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LECSÓFESZTIVÁL FELHÍVÁSA!

A furfangos ötleteket, különleges öltözékeket külön díjazzuk.

Remélem, ennyi elég volt, hogy MEGFÕZZ-ELEK, idén
Civil szervezetek, baráti társaságok, családok, munkahelyi
is, immár 8. alkalommal CSAPJUNK A LECSÓBA!
közösségek figyelmébe!
Elõ a bográcsokkal és fakanalakkal! Most mindenki Mindenkinek jó szórakozást, sikeres lecsófõzést kíván:
megmutathatja, hogy milyen az igazi lecsó.
Kis Miklós polgármester

Lecsófõzõ versenyre hívunk és várunk mindenkit
2016. július 16-án (szombaton) 10 órától
Nyársapátra, a Szarka-kúria udvarára.
A versenyre 3-10 fõs csapatok jelentkezését várjuk.
Nevezési díj: 1.000 Ft, melyet a helyszínen kell befizetni.
Jelentkezni július 14-ig lehet, elsõsorban e-mailben a
szarka@nyapatmuvhaz.t-online.hu címen, vagy a 06/70/
430-4565-ös telefonon.
Amit a szervezõk biztosítanak: fõzõhelyek, vízvételi
lehetõség, csapatonként 1 asztal, 2 sörpad, jutalom a
legjobbaknak, programok gyerekeknek és felnõtteknek, zene
hajnalig.
Amirõl a csapatoknak gondoskodniuk kell: tûzrakáshoz,
fõzéshez szükséges eszközök, alapanyagok (paprika,
paradicsom stb.), tányér, evõeszköz, 1 adag lecsó kóstolásra
a zsûrinek.
A szakmai zsûri tagjai:
Benke László olimpiai bajnok mesterszakács, a Magyar
Fehérasztal Lovagrend képviselõje,
Kelemen Endre séf, az Étrend Magyar Konyhafõnökök
Egyesületének tagja,
Schwarz András séf, az Étrend Magyar Konyhafõnökök
Egyesületének tagja.
Jelentkezési feltételek:
Minimum 5 kg paprikából kell lecsót készíteni.
Szeretnénk megkérni a csapatokat, hogy ne csak saját részre
fõzzék a lecsót, hanem annyit készítsenek, hogy a tõlük
lecsójegyet vásárló vendégeket is meg tudják kínálni, részükre
mûanyag evõeszközöket biztosítani.
A csapatok csak a helyszínen készített lecsóval indulhatnak,
a verseny 10 órakor kezdõdik. Az ételek zsûrizése 12-14
óráig tart.
Csak azon csapatokat tudjuk fogadni, akik a megadott
határidõig jelentkezésüket e-mailen elküldték, vagy telefonon
jelezték. A 2016. július 14-ig e-mailen jelentkezõknek
visszaigazolást küldünk.

TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS NYÁRSAPÁTON
A falu központjában áll egy emlékmû, melyet minden nap
láthatunk, de van egy nap, június 4-e, amikor minden
figyelem rászegezõdik.
Így volt ez 2016. június 3-a délutánján is. Emlékezni gyûltek
össze gyerekek, idõsek, középkorúak, mindazok, akik tehették
és fontosnak tartották, hogy a 96 évvel ezelõtt történtekre
jelenlétükkel is felhívják a figyelmet.
„Ünnepségünk” kezdetén közösen elénekeltük a Himnuszt,
majd Sági Ilona, az általános iskola történelem szakos tanára
osztotta meg gondolatait, érzéseit illetve a tényeket a
jelenlévõkkel. Beszéde után Bíró Csilla elõadásában hallgattuk
meg Babits Mihály: Áldás a magyarra címû versét. A
Kormorán együttes Honfoglalás dalát énekelte a Népdalkör
és a Felnõtt Énekkar, majd Sajó Sándor: E rab föld mind az
én hazám címû versét mondtam el. Ezt újabb közös éneklés
követte, a Hazám, hazám, édes hazám címû dalt és az Õsi
Székely Himnuszt hallhattuk a kórus elõadásában. Irodalmi
mûsorunk végén Dombóvári Judit egy Imával emlékezett. A
Trianoni Emlékmû talapzatán koszorút helyezett el Nyársapát
Község Önkormányzata, az intézmények és a civil szervezetek
képviselõi.
Megemlékezésünk a Székely Himnusz eléneklésével zárult.
Köszönjük mindenkinek, aki közremûködött mûsorunkban,
illetve jelenlétével megtisztelte megemlékezésünket.
„Trianon gyászos napján, magyarok,
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos,
Rossz csillagok alatt virrasztva járók,
Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan
S õszintén, s a nagy, nagy sír fölött
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek
Némán, csupán a szív verésével”
Nagyné Kovács Éva
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TISZTELT EMLÉKEZÕK! KEDVES NYÁRSAPÁTI
KÖZÖSSÉG!
Amikor ezt a megtisztelõ felkérést megkaptam, az elsõ
gondolataim között felmerült: miért éppen én? Mit és hogyan
mondhatnék éppen én újat, mást, errõl a csaknem száz éve
megszületett trianoni békeszerzõdésrõl és annak
következményeirõl? Ha vizsgáról lenne szó, tételeket és
könyveket bújnék; ha órán tanítanom kellene, akkor inkább
a gyerekeknek szóló „fordításon” dolgoznék, de ez teljesen
más helyzet.
Az 1914 nyarán kirobbanó Nagy Háború többszörösen döntõ
változásokat hozott világunkban. A közvetlen ürügye Rudolf
trónörökös meggyilkolása volt ugyan, de a 15 millió ember
halálát okozó 4 éves öldöklés valójában a gyarmat- és
érdekeltségrendszer újrafelosztása miatt tört ki. Ekkor a
századokon át épült politikai és társadalmi rendszerek
széthullottak, kezdetét vette a bizonytalanság kora. A változás,
az átalakulás igénye elemi erõvel tört fel. Értékek
megkérdõjelezõdtek, illúziók szertefoszlottak, eszmék
konfrontálódtak a valósággal. Közép-Kelet-Európában
továbbgördültek a megoldatlan problémák.
A modernkori békeszerzõdésekben már nem a keresztény
béke és igazságosság elve érvényesült, hanem a háborús
felelõsség kérdése, a politikai- és területrendezés szabályozása
a gyõztesek által diktált feltételek szerint. A versailles-i
békekonferencián a gyõztes hatalmak újrarajzolták Európa
térképét. Az ekkor életre keltett „új rend” a nemzetfejlõdés
új szakaszát nyitotta meg, hangoztatva a demokrácia, a
nemzeti elv, a népek szuverenitásának tiszteletben tartását.
Ormos Mária történész értékelése szerint azonban: „az új
gondolatokat olyan embereknek kellett volna magukévá
tenniök, akiknek óriási többsége csak a régi módon tudott
gondolkodni – vagyis a hatalmi kérdések megoldását még
mindig elsõsorban katonai és területi kérdésnek tekintette, s
annak nemzetközi politikai, pénzügyi és gazdasági, kulturális
vonatkozásához pedig kevés érzéke volt – végül bensõleg
megosztott, kétlelkû, ambivalens békét eredményezett.”
A konferencia egész magatartása a háború résztvevõit mereven
két kategóriára osztotta: bûnösökre és az igazság bajnokaira.
Ez az ítélkezés és felelõsséghárítás pszichológiailag is káros
hatású volt, sértette a nemzeti önbecsülést, önérzetet. A
diktátumok által létrejövõ területi változások látványosan
sértették meg a gyõztesek által hirdetett elveket nemzeti
szempontból és önrendelkezés vonatkozásában egyaránt.
A magyar békeszerzõdés tervezete, benne a leendõ magyar
határokkal már majd egy éve készen állt, mire gróf Apponyi
Albert vezette magyar békedelegáció Párizsba érkezett 1920.
január 6-án. Ádám Magda történész kutatásai során
megállapítja, hogy jól képzett, a térséget ismerõ szakemberek
dolgoztak, ám külön-külön bizottságokban, egy-egy
határterületre koncentrálva. Az új határok a nagyhatalmak
által szövetségesként elismert utódállamok követelései szerint,
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stratégiai, gazdasági elveket elõtérbe helyezve születtek meg
a Duna-medence térségében. A történész kutatása szerint a
közép-európai kérdések elrendezése a fõként a francia
biztonságpolitika érdekeinek alárendelve zajlott. Bár
Magyarországnak egyetlen nagyhatalommal sem volt
konfliktusa, olyan sem akadt, amely kifejezetten érdekének
tekintette volna, hogy a magyar szempontok mellett komolyan
síkra szálljon, Magyarországon pedig kevesen érzékelték az
ország politikai súlyának csökkenését, elszigeteltségét. A
magyar válaszjegyzékek, az Apponyi által összegzett álláspont
az ország évszázadok alatt kialakult gazdasági egységére,
regionális kiegyensúlyozó és védelmi szerepére, a magyarság
kulturális fölényére hivatkozva ellenezte, elfogadhatatlannak
tartotta a béketervezetet. Mégis a Grand-Trianon kastélyban
az okmányt végül aláírták 1920. június 4-én.
Ismeretesek a számsorok, melyek mutatják Magyarország
veszteségeit. A korábbi államterület kétharmadát csatolták el
(Románia, Csehszlovákia, Jugoszlávia és Ausztria
államaihoz), lakosságának több mint felét veszítette el. A
magyarság közel egyharmada, 3,3 millió fõ került
Magyarország területén kívülre, az új államokban
nemzetiséggé, kisebbséggé lett. Különösen fájdalmas volt,
hogy a kisebbségbe került magyarság jelentõs része színmagyar
területeken, a trianoni határ túloldalán élt. Az új határok közé
szorított Magyarország pedig homogén nemzetállammá vált.
A diktátum tartalmazta még a haderõ jelentõs korlátozását és
jóvátétel fizetését is. A szerzõdés aláírásának pillanatától
kezdve annak felülvizsgálatát, revízióját hirdette a magyar
kormány. Alig akadt olyan család, amelyiket valamilyen
szinten ne érintettek volna a területi rendelkezések. Milliók
életében okozott emberi megrázkódtatásokat, napi életükben,
gondolkodásban és érzelmi világukban egyaránt. A korabeli
sajtó minden fórumán a tiltakozás, az igazságtalanság és a
vágy a változtatásra harsogott. „Reánk nézve csak ideigóráig tartó vegetálás az, ami a békeszerzõdés béklyói között
lehetséges.” – írja a Pesti Hírlap másnap. „Az élethez való
jogról nem mondunk le. Hazánk integritása nekik semmi,
nekünk minden. /…/ Árpád földje a mienk, mert Árpád
szerezte, õseink bírták, s mi nem mondunk le róla.” Írja Az
Újság.
A revízió mértékének és formájának megítélésében a
közvélemény és a politikai vezetés megoszlott. Az új
békerendszer elmélyítette a nemzeti ellentéteket, a nacionalista
megoldások nacionalista reflexeket keltettek és a „trianoni
trauma” változó formában és mértékben, de mai napig
sokkolja a magyar társadalmat. „Nem kell beszélni róla
sohasem, /De mindig, mindig gondoljunk reá” – írja Juhász
Gyula. Az eltelt 96 év alatt a gyász, az elutasítás, a tabu
témájaként megjelenõ Trianon-trauma máig lezáratlan és
feldolgozatlan. A seb, melyet a magyarság lelkén okozott
mély, de gyakran mesterségesen fertõzõdik tovább, így
nehezen gyógyul. Érzelmek mély és széles skáláját képes
kiváltani a téma és a megoldási javaslatok egyaránt. Vajon
a történelmi igazságtalanság kijavításával biztos, hogy
„mennyei” állapotok térnének vissza? Pszichológiai kutatások
szerint az események elfogadásának hiánya, a traumatizáltság
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negatív hatással van a közösség, a magyarság identitásának
szervezõdésére, egyfajta áldozatszerep kialakulását idézi
elõ, ami még inkább életben tartja az érzelmi traumát.
A feldolgozás folyamata és eredménye lehet a tényekkel való
szembenézés, a gyászmunka, elengedés és a megbocsátás.
A magyarság múltja sorsfordulókkal, ünnepekkel és
gyásznapokkal teli. Ezekben lehetõségünk van újra és újra
átélni közösségünket; az egykori események tanulságait, a
mai kor emberének szóló üzeneteit magunkba fogadni. A
2010. június 4-e óta Nemzeti Összetartozás Napja nevet
viselõ emléknap hivatott a trianoni szerzõdés gyászos
következményeit újraértelmezni, mely egyben lehetõség
önazonosságunk újrafogalmazására és a Duna-medence
népeinek megbékélésére.
Véleményem szerint az emléknap akkor tölti be feladatát, ha
új lehetõséget nyújt nemzetünk egészérõl való
gondolkodásnak, cselekvésnek és érzésnek. Új kort nyithat
egy olyan környezetben, amely folyamatos megújulás mellett
egyre jobban megkívánja a gyökerek, az összetartozás, a
közösség értékeinek megbecsülését. A nemzeti emlékezés, a
Kárpát-medence népei közös jövõjének elõsegítése és az
európai értékek érvényesülése azt a feladatot rója ránk, hogy
bebizonyítsuk: a nyelvébõl, kultúrájából erõt merítõ
magyarságunk képes a megújulásra, az elõtte álló történelmi
feladatok megoldására.

Wass Albert soraival búcsúzom:
„Abban a percben meg kellett volna érezzem, hogy mit jelent
magyarnak lenni. Elsõsorban jelent örömet, mindazt az
örömet, ami becsületes szándékban s a munkában megterem,
meg azt az örömet is, hogy az igazság mindig erõsebb a
hamisságnál, még akkor is, ha hosszú ideig szemérmesen
eltitkolja erejét. Második sorban jelent büszkeséget, hogy
bírni tudtuk a szenvedést, amit azért rakott Isten a vállunkra,
hogy általa megerõsödjünk egyrészt, másrészt pedig tanuljunk
belõle és igazságosabbak tudjunk lenni másokkal, mint azok
voltak velünk. Jelent még erõs és jókedvû elhatározást is,
hogy no világ, most aztán csudálkozz, ha újra kezembe
veszem a kaszát. De ugyanakkor bánatot is jelent, igaz
testvéri bánatot azok miatt, akik számára továbbá is a remény
marad magyarságuk egyetlen vigasztalása. Ennyi mindent
jelent magyarnak lenni, és éppen az a szép benne, hogy
örömet is és bánatot is, büszkeséget is és erõs elhatározást
is egyszerre jelent.”
Köszönöm figyelmüket!

Sági Ilona

TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS KÉPEI
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TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT…
Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2016. május 30-án ülésezett.
A képviselõ-testület megtárgyalta és elfogadta a Nagykõrösi
Rendõrkapitányság és a Ceglédi Hivatásos Tûzoltóparancsnokság 2015. évi önkormányzati beszámolóját.
A képviselõ-testület elfogadta az önkormányzat 2015. évi
költségvetés fõösszegének módosítását és Nyársapát Község
Önkormányzatának 2015. évi zárszámadását. Elfogadásra
került az önköltség számítási szabályzat. Megtárgyalta és
elfogadta a testület a Duna-Tisza-Közi Nagytérség
Önkormányzatainak hulladékgazdálkodási társulási
megállapodását.
A képviselõ-testület döntött arról, hogy Nyársapát Község
Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani belterületi utak
felújítására.

VIRÁGLOPÁS
Közmunkásaink sokat fáradoznak azon, hogy településünk
közterületei barátságosabbak, szebbek és élhetõbbek
legyenek. Már kora tavasszal szorgoskodnak ezen. Az
önkormányzat jelentõs összeget fordít a palánták, virágok
beszerzésére. Állandó munkát igényel a virágok metszése,
öntözése, kapálása.
Úgy tûnik, vannak, akik ezt a munkát nem értékelik. Minden
évben lába kél a virágoknak. Ha ezeket a virágokat sikerül
pótolni, ismét ellopják.
Sokan felteszik a kérdést:
„Hogy lehet az, hogy néhány falu közterületei sokkal
rendezettebbek, virágosabbak, mint a mi településünk?”
Erre bizonyára csak összetett válaszokat lehetne adni, de
ezekbõl az egyik válasz bizonyára az lenne, hogy a gondozott
falukban élõk vigyáznak a környezetükre, sajátjuknak érzik,
és maguk is inkább virágokat ültetnek a közterületekre,
mintsem onnan szerzik be azokat.
Még hogy virágot lopni nem bûn? De bizony az! Mert aki
ellopja, a másik munkáját, erõfeszítéseit semmibe sem veszi,
örömét elrontja és valamennyiünket károsítja.
Jogi értelemben a viráglopás szabálysértés, melyért súlyos
helyszíni bírságot lehet kiszabni.
Elképzelhetetlen számomra, hogy ha valaki virágos kertre,
szebb környezetre vágyik, ne tudjon beszerezni 2-3 csomag
virágmagot vagy néhány virággumót. Ha erre valakinek
nincs lehetõsége, nyugodtan kopogjon be hozzám, és a
kertembõl szívesen ellátom virágokkal. Csak ne lopjon!
Aki valaha is virágot nevelt, annak bizonyára a viráglopás
bûnnek számít. Aki egy parányi magból a lustasága,
nemtörõdömsége miatt nem képes életet fakasztani, az az
ellopott virágot sem tudja életben tartani.
Aki közterületre vagy akár a közterületrõl látható módon
magánterületre virágot ültet és folyamatosan gondozza azt,
nem csak a maga örömére teszi, mások közérzetét is javítja.
Kiss Andrea

Kis Miklós
polgármester

MÉHEK ÉS DARAZSAK OKOZTA VESZÉLYEK
A nyári idõszak beköszöntével egyre gyakrabban keresünk
programokat a természetben és több idõt töltünk a szabadban.
Elõfordulhat ilyenkor, hogy a megszokottól eltérõ
veszélyforrásokkal találjuk szemben magunkat. Az egyik
ilyen veszélyt az olyan rovarok jelentik, amelyek csípése
nemcsak fájdalmat, hanem – erre érzékenység esetén – akár
komolyabb szövõdményeket is okozhat.
Magyarországon több olyan rovarral is találkozhatunk, amely
csípése nagy fájdalommal és esetenként enyhe, ritkábban
súlyos következményekkel jár. Közülük leggyakrabban a
darazsak és a méhek keltenek riadalmat. Ezek a rovarok
jellemzõen csak akkor támadnak emberre, ha veszélyben
érzik magukat, kaptárjukat vagy fészküket. A veszélyes
helyzetek legjobb megelõzése, ha elkerüljük a fészket és nem
ingereljük õket. A rovarokat vonzzák a szabadon hagyott
ételek, cukros folyadékok, ezért a szabadban mindig
csomagoljuk be vagy zárjuk el a magunkkal vitt élelmiszereket.
Egy kis odafigyeléssel könnyen megelõzhetõ a baj, elkerülhetõ
egy kellemetlen találkozás ezekkel az ízeltlábúakkal.
Amennyiben a rovarok közvetlenül a lakóhelyünk mellett
telepedtek meg, illetve olyan helyen tartózkodnak, hogy
emberekkel való érintkezésük elkerülhetetlen, ne kíséreljük
meg házilagos módszerekkel eltávolítani a fészket és a
rovarokat, hanem hívjunk szakértõ segítséget. A szakemberek
folyamatosan frissülõ országos listája az elérhetõségeikkel
együtt, megyénkénti bontásban megtalálható a BM Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság honlapján.
Forrás: http://pest.katasztrofavedelem.hu/hirek/3408-mehek-esdarazsak-okozta-veszelyek
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SÁTÁN KONFERENCIÁT
TARTOTT...
Összehívta a démonokat a világ minden
tájáról. A megnyitó beszédében ezt mondta:
“Nem tarthatjuk vissza a keresztényeket
attól, hogy eljárjanak istentiszteletre. Nem
tarthatjuk vissza õket attól, hogy olvassák
a Bibliájukat és hogy tudják az igazságot.
Még csak attól sem tarthatjuk vissza õket,
hogy egy bensõséges kapcsolatot alakítsanak ki a
megváltójukkal. Ha egyszer megszerezték ezt a kapcsolatot
Jézussal, megtört a hatalmunk felettük. Úgyhogy engedjétek,
hogy elmenjenek istentiszteleteikre, engedjétek, hogy
magukhoz vegyék az úrvacsorát, de lopjátok el az idejüket
annyira, hogy ne legyen idejük arra, hogy igazi kapcsolatot
alakítsanak ki Jézus Krisztussal.”
“Ezt akarom tenni”, mondta a Sátán. “Eltéríteni õket attól,
hogy megragadják a kapcsolatot a Megváltójukkal és
fenntartsák ezt az éltetõ kapcsolatot egész napon át!”
”Hogyan tegyük ezt?” — kiabálták a démonjai.
”Kössétek le õket az élet mellékes dolgaival és találjatok ki
számtalan cselt, amikkel lefoglalhatjátok a gondolkodásukat”
— válaszolta õ:
- Kísértsétek õket arra, hogy költsenek, költsenek, költsenek
és kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön.
- Gyõzzétek meg a feleségeket, hogy dolgozzanak hosszú
órákat és a férjeket, hogy dolgozzanak 6-7 napot egy héten,
10-12 órát egy nap, így megengedhetik maguknak az üres
életformát.
- Tartsátok vissza õket attól, hogy idõt töltsenek a gyerekeikkel.
Ahogy a családok darabokra hullanak, hamarosan, az otthonaik
többé nem lesznek biztonságos menedékek a munka nyomása
alól!
- Stimuláljátok túl az agyukat, hogy ne legyenek képesek
meghallani azt a ‘halk, szelíd hangot.
- Csábítsátok õket arra, hogy kapcsolják be a rádiót vagy a
magnót, amikor vezetnek... hogy hagyják bekapcsolva a
tévét, videót, cd lejátszót és a számítógépet az otthonaikban
folyamatosan, és gondoskodjatok arról, hogy minden üzletben
és étteremben a világon nem biblikus zenét játsszanak
folyamatosan. Ez majd bezsúfolódik az agyukba és megtöri
a kapcsolatot Krisztussal.
- Töltsétek fel a dohányzóasztalokat magazinokkal és
újságokkal. Nyomjátok bele az agyukba a híreket 24 órán
keresztül. Törjetek be a vezetés perceibe hirdetõ - táblákkal.
Árasszátok el az e-mail postafiókjaikat szeméttel,
katalógusokkal, amikbõl online lehet rendelni, sorsolásos
játékokkal és mindenféle hírlevéllel és promóciós ingyenes
ajánlatokkal, szolgáltatásokkal és hiú reménnyel.
- Tetessetek sovány, gyönyörû modelleket a magazinokba és
a tévébe, hogy a férjek azt higgyék, hogy a külsõ szépség a
fontos és aztán elégedetlenekké váljanak a feleségükkel.
- Tartsátok fáradtan a feleségeket olyannyira, hogy ne tudják

éjjel szeretni a férjüket. Adjatok nekik fejfájást is! Ha nem
adják meg a férjüknek azt a szeretetet, amire szüksége van,
hamarosan máshol fogják azt keresni. Ez jó hamar szétszakítja
a családokat!
- Adj nekik télapót, hogy eltérítsd õket attól, nehogy
megtanítsák a gyerekeiknek a karácsony igazi jelentését.
- Adj nekik húsvéti nyuszit, így nem fognak beszélni az Õ
feltámadásról és a bûn és a halál feletti hatalmáról.
- Még ha el is utaznak pihenni, tegyetek arról, hogy hajszolják
ott is túl magukat... hogy kimerülten térjenek vissza. Tartsátok
õket túl elfoglaltan ahhoz, hogy kimenjenek a természetbe,
és Isten teremtményeit csodálják. Küldd el õket inkább
vidámparkokba!, sporteseményekre, színdarabokra,
koncertekre és moziba.
- Tartsátok õket elfoglaltan, elfoglaltan, elfoglaltan! És
amikor lelki találkozóra mennek, nyugtalan lelkiismerettel
fognak távozni.
- Zsúfoljátok tele az életüket sok jó kifogással, hogy ne legyen
idejük keresni Jézus hatalmát. Így egy idõ után a saját
erejükbõl fognak dolgozni, fel fogják áldozni az egészségüket
és a családjukat egy elég jó cél érdekében. ‘Mûködni fog!
Mûködni fog!’ Mekkora terv volt! A démonok buzgón
indultak teljesíteni a megbízatásukat, hogy a keresztények
minél kevesebb idõt hagyjanak Istenre és a családjaikra szerte
a világon, hogy a Feltámadás ünnepe a nyúl és tojás ünnepe
legyen, és hogy minél kevesebb idejük maradjon arra, hogy
meséljenek másoknak arról, hogy Jézus hatalma hogyan
változtatta meg az életüket.
Azt hiszem, a kérdés az, hogy sikeres volt-e a Sátán ebben
a cselben.
Döntsd el te magad!
Tamás atya

ÓVODAI

HÍREK

DEBRECENI KIRÁNDULÁS
Május 11-én reggel 7 órakor nagy-nagy izgalommal indultunk
útnak az ovi elõl, 108 fõvel és 2 nagy busszal a Debreceni
Kerekerdõ Élményparkba.

8. oldal

N YÁRSAPÁTI

Az oda tartó út jó hangulatban telt el, mi szülõk jókat
beszélgettünk, a gyerekek egy-egy helyen ámulva néztek ki
a busz hatalmas ablakán. Megérkezésünk után gyors
útbaigazítást kaptunk, hogy mit és hol találunk, ezután
minden belépõ mellé járt 2db 500 Ft-os kupon, amit a
gyerekek bármelyik játékra felhasználhattak. Volt ott:
ugrálóvár, trambulin, játszótér, kreatív foglalkozás, vízi
biciklizés, lovaglás, drótkötélpálya és még sorolhatnánk.
A játékok között sétálva láthattuk Hófehérke és a 7 törpe,
Jancsi és Juliska, Piroska és a farkas, Holle anyó mese
szereplõk házikóit.

Aki szeretett volna lovaskocsikázhatott is Mata Ferenc
utasaként. Köszönjük neked Feri! Eközben a kemencében
illatozva sültek a pogácsák, amit ezúton is köszönünk a
nyugdíjas klub tagjainak. A délelõtt folyamán megérkezett és
nagy sikert aratott a palacsinta, amit szintén köszönünk a
lányok-asszonyok klub tagjainak. Ebéd elõtt kisorsoltuk a
tombola díjakat, nem is gondoltuk volna, hogy ilyen élvezettel
és érdeklõdéssel fogadják majd a gyerekek. Déli harangszóra
készen is lett a finom ebéd, amit jó étvággyal el is
fogyasztottunk. Köszönjük Dani bácsink a finom ebédet!
Délutánra jól elfáradt apraja-nagyja, fantasztikus nap volt.
Köszönjük mindenkinek, aki eljött és jól érzete magát, hiszen
Volt büfé is, aki akart ehetett finomakat. 4 órányi játszás, nekünk szervezõknek nincs is nagyobb örömünk, mint az,
szaladgálás után, jól kifáradva, de élményekkel tele indultunk hogy a gyermek mosolyog és boldog, mert jól szórakozik. Ez
hazafelé. Jó kis nap volt, bízunk benne, hogy a szülõi a nap sem valósulhatott volna meg, ha nincsenek támogatóink.
szervezet ezzel a kirándulással segített a családoknak abban,
hogy együtt eljuthassanak erre a csodálatos helyre, ahova Köszönjük az önkormányzatnak és a Nyársapáti
egyébként nem jutnának el. Nagyon nehéz 100 embernek Gyermekekért Közalapítványnak a támogatást. Köszönjük
kirándulást szervezni úgy, hogy mindenkinek minden minden segítõnek, aki bármilyen formában részt vett ennek
megfeleljen. Ezen a kiránduláson is volt olyan szülõ, aki a csodás napnak a szervezésében, lebonyolításában.
szerint nem érte meg elmenni. Mi úgy gondoljuk, hogy aki
akarta, jól érezte magát. Mivel nem vagyunk profi utazás
Hollóné Langa Ildikó, Henczné Nagy Krisztina
szervezõ cég, így aki akart, biztosan talált negatív kritikát.
Erre a kirándulásra anyagi támogatással jutottunk el, amit
ezúton is szeretnénk megköszönni a önkormányzatnak, a
BAKOS DÓRI ÉS MONA KUTYA VOLT
Nyársapáti Gyermekekért Közalapítványnak és a Rendszer
Klíma Kft-nek.
A VENDÉGÜNK
Óvoda szülõi szervezete

ÚJRA A RÉGI IDÕK GYEREKNAPJA NYÁRSAPÁTON
Május 20-án került megrendezésre hosszú-hosszú évek után
újra az óvoda és az iskola közös gyermeknapja a Szarka kúria
udvarán. Már kora reggeltõl sürögve-forogva, izgatottan
vártuk az érkezõ gyerekeket. Varga Dani bácsi vezetésével
gulyásleves fõzés vette kezdetét. A kúria kapujában minden
gyermek ingyen tombola szelvényt és ingyen vattacukor
kupont kapott. Ezután birtokba vehették a különbözõ játékokat.
Minden korosztály jól érezhette magát, volt: arcfestés,
lufihajtogatás, fakörhinta, fajátékok, élõ csocsó, hordószumó,
ugrálóvár és két mûsor is szórakoztatta a kicsiket és nagyokat.
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Köszönjük Bakos Dórinak és Monának, hogy meglátogatták
óvodánkat!
Óvó nénik

NYILASI ISKOLÁBAN JÁRTUNK AZ
ISKOLÁSOKKAL! MERT EGYÜTT LENNI JÓ!

Köszönjük a kedves szülõk aktív részvételét és segítségét!
Reméljük még több közös kirándulásban lesz részünk!
óvó nénik és az 1. osztályos tanító nénik

A KISCSOPORTOSOK BIRTOKBA VETTÉK
AZ ÚJ HINTÁT

Óvoda közössége
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ÓVODAI BALLAGÁS KÉPEKBEN
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VÁRT A VACKOR VÁR!
A diákönkormányzat munkájának köszönhetõen az idei
tanévben iskolánk a Föld napjára való megemlékezést, egy
ÖKO-nap keretében, a Vackor Vár Erdei Iskolában tölthette.

Napsütötte szerda reggel iskolánk tanulói három nagy busszal
indultak útnak, hogy meglátogassák a KecskemétHetényegyháza melletti Nyíri erdõben, a Duna-Tisza közének
egyik legszebb homokpusztai tölgyes ligeterdejét. A nap
legfõbb céljai, hogy felébresszék bennünk a néha elbóbiskoló
természetszeretetünket, felhívják a figyelmünket a Föld
természeti környezetének megóvására, és persze, hogy együtt
ismét jól érezzük magunkat a csodás környezetben.
A megérkezést követõen elénk tárult a több mint ezer
hektáros Nyíri erdõ, mely az összes növényfajával, benne
lakó vadjával és számtalan csiripelõ madárfajával várta
élményekben gazdag kikapcsolódásunkat. A foglalkozáson
csoportokban jártuk körbe az erdei iskolához tartozó majdnem
80 hektáros erdõrészletet. Az útvonal állomásai az erdõre
jellemzõ növénytársulások-kocsányos tölgyes, a fehér nyáras,
mogyorós-tölgyes közelében kaptak helyet. A tanösvényen
haladva erdészek és vadászok mutatták be az erdõ élõvilágát.

erdész, vadász hivatással, vadgazdálkodással. Az útvonalonaz
önálló ismeretszerzést elõsegítõ táblák mellett, egy-egy
állomáson erdész vagy vadász várt bennünket érdekesebbnél
érdekesebb feladattal, és persze játékkal. Rendhagyó
történelem óra keretében az 1848-49-es forradalom és
szabadságharcról szerezhettünk ismereteket az erdészházban
kialakított múzeumban, amely megfogható fegyvereket,
ruhákat, szerszámokat mutatott be ebbõl a dicsõséges
idõszakból. Ott tartózkodásunk alatt senki sem unatkozott az
ott dolgozók körültekintõ és felkészült munkájának
köszönhetõen.

A nap végére friss levegõ, a játékos feladatok, és persze a foci
mindenkit kellemesen elfárasztott, de nem annyira, hogy ne
jutalmazzuk egymást tapssal az eredményhirdetéskor. A
kapott ajándékoktól függetlenül ettõl a naptól mindenki
kapott valami jót, és élményekben gazdagon tértünk haza.
Köszönjük az érdekes és információ gazdag túravezetést,
szervezést Bimbó Brigittának és kollégáinak. Köszönjük
Kiss Andreának az áldozatos munkáját, mellyel lehetõvé
tette számunkra, hogy eljuthassunk erre a csodás helyre!

Reméljük több hasonló élményben lesz részünk!
Egy-egy ilyen állomáson megismerkedtünk többek között a
fenntartható erdõgazdálkodással, a fa felhasználási módjaival,
állatokkal és gyógynövényfajokkal, valamint az

Krajcsi Anikó
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JÉZUS SZERET MINKET
Minden ember szeretetre született, hogy szeressék, és Õ is
szeretni tudjon másokat. Akkor ma a világon mindenki
boldog és elégedett? – kérdezhetnénk. Sajnos ez nem ilyen
egyszerû! Gyakran úgy véljük szeretni egymást, ami nem
válik a másik javára, örömére. Azt adjuk neki, amirõl azt
gondolja, hogy jó neki. Az egész világ Teremtõ és Gondviselõ
Ura segítségünkre sietett, siet, és ezután is erõt ad majd
nekünk.

BOGÁCSRA LÁTOGATOTT A NYOLCADIK OSZTÁLY
A nyolcadik osztály végre eljuthatott Bogácsra, amelyet már
év eleje óta mindenki nagyon várt.
Három izgalmas, eseménydús napot tölthettünk ebben a
csodálatos környezetben. Csütörtök reggel gyülekeztünk az
iskolában és Bogács felé vettük az irányt. Megérkeztünk,
berendezkedtünk a nagyon barátságos szállásunkra, majd
ezután elmentünk felfedezni a környéket. Ellátogattunk a
kilátóba, ahol nagyszerû képek készültek.

Jézus egy lett közülünk, hogy követhessük a példáját,
tanulhassunk róla és Tõle.
Mi mindent?
-

észrevenni másokon, ha valami bántja Õket
meghallgatni egymást
bocsánatot kérni a másiktól
megosztani egymással, amink van
türelmesnek, kedvesnek lenni a társainkkal
tanácsot adni, ha kérnek
segítõ kezet nyújtani, ha valaki bajban van
bátorítani, ha félnénk
örülni valakivel és nem irigykedni rá …

Sorolhatnám még sokáig, de megvalósítani már ez is sok
lesz. Mi mégis megpróbáljuk ezt élni a mindennapjainkban.
Nem csak a hittan foglalkozásokon, hanem az udvaron, az
úton és remélem odahaza is.
Kérek minden édesanyát, édesapát, testvért és nagyszülõt,
legyen ebben segítõtársam!

„Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyûlnek az én
nevemben, ott vagyok közöttük!”
(Máté evangéliuma 18,20)

Dombóvári Judit óvodai-iskolai hitoktató

Miután visszatértünk a szállásra kicsit pihenhettünk,
szórakozhattunk. Vacsorára babgulyást ettünk, ami nagyon
finom volt. Vacsora után sokáig fent maradtunk még. Az este
elég mozgalmas és hosszú volt.
Reggel idõben felkelt mindenki és mire lementünk az
étkezõbe finom reggeli várt mindenkit. Reggeli után
összeszedtük a fürdõruháinkat és elindultunk a strandra. Az
egész napot ott töltöttük, mindenki nagyon jól érezte magát.
Kissé fáradtan visszaérkeztünk a szállásra. Kis csapatunk
negyede túrázni ment Somlyóra, míg a másik fele a szálláson
pihent. Közösen megvacsoráztunk. Az elõzõnél kicsit
nyugalmasabb éjszakánk volt.
Talán az utolsó nap volt a legizgalmasabb. Reggeli után
kitakarítottunk és elhagytuk a szállást. Egér felé vettük az
irányt, de út közben megálltunk Cserépfalunál és a Subalyuknál. Nagyon nehezen, de feljutottunk a barlanghoz, a
magas szikláktól sem riadtunk vissza. Egerben megnéztük a
Dobó teret, a Minaretet és a Líceumot.
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A városnézés után Ági néni megajándékozott minket egy
nagy adag fagyival. Ezután a mozgalmas nap után elindultunk
hazafelé. Hazaérkeztünk és élményekkel teli beszámolót
tartottunk.
Köszönjük a nyársapáti önkormányzat utazáshoz nyújtott
támogatását! Hálásak vagyunk Bognár Lászlónak a finom,
bõséges ételekért!

Petrik Rudolf Bem József Mûszaki Szakközép- és
Szakiskola, Cegléd
Rácz Tivadar Unghváry László Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakközépiskola, Cegléd
Rehor Ferenc Bem József Mûszaki Szakközép- és
Szakiskola, Cegléd
Rehor Orsolya Bem József Mûszaki Szakközép- és
Szakiskola, Cegléd
Seres Attila Bem József Mûszaki Szakközép- és Szakiskola,
Cegléd
Vankó Roland Bem József Mûszaki Szakközép- és
Szakiskola, Cegléd
Szepesi Ágnes osztályfõnök

MEGHÍVÓ

8. osztály

8. OSZTÁLY TOVÁBBTANULÁSA
Benyik Gina Török János Egészségügyi és Mezõgazdasági
Szakközépiskola, Cegléd
Boda Melinda Török János Egészségügyi és Mezõgazdasági
Szakközépiskola, Cegléd
Bognár Dóra Török János Egészségügyi és Mezõgazdasági
Szakközépiskola, Cegléd
Hanga Petra Török János Egészségügyi és Mezõgazdasági
Szakközépiskola, Cegléd
Horváth Nikolett Unghváry László Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakközépiskola, Cegléd
Horváth Tamás Bem József Mûszaki Szakközép- és
Szakiskola, Cegléd
Kapás Henrietta ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági
Szakközépiskola, Kecskemét
Kardos Mihály Márk Arany János Református Gimnázium,
Szakközépiskola, Nagykõrös
Kása Viktória Patkós Irma Mûvészeti Szakközépiskola,
Cegléd
Kecskeméti Dávid Bem József Mûszaki Szakközép- és
Szakiskola, Cegléd
Kovács Alexandra Bem József Mûszaki Szakközép- és
Szakiskola, Cegléd
Kovács Kevin KSZC Kandó Kálmán Szakközépiskolája és
Szakiskolája, Kecskemét
Kozma Vivien Török János Egészségügyi és Mezõgazdasági
Szakközépiskola, Cegléd
Nagy Zsolt KSZC Kandó Kálmán Szakközépiskolája és
Szakiskolája, Kecskemét

A Nyársapáti Általános Iskola búcsúzó 8.
osztályos diákjai és Szepesi Ágnes
osztályfõnök tisztelettel és szeretettel
meghívja a diákok szüleit, rokonait,
ismerõseit, barátait és minden érdeklõdõt
2016. június 18-án 10 órakor
kezdõdõ ballagásukra!
Ballagók névsora:
Benyik Gina
Boda Melinda
Bognár Dóra
Hanga Petra
Horváth Nikolett
Horváth Tamás
Kapás Henrietta
Kardos Mihály Márk
Kása Viktória
Kecskeméti Dávid
Kovács Alexandra
Kovács Kevin
Kozma Vivien
Nagy Zsolt
Petrik Rudolf
Rácz Tivadar
Rehor Ferenc
Rehor Orsolya
Seres Attila
Vankó Roland

Ballagás után tartjuk a tanévzáró ünnepélyt, amire az
iskolavezetés és az iskola összes "lakója" mindenkit
szeretettel vár!
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MÛVELÕDÉSI

HÁZ HÍREI

VÉRADÁS NYÁRSAPÁTON

NEMZETKÖZI MOTOCROSS VERSENY

Május 3-án ismét véradás volt a mûvelõdési házban, melyen
29 véradó jelent meg, akik közül 27 fõ adhatott is vért.
Ennyien – az utóbbi években – még soha nem voltak, pedig
nagyon nagy szükség van önzetlen segítségükre, mellyel
életeket is mentenek!

Május 8-án a Nyársapáti Motocross Egyesület Ugyeri úti
pályáján ismét jól sikerült nemzetközi versenyt bonyolítottak
le a szervezõk, melyrõl Erdõs Benõ tájékoztatott.
Rekordszámú, 126 versenyzõ nevezett a kb. 1500 nézõt
vonzó versenyre.
A super senior kategóriában a Nyársapát színeiben versenyzõ
Finster Zoltán szerezte meg az elsõ helyet.

Hálásan köszönjük mindegyiküknek!
Nagyné Kovács Éva

Szívbõl gratulálunk!

KEDVES OLVASÓINK!
HIRDETÉS ÉS ÚJSÁGCIKK FELADÁSÁRA
MINDEN HÓNAP UTOLSÓ NAPJÁN 12 ÓRÁIG VAN
LEHETÕSÉG! EZT AZ IDÕPONTOT KÖVETÕEN
CSAK A HÍRMONDÓ KÖVETKEZÕ SZÁMÁBAN
JELENIK MEG CIKKÜK!
MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
Szerkesztõség
Nagyné Kovács Éva
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TÜDÕSZÛRÉS
Mint minden évben, most is biztosította a falu lakosainak a
Törökbálinti Tüdõgyógyintézet Mobil Tüdõszûrõ Állomása,
hogy helyben igénybe vehessék szolgáltatásukat. A
mûvelõdési házban május 23-án és 24-én 8 – 18 óráig
összesen 207 fõ élt a sok betegség korai felfedezését biztosító
szûrõvizsgálat lehetõségével.
A mobil állomás számítógépes rendszerû, modern géppel
készített felvételeit Nagykõrösön, a tüdõgondozó fõorvosa
fogja kiértékelni, és ha szükséges, javaslatot tesz további
vizsgálatokra.
Sajnos a tüdõszûrés nem mindenkinek áll ingyenesen a
rendelkezésére. A 18 - 40 éves korosztálynak 1700 Ft-ba
kerül, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a fiatalok nem
igazán jöttek el a tüdõszûrésre, pedig mindenkinek fontos az
egészsége.
Nagyné Kovács Éva

Ide elkísért minket Kis Miklós polgármester úr is. Az õ
meghívásának eleget téve még aznap Jászkarajenõn találtuk
magunkat, ahol a szíves vendéglátást egy meglepetés tánccal
köszöntük meg.
A Népdalkör május 22-én Abasáron szerepelt a Katona-, és
Bordalok Fesztiválján. Ez egy kétnapos rendezvény, mely az
ország szinte minden részérõl érkezõ népdalt kedvelõ
csoportok fellépésébõl áll.
A következõ idõszakról egy pár mondatot: Június 3-án a
helybeli Trianoni megemlékezésen énekeltünk, június 5-én
Cserkeszõlõn, az Országos Nyugdíjas Találkozón táncoltunk.
Ezen kívül készülünk a június 23-i tiszakécskei és a július 2i gyulai fellépésünkre. Ez utóbbi egy nagyszabású nyugdíjas
Senior Táncverseny lesz.
Az elkövetkezendõ helyi rendezvényekre is szorgalmasan
készülünk, melyet csak a heti egyszeri, de ha szükséges
többszöri próbákkal lehet elérni. Természetesen segítség
támogatás nélkül nem tudnánk eljutni ezekre a fellépésekre.
Az önkormányzat autót biztosít számunkra, a gépkocsivezetõt
pedig nagyon lelkes, helybeli önkéntesekkel mi szoktuk
megoldani.
Köszönet érte!
Miczi Flóriánné

KITEKINTÉS A NAGYVILÁGBA

FELLÉPÉSEINK

ÚJABB EURÓMILLIÁRDOK
ÉRKEZHETNEK HAZÁNKBA

Mint minden évben a Nyugdíjas tánccsoport és a Népdalkör
nyári hónapjai különbözõ fellépésekkel telnek. Eljutunk a
környezõ, de távolabbi településekre is.
A Tápiószelei Nyugdíjas Egyesület meghívására május 7-én
részt vettünk a már hagyományos Nyugdíjasok
Béketalálkozóján, ahol megkoszorúztuk a Béke emléktáblát,
majd a tánccsoport fellépésével mutatkoztunk be.

Akár harmincezer új munkahelyet is teremthet
Magyarországon az a közel 170 tervezett beruházás,
amelyekkel kapcsolatban hamarosan pozitív döntés születhet
– közölte a Magyar Idõkkel a Nemzeti Befektetési Ügynökség.
Ha ezek a tárgyalások a jelenlegi paraméterekkel zárulnak,
akkor az érintett cégek közel 4,5 milliárd eurót fektethetnek
be hazánkban.

H ÍRMONDÓ
A következõ hónapokban további közel 4,5 milliárd euró
értékû befektetés valósulhat meg Magyarországon – közölte
a Magyar Idõk kérdésére a Nemzeti Befektetési Ügynökség
(HIPA).
Tájékoztatásuk szerint a szervezet jelenleg 163 döntés elõtt
álló projektrõl tárgyal, ezek sikeres lezárása újabb 30 ezer
munkahelyet teremthet. A hivatal megkeresésünkre arról
tájékoztatott, hogy hazánk felminõsítése nem meghatározó
a külföldi befektetések szempontjából, de nem is
elhanyagolható tényezõ.
Az adóskockázati besorolást figyelemmel kísérik a beruházni
kívánó vállalatok, viszont ez a tényleges befektetési döntésre
csak részlegesen hat, számos egyéb tényezõ, mint a
makrogazdasági, a befektetési környezet, a munkaerõpiaci
adottságok, az infrastruktúra, a technológiai felkészültség és
az innovációs képesség, sokkal fontosabbak.
A Világgazdasági Fórum egy ország versenyképességének,
tehát a tõkevonzó képességének vizsgálata során 114 mutatót
használ, amelybõl csupán az egyik az ország adóskockázati
besorolása.
A Magyarországon beruházó vállalatok befektetõi döntésében
– saját bevallásuk szerint – kiemelt jelentõséget tulajdonítottak
a hazánkban található jól képzett munkaerõnek, a közép- és
felsõfokú szakképzõ intézmények színvonalának,
Magyarország logisztikai adottságainak, a versenyképes
munkabéreknek, valamint a települések professzionális
hozzáállásának.
Abban az esetben azonban, ha egy már itt lévõ befektetõ új
beruházást tervez, szempont lehet az ország államadósságának
besorolása, azonban a korábbi együttmûködésbõl származó
megelégedettség és az ország iránti bizalom inkább ösztönzi
õket az újabb befektetésekre.
Korábban a lapunknak nyilatkozó szakértõk elmondták, a
felminõsítés nyújtotta elõnyökhöz szükség van arra is, hogy
a Fitch Ratings mellett a másik két nagy hitelminõsítõ, a
Moody’s és a Standard & Poor’s is javítson az államadósságbesorolásunkon.
A korábbi, már megvalósult beruházásokkal kapcsolatban az
ügynökség azt közölte, továbbra is a német és az amerikai
befektetõk körében a legnépszerûbb hazánk, de a magyar
cégeknek is jelentõs projekteket köszönhetünk.
A befektetett tõkeállományt figyelembe véve fontos
megemlíteni Japánt, mivel a pozitív döntések kilenc százalékát
a távol-keleti ország befektetõivel sikerült lezárni.
A befektetések döntõ többsége továbbra is a jármûiparban
valósult meg, a tõkeállomány több mint felét ez az ágazat
adta. Ezt követi az élelmiszeripar, valamint a faipar.

HÁBORÚ LESZ BRÜSSZELLEL
A FÖLDTÖRVÉNY MIATT
AZ UNIÓ KÜLFÖLDIEKNEK IS LEHETÕVÉ TENNÉ
A MAGYAR TERMÕTERÜLETEK MEGVÉTELÉT
Miután a magyar kormány és az Európai Bizottság álláspontja
nagyon távol áll egymástól, „háborúra” érdemes felkészülni
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a földügyben – jelentette ki tegnap Lázár János. A
Miniszterelnökséget vezetõ miniszter arra reagált, hogy az
Európai Bizottság új szakaszba léptette a földtörvényünkkel
kapcsolatos eljárást.
Több uniós tagállam ellen újabb szakaszba léptette a külföldiek
földvásárlására vonatkozó jogszabályok miatt korábban
indított kötelezettségszegési eljárásait az Európai Bizottság
(EB). A brüsszeli testület Magyarországnak, Bulgáriának,
Lettországnak, Litvániának és Szlovákiának küldött
indokolással ellátott véleményt. A távirati iroda tájékoztatása
szerint a bizottság azt sérelmezi, hogy a külföldiek
földvásárlási moratóriumának 2014-es lejárta után az említett
országok olyan törvényeket léptettek életbe, amelyeknek
egyes rendelkezései Brüsszel szerint a letelepedési szabadság
és a tõke szabad áramlásának korlátozásaként értelmezhetõk.
Az EB úgy látja, a magyarországi rendszer „nagyon korlátozó”
és teljes mértékben megtiltja a jogi személyek, vagyis a
cégek földvásárlását. A bizottság a magyar jogszabályban
többek között kifogásolja a gazdálkodó törvényi
meghatározását, illetve azt is, hogy csak az juthat földhöz,
aki mezõgazdasági termelõnek minõsül.
– Az ügyben a magyar kormány nagy vitára, háborúra számít
– mondta tegnapi kormányszóvivõi tájékoztatóján Lázár
János Miniszterelnökséget vezetõ miniszter. A magyar és a
brüsszeli álláspont távol áll egymástól, mert a hazai
törvényhozás úgy döntött, külföldiek és gazdasági társaságok
nem vehetnek földet Magyarországon – indokolta álláspontját
a miniszter.
– Az Európai Bizottság indirekt módon elismeri, hogy a hazai
földforgalmi elõírások szigorúak és a magyar földmûveseket
mindenkivel szemben védik – reagált a bizottság
közleményére Bitay Márton. A Földmûvelésügyi
Minisztérium földügyekért felelõs államtitkára a Magyar
Idõknek jelezte: ez különösen rossz hír lehet a Jobbik
képviselõinek, akik évek óta azt szajkózzák, hogy a magyar
földtörvény kedvez a külföldi vásárlóknak. Egyébként –
folytatta – a bizottság érvelése több okból is elfogadhatatlan,
hiszen hasonlóan szigorú és bonyolult, de már jóval régebbi
más tagállami szabályozást nem kifogásolnak. Elég
nyilvánvaló, hogy egy magyar földmûves nem tudna
egykönnyen Ausztriában vagy Franciaországban földet
vásárolni, hiszen az ottani szabályok is elsõsorban a hazai
földmûveseket védik. A kifogások alapján az unió támogatná
a felhalmozási célú, befektetési célú, spekulatív földszerzést
is, mely lehetõséget minél jobban meg kívánja nyitni a
külföldi befektetõk elõtt. Egy ilyen korlátlan megoldás
nyilvánvalóan súlyos hátrányba hozná a magyar
földmûveseket és jelentõs torzulásokat okozhatna a hazai
földpiacon – mutatott rá Bitay Márton. Hozzátette: amíg a
Fidesz-kormányon múlik, addig elképzelhetetlen olyan
brüsszeli eljárás, amely meggátolná a magyar termõföld
megvédését.
Forrás: Magyar Idõk
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Meghalt:
Kenyó János Pál Nyársapát, Köz d.
170/6. szám alatti lakos 2016. április
07-én 63 éves volt.
Faragó Ferenc Nyársapát, József A.
u. 87. szám alatti lakos 2016. április
30-án 82 éves volt.
Veres József Nyársapát, József Attila
út 24. szám alatti lakos 74 éves volt.
Emléküket õrizzük!

Házasságot kötött:
Ujszászi Ferenc és Fõdi Rita 2016.
május 14-én.
Biró Gábor és Nagy Mária 2016.
május 20-án.
Gratulálunk!

Született:
Albert Attila és Paróczai Petra Anikó
Nyársapát, Epres utca 8. szám alatti
lakosok CSONGOR nevû gyermeke
2016. május 24-én.
Köszöntjük az újszülöttet!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága férjem
Faragó Ferenc felejthetetlen apa,
nagypapa, testvér temetésén
megjelentek sírjára koszorút, virágot
helyeztek, mély fájdalmunkban
osztoztak. Külön köszönetünket
fejezzük ki az önkormányzat
dolgozóinak, óvoda dolgozóinak,
boltos lányoknak, Református Egyház
Gyülekezetének, Presbitériumának.
Hálás szívvel köszönjük Dr. Gyáfrás
Sándor
háziorvosnak
és
asszisztenseinek
áldozatos
munkájukat.
Gyászoló család

KÖSZÖNET
Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik a szeretett
édesapa, após, nagypapa, testvér Veres
József temetésén részt vettek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek,
gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

HIRDETÉSEK
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 53/389054 telefonon lehet.

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

Eladó Nyársapát központjától 1,5 kmre, 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

Eladó!
Nyársapát Bokros d. 5. szám alatti 33
m2 lakóingatlan, 3330m2 telekkel.
ÉRD.: 06-70-387-5986 ( Hencz Zsolt )

Anikó Fodrászat
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!

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
megnyílt az új csoki csöves szolárium
a fodrászüzletben.
Várjuk a szépülni vágyókat a nap 24
órájában bejelentkezés nélkül is!

SPORT
KOSSUTH EMLÉKKUPA GOKART VERSENY I. FORDULÓJA
A Nyársapát, Iskola dûlõ 20. szám alatt elterülõ – csodálatosan parkosított - gokart
pályán május 22-én vasárnap ismét hangosabb volt a határ, mint hétköznapokon.
Cegléd és vonzáskörzetének amatõr gokart versenyzõi adtak találkozót egymásnak
annak kiderítésére, hogy ki tud a leggyorsabban száguldani. A 4 fordulós
versenysorozat elsõ rendezvényén 15 versenyzõ állt rajthoz a csodálatos, meleg,
napsütéses idõben. A versenyt Takáts László, Cegléd város polgármestere nyitotta
meg, és megtisztelte jelenlétével a versenyzõket és a szervezõket Földi László,
országgyûlési képviselõ is.
A következõ forduló 2016. június 26-án a villanyfényes esti verseny lesz.

H ÍRMONDÓ
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Az edzések 16 órakor kezdõdnek, a futamok pedig 20 órakor
indulnak. A naplementében különleges élményt nyújt majd
a gokartok száguldása, melyre sok szeretettel vár minden
érdeklõdõt a Bognár Gokart Park.
Nagyné Kovács Éva

BIRKÓZÁS
Miskolcon az egyetemi körcsarnokban rendezték május 14én a 2016. évi felnõtt kötöttfogású országos bajnokságot. A
pénzdíjas rendezvényen 24 szakosztály, 87 birkózója küzdött
a nyolc bajnoki címért. A Nyársapáti Szabadidõ SE két fõvel
képviseltette magát és mind a ketten az 59 kg-ban léptek
szõnyegre, amelybe összesen tizenhárman mérlegeltek. A
még elsõ éves junior Kecskeméti Ferenc elsõ felnõtt
bajnokságán a pontszerzõ ötödik helyen végzett két-két
gyõzelem és vereség után. Feri a sorsolás szeszélye folytán
a nehezebb ágra került ahol csak a késõbbi gyõztes olimpiai
és világbajnoki bronzérmes Módos Pétertõl kapott ki valamint
a bronzmérkõzésen egy rendkívül szoros mérkõzésen a
felnõtt magyar bajnoki címmel rendelkezõ Kmegy Dánieltõl.
A szintén junior Horváth Csaba is erre az ágra húzott és az
elsõ fordulóban vereséget szenvedett. Mivel a legyõzõje nem
jutott a döntõbe így befejezte a versenyzést és helyezetlenül
végzett.

2016. május 21-én szombaton rendezték a 2016. évi serdülõ
kötöttfogású országos bajnokságot a tatabányai Földi Imre
Sportcsarnokban. A tizenhárom bajnoki címért százharminc
birkózó szállt harcba. A Nyársapáti Szabadidõ SE három
versenyzõje vívta ki az indulás jogát a bajnokságra. Az 54 kgban induló Seres Attila és Tóth Levente az elsõ fordulóban
pontozásos vereséget szenvedett és mivel legyõzõik nem
jutottak a négy közé így búcsúztak a versenytõl. A 46 kg-ban
versenyzõ Kecskeméti Dávid három tus gyõzelemmel jutotta
döntõbe, ahol a hazaiak versenyzõjétõl 4:1 arányú pontozásos
vereséget szenvedett. Így ezúttal kénytelen volt megelégednie
bajnoki ezüstéremmel.

Eredmények:
Eredmények:
59 kg 5. Kecskeméti Ferenc
46 kg 2. Kecskeméti Dávid
Ugyan csak ezen a napon a kadet kötöttfogású válogatott
keret a zágrábi “Croatia Open 2016” elnevezésû nemzetközi
versenyen vett részt, ahol 12 ország 104 birkózója állt rajthoz.
A Nyársapáti Szabadidõ SE két versenyzõje utazott el
Horvátországba.
Kecskeméti Dávid a 46 kg-ban két gyõzelem és egy vereség
után állhatott fel a dobogó második fokára. A másik nyársapáti
birkózó Kecskeméti Krisztián két vereséget követõen búcsúzott
az 58 kg küzdelmeitõl

Eredmények:
46 kg 2. Kecskeméti Dávid

“JUNIOR GRECO WORLD-DUALS”
Az elmúlt évhez hasonlóan, a Magyar Birkózó Szövetség
kiváló nemzetközi kapcsolatainak köszönhetõen idén is
meghívást kapott Magyarország az Egyesült Államokba a
“Junior greco world-duals” elnevezésû utánpótlás kötöttfogású
nemzetközi csapat- és egyéni versenyre május 18-28-ig. A
Concordban megrendezett versenyre a Nyársapáti Szabadidõ
SE két versenyzõje Kecskeméti Krisztián és Kecskeméti
Ferenc is elutazott. Krisztián az 52,5 kg-ban, Feri az 59 kgban lépett szõnyegre.
A rangos viadal csapattalálkozókkal kezdõdött meg, ahol a
magyarok öt gyõztes és egy vesztes mérkõzés után a verseny
második helyén álltak, ám ekkor következett az egyéni
verseny és annak az eredményeit is beleszámították a
végeredménybe. A nyársapátiakon nem múlt a csapat sikere
mivel a csapat találkozók során mind a hat mérkõzésüket
megnyerték mind a ketten. A folytatásban az egyéni versenyen
Krisztián szintén megnyerte minden mérkõzését és az elsõ
helyen végzett. Feri a két gyõzelmet követõen a döntõben a
hazaiak versenyzõjétõl 8:5 arányú pontozásos vereséget
szenvedett úgy, hogy több akciójára nem kapott pontot. Sõt
tusolta is az ellenfelét egy alkalommal, de a bírók lefújták és
fel állították õket. Így végül az egyéni verseny második
helyén végzett.
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A magyarok végül Skandinávia mögött az ezüstérmet vehették át a
csapatversenyben.A csapat a versenyt követõen egyhetes
edzõtáborozáson vett részt az USA-ban.

Pap Ferenc
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