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TISZTELT NYÁRSAPÁTIAK!
A Szilveszter, az évek forduló napja hagyományokon,
hiedelmeken alapuló ünnepünk. Fogadalmakat teszünk, bûvös,
babonás dolgokat mûvelünk. Szilveszter éjszakája minden
ember életében az újjászületés, az újrakezdés, az új esély
éjszakája. Átgondoljuk a mögöttünk álló éveket, a múltunkat.
Az év végi számvetés során feltesszük a kérdést: Mit és
hogyan tettünk? Mit csináltunk jól, és mit rosszul? Hová
jutottunk? Mit valósítottunk meg a terveinkbõl? Fontos, hogy
tudjuk ezekre a kérdésekre a választ, hiszen aki nem tudja,
hogy hová akar eljutni, az azt sem tudja, merre kell elindulni.
Ha az év végi értékelésnél feltett kérdéseinkre megadjuk a
válaszainkat, akkor észrevesszük, hogy azokkal újabb,
nehezen betartható fogadalmak születnek.
Szeretnénk az újév napjait nagyobb szeretetben, jobb
egészségben és boldogságban eltölteni. Ennek a mi kis
közösségünknek, „családunknak” vannak közös vágyai, ezek
a hétköznapi dolgoktól kezdve a legmélyebb érzelmekig
terjednek. Vágyunk a szebbre, a jobbra, a fejlõdésre, vágyunk
arra, hogy itthon érezzük magunkat településünkön, ahol jó
megpihenni, kikapcsolódni, ahol vannak barátaink, ahol
biztonságban tudhatjuk magunkat, gyermekeinket és
szüleinket.
Szerencsésnek és büszkének érzem magam, hogy
polgármesterként szolgálhatom Nyársapát községét. Büszke
vagyok arra, hogy képviselõ testületekkel együtt dolgozva
azokat az igéket írhatom le, hogy: „fejlesztettünk”,
„elkezdtünk”, „befejeztünk”, „átadtunk”, illetve tovább
„dolgoztunk rajta”. A célunk sem lehet más, csak az, hogy
településünk, a mi kis közösségünk tovább fejlõdjön. A
fejlõdés változásokkal jár, ami, ha kellemetlen, akkor is el
kell viselni. A fejlõdésben az a jó, hogy az egy folyamat,
amelynek csak eleje van, vége sosincs. A feladatok, a
problémák, a gondok közösek, tehát a megoldáson is közösen
kell dolgoznunk. Napról napra, hétrõl – hétre, hónapról –
hónapra együtt kell dolgoznunk, lelkiismeretesen,
tisztességesen. A közös munka során pedig meg kell
tanulnunk tisztelni a
másikat, és el kell érnünk, hogy a község szolgálata annak
fejlesztése közös szenvedélyünké váljon.
2016. évben voltak sikereink és voltak kudarcaink is.
Mindkettõnek komoly jelentõsége van. Sikereink közösek,
örömre adnak okot, és példát mutatnak. Sokan vagyunk
gyarlók, mert a mindennapi örömöket, apró sikereket
természetesnek vesszük. Azonban nem így érzünk a
kudarcokkal, hibákkal kapcsolatban. Hajlamosak vagyunk

felnagyítani azokat, – fõleg, ha azok nem a saját
sikertelenségeink – és elfelejtjük mérlegelni az sikerek és a
sikertelenségek arányát. A kudarcokból, a hibákból tanulnunk
kell. Át kell gondolnunk, hogy mi az, amit mi magunk
hibáztunk, mi az, amit másképp kellett volna csinálhattunk,
mi az, amit megtehettünk volna, de nem tettük, és mi az, ami
rajtunk kívül álló okok miatt vált sikertelenné. Tanuljuk,
okuljunk, és éljünk a szeretet és a kölcsönös megbecsülés
hatalmával.
A Karácsony üzenete, a béke, a szeretet, a hit és a remény még
itt van a szívünkben, még abban a nyugalmas hangulatban
léptünk át az új évbe, ami körülvett minket az ünnepek alatt.
Az ünnepek azonban gyorsan elszálltak, de én azt gondolom,
hogy ne engedjük elszállni az ott átélt pillanatokat, minden
nap szükségünk lehet a Karácsony igazi lényegére, a Karácsony
valódi üzenetének bölcs iránymutatására. Ha tudunk egymás
sikereinek örülni, ha kiegészítjük egymás hiányosságait,
értelmet és örömet adunk egymás életének, és ekkor lehet
szívünkben egész évben Karácsony, ekkor lehet egy erõs,
fejlõdõ közössége Nyársapátnak, amely a legfontosabb alapja
a községünk fejlõdésének, jövõjének.
Köszönöm minden munkatársamnak, civil szervezeteknek,
vállalkozóknak, magánembereknek azt a munkát, amellyel
hozzájárultak Nyársapát fejlõdéséhez.

Kívánok minden nyársapáti lakosnak békés,
boldog, sikerekben és egészségben gazdag új
évet!

Kis Miklós polgármester

2. oldal

N YÁRSAPÁTI

TISZTELT NYÁRSAPÁTIAK!
A kormányzati intézkedéseknek köszönhetõen sok más
országgal ellentétben Magyarország politikai és gazdasági
szempontból is megerõsödve nézhet szembe a kihívásokkal.
Kiszámíthatóbb, tervezhetõbb lett az élet.
A kormány megoldotta egy régi gondunkat: 2020-tól Budapest
és Pest megye külön régiót alkot, ezért hozzájutunk a
méltánytalanul nélkülözött uniós támogatásokhoz, addig
pedig egy 80 milliárd forintos állami keretbõl kapunk pénzt
a fejlesztésekre. Az önök országgyûlési képviselõjeként a
polgármester úrral közösen minden erõmmel azon vagyok,
hogy Cegléd és Nagykõrös közötti megépüljön a régen várt
kerékpárút.
Van okunk tehát a bizakodásra: a kormány odafigyel a
településekre, megszabadítja az önkormányzatokat a nem
rájuk tartozó feladatoktól, de nem korlátozza az önállóságukat.
Elõreléphetünk. Ennek és a példátlan társadalmi összefogásra
is képes “kis falujuk” eredményei már most látszódnak.
Örömmel tölt el, hogy Nyársapát idén sikeres évet zárt, a
kormány segítségével 121 milliót kapott az óvoda
tetõszerkezetének javítására. A település fejlõdése biztosított
és folyamatos.
Az önök parlamenti érdekérvényesítõjeként az új esztendõben
is minden lehetõségemmel segíteni fogom ezt az elõrehaladást,
és bízom benne, hogy közösen még többet tudunk tenni
Nyársapátért. Mindezeket a célokat ugyanis csak közösen
érhetjük el. Csak együtt írhatjuk tele Nyársapát jövõjének
tiszta lapjait, mert én a közös munkában, a közös gondolkodás
erejében hiszek. Együtt könnyebben és hatékonyabban
felelhetünk meg a kihívásoknak.
Kedves nyársapáti lakosok!
A legfontosabb eredmény az, hogy az idei év megteremtette
a sikeres folytatás esélyét. Nehéz, de jó úton járunk.
Megalapozott reményekkel kívánok boldog, sikeres új évet
a választókerületemben élõ polgároknak!
Köszönettel az összefogásért:
Földi László,
országgyûlési képviselõ

A LEGNAGYOBB ÜNNEP
Ünnep közeledtén olyan a lelkem mint egy sebzett madár,
Ide-oda csapong, végül mégis a mennybe száll.
Igyekszem feledni mindent ami rossz, ami fáj
Csak azt látni ami szép, az életünkkel együtt jár.
Oltom a tüzet, csituljon a lángolás,
De mindig ott marad egy kis parázs.
Szívem az örömtõl megdobban,
Kényszerít, hogy leírjam ami bennem van.
Ha reggel felkelek hálát adok Uram,
Hogy eddig segítetted életutam.
Annyi mindent kéne megköszönnöm talán
Hogy karácsonykor rám nyit egy jó barát.

Itt a legszebb ünnep, jön a megváltó
Ezt én minden évbe izgatottan várom.
Ez életünk legszebb része, ez a nagy várakozás,
Olyan mint egy csodálatos nagy utazás.
Most minden meghitt, csendes és kicsi,
Teremtõ a lelkét az emberekhez viszi.
Nyitva szívünk a mennyi boldogsághoz
Érzed, hogy a Világ hogy ölel magához.
Óhajod és vágyad szállhat a szélbe
Édes lesz álmod is, mely rád vár az éjbe.
Legyen ünnep minden szív dobbanása
És sokkal több mint szalmaláng lobbanása.
Gyermek és felnõtt egyaránt várja,
Hogy mit is hoz a kis Jézuska számára.
Hogy mit is kapok? Az másodlagos,
Én mit adok az a fontos.
Az egészben az a legszebb és ne zavarja ezt semmi se
meg.
A békés boldog együttlét, szép karácsony ünnepét.
Család a fa körül szent dalt dúdol,
Az összegyûlt szeretet tovább indul.
Jusson belõle elég, fehérnek, feketének, sárgának
A módosnak, a szegénynek, vaknak és a sántának.
Ne számítson az se mi a hite, Pártoskodó öröme
E szent ünnepen béke legyen! Az se baj ha örökre.
Perna Pál

ÓVODAI

HÍREK

CSODÁLATOS DECEMBER AZ ÓVODÁBAN…
Úgy gondoljuk, hogy a december az egyik legszebb hónap
az óvoda életében. A gyermekek is hatalmas lelkesedéssel
várták már, hogy beköszöntsön hozzánk…
Szívünk ünnepi díszbe öltöztetése mellett az óvodát is
csodavilággá varázsoltuk. Úgy gondoljuk, hogy bárki, aki
belépett az óvoda kapuján, megállt egy pillanatra a rohanó
világban, és megcsodálta gyönyörû óvodánkat.
A sok ajándék mellett idén programokkal leptük meg a
gyermekeket. A gyermekek részt vehettek több, zenés,
interaktív elõadáson.
December 5-én a mûvelõdési házban hangolódhattunk a
Mikulás érkezésére, ahol énekelve, táncolva tekinthettünk
meg egy elõadást. Az eseményre az iskolás gyermekek egy
részét is szeretettel vártuk, akik boldogan elfogadták a
meghívást.
December 6-án megérkezett óvodánkba a Mikulás. Már
reggeltõl hatalmas izgalommal vártuk a csengõszó
csengését… Az ablakon kikukucskálva aztán megpillantottuk
a lovaskocsin érkezõ Mikulást, aki csoportról csoportra
minden egyes gyermeket meglátogatott, apró jellemzést
mondott róluk, és csomaggal lepte meg õket. A sok ajándékért
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cserébe a gyermekek énekekkel, mondókákkal, versekkel,
rajzokkal kedveskedtek a hosszú úton elfáradt Mikulásnak.
December 19-e reggelére hatalmas meglepetésben volt részük
a gyermekeknek. Reggelre, mire beléptek az óvodai
csoportszobába, az „angyalkák” által feldíszített, fényes
karácsonyfa várta õket.
9 órától megkezdõdött hagyományõrzõ karácsonyi
ünnepségünk a templomban, amelyre rengeteg nézõ
ellátogatott. A mûsor igazán meghittre sikerült, és a gyermekek
a sok készülés után ügyesen mondták el a tanult verseket,
éneket, mondókát, és adták elõ mûsorukat a kiscsoportosoktól
a nagycsoportosokig.
A mûsor végeztével az óvodában folytatódott az ünneplés,
ahová visszaérkezésünkre a Jézuska is ellátogatott, és hatalmas
zsáknyi ajándékot hagyott ott a gyermekeknek. Rengeteg sok
szép játékkal ajándékozott meg minket, amelyet januártól
mind-mind igénybe is vehetik.
Úgy gondoljuk, hogy a rengeteg csillogó szempár tükrözi azt
az örömöt, amelyet a gyermekek ebben a hónapban
megélhettek.

Ezzel az apró verssel szeretnénk mindenkinek áldott,
békés, boldog új évet kívánni mindenkinek az óvoda
dolgozóinak nevében!
Peregnek a percek,
órák és napok.
Te hozod nekünk
a nevetõ napot,
vidám hóvirágot,
lila ibolyát –
s újra hallhatjuk
a madarak dalát.
(Osvát Erzsébet)

Óvoda közössége

BESZÉDES KÉPEK
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Február 11.
ZSUZSANNA BÁL
19 óra

Vendégvárás 18:30 óra
Zene: Mondi Károly és Ézsiás János
Büfé: Holdfény Büfé
Vacsora :
„A” menü: 3király göngyölt hús + rántott sajt + rántott
gomba. Rizi-bizivel, petrezselymes burgonyával.
„B”menü: Vadas sertés szelet zsemlegombóccal +
hercegnõ burgonya + bacon chips
Vacsora jegy: 2000 Ft/fõ
Koktél, tombola, meglepetés mûsor
Jegyek december 1-tõl az óvodában kaphatók.
Vacsora nélkül a bálban való részvétel nem lehetséges!

ISKOLAI HÍREK

követte, amit Bakosiné Balog Anikó és Dombóvári Judit
tanított be.
A mûsorban egymást követték a versek, zongoradarabok az
iskola diákjainak elõadásában. Kocsisné Bogdán Magdolna
zenetanár készítette fel diákjait, Tóth Szabolcsot, Mócza
Nikolettet, Kõvári Mónikát, Flórián Gittát, akik nagyon
szépen szólaltatták meg zongorán a karácsony hangulatát. Az
ünnepi verseket a 3. osztály tanulói, Bíró Lilla, és Csiló
Klaudia mondta el. Felkészítõik, Kisfaludi Bea, Horváth
Gábor és Vígné Kerekes Magdolna igazán büszkék lehetnek
rájuk.
A hetedikesek egy mesét adtak elõ, melynek fõszereplõje
négy gyertya, akik õrzik a béke, a hit, a szeretet és a remény
lángját.
A zumbás lányok télapó sipkában adták el temperamentumos
ünnepi számukat, amit Détári Enikõ állított össze.
Gyönyörködhettünk az alsó tagozatosok néptáncában Molnár
Máté vezetésével, valamint a 8. osztályosok Betlehemi
játékában is, amit szintén Vígné Kerekes Magdolna tanított
be.
Nem csak a gyerekeknek tapsolhattunk, hiszen csodás
percekkel ajándékozta meg a közönséget Bimbó Birgitta, aki
az Abigél címû musicalbõl adta elõ a Karácsony esti dalt.
A Nyársapáti Népdalkör dalosai fantasztikus karácsonyi
dallamokat osztottak meg velünk. Bíró Csilla értõ elõadásában
hallhattuk Szoby Zsolt: Adventi gyertyafény címû versét.
A mûsor után Tóth Tibor igazgató úr minden osztálynak
átadta a karácsonyi fenyõ alatt megbúvó ajándékokat, majd
egymás kezét fogva ismét közös énekléssel, a karácsonyi
álom címû dallal zárult ez a szeretettel teli karácsonyi
ünnepség.

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG
Márai Sándor alábbi csodás gondolataival várta az iskola
közössége Nyársapát lakosságát karácsonyi ünnepségükre
2016. december 21-én: „Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és
emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét a
rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és az udvariassal,
tehát az ünneppel.”
A nagyon sok szereplõt felvonultató, keretbe foglalt mûsort
Vígné Kerekes Magdolna állította össze 21 darabból, melynek
minden egyes részletére szívesen emlékeznek majd mindazok,
akik látták, és mindazok, akik szereplõi is voltak.
Hagyomány már, hogy nem csak az iskola tanulói szerepelnek
a falu karácsonyi mûsorában. A fellépõk között köszönthettük
az óvodásokat, Bimbó Brigittát, a Nyársapáti Népdalkört, a
Tetz Alapfokú Mûvészeti Iskola néptáncosait, a Weiner Leó
Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékeit, a mûvelõdési ház
zumba csoportját, szülõket, óvónõket, tanítókat, tanárokat
is.
Közös énekléssel kezdõdött a mûsor az iskola és az óvoda
dolgozóinak közremûködésével, majd az iskola énekkarának
elõadásában hallhattunk egy csodás karácsonyi dalt. Természetesen az énekkarosok többször is énekeltek a mûsor
folyamán. Felkészítõjük Bíró Csilla volt. A szép
gyermekhangokat mindannyiszor szívesen hallgattuk. Ezt az ovisok nagyon ügyes, szívmelengetõ és egyben
arcunkra mosolyt csaló játékos, zenés, verses elõadása

Nagyné Kovács Éva
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MÛVELÕDÉSI

HÁZ HÍREI

II. BOSZI BÁL
Sok szeretettel várunk minden kedves hölgyet
2017. 01. 28-án ( szombat) este 8 órakor megrendezésre
kerülõ II. Boszi bálra!
Helyszín: Mûvelõdési ház

ez évben is fényárba öltözhetett az alapítványi park.
Önzetlen támogatásukra, segítségükre továbbra is számítunk.
Alapítványunk számláját az OTP Bank Nyrt. Ceglédi fiókja
vezeti, ahol hálásan fogadunk minden támogatást.
Számlaszámunk: 11742025-20068808-00000000.
Még egyszer köszönjük mindenkinek, aki kétkezi munkájával,
támogatásával, vagy bármilyen más módon hozzájárult a
2016. évi karácsonyi díszvilágítás létrejöttéhez! Természetesen köszönettel tartozunk dr. Évin Sándornak és
családjának, hogy évtizedek óta részünk lehet ebben a
karácsonyi csodás fényárban.

Zene: Hernádi Péter és Nagy
Péter (The Peters)
Belépõ: 1000ft/fõ
Elõvételben megvásárolható:
100 forintos bolt, Anikó fodrászat,
Coop bolt, óvoda, mûvelõdési ház
Megjelenés: Piros és fekete ruhában.
A legszebb, illetve legötletesebb jelmezeket díjazni
fogjuk!
Tombolával, büfével, zsíros kenyérrel, forralt borral
várunk minden kedves érdeklõdõt egy kis
boszorkánykodásra!

MEGHÍVÓ
MAGYAR KULTÚRA NAPJÁRA
Sok szeretettel hívjuk és várjuk a falu lakosságát
2017. január 23-án 16 órára a mûvelõdési házba, ahol
családias jellegû versmondással, beszélgetéssel
ünnepeljük közösen a magyar kultúra napját.

KARÁCSONYI DÍSZVILÁGÍTÁS
Az idén is csodálatos fényekkel köszöntötte a Karácsonyi
Csillagokért Alapítvány parkja Nyársapát, és a környezõ
települések lakóit, valamint a 441-es számú fõúton
közlekedõket. 2016. december 21-én este többtízezer kicsiny
fénypont gyulladt ki mindenki örömére, és köszöntve
karácsony szent ünnepét. Az idén anyagi okok miatt sajnos
nem tudtunk olyan „fényes” lámpagyújtó ünnepséget
szervezni, de a park most is vízkeresztig várta sok-sok
látogatóját. Hálásan köszönjük Nyársapát Község
Önkormányzatának, a BAUMIT Kft-nek, minden
segítõnknek, támogatóinknak, hogy nagylelkû segítségükkel
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„AZ ÉN KEDVES KIS FALUMBAN…”

VERSÜNNEP NYÁRSAPÁTON

Már második éve, hogy a decemberi vasárnapokat, úgy
alakítja az ember, hogy tudja este találkozunk a templom
elõtti téren, és egy reménysugárral több ég majd a falu
koszorúján. Aranyvasárnap utoljára gyûlt össze a falu apraja
– nagyja, hogy együtt élje meg ezt a nemes pillanatot.
Érkezésemkor már rég szorgoskodtak a kezek a
zsíroskenyereken, és már állt a zenészek részére fölállított
sátor, hangulatfényekkel együtt. Egyszer csak azt vetted
észre, hogy a csípõs hideg ellenére, a tér megtelt melegszívû
emberekkel. Kötetlen, baráti beszélgetés, forralt bor, meleg
tea, hóesés, bejgli… és a semmibõl beúszik egy hang, egy
vers az éterbõl. Szabó Gyula híres mesemondónk
tolmácsolásában, Ady Endre: Karácsonyi rege c. verse
mindenki szemébe könnyet csalt. Majd Hernádi Péter és
zenésztársa következett hazai ill. külföldi elõadók karácsonyi
dalaival. Az élõzene varázsát nem szegte meg egy kis
áramszünet sem. Majd szépen lassan elmúlt a varázs a térrõl,
de sokak szívében ott maradt a láng, amit együtt õrzünk és
gyújtunk! (De ne csak így decemberben!)
Hálatelt szívvel emlékszek vissza minden együtt töltött
pillanatra. Köszönet illeti a szervezõket, a szorgos kezeket,
Esztike ill. Ica néni kitartó munkáját büfé fronton, és persze
Holló Pisti odaadó munkáját, amivel színvonalasabbá tette
az estéket! Végül, de nem utolsó sorban, köszönöm
Apukámnak és kollégáinak a koszrút és a Betlehemet!
Tudom, hogy sokat dolgoztatok rajta és remélem már kész
a terv a fejedben, hogy jövõre hogyan csinálod!
Tamás atya szavaival búcsúzok:
„Álljunk meg a betlehem elõtt,és hajtsunk fejet a gyermek
elõtt, aki értünk ember lett!”

A karácsonyra készülõdés forgatagában talán elveszett volna
az a szép nap, amit Nyársapáton, ezen a Pest megyei
településen élhettem át 2016. december 7-én.
A Szarka Mihály Mûvelõdési és Szabadidõközpont, Könyvtár
és Közérdekû Muzeális Kiállítóhely (ez az intézmény hivatalos
neve) az elõzõ évekhez hasonlóan SZARKA MIHÁLY
SZAVALÓVERSENYT hirdetett a térség településein mûködõ
általános iskolák tanulói számára.
A Pest Megyei Könyvtár megbízásából vettem részt ezen a
rendezvényen. A Pest Megyei Könyvtár civil, önkéntes
segítõjeként, magyartanári minõségemben örömmel fogadtam
a felkérést. Számomra mindig nagy öröm, ha a települések
kulturális munkásai versmondásra buzdítják a fiatalokat!
Nyársapáton ennek a térségi szavalóversenynek már
hagyománya van, évek óta szervezik és bonyolítják le ezt a
nagyon hasznos és most számomra is megtapasztalt missziót.
Kányádi Sándortól tudjuk, hogy „Vers az, amit mondani
kell”! Ezzel a gondolattal nyitottam meg a szavalóversenyt
buzdítva minden résztvevõt, hogy bátram mondja el a verset,
amit megtanult.
A szervezõk pontosan elõkészítették a versenyt, a tanulók
korcsoportok szerint mentek a színpadra és mondták el a
kiválasztott és megtanult költeményt. Az alsó tagozat (1-4ig) kedves „kicsinyei” nagy buzgalommal és kedves
közvetlenséggel adták elõ a megtanult verset. A szerzõk
között találtuk többek mellett Kovács András Ferencet, Tóth
Krisztinát, Varró Dánielt, Kányádi Sándort, Nadányi Zoltánt.
Jó volt a versválasztás, ennek a korosztálynak ezek a versek
valóban jelentettek valamit. Szépen felkészültek, nem féltek,
nem tévesztettek, láthatóan azok a gyerekek vállalkoztak a
versmondásra, akik feltételezhetõen az iskolai órákon is
szeretnek verset mondani.
Az elsõ rész végén a zsûri visszavonult és eldöntötte a
sorrendet, a szervezõk elkészítették az emléklapokat. A
könyvek és emléklapok átadása után kezdõdött a második
„felvonás” jöttek a felsõsök.
Itt a fiatalok sok esetben nagyon komoly verstudásról és jó
elõadói képességekrõl tettek bizonyságot. Név nélkül emelem
ki az a fiút, aki Arany János: Fülemüle címû költeményét
mondta el és adta elõ, színészi képességekkel. Komoly
vállalkozás volt, köszönet érte. Jövõre lesz Arany János
születésének 200. évfordulója, ezzel a verssel „megnyitottuk”
az Arany Évet.
Ugyanakkor egy másik versmondó Tamás Lajos: Piros a vér
a pesti utcán címû versével döbbentett meg. A vers az 1956os események hatására született, a fiú, aki elmondta csak
hallomásból ismerhette az eseményeket, de meggyõzõen és
komolyan adta elõ a verset, bizonyára szõlõi és tanári
magyarázat húzódik meg a háttérben.
A zsûri ebben a kategóriában is kiosztotta a díjakat és az
emléklapokat, s ezzel véget ért a térségi szavalóverseny.
A rendezvény minden részletében pontos és szakszerû volt,
köszönet ezért a szervezõknek, külön kiemelve a könyvtár
vezetõjét, és Nagyné Kovács Évát.
Zárszóként minden résztvevõnek és szervezõnek
megköszöntem ezt a kivételesen szép napot. Nagy öröm volt

Bimbó Brigitta

ÉVZÁRÓ ÖSSZEJÖVETEL A
MÛVELÕDÉSI HÁZBAN
A mûvelõdési ház civil szervezetnek és csoportnak ad otthont
az év folyamán hétrõl hétre. Számuk évrõl évre egyre nõ,
aminek nagyon örülünk.
Tagjaik közül kerültek ki azok az önzetlen, aktív segítõk,
akikre szinte minden rendezvényünkön számíthattunk.
Hálásan köszönjük a sok-sok munkát és a feledhetetlen
fellépéseket!
December közepén jó hangulatú rendezvénnyel búcsúzott
2016-tól a Nyugdíjas Tánckar, a Nyársapáti Népdalkör, a
Nyugdíjas Klub tagjai. Kötetlen formában, szeretetteljes
légkörben, finom falatok mellett számoltak be az elmúlt év
eseményeirõl, és itt köszönték meg támogatóik segítségét is.
Köszönjük, hogy velük lehettünk és reméljük, hogy jövõre is
számíthatunk rájuk!
Mûvelõdési ház dolgozói
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számomra, hogy ma Magyarországon vannak olyan
települések ahol az iskola, a könyvtár és a kulturális szervezõk
fontosnak tartják a verset, ezzel igazolva láttam Kányádi
Sándort, mert valóban a vers az, amit mondani kell. Itt szépen
mondták!
Köszönöm!
Péliné dr. Bán Éva
magyartanár
civil önkéntes könyvtáros

SZAMÓCAPIACI TAKTIKA ÉDENTÕL
KICSIT KELETRE
Új nemzedék. Kis Miklós Zsolt miniszterelnökségi
agrárállamtitkár gazdálkodásról, kormányzati munkaszervezésrõl és fociról
„Változások sokasága az életem” – így nyilatkozott lapunknak
Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár- és
vidékfejlesztési államtitkára, aki azt is elárulta, igazi falusi
gyerek volt, csúzlizott, motorozott és három általános iskolába
is járt. Igaz, a tanulással nem volt gond, azért még a focit is
feladta, mert nem lett volna nagy játékos. Márpedig az ember
vagy jól csinál valamit, vagy sehogy – legyen szó akár az
édesapjával vitt családi gazdaságról, akár a kedvenc tojásos
lecsóról, akár az államtitkárság vidékre költöztetésérõl.
– A végzettsége közgazdász, mégis agrár- és vidékfejlesztésért
felelõs államtitkár. Milyen út vezetett idáig?
– Rögös és kalandos. Tipikus parasztcsalád gyermeke vagyok,
édesapám és minden felmenõm mezõgazdaságból élt. A
dédapám az abasári grófságban volt fõvincellér, a háború
után került a család Nyársapátra. Mivel az ötvenes években
mindent elvettek tõlük, az apám is órás-ékszerésznek tanult,
de azért mellette mindig volt egy kis zártkertje. Ahogy a
rendszerváltás után vissza lehetett szerezni a családi tulajdont,
akkor élt a lehetõséggel, és azóta is minden megtakarításunkat
visszaforgatjuk az agráriumba. Az én településem egyébként
hátrányos helyzetû, itt két aranykoronás földek vannak.
– Ez nem túl sok…
– Nem is szereti a nagyüzem. Mégis sok család tud megélni
a földbõl, igaz, szorgalmas, kitartó munkával.
– Errõl Samuel Hamilton földjei és hatalmas munkája jut
eszembe az Édentõl keletre Steinbeck-könyvbõl.
– Hát azért ezek nem olyan híres földek, arra viszont büszke
vagyok, hogy Nyársapát az egyik olyan település, ahol
folyamatosan nõ a lélekszám.
– Ha erre is büszke, akkor tényleg rendes falusi gyerek volt.
Volt csúzlija is?
– Volt.
– Én meg azt hittem, elsodorta a számítógép.
– Az is elsodort, de nem bánom. Ha most, harminchét évesen
meghalnék, akkor is boldogan halnék meg, mert annyi
mindent megéltem. Kivéve hogy még nincs családom, de
azon is dolgozom. Szóval volt csúzlim. Ráadásul a téesznek

volt melléküzemága, az ottani gumihulladékból gyártottuk a
csúzlit ezerrel. És persze motoroztunk, bandáztunk.
– Krosszoztak is?
– Hogyne! Megkockáztatom, az ország egyik legjobb
krosszpályája Nyársapáton van. És mi mentünk Simsonnal,
Svarblival, IZS-zsel, oldalkocsis Pannóniával. Nagyapáink
összes motorját kínoztuk.
– Térjünk vissza a kezdetekhez.
– Az eszem vágott, az általános iskolában végig kitûnõ
voltam, a gimnáziumban is kitûnõre érettségiztem. A
közgazdaságtant annyira szerettem, hogy abból felvételiztem,
és nem történelembõl. Agrár-külkereskedelemre szerettem
volna szakosodni a külker fõiskolán, de a szakirányt
megszüntették. Így a logisztikát választottam. Az elsõ
munkahelyem is ehhez kapcsolódik.
– Ez volt a Flextronics.
– Igen. Ausztriában van az egyik európai központja, és oda
mentem menedzser-gyakornoknak. Német volt a fõnököm,
németül felvételiztettek, de angolul kellett kommunikálni,
úgyhogy a két nyelvet intenzíven tanultam. Kilenc hónapig
tartott a vízumom, utána megpályáztam egy elemzõi állást a
General Electricnél. Ott sem voltam egy évig, mert apám a
szívével kórházba került, és benne voltunk a szamócaszezon
kellõs közepében. Akkor elmagyaráztam a fõnökömnek,
hogy apám nem azért dolgozott egy életen át, hogy a fia
neon-fények között üljön, a birtok meg tönkremenjen. Így
2002 óta az apámmal dolgozom. Az elveszített választás után
megalakítottuk odahaza a Fidesz helyi csoportját, beléptem
a gazdakörbe, mindig benne volt a zabszem a fenekünkben,
apámnak is, nekem is. Állandóan többet akartunk tenni a
közösségért. Hiszünk abban, hogy nem az egyéni boldogulás
a legfontosabb. Apámat 2006-ban megválasztották
polgármesternek, azóta is az, én alpolgármestere voltam két
cikluson át. Sikeresen fejlesztettük a települést, jó társaság,
kiváló közösség alakult. Társadalmi munkában templomépítés
zajlott, a település lakóival mindent együtt csináltunk. Nagyon
szeretem a falumat.
– Két cikluson át csak alpolgármesterkedett?
– Nem, nyáron folyamatosan a nagybani piacra jártam,
májustól szeptemberig minden éjszakámat ott töltöttem.
– Az érdekes hely, egészen különös módon építi az embert.
– Nem panaszkodom, megtanultam, hogyan kell ott okosnak
lenni. Ez elég intenzív idõszak volt, éjjel-nappal dolgoztunk.
A rekordom ötvennyolc óra volt, hogy nem aludtam, aztán
négy órát hunytam a teherautóban, aztán megint negyvennyolc
órát lehúztam.
– A nagybanin mire kell figyelni?
– Amivel a legtöbbet foglalkoztam, az a földieper. Az
értékesítése egy tõzsde tulajdonképpen. Furcsán hangzik, de
amikor a szamócámat értékesítettem, mindig a tõzsdei
tanulmányaimat idéztem fel, hogyan lehet diverzifikálni,
kockázatot csökkenteni.
– És hogyan lehet?
– Akár egy napon belül is hihetetlen ingadozások lehetnek.
Az elején mondjuk háromezer forint egy rekesz szamóca,
ami hirtelen eshet kétezerre, de reggelre hirtelen kifogy a
piacról, és ha kereskedõ még van, akkor feljebb szökik az ár.
Akár négyezerre is. Ezért én harmadoltam a termést,
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egyharmadát még a piac elõtt eladtam, a másikat a piacon,
a harmadikat pedig a piac végére hagytam. Ez a taktika
általában bejött.
– A sok munka meglátszik a családi gazdaságon is?
– Remélem. Amióta beléptünk az unióba, próbáltunk minden
támogatást elérni. Környezetkímélõ gazdálkodást folytatunk
2002 óta, gyümölcsösöket telepítünk, ahová érdemes, ahová
meg nem, oda erdõt. Szántóföldi kultúránk nincs negyven
hektár, de elõbb-utóbb betelepítünk mindent gyümölcsössel,
meggyel és szilvával.
– És a szamóca?
– Jó tíz éve újra elkezdtük azt is. Építettünk két hektár fóliát
is, s már egyre inkább ez határozza meg a gazdaságunkat. A
kisebb területen intenzívebb gazdálkodásnak vagyunk a
hívei, és ezt próbáljuk megvalósítani, már amennyire az
adottságaink engedik. Munka van bõven, márciusban elvetjük
a krumplit, áprilisban jön a tavaszi metszés, májusban a
szamócaszezon, júniusban még kitart, de már ott a meggy és
utána a szilva.
– Ennyi elfoglaltság mellett hogyan jutott ideje a politikára?
– Megoldottam azt is. Amikor volt a gazdatüntetés, akkor
Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek
Szövetsége (Magosz) elnöke arra kért, segítsem a munkáját.
Így az agrárkormányzat világába is belecsöppentem kicsit,
sokat tanultam a Magoszban. Ez a munka is beérett, 2010ben a Magoszon belül Pest megyében már jelöltek mint
országgyûlési képviselõt, de nem kerültem fel a listára.
Ekkor arra kért Jakab István, hogy legyek részese az új
folyamatnak, és akkor kerültem a parlamentbe mellé
agrárszakértõnek. A kettõ között az alelnöki titkárságán
dolgoztam. Amikor jött a kamarai törvény, borítékolható
volt, hogy ebben a Magosznak komoly szerepe lesz, és az
átalakulás idõszakában már átkerültem a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamarához, Gyõrffy Balázst segítettem
kabinetfõnökeként. Egészen alelnöki megválasztásomig a
kamarai apparátust építettem újjá. Anyagilag és szakmailag
is gatyába ráztuk, s új szakembereket hoztunk.
– Az agrárkamara alelnökeként mi volt a feladata?
– Elsõsorban a kis- és mikro-vállalkozások, családi gazdaságok
érdekeit képviseltem, és a nemzetközi kapcsolatokat
erõsítettem, fõleg Brüsszelben. Minden szakmai munkában
részt vettem. Majd jött 2014-ben a felkérés, hogy vállaljam
el az államtitkári pozíciót.
– Mennyit gondolkodott rajta?
– Néhány órát. Ez olyan kihívás volt, amelyet nem lehet
visszautasítani. Örültem, hogy végre aktívabban is bele
tudok szólni a kormány agrárpolitikájába úgy, hogy a
kormány részese vagyok mint államtitkár. Jól együtt tudok
dolgozni az érdekképviseletekkel, nagy segítség nekem,
hogy tudják, én is az agráriumból jövök.
– Úgy látom, csupa változás az élete, amelynek egy része
most Kecskeméten zajlik, ott vezeti az egyedüli, vidékre
költöztetett államtitkárságot.
– Lehet, hogy az életem változások sokasága, bár a várost
régebbrõl ismerem. A százfõs államtitkárság leköltöztetése
viszont kemény dolog volt, mindenki azt mondta, hogy ezt
nem lehet végrehajtani. Veregették is a vállamat, hogy te két
hónap alatt meg fogsz bukni, mert ami feladatot kaptál, azt

N YÁRSAPÁTI
ennyi idõ alatt nem lehet végrehajtani. A 2007–2013-as
idõszakot lezárni, új pályázatokat meghirdetni úgy, hogy a
forrásokat, ami még van, költsük el, és ne az Európai
Bizottság kasszájában maradjon a pénz. Újratervezni a
vidékfejlesztési programot, folyamatosan új pályázatokat
kiírni, és közben a szakembergárdát szinte teljesen le kellett
cserélnem.
– És hogyan sikerült megoldania?
– Úgy, hogy Lázár János miniszter úr szabad kezet adott, azt
mondta, azzal dolgozom, akivel akarok, persze a felelõsség
az enyém. Úgy érzem, hogy találtam egy remek csapatot,
amely vállalja a Kecskemétre való ingázást és az új kihívásokat
is.
– Hogy alakult az alvása?
– Ó, jól, és azóta is tudok aludni. Ma például fél hétre a
Kunigunda utcában kellett lennem. Kecskemétrõl indultam,
négy órakor keltem, ennek ellenére a napi öt-hat óra megvan.
– Látom, hogy a munka szenvedélye, mellette van valami
más is?
– A foci. Amikor a Vác Csank János vezetésével megnyerte
az NB I.-et, akkor indítottak Vácon egy focigimnáziumot,
oda felvételiztem. De a felvételi elõtt bokatörést szenvedtem,
és bár mankóval elmentem a felvételire, mondták, hogy
jöjjek vissza nyáron. Közben sokat töprengtem, és úgy
döntöttem, inkább a tanulásra koncentrálok. Nem lettem
volna nagy játékos. Gyors voltam, de mindig gond volt az
erõnléttel. NB II.-es pedig nem akartam lenni, mert vagy jól
csinálunk valamit, vagy sehogy. Úgyhogy inkább a tanulásnak
szenteltem az életemet, a Kossuth-gimiben, Cegléden.
– Sima ügy volt a tanulás? Azt mondta, kitûnõ volt.
– Alapvetõen igen, de volt olyan is, hogy három év alatt
három iskolába jártam.
– Ezt hogyan sikerült elérnie?
– Úgy, hogy kilencéves voltam, amikor a szüleim elváltak,
és édesanyámmal meg a nõvéremmel Ceglédre költöztem.
Ott a Táncsicsba jártam, de csak egy évet, mert oroszt
oktattak, és azt nem szerettem. A Mészáros Lõrincben –
amely azóta katolikus általános iskola lett – viszont indult a
németoktatás. Egy év alatt át kellett vennem két év anyagát,
hogy átmehessek a másik osztályba.
– Van alkalma kamatoztatni a nyelvtudását?
– Kevesebb, mint szeretném, de legutóbb Brüsszelben, a
COPA-Cogeca nevében mondhattam egy beszédet angolul.
– És ennek a szervezetnek az alelnöke. Oda hogyan jutott?
– A kamaránál alelnökként szerettem volna erõsíteni a
brüsszeli vonalat a nemzetközi agrárszervezeteken keresztül
is, mert az elõzõ kamarai rendszerben nem fordítottak erre
elég energiát.
– Vissza a focihoz. Kedvenc csapat?
– A Fradi! Kilencéves koromban apám a nyárra beíratott az
Albert Flórián-féle focisuliba, attól kezdve ez nem kérdés.
Apámnak meg azért a Fradi, mert a nagybátyja egy kocsmát
üzemeltetett a Garai téren, és a Fradi félistenei oda jártak.
Apám gyakran megfordult ott, és kapott tõlük dedikált
zászlót, sõt egyszer egy bõrlabdát is, amiért még odahaza a
faluban a nagyok is bevették játszani.
– És a külföldiekkel mi a helyzet?
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– Nincs kedvenc klubom, a jó focit szeretem. És természetesen
az egyéniségeket. Messi például szerintem nem ezen a
Földön született, istenadta tehetség. Cristiano Ronaldo
ugyanez a kategória, de más habitusú. Neki inkább a balhés
arcát ismerik, de a rettentõ sokat gyakorló, kitartó és edzõ
Ronaldót kevesebben. És aztán még Ibrahimovic, õ is
korszakos zseni, és nem csak azért, mert Király Gabinak
olyat ragasztott a bal felsõbe, hogy azóta is emlegetjük.
– A beszélgetés elején azt mondta, hogy nagyon szereti a
faluját. Akkor azt is tudja, hogy melyik a legmagasabb
pontja?
– Pontosan, mert az én földem közelében van, körülbelül 117
méter a tengerszint feletti magassága.
– Ez a Kappan halom, ahogy a település honlapján olvasható?
– Nem, nem a Kappan halom, az már alacsonyabb, mélyebb
fekvésû.
– Maga nyert. De akkor azt mondja meg, hogy Nyársapátnak
mi köze van a Rákócziakhoz. Úgy tudom, a terület valamikor
a Lórántffyaké volt, Lórántffy Zsuzsanna pedig I. Rákóczi
György felesége volt.
– Ezt a történetet nem ismerem, de volt a településen egy
hatalmas kocsányos tölgy, amely sajnos néhány éve egy
viharban kidõlt. A mondás szerint ehhez kötötte annak idején
a lovait Rákóczi fejedelem. A tölgyet egyébként nagyon
tiszteltük, nem hagytuk magára, némileg megnyesve,
háncsolva, de felállítottuk a faluszélre, most õ fogadja a
látogatókat.
– És a lecsóval mi a helyzet, ha már fesztivált is szerveznek
a tiszteletére?
– Nagyon szeretjük. Már annyiféle fesztivál van a környéken,
de lecsó még nem volt. Vannak jelentõs paprika- és
paradicsomtermelõink, és egyszerûen elkészíthetõ az étel. A
fesztivál pedig kinõtte magát, most már nemzetközi, mert
testvértelepüléseinkrõl, Krasznahorkáról és Csíkszentlélekrõl
is érkeznek csapatok.
– Melyik a kedvence?
– Alapvetõen a tojásos…
– Hogy szól a recept?
– Noha egyszer a barátaimmal másodikok lettünk egy
padlizsános, csirkehúsos lecsóval, az igazi azért a hagyma,
paprika, paradicsom, házikolbász, tojás, és már csak jó
étvágy kell hozzá.
Forrás: Magyar Hírlap

KITEKINTÉS A NAGYVILÁGBA
ADÓSSÁGVÁLSÁGOK CSAPDÁJÁBAN
Nem új jelenség, hogy az államok adósságba verik magukat.
Sõt az sem, hogy olykor adósságválságba keveredve
képtelenek visszafizetni azokat a hiteleket, amelyeket
korábban felvettek. Az adóssághegyek között vergõdõ
Görögországra tekintve a történelem fintora, hogy a legelsõ

adósságválságok éppen a görög városállamokban alakultak
ki, nem sokkal Krisztus születését megelõzõen. Az
adósságválságok és csapdájukba esett államok lényegében
egyidõsek a civilizált emberiség történelmével. E válságok
kezelése ugyanakkor az idõk során jelentõs változásokon
esett át. Erre kiváló példaként szolgál az alig több mint száz
esztendõvel ezelõtt kirobbant úgynevezett venezuelai krízis,
amelyben a nehéz költségvetési helyzetbe sodródott Venezuela
szerette volna átrendezni a nyugat-európai befektetõk és
bankok felé fennálló hiteltartozásait.Tette ezt annak
reményében, hogy az új feltételek mellett képes lehet teljesíteni
tartozását.
Nyugat-Európa államai azonban honos befektetõik és bankjaik
segítségére sietve hadihajókat küldtek Venezuela kikötõihez.
A kikötõket pedig mindaddig blokád alatt tartották, amíg a
kiszolgáltatott dél-amerikai állam jobb belátásra nem tért, és
vállalta az eredeti tartozás eredeti feltételek mellett történõ
megfizetését – legyen annak akármekkora társadalmi ára. E
kíméletlen módszer a gunboat diplomacy, vagyis hadihajódiplomácia elnevezéssel került be a történelemkönyvekbe.
Egy évszázaddal késõbb hadihajók ilyen célra már nem
indulnak útnak, ehelyett leginkább bankárok, ügyvédek a
nyilvánosságtól elzárt irodákban intézik az államadósságok
átrendezésének bonyolult, vagy legalábbis bonyolultnak és
kibogozhatatlanul kuszának látszó kérdéseit. Az államok
eladósodottsága és az adósságátrendezések száma
mindeközben folyamatosan növekszik: az IMF adatai szerint
a világ az elmúlt hetven évben összesen több mit hatszáz
ilyen átrendezésnek lehetett tanúja.
És bár az eszközök nagyot változtak, az adósságválságok és
adósságátrendezések egyáltalán nem váltak sem
rendezettebbé, sem pedig derûsebbé az évtizedek leforgása
alatt. Sõt, a helyzet sok tekintetben még kilátástalanabbá és
reménytelenebbé vált az adós államok számára. Ennek
megértéséhez azonban érdemes szemügyre venni a közelmúlt
változásait.
ÚJ JELENSÉGEK
Az adósságválságokat és rendezésük kérdéseit az elmúlt
évtizedekben két mérföldkõjellegû változás befolyásolta.
Egyfelõl a hitelezõk összetétele, másfelõl pedig az államok
védekezési képességének csökkenése. Ami a hitelezõk
összetételét illeti, fél évszázaddal korábban még kizárólag
nagy-bankok, vagy esetleg államok nyújtottak úgynevezett
„szindikált” hiteleket más államoknak. Ennek egyik elõnyös
következménye az volt, hogy a hitelezõk egyfajta homogén
csoportot alkottak, vagyis közel azonos üzleti megfontolások
mentén döntöttek a hitelezés mellett. Ebbõl következõen
sokkal inkább egy tartós üzleti kapcsolat kialakítására
törekedtek. Még akár azon az áron is, hogy a teljesíthetetlenné
váló adósságot idõközben átütemezik.
Ez a közös kiindulópont hullott szét az 1990-es évek elejétõl,
amikor az állami adósság nagyobb részét már nem banki
hitelek, hanem kötvények jelentették. A kötvényeket pedig
szerteágazó érdekeket képviselõ befektetõk vásárolják fel,
akik között ott vannak a nagybankok, de emellett fellelhetõk
többek között a kisebb, helyi bankok, biztosítótársaságok,
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nyugdíjalapok, valamint kockázatitõke-alapok is. A homogén
hitelezõi csoport így egy csapásra heterogénné vált.
Mindez pedig azt jelenti, hogy a befektetõk eltérõ okokból
vásárolnak kötvényeket, mások a várakozásaik, illetve egyegy adósságválság eltérõ következményekkel jár mûködésükre
nézve. Van, akit csõdbe dönt, de akad olyan is, aki meg sem
érzi. Így ma már korántsem igaz, hogy valamennyien tartós
üzleti kapcsolat kialakítására törekednének az adós állammal.
Mindezzel párhuzamosan az államok védekezési képessége
jelentõsen megfogyatkozott az elmúlt évtizedek során.
A huszadik század elején ugyanis egy úgynevezett teljes
immunitás illette meg az államokat, ami azt jelentette, hogy
az adós államot semmilyen tevékenysége, így hitelügylete
miatt sem lehetett perbe vonni. Az elmúlt hetven év során
azonban ez a védelem fokozatosan olvadni kezdett, és ma
már a kötvénytartozások teljesítésének megsértése, vagyis
egy esetleges adósságátrendezés miatt is perbe lehet vonni és
akár egy másik állam bírósága elé lehet citálni az adós
államot.
E kettõs változás eredményeként feltûntek azok a befektetõk,
akik kifejezetten a nagyobb kockázat érdekében vásárolnak
kötvényeket, vagyis másként fogalmazva: akiknek semmi
sem drága, és akár bíróságok elõtt is fellépnek a tartozás
eredeti összegének érvényesítéséért, megakadályozva egyúttal
a lélegzetvételt jelentõ adósságátrendezést. A világ éppen
egy ilyennek volt tanúja az elhúzódó argentin
adósságátrendezés során, amikor befektetõk egy kisebb
csoportja az Egyesült Államok bíróságai elé idézte az
erõforrásainak végén járó dél-amerikai országot.
A KIINDULÓ PROBLÉMA
A kiinduló problémát az jelenti, hogy míg a magánszektorban
általában egy nagy hagyományokkal rendelkezõ és alapos
eljárási rend szabályozza, mi a teendõ, ha egy vállalat
fizetésképtelenné válik, avagy csõdvédelmet kér, az államok
nemzetközi kapcsolataiban ilyen szabályok egyáltalán
nincsenek. Sõt, amíg a nyugati országok, élükön az Egyesült
Államokkal, kifejezett elvárásként fogalmazzák meg a világ
többi országa számára, hogy ilyen eljárások lehetõségét a
vállalati szférában alkossák meg, a nemzetközi életben
éppen õk azok, akik vétóval akadályozzák meg a hasonló
javaslatok elfogadását.
Valójában még egy olyan állandó fórum sincsen, amely
legalább helyszínt kínálhatna az adós állam és a kötvényesek
vitájának rendezéséhez. Ennek megfelelõen az adós államok
azon garanciális védelemtõl esnek el, amelyet a csõdjog a
bajba jutott adósoknak általában kínál. Ezek híján pedig
mind a hadihajók, mind pedig az ügyvédek irodáinak világában
a dzsungel törvénye érvényesül. A nagyobb befektetõk,
valamint a nagyobb befolyással rendelkezõ államok könnyen
két vállra fektetik a kiszolgáltatottá váló adós államokat és
ezen államok lakosságait. Sokan, köztük a Nobel-díjas
közgazdász, Joseph Stiglitz is úgy vélekedik, hogy ez a
modern kori adósrabszolgaság formáját csempészi a
nemzetközi kapcsolatokba.
Az adósságválságok ilyetén rendezetlensége egyfelõl
igazságtalan, másfelõl pedig rendkívül költséges.
Igazságtalan, mert az esetek egy jelentõs részében egyáltalán
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nem az adós állam makrogazdaságának hanyag vagy helytelen
vezetése idézi elõ a válságot. Egyszerûen csak egy természeti
katasztrófa. Például egy szigetországon végigsöprõ tájfun
vagy hurrikán, amely elpusztítja az ország termelõeszközeinek
vagy erõforrásainak nagy részét. Vagy csak egy szomszédos,
avagy egy nagyobb ország gazdasági válsága terjed tovább,
bedöntve a kisebbek közpénzügyeit is. Ahogy világméretû
gazdasági lassulást robbantott ki 2008-ban az Egyesült
Államok lakáshitelpiacának szabályozatlansága.
Ám azon túl, hogy igazságtalan, jelentõs gazdasági és
társadalmi költségei is vannak. Éppen rendezetlenségük és
az adós államot védõ garanciák hiánya miatt az
adósságválságok ugyanis minden esetben együtt járnak
csökkenõ gazdasági kibocsátással és a nehezebb hitelpiaci
hozzáférés miatt költségvetési megszorításokkal. A kettõ
együtt pedig nem a jó recept. Ahogy Winston Churchill
egykoron fogalmazott: „when you are in a hole, stop digging”,
vagyis, ha beleestél egy gödörbe, ne áss tovább.
Az államadósság rendezetlensége azonban éppen ilyen hatást
ér el: az állam akkor válik tehetetlenné, amikor költségvetési
intézkedéseire, fiskális politikájára valójában a legnagyobb
szükség van. Ördögi kört gerjesztve nem hagyja, hogy a
beteg országok levegõhöz juthassanak. Mindezt pedig csak
tetézi, ha a befektetõk egy kisebb csoportja úgy dönt, hogy
perek közé szorítja az adósságválságból kitörésre igyekvõ
államot. Így valójában nem mást tesz, mint konzerválja ezt
az ördögi kört.
KÖVETKEZMÉNYEK ÉS ORVOSLÁSUK
Mindennek következményei pedig aránytalanul éppen a
lakosság legkiszolgáltatottabb csoportjait sújtják. A magasabb
adók és a csökkenõ közszolgáltatások, így például az oktatás,
az egészségügy, vagy a szociális ellátások terén azokat
érintik a leghátrányosabban, akik mindezeket önerõbõl nem
képesek megteremteni és az állam közremûködésére
szorulnak. Ezért kifejezetten találó a latin-amerikai országok
1980-as éveit jellemzõ lost decade, vagyis elveszett évtized
kifejezés. A dél-amerikai országokon végigsöprõ
adósságválságnak és rendezetlen kezelésének egyik
következménye ugyanis a kontinens társadalmait mindmáig
jellemzõ végletes kettészakítottság. Egy adósságválság és
adósságátrendezés szerteágazó következménye országok és
lakosságaik sorsát évtizedekre megpecsételi.
Az állami adósságválságok szabályozatlanságából fakadó
társadalmi költségek régóta indokolják egy olyan stabil
intézményi keret megalkotását, amely megnyugtatóbb választ
kínálhat az adósságrendezéshez. Mind prominens
közgazdászok, mind pedig az ENSZ eseti bizottsága a
nemzetközi jogállamiságot tükrözõ csõdeljárás kidolgozását
sürgeti. Egy olyan érdekegyensúly meglelése, amely
valamennyi állam számára elfogadható kompromisszumot
tükröz, a nemzetközi jog következõ évtizedének egyik
legnagyobb kihívása.
Forrás: Magyar Idõk
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MIGRÁNSTÜNTETÉS VOLT
ZÁGRÁBBAN
Több tucat menedékkérõ tüntetett hétfõn Zágrábban, mert
szerintük a rendõrség nem járt el kellõen az ügyükben, nem
vette komolyan õket, miután többször is megtámadták
néhányukat szilveszter éjszaka. A rendõrség azonban
közleményben reagált, miszerint mindkét esetben folyik a
nyomozás – közölte az N1 horvát hírcsatorna.
Mindkét incidens január elsejére virradóra történt. Az elsõ
esetnél könnyebben sérült meg négy menedékkérõ, míg egy
órával késõbb, a másik esetnél három migránsra
baseballütõkkel támadtak ismeretlen tettesek.
Forrás: Magyar Idõk

A JÖVÕ ÉV ELEJÉN RENDEZNÉ EL A
TAGDÍJAK ÜGYÉT AZ
AGRÁRKAMARA
Nyolcvanezer agrárkamarai tag nem kevesebb, mint
négymilliárd forinttal tartozik a köztestületnek, a tetemes
summa az elmaradt tagdíjakból jött össze. A kamara tavasszal
mindenképpen rendezné a hiányzó díjak ügyét, ebben az
adóhivatalt hívhatják segítségül. A fellépéssel a rendesen
fizetõket is védik.
Összesen mintegy négymilliárd forintnyi be nem fizetett
díjjal tartoznak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)
tagjai a köztestületnek. Ez hozzávetõlegesen egyévnyi
beszedett tagdíjnak megfelelõ összeg. A NAK tájékoztatása
szerint a mintegy 400 ezer tag nyolcvan százaléka rendszeresen
befizeti az árbevételen alapuló tagdíj összegét. A fennmaradó,
hozzávetõlegesen 80 ezer gazdasági szereplõ azonban kisebbnagyobb tételekkel tartozik a kamarának.
Az érintettek néhány száz forinttól négymillió forintig terjedõ
adósságot halmoztak fel az elmúlt idõszakban. Sokan közülük
korábban rejtve voltak a köztestület elõtt, az informatikai
fejlesztések nyomán azonban ma már minden tagra rálátása
van a szervezetnek. A kamarai törvény 2015. január elsejétõl
hatályos szabályai ugyanis felhatalmazást adtak a NAK-nak
arra, hogy a közhiteles adatbázisokat felhasználja – az
információcserére vonatkozó megállapodásokat idén kötötték
meg. Az így megszerzett adatoknak köszönhetõen a tagságról
szóló regisztert frissítették, és felülvizsgálták a tagdíjakból
adódó tartozásokat is.
A Magyar Idõk úgy tudja, hogy a jövõ év elején több
megkeresés is érkezhet majd az érintettekhez. Minderre az
egyenlõ teherviselés elve miatt van szükség a NAK szerint,
ha ugyanis nem e szerint jár el a szervezet, a rendesen fizetõ
tagokat érné tisztességtelen megkülönböztetés. Elsõként a
10 ezer legnagyobb, vagyis az 50 ezer forintnál magasabb
összeggel tartozó adósnak küldik meg az egyenlegértesítõket.
Ezeket a címzettek a közeljövõben kapják kézhez. A NAK
minden tagjának lehetõséget biztosít a fellebbezésre, ezt
követõen ha az érintettek a megjelölt határidõig nem tesznek
eleget kötelezettségüknek, a tartozás átkerül az adóhatósághoz.
Mivel a kamarai törvény értelmében a meg nem fizetett tagdíj

köztartozásnak minõsül, így azt az adóhatóság adók módjára
hajtja be.
Az agrárkamara tervei szerint 2017 elsõ negyedévének
végére sikerülhet rendezni az elmaradt befizetések ügyét.
Forrás: Magyar Idõk

KÍNA TÍZ ÉV MÚLVA MEGELÕZI
AMERIKÁT
A korábban vártnál valamivel hamarabb, valószínûleg már
tíz év múlva Kína lesz a világ legnagyobb gazdasága a
nominális hazai össztermék (GDP) alapján, a második helyre
utasítva az Egyesült Államokat - jósolják londoni pénzügyi
elemzõk.
A Centre for Economics and Business Research (CEBR)
nevû gazdasági-üzleti elemzõcég év végi elemzésében közölte,
hogy 2025-re várja az Egyesült Államok és Kína helycseréjét
a legnagyobb gazdaságok globális ranglistájának elsõ két
helyén, míg egy évvel ezelõtti elõrejelzésükben még 2028ra valószínûsítették ezt. A korrekciót az indokolta, hogy a
kínai hatóságok olyan felülvizsgált GDP-számítási
módszertant vezettek be, amely a szolgáltatási szektor
teljesítményét sokkal pontosabban méri, és kiderült, hogy
Kína éves nominális hazai összterméke nagyobb, mint
becsülték.
A cég becslése szerint a kínai GDP 2014-ben 10 028 milliárd
dollár, az amerikai 17 528 milliárd dollár lesz, vagyis az
Egyesült Államok GDP-je az idén még csaknem 75 százalékkal
meghaladja Kínáét. Azonban Kína ezt a különbséget 2025re ledolgozza, és az utána következõ években gyorsuló
ütemben hagyja maga mögött az amerikai gazdaságot. A
jelenlegi elõrejelzés szerint a kínai GDP 2029-ben 40 225
milliárd dollár, az amerikai 32 761 milliárd dollár lesz. 2030ra pedig már 43 637 milliárd dolláros kínai és 33 985 milliárd
dolláros amerikai GDP-t valószínûsítenek.
Ugyanakkor más elemzõházak nem egészen erre az eredményre
jutottak: a Brookings Institution és a Financial Times közös
mutatója szerint a világgazdaság elsõ számú növekedési
hajtóereje ismét az Egyesült Államok, a legnagyobb felzárkózó
gazdaságokból, különösen a kínai gazdaságból viszont
folyamatosan fogy a növekedési lendület, Brazília és
Oroszország pedig “egyszerûen a kábultság állapotában
van”.
Oroszország visszacsúszását a CEBR is valószínûsíti: a
rubelválság és az olajárak zuhanása miatt az orosz gazdaság
a GDP-érték alapján tavaly elfoglalt nyolcadik helyérõl idén
a tizedikre esik vissza, és innen 2030-ig várhatóan nem is tud
feljebb kapaszkodni. A CEBR szerint Németország is lefelé
tart, elsõsorban az euró gyengesége és a kedvezõtlen
demográfiai folyamatok miatt. A német gazdaság, amely
sokáig a világ a harmadik legnagyobbja volt, jelenleg pedig
a negyedik helyen áll, 2030-ra a 7. helyre csúszik vissza, és
addigra - 1954 óta elõször - Nagy-Britannia is megelõzi. Ha
viszont Skócia idõközben elszakad az Egyesült Királyságtól,
akkor a német-brit helycsere csak 2037-ben esedékes.
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A 2030-as világranglista így nézhet majd ki: Kína, Egyesült emelkedett a pedagógusok bére, és nem bezárnak iskolákat,
Államok, India, Japán, Brazília, Nagy-Britannia, hanem újakat nyitnak. – Ez jelentõs elõrelépés ahhoz képest,
hogy 2006 és 2009 között iskolákat és kórházakat zártak be,
Németország, Dél-Korea, Franciaország és Oroszország.
és az utolsó szocialista kormány búcsúzóul egyhavi bért vett
el a pedagógusoktól és az egészségügyi dolgozóktól is –
Forrás: VS.hu
jegyezte meg a miniszterelnök.
Annak kapcsán, hogy ellenfelei folyamatosan korrupcióval
ORBÁN VIKTOR: STABIL
vádolják, a kormányfõ úgy reagált: a korrupciós vád politikai
lejáratóeszközként teljesen megszokottá vált, „ezt a csatát
SZIGET MAGYARORSZÁG
okosan kell vívni”. Szerinte ha az ember azt bizonygatja,
Magyarország stabil sziget a forrongó nyugati világban – hogy nem korrupt, „már önmagában ettõl hihetõbbnek tûnik,
jelentette ki a miniszterelnök a Mediaworks regionális hogy mégis az”.
lapcsaládjának adott, szombaton megjelent interjújában. – Határozottan világossá kell tenni, hogy mi nem tûrjük a
Orbán Viktor elmondta, hogy jövõre jelentõsen nõnek a visszaéléseket – mutatott rá, hozzátéve: kormánypártiaknak
nyugdíjak és a fizetések, csökkennek az adóterhek, és 2017 és ellenzékieknek is azt tanácsolja, tartsák be a törvényeket,
legfontosabb célkitûzése, hogy mindenkinek megérje dolgozni és akkor nem lesz baj. Orbán Viktor hangsúlyozta: azért is jut
Magyarországon. Szerinte a korrupciós vád politikai pénz nyugdíjemelésre, családtámogatásra, a gyerekek
lejáratóeszközként teljesen megszokottá vált, ugyanakkor ingyenes tankönyvére, mert „nem tûri, hogy ellopják a pénzt”
világossá kell tenni, hogy a kormány nem tûri a visszaéléseket. .
Nem akarunk vesztes országban és vesztes nép fiaiként élni. Az interjúban Orbán Viktor beszélt a migrációs helyzetrõl is.
Az a célunk, hogy gyõztes országgá tegyük Magyarországot Szerinte jól látható, hogy semmi sem maradhat úgy, ahogy
– fogalmazott Orbán Viktor a Mediaworks regionális eddig volt, Brüsszelnek változtatnia kell. Leszögezte: azokat,
lapcsaládjának adott interjújában. A kormányfõ felhívta a akik illegálisan jöttek be Európába, vissza kell szállítani, a
figyelmet: hosszú évtizedekig arra neveltek bennünket, hogy határokat meg kell védeni, a beáramlást meg kell szüntetni.
a magyar vereségre ítélt nép.
A kormányfõ a berlini merénylet kapcsán hangsúlyozta: arra
– Sokan gondolják ma is, hogy ha valami történik a világban, még nem volt példa, hogy Európa szívében keresztényeket
az Magyarországnak rossz lesz, és ha valami jó történik az gyilkoljanak karácsonykor.
országgal, azt inkább a szerencsének köszönhetjük. Ennek az – Nyugat-Európa évtizedek óta fogad bevándorlókat, de a
ösztönnek és gondolati pályának a megváltoztatása, átállítása beilleszkedésük nyilvánvalóan kudarc. Számos nyugata legnagyobb feladatunk – mutatott rá.
európai városban már nincs biztonságérzetük az embereknek,
A miniszterelnök hangsúlyozta: a 2017-es év legfontosabb megszaporodtak a bûncselekmények, és fokozottan nõ a
célkitûzése, hogy mindenkinek megérje dolgozni terrorveszély – emlékeztetett, hozzátéve: ez megrázza a
Magyarországon. – Amíg az ember csak azért küzd, hogy nyugati világ önbizalmát, önbecsülését.
legyen munkája, el tudja tartani a családját, nem érezheti A kormányfõ kiemelte, hogy bár keleti származású nép
magát gyõztesnek. Amikor elkezd jobban keresni, és látja, vagyunk, de a nyugati világhoz tartozunk. Ezért az ország
hogy megéri dolgozni, akkor ráébred, hogy gyõztes ország érdekelt a Nyugat és egy olyan Európa sikerében, amely
polgára – hívta fel a figyelmet.
„nem akar minket átalakítani, tudomásul veszi, sõt tiszteli,
Hozzátette: a kormány azért csökkenti a munkáltatókat hogy magyarok vagyunk és azok is maradunk”. Szavai
terhelõ adókat, hogy emelkedhessenek a bérek. Jövõre a szerint határozottan nemet kell mondani mindarra, ami rossz,
minimálbér 15 százalékkal, a szakmunkás-minimálbér pedig így a tömeges bevándorlásra, valamint a kultúránkat és a
25 százalékkal növekszik, emellett a nyugdíjakat a tervezettnél mindennapjainkat veszélyeztetõ, felelõtlen brüsszeli
nagyobb mértékben emelik, és jelentõsen – 27-rõl 5 százalékra törekvésekre.
– csökkentik az idõsek számára legfontosabb alapvetõ Orbán Viktor kitért arra is: egy éve senki sem hitte volna,
élelmiszerek áfakulcsát is. Orbán Viktor úgy fogalmazott: hogy az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, és
„Óvatos duhaj vagyok, konzervatív módon tervezek, mert ez Amerikában – mint fogalmazott – a Clinton klán, a
pénzügyi és gazdasági biztonságot jelent az országnak.” hagyományos amerikai baloldali értelmiség pártja kiesik a
Ezért – mint mondta – csak annyit ígérhet biztosan, hogy az hatalomból. – A világ két mintademokráciájában valójában
ország jövõre töretlenül fejlõdni fog. A kormányfõ ugyanakkor lázadás megy végbe. Ez folytatódni fog, 2017 sok európai
hozzátette: szerinte a dolgok könnyen alakulhatnak úgy, demokráciában a lázadás éve lesz – mutatott rá a kormányfõ,
hogy hazánk jobban teljesít a vártnál, nagyobbat léphet és leszögezte: Magyarország azért stabil sziget a forrongó
mindenki elõre 2017-ben, mint az a mostani mértéktartó nyugati világban, mert kikérték az emberek véleményét, és
becslésekbõl következik.
az illegális bevándorlás ellen 2015-ben és 2016-ban is
Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy nem akadtak-e el a megvédték az országot.
reformok az egészségügyben és az oktatásban, úgy reagált: A miniszterelnököt kérdezték az államfõjelölésrõl is, aminek
éppen ellenkezõleg, hiszen hetvenegy kórházat felújítottak, kapcsán azt mondta: Áder Jánost nagy tisztelet övezi a
fejlesztettek, 23 új rendelõintézet épült, az orvosok és az Fideszben, és ha vállalja, ismét õt jelölik a posztra. Jelezte,
ápolónõk bérét 2017-ben és 2018-ban is folyamatosan emelik. hogy nem tervez kormányátalakítást ebben a ciklusban.
További példaként említette, hogy ötven százalékkal
Forrás: Magyar Idõk

H ÍRMONDÓ

13. oldal

ANYAKÖNYVI HÍREK
Született:
Kapás István és Gáspár Erzsébet
Nyársapát, Csemõ dûlõ 23. szám
alatti lakosok RÉKA nevû gyermeke
2016. december 13-án.
Lunka Mihály és Melniciuc Larissa
Nyársapát, Kertes utca 11. szám
alatti lakosok SZAFIA nevû
gyermeke 2016. december 22-én.
Nagy János és Kiss Hajnalka
Nyársapát Szövetkezeti utca 15/A.
szám alatti lakosok REBEKA RÉKA
nevû gyermeke 2016. december 26án.

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

Nyársapát, Part d.16. szám alatt lévõ
1,5 szobás tanya, gazdasági épületekkel
eladó.
Érdeklõdni: 70-32-38-971

Köszöntjük az újszülötteket!

Meghalt:
Sólya Józsefné Nyársapát, Második
dûlõ 5. szám alatti lakos december
22-én 68 éves volt.
Emlékét õrizzük!

Villanybojler tisztítást vállalok és
felújított bojlerek értékesítésével is
foglalkozom.
Érdeklõdni: 30-375-9483, 53-350302
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

Anikó Fodrászat
Fodrászat :
hétfõ-szerda-péntek:
13:00 – 18:00
kedd-csütörtök-szombat:
08:00 - 12:00
Kozmetika keddenként, a
szolárium pedig minden
nap várja a szépülni vágyókat.
Bejelentkezés a fodrászüzletben valamint a 06-20485-2913, 53-389-106
telefonszámon.

HIRDETÉSEK
HALASIÉK TÜZIFA
KFT.
Vékony akác
2.700.- Ft/q
Vastag akác
2.900.- Ft /q
Hasított akác
3.100.- Ft/q
Száraz nyárfa hasítva
1.800.- Ft / q
Az árak a házhozszállítás
díját tartalmazzák.
Érd.: 06-20-380-8406

NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT AJÁNLATA
- saját készítésû füstölt kolbászok, szalámik
- sertés húsok
- házi hurka, kolbász
- szalonna félék
- tepertõ, pörc
- fagyasztott baromfi félék
- kolbászhús, formázott sonka
- kolbász készítés igény szerint
- minden héten más-más akció
Szeretettel várom Tisztelt Vásárlóimat!

14. oldal
B orongós napok tûnjetek tova
O kkal szomorú ne legyél soha
L épteid kísérje töretlen szerencse
December elsõ szombatján a nyársapáti birkózók Romániában, D erûs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre
Szatmárnémetiben kötöttfogású nemzetközi versenyen vettek részt O szoljanak el az óévnek sötét árnyai
négy fõvel. A négy ország részvételével megrendezett versenyrõl a G úzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai
nyársapátiak egy elsõ, egy második és egy harmadik hellyel térhettek
Ú j évet hozzon a nesztelen iramló idõ
haza.
J öjjön már a rég várt, csodálatos jövõ

SPORT

Eredmények:

É vek ha múltok, ha elszálltok napok
V idámságot, örömet számolatlan adjatok
E lfusson most az óévnek malaca
T öbbé ne legyen senkinek panasza

kadet
46 kg 1. Kecskeméti Dávid
junior
55 kg 2. Horváth Csaba
60 kg 3. Kecskeméti Ferenc
2016. év utolsó országos bajnokságát rendezték december
elsõvasárnapján Gyõrben a diák I. korosztály részére. A szabadfogású
bajnokságon közel 150-en léptek szõnyegre a tizennégy bajnoki
címért. A Nyársapáti Szabadidõ SE két fõvel képviseltette magát.
Ezúttal a nyársapátiak a 35 kg-ban versenyzõ Rehor Levente révén
egy bronzérmet gyûjtöttek be a bajnokságról.

K erüljön betegség, bánat messzire
Í rmagjuk is vesszen mind a semmibe
V ágyaid sorra valóra váljanak
Á lnok szavak többé ne bántsanak
N övekedjen az igaz barátok tábora
O kosan élj, ne legyél ostoba
K ívánom neked, legyen 365 szép ünneped!

Kedves Olvasóink!

Eredmények:
35 kg 3. Rehor Levente

Hirdetés és újságcikk feladására
minden hónap utolsó napján 12 óráig
van lehetõség! Ezt az idõpontot
követõen csak a Hírmondó
következõ számában jelenik meg
cikkük!
Megértésüket köszönjük!
Szerkesztõség
NYÁRSAPÁTI HÍRMONDÓ

Pap Ferenc

Szeretetben, békességben,
sikerekben gazdag boldog új évet
kívánunk minden kedves
olvasónknak!

KIADJA: Nyársapát Községi Önkormányzat
FELELÕS KIADÓ: Kis Miklós polgármester
FÕSZERKESZTÕ: Kiss Andrea
SZERKESZTÕBIZOTTSÁG: Kiss Andrea, Nagyné Kovács
Éva, Pécsi-Dézsi Csilla,
FOTÓK: Benkó Hajnalka, Kiss Andrea, Nagyné Kovács Éva
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu
A 151. SZÁMTÓL KEZDÕDÕEN A HÍRMONDÓ TELJES
SZÖVEGE AZ INTERNETEN IS OLVASHATÓ:
www.nyarsapat.hu címen.
CIM: 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

