XXIII.
évfolyam
2016.
szeptember 10.

281. szám

MEGHÍVÓ

13.45 óra Strabán Anna NUSIKA énekel
14 óra LÓCA együttes élõ interaktív zenés

gyermekmûsora
Nyársapát Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és családját
15 óra BÓDY CSABA fellépése
Szüreti Mulatságára
2016. szeptember 24-én a
16 óra Ünnepi köszöntõt mond:
Szarka-kúria udvarára.
FÖLDI LÁSZLÓ
országgyûlési képviselõ
Az 1. osztályosok mûsora és fogadalomtétele
A Nyársapáton házasságot kötött 50 éves és 25
éves házasok köszöntése
A 60 éves nyársapáti lakosok köszöntése
Jó sportoló nyársapáti gyerekek köszöntése
17 óra PÉTER-SZABÓ SZILVIA
fellépése
Program:

17.40 óra Nyugdíjas Tánckar mûsora

9 órától SZÜRETI BOGRÁCSOS FÕZÕCSKE
civil szervezetek, családok, baráti társaságok,
munkahelyek részvételével

18 óra Gregus Anikó és Dobrozemszky
Gábor nosztalgia mûsora

Pálinka- és borkóstolás a Gazdakör felajánlásával
10 óra MEGNYITÓ, SZÜRETI FELVONULÁS
a Csõvári Muskátli Hagyományõrzõ Egyesület
néptánc csoportja közremûködésével

19 óra

MC HAWER & TEKKNÕ
fellépése

20.30-24-ig GRÍZ Zenekar élõ koncertje
24-02 óráig Disco Holló István közremûködésével

10.30 óra visszatérve a kúriába hangulatkeltõ néptánc
(A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!)
Gyermekprogramok:
11-18 óráig Népi játszótér, lovaskocsizás
Mindenkit szeretettel vár:
12 óra Szõlõpréselés a gyerekek segítségével,
mustkóstolás
15 óra Kézmûves foglalkozás, arcfestés, lufi hajtogatás

Kis Miklós
polgármester

11 óra Gaspel õsz színes talk show és koncert
11-18 óráig A kúria múzeumi kiállítótermei várják a
látogatókat
EBÉD
az önkormányzat és a Gazdakör közremûködésével
12.30 óra Nyársapáti Népdalkör fellépése
13 óra Táncos, dalos összeállítás a nyársapáti óvoda és
általános iskola részvételével

KEDVES VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Tisztelettel kérem Önöket, hogy jövõnk érdekében vegyenek
részt a 2016. október 2-án megrendezésre kerülõ
népszavazáson!
Kis Miklós
polgármester
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TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT…
Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2016. augusztus 15-én ülésezett. A Képviselõ-testület
engedélyezi az óvónõk létszámának 1 fõvel való emelését. A
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételérõl, valamint az ellátások térítési díjainak
megállapításához való rendelet módosításához hozzájárul a
testület. Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselõtestülete kifejezi azon szándékát, hogy a Dél-Pest megyei
önkormányzatokkal közösen létre kívánják hozni a Dél-Pest
Megyei Pályázatkezelõ Nonprofit Kft-t, a pályázatok
eredményes elõkészítése illetve hatékonyabb lebonyolítása
érdekében. Megtárgyalta és elbírálta a testület Godó Norbert
földcsere kérelmét. Zárt ülés keretében döntés született a
Díszpolgári Cím és a Nyársapátért Emlékérem odaítélésérõl,
mely 2016. augusztus 20-án került átadásra. Elbírálta a
testület a beérkezett helyi lakásépítési támogatási kérelmeket,
valamint jóváhagyta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
állásfoglalása ellen beérkezett kifogást.
Kis Miklós
polgármester

2016. AUGUSZTUS 20.
NEMZETI ÜNNEP

most azt követelik tõlünk, hogy mondjunk le a
függetlenségünkrõl, a szabadságunkról, mert a nemzet mondják - már a múlt. Õk nemzetek nélküli Európát akarnak,
amelyet kedvükre irányítani lehet. Ráadásul azok követelik
ezt tõlünk, akiket azért választottak az európai emberek, mert
bíztak benne, hogy ha baj van, akkor õk megvédik majd
Európát és az európai embereket. Most mégis azt látjuk, hogy
Brüsszel elveszítette a józan eszét, elveszítette a kapcsolatát
a valósággal, és veszélybe sodorja az európai emberek életét
és jövõjét.
Augusztus 20. a függetlenségrõl és a szabadságról szól,
egyiket sem adták soha ingyen. Szinte minden elõttünk járó
nemzedéket próbára tett a történelem és minden nemzedék
kiállta ezt a próbát. Magyarország ma azért létezhet még,
mert az elõttünk járó nemzedékek, amikor kellett, akkor
kiálltak ezért az országért, és megõrizték azokat az alapokat,
amelyeket Szent István tette le. Voltak elõttünk nemzedékek,
akik életüket áldozták az országért. Voltak, akik a puszta
kezükkel építették újjá az országot és voltak, akik törvényekkel,
reformokkal tették ugyanezt. Voltak nemzedékek, akik egész
életükben idegenek irányítása alatt éltek és amelyekre mások
kultúráját, nyelvét, vallását kényszerítették a saját hazájukban.
Voltak nemzedékek, akik állandó rettegésben, veszélyben,
fenyegetésben éltek. A mi nemzedékünk se kivétel, nekünk
is választanunk kell, hogy megvédjük vagy hagyjuk elveszni
hazánkat. Választanunk kell, hogy megvédjük Magyarország
függetlenségét vagy brüsszeli bürokraták kezébe adjuk a
nemzet sorsát, akik annak az Európának és Magyarországnak,
amelyet mi ismerünk, véget akarnak vetni, mert õk
bevándorlókkal akarják betelepíteni Európát és azt követelik
tõlünk is, hogy mi is tegyünk így.

Augusztus 20-a a mi ünnepünk. Ezen a napon emlékezünk
Szent Istvánra, és azokra a magyarokra, akik történelmünk Választás elõtt állunk tehát, hogy Magyarországot magyar
során elszántan védték az országot, a magyar államiságot. országnak vagy valami egész másnak akarjuk-e? Választanunk
kell, hogy olyan országot akarunk-e, ahol együtt kell élnünk
Szent István törvényeivel Magyarország keresztény államként olyanokkal, akik nem tisztelik, sõt támadják a kultúránkat, a
született meg, amelynek megvannak a saját intézményei, törvényeinket, ahol megszûnik a mindennapok biztonsága,
törvényei, határai. A törvények betartása tett minket nemzetté, ahol a terrorfenyegetettség a hétnapok része vagy olyan
országot akarunk, amely – ahogy ezer éve ezután is - a Szent
állammá.
István által hátrahagyott alapokra épül.
A törvényeink mellett az államhatár védelme biztosította azt,
hogy Magyarország az elmúlt több mint ezer évben a Európában elsõként a magyar emberek mondhatnak véleményt
megmaradt. Szent István is tudta, határok védelme nélkül a brüsszeli bevándorláspolitikáról. Október 2-án a
népszavazáson mindenki elmondhatja a véleményét. Aki
nem létezhet egyetlen ország sem.
igent mond, az igent mond a Brüsszel által tervezett
Ezeréves történelmünk megmutatta azt is, hogy nem kényszerbetelepítésre, igent mond arra, hogy bevándorlók
dönthetnek mások helyettünk, mert azzal megszûnik a nemzet tömegeit telepítsék be az országba. Aki nemet mond, az
függetlensége és azt is nagyon jól tudjuk, hogy mivel jár az, elutasítja a kényszerbetelepítést és ezzel megvédi
ha Európa feladja alapvetõ értékeit. A magyarság – legyen az Magyarország függetlenségét is. Október 2-án meg kell
államhatáron innen és túl – azt is pontosan tudja, hogy milyen üzenünk Brüsszelnek, hogy õk is megértsék: nemet
tragikus következményei vannak annak, ha megváltozik egy mondunk a kényszerbetelepítésre, nemet mondunk
állam etnikai-vallási-kulturális összetétele és ha erõszakkal Európa és Magyarország tönkretételére!
kényszerítenek arra, hogy kikkel éljünk együtt. A magyarság
gyakran idegen hatalmak árnyékában élt, átélt egy 150 éves
iszlám uralmat, átélte a náci és a kommunista diktatúrát is,
Forrás: napikommunikacio.hu
és még ma is köztünk élnek sokan, akik 60 éve az életüket
kockáztatták egy szabad országért. Vannak erõk, amelyek
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PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NAGYKÕRÖSI JÁRÁSI HIVATALA

cím: 2750 Nagykõrös, Szabadság tér 4.
A Hivatal e-mail címe: jaras.nagykoros@pest.gov.hu
telefonszám: 06 53/ 550-360
fax: 06 53/ 550-393
Hivatalvezetõ
Dr. Nyíkos Tamás Antal
Kormányablak Osztály
vezetõje: Szöllõsiné Dr. Patonai Judit
e-mail: patonai.judit@pest.gov.hu
telefonszám: 06 53/550-392
email cím: 1818@1818.hu
kab.nagykoros@pest.gov.hu
telefonszám: 1818; 06 53/795-264
okmányokkal kapcsolatban: 06 53/ 550-385
gépjármû ügyintézéssel kapcsolatban: 06 53/ 550-387
Hatósági és Gyámügyi Osztály
vezetõje: Dr. Pásztor Lilla
e-mail: pasztor.lilla@pest.gov.hu
telefonszám: 06 53/ 550-374
email cím: hatosagi.nagykoros@pest.gov.hu
Földhivatali Osztály
vezetõje: Dr. Sebestyén Gyula
e-mail: sebestyén.gyula@pest.gov.hu
telefonszám: 06 53/ 351-279
email cím: nagykoros@takarnet.hu
Települési ügysegéd (Kocsér, Nyársapát):
Petõ Ákos
e-mail: peto.akos@pest.gov.hu
telefonszám: 06 53/550-367
Józan Kálmán
e-mail: jozan.kalman@pest.gov.hu
telefonszám: 06 53/550-389

FONTOS: A Hivatal ügyfélfogadási rendjében változás
nem történt!

KEDVES VÁLASZTÓPOLGÁR!
Nem olyan bonyolult ez. Akarja-e, hogy az ön beleszólása
nélkül, az ön pénzén olyan idegen muszlimok éljenek
Nyársapáton, akik akár terroristák is lehetnek?
Ugye, hogy nem.
Sem fideszesnek, sem ellenzékinek nem kell ahhoz lenni,

hogy az ember válaszolni tudjon erre a kérdésre. Józan
magyar paraszti ész kell hozzá. Annak meg szerencsére az
ellenzék szavazói is birtokában vannak, még ha a pártjaik
nem is mindig.
Október másodikán errõl szavazunk.
Ez a népszavazás ugyanis nem a kormányról szól. Ez a
népszavazás nem Magyarország Európai Uniós tagságáról
szól. Ezekrõl már szavaztunk egyszer, és a többség teljesen
világossá tette, hogy mit akar. Ugyanilyen egyértelmû
szavazatra van szükség október másodikán is. Végre magyaros,
kemény nemet mondhatunk Brüsszel önkényére, az Európai
Unió bukott vezetõinek gõgjére és tehetetlenségére. A gazdag
Nyugaton évek óta lenéznek és kritizálnak bennünket azért,
mert nekünk fontos a hazánk és az Európai Unió, hiszen
mindkettõnek mi védtük meg a határait, nem õk! Most
visszavághatunk nekik.
Mi nem akarunk olyan világot, amikor a saját falunk egy
részébe nem merünk bemenni, mert ott nem érvényes a
törvény. Nem akarunk pokolgépes támadásokat,
megerõszakolt nõket, átvágott torkú papokat, és nem akarunk
idegeneket, akik nem tisztelik a vallásunkat és a kultúránkat,
de elveszik a munkánkat és nem akarnak beilleszkedni a
társadalmunkba.
Ha fontos önnek a családja biztonsága, akkor menjen el
október másodikán a népszavazásra, és ikszelje be a „nem”
választ. Ne kockáztassuk Magyarország jövõjét! Szavazzunk
nemmel!

Földi László
országgyûlési képviselõ
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SZENT ISTVÁN NAPI KÖZSÉGI
ÜNNEPSÉG NYÁRSAPÁTON

A MAGYAR NEMZETI JELKÉP

Mint már több éve, idén is 3 helyszínen zajlott Nyársapát
augusztus 20-ai ünnepsége.
16 órakor ünnepi szentmise kezdõdött, amit Maczák Tamás
káplán atya celebrált a katolikus templomban. Ezt követõen
17 órakor az Árpád-szobornál folytatódott ünnepségünk.
Dombóvári Judit elõadásában Nagyné Bencsik Éva: Árpád
imája címû versét hallgattuk meg, majd a Felnõtt Énekkar a
Republik: Erdõ közepében járok címû dalát énekelte. A
szobor talapzatán Nyársapát Község Önkormányzata,
intézményeink és civil szervezeteink koszorút helyeztek el,
mellyel honfoglaló vezérünknek tisztelegtünk. A koszorúzás
után 18 órától a Szarka-kúria udvarán folytatódott Falunapunk.
Ünnepi mûsorunk kezdetén közösen elénekeltük a Himnuszt,
majd az új kenyér szentelésére illetve áldására került sor
Maczák Tamás káplán atya és Szabó Gábor lelkipásztor
közremûködésével. Reményik Sándor: Mindennapi kenyér
címû versét Bíró Csillától hallhattuk.
Ezek után Földi László országgyûlési képviselõ mondta el
ünnepi köszöntõjét.
Kis Miklós polgármester úr és dr. Bicskei Krisztina jegyzõ
asszony adta át a Díszpolgári Cím és a Nyársapátért
Emlékérem kitüntetéseket. A képviselõ-testület 2016. évben
a Díszpolgári Címet Flórián Sándorné, a Nyársapátért
Emlékérem kitüntetést pedig Pataki Istvánné és dr. Gyáfrás
Sándorné részére adományozta több évtizedes közösségi
munkájukért. Szívbõl gratulálunk a községi kitüntetések
díjazottainak!
Kis Miklós polgármester úr és Tóth Tibor alpolgármester
átadta a Virágos, rendezett kert díjakat is annak a 25
családnak – Márfi János, Zatykó Istvánné, Egri Tamás, Cseh
István, Szeri Kata, ifj. Kubinyi Zoltán, Farkas Zoltán, Bakosi
Attila, Nagy Józsefné, Sperli János, id. Hencz Ambrusné,
Bognár István, dr. Évin Sándor, ifj. Szabó Albert, ifj. Török
Pál, Balázs Ilona, Pécsi-Dézsi Csilla, Balogné Benkó
Zsuzsanna, Horváth Istvánné, Jana Jánosné, Barna Istvánné,
Szénási József, T. Nagy Lászlóné, Juhász Zoltán, MolnárTóth Zsanett -, akik virágos portájukkal, kertjükkel sokat
tettek a falu szépítéséért. Bognár István a díjazottak nevében
köszönte meg az elismerést. Gratulálunk mindegyiküknek!
Ünnepségünk a Szózat hangjaival zárult.
Az est további részében a szórakozásé volt a fõszerep. 19
órakor a Nyársapáti Népdalkör arató dalokat és szilágysági
katonadalokat énekelt. Demeter Zsuzsanna és Kiss Dóra
szórakoztató mûsorukban operetteket, örökzöldeket,
slágereket hallhattunk, amit a közönség hatalmas tapssal
jutalmazott. 20 óra 30 perctõl utcabál kezdõdött DJ Beró és
Holló István közremûködésével, ami közben 22 órakor
csodálatos tûzijátékkal köszöntöttük Szent István és az
államalapítás ünnepét.
Köszönjük minden fellépõnek, közremûködõnek, segítõnek
a munkáját.

2016. augusztus 21-e reggelére a nemzeti összetartozásunkat
jelképezõ magyar zászlót és a villanykábelt eltulajdonította
valaki a Szarka-kúria udvaráról.
Kérjük, akinek valamilyen információja van ezzel
kapcsolatban, jelezze Gyõri Gábor körzeti megbízottnál
ügyfélfogadási idõben!

Nagyné Kovács Éva

ELTULAJDONÍTÁSA

Kis Miklós
polgármester

EGY ÜNNEPSÉG MARGÓJÁRA
„Itt születtem én, ezen a tájon,
Az alföldi szép, nagy rónaságon…”
(Petõfi Sándor)

Ez a település születésem helye, nem hagyom, hogy néhány
vandál tönkretegye.
Buszmegálló, melyen átsüvít a szél, esõ áztatja a várakozót.
Elek apó kútja, mely gyíkjából képletesen az élet vize
csordogálna, ehelyett a letört csonkból a darazsakat ontja.
Sokan fáradozunk azon, hogy az itt élõ emberek jól érezzék
magukat és az idelátogatók jó hírünket vigyék a világba,
gondoskodva építjük, szépítjük szûkebb hazánkat,
Nyársapátot, értékeinkre azonban jó néhányan nem vigyáznak.
A szeméttároló mellett ott a szemét, cigarettacsikk, üres
kólás, energiaitalos doboz, „féldecis” üveg, de elõfordul
kenyér és kifli darabok is.
Kis országunkban elég sok, különbözõ nemzetiségû ember
él együtt békességben, egymáshoz alkalmazkodva. Mi mindig,
mindenkit befogadtunk.
Tisztelt betelepedettek és magyar állampolgárságot kapott
polgártársaim, valamint azok a falubéli társaink, akik a
normáinkat nem ismerik, vagy nem akarják ismerni, betartani!
Mi az ünnepségeinket fölállva, nemzeti Himnuszunk
eléneklésével kezdjük és Szózattal, õseink elõtt tisztelegve
a Székely Himnusz eléneklésével zárjuk, mialatt Önök felalá járkálnak, hangoskodnak. Ha már úgy döntöttek, hogy itt
élnek közöttünk, kilátogatnak rendezvényeinkre, próbálják
meg a kultúránkat megismerni, elfogadni, és mi is hamarabb
befogadjuk Önöket. Természetesen tisztelet azoknak, akik
igyekeznek beilleszkedni.
Mi „õslakos” nyársapátiak pedig vigyázzunk értékeinkre,
becsüljük meg, ami már megvan, hogy a jövõ generáció is
büszke lehessen településünkre, felélesztett, megõrzött
hagyományainkra.
Kapás Mihályné
Népdalkör vezetõje,
Nyársapát díszpolgára
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6.

ÖRÖKÜL

1849. október 6-án végezték ki Aradon az 1848-49. évi
szabadságharc 13 honvédtisztjét, Pesten pedig ugyanezen a
napon hajtották végre a gróf Batthyány Lajos egykori
miniszterelnökre kiszabott halálos ítéletet. A bécsi forradalom
évfordulójára idõzített kivégzéssorozat a levert szabadságharc
utáni megtorlások tetõpontja volt, amirõl a magyarság évrõl
évre nemzeti gyásznap keretében emlékezik meg.
Bár a magyar honvédseregek csak augusztus 13-án, Világosnál
– szimbolikus módon az oroszok elõtt – tették le a fegyvert,
a Habsburg katonai közigazgatás megtorló akciói már július
elején megkezdõdtek.
Számos városban – például Kecskeméten, Aradon vagy
Nagyváradon – különleges katonai törvényszékek alakultak,
melyek közül a késõbb kivégzett 13 honvédtiszt elleni
eljárást Aradon, Karl Ernst törzsbíró vezetésével folytatták
le. A bíróság az aradi tizenhármakat két szempont alapján
választotta ki: egyfelõl mindegyikük a császári hadsereg
tisztjeként kezdte meg katonai pályafutását, másfelõl pedig
valamennyiükrõl elmondható volt, hogy az 1848. október 3i uralkodói manifesztum kiadása után – melyben V. Ferdinánd
(ur. 1835-1848) önkényesen feloszlatta a magyar
országgyûlést – önálló seregtesteket vezettek.
A törvényszék – Haynau kívánságának megfelelõen –
szeptember 26-án valamennyi honvédtisztet kötél általi
halálra ítélte, négy fõ ügyében azonban Ernst enyhítésért
fellebbezett Haynauhoz, aki Lázár Vilmos, Dessewffy
Arisztid, Schweidel József és Kiss Ernõ esetében az ítéletet
golyó általi halálra változtatta. Az enyhítést az elsõ két
esetben az indokolta, hogy Dessewffy és Lázár az
osztrákoknak adták meg magukat, Schweidel és Kiss pedig
viszonylag jelentéktelen szerepvállalása miatt részesült
fõparancsnoki „kegyben.”
A honvédtisztekkel párhuzamosan gróf Batthyány Lajos, az
elsõ felelõs kormány miniszterelnöke ellen is eljárás indult,
akire az Olmützben ülésezõ osztrák bíróság a lázadás mellett
azt is rá akarta bizonyítani, hogy részt vett az 1848. október
6-i bécsi forradalom megszervezésében – az ügyészek ennek
nyomán úgy vélték, tettei együttesen kimerítik a felségárulást.
A 13 mártír honvédtiszt a szemtanúk szerint bátran állt
hóhérai elé, akik elrettentésül estig kinn hagyták a holttesteket.
A közeli falvakból több ezren zarándokoltak a vesztõhelyre.
Batthyány Lajost ugyanezen a napon Pesten az esti órákban,
az Újépület zárt udvarán állították kivégzõosztag elé, majd
a ferencesek belvárosi templomában helyezték végsõ
nyugalomra. Az aradi tizenhármak és az elsõ felelõs
miniszterelnök meggyilkolásával a Haynau által levezényelt
megtorlás elérte csúcspontját, ami nem csak Magyarországon
váltott ki erõs indulatokat, de Európát is tiltakozásra sarkallta.
A honvédtisztek és Batthyány kivégzése a bírósági eljárás
dacára puszta gyilkosság volt, hiszen az ítélethozatalra egy
koncepciós pert követõen, jogtalan vádak alapján került sor;
halálukkal Haynau – és Ferenc József – a magyarság
függetlenségi törekvését kívánta büntetni, ennek nyomán
pedig a tizennégy kivégzett férfit joggal tartjuk nemzeti
ügyünk mártírjainak.
Forrás: Rubicon

KAPTUK A VILÁGOT

A korintusi keresztények eleven, kezdeményezõ szellemû közösségéhez szólnak
e szavak. A helyi egyház lelkületét különbözõ
karizmatikus indíttatású csoportok határozták
meg. Ebbõl azután feszültségek is adódtak a
tagok és a csoportok között, megosztottság,
egyes emberek körülrajongása és törtetés. Pál határozottan
közbelép, és mindenkit emlékeztet, hogy az ajándékok és a
vezetõk sokféleségén túl a közösség tagjait ennél valami
sokkal mélyebb fûzi egységbe, az, hogy mindnyájan Istenhez
tartoznak.
Újra elhangzik a nagy keresztény örömhír: Isten velünk van,
tehát nem vagyunk idegenek, árvák sem vagyunk, nem
vagyunk magunkra hagyva, hanem Isten gyermekei vagyunk,
az övéi. Gondunkat viseli, mint egy igazi édesapa, és mindent
megad, ami javunkra válik. Sõt, elhalmoz szeretetével és
ajándékaival: „Minden a tietek – ahogy Pál mondja –, a világ,
az élet, a halál, a jelenvalók, az eljövendõk: minden a tietek.”
Még a Fiát, Jézust is nekünk ajándékozta.
Micsoda bizalom ez Isten részérõl, hogy mindent a kezünkbe
ad. Mi viszont annyiszor visszaéltünk ajándékaival: a teremtett
világ birtokosának hittük magunkat és kifosztottuk,
elcsúfítottuk; testvéreink urának képzeltük magunkat és
szolgaságba vetettük, meggyötörtük õket; mi akartunk
rendelkezni saját életünk felett, aztán önteltségünkben
elpazaroltuk, nem becsültük meg.
„Minden a tietek.” Isten hatalmas ajándékáért hálával
tartozunk. Gyakran panaszkodunk, hogy hiányzik valami, és
csak azért fordulunk Istenhez, hogy kérjünk tõle. Miért nem
nézünk szét magunk körül, hogy fölfedezzük a jót és a szépet,
amely körülvesz bennünket? Miért nem köszönjük meg
Istennek, amivel nap mint nap megajándékoz?
„Minden a tietek”, ez felelõsséggel is jár. Gyengéd és gondos
odafigyelést kér minden iránt, ami ránk van bízva: az egész
világ és minden ember iránt. Ugyanolyan odafigyelést, mint
amilyet Jézustól kapunk („Krisztuséi vagytok”), mint amilyet
Jézus kap az Atyától („Krisztus pedig az Istené”).
Tudnunk kellene örülni az örvendezõvel, sírni a síróval,
készen arra, hogy magunkénak tekintsünk és befogadjunk
minden panaszt, megosztottságot, fájdalmat és erõszakot,
osztozzunk benne és alakítsuk át szeretetté. Mindent azért
kaptunk, hogy Krisztus elé vigyük, az élet teljességébe, Isten
elé, azaz végsõ céljához, és így újra megadjuk mindennek és
mindenkinek az õt megilletõ méltóságot, létének legmélyebb
értelmét.
Chiara élete vége felé e szavakkal fordult az általa létrehozott
mozgalomhoz, amelyben saját magát látta tükrözõdni: „Mi
az utolsó kívánságom? Azt szeretném, ha Mária Mûve [a
Fokoláre Mozgalom] a világ végezetekor, amikor majd
készen áll arra, hogy megjelenjen a feltámadott-elhagyott
Jézus színe elõtt, azt mondhassa neki – a belga teológus
Jacques Leclercq szavaival, melyek mindig megrendítenek:
»…a te napodon, Istenem, elindulok feléd… Feléd, Istenem
(…) legbolondabb álmommal: hogy a kezemben viszem
hozzád az egész világot.«”1
Forrás: fokolare.hu
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80 ÉVES…
Az idén 80 éves Török Ferenc Kossuth-díjas építész, a
nyársapáti templom tervezõje.
Ez a kerek évforduló arra bátorította a mûvész urat, hogy
életmû-kiállítással ajándékozza meg az érdeklõdõ közönséget,
barátait, szeretõ családját és nem utolsó sorban sajátmagát.
Szeptember 1-jén a polgármester úrral részesei lehettünk a
kiállítás megnyitójának Budapesten a Vigadó 6. emeleti
nagytermében.
Elegáns környezetben rengeteg rangos építész, zenész,
képzõmûvész és tanítvány, egyházi személyiségek alkották
a nagyszámú közönséget. A kiállítótermet, a munkásságát
tükrözõ kiváló fotók, grafikák, vázlatok, tervek, makettek
sokasága töltötte be. Csillogó szemû és kiváló hangú iskolások
középkori egyházi énekeket és napdalokat énekeltek. A
kiállítást Fekete György az Akadémia elnöke és Mécs Károly
Kossuth-díjas akadémiai tag nyitotta meg.
Török Ferenc számtalan középületet és templomot tervezett
(többek között Ábrahámhegyen, Edelényben, Felsõpakonyban, Révfülöpön). Közben évtizedekig tanította az
építészmérnököket, akiket mindig alkotótársainak tekintett.
Személyesen is találkoztunk vele, polgármester úr finom
borkollekcióval köszöntötte születésnapja alkalmából,
hosszú, boldog életet kívánva. Kaptunk is egy gyönyörû
dedikált katalógust és külön egy példányt a templom
közösségének.
Itt találkoztunk Miklós János atyával is, aki a templomépítés
megálmodója volt akkor itt Nyársapáton. Szerény, fiatalos
mosolya ugyan olyan, mint régen volt. Nagy szeretettel
gondol (talán vissza is vágyik) a nagykõrösi, nyársapáti
éveire. Minden nyársapátinak Isten áldását küldi.
Én személy szerint nagyon feltöltõdtem ottlétünk alatt. A sok
intelligens, hithû ember megerõsített abban, hogy hûeknek
kell lennünk az igazi értékekhez.
A tisztelt, õszinte mosolyában, szelíd mesteri intellektusában
szeretett és nagyra becsült mûvészúrnak ebbõl a poros kis
faluból - ahová ezt a csodálatos templomot tervezte kívánunk ezúttal is további, Isten áldotta, hosszú, boldog
életet.
Köszönjük Bárány István sofõrünknek is a közremûködést.

Az elsõ napok jelenthetnek problémát, amikor a kisgyerek
elõször találkozik az óvodával, mint élettere új helyszínével,
így a beszokás, beszoktatás is jobban elhúzódhat. Fontos,
hogy mindenképp adjunk idõt a gyermekünknek is, és
magunknak is. (Igen komoly lelki folyamatokon megy át
ebben az idõszakban a felnõtt, a gyermek egyaránt.)
Lényeges, hogy már az óvoda látogatása elõtt legyen
kisgyerekünk életében legyen rendszer, rendszeresség, legyen
egy kialakított napirend, minden tevékenységnek legyen
meg a maga helye és ideje, akár közösen kialakított kis
rituáléval fûszerezve. Az óvodával való barátkozást segíthetjük
sok-sok beszélgetéssel, ötletesebbé tehetjük saját
élményekkel, akár „óvodásdit” is játszhatunk az otthoni
babákkal, plüssállatokkal. Kitalálhatunk olyan történeteket
is, melyben a fõhõs hasonló helyzetbe kerül.
A gólyatábor ideje alatt az óvoda nyitott volt a szülõk
számára, lehetõsége nyílt a szülõnek, gyermeknek egyaránt
megismerkedni az óvodai élet napi rendjével, szokásrendszerével, lehetõségeivel, nem utolsó sorban a
dolgozókkal, hiszen innentõl kezdve gyermekünk velük tölti
a napjai nagy részét.
Az elsõ két napon csak egy-két órát érdemes eltölteni az
óvodában, csupán ezt követõen érdemes ott ebédeltetni, és
altatni gyermekünket. Fontos viszont, hogy a kezdeti
idõszakban ébredés elõtt érkezzünk csemeténkért, hogy a
kicsi elsõként velünk találkozhasson, ezzel elûzhetjük a
kételyeit, a „mikor és ki visz haza” problematikáját illetõen.
A beszoktatási idõt követõ hetekben már a gyerekek csak kis
társaikkal, az óvó nénikkel, dadus nénikkel töltik a
mindennapjaikat, barátkoznak, sokat játszanak, verselgetnek,
mondókázgatnak, énekelnek együtt. Hamarosan egy
összeforrott közösség tagjai lesznek gyermekeink.
Fontos, hogy gyermekünk rendszeresen járjon, ne csak
alkalomszerûen látogassa az óvodát, mert ez megnehezíti a
beilleszkedést. Fontos lehet még az is, hogy gyermekünk
rájöjjön, hogy az ovi pont olyan neki, mint a munkahely anya
és apa számára.
Beszoktatási megszívlelendõk:
- Mindig egyértelmûen jelezzük a búcsút, ne
szökjünk el köszönés nélkül.
- Mindig egyértelmûen jelezzük, hogy mikor

Tóth Tibor

ÓVODAI

HÍREK

NÉHÁNY GONDOLAT A

jövünk érte.
- Jó, ha van a kicsivel egy otthonról hozott
„jóbarát”, ami biztonságérzetet nyújt, hordozza az otthoni
illatot.

BESZOKTATÁSRÓL

- Fõ a határozottság! Fontos, hogy a búcsúzás
után határozottan távozzunk, ne szaladjunk vissza, hiszen
akkor a gyermekünk úgy érezheti, hogy nem biztonságos
helyen hagyjuk, hogy rossz dolog történik majd vele.

A gyermek a szülõtõl való elválása, leválása ugyanakkora
fájdalmat jelent mindkét félnek -mely persze csak a kezdeti
idõszakra értelmezendõ-, viszont nagyon megviseli a
gyerkõcöt, a szülõt egyaránt.

- Fontos, hogy viselkedésünk bizalmat,
biztonságot sugározzon, hiszen gyermekünk azonnal megérzi
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a szülõje bizonytalanságát, félelmét.

ISKOLAI HÍREK

- Legyünk bizalommal az óvónénik iránt,
kérdezzünk bátran, osszuk meg vele neveléssel kapcsolatos
elveinket.
Szeretettel várunk minden új kis óvodást!
Óvodai dolgozók közössége

ELSÕ NAP

AZ ÓVODÁBAN

Nagycsoportosaink...

MEGINT ELJÖTT…
Megint eljött a szeptember, az iskolakezdés. Ez valójában se
nem jó, se nem rossz, mindenki tudatában jelenik meg a saját
valósága. Így alakulhat ki az a megállapítás: „már alig
vártam”, vagy „szörnyû, hogy belerondítanak az ember
nyugalmába”. Idén, az utolsó teljes tanévemben az újság
hasábjain nem szeretném szaporítani a szót.
Szülõ, tanár, tanuló közös érdeke, hagy békében, megértésben,
szeretetben, vidáman, játékosan, ha kell komolyan, alázattal,
erõfeszítéssel eredményes, mindenkit fejlesztõ, érdekes évet
élhessünk át. A szeretet, a boldogság, az öröm legyen ebben
a társunk.
Kérem a Kedves Szülõket, figyeljék gyermekük tanulását.
Ne menjenek bele „olcsó” kompromisszumokba, a lógások
pártolásába, kérdezzék ki a verseket, és a TV, számítógép,
Facebook és telefonos játékok a legkisebb teret kapjanak
gyermekeik életében. Ez alapvetõen a gyerekek hosszú távú
érdeke. A családi harmónia a gyerekre szinte jelzésként
ráragad, az iskolában könnyebb így a közös munka.
Néhány prioritást (elsõdleges szempontot) említek még:
- szeretnénk megvalósítani az önállóvá válást
Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskola néven,

A legkisebbek egyik fele...

- mindennek az alapja a fegyelem, az
önfegyelem, az értékek mentén való élet,
- nagyon fontos dolog a modern kor
követelménye a digitális kompetencia erõsítése,
- õseink, dédszüleink értékeit, ismereteit újra
fel kell eleveníteni, mert a szétesett civilizációra ez a legjobb
gyógyír,
- a szeretet, az öröm, a játék, a vidámság, a tudás
és a boldogság iskolája akarunk lenni.
Óvó nénik

„EZ A NAP MÁS, MINT A TÖBBI….”
Óvodánk október 1-én ünnepli 45. születésnapját. Ebbõl
az alkalomból szeptember 30-án szeretettel meghívunk
minden jelenlegi és volt óvodásunkat, intézményünket
szeretõ és közösen ünnepelni vágyó kedves embert!
A délelõtt folyamán az óvoda apró kis lakói ünnepelhetnek,
majd délután 15 órától szeretnénk egy kis meglepetéssel
bemutatkozni az érdeklõdõknek.
Szeretettel várunk mindenkit egy meghitt
beszélgetésre, emlékek felidézésére, egy finom falatra,
egy hûsítõ italra!

Ha akadozik szándékunk, kérem a gyerekeket, szülõket,
hogy megfelelõ hangnemben nyugodtan tárgyaljuk meg az
esetleges véleménykülönbségeket.
Nagyon-nagyon bízom a megértõ együttmûködésben!
Tisztelettel: Tóth Tibor

MÛVELÕDÉSI

HÁZ HÍREI

ZUMBA ÓRA A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN
2016. szeptember 15-én 16.30-tól sok szeretettel hívunk
és várunk minden kedves mozogni vágyót! A foglalkozások
részvételi díja INGYENES, melyet heti rendszerességgel
Détári Anikó tart!
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ÕSZKÖSZÖNTÕ MOZIZÁS A
SZARKA-KÚRIA UDVARÁN
Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit egy közös
filmezésre!
Idõpont: 2016. szeptember 16., 19 óra

KÉZMÛVES TÁBOR A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN
Augusztus 15-én izgalommal indultunk útnak, mert a
mûvelõdési házban kezdõdött a kézmûves tábor, ami egész
héten tartott.
Minden nap más és más kreatív ötlettel állt elõ Andi néni.
Volt batikolás, üvegfestés, gyöngyfûzés, üvegmatrica
készítés, karkötõ fonás, kulcstartó készítés. Minden nap
kíváncsian indultunk el otthonról, hogy ma mit fognak
alkotni. Az utolsó nap Andi néni anyukája meglepetéssel állt
elõ. Frissen sült, meleg palacsintával lepte meg a gyerekeket
a tábor zárásaként. Nagyon szépen köszönjük Julika néninek!
Andi néninek köszönjük az egész heti munkát, ötleteket és
az INGYENES foglalkozást.
Sajnos nem sok jelentkezõ vett részt a foglalkozásokon,
pedig senkinek nem kellett fizetni érte!
Egy élménnyel teli kisdiák és anyukája

A TÖRTELI TANYASZÍNHÁZ NYÁRSAPÁTON
Augusztus 28-án a Szarka kúria színpadára vártuk a Törteli
Tanyaszínház vendégszereplését. Azt hiszem mindenki nagy
várakozással nézett a bemutatkozás elé. Lelkes kis csapat
szórakoztatott bennünket közel egy órán keresztül.
Az elõadott népi komédia címe: “Szerénke, a tehénke”. Az
összeszokott kis társulat profi módon valóban komédiázott,
mi pedig nagy tapssal köszöntük meg játékukat.
Tizenkét évvel ezelõtti megalakulásuk, 2002 óta több sikeres
darabon vannak túl. Ezek átdolgozások, melyet a nagyon
ötletes címek is mutatnak úgy, mint:
“Bendegúz játékok” - “Indul a bakterház”
“Matyi a Ludasból” - “Ludas Matyi”
“Nyárfás Miska” – “Mágnás Miska”
Egytõl egyig mind a Törteli tanyavilágra átírt, átszabott
elõadások. Játékuk mellet ez is a sikerük egyik titka.
Megjegyzem, volt szerencsém a “Bendegúz játékokat” tanyán,
természetes környezetben, szalmabálán ülve, a”büfében”
vásárolt lila hagymás zsíros kenyérrel megélni. Az élmény
leírhatatlan volt.
Remélem, hogy akik részesei voltunk a 28-i elõadásnak azok
nevében is kívánhatok további sok sikert minden szereplõnek.
Kívánjuk még, hogy minél elõbb találják meg az új Bendegúzt.
Szeretettel várjuk Õket a következõ elõadással.
Miczi Flóriánné

AZ ELÕADÁS KÉPEKBEN
SZERÉNKE, A TEHÉNKE c. népi komédia
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KITEKINTÉS A NAGYVILÁGBA
A NÉMETEK FELE BÚCSÚZNA
MERKELTÕL
ÖSSZTÛZ ZÚDULT A KANCELLÁRRA AZ
ELHIBÁZOTTNAK TARTOTT MIGRÁNSPOLITIKÁJA
MIATT

A németek fele ellenzi, hogy Angela Merkel a jövõ évi
szövetségi választás után is hivatalában maradjon, derült ki
egy friss felmérésbõl. A tömeges bevándorlás és a közelmúlt
iszlamista támadásai miatt egyre többen fordítanak hátat a
német kancellárnak.
A Bild am Sonntag címû lap tegnap nyilvánosságra hozott
felmérése szerint tovább zuhan Merkel népszerûsége, míg
novemberben a megkérdezettek 45 százaléka támogatta az
újabb mandátumát, jelenleg csupán 42 százalékuk látná
kancellárként Merkelt. Sokatmondó, hogy a felmérésben
részt vevõk ötven százaléka nem akarja, hogy a Forbes által
a világ legbefolyásosabb nõjének kikiáltott politikus a jövõ
évi választások után is hivatalban maradjon.
A német hatóságok év végéig 250-300 ezer menedékkérõ
érkezésére számítanak – közölte a Bild am Sonntagnak adott
interjújában Frank-Jürgen Weise. A szövetségi bevándorlási
és menekültügyi hivatal (BAMF) vezetõje közölte:
amennyiben a menedékkérõk az említett 300 ezernél nagyobb
számban jönnek, a hivatal kénytelen lesz „válságüzemmódba”
lépni. Frank-Jürgen Weise szerint egyelõre nincs pontos adat
a tavaly Németországba érkezõk számáról, hiszen sokukat
több alkalommal is regisztrálták, egy részük pedig a
németországi regisztráció után más uniós tagállamokba
távozott.
„Hamarosan nyilvánosságra hozzuk a pontos adatokat” –
idézi a hivatalvezetõt a Politico, hozzátéve: valószínû, hogy
a múlt évben egymillió alatt marad az érkezett menedékkérõk
száma. A BAMF vezetõje interjújában kitért a migránsok
integrációjára is. Mint mondta, a német társadalomba történõ
beilleszkedés minden bizonnyal sok idõbe és sok pénzbe fog
kerülni.
Kevésbé optimista Markus Söder bajor pénzügyminiszter,
aki szerint Berlin integrációs politikája kudarcra van ítélve.
„Még a világ legjobb szándékával sem sikerülhet az ennyire
különbözõ kulturális háttérrel rendelkezõ emberek sikeres
integrációja” – idézi a Die Welle a a Keresztényszociális
Unió (CSU) tekintélyes politikusát. Söder ennél is továbbment,
szerinte a következõ három évben több százezer
Németországba érkezett menekültet vissza kell küldeni
származási országába.
– Valamikor Szíriában is véget ér a polgárháború. A
szabályozás értelmében, ha az üldöztetéstõl való félelem már
nem megalapozott, az emberek visszaküldhetõk származási
országukba – véli a tárcavezetõ. Söder korábban éles kritikával
illette a merkeli nyitott határok politikáját, szerinte nem
szabadott volna mindenféle ellenõrzés nélkül kaput nyitni a
menedékkérõknek.
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Ugyancsak a kancellár bírálatát fogalmazta meg Sigmar
Gabriel német alkancellár. A szociáldemokraták vezetõje
szerint Merkel alábecsülte a rekordmennyiségû migráns
integráció-jának kihívását: „Mindig is állítottam:
elképzelhetetlen, hogy Németország évente egymillió
menekültet fogadjon be.” Gabriel a kancellár híres mondatát
– „Wir schaffen das”, azaz „meg tudjuk csinálni” – is
kritikával illette. Mint mondta, a kifejezés ismételgetése nem
elég, ehelyett a válság kezelésének megfelelõ feltételeit kell
megteremteni.
A tömeges bevándorlás miatt a bankok mintájára hamarosan
az európai határokat is stressztesztnek vethetik alá. Ezt
Fabrice Leggeri, az európai uniós határõrizeti ügynökség
(Frontex) igazgatója jelentette ki a Welt am Sonntag címû
vasárnapi német lapnak. A Frontex már októberben vizsgálat
alá vetheti néhány uniós tagállam, köztük Németország és
Görögország határait. A német belügyminisztérium egyik
szóvivõje megerõsítette, hogy Berlin részt akar venni a
stresszteszten. Leggeri szerint a gyenge pontok
megtalálásához különbözõ forgatókönyveket játszanak majd
le a tengeri, a szárazföldi és a légi határokon. „Meg akarjuk
nézni, hogy a tagállamok miként kezelnének egy
válsághelyzetet az EU külsõ határain” – fogalmazott a
szakember.

AZ EU-T FENYEGETI A MIGRÁCIÓ
MIRO CERAR SZERINT A MAGYAR INTÉZKEDÉSEK
ÖNVÉDELMIEK

Az Európai Unió nem tud fejlõdni, és a fennmaradása is
kétségessé válhat a jövõben, ha nem tudja megoldani a
migrációs válságot – jelentette ki Miro Cerar szlovén
kormányfõ a Delo szlovén napi-lapnak adott interjúban.
Miro Cerar szerint Angela Merkel német kancellár is
megértette, hogy a nyitott kapuk politikája nem jelent
megoldást. Cerar utalt rá, hogy a hétvégén Ausztria,
Horvátország, Bulgária és Szlovénia miniszterelnökei
találkoztak Merkellel Németországban, a tanácskozás fõ
témája pedig a hatékony határvédelem volt. „Nem volt nagy
különbség aközött, amirõl a német kancellár és amirõl
vendégei beszéltek” – közölte a miniszterelnök. Miro Cerar
úgy értékelte, amennyiben egy nagyobb migrá-ciós hullám
újra elárasztaná Európát, az veszélyeztetné a biztonságot,
ellehetetlenítené az integrációt, és komolyan veszélybe
sodorná az unió fennmaradását.
Kiemelte, Magyarország és Ausztria a leginkább
veszélyeztetett ország a balkáni migrációs útvonalon, ezért
önvédelembõl egyoldalú intézkedésekkel készül egy, a
tavalyihoz hasonló újabb migrációs áradatra. Cerar attól tart,
hogy egy újabb kezelhetetlen bevándorlási hullám
destabilizálhatja a Nyugat-Balkánt, ezért továbbra is nyitva
kell hagyni a kaput a balkáni országok EU-csatlakozása elõtt.
Mint az MTI emlékeztet, márciusban a nyugat-balkáni
útvonalon található országok fokozatosan lezárták határaikat
a migránsok elõtt. Macedónia, Szerbia, Horvátország és
Szlovénia is csak azokat engedi be, akik a jogszabályoknak
megfelelõen útlevéllel és vízummal rendelkeznek, vagy ott
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akarnak menedéket kérni. Szlovéniában tavaly október közepe
óta közel 500 ezer illegális bevándorlót regisztráltak, közülük
összesen 842-en folyamodtak menedékért Szlovéniában.
Jelenleg összesen 276 menedékre váró migráns tartózkodik
az országban. A szlovén kormány emellett még márciusban
döntött arról, hogy 587 migránst önként átvesz Olaszországtól
és Görögországtól, akiknek egyéves integrációs programokban
kell részt venniük. Öt évig részesülnek szociális juttatásokban,
és minden segítséget megkapnak az államtól, öt év után
viszont elvárják tõlük, hogy önállóan el tudják tartani magukat.

HETEKEN BELÜL DÖNTHET A
KORMÁNY AZ ÚJABB DÍJAK
MEGSZÜNTETÉSÉRÕL
NEGYEDMILLIÓ JAVASLAT ÉRKEZETT A
BÜROKRÁCIACSÖKKENTÉSRÕL SZÓLÓ IDEI
LAKOSSÁGI KONZULTÁCIÓRA

Szeptember elsõ felében kerülhet a kormány elé az újabb
közigazgatási díjmérséklés és bürokráciacsökkentés ügye –
tudta meg a Magyar Idõk. Ez idõ alatt a Miniszterelnökség
elkészíti azt a jelentést, amely az idei lakossági konzultáció
eredményeit összegzi. Lesz is mit összeszámolni, az elmúlt
másfél hónapban ugyanis negyedmillió kérdõívet töltöttek ki
a polgárok. Az érintettek sok más mellett azt javasolták a
kormánynak, hogy legyen díjmentes a személyi okmányok
kiállítása, csökkenjenek a foglalkoztatással kapcsolatos
vállalkozói költségek s legyen egyszerûbb a magáncsõd.
Valamivel több mint 240 ezer kérdõívet töltöttek ki az
állampolgárok a bürokráciacsökkentésrõl és a közigazgatási
díjak eltörlésérõl szóló idei lakossági konzultáción. Az
állampolgárok július 11. és augusztus 19. között három
témakörben adhattak ötleteket a kormányzatnak.
Megjelölhették, mely állami eljárások legyenek egyszerûbbek
a jövõben, közölhették, hogy szerintük milyen vállalkozói
terheket kellene mérsékelni, megszüntetni, de tippeket adhattak
arról is, hogy a magánszemélyek életét megnehezítõ díjak
közül melyek tûnjenek el. Mint azt lapunk a
Miniszterelnökségtõl megtudta, az eljárások egyszerûsítése
kapcsán 102 ezer nyomtatványt töltöttek ki a véleményformáló
magánszemélyek, a céges és a lakossági díjcsökkentések
ügyében pedig 142 ezren tették meg javaslataikat a
kormánynak.
A Miniszterelnökség kérdésünkre részleteiben is közölte a
lakossági konzultáció eredményét. Ebbõl kiderül, hogy a
véleményüket kifejtõk számos eljárást egyszerûsítenének. A
résztvevõk leginkább azt szerették volna elérni, hogy a
jövõben kisebb legyen a bürokrácia a járdaépítéskor és a telep
kialakításakor: ezekben az esetekben az engedély megkérése
helyett legyen elegendõ bejelentést tenni. De bonyolultnak
ítélték a magánszemélyek a családtámogatási és a szociális
ügyeket, emellett a nyugdíjbiztosítás, valamint az ingatlannyilvántartás menetét, ezért ezeken mindenképpen
egyszerûsítenének.

N YÁRSAPÁTI
Az állami szolgáltatásokért fizetendõ díjak ügyében is érkeztek
bõven javaslatok. A magánszemélyek fõként a gépjármûvek
üzemeltetésével kapcsolatos eljárási összegek megszüntetését,
csökkentését szorgalmazták. Ezek közé tartozik például a
jogosítvány, a forgalmi engedély és a törzskönyv kiadásának
költsége, de idesorolható a gépjármûvek forgalomból történõ
kivonásakor fizetendõ tétel is. Az ingatlan-nyilvántartás
díjainak eltörlésére szintén sok javaslat érkezett, de számosan
voksoltak az anyakönyvi kivonat költségének, valamint a
csok igényléséhez szükséges hatósági bizonyítványok
illetékének lefaragására is. A vállalkozások képviselõi eközben
– elsõsorban – a cégeljárás anyagi terheit sokallták.
A Miniszterelnökségen megjegyezték, hogy a válaszadók
nemcsak a kérdõíven feltüntetett pontok közül választhattak,
hanem leírhatták önálló, saját javaslataikat is. Sokan éltek is
a lehetõséggel, rögzítve például azon igényüket, hogy legyen
díjmentes a személyi okmányok, igazolványok kiállítása. A
vállalkozások képviselõi pedig a foglalkoztatással kapcsolatos
költségeik csökkentését javasolták jelentõs számban. Ezek –
és sok más intézkedés – mellett többen kezdeményezték a
családi csõdvédelem eljárásának egyszerûsítését is.
A lakossági konzultáció eredményeirõl jelentés készül a
kormány számára; a dokumentum elõreláthatólag szeptember
elsõ felében kerül a miniszterelnök és a miniszterek elé. – A
kormány a jelentés vizsgálata után dönt a díjak
megszüntetésérõl, csökkentésérõl, az ehhez szükséges
fedezetrõl és a bürokráciacsökkentés további irányáról –
közölték a Miniszterelnökségen. Hozzátették: a kabinet célja
továbbra is az állampolgárok és vállalkozások legszélesebb
körét érintõ díjak lefaragása.

VONA GÁBOR DICSÉRTE A
KORMÁNY LÉPÉSEIT
A PÁRTELNÖK FOLYTATNÁ A NEMZET- ÉS
CSALÁDPOLITIKÁT

Vona Gábor pozitívnak értékeli az Orbán-kormány számos
intézkedését, éppen ezért kormányra kerülése esetén tovább
vinné azokat. A Jobbik elnöke a fideszes kötcsei polgári
piknikrõl másolt soltvadkerti találkozón a párt holdudvarának
tartott elõadásában a többi között dicsérte a mostani kormány
nemzetpolitikáját, de egyetért a migráció ügyében vagy
éppen a családpolitikában bekövetkezett változásokkal is.
A reménytelenséget, a nyomort és a szabadság hiányát
nevezte a legnagyobb magyarországi problémának Vona
Gábor. A Jobbik elnöke szombaton Soltvadkerten tartott
elõadást a párthoz közel álló értelmiségi holdudvarnak. A
zártkörû tanácskozáson Vona elmondta: az általános politikai
reménytelenség abban testesül meg, hogy az emberek már
nem hisznek a politikai változásban. „Ma már az az általános
nézõpont a politikai pártokról, hogy mindenki lop, így sokan
alternatívát sem keresnek”.
Forrás: Magyar Idõk
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Meghalt:
Hencz Istvánné Nyársapát, Második
d. 2. szám alatti lakos 2016. augusztus
02-án 82 éves volt.
id. Pintér Imre Nyársapát, Arany
János u.1. szám alatti lakos 2016.
augusztus 16-án 84 éves volt.
Sipos Lászlóné Nyársapát, Viola u.
26. szám alatti lakos 2016. augusztus
22-én 55 éves volt.
Emléküket õrizzük!

Házasságot kötött:
Kenyó Gábor és Gulyás Éva 2016.
augusztus 26-án.
Gratulálunk!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik Módra Ferencné
temetésén megjelentek mély fájdalmunkban osztoztak, sírjára koszorút,
virágot helyeztek.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik id. Pintér Imre
temetésén megjelentek, utolsó útjára
elkísérték, sírjára virágot, koszorút
helyeztek.
Külön köszönetet mondunk dr. Gyáfrás
Sándornak és Törökné Révész Annának
lelkiismeretes, segítõkész munkájukért.
A gyászoló család

Köszönetünket
fejezzük
ki
mindazoknak, akik Édesanyánk,
Nagymamánk, Dédnagymamánk,
Hencz Istvánné temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
Kis Miklós Polgármester úrnak, Bimbó
Pálnak és csapatának, valamint Margit
néninek, amiért szebbé és biztonságosabbá tették a posta elõtti területet.
Nyársapát posta dolgozói

HIRDETÉSEK
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
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.
Eladó Isaszegen Budapesttõl 15
kilométerre 176 négyzetméteres két
generáció számára alkalmas ikerház.
Irányár: 25.390.000,-Ft. Telefonszám:
06-20-44-11-790
Használt, jó állapotú gyermekjátékok,
társas játékok, mesekönyvek olcsón
eladók.
Érd.: 20/404-0408

Nyársapát, Part d. 16. szám alatt lévõ
1,5 szobás tanya, gazdasági épületekkel
eladó.
Érdeklõdni: 70-32-38-971
Villanybojler tisztítást vállalok és
felújított bojlerek értékesítésével is
foglalkozom.
Érdeklõdni: 30-375-9483, 53-350-302
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!
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

Eladó Dányban négy lakásásos
társasházban, 80nm-es 2+2 szobás
téglaépítésû, teljesen felújított földszinti
lakás. Irányár: 10.390.000,-Ft.
Telefonszám: 06-20-44-11-790

NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT AJÁNLATA:
ÁFA CSÖKKENÉS!
MINDEN SERTÉSHÚS OLCSÓBBAN!
sertéshúsok
házi hurka, kolbász
sült zsír
tepertõ, pörc
saját készítésû füstölt kolbászok, szalámik

Gyászoló család

KOLBÁSZHÚS, FORMÁZOTT SONKA MEGRENDELHETÕ!
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Szintén szeretettel várjuk a versenyzõket és az
érdeklõdõket a 4 fordulós Kossuth Emlékkupa ünnepélyes eredményhirdetésére is,
amelyre a Kossuth Napok keretében kerül sor
2016. szeptember 25-én vasárnap 14 órakor
a Bognár Gokart Parkban.

www.bognargokart.hu
bognargokart@yahoo.com

SPORT
Kossuth Emlékkupa – Amatõr Gokart Verseny
2016 IV. forduló

Kedves Olvasóink!

A Bognár Gokart Park ad helyet (Nyársapát, Iskola d. 20.)
2016. szeptember 11-én (vasárnap) a négyfordulós
Kossuth Emlékkupa IV. fordulójának.
Kategóriák:
I. 65 kg-ig,
II.
65-75 kg-ig,
III.
76-85 kg-ig,
IV.
86-95 kg-ig,
V.
95 kg felett,
VI.
felnõtt nõk.

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!

Nevezési határidõ: 2016. szeptember 10. (szombat).
Szerkesztõség
Nevezési díj: 10.000.- Ft (edzés, mért edzés, verseny), melyet
a helyszínen kell kifizetni.
Edzések: délelõtt 9 órától
Verseny: délután 14 órától.
NYÁRSAPÁTI HÍRMONDÓ
Jelentkezni személyesen a helyszínen, illetve az 53/715- KIADJA: Nyársapát Községi Önkormányzat
641 vagy a 30/948-5078 telefonon lehet név, kategória és FELELÕS KIADÓ: Kis Miklós polgármester
FÕSZERKESZTÕ: Kiss Andrea
elérhetõségi címmel.
SZERKESZTÕBIZOTTSÁG: Kiss Andrea, Nagyné Kovács
Az amatõr versenyzõknek RIMO vázas 200 GX Honda és
Éva, Pécsi-Dézsi Csilla,
270 GX Honda motoros gokartok állnak rendelkezésre a FOTÓK: Benkó Hajnalka, Kiss Andrea, Nagyné Kovács Éva
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu
verseny napján.
A 151. SZÁMTÓL KEZDÕDÕEN A HÍRMONDÓ TELJES
A pálya idõmérõ berendezéssel felszerelt.
SZÖVEGE AZ INTERNETEN IS OLVASHATÓ:
A versenyen mindenki a saját felelõsségére vesz részt!
www.nyarsapat.hu címen.
A nézõknek a belépés díjtalan!
Szeretettel várunk mindenkit a Kossuth Emlékkupa
befejezõ fordulójára!

CÍM: 2712 Nyársapát, Arany J. u. 11.
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: B/PHF/1171/P/1993.
KÉSZÜLT:
APÁTI NYOMDA 2700 Cegléd, Csatorna u. 8.
700 példányban megjelenõ INGYENES tájékoztató
kiadvány!
2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

