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NYÁRSAPÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERETETTEL VÁRJA
ÖNT ÉS CSALÁDJÁT
IX. LECSÓFESZTIVÁLJÁN
2017. JÚLIUS 15-ÉN,
NYÁRSAPÁTON A SZARKA-KÚRIA PARKJÁBAN.
Program:
9 órától: Fõzõhelyek elfoglalása
A versenyre 3-10 fõs csapatok jelentkezését várjuk. Fõzõhelyet, 1 asztalt, 2 sörpadot biztosítunk. Nevezési díj:
1.000 Ft, melyet a helyszínen kell befizetni.
Jelentkezni július 13-ig lehet a szarka@nyapatmuvhaz.t-online.hu címen, vagy a 06/70/430-4565-ös telefonon.
Amirõl a csapatoknak gondoskodniuk kell: tûzrakáshoz, fõzéshez szükséges eszközök, alapanyagok (paprika,
paradicsom stb.), tányér, evõeszköz,1 adag lecsó kóstolásra a zsûrinek.
Szeretnénk megkérni a csapatokat, hogy ne csak saját részre fõzzék a lecsót, hanem annyit készítsenek
(legalább 5 kg paprikából), hogy a tõlük lecsójegyet vásárló vendégeket is meg tudják kínálni.
Gyermekprogramok:
10-20 óráig Játékpark
11-16 óráig Kézmûves foglalkozás, arcfestés, lufi hajtogatás
10 óra: MEGNYITÓ, FÕZÕVERSENY INDÍTÁSA
TESTVÉRTELEPÜLÉSEK KÜLDÖTTSÉGÉNEK KÖSZÖNTÉSE
10 óra: Pálinkakóstoló
10 órától: „Lecsórádió” interjúk Szatmári Gábor közremûködésével
12-14 óráig: LECSÓK ZSÛRIZÉSE
A zsûri tagjai: Imregi Ferenc mesterszakács, családi vendéglõ tulajdonos
Imregi Zsolt családi vendéglõ tulajdonos
Perna Pál a GKRTE elnöke, vendéglõ tulajdonos
Perna Miklós nemzetközi mester-diplomás barista
EBÉD (Lecsójegy a fõzõ csapatoknál vásárolható 400.- Ft-os áron)
14.15 óra: Bimbó Brigitta szórakoztató mûsora
14.45 óra: Nyársapáti Népdalkör mûsora
15 óra: Köszöntõt mond: SOLTÉSZ MIKLÓS egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelõs államtitkár
LECSÓFÕZÕ VERSENY EREDMÉNYHIRDETÉSE
Földi László országgyûlési képviselõ közremûködésével
16 óra: Testvértelepülések mûsora
17 óra: KIS GRÓFO fellépése
18 óra: Strabán Anna NUSIKA énekel
18.30 óra: Nyugdíjas Tánckar mûsora
19 óra: DESPERADO együttes fellépése
20.30 óra: KOKTÉL 4U zenekar élõ fellépése
22-02 óra: UTCABÁL, disco Dj. BERÓval
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Kis Miklós polgármester
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TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT…
FELHÍVÁS, AVAGY
CSAPJUNK ISMÉT A LECSÓBA!
Civil szervezetek, baráti társaságok, családok, munkahelyi
közösségek figyelmébe! Elõ a bográcsokkal és
fakanalakkal! Most mindenki megmutathatja, hogy milyen
az igazi lecsó.
Lecsófõzõ versenyre hívunk és várunk mindenkit 2017.
július 15-én szombaton 10 órától Nyársapátra, a
Szarka-kúria udvarára.
A versenyre 3-10 fõs csapatok jelentkezését várjuk.
Nevezési díj: 1.000 Ft, melyet a helyszínen kell befizetni.
Jelentkezni július 13-ig lehet, elsõsorban e-mailben a
szarka@nyapatmuvhaz.t-online.hu címen, vagy a 06/70/
430-4565-ös telefonon.
Amit a szervezõk biztosítanak: fõzõhelyek, vízvételi
lehetõség, csapatonként 1 asztal, 2 sörpad,
jutalom a legjobbaknak, programok gyerekeknek és
felnõtteknek, zene hajnalig.
Amirõl a csapatoknak gondoskodniuk kell: tûzrakáshoz,
fõzéshez szükséges eszközök, alapanyagok (paprika,
paradicsom stb.), tányér, evõeszköz, 1 adag lecsó kóstolásra
a zsûrinek.
A zsûri tagjai:
Imregi Ferenc mesterszakács, családi vendéglõ tulajdonos,
Imregi Zsolt családi vendéglõ tulajdonos,
Perna Pál a GKRTE elnöke, háromszoros borlovag, a
domonyvölgyi Malackert Vendéglõ tulajdonosa,
Perna Miklós nemzetközi mester diplomás barista.
Jelentkezési feltételek:
Minimum 5 kg paprikából kell lecsót készíteni.
Szeretnénk megkérni a csapatokat, hogy ne csak saját
részre fõzzék a lecsót, hanem annyit készítsenek, hogy a
tõlük lecsójegyet vásárló vendégeket is meg tudják kínálni,
részükre mûanyag evõeszközöket biztosítani.
A csapatok csak a helyszínen készített lecsóval indulhatnak,
a verseny 10 órakor kezdõdik.
Az ételek zsûrizése 12-14 óráig tart.
Csak azon csapatokat tudjuk fogadni, akik a megadott
határidõig jelentkezésüket e-mailen elküldték, vagy
telefonon jelezték. A 2017. július 13-ig e-mailen
jelentkezõknek visszaigazolást küldünk.
A furfangos ötleteket, különleges öltözékeket külön
díjazzuk.
Remélem, ennyi elég volt, hogy MEGFÕZZ-ELEK, idén
is, immár 9. alkalommal CSAPJUNK A LECSÓBA!
Mindenkinek jó szórakozást,
sikeres lecsófõzést kívánok!
Kis Miklós polgármester

Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2017. május 08-án ülésezett. Nyársapát Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Csemõi Ladányi
Mihály Általános Iskola intézmény-vezetõi beosztásra pályázó
Arató Istvánné pályázatát támogatja. A Ceglédi Többcélú
Kistérségi Társulás által biztosított személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérõl valamint az ellátások
térítési díjainak megállapításához való rendelet módosításához
hozzájárul a testület. Elfogadta a Képviselõ-testület a DélPest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulásának
megszüntetését. A Képviselõ-testület 2017.június 01. napjával
Szõke Piroska Andreát választotta meg az ÁMK
igazgatójának.
Kis Miklós
polgármester

KÖTELEZÕ ADATSZOLGÁLTATÁS
Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Nyársapát
település egy részén kötelezõ adatszolgáltatáson alapuló
lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata
szerint, június 1-jei eszmei idõponttal. Az összeírók május 24e és június 15-e között végzik a személyes adatfelvételt.
A felvételek Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program
(OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve:
2218 Egyéni gazdaságok júniusi összeírása, 2017
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal
megbízásából igazolvánnyal ellátott kérdezõbiztosok végzik,
az Önök településén név szerint: Téglás-Kovács Anita.
A válaszadásra kijelölteket véletlenszerûen választottuk ki,
matematikai statisztikai mintavételi módszerrel. A válaszadás
a kijelölt háztartások számára kötelezõ, akik részvételükkel
nagymértékben hozzájárulnak az agrárium jellemzõinek minél
átfogóbb megismeréséhez.
Az adatfelvétel kizárólag statisztikai célból történik, és az
adatok csak összesített formában kerülnek nyilvánosságra.
Az egyedi adatokat bizalmasan kezeljük, azok mások számára
nem hozzáférhetõek. Az adatgyûjtés során a statisztikáról
szóló 2016. évi CLV. törvénynek, valamint az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvénynek megfelelõen járunk el.
A felvétel módszertanával és a kutatási eredményekkel
kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldal nyújt
tájékoztatást.

Köszönjük együttmûködésüket
a felmérés sikeres végrehajtásában!
Malakucziné Póka Mária s.k.
fõosztályvezetõ

H ÍRMONDÓ
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Otthon Melege Program
Háztartási nagygépek (hûtõ vagy fagyasztó készülékek,
mosógépek illetve mosó-szárítógépek) energia
megtakarítást eredményezõ cseréje alprogram
1. A pályázati konstrukció tárgya, célja
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM)
pályázatot tesz közzé nagykorú természetes személyek részére,
a magyar háztartások energiahatékonyságának növelése
érdekében, meglévõ háztartási nagygépek (hûtõ vagy fagyasztó
készülék, vagy mosógép illetve mosó-szárítógép) magas
energiahatékonyságú, új berendezésekre történõ cseréjének
támogatására. A támogatás nyújtásának célja elsõdlegesen az
energiahatékonyság javítása.
A pályázatkezelési feladatok ellátását az NFSI Nemzeti
Fejlesztés és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelõsségû
Társaság (a továbbiakban: Pályázatkezelõ) végzi.
A magyarországi lakóhellyel rendelkezõ nagykorú,
természetes személyek az alprogram által igénybe vehetõ
vissza nem térítendõ támogatással csökkentett vételáron
(támogatással csökkentett bolti áron) jogosultak új háztartási
nagygép (hûtõ vagy fagyasztó készülék, vagy mosógép
illetve mosó-szárítógép) beszerzésére.
2. A pályázati konstrukció forrása
A pályázat forrása a Zöld Beruházási Rendszer
végrehajtásának feladatai (ÁHT: 300657) fejezeti kezelésû
elõirányzat. A támogatás vissza nem térítendõ támogatás
formájában kerül biztosításra.
Az alprogram meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre
álló tervezett keretösszeg 600.000.000 Ft, azaz hatszázmillió
forint.
3. Támogatás igénybevételére jogosultak köre
Jelen pályázati kiírásra kizárólag magyar adóazonosító jellel
és magyarországi lakóhellyel rendelkezõ, nagykorú
természetes személyek nyújthatnak be pályázatot.
4. Támogatható tevékenységek köre
Jelen pályázati kiírásra személyenként és lakásonként
legfeljebb egy háztartási nagygép (hûtõ/fagyasztó készülék,
vagy mosógép/mosó-szárítógép) cseréjére nyújtható be
pályázat. Egy személy több pályázat benyújtására akkor sem
jogosult, amennyiben több bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
Jelen alprogram keretében kizárólag a pályázati portálon
található „Regisztrált kereskedõk listáján” szereplõ
kereskedõtõl beszerzett alábbi háztartási nagygépek egyikének
cseréjéhez nyújtható támogatás:
Hûtõ vagy fagyasztó készülék: hûtõszekrény cseréje új,
energiatakarékos hûtõszekrényre, vagy kombinált
hûtõszekrényre, vagy fagyasztószekrényre, vagy
fagyasztóládára, vagy kombinált hûtõszekrény cseréje új,
energiatakarékos hûtõszekrényre, vagy kombinált
hûtõszekrényre, vagy fagyasztószekrényre, vagy
fagyasztóládára, vagy fagyasztószekrény cseréje új,
energiatakarékos hûtõszekrényre, vagy kombinált
hûtõszekrényre, vagy fagyasztószekrényre, vagy
fagyasztóládára, vagy fagyasztóláda cseréje új,
energiatakarékos hûtõszekrényre, vagy kombinált

hûtõszekrényre, vagy fagyasztószekrényre, vagy
fagyasztóládára.
Mosógép vagy mosó-szárítógép: elöltöltõs mosógép cseréje
új, energiatakarékos elöl- vagy felültöltõs automata
mosógépre, vagy mosó-szárítógépre, vagy felültöltõs mosógép
cseréje új, energiatakarékos elöl- vagy felültöltõs automata
mosógépre, vagy mosó-szárítógépre, vagy mosó-szárítógép
cseréje új, energiatakarékos elöl- vagy felültöltõs automata
mosógépre, vagy mosó-szárítógépre.
5.
Támogatható
(elszámolható)
költségek
meghatározásának szabályai
Kizárólag a pályázati portálon megjelenõ „HGCS hûtõ és
fagyasztó készülék katalógusban”, vagy „HGCS mosógép és
mosó-szárítógép katalógusban” szereplõ termék
beszerzéséhez nyújtható támogatás.
Kizárólag a pályázati portálon található „Regisztrált
kereskedõk listáján” szereplõ kereskedõtõl vásárolt termékre
nyújtható támogatás.
Figyelem! Támogatói Okirat nélkül illetve nem a pályázati
kiírás feltételei szerint megvásárolt háztartási nagygép
vételárához utólagosan nem vehetõ igénybe támogatás!
6. A pályázattal elnyerhetõ támogatás
A vissza nem térítendõ támogatás mértéke és aránya:
A „HGCS hûtõ és fagyasztó készülék katalógusban”, valamint
a „HGCS mosógép és mosó-szárítógép katalógusban” szereplõ
készülék beszerzése esetén a támogatás mértéke a vásárlás
idõpontjában érvényes bolti ár 50 százaléka, de legfeljebb:
A+ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése esetén 25.000
Ft/ háztartási nagygép; A++ kategóriájú háztartási nagygép
beszerzése esetén 40.000 Ft/ háztartási nagygép; A+++
kategóriájú nagygép beszerzése esetén 45.000 Ft/ háztartási
nagygép.
A támogatást a miniszteri döntés után, a Támogatói Okirat
kézhezvételét követõen lehet igénybe venni a készülék
megvásárlása alkalmával.
A gépvásárláshoz biztosítandó saját forrást a Pályázó a
háztartási nagygép vásárlásakor, a kereskedõnek köteles
kifizetni.
7. A nem támogatható (nem elszámolható) költségek köre
A Támogatói Okirat kiállítását megelõzõen megvásárolt
háztartási nagygép beszerzési ára, valamint a támogatott
készülék házhozszállítási illetve beüzemelési díja nem
támogatott költség, azonban a régi készülék átvételéért és
elszállításáért a kereskedõ nem számíthat fel díjat.
II. Pályázói információk
A pályázati portál elérhetõsége: hgcs2017.nfsi.hu
A pályázati konstrukcióval kapcsolatos információk,
ügyfélszolgálati elérhetõségek, segédletek a pályázati portálon
érhetõek el.
Az elektronikus pályázati rendszerrel, illetve a
pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, problémák esetén
segítségnyújtás pályázatkezelõ Ügyfélszolgálatán érhetõ el.
Telefonszámok: +36 70 / 424 1802; +36 70 / 424 5393; +36
70 / 424 3949; +36 70 / 424 0922
Telefonos ügyfélszolgálati idõ:
Hétfõ – Csütörtök: 8.00 - 16.00
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Péntek: 8.00 - 14.00
E-mail: hgcs2017@nfsi.hu
1. A pályázatok benyújtásának ideje
Pályázatot benyújtani 2017.08.31. napjáig, illetve a
rendelkezésre álló forrás kimerüléséig az alábbi területi
bontásban és kezdõ idõpontoktól lehetséges:
Régió / Megye
Népesség (fõ)
Népesség aránya (%)
Arányos forrás (Ft)
Benyújtási idõszak kezdete
Észak-Alföld Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, JászNagykun-Szolnok
1 474 383 14,99 89 988 418 2017.08.07.
Dél-Alföld Csongrád, Bács-Kiskun, Békés 1 262 936 12,85
77 082 830 2017.08.09. Észak-Magyarország Borsod-AbaújZemplén, Heves, Nógrád 1 153 714 11,74 70 416 505
2017.08.14. Nyugat-Dunántúl Gyõr-Moson-Sopron, Vas,
Zala 983 933 10,01 60 053 985 2017.08.16. Dél-Dunántúl
Somogy, Baranya, Tolna 900 868 9,16 54 984 144 2017.08.21.
Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém 1
060 703 10,79 64 739 614 2017.08.23. Közép-Magyarország
Pest, Budapest fõváros 2 993 948 30,46 182 734 504
2017.08.28. Összesen 9 830 485 100,00 600 000 000
2. A pályázatok benyújtásának módja
A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton, a
pályázati portálon keresztül nyújtható be, ügyfélkapus
azonosítást követõen az adatlapok kitöltésével és a szkennelt
dokumentumok csatolásával.
Pályázatot elektronikusan benyújtani régiónként eltérõen,
II.1. pontban megjelölt napokon, reggel 8:00 órától a
rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges. A vissza
nem térítendõ támogatás keretének kimerülése esetén az
NFM hivatalos honlapján, valamint a pályázatbenyújtó
felületen hirdetményt tesz közzé a pályázati kiírás
felfüggesztésének / lezárásának pontos idejérõl.
A Pályázókat pályázati díj nem terheli.
3. Pályázatok feldolgozása
A benyújtásra került pályázatok a benyújtás (nyilatkozattétel)
sorrendjében folyamatosan kerülnek feldolgozásra.
Valamennyi megkezdett pályázat regisztrálásra kerül, és
egyedi azonosító jelet kap.
Személyenként és lakásonként legfeljebb egy háztartási
nagygép cseréjére nyújtható be pályázat. Amennyiben több
pályázat került benyújtásra, a megvalósítani nem kívánt
pályázat visszavonását kell kezdeményezni a pályázati
portálon. A visszavonás hiányában a benyújtásra kerülõ
pályázatok közül a korábban benyújtásra került pályázat
részesíthetõ támogatásban
Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetõség! Ha a pályázó
a hiánypótlást hibásan, hiányosan teljesíti, nem pótolja a
felszólításban meghatározott határidõn belül a szükséges
dokumentumokat, a hibás, hiányos pályázat a rendelkezésre
bocsátott adatok alapján kerül elbírálásra.
Amennyiben a pályázati portálon megküldésre kerülõ
hiánypótlás átvételének visszaigazolása a küldés napját követõ
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7 napon belül nem történik meg, a dokumentumot
kézbesítettnek kell tekinteni.
Tisztázó kérdés feltételére nincsen lehetõség!
A Pályázó értesítése minden esetben elektronikus úton, a
pályázatban megadott e-mail címre érkezõ értesítésen keresztül
a pályázati portálon történik. A pályázati portált
rendszeres idõközönként érdemes felkeresni a gyors és
hatékony tájékozódás és ügyintézés érdekében.
A befogadott pályázatok esetében a pályázat benyújtásától
számított 150 napon belül a miniszter dönt az elõterjesztett
pályázatok: • támogatásáról; • tartaléklistára helyezésrõl; •
elutasításáról.
A pályázatok a forrás kimerüléséig részesülhetnek
támogatásban, az azon felül befogadott pályázatok
tartaléklistára kerülnek. A tartaléklistás pályázatokat, újabb
forrás rendelkezésre állása esetén azok tartaléklista szerinti
sorrendjében, a Pályázatkezelõ döntési javaslattal a
Támogatóhoz felterjeszti. Támogató döntésérõl az érintett
Pályázók elektronikus úton, a pályázati rendszeren keresztül
értesítésre kerülnek.
A miniszteri döntés régiós bontásban, több szakaszban
történik.
A Pályázók a döntésrõl a döntés meghozatalát követõ 15
napon belül elektronikus úton tájékoztatásra kerülnek.
4. Támogatói Okirat
A pályázati adatlapon megadott adatok alapján, a támogatói
döntéssel rendelkezõ pályázatok vonatkozásában kiállításra
kerül a Támogatói Okirat a döntés meghozatalát követõ 15
napon belül, elektronikus úton.
A támogatás felhasználása a döntést követõen kiállított
Támogatói Okirat alapján történik.
A háztartási nagygép vásárlása kizárólag a Támogatói Okirat
kézhezvételét követõen történhet meg, a Támogatói Okirat
kézhezvételét megelõzõen megvásárolt háztartási nagygépre
(hûtõ vagy fagyasztó készülék, vagy mosógép illetve mosószárítógép) támogatás nem nyújtható!
5. A vissza nem térítendõ támogatás felhasználása
A támogatás felhasználására (vásárlás megkezdésére) a
Kedvezményezettnek a Támogatói Okirat kézhezvételét
követõen 90 nap áll rendelkezésére!
A Támogatói Okirat kézbesítési idõpontjának a pályázati
portálon küldött üzenethez kapcsolódó dokumentum
megnyitásáról automatikusan generált visszaigazolását kell
tekinteni. Ha a Támogatói Okirat pályázati portálon keresztül
történõ átvételének visszaigazolása a küldés napját követõ 7
napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek
kell tekinteni.
6. Fenntartási idõszak
Kedvezményezettnek az új háztartási nagygép fenntartását 3
éven keresztül kell biztosítani a pályázati adatlapon, illetve
a Támogatói Okiratban rögzített magyarországi állandó
lakcímen/vagy tartózkodási helyen. A fenntartási idõszak
kezdete: az új gép átvételének napja.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a Pályázati
Felhívás és a Pályázati Útmutató között eltérés mutatkozik,
a Pályázati Útmutatóban foglaltak mérvadók.
Forrás: hgcs2017.nfsi.hu
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TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy Társaságunk 2017. június 1tõl a lakosság részére díjmentesen biztosítja a zöldhulladék
gyûjtésére szolgáló zöld zsákot.
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú
növényeket, illetve a lehullott falevelet az „ÖKOVÍZ”
Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott
zöld színû lebomló mûanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket
max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve, a zöld zsák mellé
helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyezõ
módon, alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben.
Zsákok begyûjtésének módja: A zöldhulladék gyûjtésére
szolgáló emblémás zsákokat a gyûjtési napokon reggel 7:00
óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlan elé, mert a
hulladékgyûjtõ gépjármû elhaladása után a kihelyezett
zsákokat nem áll módunkban elszállítani! Amennyiben a
zsákba háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, vagy nem
megfelelõ típusú, illetve szennyezett hulladék kerül,
Társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását. A
mindenkori begyûjtéssel egyidejûleg munkatársaink annyi
cserezsákot helyeznek el a postaládába, amennyi
kihelyezésre került. Szükség esetén további zsákok
térítésmentesen igényelhetõk (alkalmanként 5 db) a település
Önkormányzati Hivatalában, amennyiben a szolgáltatás
NHKV által utolsó kiszámlázott idõszakról szóló befizetését
igazolja (csekk, átutalás, csop. beszedés igazolója).
ÖKOVÍZ Nonprofit Kft.

TÛZVÉDELEM AZ ARATÁS IDEJÉN IS
A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt
jelentenek a mezõgazdaságban dolgozóknak, igen
tûzveszélyesek is. Arra kellõ körültekintéssel kell felkészülni,
különösen fontos a betakarítási munkálatokban részt vevõ
erõgépek tûzvédelme, az aratásra, illetve a tarló és növényi
hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása.
Ezeket az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról szóló 54/
2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza.
A mezõgazdasági erõ- és munkagépek, illetve az aratás
tûzvédelmi szabályai
A szabályok betartása különösen fontos, évente több száz
mezõgazdasági tüzet – gabonatábla-tüzet, valamint kazal-,
illetve boglyatüzet – kell eloltaniuk a tûzoltóknak.
A kalászos termény betakarítási, kazalozási,
szalmaösszehúzási és bálázási munkáiban csak a tûzvédelmi
követelményeknek megfelelõ, legalább 1 db 21A és 113B
vizsgálati egységtûz oltására alkalmas tûzoltó készülékkel is
ellátott erõ- és munkagép, valamint egyéb jármû vehet részt,
amelynek tûzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást
megelõzõen az üzemeltetõ elvégezte. A jármû
megfelelõségérõl szemle során kell meggyõzõdni. Ennek
tervezett idõpontját, ötnél több mezõgazdasági jármûvet
érintõ mûszaki ellenõrzés esetén, tíz nappal elõbb írásban az

illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségre be kell jelenteni.
A szemlérõl jegyzõkönyvet kell készíteni, amelynek egy
példányát a jármûvön el kell helyezni.
Kötelezõ az akkumulátorok megfelelõ védõburkolása, illetve
kipufogó és a szikratörõ éghetõ anyagoktól való megtisztítása
legalább naponta egyszer. Figyelni kell arra is, hogy sehol se
csepegjen az üzemanyag vagy hidraulika-folyadék, mert ez
nagyban segítheti egy esetleges tûz terjedését. Fontos, hogy
a munkagépet tilos a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggal
feltölteni. A jármûveken nyílt láng használatával járó
karbantartást, javítást nem szabad végezni gabonatáblán,
szérûn és a rostnövénytároló területén, hiszen e munka során
üzemanyag folyhat el, amelyet a nyílt láng meggyújthat.
Az aratást lehetõleg közút, illetõleg vasútvonal mentén kell
elõször elvégezni, ezek mellett legalább három méter széles
védõszántást kell kialakítani. Ugyanilyen védõszántást kell
készíteni akkor, ha a munkaszünet idejére a kombájnt nem
tudják a gabonatáblától, kazaltól legalább 15 méter
távolságban leállítani. A munkálatok közbeni dohányzás
veszélyeit is fontos szem elõtt tartani, gabonatáblán még a
jármûvek, erõ- és munkagépek vezetõfülkéiben sem szabad
dohányozni. Az aratás idejére a gabonatáblától legalább 15
méterre lehet dohányzó helyet kijelölni, ott vizet tartalmazó
edényt kell elhelyezni.
A szalmaösszehúzást és kazalozást végzõ erõgépek csak
olyan távolságra közelíthetik meg a szalmát és a kazlat, hogy
az ne jelentsen gyújtási veszélyt, ugyanis az erõgépek
kipufogócsöve könnyen lángra lobbanthatja a száraz szalmát.
Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az
ezer négyzetmétert, és a szabadban összerakott kazlak között
legalább húsz méter távolságot kell tartani, vasúti vágánytól
legalább száz, közúttól és erdõtõl legalább huszonöt méterre
kell elhelyezni ezeket.
A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai
Magyarországon évtizedek óta végeznek tarlóégetést,
amelynek egyik oka a monokultúrás termelés. Ez azt jelenti,
hogy a gabonavetést követõ évben is gabona kerül ugyanazon
táblába, így a növény gombabetegségei fokozottabban
megjelennek. A gombabetegségek elleni védekezés jelentõs
mennyiségû növényvédõszer alkalmazásával jár. Ennek
kiváltására alkalmazott olcsóbb módszer a tarlóégetés. A
levegõ védelmérõl szóló 306/2010. (XII. 23.)
kormányrendelet azonban egyértelmûen tiltja a lábon álló
növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben
keletkezett hulladék nyílt téri égetését. Ettõl az elõírástól
azonban jogszabály eltérõen is rendelkezhet. A
kormányrendelet megsértése esetén a tarlóégetés
környezetvédelmi bírsággal sújtható.
Forrás: Katasztrófavédelem

TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT…
Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2017. május 29-én ülésezett. A Képviselõ-testület 2017.
április 5-i döntésének megfelelõen közbeszerzési eljárás
indult a Nyársapáti Általános Mûvelõdési Központ Napközi
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Otthonos Óvoda felújítása tárgyában. Az ajánlatok
beérkezésének határideje 2017. május 3-án lejárt, mely
idõpontig két kivitelezõ nyújtotta be ajánlatát. A Képviselõtestület döntése alapján a közbeszerzési eljárás nyertese az
EcoSaving Kft. (1184 Budapest Aranyesõ utca 8.), aki a
legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot tette.
A Képviselõ-testület megtárgyalta és elfogadta a Nagykõrösi
Rendõrkapitányság 2016. évi önkormányzati beszámolóját.
A Képviselõ-testület elfogadta Nyársapát Község
Önkormányzatának 2016. évi zárszámadását.
Kis Miklós
polgármester

TÁJÉKOZTATÁS A JELENLEG HATÁLYOS

vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés
is.
További kérdéseire választ kaphat a Katasztrófavédelem
honlapján folyamatosan frissülõ kérdés-válaszokból, melyet
az alábbi linken érhet el:
http://www.katasztrofavedelem.hu/
index2.php?pageid=tuzmegelozes_otsz_gyik
Kérem tájékoztatásom és javaslatom
szíves tudomásul vételét.
Nagy Péter
tû. alez. mb. kirendeltség-vezetõ

TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS

SZABADTÉRI TÛZGYÚJTÁS ÉS TÛZMEGELÕZÉS
SZABÁLYAIVAL KAPCSOLATOS
RENDELKEZÉSEKRÕL

Általános tilalomként szerepel a tûzvédelmi szabályozásban,
hogy amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, tilos
a belterületi ingatlanok használata során és a lábon álló
növényzet, növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett
hulladék szabadtéri égetése. A leírtak figyelembevételével a
tilalom alól kivételt képez, ha az önkormányzatok
levegõvédelemmel és égetéssel kapcsolatos rendeletei
amennyiben az a települések belterületén történõ égetés
körülményeit, feltételeit és esetleges tilalmát egyértelmûen
szabályozza.
Az eddigi évek szabályozásával kapcsolatban jelentõs változás
történt azonban a külterületen történõ irányított égetés
végzésével kapcsolatban. Az eddigi elõírás – miszerint az
égetés 24 órával elõbbi bejelentése szükséges – megszüntetésre
került, helyette egy szigorúbb szabályozás lépett életbe.
Az égetés csupán a tûzvédelmi hatóság engedélyével,
legfeljebb 10 ha egybefüggõ területen és további elõre
meghatározott feltételekkel végezhetõ. A tevékenységre
vonatkozó kérelmet, 3000 Ft összegû eljárási illetékkel
(illetékbélyeg), az égetésre vonatkozó tervezett idõpont elõtt
10 nappal korábban kell kirendeltségünknek benyújtani,
melyrõl – annak elbírálása után – eljárás keretében hatósági
döntés születik.
A tûzvédelmi szabályok figyelembe vételével, ha jogszabály
másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója
köteles a területet éghetõ hulladéktól és további hasznosításra
nem kerülõ száraz növényzettõl mentesen tartani. A
Kirendeltség állománya, a szabadtéri tüzek hatékony
megelõzése érdekében hatósági ellenõrzéseket tart az említett
elõírás teljesülésének vizsgálata céljától, és amennyiben az
indokolt, a szükséges hatósági intézkedéseket megteszi.
Fokozott tûzveszély esetén az erdészeti hatóság, illetve az
erdõgazdálkodásért felelõs miniszter rendelheti el a tûzgyújtási
tilalmat, például a katasztrófavédelem kezdeményezésére. A
tûzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az
erdõterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 2010
méteres körzetén belül lévõ külterületi ingatlanokon. Ide
értendõk a felsorolt területeken található tûzrakó helyek, a

Nyársapát község központi terén áll a Trianoni Emlékmû,
mely a képviselõ-testület tagjainak fel nem vett tiszteletdíjából
valósult meg 2009-ben. Ettõl kezdve minden évben méltó
megemlékezés színhelye lett a parkoló, melynek közepét
foglalja el ez az összefogással létrejött gyönyörû alkotás,
emlékeztetve bennünket, magyarokat egy gyászos eseményre.
Június 2-án 16 órakor, verõfényes napsütésben kezdõdött
községi rendezvényünk Himnuszunk eléneklésével, majd
Kocsis Luca elõadásában hallhattuk Bartók Béla: Este a
székelyeknél címû zongora darabját.
Ezt követõen Várnainé Illés Emese, a nyársapáti általános
iskola pedagógusa mondta el emléknapi beszédét. Kiemelte,
hogy mennyire fontos az, hogy az I. világháborút lezáró
„békeszerzõdés” következményét minden felsõs diák ismerje,
és résztvevõi is legyenek a megemlékezésnek.
A nemzeti összetartozás napjához méltóan irodalmi
mûsorunkban együtt szerepeltek Nyársapát kórusai – a
Nyársapáti Népdalkör, a Felnõtt Énekkar - és az irodalmi
színpad tagjai.
Elõször Bimbó Brigitta Vass Albert: A bujdosó imája címû
versével emlékezett 1920. június 4-e gyászos eseményére,
majd citera kísérettel énekeltük el az Õsi székely himnuszt.
Kulinyi Ernõ: Szép vagy, gyönyörû vagy Magyarország
címû versét mondtam el.
A szégyenletes Trianoni békeszerzõdést 1920. június 4-én,
magyar idõ szerint 16 óra 32 perckor írták alá. Ennek
emlékére - a mûsor közben – pontosan ebben az idõpontban
Tóth Tibor alpolgármester, az általános iskola igazgatója
harangot kondított meg és 1 perces néma felállással
emlékeztünk erre a tragikus idõpontra.
Az énekkarok a Kormorán együttes Volt apám, volt anyám
… dalát adták elõ, majd Juhász Gyula: Trianon címû versét
Dombóvári Judit mondta el.
Ezt követõen helyezték el a megemlékezés virágait az
emlékmû talapzatán az önkormányzat, az ÁMK, az általános
iskola, és a községben mûködõ civil szervezetek képviselõi.
Megemlékezésünk a Székely himnusz közös eléneklésével
zárult, amit szintén citerán kísért Nagy Erzsébet.
Tóth Tibor kérte, hogy június 4-én, - ami éppen Pünkösd
vasárnap - este is jöjjünk ki az emlékmûhöz, és gyújtsunk
gyertyát.
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Köszönöm minden lelkes szereplõnek, közremûködõnek,
és mindenkinek, aki eljött, hogy résztvevõje volt
megemlékezésünknek.
„Mert nem lehet feledni, nem soha!”
Nagyné Kovács Éva

MEGEMLÉKEZÉS KÉPEKBEN
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PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE KÉSZÜLVE
Pünkösd a Szentlélek kiáradásának és az
Egyház születésnapjának az ünnepe. Mi is
ennek a jelentõsége? Isten a teremtéssel az
õ végtelen és túlcsorduló szeretetérõl tesz
tanúságot. S Jézus, a második isteni személy
eljövetele nem pusztán azért történt, hogy
helyreállítsa azt, amit az ember a bûn révén
elrontott, hanem az õ személye magát az
Istent mutatja be, tárja fel elõttünk. Krisztus gyerekkora,
munkás élete, csodái, szavai, szenvedése, mind Isten irántunk
való szerelmének tanúbizonyságai. Feltárja mindenki
számára, hogy az ember élete nem a semmibõl a semmibe
tart, hanem van egy szeretõ Atya, aki mindenre kész értünk.
Isten Szentháromság, vagyis az Atya, a Fiú és a Szentlélek
szeretetközössége, amelybe mi is meghívást kaptunk. Jézus
ezért alapít Egyházat, ezért küldi el a Szentlelket, hogy ez a
folyamat, Isten családjának egybegyûjtése megvalósulhasson.
Isten egységet, közösséget akar a világban, a széthúzás, a
gyûlölködés a gonosz mûve. Mi magunktól, egyedül nem
vagyunk képesek megvalósítani ezt. A Szentlélek kiáradása,
vagyis a feltámadt Krisztus bennünk való élete szeretne
alkalmassá tenni arra, hogy Jézus szeretetét jelenítsük meg
a világban, s kovásszá legyünk a világ megszentelõdésében.
Ferenc pápa gondolatai a fiataloknak:
Kedves fiúk és lányok, milyen nagy felelõsséggel járó
feladatot bíz ma ránk az Úr! Azt mondja, hogy az emberek
arról ismerik majd fel Jézus tanítványait, hogy mennyire
szeretik egymást. Más szóval a szeretet a keresztény ember
személyazonosító igazolványa, az egyetlen érvényes
dokumentum, amely alapján Jézus tanítványaiként
azonosítanak minket. Az egyetlen érvényes dokumentum!
Ha ez az okmány lejár, és nem újítjuk meg rendszeresen, nem
vagyunk többé a Mester tanúi. Ezért kérdezem tõletek: el
akarjátok-e fogadni Jézus meghívását arra, hogy tanítványai
legyetek? Akartok-e az õ hû barátai lenni? Jézus igaz barátja
lényegileg a konkrét szeretettel tûnik ki, nem „felhõkanalazó”
szeretettel, nem, hanem a konkrét szeretettel, amely ott
ragyog az életében. A szeretet mindig konkrét. Aki nem
konkrét, hanem csak beszél a szeretetrõl, az szappanoperába
való. Meg akarjátok-e élni ezt a szeretetet, amelyet õ ad
nekünk? Akarjátok vagy nem? Igyekezzünk hát az õ iskolájába
járni, amely egy életiskola, hogy megtanuljunk szeretni. És
ez minden napnak a munkája: megtanulni szeretni.
Ne elégedjetek meg a középszerûséggel, a „tengõdéssel”,
azzal, hogy kényelemesen csak úgy elvagytok! Ne bízzatok
abban, aki elvonja figyelmeteket az igazi gazdagságtól,
amely ti magatok vagytok, és azzal ámít titeket, hogy az élet
csak akkor szép, ha sok mindenetek van! Ne higgyetek
annak, aki el akarja hitetni veletek, hogy akkor vagytok
értékesek, ha olyan erõssé gyúrjátok magatokat, mint a
filmhõsök, vagy ha a legújabb divat szerint öltözködtök!
Boldogságotoknak nincs ára, és nem lehet megvásárolni;
nem egy alkalmazás, amelyet letölthetnétek a mobilotokra:
még annak legújabb változata sem tudna segíteni titeket,
hogy szabaddá és a szeretetben naggyá váljatok.

Jézus mint gyógyszer
Mindannyian rengeteg félelemmel és aggodalommal
küszködünk, még ha le is tagadjuk ezeket. Jézus képes
egyedül bennünket megszabadítani, valóban szabaddá tenni.
Félünk, hogy senki sem szeret bennünket, s bizonyítani
akarjuk szüntelen, érdemesek vagyunk a szeretetre. Sokszor
egymást is a hasznosság szempontjából közelítjük meg, nem
az Isten oldaláról. Nem merjük kiengedni kezünkbõl az
irányítást, mindig mindent az ellenõrzésünk alatt akarunk
tartani, félünk kiszolgáltatni magunkat másoknak, félünk a
bizalom útján járni. Emiatt van az, hogy gyengeségeinket,
hibáinkat takargatjuk, nem merjük felvállalni, mert
sebezhetõnek és gyarlónak érezzük magunkat. Kialakítjuk
életünk szokásrendszerét, s merev ragaszkodásaink is azt
tükrözik, hogy mozdulatlanná akarjuk tenni a valóságot,
félünk bármiféle változástól, nem tudunk kilépni a
komfortzónánkból. Embertársaink felé sem hidakat, hanem
falakat építünk, húzunk, ami elválaszt bennünket.
Szeretjük magabiztosnak feltüntetni magunkat, mégis legbelül
kisgyermekek vagyunk, mert alapvetõen függõvé tettük
magunkat mások véleményétõl, megítélésétõl. „Mit
gondolnak rólam? Elég jó vagyok? Nem tettem-e olyat,
amivel megbántottam a másikat?” – hosszasan sorolhatnánk
még a belsõ szorongásainkat. Különlegesnek szeretnénk
látszani mások szemében, aminek az ára szabadságunk
elvesztése, mert nem az Atya tekintetétõl függünk, aki
végtelenül szeret és tisztel minket.
Félünk a szenvedés és a halál erejétõl, nem hiszünk a
feltámadásban és az örök életben, ezért mindent megteszünk,
hogy az életünk fájdalommentes legyen. Ha valahol fájni
kezd, nem a hit oldaláról közelítjük meg, hanem
fájdalomcsillapítókért rohanunk. Élményekre vágyunk,
belemenekülünk a virtuális álomvilágba, mert az nem fáj,
nem kell gondolkodni, s saját magunk nyomorúságával
szembesülni. Észre sem vesszük, hogy a problémát csak
odébb toltuk, nem oldottuk meg. Jézus az egyetlen út, aki
képes bennünket ezekbõl kivezetni, semmi más. Õ azért jött
el, hogy Orvos és gyógyszer is legyen a megsebzett ember
számára.
Tamás atya

ÓVODAI

HÍREK

Június 6-tól felújítás miatt
az óvoda összevont csoportokkal
a mûvelõdési házban mûködik!

APÁK NAPJA
Pár éve született ez a hagyomány, hogy az édesapáknak is
szentelünk egy napot a naptárban. Mi is megemlékeztünk
óvodánkban róluk 2017. május 12-én.
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Ezen a napon az apukák jöttek a gyermekeikért, ám a kapun
csak akkor jutottak be, ha megmondták gyermekeik jelét,
melyik csoportba járnak, és hogy hívják az óvó nénijüket,
dajka nénijüket.
Az udvaron játékos feladatok várták õket, melyek
végrehajtásához összefogásra volt szükség. Csoportonként
alakítottunk homokvárépítõ csapatokat, akik derekasan helyt
állva csodaszép várakat készítettek. A saját kezûleg elkészített
csákóban tûzhették fel a zászlóikat a várak tornyára.
Programunkat apa-fiú foci meccs zárta, melyet Bozóki
Dénes szervezett. Minden apuka kiérdemelte az oklevelet,
mely emlékeztetni fogja õket erre a napra.
Hálásak vagyunk minden résztvevõnek és szervezõnek, aki
tett azért valamit, hogy ilyen szép délutánt tölthessünk együtt
a szabadban.
Óvó nénik

GYERMEKNAP AZ ÓVODÁBAN
WESTERN PARK
2017. 05. 9-én reggel izgatottan gyülekeztünk az óvoda elõtt,
ahol már két busz várt minket, mivel kirándulni mentünk
Csongrádra, a Western parkba. Érkezésünk után 3 csoportba
osztottak minket, így kellett különbözõ feladatokat
végrehajtani. Volt távolugrás, patkódobás, csizmával
célbadobás, nyomkeresés, aranymosás és még számos
nagyszerû játékos feladat, melyet kipróbáltunk. A kerti
játékok, a lovaskocsikázás és a kisállat simogató külön öröm
volt a gyerekek számára. A feladatokat gyerek és felnõtt
egyaránt kipróbálhatta, így a hideg ellenére nagyon jól érezte
magát mindenki. A házigazdáink egy rövid, vicces mûsorral
is kedveskedtek nekünk, melynek végén egy közös,
vadnyugati táncra hívtak minket. Az idõjárás kevésbé
kedvezett aznap a számunkra, de ennek ellenére nagyon jó
hangulatban telt a nap, a gyerekek fáradtan, de élményekkel
gazdagon tértek haza a kirándulásról. A szervezõknek
köszönjük a lehetõséget és a szervezést, mert tudjuk, hogy
nem egyszerû egy ilyen kirándulást leszervezni, lebonyolítani.
Bozóki Erzsébet

Egész héten imádkoztunk, hogy jó idõ legyen május 26-án
a várva várt napon.
Szerdán már elkezdtük a gyermeknapozást. Az önkormányzat
jóvoltából egy színházi elõadást nézhettünk meg az óvodában
Vilmos és a nagy gubanc címmel, melybõl megtanulták a
gyerekek, hogy az erdõben nem szabad szemetelni, bántani
az állatokat és a növényeket, valamint hallottunk a tûzgyújtás
veszélyérõl is.
Pénteken reggel a dajka néniknek köszönhetõen szép színes
gyurmákból készíthettek a gyerekek valami szépet, amit
haza is vihettek.
9 órára már megérkeztek vendégeink a rendõr bácsi és néni,
valamint Cseh Zoltán egy valódi mentõautóval.
Kipróbálhatták az ünnepeltek a szirénázást, minden felszerelést
megnézhettek. Ezúton szeretnénk megköszönni mindkét
szervnek kedves közremködését.
Az udvaron forgó hordón és ugrálóváron gyakorolhatták az
egyensúlyozás mûvészetét kicsik és nagyok.
A kimelegedett csapatot fagyival és limonádéval kínálták az
óvó nénik és dajka nénik.
Lufiból mindenkinek meghajtogatta Bea néni a kedvenc
állatát ajándékba. A szülõi szervezet ajándékát a Happymeal
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menüt boldogan fogadták a fáradtan hazainduló gyerkõcök.
Minden közremûködõnek köszönjük a fáradozását, amivel
Ilyen emlékezetessé tették az ünnepünket.
Fotók hozzáférhetõek az óvoda facebook oldalán.
Óvó nénik

sírósan, anyába kapaszkodva, kicsit nehezebben barátkozott
meg az óvodával. A kezdeti nehézségeken hamar túllendültünk
és rengeteg móka és kacagás közben megismertük egymást.
Minden gyermek külön kis világegyetem, nincs köztük két
egyforma, s valóságos csoda látni, ahogy nõnek, látni, mint
lesznek egyre önállóbbak, bátrabbak és kreatívabbak, s
egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy már ki is nõtték
a mi kis óvodánkat, s az iskolába készülõdnek.
Ezúton szeretnénk megköszönni a szülõknek, hogy
megtiszteltek minket a bizalmukkal, és ránk bízták
legféltettebb kincseiket. Úgy érzem, a késõbbiek során is e
kölcsönös bizalom jegyében telt az együtt töltött idõ, s igazi
közösség kovácsolódott az óvodában. Köszönöm Önöknek
a sok segítséget, az állandó megerõsítést, hogy egy csónakban
evezünk, azonosak a céljaink.
Török Sándor szavaival búcsúzom:
„Itt minden volt, itt minden múlt, itt minden visszavár. Itt régi
nap nem alkonyult, és nem lett õsz a nyár. A pillanat itt
megmarad, hát adjatok kezet, a kis sziget mindig szabad,
csak emlékezzetek.”
óvó nénik és dajka nénik

KÖSZÖNET
Hálásak a Mazsola csoport tagjai minden kedves támogatónak:
a szülõi szervezetnek, a gyógyszertárnak és Koncz családnak,
akik hozzájárultak, hogy egy fergeteges búcsú délutánt
szervezhessünk június 1-én az óvoda udvarán.
Óvó nénik

ELJÖTT EZ A NAP IS… BÚCSÚZUNK
Lezárult egy korszak. A mai nappal lezárult egy fejezet:
véget értek az ovis évek 21 nagycsoportos kisgyermeknek.
Bízom benne, hogy olyan nagy szeretettel idézik majd vissza
ezt az idõszakot, mint mi, az óvoda óvónõi és dajkái. Amikor
három évvel ezelõtt elõször beléptek az ajtón, volt aki
könnyen, mintha mindig is óvodába járt volna, és volt aki
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ISKOLAI HÍREK

ÁLLÁSHIRDETÉS
A helyi általános iskolába 2017. augusztus 14-tõl
határozott idõre szóló iskolatitkári teendõk
ellátására keresünk érettségizett, gépelni jól tudó, jó
helyesírású, számítógéphez profi módon értõ, jó
munkabírású, felelõsségteljes, szándékaink szerint
lehetõleg nyársapáti illetõségû munkaerõt.
A fenti idõszak elõtt a jelentkezõnek jó lenne
megismerni a legfontosabb teendõket, a
munkavégzéshez nélkülözhetetlen ismereteket,
praktikákat.
Jelentkezést, önéletrajzot, motivációs levelet, ill. az
iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatait
személyesen iskola titkárságára, vagy az
igazgato@erdei-nyapat.sulinet.hu e-mail címre
kérjük eljuttatni
június 20-ig.
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A 8. OSZTÁLYOSOK TOVÁBBTANULÁSÁRÓL

MEGHÍVÓ
„Kinõtt a szárnyunk, ez volt
mit vártunk.
Szabaddá váltunk, ki szól
ránk, meddig szálljunk?”
(Demjén Ferenc)

A Csemõi Ladányi Mihály Általános Iskola
Nyársapáti Tagintézményének 8. osztályos tanulói
szeretettel várják Önt 2017. június 17-én 10 órára
ballagási ünnepségükre, az iskola tornatermébe.
Tóth Tibor tagintézmény-vezetõ
Vígné Kerekes Magdolna osztályfõnök

Bajor Vanessza
Cseh Péter Ákos
Donkó Viktória
Farkas Laura
Gyõri Ferenc Krisztofer
Kébert Attila
Kisfaludi Alexandru
Lófai Mihály
Mikis Klaudia Andrea
Nagy-Gombai Brigitta
Nagy Katalin
Pásztor Olivér János
Péter Katalin
Petrik Krisztina Elizabet
Rehor Anikó
Sóber Alexandra
Somogyi Vanessza Berta
Szalóki Olivér
Ujszászi Panna Lili
Varbai Nikolett Barbara

A ballagás után tanévzáró ünnepélyt
tartunk, melyre mindenkit
sok szeretettel várunk!
Iskola vezetõsége

Április legvégén osztályunk valamennyi tanulója megkapta
az értesítést arról, hogy melyik középiskolába nyert felvételt.
Választásuk reálisnak bizonyult, mert többségüket az elsõnek
vagy másodiknak megjelölt iskolába várják szeptembertõl.
Ketten gimnáziumban, hatan szakgimnáziumban, tizenketten
pedig szakközépiskolában folytatják tanulmányaikat, melyhez
sok sikert, jó eredményeket kívánok.
Vígné Kerekes Magdolna
osztályfõnök

GYEREKNAP A
BOGNÁR GOKART PARKBAN
Nagy meglepetésben volt részük május 26-án a Csemõi
Ladányi Mihály Általános Iskola Nyársapáti Tagintézménye
diákjainak. A szülõi munkaközösség, a diákönkormányzat
és a Bognár Gokart Park közös finanszírozásából a gyerekek
kipróbálhatták a gokartozást. Maga az út is érdekes volt. Az
osztályok lovas kocsival vagy traktorral érkeztek a gokart
parkba.
Bognár István és felesége nagy örömmel köszöntötte és
fogadta az iskolás gyereket.
Egy rövid ismertetõ után az alsó tagozatos gyerekek a
kicsiknek kialakított pályán, míg a felsõsök a felnõtt pályán
versenyezhettek, ami hatalmas élmény volt mindenkinek.
A nagy füves területen a várakozók is hasznosan töltötték az
idõt. Az alsós tanító nénik szervezésében sorversenyeztek,
fociztak, tollasoztak is az osztályok.
A gokartozás során Bognár István és felesége, a
világbajnokságon induló ifj. Tóth Sándor szülei és a szülõk
is segítettek a pályákon a közel 150 nebulónak.
Köszönjük ezt a csodás gyermeknapot!
Tolnai Judit

BESZÉDES KÉPEK
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Miután a tészta kihûlt, kettévágjuk, a krém felét a közepébe
kenjük, a másik felét pedig a tetején oszlatjuk el egyenletesen.
A tetejét dúsan megszórjuk kókuszreszelékkel.
A tepsi mérete: 36X32 cm
Jó étvágyat kívánunk hozzá!
Kiss Andrea

TÜDÕSZÛRÉS NYÁRSAPÁTON
Mint minden évben, az idén is a mûvelõdési ház adott helyet
a községbe kihelyezett tüdõszûrésnek május 17-én és 18-án.
Mindkét napon 8 – 17.30 óráig biztosította a Törökbálinti
Szûrõállomás a nyársapátiaknak, hogy itthon, utazás nélkül
éljenek a szûrõvizsgálat lehetõségével. 249 fõ jött el, ami a
szûrést végzõ szakszemélyzet tájékoztatása szerint jóval
több, mint a tavalyi létszám volt.
Köszönjük a szûrést végzõknek ezt a fontos munkát, és
azoknak is, akik eljöttek, ezzel is biztosítva egészségüket, azt
hogy esetleg több betegségre idõben fény derülhessen.

MÛVELÕDÉSI

HÁZ HÍREI

KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS A
MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

Ingyenes kézmûves foglalkozást tartok a mûvelõdési
házban, melyre sok szeretettel várok minden érdeklõdõt!
A foglalkozások idõpontja:
2017. június 19-én 15-18 óráig
2017. június 27-én 15-18 óráig
Kiss Andrea

HAB LALA
Tészta:
10 db tojás sárgáját 40 dkg cukorral és 8 kanál meleg vízzel
habosra keverjük. 10 db tojás fehérjét kemény habbá verjük
és a tojás sárgájához keverjük. Hozzáadjuk az 1 csomag
sütõport és a 25 dkg lisztet. A tészta felét lisztezett tepsibe
öntjük, a másik felébe 2 kanál kakaóport keverünk, majd
rácsepegtetjük a sárga tésztára. Elõmelegített sütõben 20-25
percig sütjük.
Krém:
1 Ráma margarint 25 dkg porcukorral habosra keverjük. 7 dl
tejben 2 csomag vaníliás pudingot sûrûre fõzzük. Ha kihûlt
a puding, akkor összekeverjük a margarinnal.

Nagyné Kovács Éva

VADÁSZMAJÁLIS NYÁRSAPÁTON
Május 20-án a nyársapáti Nyilasi Iskolában zajlott a ZöldMezõ Vadásztársaság majálisa közel 100 fõ részvételével. A
vadásztársaság tagjai családjukkal, vadászbarátok és azok
családtagjai, Kis Miklós polgármester úr, a Széchenyi
Vadásztársaság elnöke és vadászmestere is meghívottja volt
a majálisnak. A rendezvényen Rácz Gábor hozta az inni
valókat, az ennivalóról pedig a vadászok gondoskodtak.
Vaddisznó-, csülök- és õzpörkölt fõtt a bográcsokban. A
gyerekeket sok játék és légpuska lövészet is szórakoztatta. A
vendégeknek polgármester úr beszélt a Nyilasi Iskola
történetérõl, ami nagyon tetszett mindenkinek. Nagyon
kellemes idõben, jó hangulatban telt a nap beszélgetéssel,
vadászélmények felelevenítésével.
Az idén március 1-tõl a Zöld-Mezõ Vadásztársaság a Magyar
Államtól és a nyársapáti földtulajdonosoktól ismét megkapta
a vadászati jogot. Szeretném megköszönni a nyársapáti
földtulajdonosoknak, hogy újra mi vadászhatunk
földterületeiken.
Köszönjük az önkormányzatnak, hogy ilyen csodás helyet
biztosítottak a vadászmajális megtartásához.
Káldi Zoltán

A NYÁRSAPÁTI NÉPDALKÖR DUNAHARASZTIN
A 2017. május 13-ai jótékonysági estre, melyen a Dunaharaszti
Rákócziligeten épülõ új templom tetõfedési munkáira
gyûjtöttünk pénzt, sokféle felajánlás érkezett. Mások mellett
városunkban köszönthettük a 2011-ben Arany Páva Nagydíjjal
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kitüntetett Nyársapáti Népdalkört. Az együttes a borkóstoló
közben citerajátékkal és énekszóval vidám hangulatot
teremtett az összegyûlt hívek között. Közismert népdalokat
adtak elõ, így bárki bekapcsolódhatott a dalolásba. Sokan
voltak, akik még a borkóstoló után is ott maradtak és
énekeltek, vagy éppen beszélgettek a népdalkör tagjaival.
Külön köszönet Kovács László mûvészeti vezetõnek és
Kapás Mihályné dalkörvezetõnek a színvonalas mûsorért, a
csodálatos élményért.

Köszönet érte a népdalkör valamennyi tagjának (Kapás
Mihályné, Labancz Árpádné, Mészáros Istvánné, Strabán
Anna, Farkas Tiborné, Tolnai Judit, Dombóvári Judit, Kozma
Vivien, Nyilas Katalin, Sági Ilona, Miczi Flóriánné) és a
felkészítõ Kovács László mûvészeti vezetõnek.
Nagy Erzsébet

Dékány Dorottya

Kossuth Emlékkupa –
Amatõr Gokart Verseny
Bognár Gokart Park ad helyet 2017. június 18-án
(vasárnap) villanyfényes, esti verseny a háromfordulós
Kossuth Emlékkupa II. fordulójának.
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.

A NYÁRSAPÁTI NÉPDALKÖR ABASÁRON
A májusi hónapra két szereplés is összejött a Népdalkör
életében. Május 13-án Dunaharasztiban énekeltünk egy
jótékonysági bálon, május 21-én pedig Abasáron, a XXIII.
Nemzetközi Katona- és Bordalfesztiválon mutatkozhattunk
be új összeállításban. Az egész hónap lázas készülõdéssel,
gyakorlással telt, hiszen az új tagoknak sok új dalt kellett
megtanulni, a régieknek pedig feleleveníteni a fellépésekre.
Mindenki maximálisan „odatette” magát, így sikerült mindkét
helyen színvonalas elõadással, jó hangulatot teremtenünk,
amit a nézõk vastapssal jutalmaztak.

Nevezési határidõ: 2017. június 17. (szombat).
Nevezési díj: 10.000.- Ft (edzés, mért edzés, verseny),
melyet a helyszínen kell kifizetni.
Edzések: délután 14 órától
Verseny: este 20.30 órától.
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 II.
fordulójára!
Az utolsó, III. forduló idõpontja:
2017. augusztus 13.
A VIII. Kistérségi Gyermek Gokartverseny 2017. július 23án kerül megrendezésre.
www.bognargokart.hu, bognargokart@yahoo.com
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KOSSUTH GOKART EMLÉKKUPA
2017. május 21-én nagyon jó hangulatban zajlott le a Kossuth
Gokart Emlékkupa I. fordulója a Bognár Gokart Parkban 19
fõ amatõr versenyzõ részvételével. Az idõjárás is kedvezett
a gokart versenyen indulóknak és a nézõközönségnek, mivel
csodálatos napsütés és kellemes meleg volt, amíg rótták a
köröket. A nap zárása után egy hatalmas vihar hûtötte le az
aszfaltcsíkot, és öntözte meg a park csodálatos növényeit.
Legközelebb június 4-én lesz egy pünkösdi családi nap és
bemutató rendezvény, illetve június 18-án folytatódik a
gokart kupa a II., esti fordulóval, melyre szintén szeretettel
várja a Bognár Gokart Park az érdeklõdõ nézõket és a
gokartosokat.

Nagyné Kovács Éva

NYÁRSAPÁTI BOKSZOLÓ SIKERE
Lakatos Kristóf, a Ceglédi VSE versenyzõje ismét nagy
sikert ért el. A Budapest Bajnokságon 2017. május 12-14-ig
ifjúsági 91 kg-os súlycsoportban bajnoki címet szerzett,
vagyis kategóriájában jelenleg Õ a legjobb versenyzõ! Már
ehhez a nem mindennapi eredményéhez is gratulálnunk kell,
de nem elégedett meg ezzel, rá két hétre, május 24-27-ig tartó
Bornemissza Gergely Emlékversenyen a 3. helyezést

érte el. Ez a verseny nemzetközi megmérettetés, melyen 10
ország 217 bokszolója vett részt.
Mindkét kimagasló eredményéhez szívbõl gratulálunk és
további sok-sok sikert, sportszerû küzdelmet kívánunk!
Kristóf pályafutását figyelemmel kíséri Kis Miklós
polgármester úr, Tóth Tibor igazgató úr, Füle Dénes borász,
akik támogatását nagyon szépen köszöni a sportoló és
családja. Természetesen saját edzõjének, Kovács Istvánnak
is köszöni a segítségét, mivel e nélkül nem érhetne el
eredményeket.
Nagyné Kovács Éva

H ÍRMONDÓ

ANYAKÖNYVI HÍREK

17. oldal
Anikó Fodrászat
Fodrászat:

Született:
Darányi László és Rafael Nikolett
Nyársapát, Hetedik dûlõ 3/A. szám
alatti lakosok LÁSZLÓ DÁVID
nevû gyermeke 2017. április 26-án.
Mohella Pál és Kiss Melinda
Nyársapát, Ötödik dûlõ 3. szám
alatti lakosok BOGLÁRKA nevû
gyermeke 2017. május 3-án.
Köszöntjük az újszülötteket!

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

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, 53350-302

Poli-Festés felvételt hirdet
szobafestõ mázoló munkakörbe
nagykõrösi telephelyre.
Amit nyújtunk utazáshoz
gépjármû, versenyképes fizetés.
Érd.: 70-2488-405

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

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

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

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

Eladó!
Bébi hordozó 4.000.- Ft . Mikro 2.000.Ft, kávéfõzõ 1.500.- Ft.
Kukorica morzsoló elektromos 8.000.Ft
Permetezõ szántóföldi Malupa 440 l ,
200.000.- Ft
Érd.: 06-20-447-3071

NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT
AJÁNLATA
- hagyományos pácolású sonkák
- töltött húsok
- fûszerezett töltött 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!

18. oldal
Eredmények:

SPORT
Május 12-14. között a kadet és junior válogatott keret Romániában
nemzetközi versenyen vett részt. Bukarestben több mint húsz ország
részvételével megrendezett viadalon három nyársapáti birkózó is
szõnyegre lépet. Az igen erõs mezõnyben az 50 kg-ban versenyzõ
Kecskeméti Dávid végzett a helyezettek között.
Kecskeméti Krisztián és Rehor Orsolya ezúttal nem végzett a
helyezettek között.
Eredmények:
kadet kötöttfogás
50 kg 5. Kecskeméti Dávid

35 kg 5. Rehor Levente
A kadetek Kiskõrösön a harmadik kötöttfogású
válogatón vettek részt két fõvel. A rendezõk a kadet
válogató mellett egy gyermek versenyt is rendeztek,
ahol a nyársapátiak három fõvel képviseltették
magukat.
A válogatottságért az 50 kg-ban versenyzõ Kecskeméti
Dávid harcolt, aki a két válogatót követõen vezette a
rangsort. Mivel ezen a válogatón is sikerült nyernie
így biztossá vált, hogy a korosztályos világversenyeken
õ képviseli hazánk színeit.
A gyermek korosztályban induló nyársapátiak
mindannyian a dobogósok között végzetek.

Május 20-án, szombaton a legkisebbek a Jász Kupa szabadfogású
birkózó gálán vettek részt négy fõvel. A Jászapátiban megrendezett Eredmények
versenyen a nyársapáti fiatalok szép eredményeket értek el annak
kadet
ellenére, hogy többen elsõ versenyükön léptek szõnyegre ezen a
napon.
50 kg 1. Kecskeméti Krisztián
Eredmények:

gyermek

gyermek korosztály
30 kg 2. Báger Barbara
32 kg 3. Kecskeméti Norbert
38 kg 1. Molnár Vivien
45 kg 3. Krenyóczi Martin

30 kg 3. Báger Barbara
35 kg 3. Kecskeméti Norbert
38 kg 2. Molnár Vivien
Pap Ferenc

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

Május 28-án, vasárnap a Nyársapáti Szabadidõ SE birkózói két
helyszínen is megmérettették magukat. A diákok Tatabányán a
diák I-es kötöttfogású országos bajnokságon szerepeltek. Az 55
szakosztály 184 birkózója 14 bajnoki címért szált harcba. A
nyársapáti fiatalok közül ketten vívták ki az indulás jogát a
bajnokságon, ahol végül a 35 kg-ban versenyzõ Rehor Levente
végzett a helyezettek között.

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, Varga Irén
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

