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TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT…

Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2017. január 31-én rendkívüli ülés keretein belül ülésezett.
A Képviselõ-testület megállapította a polgármester és az
alpolgármester tiszteletdíját valamint költségtérítését. A
fõállású polgármester havi illetménye 547.700.- Ft az
alpolgármester tiszteletdíját a Képviselõ-testület 100.000.-
Ft-ban határozta meg. Ismét lehetõségünk volt önkormányzati
tulajdonú belterületi utak felújítására, korszerûsítésre
pályázatot benyújtani. Az igényelt támogatás összege
55.694.624.- Ft, melyhez 2.931.296.- Ft önerõ szükséges.
Amennyiben sikeres elbírálásban részesülünk a Dózsa György
utca, Viola utca, Vasút utca, Rákóczi utca és a Kun Imre utcák
kerülnek fejlesztésre.
Az Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani dûlõutak
fejlesztésére, valamint nagy értékû gépek beszerzésére. Bízunk
a sikeres elbírálásban, melynek eredményeképpen a Nyársapát
d., Öreg d., Homoki d., Erdõ d., Kertes u. dûlõutak kerülnének
felújításra valamint MTZ erõgép, ágaprító, illetve
multifunkcionális szegélynyíró eszközöket szeretnénk
beszerezni. Az igényelt támogatás összege 116.410.477.- Ft,
melyhez 17.461.617.- Ft önerõ szükséges. Pályázatot kíván
benyújtani az önkormányzat egy új építésû egészségház
létrehozására. Amennyiben sikeres elbírálásban részesülünk,
a komplexum a József Attila út és az Ugyeri út sarkán
valósulna meg.

Kis Miklós
polgármester

Sok szeretettel hívjuk és várjuk községünk hölgyeit
2017. március 8-án 16 órára

a mûvelõdési házba,
ahol Arany Zsolt zenés mûsorral köszönti

a falu lányait, hölgyeit, asszonyait.

Jöjjenek és töltsünk el együtt egy vidám délutánt!
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ÓVODA FELÚJÍTÁSA

Források:
Tervezési munkák
2.853.690.- Ft

Közbeszerzés
1.270.000.- Ft

Felújítási munkák
90.053.771.- Ft

Eszközbeszerzések
18.364.622.- Ft

Mûszaki ellenõr
5.537.200.- Ft

Projekt menedzsment
2.540.000.- Ft

Nyilvánossági feladatok
381.000.- Ft

Mindösszesen:
121.000.283.- Ft

A tervezett felújítási, korszerûsítési munkákat részletesen a
mûszaki leírás tartalmazza. Röviden az alábbi tevékenységeket
valósulnának a beruházás során. Teljes villanyszerelési
munkák, tetõszerkezet felújítása, kéményseprõ járda
kialakítása. Az eredeti épület rossz mûszaki állapotú tetõfedése
miatt az épület több helyen kisebb – nagyobb mértékben
beázott. Ez teljes mértékben kihatott szinte az egész épületre
vonatkozó egyéb elemekre, falazat, mennyezet stb. Az épület
helyiségeiben a gépészeti alap vezetékelés miatt az összes
padlóburkolat bontása. Az új padlóburkolatok létesítése. Az
épület helyiség falazatain és mennyezetén meglévõ
felületképzések (festés) lekaparása, új felületképzés glettelés
javítással, fehér - színes diszperziós beltéri falfestékkel. A
szociális blokkokban meglévõ fali csempe burkolatok
lebontásra kerülnek, helyükön új 2,10 m magasságig új fehér
színû csempe burkolat készül. Az épület homlokzatán meglévõ
5 cm vastag hõszigetelés bontásra kerül. Energetikai
korszerûsítés következtében új hõszigetelõ rendszer kerül
kialakításra 12 cm vastagságban az épület teljes homlokzatán.
A födémeken egységesen 20 cm vastagságban hõ- és
hangszigetelõ üveggyapot kerül elhelyezésre.
A felújítás keretében a fûtési és vízellátó rendszer is
rekonstrukcióra kerül. Az épületben önálló fûtési rendszer
kiépítését tervezzük, az épületben radiátoros fûtési rendszer
kerül tervezésre. A fûtési csõvezetékek a padlóban kerülnek
vezetésre az épület adott pontjain elhelyezett osztó-gyûjtõktõl.
Az épület fûtésérõl két darab, kaszkádba kapcsolt gázkazán
gondoskodik, kazánonként egy-egy szivattyúval. Az épület
tervezett fûtési és HMV termelõ rendszere a gépészeti
helyiségben elhelyezésre kerülõ kondenzációs gázkazánokról
kerülnek megtáplálásra.

Jelenleg az óvoda épület tetején van egy 3 kVA méretû
napelemes rendszer, melyet jelen beruházással további 3,7
kVA-rel bõvítenénk. A bõvítés után is háztartási méretû
kiserõmûnek minõsülne, így nem engedélyköteles beruházás.
A projekt keretén belül bútorokat, kültéri és beltéri játékokat
szerzünk be. Az udvaron esésvédõ burkolatot alakítunk ki.
Építésre kerül egy szabadtéri színpad és egy gyermek mini
KRESZ pálya. A gyermekek a közúti közlekedés
legvédtelenebb és legveszélyeztetettebb szereplõi. A tudatos
magatartás kialakításában, a baleseteik megelõzésében nagy
szerepet játszik a biztonságos közlekedésre való nevelésük.
A közlekedésre nevelést nem lehet elég korán elkezdeni.
Szükséges megtanítani nekik a legfontosabb táblák jelentését
és az olyan alapvetõ szabályokat, mint például a zebra elõtti
körül nézést, az úttesten való áthaladást. A mini KRESZ
pályán a gyermekek kipróbálhatják és nagyon könnyen meg
is tanulhatják, hogyan lehet biztonságosan közlekedni.
A fedett színpad lehetõséget ad tanévnyitók és évzárók,
valamint egyéb rendezvények központi terének kialakítására.
A 3x4 m-es fa szerkezet elhelyezését az óvoda épület déli, ’U’
alakú épületszárny közé tervezzük a meglévõ beton burkolatra.
Ezáltal a rendezvények résztvevõi, a gyerekek a szemközti
zöldterület meglévõ lombkoronás fái alatt árnyékos területen
tartózkodhatnak a nyári rendezvényeken is.

Kis Miklós
polgármester

ÓVODAI HÍREK

BEMUTATKOZIK A NAGYCSOPORT

Sokszínû, mozgalmas a mi életünk itt az óvoda Mazsola
csoportjában. Hisz a 29 5-6-7 éves fiú és lány mindegyike
más-más temperamentumú, képességû, személyiségû kis
egyéniség. Igyekszünk mi óvó nénik, dajka nénink és külsõ
segítség igénybevételével mindenkibõl kihozni a legjobbat,
a legtöbbet. Az egyéni foglalkozások mellett azonban nagy
hangsúlyt fektetünk a közösségteremtõ játékokra, ünnepekre,
színházlátogatásokra is. Mi nem csupán az iskolára, hanem
sokkal inkább az életre szeretnénk felkészíteni õket.
Heti rendszerességgel készülünk az Ovi olimpiára, melyre
április elsején kerül sor Törtelen. Ezenkívül a népi játékokkal,
hagyományokkal is ismerkednek a gyerekek Máté bácsi
közremûködésével.
Bozóki Dénes a sport nevelõ hatását felhasználva erõnlétüket,
a mozgásos játékhoz való pozitív viszonyulásukat alakítja. A
keresztény érzület és gondolkodásmód alapjait is
megismerhetik, átélhetik itt az óvodai élet keretein belül.
Színházbérletünk van a Ceglédi mûvelõdési ház
gyermekelõadásaira. Ezúton köszönjük meg az önkormányzat
támogatását. Az õszi elõadásokon nagyon jól éreztük
magunkat.
A 16 kisfiú és 13 kislány úgy gondoljuk, hogy nagy ûrt hagy
maga után, ha nyár elején búcsút vesznek az óvodától és
elballagnak az iskolába, ahol reményeink szerint megállják
majd a helyüket a tanító nénijük örömére.
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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: 2000ft/ fõ

koktél, tombola, meglepetés mûsor
Jegyek az óvodában kaphatók.

Vacsora nélkül a bálban való részvétel nem

lehetséges.

BESZÉDES KÉPEK



NYÁRSAPÁTI4. oldal



HÍRMONDÓ 5. oldal

ISKOLAI HÍREK

Kedves Olvasó!

A Hírmondó elõzõ számában már olvashattak néhány olyan
mesét, melyet diákjaink írtak a népmese napjára kiírt meseíró
pályázatra. Most ismét közreadunk ezekbõl, és még folytatjuk.

Kis meseíróinknak pedig gratulálunk!

LÁTHATATLAN SEGÍTSÉG

Egy nagyvárosban élt egyedül egy öreg bácsi. Azt kell tudni
errõl a bácsiról, hogy szegény mozgássérült, és a családja már
több mint tíz éve nem látogatta meg. Minden nap lement a
panelház elé, és össze a szemetet, amit az arra járók eldobáltak.
Ennek ellenére semmibe vették az emberek, és nem törõdtek
vele. Egyszer arra ment négy lány, és a sarki fagyizóban
leültek fagyizni, de a negyedik lány szomorúan állt, és nézte
a többieket, hogy milyen jóízûen eszik a jeges finomságot.
A bácsi észrevette ezt, megsajnálta, és megkérte az eladót,
hogy vigyen annak a kislánynak is fagyit, õ kifizeti. Aztán
egy fa mögül nézte, hogy milyen boldogan eszi már õ is a
fagylaltot. Hazafelé menet nagy kiabálásra figyelt fel: -
Tolvaj, fogják meg! Látta, hogy fut felé egy ember, akinél nõi
táska volt. A tolvaj nem látta a bácsit, és neki ment. A rablóért
gyorsan megérkezett a társa egy motorral, és elsuhantak. A
bácsi meg ott feküdt ájultan, a táskával a kezében. Sétabotja
törötten hevert az út szélén. Néhány perccel késõbb már
hatalmas tömeg állt körülötte. A nõ, akinek ellopták a táskáját
kikapta az öreg kezébõl és átkozódott. Amikor a bácsi
felébredt, sötét helyen találta magát, nem tudta mi történt.
Aztán rájött, hogy hol van: piszkos kis szoba, rácsok, ez a
börtön. Lassan visszaemlékezett a történtekre, és csak ült
szótlanul. Egy idõ után kezdett megõrülni a sivár falak között.
Közben a kis panelház elõtt már nem volt, aki összeszedje a
szemetet, és amikor arra jártak az emberek megálltak és
néztek, mert mintha valami megváltozott volna. Csak nem
tudták, hogy mi. Egy hónap múlva a környék egyik legtisztább
utcájából a legpiszkosabb lett. Az emberek kezdtek rájönni,
hogy milyen fontos is volt az a bácsi. Egy nap a környék lakói
összefogtak, rendbe tették a helyet. A bácsi meghalt, de az
ott lakók emeltek neki egy emlékhelyet a kis panelház elõtt.
És az emberek többet nem szemeteltek, vigyáztak a
környezetükre, és õrizték emlékükben a bácsit, aki megtanította
õket erre.

Bajor Vanessza 8. osztály

AZ ÖREG KIRÁLY ÉS EGYSZEM LÁNYA

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy öreg király, annak
volt egy lánya. Nagyon szép lány volt, tündérszép haja és
égkék a szeme. Sok kérõje is akadt, Edward herceg, Fülöp
herceg, János herceg. A lánynak mind a három hercegben
tetszett

valami, Edward hõsies, bátor volt, míg Fülöp jószívû, aki
mindig gondolt a nép jólétére, János herceg pedig humoráról
volt híres. Mindenkit megnevettetett, még azt is, aki sok éve
nem nevetett. A lány nagy bajban volt, nem tudta, kit
válasszon. Az öreg király egy nap azt mondta: - Édes lányom,
szép szemûm, válassz kérõt magadnak, tudod, hogy beteg
vagyok, és nem szeretném, hogy férj nélkül maradj. A lány
elszomorodott, de az apja adott neki egy jó tanácsot: - Azt
válaszd, aki tiszta szívébõl szeret, és aki gondol a népre is.
A lány egész este gondolkodott, sokáig nem jutott semmire,
hanem egyszer csak támadt egy ötlete: kimegy álruhában a
vásárba, hisz tudta, hogy a három herceg is ott lesz. Olyan
ruhát öltött, hogy még az apja sem ismerte volna meg. Ment
mendegélt, és mikor meglátta a hercegeket, úgy csinált
mintha koldulna. Arra ment Edward herceg, és a lány kért tõle
egy kis elemózsiát. A herceg azonban kinevette, sõt még meg
is alázta a nép elõtt. A lány hazament és kérdezi az apja: - No,
lányom, tudtál-e dönteni?
-Majd három hét múlva édesapám. – felelt a lány. Három hét
múlva megint kiment a vásárba koldulni. János hercegtõl egy
forintot kért ruhára. A herceg válasza ez volt: - Még mit nem,
kinek képzelsz te engem? Ennyi elég volt a királylánynak,
hazament. Kérdezi az apja: No, lányom, tudtál-e dönteni? A
lány csak ennyit felelt: - Majd holnap, édesapám, majd
holnap. Másnap a lány megint kiment a vásárba, akkor Fülöp
hercegtõl kért egy darabka kenyeret. A herceg adott neki, és
még fel is segítette a földrõl. Megkérdezte tõle a nevét is. A
lány így válaszolt:- Nincs nevem!- és elszaladt. Másnap a
hercegek mentek a palotába a királylány válaszára várva, de
az nem a szép ruhájában, hanem a koldusruhában jött elõ.
Fülöp herceg rögtön megismerte, és máris ott térdelt elõtte,
és a lány szeme úgy ragyogott, hogy az öreg királynak nem
kellett mondani ki a lány választottja. Világraszóló lakodalmat
csaptak, és boldogan éltek, míg meg nem haltak.

Donkó Viktória 8. osztály

ZÖLDJÁRAT

2017. 01. 23-án Nyársapátra érkezett a Zöldjárat Tóth Pál
vezetésével.
Ez egy rendkívül érdekes, hasznos és egyben rendhagyó
fizika óra volt, amelyen részt vettek az általános iskola felsõ
tagozatos diákjai. Itt olyan kísérleteket láthattak a diákok,
amelyet egy átlagos tanórán egészen biztosan nem.
A Zöldjárat kezdeményezés célja, hogy a felnövekvõ
generációkat megismertesse a megújuló energiaforrások
hasznosításában rejlõ lehetõségekkel és azok jelentõségét a
jövõre nézve.
A program bemutatja, hogy mi az energia és hogyan állítjuk
elõ, milyen megújuló energiaforrások állnak a
rendelkezésünkre, hogyan lehet ezeket az energiaforrásokat
környezettudatosan felhasználni és miért fontos mindez.
Tóth Pál színes és érdekes formában, kísérletekkel és interaktív
elemekkel gazdagított 2 órán keresztül rendhagyó mûsorral
ismertette meg tanulóinkat a megújuló energiaforrásokkal.
Azok a gyerekek, akik még fizikai és kémiai alapokkal még
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nem rendelkeztek, azok számára is érdekes volt ez az óra,
hiszen nekik ez által mintegy kedvet csináltak e tantárgyak
tanulásához.
A gyerekeket annyira lenyûgözte Tóth Pál elõadás módja,
hogy napok múltán is csak errõl a rendhagyó fizika óráról
beszéltek.

Fekete Henrietta és Tolnai Judit

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Nem titkolom, számomra az egyik legnemesebb társadalmi
ünnep. Ebbe az ünnepbe belefér minden, ami ezer ágra
bomló, ezer virágot bontogató hagyományos és modern
emlék, tudás, élmény, maga az életünk.
Minden évben kiemelten megünnepeljük a Himnuszunk
születésnapját az iskolában.
Igaz, a mostani hangulatot nagymértékben befolyásolta a
magyar diákok olaszországi tragédiája.
Idén is a tornateremben, hatalmas körben rendeztük be a
székeket, olyan lett mintegy körszínpad. Ezzel a formával
szimbolizáltuk, hogy egységben, közösségben élünk.
Természetesen olyan közösségben, amilyet alkotni tudunk
és érdemlünk. Az osztályok vállalták a magyar kultúra egy-
egy szeletébõl a számukra legkedvesebb témát. Voltak, akik
a magyar gasztronómiát, felfedezõket, világhírû sportolókat
választották, mások szenzációs gyermekverseket, népi
mondókákat adtak elõ.
Sokrétû, színes mûsor volt. Örültünk egymás ügyességének,
kreativitásának és büszkén szórakoztunk azon, hogy magyarok
vagyunk (nem gúnyolódva, mint néhány Tv csatornán
láthatunk, hallhatunk).
Magyarnak lenni kivételes küldetés minden korban. Õsi
nyelvünkbõl, gondolkozásunkból, nemzeti karakterünkbõl
fakadóan mi egy sajátos minõséget képviselünk más népek
között. Azt szeretnénk, hogy ezt minden gond nélkül tudjuk
érvényesíteni, szeretni, tisztelni – megélni. Legfõképpen ezt
szándékoztuk áthagyományozni diákjainknak.
A megemlékezés végén a 8. osztályosok finom magyar
palacsintával kínálták meg a vendégeket.

Hálás köszönet minden szereplõnek és a felkészítõ
kollégáknak.

Tisztelettel: Tóth Tibor

PILLANATKÉPEK A BOLDOGSÁGÓRÁKRÓL

A boldogság órákon a gyerekek a pedagógus vagy a
boldogságóra kapcsolattartójának segítségével minden
hónapban az adott témákat dolgozzák fel, beszélik meg. A
decemberi feldolgozandó téma a Boldogító jócselekedetek
volt, míg a januári téma a Célok és kitûzések. Ezeken az
órákon a gyerekek különféle megerõsítési technikákat
tanulnak játékos feladatok során, amely segítségével fejlõdik
a személyiségük. Könnyebben meg tudják oldani a
mindennapi élet problémás helyzeteit, ezáltal derûlátóbbak,
boldogabbak, vidámabbak lesznek. Az aktuális téma
feldolgozását követõen a gyerekek munkái a
www.boldogsagora.hu oldalon bárki számára olvashatók.
Ahhoz, hogy iskolánkban még hatékonyabban mûködjön ez
a program az iskola pedagógusai márciusban boldogságóra
képzésen vesznek részt, hiszen közös érdekünk az, hogy
iskolánk ne csak a tanév végéig, hanem a további évek során
is Örökös Boldog Iskola cím birtokosai legyen.
Müller Péter gondolatát szeretném idézni, aki nagyon jól
megfogalmazza, mi az öröm, mely a Boldogságórák alapja
és a jól mûködõ Boldogság Iskolák mozgatórugója.
„Az öröm akkor jön, amikor elengeded magad. Amikor
hagyod magad örülni. Amikor önfeledt földhöz van
horganyozva. Fél, szorong, okoskodik, akar. Az öröm pedig
a lelkednek olyan rétegében él, ahol szabadság van.”

Tolnai Judit
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MÛVELÕDÉSI HÁZ HÍREI

BOSZORKÁNYOK ÉJSZAKÁJA

NYÁRSAPÁTON

Január utolsó szombat délutánja unalmasan, hidegen
indult, az idõ nagyon lassan telt, de végre sötétedett,
este 7 órakor vidáman indultam el a második Boszi
Bálba. Alig hittem el, hogy egy évvel öregebb lettem,
bár itt, ezen az eseményen egyáltalán nem fontos, és
senkin nem is látszik az idõ múlása. A mûvelõdési ház
nagyterme most is gyönyörûen volt dekorálva, titokza-
tos gyertyafény, és a piros-fekete szín dominált. Belé-
péskor mindenki kapott ajándékba egy zsákbamacskát,
ezzel foglalhatta el helyét. Jó volt újra összetalálkozni
a régi boszi társakkal, de megnyugodva láttam, hogy
megjelentek az ifjú boszik is, így talán van remény,
hogy ez a hagyomány nem fog elfelejtõdni. Megcsodál-
tuk, és megdicsértük egymás ruháját, frizuráját. Valljuk
be, ez a nõi viselkedéstõl egy kicsit szokatlan.
A buli kezdetén köszöntöttük a vendég boszorkányokat,
mert jöttek Abonyból, Ceglédrõl, Nagykõrösrõl,
Szolnokról és Gödöllõrõl is a nyársapátiak mellett.
Ne hagyjuk szó nélkül a konferansz boszorkát, aki
botjára támaszkodva alig tudott felmenni a színpadra,
mert olyan öreg, púpos és sánta volt. Nagyanyja
tanácsára kalapot is hordott, de kendõt is kötött, mivel
faluhelyen inkább ez a szokás.
A bált a helyi Nyugdíjas Tánccsoport fellépése nyitotta
meg fergeteges sikerrel, majd mindenki csatlakozott
hozzájuk. A talpalávalót két zenészfiú, Hernádi Péter
és Nagy Péter szolgáltatta nagy megelégedésünkre.
A büfében minden jó, enni és innivaló kapható volt, aki
megéhezett bõven ehetett zsíros kenyeret hagymával.
Az est fénypontja a szépségverseny volt a boszik
részére nagyon értékes és hasznos díjakkal. A zsûri 8
nevezést fogadott el. Egyik rondább volt, mint a másik,
de itt ez nem hátrány. Volt köztük púpos, fogatlan,
bibircsókos állú, vasorrú bába és egyebek, de voltak
köztük nagyon csinosak és szépek is. A ruha kollekciók
stílusán visszaköszönt a 2016-os év divatja, de ez mit
sem rontott a helyzeten.
A 4 tagú zsûri nehezen hozta meg döntését. Elsõ,
vagyis a legszebb boszi Kovácsné Kata lett
Nagykõrösrõl, második Váradiné Marcsi Ceglédrõl,
Horváthné Judit Abonyból, a harmadik pedig Nagy
Erzsó és Nagyné Évi lett Nyársapátról. Nagy örömmel
vették hónuk alá a díjaikat, melyek a boszorkányok
legismertebb közlekedési eszközei, vagyis kisebb-
nagyobb söprûk voltak.
Jó hangulat, tisztességes nõi mulatság és sok-sok tánc
után a tombolahúzáskor pihent csak a társaság. Rengeteg
vicces tárgyat lehetett nyerni, de mindenki a fõdíjra
utazott, ami Tóth Tibor gyönyörû, boszorkányos

festménye volt, amit egy nagykõrösi boszitársunk
nyert meg.
Az est folyamán mindenki csacsogott, nevetett,
megbeszéltük az elmúlt egy év történéseit, adtunk
egymásnak jó, és rossz tanácsokat. Hangulatunkat
nem befolyásolta, hogy megállapítottuk, a világ
változik, a boszorkányok sorsa sem a régi, nehéz idõk
járnak. A csapat teljes egyetértésben eldöntötte, hogy
jövõre ismét találkozni kell.

Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult a boszorká-
nyosan jó éjszaka sikeréhez.

Egy boszi a sok közül

BÁLBAN MULATTAK A BOSZORKÁNYOK

Boszorkánybálban mulattak hajnalig a nyársapáti lányok és
asszonyok a hétvégén. A vigasságra férfi nem tehette be a
lábát, ellenkezõ esetben „pórul járt”.
Rejtélyes hölgyek tûntek fel Nyársapát utcáin szombat este.
Legtöbbjük fekete, széles karimájú süvegben, mások hosszú,
bibircsókos orrot rejtegetve szaporázták lépteiket a Szarka
Mihály Mûvelõdési és Szabadidõközpont irányába. Többen
seprûvel a kezükben lépték át a küszöböt. Boszorkány-
szombatra gyûltek ugyanis a nyársapáti lányok és asszonyok.
A mesékkel ellentétben azonban nem harsantak gonosz
varázsigék, sõt kopott üstökben sem fortyogtak igézõ, baljós
fõzetek az éjszaka folyamán.
– Már második alkalommal rendeztük meg a Boszi Bált, mert
van Nyársapáton elég boszorkány – közölte nevetve Törökné
Révész Anna, helyi ápolónõ, a bál egyik szervezõje. – Tavaly
fergeteges volt a buli, hajnali 4 óráig tartott. Annyira
unalmas, hosszú és hideg a január, hogy gondoltuk,
felpezsdítjük egy kicsit. A boszik egyébként is misztikus
alakok, akik nem fáznak, hanem jól érzik magukat. A lényeg,
hogy együtt legyenek, együtt mulassanak a nyársapáti lányok,
asszonyok, fiatalok, öregek – tette hozzá.
A jelmezes vigasság nagy népszerûségnek örvend nem
csupán a helyiek, hanem a környezõ települések lakosainak
körében is: Abonyból, Ceglédrõl és Nagykõrösrõl is érkeztek
boszorkányok a találkozóra.
A mulatságot a Nyársapáti Nyugdíjas Táncklub elõadása
nyitotta meg, majd a résztvevõk idén is hajnalig ropták
fáradhatatlanul. Az est folyamán továbbá a boszorkányok
szépségversenyen mérhették össze bájaikat: a három
legszebbnek ítélt boszit pedig stílusosan seprûvel jutalmazták
a szervezõk.
A rendezvény különlegessége immár évrõl-évre, hogy a
találkozóra férfi nem teheti be a lábát, ellenkezõ esetben
„pórul jár”: nadrágja a helyén marad, de rögvest félmeztelenre
vetkõztetik a vigadozó boszorkányok – árulta el mosolyogva
Benkó Hajnalka szervezõ, a mûvelõdési és szabadidõközpont
igazgatója.

Forrás: baon.hu
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BAON.HU-N MEGJELENT FOTÓK A BÁLRÓL

IN MEMORIAM MICZI FLÓRIÁN

1942-ben született egy alföldi kis városban. Édesapja korai
halála miatt, édesanyja egyedül nevelte fel. Gyermekkorát
Kisújszálláson töltötte, oda járt általános iskolába is. Miután
a tanulmányait befejezte ott, középiskolába Bajára és Vasadra
járt. Képzett mezõgazdászként Törtelre került 1964-ben a
Rákóczi TSZ-be. Ott ismerkedett meg Zsuzsa nénivel, akivel
1965-ben kimondták a boldogító igent. Házasságukból két
lánygyermekük született. Edina 1966-ban, Adrienn pedig
1968-ban látta meg a napvilágot.
Kezdetben a termelõszövetkezet által juttatott földet, úgy
nevezett háztájit mûvelte. Ott szorgoskodott az egész család.
Amit elértek és felépítettek a két kezük munkájával érték el.
A változást szó szerint a rendszerváltás hozta meg számára,
mely lehetõvé tette, hogy álmai valóra váljanak, önállóan
gazdálkodhasson. Ez akkor vált valósággá, amikor a
szövetkezet felszámolása után saját kis földtulajdonhoz
jutott, melyet az évek során igyekezett mûvelni, hasznossá
tenni, gyarapítani.
Mellette jutott ideje, hogy a gazdák összefogásával
megalakítsa a Gazdakört, melynek hosszú évekig elnöke
volt. Ekkor indultak el a különbözõ pályázati lehetõségek.
Elõször a gépi-, épület-, majd a gyümölcstelepítési
beruházások. Ezekkel a lehetõségekkel élve a többi gazdával
együtt gyarapították gazdaságukat.
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1993-ban létrehozta önálló vállalkozását, a Prita-Gazda Kft-
t, melynek fõ profilja a zöldség-gyümölcs felvásárlás-
értékesítés. Kezdetben az uborka és a pritaminpaprika (erre
utal a kft neve) forgalma volt a fõ tevékenység, majd a
gyümölcstelepítések szaporodásával ezek felvásárlására is
lehetõség nyílt.
Erre alapozva 1997-ben megépítette a Hûtõházat, ami által
biztonságosabbá vált a kereskedés, mely már nemcsak a
helyi, hanem a környékbeli gazdák terményeinek felvásárlását
is lehetõvé tette.
Jó kapcsolatot alakított ki a konzervgyárakkal kül-, és
belföldön egyaránt. Évekig volt az Uborka Terméktanács és
a Pest Megyei Agrárkamara elnökségi tagja.
Mindenben új lehetõségeket és célt látott, ezért 25
gazdatársával együtt megalapította a Gazdaszövetkezetet is.
Flóri bácsi családcentrikus volt, a családjáért dolgozta végig
az életét.
Idõközben megszületett három unokája, Laura, Blanka és
Boldizsár. Boldizsár nagypapája hatására kezdett el a
mezõgazdasággal foglalkozni. Minden vágya, hogy a
nyomdokaiba lépjen. Mindig a papa elismerésére vágyott,
akit példaképének tekintett. Büszkeséggel töltötte el, amikor
humorosan csak ennyit mondott: „Na, ezt most jól csináltad
Öcsém!”
Szeretett ultizni, sakkozni. Fiatalabb korában szívesen
billiárdozott és ping-pongozott. Szívesen ült le barátokkal,
ismerõsökkel beszélgetni mezõgazdaságról, politikáról és az
élet dolgairól.
Aktívan részt vett a falu életében. Szívesen támogatta a
hozzáfordulókat, lehetett az magánszemély, intézmény vagy
civilszervezet, egyszóval mindazt, ami a település érdekeit
szolgálta.
Több éven keresztül volt a képviselõ testület tagja. A Cegléd
és Vidéke Unghváry László Borrend felvette soraiba és
borlovaggá avatta, a képviselõ testület pedig a megtisztelõ
Nyársapát Díszpolgára címet adományozta Neki.
Hatvan év mezõgazdaságban eltöltött év tapasztalata állt a
háta mögött, mégis mindig bizonyítani akart saját magának
és másoknak is. Élete során volt sok sikere, de kudarca is.
Volt. amikor a saját, volt, amikor más kárán tanult és a
tandíjat mindig meg kellett fizetnie. Örült, ha átadhatta
tapasztalatait gazdatársainak, de õ is szívesen fogadta a még
nála fiatalabbak tanácsait is, mert azt tartotta, hogy "Az
ember bölcsessége nem a tapasztalataitól függ, hanem, hogy
hogyan fogja fel azokat."
Imádta a természetet, imádta a gyümölcsfáit. Órákig tudott
köztük lenni, gyönyörködni egy-egy fa virágba borulásában.
Mindig tudta mire van szükségük, metszésre, permetezésre
vagy öntözésre. Õk pedig jó terméssel hálálták meg a
szeretetet és gondoskodást.
Köszönöm Zsuzsa néninek és Boldizsárnak, hogy a
bizalmukba fogadtak és ennyi mindent elmeséltek Flóri
bácsiról. Én nem ismertem Õt személyesen, de most úgy
érzem, hogy megismertem az életének egy szeletét.

Hálás vagyok!

Kiss Andrea

ELÕTÉRBEN A
GARANCIASZERVEZETEK

A vállalati hitelezés tavaly beindult élénkülése mellett már
a bankrendszer számára kockázatosabb cégek hitelhez jutását
támogató garanciaszervezeteknél is számottevõ növekedés
volt a kihelyezésben. A növekvõ hiteligény mellett a
kezességvállalást a hazai intézmények is támogatják, azzal
együtt, hogy sok céget vélhetõen elgondolkodtat a bonyolult
adminisztráció.
Tavaly a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerint megtörtént
a régóta várt fordulat a vállalati hitelezésben, ez
megmutatkozott a kockázatosabb besorolás alá esõ cégek
forráshoz jutását elõsegítõ garanciaszervezetek számaiban
is. A Garantiqa Hitelgarancia tavaly 33 százalékkal 346
milliárd forintra növelte a hazai mikro-, kis- és
középvállalkozások hiteleihez vállalt kezességeinek
mennyiségét, a mezõgazdasági cégek esetében például 110
százalékos volt a növekedés. A Start Garancia szer-
zõdésállománya közel ötödével növekedett az utóbbi egy
évben, és év végére elérte a 4,6 milliárd forintot. A

KITEKINTÉS A NAGYVILÁGBA

ELKÖTELEZETT A KORMÁNY A
CSOK FOLYTATÁSA MELLETT

Töretlen az otthonteremtési program népszerûsége,
decemberben rekordösszegben, 9,6 milliárd forint értékben
kötöttek szerzõdéseket – mondta tegnap Dömötör Csaba, a
Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.
Kiemelte: a program 2015-ös bevezetése óta már 36 ezer
igénylést fogadtak be, ezek összértéke 87 milliárd forint. Az
otthonteremtés egyike azon területeknek, amelyeken világosan
érzékelhetõ Magyarország erõsödése. Novák Katalin, az
Emberi Erõforrások Minisztériuma család-, ifjúság- és
nemzetközi ügyekért felelõs államtitkára kijelentette: 2016
az otthonteremtés éve volt, és a kormány elkötelezett a
program folytatása mellett, hogy idén is családok tízezrei
juthassanak saját tulajdonú ingatlanhoz.
Az összes csoktámogatás csaknem 60 százalékával, 51
milliárd forinttal az új lakást építõ vagy vásárló családokat
segítették. A támogatásoknak csaknem felét nagycsaládosok
kapták, vagy olyanok, akik vállalták, hogy legalább három
gyereket nevelnek. További ötezer családnak tudtak 22
milliárd forint értékben áfa-visszatérítést adni. Az
otthonteremtési program népszerûségét jelzi, hogy egy év
alatt két és félszeresére nõtt az építési engedélyek száma, és
ez a növekedés az ország minden területén tapasztalható.
Novák Katalin hozzátette: idén a tavalyihoz képest mintegy
30 százalékkal nagyobb forrást, 211 milliárd biztosítottak az
otthonteremtési programra, emellett a múlt évben több
ponton is bõvítették a csokra jogosultak körét.

Forrás: Magyar Idõk
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társaság eddigi mûködése során 26 milliárd forint értékben
vállalt garanciát, amelynek segítségével hatszáz vállalkozás
jutott hozzá több mint ötvenmilliárd forint értékû forráshoz.
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2016-ban
több mint 140 milliárd forint hitel kihelyezését segítette
kezességével.
A kezességvállalásnak minden várakozás szerint megnõ a
szerepe, ezt támogatja az MNB is. A jegybank részérõl már
többször elhangzott, hogy a garanciának többszörös hatása
van a gazdasági növekedés támogatásában, hiszen a fiatal
vagy kicsi, a kereskedelmi bankoknak gyakran túlságos
kockázatot jelentõ vállalatok is termelõberuházásokat
megalapozó finanszírozáshoz juthatnak. Épp ezért a
garanciaszervezetek is jobban szem elõtt szeretnének lenni,
mivel sok cég nincs is tisztában azzal, hogy kezességet is
szerezhet.
Ugyancsak hátráltató tényezõ, hogy a kezességhez bonyolult
hozzájutni, sok papírmunkával jár. A Garantiqánál erre
például informatikai újításokkal válaszoltak. Az MNB is
szorgalmazza emellett az úgynevezett portfólió kezesség-
vállalást. Ennek lényege, hogy a garanciaszervezet egy
keretet biztosít a bankoknak, amelyek ezután maguk
dönthetnek az egyes ügyfelekrõl.

Forrás: Magyar Idõk

FORTYOGÓ TENGER

Donald Trump szakítva az elõdök óvatoskodó magatartásával
határozott nyomást fejt ki Kínára, legyen szó gazdasági vagy
politikai kérdésekrõl. A Dél-kínai-tenger körül olyan teljes
a meg nem értés, hogy a két atomhatalom között akár komoly
összetûzés is kialakulhat.
Miért van ennyire Donald Trump bögyé-ben Kína? A
kampányában megfenyegette azokat az amerikai vállalatokat,
amelyek Kínában termeltetnek, hogy jelentõs vámot kell
fizetniük, ha hazahozzák termékeiket. Aztán megválasztása
után jött a telefonbeszélgetés Tajvan elnöknõjével, amelyet
Pekingben úgy értékeltek, hogy meg akarja kérdõjelezni az
„egy Kína” elvét. A kínaiak úgy tekintenek Tajvanra, mint
lázadó tartományukra.
A hetvenes-nyolcvanas években, amikor a nyugatiak
rendezték kapcsolataikat a kommunista Kínával, ez volt az
elsõ számú feltétel: ne ismerjék el politikailag a kis szigetet.
Az „egy ország, két rendszer” elvet el is fogadták mindenfelé
a világban, nem firtatták Kína jogát a szigetre.
Most mintha Donald Trump provokálná a hatalmas államot,
olyan helyen kezdi ki, amely a politikájának egyik alappillére.
Fehér házi elõdeinek Kína iránti megértõ politikájával szemben
õ bátran kiállt a tajvani „elnöknõvel” – csupán ez a
megfogalmazás is sértés Peking számára – folytatott
telefonbeszélgetés mellett. „Nehogy már Kínából mondják
meg, hogy kivel beszélgethet az Egyesült Államok
megválasztott elnöke!” – szögezte le. Washington és Tajpej
között ilyen szintû kapcsolatfelvételre majd negyven éve
nem került sor. A kínai külügyminisztérium figyelmeztette

Trumpot arra a Tajvan ügyében hozott kötelezettségvállalásra,
amelyet számtalan washingtoni kormány is betartott.
Kétségtelen tény, hogy Trump se megy a szomszédba, ha
valakibe bele akar kötni, ám Kína se viselkedik valami
megértõen, ha a déli tengerérõl van szó. Az 90 százalékban
az õ beltengere, és semmilyen nemzetközi tárgyalást nem
hajlandó errõl folytatni. A hágai nemzetközi bíróság tavalyi
ítéletét, amely a Fülöp-szigeteknek adott igazat, hogy hajói
halászhatnak ezen a tengerszakaszon, Kína semmibe veszi.
Eközben nemzetközi vizeken mesterséges szigeteket hoz
létre, amelyeken kikötõket, katonai repülõteret, radar- és
légvédelmi állomásokat alakít ki, mintegy kiterjesztve erre a
térségre katonai befolyását.
A Dél-kínai-tenger fontos nemzetközi hajózási útvonal,
évente úgy 5000 milliárd dolláros áruforgalom zajlik rajta,
egyebek közt kõolajszállítmányok. Az eddigi szakértõi
jelentésekbõl az következik, hogy a tenger alatt nagy
kiterjedésû kõolaj- és földgázmezõk vannak. Kína a Spratly-
és Paracel-szigetek – amelyeket magáénak vall a mesterséges
építésükkel együtt – körüli vizeket 12 tengeri mérföldes
körben saját belvizének, 200 mérföldes körben pedig gazdasági
érdekövezetének tekinti. Így jön ki az a 90 százalékos szám,
amely Kína érdekszférájába sorolja szinte az egész tengert.
A környezõ országok – Fülöp-szigetek, Vietnam, Brunei
vagy Malajzia – a kínai fennhatóságot vitatják, de határozottan
félnek is a nagy szomszédtól. Szinte hetente kerülnek
összetûzésbe különbözõ kínai katonai naszádokkal ezen
országok halászai, hajóikat százszámra foglalják le. Kína
hajlandó lenne külön-külön tárgyalóasztalhoz ülni az érintett
államokkal. De képzeljünk el egy Kína és Brunei közti
megbeszélést, vajon melyikük állna fel elégedetten a
tárgyalóasztaltól? Így ezek az országok – sõt Japán is,
amelynek a tenger keleti felén van szigetvitája Kínával,
mégpedig a Szenkaku-szigetek hovatartozásáról – az Egyesült
Államokhoz fordultak, hogy szerezzen érvényt a nemzetközi
tengerjog és szabad hajózás elveinek.
Az Obama-kormány alatt is az Egyesült Államok többször
határozottan megfenyegette Kínát, hogy hagyjon fel a Dél-
kínai-tenger militarizálásával. Az amerikai hadihajók két
mérföldre horgonyoztak le a vitatott tengerszakaszon, de ez
sem számított semmit. A térségben decemberben egy amerikai
tengeralattjáró drónra tették rá a kezüket a kínaiak, az
amerikaiak állították, hogy tudományos célokat szolgált,
végül hosszas egyeztetés után visszaadták.
Az Egyesült Államok a világ tengereinek kétségtelen ura,
nagyon ügyel arra, hogy Pearl Harbor óta ezt senki ne merje
megkérdõjelezni. Ha tengeri konfliktusra kerülne sor Kínával,
akkor nem kétséges, ki lenne a gyõztes.
A kínai haditengerészet hatvan tengeralattjáróból, húsz
rombolóból, 54 fregattból áll. A közelmúltban jelentették be
egy repülõgépanyahajó-gyilkosnak nevezett vízi szörny
rendszerbe állítását. De csupán egyetlenegy, volt szovjet
típusú anyahajójuk van. Csak a térségben tíz-egynéhány
amerikai repülõgép-anyahajó tartózkodik. A US Navy
haderejének hatvan százaléka rövid idõn belül a térségbe
érhet.

Forrás: Magyar Idõk
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ANYAKÖNYVI HÍREK

HIRDETÉSEK

Született:

Palotai László és Stefán Emese
Nyársapát, Ugyeri utca 23. szám
alatti lakosok BENCE NIMRÓD
nevû gyermeke 2017. január 26-án.

Köszöntjük az újszülöttet!

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 km-re,
újszerû állapotban levõ összkomfortos
80 m2-es tanya melléképületekkel,
ólakkal. A tanya körül 5 Ha szántó van
3 kúttal, ipari árammal.

Tel.: 06-30-579-8245

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

Fodrászat:
hétfõ-szerda-péntek:

13:00 – 18:00

kedd-csütörtök-szombat:
08: - 12:00

Kozmetika keddenként, a szolárium
pedig minden nap várja a szépülni
vágyókat.
Bejelentkezés a fodrászüzletben
valamint a 06-20-485-2913, 53-389-
106 telefonszámon.

Lakásfelújítás, Vásárlás, Építés fix és
garantált állami támogatásra.
Bóbis Károly Lakástakarék szakértõ
30/9035-099

2 fõ érettségizett, szorgalmas,
tanulékony munkatársat keresek,
lakástakarék szakértõi vállal-
kozásomhoz kiemelt anyagi juttatásért.
Bóbis Károly Lakástakarék szakértõ
30/9035-099

Eladó!
Hûtõ 120 literes 5.000.- Ft, elemes konyhaszekrény, mosogató pult, felakasztható
szekrénnyel 5.000.- Ft. 2 részes szekrény 4.500.- Ft + ajándék 4 db fotel. 1 db
2 személyes rekamie 2.000.- Ft. 1 db heverõ 2.000.- Ft.

Érd.: 06-20-4473-071

HALASIÉK TÛZIFA 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!



NYÁRSAPÁTI  HÍRMONDÓ
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

SPORT

2017 elsõ versenyét rendezte szombaton a Nyársapáti Szabadidõ SE
és a Ceglédi VSE Nyársapáton. A ceglédi nagycentrum versenyen
több mint százan léptek szõnyegre. A diák II-sek kötöttfogásban a
gyermek korosztály és a lányok szabadfogásban mérték össze a
tudásukat. A 110 indulót felvonultató versenyen a nyársapáti fiatalok
szép sikereket értek el.

Eredmények:

lányok:

20 kg 2. Báger Dorina
30 kg 3. Báger Barbara
38 kg 3. Molnár Vivien
55 kg 1. Rehor Orsolya

3. Pálfi Andrea

diák II.:

29 kg 2. Boda Csaba
42 kg 3. Báger Roland
29 kg 3. Kovács Zoltán
30 kg 2. Petrik Csaba

46 kg 1. Krenyóczi Martin

gyermek II.:

20 kg 2. Csontos Pál

Pap Ferenc

Kedves Olvasóink!

Hirdetés és újságcikk feladására
minden hónap utolsó napján 12
óráig van lehetõség! Ezt az
idõpontot követõen csak a Hír-
mondó következõ számában
jelenik meg cikkük!

Megértésüket köszönjük!

Szerkesztõség

"FEJTÖRÕ"

A játék lényege:
A sudoku egy olyan 9x9 -es nagy négyzetrács, mely 9 db 3x3-
as kisebb négyzetrácsból épül fel. Ebbe a 81 négyzetbe kell
beírni a hiányzó számokat 1-tõl 9-ig úgy, hogy mind a kilenc
kis négyzetrácsban, valamint a nagy négyzetrács soraiban és
oszlopaiban is megjelenjen minden szám 1-tõl 9-ig.
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