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MEGHÍVÓ
Nyársapát Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és családját

SZÜRETI MULATSÁGÁRA
2017. szeptember 23-án a Szarka-kúria udvarára.

Kísérõ rendezvény: SZÜRETI KUPA kispályás foci 10 fõs csapatokkal a község
sportpályáján. Jelentkezni 2017. szeptember 15-ig Pásztor Ádám 30/5324153 adom9288@gmail.com ill. Bozóki Dénes
20/4791121 dennis249@freemail.hu címen lehet.

Programjaink a Szarka-kúria parkjában:
9 órától Szüreti Bográcsos Fõzõcske civil szervezetek, családok, baráti társaságok, munkahelyek részvételével.
Jelentkezni szeptember 21-ig a 70/430-4565 telefonon, illetve a szarka@nyapatmuvhaz.t-online.hu címen lehet.
Részvétel a fõzés öröméért.
10 óra MEGNYITÓ Kis Miklós polgármester úr köszönti a vendégeket

Bor- és pálinkakóstolás
11-18 óráig Múzeumunk várja a látogatókat

Gyermekprogramjaink:
12 órától Szõlõpréselés, mustkóstolás
13-18 óráig JÁTÉKPARK
14-17 óráig Kézmûves foglalkozások, lufihajtogatás

EBÉD (marha-, birka- és vaddisznópörkölt) 500.- Ft/adag
13 óra Táncos, dalos összeállítás a nyársapáti óvoda és az általános iskola diákjainak részvételével
13.30-tól Néptánc és táncház a Cegléd Táncegyüttes és Tormási Elek és zenekara részvételével
14.30 óra BIMGÓ BRIGITTA zenés mûsora
15 óra Nyársapáti Népdalkör mûsora
16 óra Köszöntõt mond: FONT SÁNDOR Országgyûlés Mezõgazdasági Bizottság elnöke

Az 1. osztályosok mûsora és fogadalomtétele
A Nyársapáton 50 éve házasságot kötött lakosaink köszöntése
A 60 éves nyársapáti lakosok köszöntése
Jó sportoló nyársapáti gyerekek köszöntése

17 óra JOLLY & SUZY fellépése
18 óra Bimbó Brigitta és a Nyugdíjas tánckar mûsora
18.20 óra Strabán Anna NUSIKA  mûsora
19 óra SOLTÉSZ REZSÕ fellépése
20–24 ig UTCABÁL Hernádi Péter, Nagy Péter és Illés Evelin élõ zenéjével

(A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!)

Mindenkit szeretettel vár:

Kis Miklós polgármester
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NYÁRSAPÁT A NEMZETI VÁGTÁN

Örömmel értesítjük Nyársapát lakosait, hogy a Kecskeméti
Vágta futamain Kövesdi István ceglédi lakos CINKE
nevû lovával Nyársapát színeiben versenyezve indulási
jogot szerzett a NEMZETI VÁGTÁN, melyhez gratulálunk.

A NEMZETI VÁGTA futamait
2017. szeptember 16-án 9 órától rendezik meg

Budapesten, a Hõsök terén.

Erre az eseményre községünk érdeklõdõ lakosai részére
autóbuszt biztosítunk.
A részvétel díja kb. 4.500.- Ft, mely a belépõt és az
autóbusz költségét tartalmazza.

Aki a Nemzeti Vágtán szeretne részt venni, kérjük,
jelentkezzen a mûvelõdési ház 06/70/430-4565 telefonján
szeptember 12-ig.

Szurkoljunk a helyszínen Nyársapát lovának!

Kis Miklós
polgármester

TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT…

Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2017. augusztus 28-án ülésezett. A Nyársapát Község
Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani „Önkormányzati
tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények
fejlesztésének támogatása Pest megyében” elnevezésû
pályázati felhívására. A pályázat keretén belül az
önkormányzat tulajdonában lévõ 2712 Nyársapát Ugyeri
utca 1. szám alatti ingatlanon új egészségház kerül építésre.
A projekt összköltsége 84 049 211.- Ft, a megvalósításához
szükséges saját erõ összege 4 202 461.- Ft.
Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
kifejezi azon szándékát, hogy a Nyársapáti Általános
Mûvelõdési Központ Napközi Otthonos Óvoda elnevezését
Elek-apó Óvodája elnevezésre módosítja.

Kis Miklós
polgármester

TÁJÉKOZTATÁS

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot, hogy a
kéményseprõipari tevékenység
ellátásának szakmai szabályairól
szóló  21/2016. ( VI.9.) BM rendelet

értelmében a BM Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság Gazdasági Ellátó Központja, mint
kéményseprõipari szerv Nyársapát község területén

2017. szeptember 15 – 2017. október 30.
kéményseprõipari közfeladatot lát el.

Az ingatlan használója köteles lehetõvé tenni és a szükséges
feltételeket biztosítani a kéményseprõipari szerv számára,
hogy az idõszakos sormunka keretében és a sormunka
keretén kívül adódó feladatait ellássa.

Nyársapát Község Önkormányzata

NE SZEMETELJ!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a község területén
eluralkodott szemetelés,és a szelektív gyûjtõszigeten az
oda nem illõ hulladékok lerakása miatt rejtett vadkamerákat
fogunk kihelyezni (faház, parkoló stb.).
Ugyanilyen kamerák elhelyezését határozták el a gazdák is
a lopások felderítésének elõsegítésére a földterületeiken, a
gyümölcsösökben, mivel egyes emberek elõszeretettel
dézsmálnak! „Akinek nem inge, ne vegye magára!”

Kis Miklós
polgármester

SZENT ISTVÁN NAPI KÖZSÉGI

ÜNNEPSÉG NYÁRSAPÁTON

Mint már több éve, idén is 3 helyszínen zajlott Nyársapát
augusztus 20-ai ünnepsége.
2017. augusztus 19-én 16 órakor ünnepi szentmise kezdõdött,
amit Maczák Tamás káplán atya celebrált a katolikus
templomban. Ezt követõen 17 órakor az Árpád-szobornál
folytatódott ünnepségünk. Bíró Csilla elõadásában Szuhanics
Albert: Államiságunk ünnepe címû versét hallgattuk meg,
majd a Felnõtt Énekkar és a Nyársapáti Népdalkör együtt
énekelte a Transylmánia: Hazám, hazám, édes hazám címû
dalát citera, zongora és sámándob kísérettel. A szobor
talapzatán Nyársapát Község Önkormányzata, intézményeink
és civil szervezeteink koszorút helyeztek el, mellyel honfoglaló
vezérünknek tisztelegtünk.
A koszorúzás után 17.45 órától a Szarka-kúria udvarán
folytatódott Falunapunk. Ünnepi mûsorunk kezdetén közösen
elénekeltük a Himnuszt, majd Földi László országgyûlési
képviselõ mondta el ünnepi köszöntõjét. Az új kenyér
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szentelésére már a templomban sor került, így azt  Szent
István napi ünnepségünk keretében a kúria színpadán Szabó
Gábor református lelkipásztor áldotta meg.
Kis Miklós polgármester úr és dr. Bicskei Krisztina jegyzõ
asszony adta át a Díszpolgári Cím és a Nyársapátért Emlékérem
kitüntetéseket.
A képviselõ-testület 2017. évben a Díszpolgári Címet Fodor
Ferencné, a Nyársapátért Emlékérem kitüntetést pedig Miczi
Flóriánné és Pap Ferenc részére adományozta több évtizedes
közösségi munkájukért, illetve a sport terén végzett kiemelkedõ
nevelõ munkáért. Szívbõl gratulálunk a községi kitüntetések
díjazottainak!
Kis Miklós polgármester úr és Pásztor Jánosné átadta a
Virágos, rendezett kert díjakat is annak a 15 családnak –
Faragó Sándorné, Kormány István, Jana István, Cseh József,
Kiss Erzsébet Katalin, Kovács István, Bimbó Istvánné, Kisné
Sági Edit, Tóth Ferenc, Bakos Ferencné, Egri János, Tóth
Sándor, Szmatona József, Víg Károly, Csehné Bakos Erzsébet
-, akik virágos portájukkal, kertjükkel sokat tettek a falu
szépítéséért. Gratulálunk mindegyiküknek! Ünnepségünk a
Szózat hangjaival zárult.
Az est további részében a szórakozásé volt a fõszerep. 19
órakor a Nyársapáti Népdalkör a Dicsõ István király címû
dalt, és kalocsai arató dalokat énekelt. Színvonalas
fellépésükben bemutatkozott két fiatal citerásuk is.
Csombor Teréz, a Kecskeméti Katona József Színház, és
Kiss Zsolt a Nagykõrösi Körszínház tagja ünnepi, szórakoztató
mûsorukban az István a Királyból fantasztikus blokkot adott
elõ – mint tanár és tanítványa, amit a közönség hatalmas
tapssal jutalmazott. A rockopera elevenedett meg a
színpadunkon két hatalmas hang és szívbõl jövõ színészi
alakításban. Nosztalgiával folytatták, népszerû operettekbõl
adtak elõ kettõsöket örömmel énekelve.
20 óra 30 perctõl utcabál kezdõdött DJ Bertoldó
közremûködésével, ami közben 21 órakor csodálatos
tûzijátékkal köszöntöttük Szent Istvánt és az államalapítás
ünnepét.
Köszönjük minden fellépõnek, közremûködõnek, segítõnek
a
munkáját, színvonalas szereplését. Olyan jó lenne, ha kis
községünk lakosai közül sokkal többen jönnének el
ünnepségünkre!

Nagyné Kovács Éva
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ÓVODAI HÍREK

MEGHÍVÓ

Nyársapát Község Önkormányzata tisztelettel meghívja
Önt a Nyársapáti ÁMK felújított Napközi Otthonos

Óvodájának ünnepélyes átadására
2017. szeptember 29-én 16 órára

az óvoda udvarára.

Program:

- Himnusz
- Verset mond Bimbó Brigitta
- Az ünnepséget megnyitja Kis Miklós
   polgármester
- A felújított óvodát átadja és köszönti a
  megjelenteket: Pogácsás Tibor a
   Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára
  és Földi László országgyûlési képviselõ
- Óvodások mûsora
- Állófogadás

Kis Miklós
polgármester

ELKÉSZÜLT AZ ÓVODA FELÚJÍTÁSA!
Nyársapát Község Önkormányzata már több alkalommal
adott be pályázatot óvodánk felújítására – legutóbb 2016.
decemberében.  A pályázat kedvezõ elbírálásáról a
Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára 2017.
január 17-én értesítette a képviselõ-testületet. A tervezett
felújítási, korszerûsítési munkálatokat Magyarország
Kormánya 121.000.000.- Ft összeggel támogatta. Ezen
összegbõl a beruházás során nagyon sok munkát valósítottunk
meg a kivitelezõ EcoSaving Kft. közremûködésével. A
munkálatok június 7-én kezdõdtek el, augusztus 31-én
jelentette készre a kivitelezõ a beruházás megvalósítását.
Elkészült a teljes villanyszerelési munka, beleértve a 16 A-
rõl 32 A-re való bõvítést is, tetõszerkezet felújítása, lécezés,
bádogozás, cserépfedés cseréje. Új villámhárítót szereltek
fel. Az eredeti épület rossz mûszaki állapotú tetõfedése miatt
az épület több helyen beázott. Ez teljes mértékben kihatott

szinte az egész épületre vonatkozó egyéb elemekre, falazat,
mennyezet stb. A födémeken egységesen 20 cm vastagságban
hõ- és hangszigetelõ üveggyapot került elhelyezésre. Az
óvodaépület helyiségeiben a gépészeti alap vezetékelés miatt
az összes padlóburkolatot elbontottuk. Helyettük új
padlóburkolatot, illetve fali csempe burkolatot valósítottunk
meg, a falakat, nyílászárókat újra festettük. Teljesen
megújultak az óvoda vizes helyiségei, szociális blokkjai. A
felújítás keretében a fûtési és vízellátó rendszer is
rekonstrukcióra került, a gázkéményt és a gázkazánt is
kicseréltük. Az óvoda napelemes rendszerét bõvítettük.
A projekt keretén belül bútorokat, kültéri és beltéri játékokat
szereztünk be. Az udvaron esésvédõ burkolatot alakítottunk
ki, építettünk egy szabadtéri színpadot és egy gyermek mini
KRESZ pályát. A gyerekek a közúti közlekedés
legvédtelenebb és legveszélyeztetettebb szereplõi. A tudatos
magatartás kialakításában, a baleseteik megelõzésében nagy
szerepet játszik a biztonságos közlekedésre való nevelésük.
Ezt szolgálja a mini KRESZ pálya, ahol a kicsik kipróbálhatják
és nagyon könnyen meg is tanulhatják, hogy hogyan kell
biztonságosan közlekedni.
Köszönjük a Kormány nagyösszegû támogatását, a tervezõ,
a kivitelezõ munkáját, az önkormányzat, a hivatal, az ÁMK
dolgozóinak munkáját, közremûködését. Külön köszönöm a
közmunkások szorgos munkáját is, mellyel hozzájárultak
ahhoz, hogy az óvodások a szeptemberben induló nevelési
évet a gyönyörûen felújított óvodaépületben kezdhették
meg.
2017. szeptember 29-én 16 órakor lesz az ünnepélyes
átadás Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati
államtitkárának közremûködésével. Az ünnepélyes átadásra
és megvendégelésre szeretettel meghívjuk Nyársapát óvoda
iránt érdeklõdõ lakosait és a kedves szülõket.

Kis Miklós
polgármester

AZ ELKÉSZÜLT ÓVODA

KÉPEI

mini KRESZ pálya
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középsõsök öltözõje

nagycsoport csoportszoba

kiscsoport csoportszoba mozgáskorlátozott mosdó

gyermek mosdó

konyha részlete

színpadnagycsoport osok öltözõje
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ISKOLAI HÍREK

KEZDÕDIK AZ ISKOLA

Kedves diákok, szülõk, iskola iránt érdeklõdõ nyársapáti
polgárok. Történelmi tanévkezdés volt augusztus 30-án,
hiszen több mint fél tucat év után tagintézménybõl ÖNÁLLÓ
ISKOLÁVÁ alakultunk. Új nevünk MÁTYÁS KIRÁLY
ÁLTALÁNOS ISKOLA. Utolsó magyar származású
királyunk példája, élete, munkássága jelentõs módon erõsítheti
a tanárok és diákok önazonosság tudatát. Egész éves
eseménynaptárunk az új névadó bûvkörében zajlik majd. Az
ünnepségünket megtisztelte egykor diákunk Kis Miklós
Zsolt vidékfejlesztési államtitkár úr, aki az intézmény új
zászlaját átadta ünnepélyes keretek közt. Kedves és
iránymutató beszédében utalt a legnagyobb és legjobban
kifizetendõ befektetésrõl a tanulásról. Ünnepségünk kiemelt
része volt az ELSÕ OSZTÁLYOSOK köszöntése, õk a
nyolcadik osztályosoktól megkapták az ingyenes tankönyv
csomagot. Azután Tóth Tibor tartott tanévnyitó beszédet.
Beszélt Mátyás király jelentõségérõl és az újonnan kapott
önállóság felelõsségérõl. Gondolataiban kitért a szakos ellátás
nehézségeire, mert az új névhez régi-új csapat is dukál.
Fontosnak tartjuk, hogy félelemmentes, otthonos érzõ
figyelmet erõsítõ fejlesztõ légkör alakuljon ki. Diák, tanár,
szülõ is szeressen iskolába járni, s a semmit se érõ közömbös
nihilnél a közös tanulásból fakadó fejlõdés legyen a
legfonatosabb. Igazgató úr hangsúlyozta a szülõk felelõsségét
is, a hiányzás és az étkezés körüli dolgok szigorítását. A
boldogságprogramot továbbra is folytatjuk, a tanulás tanítása
prioritás lesz és az „Aizóna” programmal próbáljuk a fegyelmet
következetes keretek között tartani.

MEGÚJULT AZ ÓVODA

2017. június 6-tól szeptember 1-ig óvodánk a mûvelõdési ház
épületében üzemelt. Mivel mindkét intézmény a Nyársapáti
Általános Mûvelõdési Központ része, csak a helyszín változott,
minden más ugyan úgy mûködött, mintha az óvodában
lettünk volna. A könyvtár helyiségein kívül a gyerekek
rendelkezésére állt a nagyterem, az úgynevezett konyha, az
elõtér és a mosdók helyiségei. Az udvari játékokat sem kellett
nélkülöznünk, ezért külön köszönet Bimbó Pálnak és a
közmunkásoknak.
A mûvelõdési ház dolgozói szeretettel fogadtak bennünket és
segítették a berendezkedést, és a lehetõségekhez mérten
mindent megtettek azért, hogy az ovisok – gyerekek és
óvodai dolgozók is - otthon érezzék magukat ez alatt a két
hónap alatt. Mi is úgy végeztük a dolgunkat, hogy a lehetõ
legkisebb mértékben zavarjuk meg a mûvelõdési ház
megszokott életét. Úgy érzem, hogy nagyon jól sikerült az
„együttélés”. Ezt köszönöm minden munkatársamnak,
szülõnek és gyermeknek egyaránt.
Természetesen azért voltak változások, például az, hogy a
gyerekek biztonsága érdekében kaput szereltünk fel, amit a
nyitva tartási idõn kívül be is zártunk. Így megszûnt annak
a lehetõsége, hogy bármikor látogathassa a lakosság a parkot,
ahol hozzájuthattak az internet lehetõségéhez, illetve
korlátoztuk a konditerem használatát.
A szülõknek köszönjük, hogy kérésünket megértve csak azok
a gyermekek jártak nyáron óvodába, akiknek más
elhelyezésérõl nem tudtak gondoskodni. Így nem volt
helyhiány, és nem volt gond az étkezéssel, alvással,
játékterülettel sem.
Szeptember 4-én a takarítás, átköltözés után ismét birtokba
vehettük a teljesen felújított, gyönyörû óvodánkat, ahol öröm
lesz dolgozni és óvodásnak lenni a szép környezet és az
újdonságok miatt. Ilyen például az udvaron lévõ színpadunk,
a gyermekek mini KRESZ parkja, új játékok, amik elõsegítik
a kicsik fejlõdését.
Köszönjük mindenki áldozatos munkáját, közremûködését,
szervezõ tevékenységét, akik hozzájárultak az óvoda
épületének megújulásához.
Külön köszönjük Nyársapát Község Önkormányzata
Képviselõ-testületének, Kis Miklós polgármester úrnak, dr.
Bicskei Krisztina jegyzõ asszonynak és munkatársainak a
támogatását, munkáját, mellyel lehetõvé tették az új nevelési
év zökkenõmentes indítását.

Szõke Piroska Andrea óvodavezetõ

ÓVODAI HÍREK

Az óvodában - mint eddig is – 3 csoportban 61 fõ óvodással
kezdõdött meg szeptember 1-jén a 2017/2018-as nevelési év.
A kiscsoportban a beszoktatással ez a szám természetesen
bõvül. A kiscsoportban Bakosiné Balog Anikó óvónõ,
Kisprumik Marianna pedagógiai asszisztens és Strabán Anna
dajka, a középsõben Csehi Istvánné és Nagyné Szathmáry
Dóra óvónõ, Benchea Irina dajka, a nagycsoportban

Dombóvári Judit óvónõ, Gödény Beatrix pedagógiai
asszisztens és Dobosné Lantos Erzsébet dajka gondoskodik
a gyermekek életkoruknak megfelelõ nevelésérõl,
fejlesztésérõl.
Óvodánk hétfõtõl péntekig 6.30 órától 16.30 óráig tart nyitva,
ami napi 10 óra.
Reggel 6.30-tól 7.30 óráig összevont csoportban várjuk a
gyülekezõ gyerekeket. Kérjük a szülõket, hogy gyermekeiket
reggel 8 óráig hozzák óvodába. A bejárati kaput a gyermekek
biztonsága érdekében 8 óra után bezárjuk. A késõbb, illetve
nap közben érkezõket csengetésre engedjük be az intézmény
területére.
Augusztus 29-én, az elsõ szülõi értekezleten minden szülõvel
ismertettük az óvoda házirendjét, mely tartalmazza az
intézmény mûködésével kapcsolatos részletes tájékoztatót, a
gyermekek jogait, a szülõk jogait, és kötelezettségeit, az
óvodával kapcsolatos szabályokat.
Természetesen ezek a szabályok a gyermekek érdekeit
szolgálják, hogy nevelésük minél inkább zökkenõmentes
legyen. Óvodánkban eddig is, és ezután is a
gyermekközpontúság lesz az alapvetõ érték.

Szõke Piroska Andrea óvodavezetõ
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TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG KÉPEI

ISKOLANYITOGATÓ

Iskolanyitogató programot valósítottunk  meg Balogné Benkó
Zsuzsanna elképzelése alapján. A leendõ elsõsök két délelõtt
jó hangulatú játékos foglalkozáson vettek részt. A hatéves
gyermek életében óriási fordulatot jelent, hogy iskolába
kerül. Gyökeresen megváltozik, átalakul az élete. A gólyatábor
célja az volt, hogy megkönnyítse a kisgyermekek iskolai
beilleszkedését. Az átmenet megkönnyítése a család, az
óvoda, és az iskola segítõ, támogató nevelési módszerein,
együttmûködésén múlik.
Jó érzéssel töltött el, hogy ilyen nagy érdeklõdés volt az
iskolanyitogató iránt. Reméljük, hogy hagyománnyá válik ez
a program!

Kiss Andrea

A MAGA+TARTÁS magunk és társaink biztonsága miatt és
kultúránk tisztelete, a közösségbe létezés okán nagyon
lényeges. Dancsó Rozália igazgató helyettes bemutatta a
tantestületet, kedves tapssal és éljenzéssel fogadták az
egybegyûltek az elhangzó neveket.

BOLDOG, EREDMÉNYES, TESTET-SZELLEMET-
LELKET FEJLESZTÕ, ÖNNÁLLÓSÁGOT ERÕSÍTÕ,
INTELINGENS MUNKÁT KÍVÁN MINDENKINEK AZ
ISKOLA VETETÕSÉGE.

Tóth Tibor
igazgató
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TÓTH SANCI VILÁGBAJNOKI MÁSODIK!

Sanci saját gépével edz Nyársapáton, a Bognár Gokart
Parkban már 4 éve. Több kupát, országos bajnokságot
megnyert, így már természetesen nem versenyez az amatõr
gokartosok között, de továbbra is segít a gyerekeknek a
gokartozás megszerettetésében.
Már ismert az olvasók elõtt, hogy a 17 éves rendkívüli
tehetségû srác eljutott Madridba a KWC 2017 Gokart
Világbajnokságra, ahol a több mint 200 nevezõ között egy

KOSSUTH EMLÉKKUPA – AMATÕR GOKART

VERSENY 2017 EREDMÉNYHIRDETÉSE

A Bognár Gokart Park ad helyet
2017. szeptember 24-én (vasárnap)

14 órakor
a háromfordulós Kossuth Emlékkupa
eredményhirdetésének, melyre minden

érdeklõdõt és a versenyeken induló
gokartosokat szeretettel várunk.

A belépés ingyenes!

www.bognargokart.hu
bognargokart@yahoo.com

KÖNYVAJÁNLÓ

Békésy Erika:
Egy elvált, egy özvegy és egy szingli

Spell Bound:
Megbûvölve

These Broken Stars:
Lehullott csillagok

Siege and Storm:
Ostrom és vihar

Shadow and Bone:
Árnyék és csont

Kiss Andrea

MÛVELÕDÉSI HÁZ HÍREI

MEGHÍVÓ

A Nyársapáti Népdalkör az idén ünnepli
fennállásának 30 éves évfordulóját, mely

alkalomból Népdalköri Találkozót szervez
az általános iskola tornatermében 2017.

október 7-én 9 órától, melyre szeretettel
várja az érdeklõdõ nyársapáti lakosságot.

Tisztelettel kérjük, és köszönettel elfogadjuk
a Népdalköri Találkozó megrendezéséhez

bármilyen formájú támogatását, segítségét.

Részvételüket és támogatásukat
elõre is köszönjük!

Nyársapáti Népdalkör

hétig versenyezve összesítésben a Junior kategóriában
abszolút 12. lett, 2 futamon fölállhatott a dobogóra is elõször
2., majd 3. helyezést elérve. Ehhez a fantasztikus eredményhez
szívbõl gratulálunk!
Eredményei alapján jogot nyert a következõ Európa illetve
Világbajnokságon való indulásra.
További sikeres versenyzést kívánunk!
Az elõzõ cikkemben azt kívántam, hogy Madridban se
találjon legyõzõre, ami majdnem teljesült élete elsõ
világbajnokságán. Remélem, a rutin majd meghozza a várva-
várt gyõzelmet is!

Nagyné Kovács Éva

VÉDÕNÕI BEMUTATKOZÓ

Szeretettel köszöntök minden kedves olvasót, nyársapáti
lakost. Tóth Zsuzsanna, helyettes védõnõ vagyok. Két
kamasz fiút nevelek. Tizenöt és tizenhárom évesek.
Nagykõrösön lakunk. Kocséron dolgozom fõállású
védõnõként. Nyársapát helyettesítését Tóth Renáta kolléganõ
távollétéig látom el.
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MIÉRT KEVÉS A GÓLYA?

A korábbi évekhez hasonlóan az idén is mintegy 500 pár
fehér gólya foglaltfészket a Körös-Maros mentén. Itt a
nemzeti park szakemberei évenkénti felmérésekkel követik
nyomon a gólyaállomány létszámváltozását, egészségi
állapotát, és a rájuk leselkedõ veszélyeket. A populáció

Tanácsadás és fogadóóra rendje a megszokott szerint:
Várandós tanácsadás: 09.00-11.00
Önálló védõnõi tanácsadás: 11.00-13.00
Dr. Gyáfrás Sándorral tartott tanácsadás: 13.00.-14.00
Az óvoda és iskola kezdéskor fontosnak tartom megemlíteni
a testi higiéniát, az egészséget. Mindannyiunk közös érdeke,
hogy tiszta és egészséges környezetben éljünk. Fõleg, hogy
az óvoda épülete most került felújításra.
A gyermekek megfelelõ öltözete is nagyon fontos. Az õsz
beálltával a réteges öltözetet tartom elõnyösnek, mert reggel
még hûvös van, viszont napközben sokszor nagyon jó idõ
van. Ezért fontos , hogy reggel ne fázzanak meg, nappal
pedig ha kimelegszenek ne rajtuk száradjon meg a ruha,
hanem rétegenként le tudja venni. Fontos, hogy nyáron
például ne harisnyában legyenek a gyerekek, mert sajnos erre
is volt példa vagy, hogy nem volt a gyermeken alsónemû és
déli pihenõkor szégyellt levetkõzni. Mi sem szeretnénk ilyen
helyzetbe kerülni, ezért kérem önöket, hogy gyermekeiket se
hozzák ilyen kellemetlen helyzetbe. A gyermekeknél legyen
papír zsebkendõ, hogy az orrukat meg tudják törölni. Iskolás
gyermeket reggeli, tízórai nélkül ne engedjék iskolába, ha ott
nem kap ellátást. Üres gyomorral nem tud gondolkodni,
tanulni, fájni fog a feje, rosszul lesz.
Fontos, hogy beteg gyermeket ne vigyenek óvodába és
iskolába. Még akkor sem, ha csak egy kis hõemelkedése volt
vagy hányingere és adtak neki gyógyszert. Minden ilyen
esetben vigyük orvoshoz. Szóljunk az óvodában, iskolában,
hogy nem megy aznap, mert igazolatlan hiányzás lehet
belõle. Jelezzük az intézmény felé, hogy meddig nem megy
iskolába vagy óvodába a gyermek. Az étkezésbõl ki kell
húzni, ami a szülõ zsebét is érinti. Ha nem szól fizetni kell
az étkezési díjat aznapra.
Sokszor probléma a fejtetvesség, illetve a rüh. Sajnos
mindkettõ demokrata jószág nem kérdezi meg,  hogy bejöhet-
e. Kérem, ha ilyet észlel a megfelelõ szerekkel kezelje
gyermekét. Szóljon az óvónõnek, pedagógusnak, hogy a
többi gyermek szülei is nézzék meg gyermekeiket.
Amennyiben nem tudja a kezelés menetét szívesen segítek,
jöjjön nyugodtan tanácsot kérni. Ha anyagi gondja van,
akkor is jelezze, hogy segítségre lenne szüksége a szer
megvételében. A lényeg, hogy ne maradjon kezeletlenül.
Az óvodában és iskolában is elérhetõ leszek, melyet majd az
adott helyen a hirdetõ táblán olvashatnak.

Telefonos elérhetõségem: 06-70-599-83-95

Köszönöm a bemutatkozás lehetõségét! Eredményekben
gazdag, sikeres, boldog tanévet kívánok mindenkinek.

Tóth Zsuzsanna

IDEJÉBEN SZEDJÜK FEL!

A SZABAD FÖLD KERTJE - SZEPTEMBER ELEJÉN
csalóka az idõ: szinte nyár van, de érdemes odafigyelni több
dologra is. Például az érett termény betakarítására, amivel
nem jó sokáig várni, ugyanis a szabadban hagyva romolhat
az állapota.
Két éve és tavaly is úgy jártam, hogy a nyár végéig a bakháton
termõ sárgarépám egészséges volt.
Aztán szeptember végén, október elején felszedtem, s akkor
ért a meglepetés: a gyökerek egy részét megtámadta a
répalégy. Az idén már a következõ napokban felszedem hát
a répát és a petrezselymet. Hasonlóan járok el a burgonyával
is, annál ugyanis most a nyár végén mégis megjelenõ – addig
sikerült a fertõzést elkerülni – burgonyabogarak kezdték
letarolni a leveleket. A bokrokat nem akarom permetezni, a
termés beérett, így felszedem, és a pincébe, a hidegre, a répa
mellé viszem.
Hasonló a helyzet az almával, bár még kell két hét a teljes
érésig, de nem hagyom kint a fagyokig a termést, ugyanis
nagyon nagy a poloskanyomás. Igen aktívak a darazsak is,
többnyire csak megsebzik, de sokszor teljesen megeszik az
almát.
A sebeken napokon belül megjelenik a monília gomba, és
megrothad a gyümölcs. Az alma és körte akkor érett, ha a
magja már sötétbarna.
Arra persze vigyázzunk, hogy mit szedünk le és mikor, mivel
egyes gyümölcsök nem utóérõek. Ilyen a szõlõ is, tehát csak
akkor vegyük le, ha megesszük, vagy ha jönnek a fagyok és
védett helyre kell tennünk. Sokan nem foglalkoznak vele,

létszámát sok tényezõ befolyásolja, az egyik ilyen, hogy
milyen kondícióban érkeznek vissza tavasszal – azaz találtak-
e- a telelõterületükön elegendõ táplálékot - , és zavartalan
volt-e az útjuk. Az idén a vonulásban lehetett valamilyen
hátráltató tényezõ, mert más madarakhoz hasonlóan a
gólyáknál is kettészakadt a mezõny: egyesek egészen korán,
már márciusban megérkeztek, míg mások csak április derekán.
Az idõjárás szintén fontos közreható tényezõ. Ha a tojásos,
illetve a kis fiókás idõszakban többnapos hidegfrontok, esõk,
viharok jönnek, akkor sok tojás vagy fióka elpusztulhat. Az
idén még áprilisban is volt nagyobb hóesés, május vége felé
pedig egy hidegfront tört be a térségbe. Valószínûleg ez az
oka annak, hogy meglehetõsen sok fészekben egyáltalán
nem nevelkedett fióka.
Ahol szerencsésen kikeltek az utódok, ott meg igen erõsen
fellépett a táplálékhiány kérdése. Az aszály miatt kevés
vízfelület maradt, így a gólyák étlapjáról sok helyen hiányoztak
a halak és a kétéltûek. Földi gilisztákat és ízeltlábúakat
(sáskákat, szöcskéket) találtak ugyan, de ezekbõl nagyon
sokat kellett megfogniuk ahhoz, hogy megfelelõen tudják
táplálni a kicsinyeiket. Ez is hozzájárult, hogy idén a
szokásos négyfiókás fészkek helyett a háromfiókásak vannak
többségben. Remélhetõleg jövõ tavasszal kedvezõbb
körülmények várják itthon õket.

Forrás: Szabadföld
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SZÛKÖS IDÕK JÖNNEK? NYUGDÍJASKORI ÁLMOK

Életkorunk elõrehaladtával az egészségi állapot is megromlik.
Míg 25–34 év közötti honfitársaink egyötöde tartja kitûnõnek
a saját egészségét, az arány az 55–64 év közötti korcsoportban
4 százalékra csökken, a 65 év felettiek körében pedig 6
százalék – derül ki az Aegon 2017-es Nyugdíj-felkészültségi
Kutatásából.
 (Sajnos ezt igazolják vissza az Eurostatnak, az unió
statisztikai hivatalának adatai is: a magyar férfiak
nyugdíjasként mindössze 6,2, a nõk pedig 6,1 évet töltenek
el jó egészségi állapotban.)
A megkérdezettek 31 százaléka részmunkaidõben dolgozna
tovább a nyugdíjkorhatár elérése után. Ezzel szemben a
valóság: a magyar nyugdíjasok harmada a tervezettnél
elõbb vonult nyugdíjba megromló egészsége vagy elvesztett
munkája miatt.
A felmérés eredménye szerint komoly problémát jelent,
hogy a megkérdezettek negyede nem tudna mihez kezdeni,
ha egy váratlan esemény, például egészségkárosodás miatt
idõ elõtt kellene nyugdíjba vonulnia. 60 százalék ilyenkor

pedig hasznos betárolás elõtt a termést alaposan átmosni,
majd a meleg napot kihasználva, felszárítva eltárolni.
Sõt a készletezési betegségek java része is elkerülhetõ, ha
valamilyen kimondottan erre a célra kifejlesztett készítményt
alkalmazunk. Így fõként almát és körtét lehet kezelni, ezek
a leghajlamosabbak a tárolási betegségekre. A szerekrõl a
gazdaboltosok adnak felvilágosítást.
Azt viszont mindenki megteheti, hogy a pincéjét,
tárolóhelyiségét kitakarítja, például mésztejjel lekeni,
fertõtleníti. Ezt ne spóroljuk meg, mert az elõzõ évibõl szinte
mindig marad ott rothadt, mumifikálódott gyümölcs és
zöldség. A kiürült tárolóedényeket is alaposan mossuk el,
mielõtt újra használnánk.

Forrás: Szabadföld

a megtakarításaihoz nyúlna, 29 százalék említette, hogy a
munkanélküliség elleni biztosítását használná, 28 százalék
kisebb lakást választana, 28 százalék pedig a társára
támaszkodna.
A magyarok 74 százaléka úgy látja, hogy a jövõ nyugdíjasai
a mostaninál szûkösebben fognak élni, és csak 15 százalékuk
számít kényelmes évekre. A magyarok nyugdíjaskori
jövedelmük 55 százalékát az államtól, 30 százalékát saját
megtakarításaikból, 15 százalékát pedig munkáltatójuk
segítségével remélik elõteremteni.

Forrás: Szabadföld
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságot kötött:

Cseh Béla és Sukó Emese  2017.
augusztus 11-én.

Lendér József és Bogdán Zsuzsánna
Erika 2017. augusztus 26-án.

Gratulálunk!

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik Szeretett
Édesanyánk özv. Kovács Lászlóné
temetésén megjelentek utolsó útjára
elkísérték, sírjára virágot, koszorút
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Eladó Nyársapát központjától 1,5 km-
re, újszerû állapotban levõ
összkomfortos 80 m2-es tanya
melléképületekkel, ólakkal. A tanya
körül 5 Ha szántó van 3 kúttal, ipari
árammal.
Tel.: 06-30-579-8245

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

10 db vas fóliaborda eladó.
Ár: 15.000.- Ft
Érd.: 70-3800-219 ( 18:00 után )

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, 53-389-
106 telefonszámon.

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

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

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

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

Tanya eladó Második dûlõben, 1,5
szoba, konyha, fürdõszoba. Különálló
konyha pincével és tárolókkal.
Érd.: 06-20-458-8822

Eladó Nyársapát, Szövetkezeti u.17.
szám alatt lévõ összkomfortos, 1345
m2 területû kertes családi ház.
Melléképületekkel, pincével, ólakkal,
fúrott kúttal.
Érdeklõdni: 70/572-0274

Nyársapát, Ugyeri út 15. sz. alatti
kétszobás lakóház teljes berendezéssel,
melléképületekkel, 800 négyszögöl
területen eladó. Villany, víz, gáz van.
Irányár: 3,2 M Ft
Érdeklõdni: 70-543-9948, 30-431-
5108

Született:

Kubinyi Gergõ és Laczkó Krisztina
Széchenyi utca 30. szám alatti
lakosok MIRA nevû gyermeke
2017. augusztus 11-én.

Köszöntjük az újszülöttet!

Meghalt:

Bacsó Ferencné Tizenhárom d. 4.
szám alatti lakos 2017. augusztus 4-
én, 87 éves volt.

Soós Lászlóné Jókai Mór u. 4. szám
alatti lakos 2017. augusztus 9-én, 80
éves volt.

Kovács Lászlóné Szövetkezeti u.
14. szám alatti lakos 2017. augusztus
20-án 82 éves volt.

Pap Albertné Szövetkezeti u. 4. szám
alatti lakos 2017. augusztus 23-án,
79 éves volt.

Emléküket õrizzük!

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik Pap Albertné temetésén
megjelentek utolsó útjára elkísérték,
sírjára virágot, koszorút helyeztek.

Gyászoló család

HIRDETÉSEK
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       700 példányban megjelenõ INGYENES tájékoztató kiadvány!

2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

SPORT

Augusztus elsõ hetén rendezték a junior kötöttfogású világbajnokságot
Finnországban, Tamperében. A kötöttfogásúak küzdelmeire
szombaton és vasárnap került sor, ahol 43 ország 202 birkózója
között a Nyársapáti Szabadidõ SE versenyzõje Kecskeméti Krisztián
is szõnyegre lépett az 55 kg-ban. Krisztiánnak selejteznie kellet, ahol
a kirgiz versenyzõtõl technikai tus vereséget szenvedett. A kirgiz
versenyzõ remek napot fogott ki és minden ellenfelét technikai tussal
legyõzve jutott a döntõbe, ami azt jelentette, hogy Krisztián a
vigaszágon folytathatta. Itt a kadet világbajnok, junior EB harmadik
olasz versenyzõ következett. Krisztián fegyelmezett, taktikus
birkózással 3-2-es pontozással  legyõzte nevesebb ellenfelét. A
lebonyolítás szerint a mérkõzést követõen 20 percen belül újra
szõnyegre kellett lépni az orosz versenyzõ ellen, aki pihenten várta.
Ez az idõ nagyon kevésnek bizonyult és Krisztián már nem tudta
hozni az elõzõ mérkõzésen mutatott teljesítményét és vereséget
szenvedett. Ezzel az orosz versenyzõ birkózhatott az esti programban
a bronzéremért, Krisztián pedig végül a 13. helyen zárta a
világbajnokságot.

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 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!

TÍZ MEDÁLLAL JÖTTEK HAZA

E hétvégén az érmekért szerencsére elég volt egy
másik sportágat, a kajak-kenut követni a csehországi
Racicében megrendezett világbajnokságon.
Versenyzõink tíz medált gyûjtöttek, és a németek
mögött másodikak lettek az éremtáblázaton. Lehetne
most ünnepelni, ám ebben a sportágban nem ez a
módi. Hüttner Csaba szövetségi kapitány
értékelésében nem felejtette el megjegyezni, hogy
szép, szép ez a tíz érem, ám csak egyetlen olimpiai
számban nyertünk aranyat: a nõk kajak négyese
gyõzött 500 méteren. Hogy kik húzták a hajóban a
lapátot? Takács Tamara, Medveczky Erika, Fazekas-
Zur Krisztina, Vad Ninetta. A kapitány elmondta azt
is, hogy akadtak kiábrándulást szerzõ egységek, s a
férfi kenusok sem remekeltek. A legnagyobb csalódást
500 méteren a férfi kajakos hajó okozta: az Európa-
bajnoki címvédõ Nádas, Totka, Molnár, Mozgi
összetételû egység a 15. helyen végzett. Ez alighanem
negatív rekord.

Forrás: Szabadföld

12. oldal


