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ANYÁK NAPI KÖSZÖNTÕ

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
Nyársapát községben 2017-ben TÜDÕSZÛRÉST
tartunk a mûvelõdési házban!

Minden évben eljön az a nap, melyet sose felejthetünk el.
Május elsõ vasárnapján az Édesanyákat ünnepeljük. Meghitt
szép szavakkal, öleléssel, virággal köszöntjük Õket és A vizsgálat ideje:
megemlékezünk akkor is, ha Édesanyánk már csak szívünk
rejtekében, emlékeinkben él.
2017. május 17. szerda 8 – 17.30 óráig
2017. május 18. csütörtök 8 – 17.30 óráig
Anyák napja alkalmából sok szeretettel köszöntök minden
Édesanyát Nyársapát község Képviselõ-testülete nevében és
A TÜDÕSZÛRÉS AJÁNLOTT!
kívánok hosszú, boldog éveket.
A 14-18 év közötti gyermekek és a 40 év feletti személyek
Kis Miklós polgármester
évente egyszer ingyenesen vehetnek részt tüdõszûrõ
vizsgálaton.
A 40 éves kor alatti lakosoknak, illetve akiknek alkalmassági
Édesanyámnak
vizsgálatra van szüksége, a vizsgálat díja 1.700.- Ft, amely
az OEP által országosan elrendelt összeg. A befizetés a
Öntözgetem rózsafámat,
helyszínen kapható csekkel történik.
De nem is hiába,
Anyák napja ünnepére,
SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT, TB KÁRTYÁT ÉS AZ
Kihajt minden ága.
ELÕZÕ ÉVBEN KAPOTT TÜDÕSZÛRÕ IGAZOLÁST
Nyílik kelyhe rózsa szálnak,
HOZZA MAGÁVAL!
Úgy tûzöm a kebelére
Az édes anyámnak.
Dr. Bicskei Krisztina jegyzõ

Kis madárka szólj az ágon,
Gyönyörûen, szépen,
Ne legyen ma bánat az én
Jó anyám szívében.
Dalod után enyhül minden bánat,
Dalolj, dalolj kis madárka,
Az édes anyámnak.

MEGHÍVÓ
Nyársapát Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és családját
2017. június 2-án 16 órára a parkolóba,
a TRIANONI EMLÉKMÛ
koszorúzási ünnepségére.
Beszédet mond:
Földi László országgyûlési képviselõ

MEGHÍVÓ
Az óvodások és az óvoda dolgozói
minden kedves érdeklõdõt szeretettel várnak
2017. június 3-án 9 órakor
az óvoda udvarán tartandó
ÓVODAI BALLAGÁSRA és
ÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉGRE.

A mûsorban közremûködik:
Bimbó Brigitta, Nyársapáti Népdalkör, Felnõtt
Énekkar, iskola énekkara, irodalmi színpad
Mindenkit szeretettel várunk!
Kis Miklós polgármester
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NYÁRSAPÁT KÖZSÉG MAJÁLISA
Mostanában nem igazán kényeztet bennünket az idõjárás a
szabadtéri rendezvényeinken. Így volt ez április 29-én is, de
a hideg ellenére a szervezõk, segítõk, közremûködõk, a fõzõ
csapatok és fõképp a fellépõk mindent megtettek annak
érdekében, hogy a majálisra kilátogató vendégek nagyon jól
érezzék magukat. Kitartásunkat jutalmazva még a Napocska
is megmutatta magát a déli órákban egy-egy pillanatra, de
lehet, hogy Õ is fázott, így visszabújt felhõtakarója mögé.
A reggeli óráktól gyülekeztek a fõzõ csapatok, indult a „Fõzz
magad, finom hazai ízek” családias fõzõcske, ahol gulyásleves,
marha, õz, tyúk, vagy kakaspörkölt, illetve dámszarvas is
rotyogott a bográcsokban az önkormányzat, a nyugdíjasok,
a vadászok, illetve T. Nagy Bandiék „délutános” csapatának
jóvoltából.
Az önkormányzat üstjében – mint mindig – Varga Dani és
segítõi fõzték a finom marhapörköltet és a gulyást, melybõl
minden majálisozót megvendégeltek. Köszönjük!
Természetesen nem csak Nyársapát Község Önkormányzata,
hanem a nyársapáti gazdák is gondoltak vendégeinkre, akik
a reggeli órák majdnem fagyos idõjárását igyekeztek oldani
a tiszta magyar pálinka melengetõ erejével.
Programunkat 10 órakor Kis Miklós polgármester úr nyitotta
meg, ami után folyamatosan zajlottak a kicsik és nagyok
érdeklõdésére is számító események.
A múzeum kiállítótermei egész nap várták a látogatókat, a
gyerekeknek meglepetés ugrálóvár, illetve kézmûves
foglalkozás, lufi hajtogatás és arcfestés kínált szórakozást.
Köszönjük a Gyermekbulinak, illetve Nagyné Szathmáry
Dórának és Csehiné Farkas Erzsike óvónõknek, hogy a
meghirdetett idõn jóval túl is foglalkoztak a picikkel, így
senki sem maradt ki az arcfestésbõl.
Április 29-e a tánc világnapja, amihez méltón csatlakozott a
gyerekek minden egyes táncos programja.
Színpadunkon kora délután a ZUMBÁS általános iskolás
lányok Détári Anikóval nyitották a programot, majd az
óvodások nagyon ügyes néptáncosai mezõföldi kendõs és
ugrós táncot táncoltak. Az általános iskola 3-4. osztályos
tetz-es nebulói szilágysági táncokat adtak elõ Molnár Mátéval.
Produkciójuk bármilyen „nagy színpadon” is megállta volna
a helyét. Mint utólag megtudtam, ez meg is valósult, ugyanis
Cegléden, május 1-jén a nagyszínpadon is szerepeltek a
nyársapáti néptáncos gyerekek. Gratulálunk mindannyiuknak!
Molnár Máté és Borgya-Réfi Ildikó vezetésével vendégünk
volt a Cegléd Táncegyüttes is, akik mezõségi táncokat
mutattak be igazi profi elõadásban.
A TETZ mûvészeti iskola Tápiószelérõl és Ceglédrõl érkezett
fellépõi is színesítették mûsorunkat, igazi latin
temperamentumú táncokkal szórakoztatva a közönséget.
„Gyermek blokkunk” végén az általános iskola tanulói,
énekkarosai, pedagógusai, illetve a népdalkör és a felnõtt
énekkar tagjai együtt énekelték el Bíró Csilla vezetésével
Bagdi Bella: Gyújts egy gyertyát a Földért címû csodálatos
dalát. Öröm volt együtt énekelni!
A felnõttek mûsorát az idén 30 éves Nyársapáti Népdalkör
nyitotta felnémeti és jászsági dalok elõadásával. Az
asszonykórushoz több fiatal népdalkedvelõ énekes is
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csatlakozott, így már 13 fõvel adják elõ csodálatos dalaikat
citeraszó kíséretével.
16 órakor Bimbó Brigitta lépett a színpadra zenés mûsorával.
Fantasztikus produkciót láthattunk tõle igazi lírai elõadásban.
Dalai könnyeket is csaltak többek szemébe. Brigit Strabán
Anna, Nusika követte, aki több mûfajból válogatott a
mulatóstól a Beatles zenéjéig, a poptól a diszkós számokig
hatalmas sikerrel.
A Nyugdíjas Tánckar indiai táncot mutatott be Csábítás
címmel. Csábításuk „tárgya” ezen mûsorukban Bakos Feri
volt, akinek több éves segítségét ezzel a tánccal köszönték
meg.
Helyi amatõr, de profi elõadást nyújtó fellépõink mellett
sztárvendéget is köszönthettünk.
18 órakor lépett a nyársapáti MAJÁLIS színpadára HENNA
ÉS SIHELL FERRY. A közvetlen, szimpatikus mûvészek
igazi mulatós hangulatot teremtettek. A hideg idõben
felmelegítették az akkorra már számos, mulatni vágyó, jó
mulatós zenére vágyó közönséget. Színvonalas mûsoruk
után a nagyérdemû alig akarta leengedni a színpadról Õket.
A vendégmûvészek fellépése után utcabál kezdõdött,
rendezvényünk zárásáig Füle Berci, DJ Bero szórakoztatta
a majális közönségét.
Köszönjük mindenkinek, aki munkájával, közremûködésével,
fellépésével, részvételével, támogatásával segítette
rendezvényünk sikerét!
Nagyné Kovács Éva

TISZTELT ÜNNEPLÕ KÖZÖNSÉG!
Mi jut eszünkbe május elsejérõl? Csupa jó, kellemes, pozitív,
boldog gondolat. Elég, ha csak Szinyei Merse Pál Majális
címû festményére nézünk. Zöldellõ domboldal, pirosló
pipacsok, piknikezõ emberek egy terebélyes fa árnyékában.
Bor. Vidámság. Napsütés. Pihenés. Gondtalanság.
Felszabadultságérzés. Ünnep. És mivel ünnepnapról van
szó, dolgoznunk sem kell. De vajon ez mindig így volt?
Bizony, hogy nem. Ugye ismerik a Beatrice együttes slágerét,
hogy: „Nyolc óra munka, nyolc óra pihenés, nyolc óra
szórakozás?” Nem volt mindig ennyire egyértelmû a nap
huszonnégy órájának felosztása.
Május elsejének ünneplése egészen az ókorig vezethetõ
vissza. A rómaiak ezen a napon ünnepelték Maiát, a
termékenység egyik istennõjét és a természet virágba borulását.
Ez volt az egyetlen nap, amikor még a rabszolgák is
vigadhattak. a Középkorban a diákok és a céhlegények
kivonultak a természetbe, és vidám majálist tartottak. A
munka ünnepének, azaz május elsejének konkrét elõzményét
a brit ipari forradalom környékén kell keresnünk, amikor is
egy gyártulajdonos, Robert Owen 1817-ben megfogalmazta
és közzétette a munkások követelését. Egyik legfontosabb
pontja volt a 10-16 órás munkaidõ nyolc órára való
csökkentése.
Magyarországon május elsejérõl 1890-ben emlékeztek meg,
azóta felvonulásokkal és majálissal ünnepeljük ezt a napot.

H ÍRMONDÓ
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Ennek a napnak az éltetõ eleme a vidámság, a kötetlenség.
Egy tatár közmondás szerint, ha munkád nincs, akkor ételed
sincs. Mióta világ a világ, az ember dolgozik. Dolgozik, hogy
megkeresse a betevõre valót. Hogy eltartsa magát és családját.
Hogy alkosson. Hogy megmutassa mire képes. Ezt pedig a
legkönnyebben a munkával érhetjük el. A munka nemesíti az
embert. A munka jobbá tesz bennünket. Csak a munka viheti
elõbbre a nemzetet. Csak a munka által mehet elõbbre az
emberiség. A jól elvégzett munka után pedig kellemesebb a
pihenés is. Meg a szórakozás is. Hiszen tudják: „ Nyolc óra,
nyolc óra pihenés, nyolc óra szórakozás.”

Kis Miklós polgármester
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megoldható.
- h t t p : / / o k o v i z . h u / w p - c o n t e n t /
Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete %C3%9CGYINT%C3%89Z%C3%89S-MENETE.pdf fontos
2017. április 05-én ülésezett. A Képviselõ-testület információkat tartalmaz az ügyintézéshez szükséges
megtárgyalta és elfogadta a Ceglédi Hivatásos Tûzoltó- dokumentumokról.
parancsnokság 2016. évi önkormányzati beszámolóját. A
Képviselõ-testület elfogadta az önkormányzat 2016. évi
„ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft.
költségvetés fõösszegének módosítását. Elfogadásra került
Nyársapát Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési
HÁZHOZ MENÕ LOMTALANÍTÁS
terve. 2017. május 01. napjával az iskolai és óvodai
közétkeztetést a ceglédi Kisméhecske kifõzde látja el. Döntött
A törvényi szabályozással, valamint a hulladékgazdálkodási
a Képviselõ-testület arról, hogy a Csemõi Ladányi Mihály
szolgáltatási rendszer egy magasabb szintre emelésével
Általános Iskola Nyársapáti Tagintézménye önálló iskolaként
összhangban, a korábban meghirdetettel ellentétben a
mûködjön tovább Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskola
lomtalanítást évente ingatlanonként KÉT alkalommal
elnevezéssel. Elfogadta a Képviselõ-testület az óvodai
házhoz menõ rendszerrel végezzük. A lomtalanítás e módon
jelentkezés idõpontját a 2017/2018-es nevelési évre és
történõ biztosítása a lakosság számára is kényelmes,
meghatározta a nyári nyitvatartási idõt. Nyársapát Község
figyelembe véve, hogy nem kell egy meghatározott idõponthoz
Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Arany János utcában,
igazodni. Bejelentést követõen, az ügyfél igényeinek
Szarka Mihály utcában és a Szövetkezeti utca egyes
messzemenõ figyelembe vételével, valamint a kapacitás
szakaszaiban lévõ járdák felújítására. A beruházás összköltsége
kihasználtság függvényében kerül egyeztetésre az idõpont.
6.780.180.- Ft, melybõl a saját erõ összege 1.017.027.- Ft.
Az eddigi gyakorlattal ellentétben, az új rendszer több
Támogatja a testület a GERJE körút projektötlet
szempontból is kedvezõbb és magasabb színvonalú
megvalósítását. Értékesítésre kerül az önkormányzatot
szolgáltatást nyújt:
megilletõ 155/10000 tulajdoni hányadú Balatonszárszói
- az ügyfél maga választhatja meg a számára legmegfelelõbb
úttörõtábor Cegléd Város önkormányzata részére.
idõpontot a lomtalanításra, a közszolgáltató ezáltal igyekszik
Kis Miklós
az ügyfél igényeihez igazodni
polgármester
- ellenõrizhetõbb a kihelyezett hulladék, a hulladéknak az
átvétel idõpontjáig „van gazdája”
- a közterület ezáltal tisztábban tartható, a korábbi gyakorlatnál
a lomtalanítás alkalmával városképet romboló állapotok
uralkodtak
ÖKOVÍZ TÁJÉKOZTATÓ
- elkerülhetõ a „lomozók” megjelenése
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a lakossági igények széles
körû kiszolgálása érdekében a személyes ügyfélfogadáson Fontos tudnivalók:
kívül, írásban is bejelenthetõek a hulladékgazdálkodási A lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált
használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat szállítjuk el.
közszolgáltatást érintõ adatváltozások.
Továbbá az ügyfélszolgálati rendszer keretében felmerülõ A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretû
problémák, panaszok, észrevételek megoldására Társaságunk anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás
Központi Ügyfélszolgálatán, valamint postai, telefonos és megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve
internetes kapcsolattartással áll az Ügyfelek rendelkezésére: kerülnek elszállításra.
2700 Cegléd, Pesti út. 65.
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek
tel.:53/500-152, 53/500-153 fax. 53/505-566,
elszállításra:
ugyfelszolgalat@okoviz.hu
- gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék
építési hulladék, egyéb ipari hulladék;
Központi ügyfélszolgálat:
- veszélyes elektromos, elektronikai készülékek (pl. TVhétfõ: 800 - 20 00
készülék, hûtõgép…);
kedd - csütörtök: 8 00 – 15 00
- veszélyes hulladékok, (pl.: gumiabroncs, akkumulátor,
(péntek: nincs ügyfélfogadás)
festékes dobozok, kátrány származékok…);
- heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint
Írásban tett adatváltozás bejelentése:
Társaságunk honlapján elérhetõek az adatváltozás gazdálkodói tevékenységbõl származó hulladék.
bejelentéséhez szükséges formanyomtatványok.
- http://okoviz.hu/nyomtatvanyok/, melyek szabadon Igénylés menete:
1. lépés: Önnek csak annyit kell tennie, hogy felhívja
nyomtathatók.
A bejelentõk szükség szerinti kitöltésével és az adatváltozás Társaságunk ügyfélszolgálatát az 53/500-152 telefonszámon.
jellegébõl adódó igazolások, személyes iratok (másolatainak) 2. lépés: Munkatársunk azonosítja Önt, mint Társaságunk
megküldésével, írásos formában (levél, e-mail) is van lehetõség szerzõdéssel rendelkezõ ügyfelét, majd közösen egyeztetik
az ügyintézésre, amennyiben a személyes bejelentés nem a lomtalanítás napját és részleteit (lakcím, elérhetõség,

TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT…
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kihelyezhetõ mennyiség stb.)
3. lépés: Az egyeztetett napon reggel 7:00 óráig ki kell
helyeznie az ingatlana elé a lom hulladékot.
4. lépés: Társaságunk gépjármûve elszállítja a kihelyezett
lom hulladékot.
FONTOS: A házhoz menõ lomtalanítást kizárólag
szerzõdéssel rendelkezõ lakossági ügyfeleink vehetik igénybe,
amennyiben nincs díjhátralékuk!
„ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft.

HIRDETMÉNY
A Pest Megyei Kormányhivatal PE/FM2/444-10-/2016
HATÁROZATA alapján, valamint a Csemõ, Nagykõrös,
Nyársapát Földtulajdonosi Közössége 2016. november 18án kelt MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA alapján kapott
Képviseleti megbízatásom alapján a fenti tulajdonosi közösség
mûködési területén érintett földtulajdonosokat, azok
képviselõit az alábbiakról tájékoztatom:
a Csemõ, Nagykõrös, Nyársapát Földtulajdonosi Közösség
2017. április 27. csütörtök 18 óra Nagykõrösi Nagyerdei
Vadásztársaság, Szarvas kastélyában megtartott közgyûlése
megtárgyalta az elõterjesztett napirendeket és azokat
jóváhagyólag elfogadta.
A közgyûlés a MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT 6,2. alapján az
alábbiakról tájékoztatja az érintett földtulajdonosokat:
2/2017.04.27 számú határozat
A vadászati területen igazolt földtulajdonnal rendelkezõk,
hektáronként 300 Ft/ha/év haszonbérleti díjra jogosultak a
Vadásztársaság által befizetett és a jóváhagyott költségekkel
csökkentett teljes haszonbérleti díjból. A haszonbérleti díjat
a tárgyévre, az érintett földtulajdonosoknak jogosultságot
igazoló jognyilatkozattal kell kérni. Az ajánlott jognyilatkozat
a jegyzõkönyvhöz mellékelve.

részt vett a kiscsoport, a középsõ csoport és a nagycsoport
is egyaránt. A néptáncot követõen megtízóraiztunk és közösen
útra keltünk állatnézõbe. Bárány Pista és anyukája, nagy
szeretettel várta az óvoda lakóit, hogy a gyerekek
megnézhessék milyen házi állatok is fordulhatnak elõ
faluhelyen.
Kikészített kukoricával, illetve saját kezûleg szedett lucernával
és fûvel etethettük az állatokat. Nagyon nagy élmény volt a
gyerekeknek. A nap csúcspontja talán az volt, amikor a
kisbárányt és nyuszit meg is lehetett simogatni. Az állatnézõbõl
visszaérkezve, elõkerültek az elõzõleg elkészített és kidíszített
kosárkák. Felkerekedtek a gyerekek, hogy a távollétünkben
a nyuszi által az udvaron elrejtett tojásokat felkutassák.
Ezután mindenki visszament a saját csoporttermébe és
elosztottuk igazságosan a tojásokat.
A kisfiúk locsoló verset mondtak és meglocsolták kölnivel a
kislányokat, hogy ne hervadjanak el. A kislányok pedig elõzõ
nap elkészített süteménnyel kínálták a locsolkodó fiúkat.
Nagyon nagy élmény volt az egész nap mind a gyerekeknek,
mind pedig nekünk felnõtteknek.
Óvó nénik

Nagykõrös 2017. április 27.
Jognyilatkozat elérhetõ a www.nyarsapat.hu oldalon.
Barna Benõ
Csemõ, Nagykõrös, Nyársapát Földtulajdonosi Közösség
képviselõ

ÓVODAI

HÍREK

HÚSVÉT AZ ÓVODÁBAN
Április 12-én tartottuk óvodánkban a húsvétot. Az ünnepet
megelõzõen már mindenki készült a jeles napra. A gyerekekkel
az elõzõ héten már locsoló verseket tanultunk, nyuszis
mondókát mondtunk. Beszélgettünk a húsvéti szokásokról,
hagyományokról és a jellegzetes ételekrõl. Megbeszéltük
kinél hogyan zajlik a húsvét otthon.
Máté bácsi vezetésével, táncházzal kezdtük a napot, ahol

ANYÁK NAPJÁN…
„Rajzoltam egy kicsi szívre
sok színes virágokat
Édesanyám, anyák napján
Minden jót kívánok.”
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Április 28-án délután szeretettel vártuk a mûvelõdési házban
az édesanyákat, nagy és dédi mamákat. Nagy örömünkre
szolgált, hogy nagyon sokan eljöttek és kíváncsiak voltak az
ovisok köszöntõjére. Hetek óta készülõdtünk a nagy napra,
a szorgos pici kezek boldogan készítették az ajándékokat.
Nagy izgalommal, lázas munkával gyakorolták a verseket és
dalokat. Mindenki örömet akart szerezni az anyukájának,
még a kiscsoportosok is nagy lelkesedéssel szavalták verseiket
a színpadon. Minden csoport külön köszöntötte mûsorával az
ünnepelteket. A mûsor végén egy közös dallal szereztünk
örömet a vendégeknek. A programot közös kézmûveskedéssel
és süti evéssel zártuk. A süteményt a dajka nénik készítették
nagy-nagy szeretettel.
Reméljük sikerült örömet szerezni minden anyukának,
nagymamának és dédinek a mûsorral és az ajándékkal.
Óvó nénik

ISKOLAI HÍREK
A VILÁG LEGNAGYOBB KÖRNYEZETI ESEMÉNYE
A FÖLD NAPJA
Az elsõ Föld napján, Denis Hayes amerikai egyetemista
kezdeményezésére, 1970. április 22-én 25 millió amerikai
emelte fel szavát a természetért. Ez a történelmi jelentõségû
esemény az Egyesült Államokban – és az ország határain túl
is – fontos változásokat hozott: az USA-ban szigorú törvények
születtek a levegõ és a vizek védelmére, új környezetvédõ
szervezetek alakultak, és több millió ember tért át ökológiailag
érzékenyebb életvitelre.
1990 óta Magyarországon évrõl évre egyre többen érzik úgy,
legalább megpróbálják – és legalább a Föld napján, április 22én tesznek valamit ennek érdekében: fát ültetnek, rajzpályázatot
hirdetnek, környezeti vetélkedõt, patak- és falutakarítást
szerveznek, valamelyik zöldszervezethez csatlakoznak, vagy
saját szervezetet alapítanak.
Április 22-én iskolánk is megünnepelte a Föld napját. Ezen
a napon minden tanuló az iskola aulájában összegyûlve
elénekelte, Bagdi Bella és a Mindenki címû Oscar díjas film
kórusának, az Énekelj a Földért címû dalát. Ez a dal nem csak
azért különleges, mert a Földrõl szól, hanem azért is, mert
Bagdi Bella a Boldogságprogram alapítója, melyhez a Csemõi
Ladányi Mihály Általános Iskola Nyársapáti Tagintézménye
is csatlakozott. Ennek a napnak az alkalmából fákat is ültettek
a gyerekek a pedagógusokkal az iskola területére.
Aki fát ültet, az a jövõt építi, aki fát ültet, tervez, aki fát ültet,
az az Életnek ad esélyt!
Tolnai Judit

H ÍRMONDÓ
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JÓ REMÉNYKEDNI!
Az iskola, a falu tornaterme bizony az ifjúkort is meghaladja.
Az évek során a parketta elvesztette a fényét, ráncok torzítják
felszínét, néhol mozogni már a „fogai” – az öregedés jeleni
nagyon kiütköznek.
Kétségbeesetten figyeltük a romló folyamatot és
elképzelésünk se volt, hogyan lehetne a parkettát
felcsiszoltatni, lakkozni és újra vonalazni. Rengeteg táblázatot
kitöltöttünk már, hol haragosan, hol kétségbeesetten
panaszkodtunk: „ha nem történik valami, az egész parketta
javíthatatlanná válhat!”
A megoldás reménye, komoly reménye karácsony elõtt
csillant fel: „lehet, hogy lesz rá pénz!”
Igaziból akkor sem mertük biztosra venni, mert a pénzügyeknek
van bizonyos UNIVERZÁLIS sajátossága. Megígérik, és
valami elõre nem látható okok miatt nem érkezik meg.
Most megvalósult!!! A tavaszi szünetben, a húsvéti
ünnepnapokban elkészült. Kapott a terem újra legalább 5 év
lehetõséget, hogy sportolni szeretõ nyársapátiak
használhassák. Itt a Nyársapáti Hírmondó hasábjain is nagy
tisztelettel köszönjük a Ceglédi Tankerületi Központ
irányítóinak, gazdálkodóinak, élükön Fodor Gábor tankerületi
igazgató úrnak, hogy gondoltak ránk, juttattak nekünk. Mert
azelõtt mi azt hittük, hogy nem is nagyon tudnak rólunk,
hiszen csupán egy tagintézmény vagyunk.
A végére két fontos gondolatom van még. „Ha új a cipõ, új
ruha is dukál hozzá!” – közös összefogással nagyszerû lenne
új festéssel új köntösbe öltöztetni a termet.
S végül: használja egészséggel, örömmel fiatal és idõsebb, és
legyen rengeteg rendezvény, hogy a sport áldásaiban minél
több nyársapáti polgár részesülhessen.
A remény így beteljesedett – „… mert a remény hal meg
utoljára…”
Tisztelettel: Tóth Tibor
tagintézmény-vezetõ

MÛVELÕDÉSI

HÁZ HÍREI

VERSÜNNEP NYÁRSAPÁTON
Április 11-én 16 órakor másfél tucatnyi irodalomkedvelõ
aktív részvételével ünnepeltük meg a költészet napját a
könyvtár legszebb termében. Az, hogy csak húszan voltunk,
csak még családiasabbá, bensõségesebbé tette ünnepségünket.
A bevezetõben nem csak József Attiláról, hanem az Arany Év
kapcsán Arany Jánosról is megemlékeztünk, aki mûveiben,
és tanárként is kötõdik Nagykõröshöz. (Nyársapát ez idõben
Nagykõrös egyik pusztája volt.) Arra kértük kis falunk
verskedvelõit, hogy hozzák el legkedvesebb versüket, vagy
saját költeményüket és azt teljesen kötetlen formában osszák
meg a többi résztvevõvel. A jelenlévõk nem mindegyike
mondott verset, de mindenki szívesen hallgatta Arany János,
Ady Endre, József Attila, Petõfi Sándor, Kányádi Sándor,
Varró Dániel, illetve két nyársapáti amatõr versíró
költeményeit. Nagyon örültem annak, hogy a felnõttek
mellett több általános iskolás diák is eljött, és mondott verset.
Nagy élményt jelentett egy elsõ osztályos apróság szereplése.
Neki biztosan könnyebb lett volna a kedvenc „tündéres”
versét kívülrõl mondani, de mivel hallotta, hogy mindenki
nyugodtan olvashatja is a versét, nem kell kívülrõl mondani,
így Õ is felolvasta az általa nagyon szeretett költemény elsõ
versszakát. Hatalmas tapsot kapott érte.
Nagyon köszönöm mindenkinek, aki elfogadta meghívásunkat, és szereplésével, versmondásával emlékezetessé
tette a nyársapáti versünnepet.
Nagyné Kovács Éva
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Kossuth Emlékkupa – Amatõr Gokart Verseny 2017.
I. forduló
A Bognár Gokart Park ad helyet
2017. május 21-én (vasárnap) a háromfordulós Kossuth
Emlékkupa I. fordulójának.

KARAMELL SZELET
Tészta:
20 dkg porcukor
15 dkg liszt
1 dl tej
1 dl étolaj
4 tojás sárgája
1 csomag sütõpor
2 db 3 az 1-ben kv
4 tojás felvert habja

Kategóriák:
I. 65 kg alatt,
II. 65-75 kg-ig,
III. 76-85 kg-ig,
IV. 86-95 kg-ig,
V. 96-115 kg-ig,
VI. felnõtt nõk.

Krém:
2 db karamell puding 5 dl tejben
20 dkg margarin
15 dkg porcukor

Nevezési határidõ: 2017. május 20. (szombat).
Nevezési díj: 10.000.- Ft (edzés, mért edzés, verseny),
melyet a helyszínen kell kifizetni.

Tetejére:
2 dl Hulala tejszínhab
1 db habfixáló

Edzések: délelõtt 9 órától
Verseny: délután 14 órától.
Elkészítés:
Jelentkezni személyesen a helyszínen, illetve az 53/715-641
vagy a 30/948-5078 telefonon lehet név, kategória és
elérhetõségi címmel.
Az amatõr versenyzõknek RIMO vázas 200 GX Honda és
270 GX Honda motoros gokartok állnak rendelkezésre a
verseny napján.
A pálya idõmérõ berendezéssel felszerelt.
A versenyen mindenki a saját felelõsségére vesz részt!
A nézõknek a belépés díjtalan!
Szeretettel várunk mindenkit a Kossuth Emlékkupa
I. fordulójára!
A további fordulók idõpontjai:
II. 2017. június 18. (villanyfényes esti verseny)
III. 2017. augusztus 13.
A VIII. Kistérségi Gyermek Gokartverseny
2017. július 23-án kerül megrendezésre.
www.bognargokart.hu
bognargokart@yahoo.com

MOTOCROSS BAJNOKSÁG
NYÁRSAPÁTON
Ismét felbõgnek a motorok a nyársapáti motocross pályán!
2017. május 28-án motocross futam színhelye lesz a
nyársapáti pálya, ahová szeretettel várják a szervezõk a
sportág iránt érdeklõdõket.
A verseny futamai 13 órakor kezdõdnek, de már kora
délelõttõl várják a látogatókat a Nyársapáti Motocross
Egyesület tagjai.

Tészta:
A 4 tojás sárgáját 20 dkg porcukorral ki kell keverni, majd
hozzá kell adni az 1 dl tejet és az 1 dl étolajat és jól össze kell
keverni. Beletesszük a 2 db 3 az 1-ben kv-t és ezzel is
csomómentesre kavarjuk, ezek után a 15 dkg lisztet és az 1
csomag sütõport, majd a 4 tojás felvert habját. Kb. 160-170
fokos sütõben 30-40 percig szép barnára sütjük.
Krém:
A 2 db karamell pudingot 5 dl tejjel fel kell fõzni. 20 dkg
margarint a 15 dkg porcukorral ki kell keverni, és ha kihûlt
a puding, akkor összekeverjük a margarinos porcukorral.
Ha kihûlt a tészta, akkor kettévágjuk és a krémet egyenletesen
bele kell kenni. A tészta tetejére ízlés szerint 2 vagy 4 dl
Hulala tejszínhabot habfixálóval fel kell verni és azt is
egyenletesen eloszlatjuk a tésztán.
Ha kész, hûtõbe tesszük egy óra hosszára.
Jó étvágyat kívánok ehhez a recepthez, melyet Édesanyám az
egyik kedves ismerõsétõl tanult!
Kiss Andrea

H ÍRMONDÓ

BERUHÁZÁSI LÁZBAN ÉG
AZ AGRÁRIUM
KORSZERÛSÍTÉSRE ÉS KAPACITÁSBÕVÍTÉSRE IS
JUTOTT PÉNZ A MÖGÖTTÜNK HAGYOTT
ESZTENDÕBEN
Nagyot léphetett elõre tavaly a hazai mezõgazdaság, már ami
a beruházásokat illeti. Az agrárcégek szinte minden területen
többet költöttek fejlesztésre, mint egy évvel korábban. A
legtöbben új gépeket és berendezéseket szereztek be, a
vállalkozások gépparkja több tíz milliárd forintból újulhatott
meg. A kertészetekben eddig nem látott mértékben nõtt az
ültetvénytelepítési kedv, az állattenyésztõk pedig az
állományuk bõvítésére koncentráltak az elmúlt évben.
Bár a legtöbb vidékfejlesztési pályázat elbírálására és
kifizetésére még -várniuk kell a gazdáknak, a beruházási
kedv már az elmúlt évben érezhetõen nõtt az ágazatban. Az
Agrárgazdasági -Kutatóintézet (AKI) statisztikája szerint az
elõzõ évhez képest 8,6 százalékkal nõtt a fejlesztésekre
fordított forrás a mezõgazdaságban. Mindez összesen
nagyjából 118 mil-liárd forintot tett ki, egy évvel korábban
108 milliárd forintot költöttek erre a célra a gazdák.
A legtöbben mezõgazdasági gépeket és berendezéseket
vásároltak. Az agrárcégek gépparkja több mint ötvenmilliárd
forint értékkel bõvült. Ez az elõzõ évinél 25 százalékkal
nagyobb ráfordítást jelent. A szakemberek szerint mindez
egyrészt a kedvezõ feltételek mellett elérhetõ finanszírozási
lehetõségeknek köszönhetõ, másrészt tavaly a kapacitásbõvítés
helyett a technológiai újítások és a géppark megújítása
kerülhetett elõtérbe az agrárcégeknél. A technológiai
színvonalukat jellemzõen a nagyobb vállalkozások és a
növénytermesztéssel foglalkozó gazdaságok javították.
Az ágazatok közül a legtöbb beruházás a növénytermesztésben
valósult meg. A kertészetek 636 millió forintból új gyümölcsés szõlõültetvényeket telepítettek. Az ültetvények esetében
a növekedés egyértelmûen a vidékfejlesztési programnak
köszönhetõ. Az e célra rendelkezésre álló, mintegy 19
milliárd forint kerettel meghirdetett felhívásra még mindig
jelentkezhetnek az érdeklõdõk, a kertészetek mellett pedig
hamarosan a szõlõsgazdák elõtt is megnyílik a lehetõség, így
új ültetvény telepítésére is nyerhetnek európai uniós
támogatást.
Gépbeszerzésre még ennél is nagyobb összeget, több mint 28
mil-liárd forintot fordítottak a kertészetek és a
növénytermesztéssel foglalkozó gazdaságok. A gépek közül
a traktorok voltak a legkelendõbbek, ezekbõl az ágazatban
több mint 420 darab kelt el. A különbözõ talajmûvelõ,
szállító- és permetezõgépek is igencsak népszerûek voltak.
Az állattenyésztésben érdekelt vállalkozók elsõsorban az
állomány bõvítésére koncentráltak. Tenyész- és igásállatok
beszerzésére 29 milliárd forintot szántak. Különbözõ
mezõgazdasági gépeket és berendezéseket 326 millió forint
értékben vásároltak, a legtöbben tejtartályt és keltetõgépet
szereztek be. Az építményeknél a baromfitartók voltak
aktívak, szárnyasoknak készült ólakat 2,7 milliárd forintból
létesítettek, ezt követték a trágyatárolók ötszázmillió forintot
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meghaladó összeggel. Ez utóbbi esetében minden bizonnyal
a vidékfejlesztési pályázat is ösztönözte a fejlesztéseket.
Bár a korábbi idõszakkal ellentétben ma már a bankszektor
is kiemelten kezeli a mezõgazdasági partnereit, a legtöbb
agrárvállalkozás még mindig a saját pénzét költi szívesen
fejlesztésre. A 118 milliárdos fejlesztési összegbõl a
támogatások nagysága 706 millió forintot tett ki. Az AKI
statisztikája szerint a beruházások 82 százalékban saját
forrásból, hat százalékban banki hitelbõl valósultak meg, a
lízingelt berendezések aránya pedig 11 százalékot tett ki.
A lízing egyébként egyre kedveltebb a gazdák körében. A
Magyar Lízingszövetség adatai szerint az idén megkötött
szerzõdések 15 százaléka mezõgazdasági gépre szólt. Míg
2007 és 2013 között évente 44 milliárd forintra rúgott a
mezõgépek esetén az új lízingek összege, addig 2014 és 2016
között évente 70 milliárd forint felett volt a summa.
Forrás: Magyar Idõk

EURÓPAI VIRTUS
„Elkél ma a magyar virtus. Irány Brüsszel!” – írta ki szerdán
reggel a közösségi oldalára Orbán Viktor miniszterelnök.
Az Európai Parlament a kétezer-tízes években immár
harmadszor tartott Magyarország-napot, s noha a plenáris
ülés kínosan foghíjas volt, nemcsak hazánk permanens
támadóinak, de a „védelemnek” is nyilvános fórumot teremtett.
Márpedig nehezebb úgy arcátlanul és tendenciózusan
hazudozni rólunk, ha az egész vitát láthatja-hallhatja az
európai polgár, nem csupán a manipulatívan kiragadott
részleteket.
A virtus a latin eredetiben nemcsak hõsködést vagy
legénykedést, hanem erényt is jelent. Ez pedig fontos a
felületes és cinikus XXI. században is: a brüsszeli purparlé
legalább annyira szólt az unió vitatható erkölcsérõl, mint
nyers erõpolitikai kérdésekrõl. A magyar internacionalisták
az évszázados makacs hagyományaikat szeretnék
változatlanul átmenteni az unióba – ezért Orbán és az õt
megválasztó ország (mellékesen a szülõhazájuk) a fõ
ellenségük.
Az Európai Bizottság alelnöke, Frans Timmermans e
vérszomjat nem igazán csillapította, hiszen – miközben a
lopakodó jogkiterjesztõ Brüsszel megállítását emlegetõ
kampányon láthatólag megsértõdött – el kellett ismernie,
hogy a magyar kormány fogékony a párbeszéd iránt, hajlandó
a félreértéseket, nézetütközéseket párbeszédben feloldani.
Sõt, ez az alapjogok dolgában rendre meg is történt. Nem is
érti, miért nem fogadjuk el azt az elenyészõ migránskvótát,
s miért nem retirálunk a Soros-birodalommal szemben! S
miközben az unió nem tûri az embercsempészetet, az NGOembercsempészekre „nincs bizonyíték”…
Orbán szerint a méltányosság nem országméret függvénye,
de azért nagyon jól tesszük, ha a jogi megközelítés mellett
kardoskodunk a politikai megközelítéssel szemben. Ráadásul
az európai virtus a tét: megreformálható-e az unió a bizalom
visszaszerzése érdekében, vagy bele kell törõdni a kínosan
alacsony hatékonyságba? Akik a Fidesz néppárti vagy hazánk
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uniós kizárásáról ábrándoztak, lassan ébredezhetnek: a
kommunista mintájú szalámitaktika attól még nem hatékony,
hogy tetszetõs celofánba csomagolják. Magyarország pedig
nem távozik önként: a kormányfõ sajtótájékoztatón hárította
el Nigel Farage meghívását a brexitklubba. Furcsa is lenne,
hiszen a magyarok bõ kétharmada uniópárti: mi vagyunk
ebben az éllovasok, bár nyilván egy mostaninál erényesebb
unió lebeg a lelki szemeink elõtt.
Ettõl persze még elõfordulhat, hogy virtusos hazánkat
„gyilkosságért elítélik, miközben az áldozat él”. Paradox
módon Magyarország védi a közös európai vívmányokat, a
bizottság pedig proaktívan támadja azokat. A néppárti Manfred
Weber (miközben arra jutott, hogy Orbán soha nem tért le a
néppárti útról) szembeállította a bürok-ratákat a választott
politikusokkal – de vajon a biztosok melyik halmazba
tartoznak? A plenáris hangzavarban Gianni Pittella már az
unión kívül látja a magyarokat, az egyre aggasztóbb
elmeállapotú Guy Verhofstadt pedig Márai-, Kertész- és
Konrád-könyvek égetését vizionálja a Kossuth térre. Nála
minõsítettebb eset csak a szégyenpadozó-hazaárulózó Ujhelyi
István, aki hasztalan küldözte szét a sok ezer e-mailt
szülõhazája lejáratására.
„Az illiberális demokrácia az, amikor nem a liberálisok
nyernek” – foglalta össze a fõ gondot Orbán. „Soros György
fényt kapott” – szólt egy másik tételmondat. Az évi egymilliós
betelepítést szorgalmazó amerikai spekulánst csütörtökön
Juncker bizottsági elnök és négy biztos fogadja. Orbán
szerint szekuláris politika nem keveredhet szervesen a nem
szekulárissal: ezért erkölcstelen Soros iszlamizáló hatású
európai betelepítési terve. Frans Timmermans szerint pedig
a CEU koronaékszer. Nem tudok másra gondolni: ezek
szerint Soros Európa királya.
Forrás: Magyar Idõk

EZERMILLIÁRDOS FORRÁS A VASÚTI
HÁLÓZATRA
A kötött pályás közlekedésre mintegy ezermilliárd forint
uniós forrás áll rendelkezésre 2022-ig, a 2014–2020 évekre
szóló fejlesztési idõszakban, a biztonságos forráselköltés
érdekében a magyar kormány ezen a területen is túlvállalást
készít elõ hazai keretbõl – mondta Homolya Róbert, a
Nemzeti
Fejlesztési
Minisztérium
(NFM)
közlekedéspolitikáért felelõs államtitkára a vasúti szakmai
szervezet, a -Hungrail Vasút-akadémia rendezvényén.
Elhangzott: a biztosítóberendezés, a vonatbefolyásoló
rendszer, a GSM-rendszer, az internetes jegyértékesítés 19
projektjére mintegy 155 milliárd forintot, az állomás- és
pályafejlesztési 16 projektre 240 milliárd forintot, a TEN-T
vasúti törzshálózat hét projektjére 490 milliárd forintot, a
-TEN-T hálózat átfogó hálózati és elõvárosi tíz projektjére
228 milliárd forintot.
Továbbá egyéb vasúti és elõvárosi öt projektre 78,3 milliárd
forintot, az intermodális csomópontok és városi közösségi
közlekedés kilenc projektre 73,45 milliárd forintot, az egyéb
városijármû-beszerzés három projektre 11,7 milliárd forintot,
a vasúti fejlesztések elõkészítését végzõ hét projektre 9,23
milliárd forintot szánnak.

Pafféri Zoltán, a 2016 októberben alakult Kínai–Magyar
Vasúti Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a Budapest–Belgrád
vasútvonal korszerûsítésérõl elmondta, hogy törvényben
hirdették ki a cég beszerzési szabályzatát, amely nem szûkíti
a piacot az EU-ra. A beruházás során elõkészítik a tervezési,
kivitelezési, beszerzési munkát, tendereket bonyolítanak le,
a projektben egyéves tenderezési, kétéves tervezési és három
év kivitelezési idõszakkal számolnak.
Forrás: Magyar Idõk

Brüsszel több olyan tervvel állt elõ, amelyek veszélyeztetik
Magyarország függetlenségét és biztonságát.
Ezek érintik többek között a bevándorláspolitikát, a
rezsicsökkentést, valamint az adó- és foglalkoztatáspolitikát
is. Ahhoz, hogy megakadályozzák a bürokraták veszélyes
terveit, szükség van a magyar emberek támogatására. A
konzultációban való részvétel egy erõs kiállás a nemzeti
függetlenség mellett.
Az Ön véleményére is számítanak.
Küldjék vissza véleményüket!

ISMÉT PÉNZHEZ JUTHATNAK A TANYÁN ÉLÕK
Hetedik alaklommal hirdették meg idén tanyafejlesztési
pályázatot. Erre a célra összesen 1,225 milliárd forintnyi
költségvetési forrás fordítható. Szakáli István Lóránd
Földmûvelésügyi Minisztérium környezetügyért,
agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelõs helyettes
államtitkára elmondta: a rendelkezésre álló keretösszegbõl
az elõzõ évekhez hasonlóan 500 millió forint fordítható az
egyéni, 425 millió forint a közösségi pályázatok támogatására,
300 millió forint pedig a harmadszor meghirdetett zártkerti
revitalizációs program megvalósítását szolgálja. V. Németh
Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért
felelõs államtitkár a tegnapi sajtótájékoztatón megjegyezte:
a tanyafejlesztési programra az elmúlt években mintegy 8,1
milliárd forintot fordított a kormány, a kezdeményezés
hatéves mûködése során 1691 pályázó nyert támogatást. A
legutóbbi népszámlálás adatai szerint Magyarországon a
külterületen élõ népesség mintegy 300 ezerre tehetõ.
Az OTP Bank agrárrészlegének szakemberei eközben jelezték:
az agrárhitelezés motorját a következõ 2-3 évben az európai
uniós támogatásból megvalósuló beruházások finanszirozása
jelenti majd, de egyben kockázatot is jelentenek ezek a
projektek a bankok számára. A sok, kisebb értékû beruházás,
a változó jogszabályi környezet, a megvalósításra fordítható
szûkös határidõ mind kihívás elé állítja a hazai bankszektort.
Forrás: Magyar Idõk
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Névadót tartott:
Mogyorósi Zsolt és Erdõs Beáta
2017. március 18-án JANKA nevû
gyermekének.
Meghalt:
Kapus Györgyné Nyársapát Erdõ
dûlõ 5. szám alatti lakos 2017. április
14-én 73 éves volt.
Emlékét õrizzük!

HALASIÉK TÜZIFA KFT.
Vékony akác
2.700.- Ft/q
Vastag akác
3.000.- Ft /q
Hasított akác
3.200.- Ft/q
Szürke nyárfa gurigázva
1.700.- Ft /q
Bükk gurigázva
2.800.- Ft/q
Bükk hasítva
3.000.- Ft/q
Az árak a házhozszállítás díját
tartalmazzák.
Érd.: 06-20-380-8406

HIRDETÉSEK
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

Veszélyes fák kivágása, lebontása alpin
technológiával. Fenyõfák, tuják
kivágása, összevágása.
Tel.: 30/340-50-32

NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT
AJÁNLATA
- hagyományos pácolású sonkák
- töltött húsok
- fûszerezett tölött káposztahús
- kocsonya hús
- 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!

Poli-Festés felvételt hirdet szobafestõ
mázoló munkakörbe nagykõrösi
telephelyre.
Amit nyújtunk utazáshoz gépjármû,
versenyképes fizetés.
Érd.: 70-2488-405
Nyársapáton, az orvosi rendelõ mellett
felújított családi ház eladó.
I.ár: 6,9 M Ft.
Érd.: 06-70-500-5049

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:
délután
kedd-csütörtök-szombat:
délelõtt
Bejelentkezés a fodrászüzletben
valamint a 06-20-485-2913, 53-389106 telefonszámon.

Lakásfelújítás, Vásárlás, Építés fix és
garantált állami támogatásra.
Bóbis Károly Lakástakarék szakértõ
30/9035-099
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SZABÓ LÕRINC : MÁJUSI ÉJSZAKA
Késõ volt, mentem haza, lelkem
az elmult nappal küszködött,
mentem, mogorván, kimerülve,
a kertek és villák között,
nem is én mentem, csak a lábam
vitt a fekete fák alatt,
két lábam, két hû állatom, mely
magától tudja az utat.

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.

S egyszerre a májusi éjben
valami hullám megcsapott:
illatok szálltak láthatatlan,
sûrû és nehéz illatok,
a lélegzõ, édes sötétben
szinte párolgott a világ
és tengerként áradt felém az
orgona, jázmin és akác.
Láthatatlan kertek mélyébõl
tengerként áradtak felém,
nagy, puha szárnyuk alig lebbent
és letelepedtek körém,
a meglepetés örömével
lengették tele utamat
s minden gondot kifújt fejembõl
ez a szép, könnyû pillanat.
S mintha élt volna, minden illat
külön megszólalt és mesélt,
ittam a virágok beszédét,
a test nélkül szerelmes éjt;
a rácson kísértetfehéren
áthajolt hozzám egy bokor
s úgy töltött csordultig a lelke,
mint szomjú palackot a bor.
És részegen és imbolyogva
indultam nagylassan tovább,
s új tenger dõlt a szomszéd kertbõl
új bokor az új rácson át,
s az illattól már illatos lett
tüdõm és szívem és agyam,
egész testem elnehezült
s azt érezte, hogy szárnya van.
Hogy értem haza, nem tudom már.
- A gondom ma se kevesebb.
De azóta egy kicsit újra
megszerettem az életet,
s munka és baj közt mindig várom,
hogy jön, hogy majd csak újra jön
valami fáradt pillanatból
valami váratlan öröm.

Kedves Olvasóink!
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
KIADJA: Nyársapát Községi Önkormányzat
FELELÕS KIADÓ: Kis Miklós polgármester
FÕSZERKESZTÕ: Kiss Andrea
SZERKESZTÕBIZOTTSÁG: Kiss Andrea, Nagyné Kovács
Éva, Pécsi-Dézsi Csilla,
FOTÓK: 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

