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EBOLTÁS

VÉRADÁS

Az ebek veszettség elleni kötelezõ oltására NYÁRSAPÁT
községben összevezetéses formában az alábbi idõpontokban
kerül sor:
2017. március 13. hétfõ 8-10 óráig Szarka-major
2017. március 13. hétfõ 14-16 óra Szarka-major
2017. március 14. kedd 8-10 óráig Hegedûs tanya
(Csemõ d. 13.)
2017. március 16. csütörtök 8-10 óráig Farkas tanya
(Összekötõ d. 7.)
2017. március 17. péntek 8-10 óráig Török Pál tanya
(Ugyeri út 17.)
PÓTOLTÁS
2017. március 19. vasárnap 9-11 óráig Szarka-major
2017. március 26. vasárnap 9-11 óráig Szarka-major
2017. április 23. vasárnap 9-11 óráig Szarka- major

A Toldy Ferenc Kórház és Rendelõintézet
Transzfúziológiai és Véradó Szolgálata

2017. március 30-án (csütörtök)
14-16 óráig
véradást szervez
a nyársapáti mûvelõdési házban.
Kérik, hogy a véradók feltétlenül hozzák
magukkal TAJ kártyájukat, személyi
igazolványukat és lakcímkártyájukat is.
Aki teheti, adjon vért, mellyel életeket
menthet!

Az oltás díja ebenként 3.500.- Ft + féregtelenítõ.
Felhívjuk a kutyatartók figyelmét, hogy szíveskedjenek
magukkal hozni az eb elõzõ oltásakor kapott, sorszámmal
ellátott többlapos oltási könyvet is.
Csak a chippel ellátott kutyák olthatók be!
Családjuk, embertársaik és állataik védelmében tegyenek
eleget oltási kötelezettségüknek!

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.

dr. Bicskei Krisztina jegyzõ

TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT…
Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2017. február 22-én ülésezett. A Képviselõ-testület elfogadta
a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal és Nyársapát
Község Önkormányzatának 2017.évi költségvetését. Az
egyebek napirendi pont keretében Polgármester Úr tájékoztatta
a Képviselõ-testületet a folyamatban lévõ beruházásokról.
Kis Miklós
polgármester

Jöjjenek és töltsünk el együtt egy vidám
délutánt!
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GAZDAKÖRI FÓRUM NYÁRSAPÁTON
2017. február 24-én a Nyársapáti Gazdakör tájékoztató
fórumra hívta a nyársapáti gazdákat és a környezõ települések
gazdaköreinek tagjait a mûvelõdési ház nagytermébe. A 100
fõ részvételével lezajlott rendezvényt megtisztelte jelenlétével,
illetve elõadóként is közremûködött Kis Miklós Zsolt agrárvidékfejlesztésért felelõs államtitkár, Földi László
országgyûlési képviselõ, dr. Mezei Dávid vidékfejlesztési
helyettes államtitkár, Velkei József, az MVH Fõvárosi és
Pest Megyei Kirendeltségének vezetõje, Obreczán Ferenc, a
MAGOSZ fõtitkára, a Pest megyei szervezet elnöke. A Pátria
Takarékszövetkezetet Gergely Zsolt hitelezési ügyvezetõ
igazgató, Lócskáné Angyal Ilona és Maszarovics Attila, a
Központi Hitel Centrum munkatársai képviselték.
Vendégeink között köszönthettük Godó Tibort Törtel, Sipeki
Zsoltot Dánszentmiklós, és Palya Istvánt Jászkarajenõ
polgármestereit is.
Kis Miklós, Nyársapát község polgármestere, a gazdakör
elnöke megnyitója, köszöntõje után rövid kulturális mûsorral
kedveskedtünk a vendégeknek Gyõri Marcell 2. osztályos
tanuló és Bimbó Brigitta részvételével. Színvonalas
szereplésüket köszönjük.
A fórum hivatalos részében mindegyik elõadó a gazdálkodókat
érintõ kérdésekrõl, aktuális feladatokról, az EU-s és
Magyarország Kormánya által biztosított különbözõ
támogatási lehetõségekrõl tájékoztatta a gazdákat, majd
válaszoltak a fórum résztvevõinek kérdéseire.
A gazdakör rendezvénye finom vacsorával és vidám hangulatú,
kötetlen beszélgetéssel zárult.
A vacsorára feltálalt vaddisznót Bakosi Attilának
köszönhetjük, melybõl a finom pörköltet Varga Dániel,
BakosFerenc és segítõik készítették. A tálalásnál,
vendégfogadásnál segítséget nyújtottak a képviselõ-testület
tagjai, az önkormányzat és az ÁMK dolgozói.
Rendezvényünket Nyársapát Község Önkormányzata, a Pátria
Takarékszövetkezet és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is
támogatta.
Minden elõadónknak, támogatónknak, közremûködõinknek
köszönjük a segítségét.
Nagyné Kovács Éva

GAZDAKÖRI FÓRUM

KÉPEI

H ÍRMONDÓ
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ÓVODAI

HÍREK

A farsangi hangolódás jegyében a gyermekek 2017. 02. 09én környezettudatos színházi elõadást tekinthettek meg egy
szegedi színészekbõl álló társulat jóvoltából.
Az interaktív elõadás a farsang jegyében telt. A gyermekek
játékosan, nevetve ismerkedhettek meg a környezettudatos
magatartás szokásaival.

MÁSODIK ZSUZSANNA BÁL
NYÁRSAPÁTON
Február 11-én ismét Zsuzsanna bált szerveztünk, amire
hatalmas volt az érdeklõdés. 282 eladott jegy után már
„sajnos” le kellett állítanunk azok eladását, mert nem fértünk
volna el kényelmesen az iskola tornatermében.

Óvó nénik

SZÍNHÁZI ELÕADÁS KÉPEI

Nagyon izgultunk, hogy minden jól sikerüljön. Rengeteg
tombola felajánlást kaptunk, melyet ezúton is köszönünk.
Külön köszönet Karácsonyi Zoltánnak, akinek a felajánlásából
tudtuk finanszírozni a tombola fõdíját immáron második
alkalommal, ami egy két fõs három napos wellnes nyeremény
volt.
A bált egy nagycsoportos ovis nyitotta meg egy kedves
versikével, majd a Zsuzsannákat köszöntöttük jelképes kis
ajándékkal. Ezután a Kisméhecske kifõzde lelkes dolgozói
szervírozták fel profi módon a nagyon finom és bõséges
vacsorát. Aki eközben megszomjazott az a Holdfény Büfé
segítségével olthatta szomjúságát. Vacsora után, akinek
kedve volt fel is álhatott táncolni. Mondi Karcsi és Ézsiás
Janiék megállás nélkül játszották a különbözõ zenéket,
próbáltak mindenki kedvébe járni. Fantasztikus hangulatot
sikerült nekik varázsolniuk. Két meglepetés mûsor került
elõadásra. Az egyikben a szülõk a Hófehérke és a hét törpe
címû mesét adták elõ kicsit másképp, a másik mûsorban
pedig az óvoda dolgozói és Bozóki Dini táncoltak Sinatra New York címû zenéjére. A két mûsor hangosítását és
megvalósítását Holló Istvánnak köszönhetjük. Mindkettõ
produkció nagy sikert aratott.
A bálon volt még tombola húzás, születésnaposok köszöntése,
jókedv, nevetés és nagyon sok tánc.
Ez az egész este nem tudott volna létrejönni és ilyen jól
végzõdni a szülõi szervezet, a szülõk és az óvoda dolgozóinak
fáradhatatlan, összetartó munkája nélkül.
A bál bevételébõl tervezünk egy kecskeméti kirándulást,
szeretnék eljutni Csongrádra a Western parkba is és az ovisok
gyermeknapját is a bevételbõl finanszíroznánk.
Óvoda szülõi szervezete
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KÖSZÖNET
Egy bál szervezése, lebonyolítása nem könnyû feladat.
Ezúttal is szeretném megköszönni segítõimnek a lelkes
munkájukat, amivel a Zsuzsanna napi bál sikeréhez
hozzájárultak. Nélkületek nem ment volna!
Köszönöm: az óvoda összes dolgozójának, Hartyányiné
Icunak, Tóthné Kapus Diának, Bozóki Erzsébetnek, Kis
Anitának, Reggelné Krisztinek, Bíróné Nyíri Nikinek,
Bíróné Nagy Máriának, Ferencz Istvánnak, Molnár Csabának,
Ferencz Mónikának, Dobos Ildikónak, Barnáné Ildikónak,
Bozóki Dénesnek, Bozóki Györgynének, Hollóné Langa
Ildikónak, Holló Istvánnak és a családomnak, aki mindenben
támogattak.
Henczné Krisztina
óvoda szülõi szervezet vezetõje

KÖZÉPSÕ- ÉS NAGYCSOPORTUNK

ISKOLAI HÍREK

FARSANG AZ ISKOLÁBAN
Február 17-én, péntek délután megtartottuk a hagyománnyá
vált farsangunkat.
A szervezés már hetekkel elõtte megkezdõdött.

Minden osztály izgalommal telve készülõdött erre a napra.
A szépen feldíszített tornateremben megcsodálhattuk a „Panda
macikat”, a „Ceruzahadsereget”, „Nyuszi csapatot”, a
„Magyar Labdarúgó Válogatottat szurkolóikkal”, Country
táncosokat”, ”Szellemirtókat”, „Táncos lányokat”, „Az
Evolúciót”, illetve a tanári kart. Nagy meglepetés volt, az
egyéni jelmezesek után a „Boszik csapata”!
Akik beöltöztek, ötletes jelmezekkel rukkoltak elõ.
A zsûri mind a csoportos, mind az egyéni jelmezeseket
ajándékkal jutalmazta. Minden osztály kapott hatalmas tortát,
s egy – egy óriás pizzát.
„Téltemetés” – a kisze-baba égetése, tánc és egyéb játékok
is fokozták a hangulatot.
Reméljük, hogy mindenki, aki eljött, jól érezte magát.
Köszönet mindenkinek, akik segítettek, hogy ez a nap sikeres
lehetett!
Dobozi Julianna Judit
D. Ö. K.

FARSANGI KÉPKAVALKÁD

H ÍRMONDÓ
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NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ KECSKEMÉTEN
A Tetz Alapfokú Mûvészeti Iskola nyársapáti néptánccsoportja
február 24-én a kecskeméti Móra Ferenc Általános Iskola
által szervezett “Néptánctalálkozó"-n mutatkozott be.
A gyerekek sok-sok próbán fáradhatatlanul gyakorolták a
koreográfiát „Máté bácsi” kitartó, türelmes vezetésével.
Péntek reggel lázas izgalommal indultak útnak az
önkormányzat két kisbuszával Kecskemétre.
A találkozón Kecskemét város vezetõi köszöntötték a
résztvevõket, majd összesen 13 csoport mutatkozott be.
Egymás táncait nagy figyelemmel kísérték. A nyársapáti
gyerekek aranyosak voltak, nagyon ügyesen, szép
koreográfiára, vidám zenére ropták a táncot. A sikeres
produkciót nagy tapssal köszöntötte a közönség. A színvonalas
szereplésért emléklapot vehetett át a kis csoport. Zárásként
a Kecskeméti Táncegyüttes nyújtott fantasztikus élményt a
nézõknek. A csoportok fellépése után, nagy közös össztánc
zárta a programot. A gyerekek örömteli, vidám hangulatban
indultak haza.
Köszönet Molnár Máténak a felkészítésért, a fellépõ
gyerekeknek a szép szereplésért, a két sofõrnek (Bárány
István, Víg Károly), az önkormányzatnak a kisbuszokért és
a Tetz Iskolának a lehetõségért.
Nagy Erzsébet
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KITEKINTÉS A NAGYVILÁGBA

MINDENT A CUKORBETEGSÉGRÕL
Az elkövetkezendõ cikkben egy egyre terjedõ, világméretû
problémáról fogok írni, amellyel, és amelynek étrendi
kezelésével kapcsolatban számos tévhit terjeng, ezért nagyon
fontos, hogy hiteles információk álljanak rendelkezésünkre.
A világszerte egyre gyakoribb diabétesz, avagy a
cukorbetegség nemcsak egyéni, de társadalmi és gazdasági
következményekkel is jár. A cukorbetegség egy komplex
szénhidrát anyagcserezavar, amely abszolút vagy relatív
inzulin hiány csökkent hatékonyság, vagy inzulin rezisztencia
áll fenn. A világon mintegy 415 millió fõ érintett és a számuk
évente körülbelül 7 millió fõvel nõ. Magyarországon
diagnosztizált cukorbetegek száma 7 ezer köré tehetõ, ezek
közül több, mint 90 % kettes típusú cukorbeteg. A kettes
típusú cukorbetegség elõfordulása az életkorral egyenesen
arányosan nõ, viszont egyre aggasztóbb ez a megfigyelés,
hogy megjelenése egyre fiatalabb korra tolódik. Ez a típus
sokáig tünetszegény lehet, és gyakran már csak valamilyen
súlyos, késõi következmény miatt derül ki megléte, például
érrendszeri problémák, nehezen gyógyulós sebek, stb. Ezek
az adatok csak alátámasztani tudják azt a tényt, hogy
mennyire fontos a cukorbetegség korai szûrése annak
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érdekében, hogy a lehetõ legnagyobb mértékben megelõzzük
a betegség szövõdményeit.
Normális szénhidrát háztartás és a diabétesz között két
stádiumot különböztetünk meg:
emelkedett éhgyomori vércukorszintet (csak az éhgyomori
érték emelkedett)
csökkent glükóztoleranciát (az éhgyomri- és a terheléses
érték is emelkedett, de még mindkét érték a cukorbetegség
diagnosztikai határa alatt van)
A kettes típusú cukorbetegség esetében a genetikai hajlam
mellett kiemelkedõ jelentõségû kóroki tényezõ az elhízás
(fõként az alma típusú, hasi elhízás). Ebben az esetben
leginkább a sejtek inzulin iránti érzékenysége károsodott,
ami miatt a hasnyálmirigy egyre több és több inzulint próbál
kibocsájtani. Ennek következtében pedig az idõben
megkezdett megfelelõ étrendi kezelés nélkül elõbb utóbb
kimerül, és többé nem lesz képes inzulint termelni. A legtöbb
esetben ehhez a típushoz magas vérnyomás és zsíranyagcsere
zavar is társul, aminek köszönhetõen nõ a szív- és érrendszeri
betegek rizikója. A túlsúly kialakulásával lehet párhuzamosan
csökkent glükóztolerancia jelenik meg, ami a testsúly
normalizálásával még visszafordítható. Emiatt a kettes típusú
cukorbetegek étrendi kezelésének elsõdleges célja a testtömeg
csökkentése. A szûrés különösen fontos a veszélyeztetett
csoportoknál, ilyenek a 45 év felettiek, vagy akinek a
családjában elõfordult cukorbetegség, magas vérnyomással, magas vércukorszinttel rendelkezõk, elhízottak illetve
akiknél terhességi diabétesz jelentkezett. Szûrés során legalább
két idõpontban végzett éhgyomori vércukor mérést kell
végezni, illetve javasolt a megbízhatóbbnak bizonyuló
terheléses vércukorvizsgálat is (OGTT - orális glükóz
tolerancia teszt), amely az étkezéseket követõ, úgynevezett
posztprandiális vércukor emelkedést mutatja meg nekünk. A
nemzetközi gyakorlatban elterjedten használják a vérbõl
történõ HbA1c értékének meghatározását, amely az elõzõ
hat hónap átlagos vércukor értékrõl árulkodik nekünk, ha ez
az érték 6,5% feletti, abban esetben kimondható a diagnózis.
Forrás: Csenge Patika Gyógymagazin

ELKEZDÕDÖTT A TAVASZI MADÁRVONULÁS
TÓBIÁS, A FEKETE GÓLYA HAZATÉRT, BÁRÓ, A
FEHÉR GÓLYA MÁR EURÓPÁBAN VAN
Vasárnap megérkezett magyarországi fészkére az elsõ, idén
haza-térõ vándormadár, a Tóbiás névre keresztelt fekete
gólya. A közismertebb, elterjedtebb fehér gólyák közül Báró
a napokban landolhat. A két példány, fajtársai többségétõl
eltérõen, nem Afrikában, hanem Kis-Ázsiában, az európai
kontinens közelében telel. Báró útja mûholddal, érkezése
webkamerával is nyomon követhetõ a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület jóvoltából.
Megérkezett az elsõ fekete gólya a Gemencbe, a fokozottan
védett faj GPS-jeladóval ellátott példányát webkamerán át is
figyelemmel lehet követni – közölte a gemenci
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erdõgazdaság. Tóbiás, a 18 éves hím vasárnap délelõtt 9 óra
elõtt néhány perccel szállt le keselyûsi, bekamerázott
fészkében. A fekete gólyák többsége március 15-e után
érkezik meg. Magyarországon 380-420 pár fekete gólya
fészkel. A hazai populáció a világ legnagyobb népsûrûségû
feketególya-állománya.
A fehér gólyák is elindultak haza. A Báró nevû jeladós fehér
gólya február 8-án kezdte meg útját Izraelbõl, haifai
telelõhelyérõl, és tegnap már Európában, Görögországban
volt – látható a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület (MME) uniós támogatással létrehozott mûholdas
követõ rendszerének honlapján. Ez a példány az egyik
legkorábban hazaérkezõ fehér gólya évrõl évre, miközben
fajtársai többnyire csak március–április fordulóján jelennek
meg a fészeknél – tájékoztatott az MME. A nemes madár
érkezését az interneten élõben is el lehet majd csípni, mivel
Báró fészkét webkamera figyeli.
Az MME beszámolója szerint 2016 tavaszán sikerült mûholdas
jeladóval megjelölni a madarat, így derült ki õsszel, hogy
Báró nem a hazai állomány fõ telelõ-területére, Afrikába,
hanem csak Kis-Ázsiába, Izrael térségébe vonul. A haifai
telelõhely sok ezer kilométeres megtakarítást jelent az állatnak,
ezért tud – a többieknél jelentõsen nagyobb kockázatot is
vállalva – korábban megérkezni.
Az egyesület megjegyzi: Báró viselkedése azért is nagyon
érdekes, mert a lakosság számára is elérhetõ internetes
nyomkövetõ oldal információi alapján a legmesszebb telelõ
két fehér gólyánk tegnap még mindig jó 6000 kilométerrel
távolabb, a déli féltekén, Mozambik és a Dél-afrikai
Köztársaság szavannáin telelt. A fehér gólyák általában
március végén jelennek meg a Kárpát-medencében.
Magyarországon mintegy 5000 gólyapár költ.
Geolokátorral fecskéink nyomában
Az MME és a Svájci Madártani Intézet munkatársainak
közös kutatócsoportja Szép Tibor, a Nyíregyházi Egyetem
professzora vezetésével a világon elsõként alkalmazott
sikeresen kis tömegû, alig 0,6 grammos geolokátort két hazai
fecskefaj esetében. Az így megjelölt öt molnárfecske és négy
partifecske által szolgáltatott adatokból kiderült, hogy ezek
a kistestû madarak a tavaszi vonulás során napi 620–1080
kilométert repülnek. Sõt elõször vannak adatok a Kárpátmedence molnárfecskéinek közép- és dél-afrikai
telelõterületeirõl. A vonuló madárfajok többsége februárban
kezdi meg a felkészülést a hosszú hazaútra. A gyûrûzési
adatokból kiderül, hogy a fecskék esetében a legerõsebb
„szuperhímek” indulnak el legkorábban.
Forrás: Magyar Idõk

KÖZÖS FELLÉPÉS A MULTIK ELLEN
SZOROSABB ÖSSZEFOGÁSSAL SZEMBESÜLHET
BRÜSSZEL
Erõs tagállami összefogás kényszerítheti rá az Európai
Bizottságot, hogy jogszabályalkotással vessen véget a multik
gyakorlatának; a gyengébb minõségû élelmiszerek ellen
sorra emelik fel hangjukat a régió országai.

Közös elõterjesztést nyújt be az élelmiszerek kettõs
minõségével kapcsolatban Magyarország és Szlovákia az
Európai Unió Mezõgazdasági és Halászati Tanácsának soron
következõ, március 6-i ülésén. Zsigó Róbert, a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
élelmiszerlánc-felügyeletért felelõs államtitkára a Magyar
Idõknek elmondta: a beadványban elsõsorban a két országban
végzett vizsgálatok eredményeinek összefoglalása szerepel
majd.
– A tanácsülésen az elsõdleges célunk, hogy felhívjuk az
Európai Bizottság figyelmét, és arra kérjük a testületet, hogy
vizsgálja meg az ügyet és találjon jogi megoldást a problémára
– emelte ki. Ma ugyanis nincs jogi alapja annak, hogy
fellépjenek a hatóságok az érintett cégek ellen.
Az államtitkár szerint erre a problémára mielõbb megoldást
kell találni, mivel megengedhetetlen, hogy ugyanazon
termékek országonként eltérõ minõségben kerüljenek a
polcokra. Jelezte, minden európai uniós tagállamnak elemi
érdeke – ahol a vásárlókat hátrányosan érinti a multinacionális
élelmiszergyártók gyakorlata –, hogy partner legyen a kérdés
rendezésében. Az elõzõ évekhez képest, amikor az érintettek
külön-külön mondták el észrevételeiket, most sokkal erõsebb
összefogás van a témában. – Mindezek alapján van remény
arra, hogy az EB nem hagyja, nem hagyhatja figyelmen kívül
ezt az ügyet – mutatott rá.
Zsigó Róbert emlékeztetett arra, hogy ma már nem csak
Magyarország és Szlovákia áll ki a külföldi világmárkák
gyakorlata ellen, nemrég a cseh agrárminiszter, valamint a
román mezõgazdasági tárca vezetõje is vizsgálatot rendelt el
a nyugati piacon és az országukban kapható termékek
minõségére vonatkozóan. Feltehetõen Bulgária is hasonló
lépéseket tervez a saját piacán. Az, hogy milyen konkrét jogi
megoldási lehetõségek kerülhetnek szóba, az Európai
Bizottság vizsgálatából derülhet ki. Ugyanakkor hazánk
kiáll azon álláspontja mellett, hogy a kettõs minõség nem
megengedhetõ. – A célunk, hogy egy gyártó ugyanazon
terméke az unió közös piacán, minden tagállamban azonos
minõségû legyen – jegyezte meg.
Robert Fico szlovák kormányfõ kezdeményezésére
hamarosan összeülnek a visegrádi országok vezetõi is, hogy
megvitassák az ügyet. A lengyel kormányszóvivõ tegnapi
bejelentése szerint erre március 2-án, Varsóban kerül sor.
Csehország szintén tegnap azt javasolta, hogy az Európai
Bizottság illetékes képviselõje is vegyen részt a
csúcstalálkozón. A cseh kormányfõ tegnap kijelentette, hogy
támogatja szlovák kollegája kezdeményezését. – Az
élelmiszerek minõségének egyformának, mégpedig a lehetõ
legmagasabb minõségûnek kell lennie az egész Európai
Unió-ban – szögezte le Bohuslav Sobotka. A szlovák
miniszterelnök nyilatkozatából az is kiderül, hogy egy
esetleges uniós referendumot sem tart elképzelhetetlennek.
Zsigó Róbert szerint elsõként meg kell várni, hogy a
tanácsülésre, illetve a V4-ek találkozójára hogyan reagál
majd az Európai Bizottság. Ezt követõen kell megvitatni,
hogy szükség van-e ilyen irányú kezdeményezésre.
Forrás: Magyar Idõk
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N YÁRSAPÁTI
LEZÁRUL A VADÁSZATI REFORM

A gyakorlati tapasztalatok alapján több ponton módosult az
1996-os vadászati törvény, amely szerdától lép hatályba. A
változtatások között ki kell emelni, hogy újra-rajzolták a
vadászterületek határait, továbbá döntöttek a vadászati jogok
hasznosításáról. Az új haszonbérleti szerzõdéseket tíz helyett
húsz évre kötötték meg.
Véglegesen hatályos lesz holnaptól a módosított vadászati
törvény, amelynek elemei négy lépcsõben léptek érvénybe,
a részletszabályokat tartalmazó végrehajtási rendelet március
végére készülhet el. Az Országos Magyar Vadász-kamara
jogi bizottságának elnöke a jogszabály megváltozását azzal
indokolta: az eredeti törvényt 1996-ban alkották meg, és két
évtized alatt felszínre jött, hogy a jogalkotó szándéka nem
mindenben teljesült. Emellett idõközben felmerült
problémákat is orvosolni kellett.
Székely István a változtatásokkal kapcsolatban elmondta,
hogy a földtulajdonosokat továbbra is megilleti a vadászati
jog hasznosítása, de azt csak a törvényben rögzített módon
adhatják haszonbérbe, jellemzõen vadásztársaságoknak. –
Minden megyében van egy, a kormányhivatalok égisze alatt
mûködõ vadászati hatóság, amelyek 2016. március 31-ével
a szakmai szempontok alapján ajánlást tettek a vadászterületek
határvonalára, ezeknek egyértelmûnek, azonosíthatónak és
tartósnak kellett lenniük – mutatott rá Székely István.
Ezzel kapcsolatban a földtulajdonosok egyéni módosító
indítvánnyal élhettek 2016. május 15-ig. Ezek alapján a
hatóság újra felülbírálta a korábban meghozott ajánlását, és
utána véglegesen megállapította a vadászterület határát.
Kivéve akkor, ha egymással ellentétes javaslatok jöttek, mert
ebben az esetben a hatóság köteles volt egyeztetést összehívni.
Itt vagy sikerült egyezségre jutni, vagy a hatóság állapította
meg a vadászterület határát 2016. július 15-ig.
A jogerõs határvonalak kijelölése után a földtulajdonosok
gyûlést hívtak össze, ott közös képviselõt választottak, és
döntöttek arról, hogy kinek adják haszonbérbe a vadászati
jogot. Ezt már csak egyesületek (vadásztársaságok) és
gazdasági társaságok kaphatták meg, jogi személyiség nélküli
földtulajdonosi vadászati közösségek már nem. Új elem,
hogy a haszonbérleti szerzõdést nem tíz, hanem húsz évre
kötik, a vadgazdálkodás így tervezhetõbb. S változás az is,
hogy szakmai minimumot határoztak meg a hivatásos
vadászok, vadõrök számára, akik nem lehetnek a
vadásztársaságok felelõs vezetõi sem. – A módosított
törvényben rögzítették azt is, hogy a földhasználó és a
vadászatra jogosult mit köteles tenni az esetleges vadkár
megakadályozása érdekében – mutatott rá Székely István.
Az elmúlt években nemcsak a vadászati törvény, hanem az
ágazathoz kapcsolódó más jogszabályok is megújultak. Mint
arra Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, az Országos
Magyar Vadászati Védegylet (OMVV) elnöke a nemrégiben
megrendezett Fegyver, Horgászat, Vadászat (FeHoVa)
kiállítás megnyitóján rámutatott: észszerûbbé tették a
fegyvertörvényt, s módosítottak a kamarára vonatkozó
elõírásokon, ezzel stabil alapra helyezve az Országos Magyar
Vadászkamara (OMVK) finanszírozását.

A Kereszténydemokrata Néppárt vezetõje a vadászkamarát
érintõ változások közül kiemelte a bürokráciacsökkentést.
Ennek értelmében idén már a magyar vadászoké mellett a
külföldiek vadászjegyét is az OMVK állítja ki. Ami pedig a
fegyvertörvényt illeti, ott szintén észszerûsítették a
szabályokat. Semjén Zsolt a korábbi évek egyik nagy
eredményének tartja a házi lõszerszerelés és újra-töltés
legalizálását, illetve azt, hogy a fiatal sportolók számára
lehetõséget adtak nagy kaliberû fegyverek használatára –
ezzel nemcsak a vadászok jártak jól, hanem a magyar sport
eredményei is javulhatnak.
Forrás: Magyar Idõk

TÖBB JÓSZÁGOT TERELTEK VÁGÓHÍDRA
SZINTE MINDEN HASZONÁLLAT ESETÉBEN NÕTT
A FELDOLGOZOTT HÚS MENNYISÉGE TAVALY
Jó évet zárhattak a hazai vágóhidak, tavaly szinte minden
haszonállat esetében nõtt a feldolgozott hús mennyisége. A
statisztika szerint 108 ezer szarvasmarhára, 4,6 millió sertésre
és 210 millió baromfifélére sújtott le a hentesbárd. Több mint
harmincezer juh is a vágóhidakra került, ami harminc
százalékos növekedés.
Nem panaszkodhatnak a tavalyi eredményeikre a hazai
szarvasmarhatartók. Az elmúlt évben összességében 108
ezer marha került a hazai vágóhidakra, ez 5,7 százalékkal
haladja meg az elõzõ évi szintet. A marhavágás élõsúlyban
havonta átlagosan 4500 tonna felett volt, júniusban és
szeptemberben viszont meghaladta az 5 ezer tonnát.
A levágott szarvasmarhák 64 százaléka tehén, 23 százaléka
bika volt. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján
tavaly az elsõ 11 hónapban 15 százalékkal több marhahúst
szállítottak a külpiacokra a magyar vállalkozások, mindez
értékben 17 százalékos emelkedést tett ki. A marhahúsimport
volumene 6 százalékkal, értéke 10 százalékkal nõtt. A
húsexport mellett az élõállat-kivitel is tovább bõvült, az
Agrárgazdasági Kutatóintézet jelentése szerint tavaly 16
százalékkal több magyar szarvasmarha került a külpiaci
partnerekhez.
A legtöbb állatot Törökországba szállítottuk, ahová több
mint a kétszeresére emelkedett a kivitel. Az Oroszországba
küldött mennyiség 10 százalékkal csökkent, míg Ausztriába
7 százalékkal több szarvasmarha került.
A statisztika szerint tavaly mintegy 4,676 millió sertést
vágtak le a magyar vágóhidakon, 5 százalékkal többet, mint
az elõzõ évben. Élõsúlyban a havi átlagos vágás meghaladta
a 44 ezer tonnát. A legtöbb hízó a Dél-Alföldön került a
vágóhídra, emellett Somogy és Hajdú-Bihar megyében is
meghaladta az 500 ezret a feldolgozott állatok száma. A
vágóhídra vitt sertések egy része a külpiacokról származik,
a hazai állomány ugyanis decemberben alig érte el a 2,9
milliót. Az import tavaly 8 százalékkal, 59 ezer tonnára nõtt,
míg a kivitel alig érte el a 30 ezret.

Forrás: Magyar Idõk
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Meghalt:
Sághy Józsefné Nyársapát, Elsõ dûlõ
1. szám alatti lakos 2017. február
24-én 88 éves volt.
Balázs Mihály Nyársapát, Posta utca
15. szám alatti lakos 2017. február
23-án 64 éves volt.

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

Emléküket õrizzük!

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

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

Anikó Fodrászat
Fodrászat:

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

hétfõ-szerda-péntek:
délután
kedd-csütörtök-szombat:
délelõtt
Bejelentkezés a fodrászüzletben
valamint a 06-20-485-2913, 53-389106 telefonszámon.
Veszélyes fák kivágása, lebontása alpin
technológiával. Fenyõfák, tuják
kivágása, összevágása.
Tel.: 20/535-07-35

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

10. oldal
Szabadidõ SE két versenyzõvel képviseltette magát
és az 50 kg-ban induló Kecskeméti Dávid meg is
nyerte a versenyt. Ezzel nagy lépést tett a válogatott
Február 4-én, Szigetszentmiklóson, a Kardos István Általános Iskola
mezért, amelynek eléréséhez ez volt az elsõ lépés. A
tornatermében rendezték meg a 2017. évi U23-as szabadfogású
tavasszal még két válogató verseny lesz, amin be lehet
országos bajnokságot, ahol 30 szakosztály, 83 birkózója szállt
biztosítani a válogatottságot.
harcba a válogatott címeres mezért és a bajnoki címekért. A
Nyársapáti Szabadidõ SE három versenyzõvel képviseltette magát a
Eredmények:
bajnokságon és az 57 kg-ban versenyzõ Horváth Csaba a súlycsoportja
ezüstérmét szerezte meg.
50 kg 1. Kecskeméti Dávid

SPORT

Eredmények:
57 kg 2. Horváth Csaba

Pap Ferenc

Kedves Olvasóink!
Hirdetés és újságcikk feladására minden
Február 5-én a szabadfogású területi diákolimpia küzdelmeire került hónap utolsó napján 12 óráig van lehetõség!
sor Nyársapáton. A három korosztályban 15 szakosztály 137 Ezt az idõpontot követõen csak a Hírmondó
versenyzõje küzdött meg a bejutásért az országos döntõbe. A következõ számában jelenik meg cikkük!
nyársapáti fiatalok kitette magukért mivel a 1 arany, 2 ezüst, 3
bronzérem mellett egy negyedik helyet is begyûjtöttek. Ezzel
mindannyian bejutottak az országos döntõbe.
Eredmények:

Megértésüket köszönjük!
Szerkesztõség

diák II.
29 kg 2. Boda Csaba
38 kg 4. Báger Roland
diák I.
38 kg 3. Rehor Levente
serdülõ
35 kg 1. Kovács Ferenc
50 kg 2. Molnár Pál

Február 25-én, szombaton az év elsõ kadet kötöttfogású
válogatóversenyére került sor Kaposváron. A fiatalok tizenegy
súlycsoportban küzdöttek a válogatottságért. A Nyársapáti

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

