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NYÁRSAPÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERETETTEL VÁRJA ÖNT ÉS CSALÁDJÁT

VIII. LECSÓFESZTIVÁLJÁN
2016. JÚLIUS 16-ÁN

NYÁRSAPÁTON A SZARKA-KÚRIA UDVARÁN.
Program:
9 órától: Fõzõhelyek elfoglalása

A versenyre 3-10 fõs csapatok jelentkezését várjuk. Fõzõhelyet, 1 asztalt, 2 sörpadot biztosítunk. Nevezési díj: 1.000 Ft, melyet a
helyszínen kell befizetni. Jelentkezni július 14-ig lehet a szarka@nyapatmuvhaz.t-online.hu címen, vagy a 06/70/430-4565-ös
telefonon. Amirõl a csapatoknak gondoskodniuk kell: tûzrakáshoz, fõzéshez szükséges eszközök, alapanyagok (paprika, paradicsom
stb.), tányér, evõeszköz,1 adag lecsó kóstolásra a zsûrinek. Szeretnénk megkérni a csapatokat, hogy ne csak saját részre fõzzék a

lecsót, hanem annyit készítsenek (legalább 5 kg paprikából), hogy a tõlük lecsójegyet vásárló vendégeket is meg tudják kínálni.

Gyermekprogramok:
10-20 óráig Játékpark, póni lovaglás
11-16 óráig Kézmûves foglalkozások, arcfestés, csillám tetkó, lufi hajtogatás
10 óra: Zumbás ébresztõ Détári Anikó vezetésével
10 óra: MEGNYITÓ, FÕZÕVERSENY INDÍTÁSA
10 óra: Pálinkakóstoló
10.20 óra: Színes Talk show és koncert Mihály Márk közremûködésével
11 órától: „Lecsórádió” Szatmári Gáborral
12-14 óráig: LECSÓK ZSÛRIZÉSE

A szakmai zsûri tagjai: Benke László négyszeres olimpiai bajnok, Életmû Díjas mesterszakács, az Elsõ Magyar Fehérasztal
Lovagrend alapító Nagymestere,
Kelemen Endre Venesz-díjas mesterszakács, a Köztársasági Elnöki Hivatal – Sándor Palota - konyhafõnöke
Schwarcz András Venesz-díjas mesterszakács, az Étrend Magyar Konyhafõnökök Egyesületének tagja, a Hotel Ibis szállodalánc
nyugalmazott konyhafõnöke.
A társadalmi zsûri tagjai: Ambrózi Zoltán Nagykáta önkormányzati képviselõje, a Magyar Fehér Asztal   Lovagrend és a Szabadtûzi
Lovagrend tagja,
Perna Pál a GKRTE elnöke, háromszoros borlovag, a domonyvölgyi Malackert Vendéglõ tulajdonosa,

Perna Miklós nemzetközi mester-diplomás barista.

EBÉD  (Lecsójegy a fõzõ csapatoknál vásárolható 400.- Ft-os áron)
13 óra: APOSTOL együttes fellépése
14 óra: ZOLTÁN ERIKA fellépése
15.30 óra: Köszöntõt mond: NAGY ISTVÁN földmûvelésügyi miniszterhelyettes

LECSÓFÕZÕ VERSENY EREDMÉNYHIRDETÉSE FÖLDI LÁSZLÓ országgyûlési képviselõ
részvételével

17 óra: Strabán Anna énekel
17.30 óra: Bimbó Brigitta mûsora
18 óra: MATYI és a HEGEDÛS mûsora
18.45 óra: Demeter Zsuzsanna és Kis Dóra mûsora
19.45 óra: Nyugdíjas Tánckar mûsora
20 óra: GRÍZ zenekar élõ fellépése
22-02 óra: UTCABÁL, retro disco Holló Istvánnal

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk! Kis Miklós polgármester
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FELHÍVÁS, AVAGY CSAPJUNK ISMÉT
A LECSÓBA!

Civil szervezetek, baráti társaságok, családok, munkahelyi
közösségek figyelmébe!

Elõ a bográcsokkal és fakanalakkal!

Most mindenki megmutathatja, hogy milyen az igazi lecsó.

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.

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.

A furfangos ötleteket, különleges öltözékeket külön díjazzuk.

Remélem, ennyi elég volt, hogy MEGFÕZZ-ELEK, idén
is, immár 8. alkalommal CSAPJUNK  A LECSÓBA!

Mindenkinek jó szórakozást, sikeres lecsófõzést kívánok!

Kis Miklós
polgármester

ISMÉTELT FELSZÓLÍTÁS

A Nyársapáti Csatornázási Víziközmû Társulat
határozatával megállapította a szennyvízberuházással
érintett ingatlanok érdekeltségi hozzájárulásának összegét
illetve fizetési kötelezettségét. A hozzájárulás megfizetését
egyösszegben illetve havonkénti részletekben fizethették
– fizethetik – meg az érintett ingatlantulajdonosok. Azoknak
akik egy összegben fizettek, illetve akik pontosan fizetik
a havi összegeket megköszönjük jogkövetõ
magatartásukat.

Ismételten felszólítjuk a nem fizetõk figyelmét arra,
hogy elmaradásukat minél elõbb pótolják, mert
amennyiben a befizetés elmarad vagy a részletfizetési
megállapodás feltételeit az ügyfél megszegi, úgy a
hátralék azonnal, egy összegben esedékessé válik,
melyet az Önkormányzati Hivatal adók módjára hajt
be. Ez azt jelenti, hogy jövedelmük 33 %-áig letiltásra
kerül illetve amennyiben ez nem lehetséges végrehajtási
jogot jegyeztet be az érintett ingatlanra.

A befizetéssel illetve hátralékkal kapcsolatos részletese
tájékoztatást a Nyársapáti Közös Önkormányzati
Hivatalban kérhetnek.

Kis Miklós
intézõ bizottság elnöke

HÁZIORVOSUNK 70 ÉVES

Dr. Gyáfrás Sándor Nagykõrösön, 1946. július 16-án született.
Már gyermekkorát is itt, Nyársapáton töltötte. Tanulmányait
Rónatelepen, az egyik külterületi iskolánkban kezdte, majd
a ceglédi gimnáziumban folytatta. Tehetségét felismerve a
községi tanács is támogatta, társadalmi ösztöndíjasként
Szegeden járt egyetemre, és szerezte meg orvosi diplomáját.
1971-ben lett községünk háziorvosa.
Azóta is a rá jellemzõ töretlen nyugalommal, felelõsségérzettel
végzi gyógyító munkáját kicsiny falunkban, igazi
hivatástudattal a lakosság megelégedésére.
Tudomásom szerint Õ az egyetlen, aki a kezdetektõl a mai
napig részt vesz a falu közéletében elõször tanácstagként,
majd az önkormányzat tagjaként.
Orvosi és közéleti munkáját elismerve a képviselõ-testület
2002-ben a falu legmagasabb elismerését, Díszpolgári Címet
adományozott részére.
Családi élete is boldog, 3 gyermeke és 6 fiú unokája van.
Felesége, Évike szerint a gyerekek és az unokák mellett az
élteti, hogy minden reggel jöhet Nyársapátra a betegeihez.
Minden jót, és sok-sok boldog évet kívánunk Doktor Úrnak,
a falu háziorvosának!

Kis Miklós polgármester
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ÓVODAI HÍREK

BÚCSÚZNAK A NAGYCSOPORTOSOK

„ Óvodától búcsúzunk,
Iskolába indulunk,

Nagycsoportos óvodás,
Vár a munka, tanulás! „

Ebben a nevelési évben is megrendeztük hagyományos
évzáró-ballagási ünnepségünket június 4-én, szombaton. Az
óvoda, a ballagók csoportszobája, az udvar ünnepi díszbe
öltözött. Hetekkel ezelõtt elkészült a ballagók tablója és baba
tablója. Izgalommal készültünk a nagy eseményre.
Elérkezett a várva várt nap. Az ünnepeltek csinosan, kicsit
megszeppenve érkieztek az óvodába. Mindegyik ballagó
nyakába vagy hajába piros szalag került. A kislányok piros,
fehér pöttyös szoknyába öltöztek. A csoportszobában
elbúcsúztunk tõlük. Felidéztük a három együtt töltött év
emlékeit és a várva várt iskolai élethez sok sikert kívántunk.
Kilenc órakor kezdõdött az évzáró ünnepségünk. Benkó
Hajnalka ÁMK vezetõ köszöntötte a vendégeket és az
óvodásokat. A kiscsoportosok kedves kis verssekkel búcsúztak
a nagyoktól. A középsõ csoport dalos, verses mûsorát a
közönség nagy tapssal fogadta.
A nagycsoportosok ünnepi mûsora következett. Határozottan,
bátran, ügyesen szavalták el verseiket, majd bemutatták a
népi tánc mûsorukat Ildikó nénivel. Sokat gyakorolták
felkészítõjükkel, Máté bácsival, a tánclépéseket és a
koreográfiát. Nagyon látványos és hangulatos volt a
táncbemutatójuk.
A középsõsök átadták a tarisznyákat és a lufikat a ballagóknak.
Mielõtt elengedtük a léggömböket, kívántunk valamit. A
felszálló léggömböket hangos ujjongással engedtük útjára.
Kívánjuk, hogy minden gyermek álma és vágya teljesüljön!
Az óvó nénik meglepetés dallal búcsúztak a gyermekektõl.
Reméljük, hogy az óvodában szerzett emlékeiket és
élményeiket nem felejtik el, és meglátogatják óvodájukat, ha
már iskolások lesznek! Kívánunk sok sikert és boldogságot
az iskolai évekhez!
Nem csak a gyermekektõl búcsúztunk, hanem kedves
kollegától, Irénke óvó nénitõl és munkatárstól, Bakos Feri
bácsitól. Köszönjük a sok éven át végzett lelkiismeretes
munkájukat!
Köszönjük a szülõi munkaközösség, a szülõk segítõ munkáját
az év folyamán! Köszönjük támogatóinknak és segítõinknek
a segítõ munkájukat!

Óvó nénik

BÚCSÚZTATÓ

“Minden embernek kell, legyen egy feladata ebben az
életben, mert különben nem lenne értelme annak, hogy él.

Az emberi világ több kell, legyen, mint egy bonyolult
szerkezetû gép, melyben minden ember egy fogaskerék
szerepét tölti be... Minden embernek kell, legyen egy
feladata, egy titkos küldetése, mely Istentõl való. “

Idõ...
Rengeteget küzdünk manapság az idõvel. Úgy
tekintjük az idõt, mint valami zsákot, amibe a
lehetõ legtöbb mindent bele kell tömködni.
Egyik nap egyszerre négy emberrel kellett
volna találkoznom. Elkezdtem gondolkodni,
hogy hogyan oldjam meg azt, hogy mindenki
beleférjen az idõmbe. Ahogy ez ilyenkor lenni
szokott, az ember mérlegeli a dolgokat.

Megígértem az egyiknek a tíz órát. Azt majd egy kicsit
korábbra teszem. Még arra is gondoltam, hogy egyik ismeri
a másikat, így együtt is találkozhatunk, akkor az már kettõ,
a negyediket meg majd késõbbre teszem. Aztán hirtelen,
mintha valami égi villám megvilágosított volna, rájöttem,
hogy ennek így semmi értelme. Végigszaladok az emberek
mellett, és igazán senkivel nem találkozom. De hogyan
dönthetném el jól, hogy kivel találkozzam, és kivel ne? Akkor
el kezdtem azon gondolkodni, hogy vajon mit jelentenek
nekem az ismerõseim, barátaim. Egyesével végig soroltam,
vajon kivel miért szeretnék találkozni? Rájöttem, hogy az
elsõvel azért, mert annyira erõszakos, hogy nem tudok nemet
mondani neki. A másodikkal és a harmadikkal azért, mert
szeretnék velük együtt álmodozni a régi szép idõkön, õk talán
a jó érzésvilágomat táplálják. A negyedikkel pedig azért,
mert bízom benne, hogy Istenrõl tudok vele beszélgetni, és
remélem, hogy egy kicsit közelebb segíthetem õt a hithez.
Nagyon érdekes volt így sorba állítani most már nem az
embereket, hanem belsõ vágyaimat. Szomorúan kellett látnom,
hogy a legsürgetõbbnek, a legelsõnek azt érzem, ami erõvel
jön elém. Ha valaki erõszakosan hív, akkor valahogy mindig
õ lesz az elsõ, akit beleszorítok az életembe, és azt is láttam
ebben az önvizsgálatban, hogy az Istenrõl való beszélgetés
sajnos az utolsó helyre került. Ezek a beszélgetések soha nem
tülekednek az elsõ helyre, ezért mindig tologatjuk magunk
elõtt. Valahogy így repül el az életünk, és az erõszakos
dübörgés megtalálja szívünkben a helyét, de a halk szó alig-
alig. Fájt ez a kíméletlen önarckép. Akkor elhatároztam, hogy
mindenkit felhívok sorban, és az elsõ helyre teszem azt a
beszélgetést, amit épp el akartam halasztani. Elkezdtem
sütni-fõzni annak és tényleg egy nagyon jó beszélgetés lett
belõle. Aztán mindenkivel beszélgettem más-más napokon.
Ezzel a személyek és értékek összekapcsolásával valahogy
egy érdekes, új szemszögbõl kezdtem el meglátni
kapcsolataimat. Nem érdemes végigrepülni az életet úgy,
hogy a mély dolgokra, igazi beszélgetésekre alig marad idõ.
Mintha állandóan futnánk a vágyaink után, azt reméljük,
hogy majd régi érzelmeket megtalálunk, és közben ürességbõl
ürességbe szaladunk. Érdemes megállni, és rendet teremteni
az értékrendünkben. Azt tapasztalom, hogy Isten megszólítása,
szeretete nagyon sokat segít ebben a rendezésben. Fájdalmasan
emlékszem vissza arra, hányszor nem sikerült ez a rendezés,
és fontos beszélgetések elmaradtak! Isten e gyengeségek
fölött is erõs marad. Ha látjuk azt, aki az idõ fölött áll, kicsit
távolabbról és jobban látjuk saját dolgainkat is. Ha Krisztus
szeretetének látótávolságából nézem az embereket, akkor
sokkal bölcsebb szívvel fogok mindent látni. Ámen.

      Tamás atya
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Irénke! Pár hónap múlva lesz, hogy 40 éve lelkesen
oktatod, neveled, navigálod az óvoda kis lakóit. A rád
bízott gyerekek második anyukája vagy és voltál. Aggódtál
és gondolatban szerintem még sokáig aggódsz majd értük. A
40 év alatt annyi élményben volt részed gyerekekkel,
szülõkkel, hogy nyugdíjas éveid alatt lesz bõven mire
visszaemlékezned.
Mi kollegáid szívesen gondolunk vissza azokra az óvodai
rendezvényekre, programokra, melyekre együtt készültünk,
azokra az anyák napjára, ballagásokra, melyeken együtt
izgultunk, tettük közösen dolgunkat veled. Jelen volt
munkádban a szeretet, a nyugalom, az izgalom, a nevetés, a
szomorkodás, gyakran kétségbeesés egy-egy gyermek sorsa
miatt, a megérdemelt öröm és önfeledtség, a fáradtság egy-
egy lezárt év után. Aki ennyi évet nevelt gyermeket,
megengedheti magának, hogy bevallja, nagyon sok örömteli,
szomorú, boldog, olykor fáradtságos, felemelõ, ledöbbentõ
helyzeteket élt meg. Ez így volt kerek és egész. Mi, kollegáid
kicsit viccesen azt szoktuk mondani, megtanultuk tõled a
legújabb nevelési módszert: a neve Irénke néni. A
határozottságod, a lényeglátásod, a szigorúan szeretve nevelés
a módszer lényege, amire annyira szükségük van a mai
gyerekeknek és erre te nyitottad fel a szemünket! Megértetted
velünk, hogy szabályok és szeretet nélkül nem lehet és nem
szabad gyereket nevelni! Megértetted velünk, hogy a gyermek
ahhoz ragaszkodik, ahhoz kötõdik, aki szabályokat állít az
életébe, és mindezt szeretettel teszi! Köszönjük neked!
Pedagógiai pályafutásod alatt az igazi kihívást a meg nem
értett, problémás gyermeki lélek jelentette számodra, hiszen
addig nem nyugodtál, amíg megoldást, segítséget nem
nyújtottál. Köszönöm mind a magam, mind a gyerekek és a
szülõk nevében is áldozatos, kitartó munkádat.
Óvodánk második otthonod volt. Ha megáll az a bizonyos
busz, hiányozni fog, hogy leszállj róla, kinyisd az óvoda
ajtaját és ezt mondd: megérkeztem!

Feri! Búcsúzunk Tõled! Tudnod kell a legfontosabbat, ami
vezéreljen nyugdíjas éveid alatt: Az olyan emberek, mint Te,
mikor nyugdíjba mennek, valójában nem vonulnak vissza,
hanem új és nagyszerû dolgok megvalósításán fáradoznak.
Ezért az olyan ember mint Te, soha nem adja fel álmait,
mindig fejlõdik és a világot egyre csak változtatja, ötletekkel
gazdagítja. Az óvodához, mûvelõdési házhoz, napközihez
mindig is hozzátartoztál. Néha nem irigyeltünk, mert akit
ennyi nõ kérése vesz körbe, annak nem is olyan egyszerû a
munkája. Néha nem értettük, hogy a mi tökéletes nõi
logikánkat miért is követed nehezen? De te csak mosolyogtál,
tetted dolgod… Köszönjük az emlékezetes kirándulásokat,
a megértett kéréseket, a türelmet irántunk.
Azt gondolom, te már megtanultad a játékszabályokat az
életben - már csak játszanod kell tovább – persze mindenkinél
jobban.

„Ne kérdezz, ne csodálkozz, fogadd el az utat, mit az élet
nyújt neked, fogadd el a tényt, hogy az elõtted álló ösvény
új irányba vezet. Járd végig utadat, mindig csak egy lépést

lépve - bátorsággal, hittel, határozottsággal. Emeld fel
fejedet, s helyezd álmaidat a csillagok fölé. Lépteid

hamarosan határozottá válnak, szilárdan állsz majd a
földön. Bízz magadban állhatatosan, és vágj bele az új
utazásba. Felemelõnek, gyönyörûnek találod majd, s

szebbnek legmerészebb álmaidnál.”

Néhány jó tanács a további életetekhez:

1. Ne foglalkozzatok a lényegtelen számokkal. Olyanokkal,
mint az életkor, a testsúly
2. Folyamatosan tanuljatok. Tudjatok meg többet a
számítógépekrõl, a jármûvekrõl, a kertészkedésrõl, bármirõl.
3. Élvezzétek az egyszerû dolgokat. 
4. Nevessetek gyakran, hosszan és hangosan.
5. Megesik, hogy könnyeztek. Megvisel, elszomorít valami.
Akkor gondoljatok arra, mennyi jót és szépet tettetek.
6. Tartsátok becsben az egészségetek: ha jó, akkor õrizzétek
meg. Ha gyengélkedik, akkor javítsatok rajta.
7. Utazzatok sokat, akár a szomszédos megyébe vagy
külföldre.
8. Mondjátok el minden alkalommal azoknak, akiket szerettek,
hogy szeretitek õket.
És mindig gondoljatok arra: Az élet nem azzal mérhetõ,
milyen sokáig lélegzünk, hanem azokkal a pillanatokkal,
amelyektõl elakad a lélegzetünk.

Kívánunk jó egészségben eltöltött, nyugodt, békés, örömteli
nyugdíjas éveket!

Kedves Zsani! A legszebb feladat következik életedben, egy
pár évre ezért hiányozni fogsz az életünkbõl. Szeretnénk
megköszönni eddigi munkádat, azt, ahogyan szereted a
gyerekeket, türelmedet, nyugodt személyiségedet. Bármikor,
amikor hiányzunk, gyere be hozzánk, mindig nagy szeretettel
várunk!
Azt gondolom közülünk Te vagy az, aki legjobban hisz a
mesékben, így útravalóul fogadj el egy mesét!

Amikor egy gyermek leszületik a Földre

Egyszer volt, hol nem volt, egy gyermek megszületni
készült. Egy napon a gyermek így szólt Istenhez:
- Azt beszélik, holnap leküldesz a földre. De hogyan fogok
ott élni, hiszen olyan kicsi és védtelen vagyok?
Az Isten azt válaszolta:
- A sok angyal közül kiválasztottam egyet neked. Várni fog
téged és vigyáz majd rád.
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- De - mondta a gyermek -:
- Itt a Mennyországban nem csinálok semmi mást, csak
énekelek és mosolygok. Erre van szükségem, hogy boldog
lehessek.
Az Isten így szólt:
- Az angyalod minden nap fog énekelni neked, és érezni
fogod az angyalod szeretetét, és boldog leszel.
- És - mondta a gyermek -:
- Hogyan fogom megérteni az embereket, ha nem értem a
nyelvüket?
- Könnyû - mondta az Isten.
- Az angyalod meg fogja tanítani neked a legszebb és
legédesebb szavakat, amiket valaha is hallani fogsz és az
angyalod türelemmel, gondossággal meg fog tanítani beszélni
is.
A gyermek felnézett Istenre és így szólt:
- És mit fogok tenni, ha veled akarok beszélgetni?
Isten rámosolygott a gyermekre és azt mondta:
- Az angyalod össze fogja tenni a kezeidet és megtanít
imádkozni.
A gyermek azt mondta:
- Úgy hallottam a földön rossz emberek vannak. Ki fog
engem megvédeni?
Az Isten megölelte a gyermeket és azt mondta:
- Az angyalod óvni fog téged akkor is, ha ez az élete
kockáztatásával jár!
A gyermek szomorúan nézett és így szólt:
- De mindig szomorú leszek, mert nem láthatlak téged!
Isten megölelte a gyermeket.
- Az angyalod mindig beszélni fog neked rólam, én pedig
mindig melletted leszek.
Ekkor nagy békesség volt a Mennyben, de már hallani
lehetett a földi hangokat.
A gyermek sietve megkérdezte:
- Istenem, ha most mennem kell, kérlek áruld el nekem az
angyalom nevét!
- Isten így válaszolt:
Az angyalod neve nem fontos...
Egyszerûen csak így fogod hívni:
ANYUCI!

Benkó Hajnalka

ISKOLAI HÍREK

BORSODI GYERMEK FONÓ

Június elsején közel negyven nyársapáti gyerek kelt hajnalok
hajnalán, hogy részt vegyen egy diósgyõri kiránduláson.
Hosszú órák elteltével, elgémberedett tagokkal szálltunk ki
a buszból. A fáradtságot azonnal elfelejtette mindenki, amint
meghallottuk a rendezvényre hívogató zenét. A vár udvarán
gyülekeztek a csapatok. Minden csoportnak saját lobogóját
kellett követnie a nap folyamán. A résztvevõket ágyúszóval
köszöntötték. Az állomáshelyeken nagyon érdekes próbákat
kellett teljesíteni. Az elsõ helyszínen Az aranyszûrû bárány

címû mesét dramatizáltuk. Nagyszerû színjátszók remek
érzékkel választották ki a szereplõket a gyerekek közül.
Tánccal, dallal, népi mondókákkal fûszerezték a mesét.

Ekkorra már réges-régen elszálltak az utazás okozta
fáradalmak. Ezután zászlóvivõnket követve besétáltunk a
várba. Johanna udvarhölgy végigkísért bennünket a királyi
termeken. Még a királyné háló-és fürdõkamrájában is jártunk.
Miután kellõképpen kiámuldoztuk magunkat, egy lovagkori
fegyverbemutatóba csöppentünk. Ha a királyné termeiben a
lányok, itt aztán a fiúk ámuldoztak igazán! A
fegyverbemutatóról a fogadóterembe vonultunk, ahol
fergeteges táncvigalomba keveredtünk máshonnan érkezett
csoportokkal együtt. És ha mindez még nem lett volna elég,
népi mesterségeket próbálhattunk ki: agyagozást, kovácsolást,
teknõvájást, bõrözést, fonást. Az egész napos programot a
lovagi torna koronázta meg a lovardában. Észre sem vettük,
hogy elszállt az idõ. Még egy fagyizás és indulás haza.
Mindenki elégedetten szállt fel a buszra. A gyerekek még
sokáig tárgyalták a helyszínek eseményeit a buszon. Másnap
az osztálytársaknak tartottak élménybeszámolót.
Nagyszerû nap volt! Még sok ilyet kívánok magunknak.

A kirándulók nevében nagyon köszönjük a szervezõnek: Sági
Ilonának, hogy megálmodta és megvalósította ezt az utat.

Dancsó Rozália
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OSZTÁLYKIRÁNDULÁS

Május 30-án elindultunk a 2. osztállyal kirándulni Budapestre.
A nagy izgalommal várt program elsõ helyszíne a Planetárium
volt. A nézõtér teljes sötétsége csak fokozta a hangulatot.
Tartalmas és lebilincselõ elõadást nézhettünk a Nap
családjáról, a Naprendszerrõl. A gyerkõcök alig gyõzték
megbeszélni az élményeiket. Örömmel jártuk végig a Hõsök
terét, ahol felváltva olvasták a neveket, csodálták a hatalmas
szobrokat.
A budapesti Állatkert rengeteg gyönyörû és különleges
állatot, növényt tár a látogatók elé. Szinte esélytelen mindet
végigjárni néhány óra alatt. A nagytestû ragadozók, majmok,
zsiráfok, elefántok mellet rovarok, kígyók, pingvinek...
lehetetlen mindet felsorolni, de végigjárni is. Délutánunkat
itt töltöttük és csak a gyors nyári zápor akadályozott meg
minket a teljes bejárásban.

Hazafelé is a kényelmes buszunkban utazhattunk, jókedvû
csapatként értünk Nyársapátra.

Köszönjük a szülõk segítségét, támogatását!

Sági Ilona

ISMÉT „HATÁRTALANUL” ERDÉLYBEN

Immár 5. alkalommal nyert a  Határtalanul pályázaton
támogatást a csemõi és a nyársapáti iskola. Így ismét együtt
indulhattunk négynapos tanulmányi kirándulásra, összesen
41 diák és 5 pedagógus részvételével. Az Emberi Erõforrások
Minisztériuma és az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ
885 000 Ft támogatást nyújtott ehhez. Nagyon köszönjük!
Utunk elõtt többféle módon is készültünk: megismertük
Erdély nevezetességeit, táncot tanultunk, székely népdalokat
énekeltünk, ajándékot készítettünk a gyimesbükki
iskolásoknak, kiállítást állítottunk össze bemutatkozásként
településünkrõl.
Végre elérkezett a várva-várt nap, és május 24-én hajnalban
útnak indultunk. Azt hiszem, a kirándulás mindenki számára
igen emlékezetes marad. Rengeteg településen jártunk, sok

érdekes emberrel találkoztunk, milliónyi új információt
próbálunk meg elraktározni az úton látottakból, megéltekbõl.
Hosszú és fárasztó volt a buszozás, a négy napból hármon
esett az esõ, mégis mindenki vidám volt és befogadóképes
a sok-sok élményre.
Szálláshelyünk Gyimesbükkön volt, ahol egy napot töltöttünk,
találkoztunk az ottani iskolásokkal, vendégül láttuk õket.
Megnéztük az iskolájukat, melynek kertjébe virágokat
ültettünk, közösen énekeltünk, táncoltunk, barátkoztunk.
Láttuk a Rákóczi-vár romjait, az ezeréves határt, ahová
csemõi és nyársapáti földet szórtunk. Bilibók Ágoston bácsi
meséjét csodálva hallgattuk a vasúti õrház kiállításán.
Ellátogattunk a Csángó Tájházba, a helyi templomba,
látogatást tettünk egy tanyán. Közben a helyiekkel együtt
aggódtunk az esõzések során nagyon megduzzadt Tatros-
patak miatt.  Utunk során Erdély szépségeit saját magunk is
megtapasztalhattuk.  Király-hágón csodálatos kilátás tárult
szemünk elé, Bánffyhunyad templomának festett kazettái, a
kolozsvári Szent Mihály templom, Fadrusz János Mátyás
szobra, Hunyadi Mátyás szülõháza, Bolyai János szülõháza,
a Tükör utca látványa mindenkinek nagyon tetszett.  A
Gyilkos-tó, a Békás-szoros egyedülálló természeti
képzõdményei lenyûgöztek minket. Jártunk Csíkszeredán,
Csíksomlyón a Kegytemplomban, a Mikó-várban,
Székelyudvarhelyen, Szejkefürdõn, Farkaslakán. Korondon
a Józsa család fazekasmûhelye, Parajdon a sóbánya
monumentalitása, hangulata ejtett ámulatba minket.
Marosvásárhely belvárosában sétáltunk a Rózsák terén,
láttuk a virágórát, a Vártemplomot, a Bolyai Farkas Líceumot.
Utunkon mindezek mellett meglátogattuk Dsida Jenõ, Apáczai
Csere János, Kós Károly, Reményik Sándor, Dani Gergely,
Benedek Elek, Orbán Balázs, Tamási Áron, Bolyai Farkas,
Bolyai János síremlékét, ismertettük munkásságukat,
elhelyeztük az emlékezés virágait, koszorúit.  A felejthetetlen
élményeket idehaza újra felidéztük: közös vetélkedõn vettünk
részt a csemõiekkel, fotókiállítást rendeztünk az iskolában,
illetve megnéztük a kirándulásról készült filmet is. Remélem,
reméljük életre szóló élményt kaptak gyerekeink ezen a
néhány napon, és történelmünk sem csak száraz tananyag
lesz majd számukra.

Szeretném megköszönni minden támogatónknak a segítséget,
melyet számunkra nyújtottak: Kis Miklós polgármester
úrnak és az önkormányzatnak, a 100Ft-os boltnak, a Coop
boltnak, a Kocsis húsnak, a Mini csemegé-nek, a Starking
zöldségboltnak, illetve vezetõiknek, Godó Norbertnek és a
szülõknek a támogatást.
Köszönöm kollégáim türelmét, segítõkészségét a felkészülés
idõszakában, köszönöm a kísérõ kollégák türelmes
együttmûködését ezen a fárasztó, de felejthetetlen
kiránduláson.

Kívánom, hogy a következõ „Határtalanul” is legalább ilyen
jól sikerült legyen (csak az idõjárás legyen kicsit jobb).

Vígné Kerekes Magdolna of.
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KÉPEK A KIRÁNDULÁSRÓL

További képek Nyársapát honlapján...
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BALLAGÁS

Iskolánkban a ballagásra június 18-án szombaton 10 órai
kezdettel került sor. Ezt a színvonalas eseményt - mint
mindig - most is a bababallagás elõzte meg, amikor is a
végzõs tanulók mókásnál mókásabb csecsemõ- és
kisgyerekkort felidézõ ruhába öltöztek, így emlékezve a
gyermekkor végére.
A ballagás szimbolikus jelentõségû, a felnõtté válás kezdetét
jelképezi és egy korszak lezárását. A végzõs gyerekeknek
búcsút kell mondaniuk a nyolc éven át koptatott
iskolapadoktól, az iskolától és a falai között jól megismert és
megszokott arcoktól.  Az ünnepség napján az iskola tantermei
és folyosói is díszbe öltöztek, virágokat ölelõ borostyánok
kígyóztak végig az énekekkel búcsúzó, lassan lépkedve
vonuló diáksereg útján. A színvonalas dekorálásért felelõs
hetedik osztálynak is nagy nap volt ez, hiszen jövõre õk
állnak majd a ballagó osztály helyére és fogadják a szülõk,
hozzátartozók virágait,  ajándéktárgyait.Az ünnepség Tóth
Tibor iskolaigazgató bölcs és bátorító szavaival vette kezdetét.

Az osztály egyes tagjai felidézték az elmúlt évek emlékezetes
pillanatait, majd alsóbb osztályos tanulók verssekkel
búcsúztatták a nyolcadikos osztályt, és egyben a tanévet. A
tanárok jó tanácsokkal látták el a búcsúzó osztályt, a kimagasló
teljesítményû tanulóknak ajándékkönyveket adtak szorgos
munkájuk jutalmául.
Az esemény fénypontja a búcsúzó diákok ünnepélyes tartású,
lassú nemesi tánca, a palotás volt.
A sok felkészülésnek, kitartásnak és persze a tánctanárnak
köszönhetõen derûs hangulatban és méltóságteljes mozgással
adták elõ ezt a lovagias és kifinomult páros táncot. Köszönjük
az ÁMK-nak, hogy biztosította gyerekeink számára a heti
rendszerességû órákat Máté bácsival. Az osztálytársak alkotta
párokban jól érvényesült a tánc adta férfias magyar virtus,
mely a rokonságban egyre növekvõ büszkeséget kiváltva a
végén ovációban tört ki.
Az itt töltött évek és ennek a napnak az emlékét õrzi az
iskolában kihelyezett tabló, az ünnepélyt követõ családi ebéd
ízei vagy az elballagott diákok vállán függõ tarisznya.

„Az élet szólít menni kell, de válni oly nehéz,
A küszöbrõl a vén diák még egyszer visszanéz...”

Krajcsi Anikó

BALLAGÁS, TANÉVZÁRÓ

Több évtizedes hagyomány szerint iskolánkban a mindenkori
nyolcadikosok ballagását és a tanévzáró ünnepélyt egy
napon tartjuk, június közepén. Az idén 18-án került erre sor.
Az ok praktikus, erre az alkalomra nagyon sokan eljönnek,
így üzenete, jelentõsége szerteágazóbb és hatásosabb.
A gyönyörûen feldíszített iskolában (dicséret Vígné Magdi
néniknek és a 7-es közösségnek) 20 nagy diákkal és Szepesi
Ágnes osztályfõnökkel még utoljára végigjártuk a
tantermeket, folyosókat. Zengett a: „Ballag már a vén
diák…” jól ismert dal.

A köszöntõ és a Himnusz után elkezdõdött a ballagási
ünnepség. Szóltam a búcsúzó 8,. osztályosokhoz is.
Beszédemben rengeteg nagyon fontos mondanivalót
próbáltam összesíteni, aminek a központi gondolata az volt,
hogy az ember sorsa a saját kezében van, és ezzel a
tudatosabbak élni is tudnak.

Elmondtunk közösen egy régi magyar Ösküt (esküt), ezzel
kifejeztük, hogy naponként a világhoz hogyan lehet
méltósággal kapcsolódni. Az osztályok búcsúzása után Máté
bácsi és aranyos néptáncosai szerepeltek. Büszkén írhatom,
hogy 3 néptánc csoportunk van, és a ceglédi Tetz Alapfokú
Mûvészeti Iskola táncgáláján láttam, hogy nagyon szép
programmal bizonyították egészéves, eredményes
munkájukat.
Az ünnepség tanévzáró része elõször egy rövid beszámolóval
kezdõdött. A legelsõ a köszönet volt: a Nagykõrösi Tankerület
minden dolgozójának, a csemõi „anyaiskola” vezetõinek, de
a legtöbb Kis Miklós polgármesterünknek, valamint Bimbó
Pálnak és a közmunkásoknak. Nagyszerû összhangot mutatott
a Szülõi Szervezet és a Diákönkormányzat munkája. Köszönet
az iskolát támogató szülõknek és a sikeres diák-nevelõ
együttmûködésnek.
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Õszintén elmondtam felemelõ sikereinket és közös
kudarcainkat. Ebben a tanévben 22 tanulónk teljesített
kitûnõen, de sajnos 16-an elégtelen bizonyítványt vittek haza
szüleiknek.
Elsõ esetben mindig kiemeltem a családok támogató,
felelõsséggel teli erejét, az utóbbiban pedig ennek jelentõs
hiányát.
Szóltam még a mértéktelen, indokolatlan hiányzásokról,
fõleg számonkérések idején. Ehhez is kellett a család
hallgatólagos beleegyezése. Gyakran tapasztaltuk, hogy
„beteg” gyerekeink boltba jártak, óvodás kistestvért
pesztráltak, sõt még edzésekre is próbáltak eljönni. Az én
fogalmaim szerint az egy picit „lógós” gyanús. A következõ
tanévben nagyon szigorúan igyekszünk ezt a területet
kontrollálni.
Másik szívfájdalmunk, hogy a felsõ tagozaton nem sikerült
megszervezni a motivált felkészülést másnapra. Szinte
szenvedtek a tanulók a szóbeli elsajátításánál és az írásbeli
feladatok elkészítését is felszínesen próbálták megoldani.
Persze némi fáradtságot is tapasztaltam már a délutáni
felkészülés idején.
Ez után a nagyszámú jutalomkönyvek kiosztására került sor
– büszkén vették át a megérdemelt jutalmukat diákok,
felnõttek egyaránt.
Majd meglepetésként újra megjelentek a ballagó 8. osztályosok
korhû ruhákban, és egy fergeteges palotást táncoltak, vidáman,
bálosan, bájosan, feszesen, ahogyan a „nagykönyvben meg
van írva”. A közönség, a hozzátartozók és a diákok ritka nagy
vastapssal jutalmazták a csodálatos elõadást. Gyönyörû,
méltó és emlékezetes búcsúzás volt mindannyiunk számára!
Köszönjük!
Végezetül elénekeltük a Székely Himnuszt – gondolva a
nagyszámú családokra, akik onnan származnak.
Kedves Szülõk, Diákok!
A szünet, a pihenés, a szabadság most már tombolhat,
vigyázzunk egymásra, vigyázzatok magatokra! Kollégáimnak
kiváló pihenést kívánok!

Boldog VAKÁCIÓT!

Szeretettel: Tóth Tibor igazgató bácsi

KONCERT NYÁRSAPÁTON, A NYUGALOM
PARKBAN

Pillangók címmel Olgyay Veronika (ének) és Olgyay
Gábor (gitár) koncertjére várunk minden kedves
zenerajongót 2016. július 15-én 20.00 órakor a templom
mögötti NYUGALOM parkba.
Belépõ nincs, de a szervezõk jó szívvel fogadják az
egyéni felajánlásokat kis sütemény, hangulatfokozó nedû
vagy üdítõ formájában.
A koncert sötétedéskor kezdõdik, addig nassolás,
pityókázás, beszélgetés.

Tisztelettel vár mindenkit az iskola tantestülete.

MESE BENEDEK ELEK APÓRÓL ÉS A RONGÁLÓ

EMBEREKRÕL

Élt egyszer Erdélyországban egy meseíró Elek Apó, aki
nagyon-nagyon szép meséket írt és gyûjtött a gyerekeknek.
Mikor megöregedett és elfáradt, meghalt. Pihenni ment a
mennyországba. Tiszteletére Kárpát-medencében hat dísz-
kutat állítottak, Nyársapátra került a hetedik.  Egyszer
amikor felébredt, nagy bánatosan tapasztalta, hogy a
nyársapátit lelketlen emberek megrongálták. Sajnos nem
tudta, hogy kik tették, mert a rongálók, a terroristák, a
rosszalkodók mindig akkor tevékenyek, amikor a jók a
mennyországban is mind alszanak.
Gondolkodott apó: de kár, hogy akik rongáltak, nem olvasták
a meséimet a jóságról, szépségrõl, igazságról. Valami nagy
baj lehet szívükben, lelkükben, valami hiány, keserûség van.
S leszólt a nyársapátiakhoz: „Kedves jó emberek, vigyázzátok,
óvjátok szépségeiteket, mert egyszer csak arra ébredtek,
hogy nem csak az én drága kutamat teszik tönkre, hanem az
egész életeteket”.
Azután áldást küldött azokra is, akik rosszul döntöttek, a
kútból nem hûs vizet engedtek, hanem eltörték a díszes
csapot, a világítást tönkretették.
Néhány héttel ezelõtt még egy gyönyörû „Benedek Elek Apó
kútja” díszelgett szépségesen Nyársapát központjában, mára
mindez már csak egy több mázsás kõ.
Az egészben az az elkeserítõ, hogy ez nem mese, hanem
valóság. Mint ahogy valóság az az irdatlan szemét mennyiség,
ami a települést ellepi a boltokból kiinduló bizonyos
személyek nyomán, akik igénytelenségük révén gondolkodás
nélkül dobálják szét a mûanyag palackokat, a cigarettás
dobozt, csokipapírt, sörös- és energiaitalos dobozokat, féldecis
üvegeket és még sorolhatnám. S ha mindebbõl alig-alig
észrevehetõ valami, az köszönhetõ Koroknai Pistinek, aki
végiggyalogolva Nyársapátot, összegyûjti a falu szemetét.

Tóth Tibor

40 ÉV GYÜMÖLCSE…

Lõrinczy Lászlóné június hónapban Németh László-díjat
vehetett át Budapesten.
A Németh László-díj az oktatási miniszter által
adományozható szakmai elismerés. Azoknak az általános
iskolai, szakiskolai és középiskolai oktató-nevelõ munkát
végzõ tanároknak adományozható, akik a gyermekek
harmonikus személyiségformálásában huzamosan
kiemelkedõ munkát végeznek. A díjat évente osztják ki.
2013-ig 15 fõ kaphatta, attól az évtõl a díjazottak száma
jelentõsen megnõtt. Ugyanettõl az évtõl kezdve a díj a
Pedagógusnap alkalmából kerül átadásra. A díjazott az
adományozást igazoló okiratot és plakettet kap.
A kitüntetést Balog Zoltán - emberi erõforrások minisztere
és Palkovics László - felsõoktatásért felelõs államtitkár adta
át.
Gratulálunk ehhez a kitüntetéshez és boldog nyugdíjas
éveket kívánunk!

Az iskola dolgozói
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MÛVELÕDÉSI HÁZ HÍREI

KIRÁNDULTUNK...

2016. június 13-án a szeged-szõregi 5.b osztály Nyársapátról
még nem sokat tudott. Hétfõn és kedden azonban
megismerhettek egy kedves kis templomot Judit néni
segítségével.

Benézhettek az iskolába, ahol Tibor bácsi a tanév végi
elfoglaltságai ellenére nagyon kedvesen fogadta õket és még
egy „titkot” is elárult az osztályfõnökükrõl: Zsuzsa néni nem
szerette a földrajzot. A Szarka-kúriában a nyugdíjasok
fantasztikusan finom lángossal vártak bennünket és a
múzeumban is körbevezetett Éva néni. Feri bácsi vitte ki a
csapatot a nyilasi iskolába, ahol (köszönet érte polgármester
úrnak) csodálatos szállásunk volt.

Hajnika segítsége nélkül nem sikerülhetett volna ilyen jól ez
az osztálykirándulás.

Köszönjük Nyársapát!

Kálmánné Fodor Zsuzsa (osztályfõnök) és a szõregi 5.b osztály
tanulói

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA NYÁRSAPÁTON

A Szarka-kúria felújított épülete ad otthont a Nyársapát
múltját bemutató közérdekû muzeális kiállítóhelynek, ahol
2016. június 25-én szombaton 19 órától vártuk az érdeklõdõket
a múzeumok éjszakáján.
Programunk Hernádi Péter gitár estjével kezdõdött , majd a
Meseautó és az Indul a bakterház címû filmeket nézzük meg
kivetítõn.
Természetesen nem maradhatott el a sötétbe burkolózó
múzeum elemlámpás látogatása, és a csillagfényes beszélgetés
sem a Szarka-kúria csodálatos parkjában.
Nem voltunk túl sokan, de az a kb. 30 fõ, aki elfogadta
meghívásunkat, nagyon kellemes estét tölthetett el baráti
társaságban, fantasztikusan jó zene és megunhatatlan filmek
mellett.

Köszönjük a segítséget és a részvételt mindenkinek!

Mûvelõdési ház dolgozói

SZÍNHÁZBÉRLET CEGLÉDRE

A színházat szeretõ nyársapáti lakosok részére kínálunk
lehetõséget. Csatlakozni szeretnénk a Kossuth Mûvelõdési
Központ 2016/2017 RIVALDA Bérletéhez.
A bérlettel az alábbi 4 elõadást nézhetjük meg:

2016. október 15. szombat 19 óra PASIK A PÁCBAN
zenés vígjáték 2 felvonásban

2015. november EQUUS színjáték tánccal

2017. február A NAGY NÉGYES

2017. március A NAPSUGÁR FIÚK

A mind a négy elõadásra érvényes bérlet ára 13.000.- Ft.

A Ceglédre való bejutást az elsõ nyolc jelentkezõnek az
önkormányzat egy gépkocsijával meg tudjuk oldani.
Kérjük, hogy aki szeretne színházi bérletet, 2016. július
20-ig jelezze a mûvelõdési házban a

szarka@nyapatmuvhaz.t-online.hu címen vagy a 70/430-

4565 telefonon.
Mûvelõdési ház dolgozói
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KOSSUTH EMLÉKKUPA GOKART VERSENY

II. FORDULÓJA

2016. június 26-án rendezték meg a Bognár Gokart Parkban
a kistérség amatõr gokartosainak versenyét. A négyfordulós
megmérettetés II. napján 14 versenyzõ állt rajthoz a
különleges, esti versenyen. A rendezõk elõre hozták a
kezdést a Magyarország-Belgium focimeccs miatt, így Tóth
Tibor alpolgármester 19 órakor nyitotta meg a versenyt. A
gokartosok minden tudásukat beleadták, és nagyon jó
idõeredményt elérve döntötték el a helyezések és a kupák
sorsát. Az eredményhirdetésre a csodás naplementében
került sor, mely után pontosan 21 órára oda is értem a gokart
pályáról a mûvelõdési ház parkjába, ahol kivetítõn nézhettük
a meccset.

Köszönet jár a szervezõknek a profi lebonyolításért!
Találkozzunk a következõ fordulón augusztus 14-én.

Nagyné Kovács Éva

RÁK HAVA KÖZÉLETI EMBERE

Bognár István 1946. június 23-án töltötte be 70. életévét.
Cegléden született, gyermekkorát is itt töltötte, majd 1969-
ben került kis községünkbe, az akkori tanácshoz pénzügyi
csoportvezetõként. Innen 1982-ben a Ferrokémiához került,
ahol nyugdíjazásáig dolgozott vezetõ beosztásban, de soha
nem szûnt meg tanácsi dolgozónak lenni, benne maradt
Nyársapát közéletében – hasonlóan dr. Gyáfrás Sándorhoz
-, mindig a falu sorsát tartotta a legfontosabbnak.  Az
önkormányzat tagjaként dolgozik fáradhatatlanul, korát
meghazudtolóan. Volt alpolgármester, jelenleg a pénzügyi
bizottság elnöke. Képviselõi munkájában nagyon fontosnak
tartotta a tanyán élõk érdekeinek képviseletét. Õ és családja
nevéhez fûzõdik az Árpád-szobor létrehozása.  2009-ben
Bognár István finanszírozta, illetve bízta meg Orisek Ferenc
fafaragót a szobor elkészítésével, melyhez csatlakozott
Nyársapát Község Önkormányzata is a méltó elhelyezéssel.
2014-ben – a falu 60 éves évfordulóján – kapta meg a
díszpolgári címet közösségi munkája elismeréséül. Már
nyugdíjasként álmodta meg a Bognár Gokart Parkot, melyet
azóta is bõvít, szépít családja, fõként felesége, Erzsike
közremûködésével. Pista olyan ember, akinek mindig tennie
kell valamit, nem pihen, akkor boldog, ha dolgozhat.
Kívánom, hogy még nagyon sok dolgos évet töltsön el
Nyársapát szolgálatában.

Kis Miklós polgármester
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KÖZÖS MECCSNÉZÉS

Óriáskivetítõn néztük együtt a Belgium-Magyarország meccset
a mûvelõdési ház parkjában. Jó érzéssel töltött el, hogy olyan
sokan együtt szurkoltunk a magyar válogatottnak.

Kiss Andrea

KÖZÖS FILMEZÉS

Nézzünk közösen filmet a Szarka-kúria udvarán a szalétli
alatt óriáskivetítõn! Az elsõ filménzés idõpontja:

2016. július 22., 20 óra

Mûvelõdési ház dolgozói

NYÁRI TÁBOROK A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

ANGOL KEZDÕ TÁBOR

Ha úgy érzed gyakorolni szeretnéd angol nyelvi tudásodat,
vagy év közben kicsit lemaradtál, vagy  csak egy jó társaságban
lennél, akkor gyere és vegyél részt az angol nyelvi táborban.
Szeretettel várom elsõsorban azokat az általános iskolai
tanulókat, akik szeretnének egy kicsit csiszolni angol
nyelvtudásukon.
Tábor ideje, helye: 2016. 08. 08-tól 08.12-ig 15órától 18
óráig a nyársapáti mûvelõdési házban.

Részvételi díj: INGYENES!

Angol nyelvi tábort tartja: Tolnai Judit

KÉZMÛVES TÁBOR

Ha szívesen kipróbálnád, a szövést, a fonást, a patchwork
technikát és ékszerkészítést akkor itt a helyed.
A kézmûves foglalkozások ideje, helye: 2016. július 18-tól
július 22-ig 15 órától 18 óráig a nyársapáti mûvelõdési
házban.

Részvételi díj: INGYENES!

A kézmûves foglalkozást tartja: Tolnai Judit

KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS

Augusztus 15-19-ig kézmûves foglalkozás lesz a mûvelõdési
ház kis termében 10-12 óráig. A tábor ideje alatt lehetõség
lesz kipróbálni az üvegfestést, batikolást, gyöngyfûzést.
Lehetõség lesz a kúriában sütemény készítésére is!
Jelentkezni lehet a mûvelõdési házban!

A foglálkozásokon való részvétel ingyenes!

Várunk sok szeretettel minden kedves érdeklõdõt!

Kiss Andrea
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KITEKINTÉS A NAGYVILÁGBA

ORSZÁGOS LAPOK ÚJSÁGÍRÓI NYÁRSAPÁTON

A Magyar Turizmus Zrt. 2016. június 9-én Cegléd és
környékének megismertetésére bejáró túrát szervezett. A
Ceglédi Tourinform Iroda vezetõje kalauzolta a 15 újságírót
és a szervezõk képviselõit. A több települést érintõ helyszín
között Nyársapát is helyet kapott. Megtekintették a Bognár
Gokart Parkot, és ki is próbálták a gokartokat. Tájékoztatót
kaptak a VIII. Nyársapáti Lecsófesztivál 2016. július 16-ai
programjáról, és a július 17-ei térségi gyermek gokart
versenyrõl is. Reméljük, hogy lapjaikon keresztül
megismertetik községünket olvasóikkal.

Nagyné Kovács Éva

NYÁRSAPÁT VONZÓ LAKÓHELY

CEGLÉD ÉS KECSKEMÉT KÖZELÉBEN

SOK FIATAL MARAD OTTHON ÉS

GAZDÁLKODIK

Nyársapáton évrõl évre bõvül a lakosok száma. A 2200 fõs
zsáktelepülésre szívesen költöznek és építkeznek a fiatalok.
A helyi általános iskolában jelenleg 200 gyermek tanul, az
óvodások száma idén 80 fölé emelkedett. Kis Miklós
polgármestert kérdeztük.

“ 2006 óta vezeti a települést. Nyársapát életében azóta milyen
céllal és milyen területeken történtek fejlesztések?

“ A közfeladat-ellátás területén értünk el jelentõs eredményeket,
mintegy hatszáz millió forintot költöttünk az intézményrendszer
korszerûsítésére, a közmû- és az úthálózat kiépítésére és bõvítésre,
valamint a lakosság jólétét szolgáló közparkok, játszóterek
építésére.  Stabil az önkormányzat költségvetése, pozitív egyenleg
mellett a beruházásokat önerõbõl és sikeres uniós pályázati
források segítségével valósítottuk meg. Valamennyi
intézményünket felújítottuk, nyílászárókat cseréltünk,
hõszigeteltünk, korszerûsítettük az energiarendszereket. Épült
egy új, nagy kapacitású biológiai szennyvíztisztító, továbbá a
lakosság mai igényei szerinti ravatalozó. Terveink között
szerepel egy csapadékvíz-elvezetõ rendszer megépítése, mivel
a falu mélyen fekvõ részein a belvíz komoly gondokat okoz.
Szeretnénk az óvoda tetõszerkezetét is minél elõbb kicserélni,
a faluközpontban pedig kialakítani egy új fõteret és egy 18-20
ágyas motelt létesíteni.

“ Miért érdemes Nyársapátra betérniük az arra utazóknak és a
környékbelieknek?

“ Büszkék vagyunk a Nyilas-pusztán 1880-ban épült iskola
felújítására, amelyik az ország tanyasi iskoláinak egyike volt.  A
ma erdei iskolaként és a tanyasi oktatást bemutató intézményként
mûködõ épületben szálláshelyek is létesültek. Az iskola az erdõ
közepén található, csendes tópart mellett, távol a civilizáció
zajától. Az ország minden részérõl érkeznek diákok, hogy

ismerkedjenek az Alföld sajátos madár- és élõvilágával. Terveink
között szerepel az iskola mellett egy nyári jurtatábor építése.
Nálunk található az országban az egyik legkorszerûbb gokart-
és motocross pálya, az utóbbi alkalmas nemzetközi versenyek
lebonyolítására is. A térségben is egyedülálló rendezvénynek
számít a Lecsófesztivál július közepén, valamint október elsõ
napjaiban a szüreti mulatság.

“ Említette, hogy Nyársapáton egyre több fiatal foglalkozik
mezõgazdasággal. Minek köszönhetõen?

“ A faluban a rendszerváltás elõtt igen erõs volt a háztáji
termelés, a szövetkezet gyengén mûködött, az emberek a
gazdálkodással teremtették elõ jövedelmük jelentõs hányadát.
A mai fiatalok a szülõktõl és a nagyszülõktõl örökölték a
gazdálkodáshoz szükséges tudást és kitartást. Van személyes
tapasztalatuk arról, hogy öntözéssel és korszerû technológiával
1,5-7 aranykoronás, homokos földeken is lehet értéket elõállítani,
fõleg zöldségféléket, gyümölcsöket és különféle szõlõfajtákat,
utóbbiakat fólia alatt és szántóföldön is. Meggyõzõdésem, hogy
Nyársapát község stabil jövõjét a helyi fiatal gazdálkodók száma
jelentõsen befolyásolja. (x)

Kis Miklós
1950-ben született Cegléden, tanulmányait követõen órásként
és ékszerészként kezdett dolgozni. Gyermekkorát otthon,
Nyársapáton töltötte, ahol szülei gazdálkodtak. A rendszerváltás
óta nagyszülei tanyáján gazdálkodik, azóta képviselõ, illetve
alpolgármester. 2006 óta Nyársapát község polgármestere.

A Pest Megye Lapja júniusi számában jelent meg ez a cikk

BRÜSSZEL A BRIT KILÉPÉSI
SZÁNDÉK BEJELENTÉSÉT KÖVETELI

ORBÁN VIKTOR: A NÉPSZAVAZÁST
ELDÖNTÕ TÉMA A MIGRÁCIÓ

KÉRDÉSE VOLT

Ahogy arra számítani lehetett, a brüsszeli vezetõk a brit
kilépési szándék mielõbbi bejelentésére szólították fel David
Cameron miniszterelnököt. A tegnap kezdõdõ EU-csúcsra
érkezve Orbán Viktor magyar kormányfõ leszögezte: számára
a legnyilvánvalóbb tanulság az, hogy a brit népszavazást
eldöntõ téma a migráció kérdése volt.

– Bár elhagyjuk az Európai Uniót, nem szabad hátat
fordítanunk Európának. Ezek az országok a szomszédaink,
barátaink, szövetségeseink, partnereink – közölte David
Cameron a tagállamok állam- és kormányfõit tömörítõ
Európai Tanács tegnapi ülését megelõzõen. Mint mondta,
országa a lehetõ legszorosabb viszonyra törekszik az unióval,
hiszen mindkét fél számára ez a jó megoldás. A brit remények
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hamar szertefoszlottak, ugyanis Brüsszel valamennyi vezetõ
politikusa leszögezte, hogy az Egyesült Királyság kilépési
szándékának bejelentése nélkül nem indulhat meg a Brexit
tárgyalásos fordulója.
– Nagy-Britannia kilépési szándékának bejelentése nélkül
nem fogjuk megkezdeni az „elválási folyamatról” vagy a
jövõbeli kapcsolatainkról szóló tárgyalásokat – közölte
Donald Tusk, az Európai Tanács lengyel elnöke. Jean Claude
Juncker szintén a helyzet tisztázására szólította fel a
szigetországot, szerinte a jelenlegi bizonytalanság nem
megengedhetõ.
Az Európai Bizottság elnöke tegnap délelõtti, európai
parlamenti felszólalásában leszögezte, hogy sem hivatalos,
sem informális tárgyalásokról nem lehet szó, amíg Nagy-
Britannia nem aktiválja az Európai Unió lisszaboni
szerzõdésének a tagországok kilépését szabályozó 50.
cikkelyét. Az alapszerzõdések értelmében a távozás
megindításához, illetve a cikkely életbelépéséhez a kilépni
kívánó állam hivatalos bejelentése szükséges.
Brüsszelbe érkezve Orbán Viktor magyar miniszterelnök is
arra hívta fel a figyelmet, hogy jogilag rendezett helyzetrõl
van szó. „A brit népszavazás kérdésében semmilyen
tisztázatlanságot nem látok, minden kérdés meg van
válaszolva, ugyanis az alapszerzõdés erre az esetre világos
eligazítást ad” – közölte.
Orbán Viktor szerint amikor a brit kilépésrõl szóló tárgyalások
megkezdõdnek, a Nagy-Britanniában élõ magyar diákok és
munkavállalók érdekeit kell megvédeni. A kormányfõ
kiemelte: számára a legnyilvánvalóbb tanulság az, hogy a
brit népszavazást eldöntõ téma a migráció kérdése volt.
„Ha az Európai Unió nem tudja megoldani a migrációs
helyzetet, akkor az ilyen kihívások meg fognak növekedni”
– vélekedett. „Ezért van szükség arra, hogy a magyar
álláspont minél erõsebben és érthetõbben jelenjen meg a
tárgyalásokon. Errõl szól majd a magyar népszavazás is” –
szögezte le a miniszterelnök.
Bár Cameron konstruktív tárgyalásokra számít Brüsszellel,
az EU motorállamának számító Németország elsõ embere
óva intette a briteket. Angela Merkel a csúcstalálkozót
megelõzõen elmondta: különbség van aközött, hogy egy
ország ki akar lépni vagy bent akar maradni az Európai
Unióban. A politikus figyelmeztette a szigetországot, hogy
a tárgyalásos szétválás során nem lesz lehetõség arra, hogy
kiválogassa a számára fontos pontokat, ennek megfelelõen
pedig az egységes belsõ piachoz sem lesz hozzáférése a
szabad mozgásra vonatkozó uniós szabályok elfogadása
nélkül.
Mindaddig, amíg a kilépésrõl folytatandó tárgyalások nem
záródnak le, Londonnak ugyanazok a kötelezettségei, mint
az összes többi tagállamnak – hangoztatta a kancellár.
Hozzátette: az EU elég erõs ahhoz, hogy kibírja a britek
kilépését.
A Brexit kapcsán az egyik legfontosabb kérdés Skócia uniós
tagságának lehetséges megtartása. Nicola Sturgeon skót
kormányfõ tegnap jelezte, hogy a skót nép akaratával ellentétes
lenne, ha Skóciának is ki kellene lépnie az európai
integrációból.

Brüsszel itt is kemény álláspontot képvisel, hiába akart
Sturgeon ma találkozni az Európai Tanács elnökével, brüsszeli
sajtóforrások szerint Tusk a skót politikus tudtára adta, hogy
túl korainak tart egy találkozót.

A MAGAS KÖLTSÉGEK MIATT ALIG
ÖNTÖZIK A TERMÕFÖLDEKET

A HAZAI GAZDÁK

AZ ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS
EGYSZERÛSÍTÉSÉVEL LEHETNE
NÖVELNI A BEVONT TERÜLETET

Bár az öntözés jelentõsége az elmúlt években tapasztalt
szélsõséges idõjárás miatt folyamatosan nõ, a legfrissebb
adatok szerint csupán minden második vízjogi engedéllyel
rendelkezõ gazdálkodó öntözte termõterületeit tavaly.

A vízjogi engedéllyel rendelkezõ gazdálkodók alig fele
öntözte tavaly a mezõgazdasági területeit – derült ki az
Agrárgazdasági Kutatóintézet (AKI) jelentésébõl. A Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint összesen
megközelítõleg 110 ezer árutermelõ gazdaság van az
országban, ebbõl 2200 termelõ, azaz két százalékuk
rendelkezik vízjogi engedéllyel.

Az összes mezõgazdasági termelõre kivetítve ez az arány
még alacsonyabb, félmillió termelõvel számolva 5 ezreléket
tesz ki. Ez több tényezõre vezethetõ vissza. Egyrészt 2011-
tõl megszûnt a gazdák által fizetett úgynevezett érdekeltségi
hozzájárulás, így a vízszolgáltatóknál forráshiány keletkezett,
ami gondokat okoz az öntözõrendszerek megfelelõ
üzemeltetésében.

Gondot jelent a hektáralapon fizetendõ vízszolgáltatási díjban
jelentkezõ nagy különbség, amely néhány ezer forinttól akár
százezer forintig is terjedhet. A magas költségek mellett már
nem térül meg az öntözés, ezért a díjakat normalizálni kell
– jelezte a kamara. Jó termõhelyen az öntözõberendezés
költsége néhány év alatt megtérülhet, amennyiben a
vízszolgáltatási díjak mértéke ezt engedi. A bevont területek
85 százalékán szántóföldi növényeket termesztenek a
gazdálkodók, amelyek vízigénye nagyban függ az idõjárástól
és a lehullott csapadék mennyiségétõl is.

A köztestület szerint a gazdálkodók öntözési kedvét egyrészt
a különbözõ engedélyezési eljárások egyszerûsítésével
lehetne növelni. Ugyanakkor az öntözési beruházások ellen
hat a vízkészlet-járulék fizetési kötelezettségének újbóli
bevezetése, a kamara szerint azonban nem feltétlenül
gazdasági szempontból okozhat problémát az intézkedés. A
díjmentesség ugyanis bizonyos esetekben továbbra is
fennmarad: az öntözési célú vízhasználat esetében
mezõgazdasági üzemenként az évi 50 ezer köbméter alatti
vízmennyiség után továbbra sem kell fizetniük a
gazdálkodóknak.
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Az AKI szerint tavaly 86 757 hektáron 176 millió köbméter
vizet öntöztek ki a gazdálkodók, az érintett terület négyötöde
az Alföldön található, ahová a felhasznált vízmennyiség 82
százaléka jutott.
A többi öt régióban 2500-4200 hektárnyi területen folyt
öntözés, régiónként átlagosan 6 millió köbméter vizet
használtak felé.
Míg Budapesten és Pest megyében a vízjogilag engedélyezett
öntözhetõ területek több mint kétharmadát öntözték a
gazdálkodók, a Nyugat-Dunántúlon az engedélyezett területek
kevesebb, mint 40 százalékát.

ÕSSZEL JÖHET A NÉPSZAVAZÁS

A KÉNYSZER-BETELEPÍTÉSRÕL
KELL DÖNTENIÜK
A MAGYAROKNAK

Szerdáig kiderül, hogy mikor kerülhet sorra a népszavazás az
uniós kényszer-betelepítésrõl Magyarországon. Az ehhez
kapcsolódó általános kampányidõszak a referendum napját
megelõzõ ötvenedik napon indulhat.

A törvényi határidõk szerint jövõ szerdáig van ideje Áder
János köztársasági elnöknek arra, hogy kitûzze a kormány
által kezdeményezett kvótareferendumot. Jelen esetben tehát
szep-tember vagy október elején valamelyik vasárnap kerülhet
sor az eseményre; matematikailag legkorábban szeptember
25-e, illetve október 2-a jöhet szóba.

A referendum elõtti 50 napos kampányidõszakban csak a
népszavazás szervezõje és parlamenti frakcióval rendelkezõ
pártok folytathatnak hivatalos kampánytevékenységet –
nyilatkozta lapunknak Szánthó Miklós, az Alapjogokért
Központ igazgatója. A szakjogász szerint fontos
következményei lehetnek a referendumnak, hiszen ha érvényes
lesz, és a megjelentek többsége elutasítja az uniós kényszer-
betelepítési kvótát, akkor az Országgyûlés feltehetõen
törvénybe foglalja majd a döntést, ami az uniós diktátum
magyarországi belsõ végrehajtását megakadályozza. De
emellett az a lehetõség is nyitva áll, hogy a képviselõk még
az alaptörvénybe is belefoglalhatják a kényszer-betelepítés
végrehajthatatlanságát.

A népszavazás érvényességéhez az összes választópolgár
kicsivel több mint 50 százalékának részt kell vennie a
referendumon, ami azt jelenti, hogy a 8,3-8,4 millió szavazásra
jogosult magyar polgár közül kevéssel több, mint négymillió
ember részvétele lesz szükséges. Azok adhatják le voksukat,
akik szerepelnek a lakcímnyilvántartásban, és azok a határon
túli magyarok is szavazhatnak, akik felvételüket kérték a
választói névjegyzékbe (ez jelenleg hozzávetõleg 250 ezer
fõ).

MÉRSÉKELT HATÁST VÁR A PIAC

A FITCH SZERINT A BRIT KILÉPÉS
NEM OKOZ RÖVID TÁVON VESZÉLYT

HAZÁNKBAN

Magyarországra nézve továbbra sem mutatkozik érdemi
kockázat a britek Európai Unióból való kilépési döntése
miatt. A hitelminõsítõ is máshol látja a fõ kockázatokat, noha
az áttételes hatás miatt számolni kell a gazdasági növekedés
lassulásával.

A legújabb elõrejelzések szerint is kimaradhat Magyarország
a britek Európai Unióból való kilépésének fõ hatásai alól,
áttételesen azonban érzõdhetnek kedvezõtlen fejlemények.
A Fitch Ratings keddi állásfoglalása szerint a népszavazás
eredménye mindenképp érezteti súlyát az európai
gazdaságokon, leginkább a visszaesõ export miatt. A
hitelminõsítõ szerint elsõsorban Málta, Írország, Belgium,
Hollandia, Ciprus és Luxemburg gazdaságát viselheti meg
leginkább, hogy kivitelüknek – fejenként – a GDP-jük 8
százalékának megfelelõ értéke irányul Nagy-Britanniába.
– Nagyon nehéz megjósolni, hogy mi következik ezek után
– mondta a Magyar Idõknek Ed Parker, a Fitch szak-területi
vezetõje. Várakozása szerint a magyar térségre jelenleg nincs
olyan közvetlen negatív hatás, amivel számolni kellene,
azonban akár középtávon is lehetnek kedvezõtlen fordulatok.
A Fitch forgatókönyvei alapján az eurózónára a britek
kilépésének akár drámai hatása is lehet, ez pedig kihat
Németországra, ami a magyar gazdaságnak is fájdalmas
lenne.

– Kiugróan magas érdeklõdés jellemezte a keddi 3 hónapos
diszkontkincstárjegy-aukciót – mondta a tegnapi állampapír-
kereskedésrõl Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a
távirati irodának. A benyújtott ajánlatok összege 117 milliárd
forint volt, ami a felajánlott mennyiség háromszorosa, ezért
az Államadósság-kezelõ Központ a meghirdetett 40 milliárd
forint helyett 60 milliárd forintnyi állampapírt értékesített.
Az erõs piaci kereslet ráadásul nem járt a hozamok
emelkedésével – tette hozzá Varga Mihály. A tárcavezetõ
elmondta: mindebbõl arra lehet következtetni, hogy a brit
népszavazás eredménye nem lesz hatással a magyar
államadósság finanszírozására. Ez annak tükrében különösen
kedvezõ hír, hogy a Financial Times beszámolója szerint a
népszavazást követõ két napban 3000 milliárd dollárral
csökkent a tõzsdén jegyzett vállalatok piaci tõkeértéke
világszerte.

Az aggodalmak ezzel együtt is megmutatkoznak a legújabb
elemzõi várakozásokban. A GKI Gazdaságkutató Zrt. épp
tegnap jelentette be, hogy lejjebb viszi az idei évre növekedési
elõrejelzését. A GKI idén 2 százalékos gazdasági növekedést
vár a korábban jelzett 2,3 százalék után, látva a kedvezõtlen
elsõ negyedéves adatokat és az uniós források csökkenését.

 Forrás: Magyar Idõk
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Született:

Meghalt:

Varga István Nyársapát, Összekötõ
d. 26. szám alatti lakos 2016. május
18-án 64 éves volt.

Györkõ János Nyársapát, Hetedik d.
10. szám alatti lakos 2016. június
05-én 52 éves volt.

Emléküket õrizzük!

Házasságot kötött:

Lunka Árpád és Bódi Erzsébet 2016.
június 10-én.

Gratulálunk!

Klément Ádám és Radics Zsófia
Nyársapát Jókai M. u. 18. szám alatti
lakosok ZITA SZIMONETTA nevû
gyermeke 2016. június 27-én.

Mogyorósi Zsolt és Erdõs Beáta
Nyársapát Erdõ dûlõ 5. szám alatti
lakosok JANKA nevû gyermeke
2016. június 27-én.

Köszöntjük az újszülötteket!

Hálás szívvel mondok köszönetet
mindazoknak, akik Györkõ János
temetésén részt vettek sírjára virágot,
koszorút helyeztek. Külön köszönöm
az Önkormányzat dolgozóinak
készséges segítségüket.

Helkiné Bereczky Mária

HIRDETÉSEK

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

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 Bokros d. 5. szám alatti 33
m2 lakóingatlan, 3330m2 telekkel.
ÉRD.: 06-70-387-5986 ( 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
megnyílt 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!

Lakásfelújítás,
vásárlás, építés fix és

garantált állami
támogatásra.

Bóbis Károly
Lakástakarék szakértõ

30/9035-099

2 fõ érettségizett,
szorgalmas, tanulékony

munkatársat keresek,
lakástakarék szakértõi

vállalkozásomhoz
kiemelt anyagi juttatásért.

Bóbis Károly
Lakástakarék szakértõ

30/9035-099
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 APÁTI NYOMDA 2700 Cegléd, Csatorna u. 8.
       700 példányban megjelenõ INGYENES tájékoztató

kiadvány!
2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

SPORT

A 2016. évi junior kötöttfogású Európa-bajnokságot június 21-26,
között rendezték Bukarestben.
A kötöttfogás küzdelmeit 21-én és 22-én bonyolították, amelyre 31
ország 159 birkózója mérlegelt. A Nyársapáti Szabadidõ SE két
versenyzõje is kivívta az indulás jogát 50 és 55 kg-ban.
Elõször az 50kg-ban versenyzõ Horváth Csaba mutatkozott be, aki
elsõ világversenyén azeri versenyzõvel kezdett. Sajnos az ellenfele
az elsõ és második menetben is eldobta csípõvel és így végül
technikai vereséget szenvedett. Mivel ellenfele döntõbe jutott, így a
vigaszágon folytathatta, ahol szerencsés sorsolásának köszönhetõen
egybõl a bronzéremért birkózhatott egy fehérorosz birkózóval. A
bronzmérkõzés nagyszerûen indult, mivel Csaba 6:0-ás elõnyre tett
szert, de az ellenfele fordítani tudott és végül 14:14-el ért véget a
kétszer három perc, ami az ellenfelének kedvezett. Így a bronzéremrõl
egy hajszállal maradt le és végül az 50 kg ötödik helyén végzett, ami
a nyársapáti birkózók eddigi legjobb eredménye világversenyen.

Másnap az 55 kg-ban induló Kecskeméti Ferenc is szõnyegre lépett.
Feri a selejtezõben a nála két évvel idõsebb török versenyzõvel mérte
össze a tudását, aki már többször fel állhatott a dobogóra
világversenyeken. Végül a nála esélyesebb ellenfelétõl technikai tus
vereséget szenvedett. Mivel az ellenfele a negyeddöntõben vereséget
szenvedett, így számára befejezõdött a verseny és végül a 19. helyen
végzett.

Június 25-én a vajdasági Szabadkán rendezték a kadet kötöttfogású
XI. Refik Memisevics Brale Emlékversenyt 19 ország 137
birkózójának részvételével.
A rendezõk által “mini kontinensbajnokságnak” hívott verseny
kiváló felkészülési lehetõség volt az egy hónap múlva kezdõdõ kadet
Európa-bajnokságra.
A válogatottal két nyársapáti birkózó Kecskeméti Dávid és Kecskeméti
Krisztián is elutazott, mivel a válogató versenyek alapján mind a
ketten kivívták a válogatottságot a 46 és 58 kg-ban. A kadet Európa-
bajnokságon is ezekben a súlycsoportokban fogják képviselni
Magyarországot.
Krisztián az 58 kg-ban az elõdöntõbe jutott szlovák, lengyel és finn
versenyzõk legyõzésével, ahol az albán versenyzõtõl pontozásos
vereséget szenvedett. A bronzéremért egy finn birkózóval kellet
megküzdenie, amely 1:1-es eredménnyel ért véget, ami az
ellenfelének kedvezett és így végül az ötödik helyen végzett.
A 46 kg-ban versenyzõ Kecskeméti Dávid az elsõ fordulóban
török versenyzõvel kezdett, akitõl 11:2-re kapott ki. Mivel a
török versenyzõ a következõ fordulóban szintén vereséget
szenvedett így Dávid számára befejezõdött a verseny. A
végelszámolásnál végül a 6. helyen zárta a versenyt.

    Eredmények:

46 kg 6. Kecskeméti Dávid
58 kg 5. Kecskeméti Krisztián

Pap Ferenc

START RÉVFÜLÖPÖN,
CÉL BOGLÁRON ÉS RIÓBAN

– Az idei bátorságpróbához a Magyar Suzuki Zrt. adta
a nevét, amely reményeink szerint a továbbiakban is
vállalja a névadói szerepet. A rendezõk és az úszók
számára is megnyugvást jelent, hogy egy ilyen jelentõs
céget tudhatunk magunk mögött – fûzte hozzá a
sportvezetõ.

Hagyomány már, hogy az 5,2 kilométert a révfülöpi
kikötõbõl indulva, a balatonboglári Platán strandra
érkezve kell teljesíteni. Július elsõ hetének végén
Révfülöpre látogat az 5próba Rióba eseménysorozat,
amelyen a résztvevõk a Balaton-átúszással teljesíthetik
az úszás „tusa” hosszú távját és juthatnak a pontok
mellett ingyenes 5próba-regisztrációhoz.

A Balaton-átúszásnak csak az idõjárás lehet az
akadálya: ha szombaton rossz idõ lesz, akkor a
rendezõbizottság a három további szombatot, július
9-ét, 16-át vagy 23-át veszi számításba a
rendezvényhez – hangzott el kedden a Siófokról
kiúszó Kelén hajón tartott sajtótájékoztatón.

A vízi rendészet és a katasztrófavédelem állásfoglalása
alapján a rendezõbizottság csütörtök délben dönt – és
ezt követõen ad tájékoztatást a hírközlõ szervek útján
– a július 2-i tóátúszás megrendezésérõl vagy
elhalasztásáról.

Az 1979. évi elsõ Balaton-átúszásnak 1365, az 1998-
asnak több mint hétezer, a 2003. évinek 10 733, a
tavalyinak 8 162 résztvevõje volt. 2004-ben több mint
harminc ország úszói csobbantak Révfülöpnél, a
honvédség úszóerõd-rekordját pedig maga mögött
320 katonával a múlt évben Orosz Zoltán
dandártábornok állította fel.

Forrás: Magyar Idõk
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