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VÁLASZTÁSI IRODA TÁJÉKOZTATÓJA
A Pest megyei 12. számú választókerületben FÖLDI LÁSZLÓ (FIDESZ-KDNP) a harmadik országgyûlési képviselõi
ciklusát kezdheti meg, miután a leadott szavazatok 51,64 %-át szerezte meg.
Gratulálunk és eredményes munkát kívánunk!
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ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSE

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az óvodai és iskolai
étkezési térítési díjat minden hónap 10-ét követõ elsõ kettõ
munkanapon lehet befizetni az Önkormányzati Hivatal 7.
számú irodájában.
Kérjük az idõpontok pontos betartását!

2018. május 14-15.
2018. június 11-12.

Közvilágítási hibabejelentés

Közvilágítási hibák bejelentésére az alábbi elérhetõségeken
van lehetõség.
Telefonos ügyfélszolgálat hibabejelentõ vonala:

06-62/565-881 (a nap 24 órájában hívható)
E-mail: kozvilagitashiba@nkmaram.hu

KÖZVILÁGÍTÁSI INFORMÁCIÓK

A Hírmondó korábbi számaiban már
tájékoztattuk a lakosságot, hogy
Nyársapát Község Önkormányzata 2017.
évben pályázatot nyújtott be szilárd
burkolatú járda felújítására.
A fejlesztéssel érintett járdák az Arany
János utca József A. út – Szarka M. u.
közti szakasza, a Szarka Mihály utca a
mûvelõdési házig, illetve a Szövetkezeti
utca József Attila út – Posta utca közötti
szakasza. A munkálatok befejezõdtek, a
rossz minõségû járdát eltávolították,
helyette 6 cm vastag szürke térkõ burkolat
került elhelyezésre. A jó minõségû
járdákat birtokba is vették a gyalogosok.

Kis Miklós
polgármester

ELKÉSZÜLT JÁRDÁK

MEGHÍVÓ

Nyársapát Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és családját
2018. június 4-én 16 órára a község

fõterén álló TRIANONI EMLÉKMÛ
koszorúzási ünnepségére.

Kis Miklós
polgármester

Nyársapát községben a választópolgárok száma 1.524 fõ
volt, melybõl 882 fõ (57,87 %) adta le voksát. A szavazás
törvényes, zavartalan lebonyolításáért elismerés illeti az
alábbi személyeket:

1. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság tagjai:
Csehné Bakos Erzsébet elnök, Turkevi-Nagy András
elnökhelyettes, Varga Dánielné, Kormány Istvánné, Nótinné
Básti Krisztina.
2. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság tagjai:
Egriné Fabók Mária elnök, Mogyorósi-Erdõs Beáta
elnökhelyettes, Kiss Andrea, Kovács József, Nagy Erzsébet
Zsuzsanna.
Választási iroda tagjai: dr. Bicskei Krisztina vezetõ, Erdõs
Benõné, Paul Csilla, Regdon Jánosné.
Szavazatszámláló bizottság mellett mûködõ jegyzõ-
könyvvezetõk: Pécsi-Dézsi Csilla, Pólyáné Cseh Judit.

dr. Bicskei Krisztina
helyi választási iroda vezetõ
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Nyársapát Község Önkormányzata 80
milliós pályázatot nyújtott be
egészségház létrehozására.
A Nemzetgazdasági Miniszter 2017.
december 28. napján támogató döntést
hozott, melyrõl örömmel értesítettük
községünk lakosságát.
A megítélt, vissza nem térítendõ
támogatás pontos összege 79.846.750.-
Ft. Ezen összeg felhasználásával a
József Attila út és az Ugyeri út
keresztezõdésénél lévõ önkormányzati
telken kerül kialakításra modern,

ÚJ EGÉSZSÉGHÁZ ÉPÜL NYÁRSAPÁTON

akadálymentesített környezetben a
háziorvosi rendelõ, a fogorvosi rendelõ
és a védõnõi szolgálat épületegyüttese.
2018. április 4-én 10 órakor ünnepélyes
keretek között került sor az alapkõ
letételére. A nemzeti színû szalaggal
átkötött kapszulát Földi László
országgyûlési képviselõ, Kis Miklós
polgármester és Mucsányi Tamás
projektmenedzser helyezte el. Az
esemény fontosságát jelzi, hogy az alapkõ
letételénél nem csak a környezõ
települések vezetõi, a nyársapáti

képviselõ-testület tagjai, a falu
intézményeinek, szervezeteinek kép-
viselõi és természetesen az egészségügyi
dolgozóink vettek részt, hanem eljöttek
az óvodások és az általános iskola tanulói
is.
A munkálatok hamarosan
megkezdõdnek és reméljük, hogy még
az idén birtokba is vehetjük az új
intézményt, mert egészségünknél nincs
semmi fontosabb.

Nagyné Kovács Éva

FELHÍVÁS A PARLAGFÛ ELLENI VÉDEKEZÉSRE!
A „Parlagfûmentes
Magyarországért” nevû
programban a járási
földhivatalok részt vesznek
az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletérõl
szóló 2008. évi XLVI.
törvény 17. § (4) bekez-

désében foglalt kötelezettség betartásának a helyszíni
ellenõrzése során.
Mindannyiunk számára köztudott, hogy a parlagfû pollenje
az arra érzékeny egyéneknél súlyos allergiás megbetegedést
válthat ki, ezért a növény irtása, a földterületek fertõzöttségének
eredményes visszaszorítása törvényileg elõírt feladat. A
parlagfû-pollenallergia kialakulásának megelõzése, a
földterületek parlagfû fertõzöttségének visszaszorítása,
embertársaink egészségének megóvása közös feladatunk.
A földhasználó – bejegyzett földhasználó hiányában a mezõ-
és erdõgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.
törvénnyel összefüggõ egyes rendelkezésekrõl és átmeneti
szabályokról szóló CCXII. törvény 95. § (11) és 45. § (2)
bekezdésében foglaltak alapján a  haszonélvezeti jog fennállása
esetén a haszonélvezõ, ennek hiányában a tulajdonos, állami
tulajdon esetén a vagyonkezelõ vagy a

tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet- köteles az adott év
június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbójának
kialakulását megakadályozni, és ezt követõen ezt az állapotot
a vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani.
A határszemle a településeken az erdõ mûvelési ág kivételével
a külterület 10% részterületén történik, melynek tervezett
idõpontja a következõ:
Nyársapát község külterületén 2018. április16. napjától
kezdõdõen folyamatosan kerül megtartásra.
A parlagfûvel fertõzött területek felderítését a törvény a járási
hivatalok hatáskörébe utalta. A járási hivatalok földügyi
ügyintézõi a helyszíni ellenõrzést június 30. napja után
útvonalterv alapján végzik együttmûködve az önkormányzatok
jegyzõivel, a civil szervezetekkel és a lakossággal.
A helyszíni ellenõrzések során a parlagfûvel fertõzött területek
bemérése kézi számítógép és mûholdas helymeghatározó
eszköz segítségével történik, melynek során a parlagfû folt
területe koordinátapontok megadásával lehatárolásra kerül.
A bemért területrõl és környezetérõl fényképfelvétel készül.
Az terepen gyûjtött adatok feldolgozását követõ 2 napon
belül annak a parlagfû-szerveren keresztüli továbbítása
megtörténik a közérdekû védekezés elrendelésére jogosult
Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és
Talajvédelmi Fõosztálya. Az Érdi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági Növény- és Talajvédelmi
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Fõosztálya által meghozott hatósági védekezést elrendelõ
határozat a fellebbezésre való tekintet nélkül azonnal
végrehajtható, ezzel is csökkentve a levegõbe kerülõ pollen
mennyiségét.
A szankciók elkerülése, valamint az allergiában szenvedõ
embertársaink életének megkönnyítése érdekében kérem a
termõföldek földhasználóit, a haszonélvezõket és a
tulajdonosokat hogy a parlagfû elleni védekezést mechanikus
(növény földbõl történõ kihúzása, kapálás, tárcsázás, kaszálás
stb.) vagy vegyszeres (egyéves magról kelõ kétszikû
gyomnövények irtására alkalmas, vagy totális gyomirtó
szerek) irtással végezze/végeztesse el. Amennyiben a
kaszálással történõ gyommentesítés mellett dönt, felhívom
figyelmét, hogy azt a vegetációs idõszak során minimum
havonta egyszer el kell végezni/végeztetni, mivel a területen
visszamaradt parlagfû szármaradvány a számára kedvezõ
idõjárásban rendkívül gyorsan oldalhajtásokat képes hozni,
melyeken rövid idõn belül ismét megjelennek a virágbimbók.
Ne feledjék, hogy a parlagfû allergia bármely életkorban és
bármilyen egészségi állapot mellett kialakulhat, érintheti Önt
és családját is.
A parlagfû-mentesítéssel kapcsolatos kérdéseivel, valamint
további tudnivalókért hívja telefonon, vagy keresse fel
hivatalainkat, ahol munkatársaink készséggel állnak az Ön
rendelkezésére.

Pest Megyei Kormányhivatal
Nagykõrösi Járási Hivatal Vezetõje

Nyársapát Község Önkormányzata a Nyársapát dûlõ - Epres
utca által határolt területen 2,5 hektár nagyságú ingatlant
jelölt ki Ipari Park részére. Ezen a területen lehetõség lesz új
beruházók, vállalkozások Nyársapátra településére, ami
munkahelyeket jelenthet majd lakosságunk részére.
Az Ipari Park területén pályázattal nyert forrásból elkezdõdtek
a munkálatok, jelenleg a kerítésépítés folyik.
A beruházásról rendszeresen tájékoztatjuk majd a lakosságot.

Kis Miklós
polgármester

IPARI PARK LÉTESÜL NYÁRSAPÁTON

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT, hogy
NYÁRSAPÁT községben

TÜDÕSZÛRÉST TARTUNK!

A vizsgálat ideje:

május 17. csütörtök 8 órától 17.30 óráig
május 18. péntek 8 órától 17.30 óráig
május 22. kedd 8 órától 17.30 óráig

A tüdõszûrés helye:

Szarka Mihály Mûvelõdési és
Szabadidõközpont Nyársapát,

Szarka Mihály u. 7.

Személyazonosító igazolványt, TAJ kártyát
és az elõzõ évben kapott tüdõszûrõ

igazolást hozza magával!

Dr. Bicskei Krisztina jegyzõ
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Csodálatos napsütéses, szinte nyárias
melegben zajlott 2018. április 28-án Nyársapát
község MAJÁLISA. A reggeli óráktól
gyülekeztek a fõzõ csapatok, indult a „Fõzz
magad, finom hazai ízek” családias fõzõcske,
ahol babgulyás, pacalpörkölt illetve
székelykáposzta is rotyogott a bográcsokban
az önkormányzat és a nyugdíjasok csapatának

jóvoltából.
Az önkormányzat üstjében – mint mindig – Varga Dániel,
Bakos Ferenc, Bimbó Pál és segítõi fõzték a finom pörköltet
és a gulyást, melybõl megvendégelték a majálisozókat.
Köszönjük!
Természetesen nem csak Nyársapát Község Önkormányzata,
hanem a nyársapáti gazdák is gondoltak vendégeinkre, akik
a reggeli óráktól egészen délig kínálták a tiszta magyar
pálinkát minden kilátogató vendégünknek.
Programunkat 11 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
múzeumban állítottuk ki a 10 éves Nyugdíjas Tánckar
szerepléseit dokumentáló fotókat, okleveleket is.
A gyerekeknek légvár és lufi hajtogatás kínált szórakozást.
Vendégeink között köszönthettük a Kistarcsai Kulturális
Egyesület tagjait Kereszti Ferenc elnök és Perna Pál, a
GKRTE elnökének vezetésével. A nyársapáti születésû Perna
Pali bácsi április 28-án született, így velünk ünnepelte 82.
születésnapját. Sok boldog évet kívánunk neki!
Április 29-e a tánc világnapja, amihez méltón csatlakozott a
majális minden egyes táncos programja.
Színpadunkon kora délután a Mátyás Király Általános Iskola
2. osztályosai nyitották a programot, akik Egyszer egy
királyfi címmel táncjátékot adtak elõ. Teljes átéléssel énekeltek
és táncoltak nagy sikert aratva. Õket az óvodások nagyon
ügyes nagycsoportosai követték, akik Molnár Máté
közremûködésével felvidéki polgári táncokat táncoltak.
Komolyan, fegyelmezetten követték Máté bácsi mozdulatait,
mint a „nagyok”. Produkciójukon látszott, hogy mennyire
szeretik, amit csinálnak. Az általános iskola 1-2. osztályos
tetz-es nebulói gyakorlott táncosokként mutatkoztak be a
majális vendégeinek. Moldvai, kiskunsági és felvidéki
néptáncot adtak elõ Molnár Mátéval. Gratulálunk
mindannyiuknak!
Molnár Máté és Borgya-Réfi Ildikó vezetésével vendégünk
volt a Cegléd Táncegyüttes is, akik mezõségi, pálpataki és
vajdaszentiványi táncokat mutattak be igazi profi elõadásban.
Fellépésük után táncház követezett, melyben a nagyon meleg
ellenére sok gyermek és felnõtt is részt vett.
17 órakor lépett a majális színpadára a 30 éves Nyársapáti
Népdalkör Galga menti dalcsokorral és szebényi szerelmes
dalok elõadásával. Az asszonykórushoz több fiatal
népdalkedvelõ énekes is csatlakozott, így már 13 fõvel adják
elõ csodálatos dalaikat 4 citera  kíséretével.
A népdalkör után Bimbó Brigitta és Kurucz Niki lépett a
színpadra. A mûvészbarátok zenés mûsorában két hatalmas

hang tiszta érzelmeket, színészi játékot hozott a majálisra.
A Nyugdíjas Tánckar rendezvényünkön ünnepelte 10 éves
„születésnapját”.
Fennállásuk 10 éve alatt nagyon sok helyen léptek fel az
ország különbözõ településein Nyársapát hírét öregbítve.
Több versenyen és minõsítõn értek el kiemelkedõ eredményt.
Balatonfüreden a Nyugdíjas Fesztiválon Kiváló elismerést,
Békéscsabán 2010-ben az Országos Szenior Táncversenyen
elnyerték a különdíjat, a 2010. év Szenior Táncosa címet,
2013-ban arany minõsítést kaptak. Szeghalmon bronz
minõsítést nyertek. Hajdúszoboszlón 2015-ben az Országos
Nyugdíjas Ki Mit Tud?-on szintén arany minõsítést kaptak.
Szinte felsorolni sem lehet, hogy ezeken kívül mely
településeken szerepeltek. Voltak Cegléden, Tiszakécskén,
Cserkeszõlõn, Szolnokon, Szigethalmon, Tápiószelén,
Ceglédbercelen, Csemõben, Kocséron, Nagykõrösön,
Jászkarajenõn, Dányban, Törtelen, Kecskeméten a sok-sok
helyi szereplés mellett.
2015-ben Nyársapátért Emlékérem kitüntetéssel köszönte
meg az önkormányzat a Nyugdíjas Tánckar kiemelkedõ
közösségi munkáját, tevékenységét.
A majális programjában a 8 tagú együttes – Miczi Flóriánné,
Mészáros Istvánné, Pataki Istvánné, Labancz Árpádné, Bárány
Istvánné, Kapás Mihályné, Tóth Jánosné és Farkas Tiborné
– két legsikeresebb táncát, a kalinkát és az ülõ kán-kánt
mutatta be.
A születésnaposokat Kis Miklós polgármester úr gyönyörû
rózsákkal, az ÁMK pedig meglepetés tortával köszöntötte. A
10 év alatt bemutatott különbözõ stílusú táncaikat Strabán
István, Vígné Kerekes Magdolna, Kiss Piroska, Sági Ilona,
Benkó Hajnalka és Bimbó Brigitta tanította be, amit ezúton
is köszönünk!
Helyi amatõr, de profi elõadást nyújtó fellépõink mellett
sztárvendéget is köszönthettünk.
19.30 órakor lépett a nyársapáti majális színpadára KACZOR
FERI. A közvetlen, szimpatikus mûvész igazi mulatós
hangulatot teremtett. Már megjelenésekor tombolt a mulatni
vágyó, jó mulatós és örökzöld zenéjére vágyó közönség.
Különleges színfolt volt a fellépésében, hogy egy kis nyársapáti
óvodást is felhívott a színpadra, és átadta számára a mikrofont.
Kozák Anna nem esett kétségbe, a hatalmas tömeg elõtt
megmutatta csodás hangját egyedül énekelve a „Polgármester
arra kérem” dal egy részletét, mellyel a mûvészt is elkápráztatta.
Kaczor Feri a kis Anna teljesítményét egy aláírt lemezzel, a
közönség pedig óriási ovációval köszönte meg.
A rendezvény utolsó részében 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

NYÁRSAPÁT KÖZSÉG MAJÁLISA
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A Hírmondó elõzõ számában meghirdetett szlovén kirándulásra 12 fõ utazott el, a nagykõrösi Country Tours szervezésében.
Kis csapatunk, Nagykõrösrõl indult a kora reggeli órákban, hogy már délelõtt átlépjük a határt és megcsodálhassuk a Szlovén
táj szépségeit. Gyönyörûen mûvelt hegyoldalak, szõlõültetvények, rendezett házak, kertek, alacsony kerítések, igényes
városképek, jólétet tükrözõ városképek fogadtak bennünket.
Elsõ állomásunk egy orchidea-, és trópusi park volt Dobronakban. A gyönyörû orchideák mellett óriási területen
megismerhettünk még több száz fajta egzotikus növényt. Lehetõségünk nyílt orchideát vásárolni. Éltünk vele. A kertészet
munkatársa részletesen bemutatta a növényeket.
Utunkat a Bakónaki-tóhoz, és az Energia parkba folytattuk, ami a gyógyhatásáról ismert. Szépséges, fás - erdõs, terület,
kristálytiszta vizû forrással és egy csodálatos tóval. A természet gyógyászok és a radiológusok olyan földi kisugárzó pontokat
fedeztek fel, amik pozitívan hatnak egészségünkre.
Utunk egy nagyon kedves és barátságos vendéglõbe vezetett, ahol elfogyasztottuk a bõséges és nagyon finom ebédünket.
Szlovén ételkülönlegességeket is kaptunk, ami hasonlított a mi túrós bélesünkhöz.
Tovább indultunk a szlovén Jeruzsálem faluba. Ezt a gyönyörû tájegységet a szlovén Toscanának is nevezik. Ámulattal
néztük a buszból a precízen megmûvelt szõlõültetvényes domboldalakat, a táj lebilincselõ szépségét. A domb tetején
megérkeztünk a Szomorú Isten anya templomhoz, ahová be is mehettünk és meghallgattuk a szent hely történetét. Ezután
borkóstoláson vettünk részt, a négy csillagos „Jeruzsálem” hotelben. Szikrázó napsütésben ízlelgettük a zamatos fehér
borokat, közben csodáltuk a fantasztikus panorámát.
A program végén egy családi méhészetbe tekinthettünk be, Krapje helységben. A házigazda szívélyes vendéglátással
fogadott bennünket, bemutatta a birtok területén lévõ múzeumot, a kaptárakat, elmagyarázta a méz keletkezésének fázisait.
Közben kóstolhattunk mézet, méz likõrt és mézes süteményt. Különleges élményekkel lettünk gazdagabbak. Hazafelé jólesõ
fáradsággal pihentünk a buszon. Köszönet a fergeteges idegenvezetõnknek - Molnár Attilának – rengeteg ismerettel
gazdagított bennünket, és nem utolsó sorban, az év idegenvezetõje is.
Várjuk a következõ élményeket! Nyársapáti „UTAZÓK” csoport

SZLOVÉNIÁBAN JÁRTUNK!

KÖZSÉGI MAJÁLIS KÉPEI
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ÓVODAI HÍREK

Az óvodások és az óvoda dolgozói
minden kedves érdeklõdõt szeretettel várnak

2018. június 8-án 15 órakor
az óvoda udvarán tartandó

ÓVODAI BALLAGÁSRA és
ÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉGRE.

MEGHÍVÓ
A Költészet Napjának megünneplése már hagyomány
Nyársapáton is. Ehhez járultak hozzá figyelemfelkeltéssel az
óvodások április 11-én. Az év folyamán mindhárom csoport
választott magának egy kedvenc verset, melyet ezen a napon
„közhírré tétettek” a községben fellelhetõ hirdetõtáblákon.
Esztétikus kivitelezésben, színes papírra vetve volt olvasható
a 3 költemény a következõk szerint:
A legkisebb Méhecske csoport Nagy Bandó András:
Madáretetõ c. versét találta a legszimpatikusabbnak. A
középsõ Süni csoportosoknak Õri István: Elsõ váró verse,
míg a nagyok Maci csoportjának Kányádi Sándor:
Somvirággal, kakukkfûvel c. sorai tetszettek a legjobban.
Érdekes kezdeményezés, kedves ötlet, reméljük ebbõl is
hagyomány fog teremtõdni, mert nem lehet elég korán
kezdeni a magyar költészet csodás remekeinek megismerését.
A versek is olyanok, mint a madárdal: a lélek vitaminjai,
amire minden embernek szüksége van, még annak is, aki nem
tud róla.

Nagy Erzsébet

NEM LEHET ELÉG KORÁN KEZDENI

HÚSVÉT AZ ÓVODÁBAN

Március utolsó hetében tartottuk a húsvétot óvodánkban.
Sokat beszélgettünk az ünnephez tartozó hagyományokról,
népszokásokról. A lányok tojást festettek, a fiúk kosarakat
készítettek. A hetet Máté bácsi nyitotta. Táncház keretében
mozgatott meg kicsiket és nagyokat egyaránt.
Kedden kalácsgyúrással, majd sütéssel folytatódott az ünnepre
való hangolódás, amit nagyon élveztek az ovisok. Volt olyan
kisgyerek, aki csak azt a kalácsot akarta megenni, amit õ
készített. Három élõ kis nyuszi, kacsa is ellátogatott hozzánk,
amit nagyon köszönünk Szabó Albert és Kulcsár Gábor
családjának. A gyerekek répával, káposztával kedveskedtek
a pihe-puha kis vendégeknek. Másnap reggel a fiúk verssel
kérdezték meg a lányokat, hogy: szabad-e locsolni? A
locsolásért ajándék járt: piros tojás és virág. Miután minden
kislány meglocsoltak, kivonultunk az óvoda udvarára és a
nyuszi által elrejtett csoki tojások keresésére indultunk
csoportonként. Nagyon örültek a gyermekek a finom
édességeknek, amit haza is vihettek az általuk készített
kosárkában. Ezúton szeretnénk megköszönni a szülõi
szervezetnek a program teljességéhez a hozzájárulást.

Óvónõk
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ISKOLAI HÍREK

A magyar költészet napját Magyar-
országon 1964 óta József Attila
születésnapján, április 11-én ünnepeljük.
Ebbõl az alkalomból minden évben
versekkel, énekekkel tisztelgünk a
magyar líra elõtt. Így történt idén is.
Minden osztály egy általa kiválasztott
megzenésített verset adott elõ e jeles
napon.
Köszönjük a tanulóknak és felkészí-
tõiknek áldozatos munkájukat!

Kiss Andrea

KÖLTÉSZET NAPJA AZ ISKOLÁBAN

Ebben a tanévben is, hagyományainkhoz híven, iskolánk hetedik osztályos diákjai a határon túlra
mehetnek kirándulni, a megnyert pályázat keretében. Az idei erdélyi út több szemponból is
különleges. Most megyünk elõször a csemõi iskola nélkül, csak a mi 20 gyermekünk. Ez a
kirándulás öt napos lesz, míg az eddigiek négy napig tartottak. A gyerekek egészen Gyimesbükkig,
az ezeréves határig eljutnak. A napok programjai elég szorosak, de nagyon szép és érdekes

helyeken fordulnak meg. Gyönyörködhetnek a Király-hágóról nyíló kilátásban. Láthatják az igazi Csonka tornyot
Nagyszalontán. A Gyilkos-tó és a Békás-szoros csodáival ismerkedhetnek. Néhány a települések közül, ahol megállnak:
Bánffyhunyad, Kolozsvár, Csíkszereda, Mádéfalva, Gyergyószentmiklós, Csíkszentdomokos, Székelyudvarhely,
Szejkefürdõ, Farkaslaka, Korond, Parajd, Szováta, Marosvásárhely. Az öt napos útra a csíksomlyói búcsún való részvétel
teszi fel a koronát. Reményeink szerint gyermekeink megízlelik egy nagy közösséghez való tartozás örömét, és Határtalanul!
sok élménnyel térnek haza.
A kiutazó gyermekek szülei és a Diákönkormányzat süteményvásárt rendezett. Köszönjük a szülõknek a sok finomságot,
mellyel támogatták a gyerekeket és a DÖK-öt!

Általános iskola dolgozói

HATÁRTALANUL! 2017
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A környezet
védelme érdekében
egyre több
önkormányzat tesz
fontos lépéseket,
e g y ü t t m û k ö d v e
valamely erre
special izálódott

szervezettel, kezdeményezéssel. A
globális problémák hatásai, mint a
klímaváltozás vagy a vízhiány egyre
inkább érezhetõ saját bõrünkön is.
Legfontosabb, amit elsõsorban tenni
tudunk, az a szemléletmódunk
megváltoztatásának fontossága, amelyet
már kisiskolás korban szükséges
megismertetni a gyerekekkel, saját és az
õ gyermekeik egészséges jövõje
érdekében is. Idén áprilisban a
Nyársapáti Mátyás Király Általános
Iskola is csatlakozott az országos
Fenntarthatósági Témahét projektjéhez,
amely pont ezt a szemléletmódot hivatott
a fiatalokkal megismertetni és
megértetni. A hét minden napjára jutott
tennivaló és tanulnivaló, amely
összehozott kicsiket és nagyokat,
szülõket és pedagógusokat, egy közös
és fontos cél érdekében, fenntartani és
javítani Földünk állapotán.

FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT AZ ISKOLÁBAN

Délelõtt a tanórák keretein belül a tanulók
megismerkedtek a természet patikájával,
a gyógynövényekkel és azok hatásaival,
a globális víz problémákkal,
szennyezéssel, a szelektív
hulladékgyûjtés fontosságával és, hogy
mit érdemes tenni annak érdekében,
hogy megõrizzék egészségüket.
Délutánonként különbözõ érdekes
programokon vehettek részt a diákok,
melyek kiegészítve a tanórákon
tanultakat még inkább segítettek
megérteni nekik a környezetvédelem és
saját egészségük megóvásának
fontosságát. Az iskola kertje számos
gyógynövényt rejt, mellyel közelebbrõl
is megismerkedtek. Ezek mellett
elkezdõdött a park megtisztítása,
melynek kicsik és nagyok, szüleik és
tanáraik segítségével, együttes erõvel
fogtak neki. A nap zárásaként fát ültettek
a diákok. Az egészséges táplálkozás
jegyében, kreatív salátát készítettek az
osztályok, melyet gondosan és ízlésesen
terített asztalokon tálaltak a zsûri
számára. A pontozó bizottság tagjai
sok, egészséges és látványos finomságot
értékeltek, megdicsérve a lelkes tanulók
és tanáraik munkáját.
A vízvédelme és a szelektív

hulladékgyûjtés témája kapcsán, a
diákok ellátogattak a település
vízmûjéhez, megismerték annak
funkcióját, valamint a hulladékgyûjtõ
szigetet is megnézték, tanulmányozták,
miért fontos a szemetet újrahasznosítani,
különválogatni. Az iskolában kézmûves
foglalkozások várták õket, ahol lehetõség
volt magokból mandalát és magbonbont
készíteni. Aki ezek után is tele volt
ötletekkel, kreatív tárgyakat készíthetett
hulladékokból.
A hét zárásaként, a Szarka kúria területén
rendezett sorversenyen mérhették össze
a tanulók ügyességüket, ahol elfeledett
népi játékok hangulatát idéztük fel újra.
A testmozgás mellett, az energiapótlást
a kemencében sült kenyérlángos
biztosította, melyet a nyugdíjasok
segítségével késztettettek el.
A hét eseményeinek megvalósulásához
hozzájárult Kis Miklós polgármester,
Horváth Zsuzsanna, Godó Norbert,
Bimbó Pál, Energy Kft, Holló István,
Dávid Andrea, Miczi Flóriánné, Nagyné
Kovács Éva, Nagy Erzsébet, a
nyugdíjasok, a lelkes és támogató szülõk.
Ezúton szeretnénk megköszönni az
összes pedagógus munkáját is.

Szeleczki Beáta, Tolnai Judit
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MÛVELÕDÉSI HÁZ HÍREI

MÁJUS ELSÕ VASÁRNAPJA ANYÁK NAPJA

A Hírmondó szerkesztõsége nevében ezzel a verssel
köszöntjük az édesanyákat. Kívánunk minden anyának és
gyermeknek szeretetben töltött hosszú-hosszú életet.

Osváth Erzsébet: Meséltél, meséltél

Velem voltál örömömben,
velem voltál bajban,

velem voltál, ha sírtam,
velem, ha kacagtam.

Meséltél és meséltél
igazakat, szépet,

kívántam, hogy a meséd
sose érjen véget.

Mit adtam én cserébe?
Te azt sose kérted,

de talán a két szemem
elárulta néked.

KÖLTÉSZET NAPJA A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

„Minden, ami költészetünkben addig volt, beleolvadt József
Attilába; minden, ami azóta van, vele kezdõdik.”
Hegedûs Géza
2018. április 11-én 16 órakor kb. 20 fõ irodalomkedvelõ aktív
részvételével ünnepeltük meg a költészet napját a könyvtár
ifjúsági termében igazán családias, bensõséges formában.
Igazából nem is csak ennyien ünnepeltünk, hiszen az óvodások
és az óvónõk délelõtt végigsétálták a falut és a hirdetõtáblákra
kiragasztották a csoportok által választott legkedvesebb
versüket, hogy mindenki jól láthassa és olvashassa azt.
Ezeket a verseket az óvónõk elõadásában hallhattuk is a
könyvtárban.  A bevezetõben József Attiláról igyekeztünk
nem teljesen köztudott információkat adni, és olyan verseket,
szépirodalmi alkotásokat válogattunk, melyek meglepetésként
hathattak a verskedvelõknek is. Ilyen volt például József

Attila meséje, melynek címe: Csoszogi, az öreg suszter.
A meghívóban 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 a szebbnél szebb
költeményeket. Egy nyársapáti amatõr versíró, Miczi
Flóriánné költeményeit is hallhattuk, melynek külön
aktualitást adott, hogy megbízása alapján elkészült a falu
bejáratánál a kocsányos tölgy emléktáblája. A táblát Rácz
Gábornak köszönjük, aki azt ingyenesen készítette el.
Nagyon örültünk annak is, hogy a felnõttek mellett egy-két
általános iskolás diák is résztvevõje volt rendezvényünknek.
Nagyon köszönöm mindenkinek, aki elfogadta
meghívásunkat, és szereplésével, versmondásával
emlékezetessé tette a nyársapáti versünnepet. Külön
köszönjük az ovisoknak és nevelõiknek ezt a különleges
kezdeményezést, amit reméljük, hogy tovább folytatnak.

Nagyné Kovács Éva

MADARAK ÉS FÁK NAPJA

Május 23-án ünnepeljük a madarak és fák napját. Ebbõl az
alkalomból jelentetjük meg Miczi Flóriánné versét, amit még
az élete virágjában lévõ védett tölgyrõl írt; és ezt a verset
olvasta fel a költészet napján is.

MICZI FLÓRIÁNNÉ: KOCSÁNYOS TÖLGY

Te vagy falunk egyik legidõsebb tagja,
Vajon honnan került ide életed magja?
Itt eresztettél e földben erõs gyökeret,
Melyet nem sodort el a sok évtized.

Te büszke, délceg hölgy,
Gyönyörû kocsányos tölgy.

Különlegességed egyik nagy titka,
Vidékünkön honod igencsak ritka.

Körülvetted magad cserjével, bokorral,

Kérjük adója 1%-ával támogassa a
Nyársapáti Gyermekekért Közalapítványt

adószám:18673917-1-13
vagy

a Nyársapáti Szabadidõ Sport Egyesületet!
adószám: 19182573-1-13

Köszönjük!
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TÖLGYFÁNK EMLÉKÉRE

A pusztából haza jöttél,
Kis falunkba beköltöztél.

Szeretetünk többé el nem hagy,
Nekünk így is a legszebb vagy.

Te büszke, délceg hölgy,
Gyönyörû kocsányos tölgy.

Megtépázva ugyan, de itt vagy velünk,
Tragédiád hidd el nagyon fájt nekünk.

Hogy itt vagy velünk enyhült bánatunk,
Kérjük légy ezentúl õrzõ angyalunk.

Te büszke, délceg hölgy,
Gyönyörû kocsányos tölgy.

(Nyársapát 2011. aug. 24.)

Ez a vers áll azon a táblán, melyet "Az õstölgy halálára” írtam,
és ezentúl köszönti az idelátogató vendégeket, a mellette
elhaladó nyársapátiakat. Néhány hete jelzi ez a kis emlékmû,
hogy milyen sokat jelentett õ számunkra.
Ez egy másik vers folytatása, amit bõ egy évvel elõtte írtam
látva, hogy a fa természetes közegét tönkretéve kivágták az
õt körülvevõ fákat, bokrokat, cserjéket. Így könnyen elbánt
vele a hatalmas vihar. Sajnos vannak felelõtlen emberek, akik
nem gondolják, hogy mit jelent tettük következménye.
Kérek mindenkit, most már vigyázzunk rá; a kis talapzatra,
- melyet ezúton is köszönök Rácz Gabinak, aki önzetlenül
vállalta elkészítését, és segítõjének, Sipos Árpinak;

S az ezzel járó dalos madarakkal.
Te büszke, délceg hölgy,

Gyönyörû kocsányos tölgy.

Ó, jaj, de óvtunk, védtünk téged eléggé?
Hisz majdnem Te is az enyészeté lettél.

Kivágták mellõled barátid, társaid,
Vele megfogytak égi madaraid.

Te büszke, délceg hölgy,
Gyönyörû kocsányos tölgy.

Most ott állsz árván egymagadban,
Körülötted pusztaság és csend van.
Oly magányos vagy mint valaha,
Mikor idesodort az élet vihara.

Te büszke, délceg hölgy,
Gyönyörû kocsányos tölgy.

Remélem, nem maradsz sokáig egyedül,
Körülötted a táj ismét benépesül.

Örülhetsz majd újra cserjének, bokornak,
Velük együtt vidám madárdalnak.

Te büszke, délceg hölgy,
Gyönyörû kocsányos tölgy.

2010. február

 a táblára, melyet jelzem, hogy nem fémbõl van. (Sajnos ezt
ide kellett írnom, nehogy valakiknek "csalódást” okozzak.
Példa erre: Elek Apó kútja)

Miczi Flóriánné

KIRÁNDULTUNK

Április 14-én 10 fõs kis nyársapáti csapatunk a Country Tours
által szervezett kiránduláson vett részt. Utunk célja a Vácrátóti
Botanikus Kert, és Fót volt.
Hazánk legnagyobb és leggazdagabb növénygyûjteménnyel
rendelkezõ arborétuma a vácrátóti, melynek tulajdonosa - az
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alapító gróf Vigyázó Sándor örökös nélküli elhalálozása
révén - a Magyar Tudományos Akadémia. A szépen gondozott
parkot, melyben a hatalmas fákat, gyönyörû bokrokat és
aljnövényzetet, az azon átfutó patakocskát, kisebb-nagyobb
tavakat idegenvezetõ segítségével jártuk be. Megcsodáltuk
az egzotikus növényeket bemutató trópusi pálmaházat és
kaktuszházat is. Napjainkban is folyamatosan bõvül a kert
növénygyûjteménye.
Fóti úti célunk a Károlyi kastély meglátogatása volt. A
valamikori Gyermekvárosnak helyet adó épületben ma
bérlõként 1994 óta gróf Károlyi László és felesége, Erzsébet
lakik. A kastély az állam tulajdona, így a felújítást is az állam
végzi. Bemehettünk az épület belsejébe, ahol Erzsébet asszony
tört magyarsággal ugyan, de nagy szeretettel mesélte el a
Károlyi család és a kastély történetét.
A kastély földszintjén mûködik a Kastély étterem, melynek
vezetõje az elfogyasztott sütemények és italok mellett sok
érdekességet mesélt az épület múltjáról és jelenérõl.
A program befejezéseként meg lehetett tekinteni a szintén
Károlyi család által építtetett és Ybl Miklós tervei alapján
készült katolikus templomot is.

Miczi Flóriánné

KÖZÉPISKOLÁS GONDOLATOK

DONKÓ HENITÕL

A környékbeli középiskolák
bemutatásánál következik a Ceglédi
Szakképzési Centrum Közgazdasági
és Informatikai Szakgimnáziuma.
Kedves Heni! Te egy olyan tanuló
voltál, aki abba az osztályba jártál,
akinek az osztályfõnöke lehettem.
Nagyon együttmûködõ, kedves és
szorgalmas diáknak ismertelek meg,
nagyban könnyítetted a munkámat,

ballagás után bátran engedtelek tovább, mert tudtam, hogy
meg fogod állni a helyed a felsõbb iskolában is.
Elsõ kérdésem: miért választottad a Közgázt?
Tibor bácsi nem biztos, hogy emlékszik, de két iskola közül
akartam választani, és Tibor bácsi javasolta, hogy mindkét
helyen tanulni kell, de ha jól is szeretném érezni magam, a
Közgázba menjek. Mivel mindenképpen fiús osztályba
akartam kerülni, elsõnek a gazdasági informatikát jelöltem
meg, ill. a pénzügyi, számviteli ügyintézõ szakot, de
szerencsémre az elsõ sikerült.
Beteljesítették-e az évek a várakozásodat?
Ez bonyolult kérdés, ha a tanulmányokra gondolok minden
jól sikerült kivéve a programozás tantárgy, amivel sajnos
meggyûlt a bajom, gazdaság informatikus szak volt
meghirdetve, bár nagyrésze az informatika lett, engem viszont
a gazdaság érdekelt inkább. Egyébként teljesen pozitív
élményeim vannak. Nagyon jó közösség alakult ki az
osztálytársakból. Rengeteg barátot szereztem.
Milyen emlékezetes programok vannak az iskolában?

Gólyabál, Gólya-napok, sportnapok, könyvtárak éjszakája,
illetve legemlékezetesebb a diáknap, amit szinte mindenki
szeretett. TV-s vetélkedõ, diák-diri választás mind-mind
színesítették az iskolai életet. A Közgáz az idén ünnepelte 50
éves alapítását. Sikeres, volt diákok lelkesítettek bennünket.
Vannak-e falubeli iskolatársaid?
Úgy emlékszem, hogy Kissgyörgy László és Nagy Szabolcs
– a teljesség igénye nélkül.
Milyen intelmeket fogalmaznál meg az ide jelentkezõ általános
iskolásoknak?
Itt is sokat kell tanulni, komolyan veszik a tanárok, mindenbõl
szeretnék a maximumot kihozni. Fontos az idegennyelv,
matematika, számítástechnika, magyar nyelvtan, azok a
tárgyak, amik a felvételihez szükségesek.
Mi van veled, mit csinálsz mostanság, milyen terveid vannak
a közeljövõben?
Szakmai érettségit is tettem, nagy szerencsénkre így csak egy
év az OKJ-s képzés, több társammal maradtunk az ötödik
évben. Két hét múlva lesz éppen az OKJ-s vizsgám. Terveim
között szerepel, hogy egyetemre szeretnék menni
Kecskemétre, logisztikát tanulni.
Milyen terveid vannak még?
Nagyon családcentrikus vagyok, a családtól nagyon messze
biztos nem szeretnék élni hosszú távon. Szeretem az új
dolgokat, és nagyon alkalmazkodó típus vagyok, de nagyon
elõre nem szeretek tervezni.
Milyen emlékeid vannak az általános iskolából?
Törtelrõl költöztünk át, az ötödik osztályt már itt kezdtem,
kissé nehezen integrálódtam az osztálytársaim közé.  Örültem,
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KLUBOK, FOGLALKOZÁSOK A

MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

Mint arról már a Hírmondó elõzõ számában is
beszámoltunk, - a már mûködõek mellett több új, és ismét
beinduló foglalkozás és klub kapott helyet a mûvelõdési
házban, melyre szeretettel várjuk az érdeklõdõket az
alábbi idõpontokban:

Hétfõ: 18-19 óráig felnõtt torna Kiss Piroskával és
Bárány Katával
kondizás a pince helyiségében (igénytõl függõen)

Kedd: minden 2. héten 17 órától meditáció Székely
Ilonával (térítéses)
kondizás a pince helyiségében (igénytõl függõen)

Szerda: minden 2. héten 14 órától Nyugdíjas Klub
a fellépésektõl függõen Nyugdíjas Tánckar
1630-1730-ig pilates torna Sz. Tóthné Simon Ágnessel
(térítéses)

Csütörtök: 10-11 óráig BABA-MAMA Klub
14-16 óráig Mamik Klubja
1630-tól Nyársapáti Népdalkör

Péntek: 18-19 óráig felnõtt torna Kiss Piroskával és
Bárány Katával
fellépésektõl függõen 17 órától Felnõtt Énekkar Kocsisné
Bogdán Magdival
fellépésektõl függõen 17 órától irodalmi színpad

hogy az iskolában mûködött a Tetz Alapfokú Mûvészeti
Iskola rajz tagozata, szívesen rajzoltam és Tibor bácsival
több rajzversenyen is részt vettem, többek között a Kányádi
Sándor nemzetközi rajzversenyen a 2 helyezést értem.
Mennyire élsz a faluban, vagy csak a lakás és a buszmegálló
között vagy itt.
Inkább az utóbbi. Falun belül nehezen mozdulok ki.
Mit kellene tenni a faluban, hogy a magadfajta fiatal
komfortosabban, itthon érezze magát?
Nem a települések a meghatározóak a számomra, szeretek új
embereket megismerni, élményeket, tapasztalatokat szerezni,
kalandokat megélni, világot látni.
Köszönöm az olvasók és magam nevében is ezt a rövid
interjút, sok-sok sikert, boldogságot, békét, pozitív, izgalmas
kalandokat kívánok, és kérlek, indulj el a következõ
szépségkirálynõ választáson és képviseld Nyársapátot.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetõséget, Tibor bácsira
mindig a „mentor apámként” emlékszem, mert mindig
mindenben támogatott, meg sok közös témáról is tudtunk
beszélgetni.
További eredményes tanulást és minden jót kívánok!

Tóth Tibor

ÉRDEKESSÉGEK EGY

PEDAGÓGUS EMLÉKEIBÕL

Fodor Ferencnél és feleségénél, Gyöngyvérnél jártam. Most
nem az életükrõl kérdeztem, hanem arra kértem Feri bácsit,
hogy meséljen érdekes történeteket a tanyasi iskoláról.
A Nyilasi iskolában tanítottam 1954-59-ig. Itt 1-4. osztályig
egy tanteremben, összevontan tanítottunk. Én délelõtt az
alsósokkal foglalkoztam, délután pedig Takács Imre az 5-8.
osztályosokat oktatta ugyan abban a teremben. Évszaktól
függött, hogy meddig tartott a tanítás. Télen volt olyan, hogy
már fél négykor el kellett engedni a gyerekeket, mert sötétedett
és 2-3 km-rõl is jártak gyerekek az iskolába.
Három kis történet jutott eszembe, amit el szeretnék mondani.
Az elsõ címe ez lehetne: Kalikó
1955 szeptemberében megjelent egy apuka az 1. osztályba
beíratni a kisfiát. Ismerõs volt, mert két nagyobb testvér már
odajárt hozzám.
Az apuka dicsérte a kisfiút, hogy szófogadó, illemtudó, csak
egy hibája van, nem minden szavát lehet érteni. Van, amit
tisztán kimond, például azt, hogy „kalikó”. – Mi az a kalikó?
– vágtam Feri bácsi szavába. Én is ezt kérdeztem tõle. Kissé
sértõdötten mondta, hogy hát a kiscsikó.
Nem volt könnyû dolgom a hangok tanításával, de szinte
csodák csodája, év végére gyönyörûen beszélt és olvasott a
kislegény.
Egy másik történet: Sík víz a határ
Kora tavasszal hirtelen jött az olvadás, az iskolát körös-körül
víz borította. Azt hittem, egy gyerek se jön iskolába, de 8
órára 5-6 kis apróság ott toporgott a túlparton. Rövid
gondolkodás után felhúztam a hosszúszárú bõrcsizmámat, és
a vízen átgyalogolva egyenként áthoztam õket a hátamon, így
kezdõdhetett a tanítás. Délre már elnyelte a Nyilasi homok
a rengeteg vizet, mintha ott se lett volna.
A harmadik történet már 1960-ban, itt a belterületen, a most
ebédlõként mûködõ iskolaépületben esett meg. Napközis
voltam. Egy elsõs növendékem, amikor meglátta a
sóskamártást az asztalon, kijelentette, hogy „Én esztet nem
szeretöm.” Ettél már ilyet? – kérdeztem. Nem, de nem is
akarok. – hangzott a válasz. Csak egy kanállal kóstolj meg
– kértem, ha nem ízlik, nem kell szedned. Hogy mi volt az
eredmény? Ez nagyon jó! – mondta, és két tányérral szedett.
Ennyi a 3 kis anekdotám. Ezek a kis történetek nekem nagyon
sokat jelentenek. A pedagógus munkájában vannak olyan
pillanatok, amik megmozgatják az ember érzelmeit.
Beszélgetésünk alatt természetesen a pedagógus házaspár
életérõl is szó esett. Feri bácsi október 5-én lesz 87 éves.
Mentálisan még most is teljesen egészséges, sajnos fizikai
állapota már nem kifogástalan, „két combnyak törés után fáj
minden lépés” – mondta. 50 éve élek együtt feleségemmel,
aki április 16-án töltötte be a 70. életévét. Nagyon sokat
köszönhetek neki.
Gyöngyvér eddig csak hallgatta a beszélgetést, csak miután
megköszöntöttem, akkor kapcsolódott be.
Július 7-én leszünk 50 éves házasok és mutatja a nappali falán
lévõ esküvõi képüket. Jól megvagyunk. Van két csodás
gyermekünk, 6 fiú unokánk. Három egyetemista, egy
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gimnáziumba jár, egy 8. osztályos, egy pedig negyedikes. A
legnagyobb 21, a legkisebb 10 éves. Tehát boldogok vagyunk.
Ennél jobb zárszó nem kell. Köszönöm a beszélgetést, és még
sok-sok boldog évet kívánok!

Nagyné Kovács Éva

NYÁRSAPÁT VIRÁGZÓ UTCÁI

Kis községünkrõl készített tavaszi képeket Gubacsi Viktória
Táncsics M. u. 2. szám alatti lakos, amit nagy szeretettel
adunk közre a Hírmondó olvasóinak.
Várunk különleges, szép fotókat, érdekes történeteket
Nyársapát lakóitól, amit majd folyamatosan leközlünk
újságunkban.

Köszönettel: a Szerkesztõség tagjai

FIATALOK!
Ha betöltötted a tizenötödik életévedet és nappali rendszerû
képzés keretében folytatod tanulmányaidat – az iskolai
szünet alatt – szórakozva szeretnél tanulni és dolgozni,
akkor jelentkezz a Bognár gokart parkban!

Tel.: 06-30-94-85-078

MOTOCROSS BAJNOKSÁG
NYÁRSAPÁTON

Ismét felbõgnek a motorok
a nyársapáti Ugyeri úti motocross pályán!

2018. május 20-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.
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SPORT

Március 31-én szombaton Mezõhegyesen került lebonyolításra
a 2018. évi Nyuszi Kupa birkózó nemzetközi gála a Hencz
WSE rendezésében. A Nyársapáti SzSE 6 fõvel képviseltette
magát a versenyen. A nyársapátiak végül négy érmet és egy
ötödik helyet szereztek.

Eredmények

gyermek I.
20 kg 2. Báger Dorina
23 kg 3. Csontos Pál

5. Kovács Roland

diák II.
48 kg 3. Báger Roland
3. Krenyóczi Martin

Április 7-én szombaton Mezõfalván lett megrendezve a
CLASMAN Kupa Közép-Magyarország Területi diák I. és
diák II. szabadfogású bajnokság. A két korosztályban 140-
en küzdöttek a területi bajnoki címekért és az országos
döntõbe való bejutásért. A Nyársapáti SZSE 4 fõvel
képviseltette magát és ketten az érmesek között végeztek. Így
mind a ketten kivívták az indulási jogot az országos döntõben.
Krenyóczi Martin diák II. korosztályban, Kovács Zsolt diák
II. és diák I-ben is az országos döntõbe jutott.

Eredmények

diák II.
29 kg 3. Kovács Zsolt
46 kg 5. Báger Roland

50 kg 2. Krenyóczi Martin

diák I.
29 kg 2. Kovács Zsolt

Április 14-én Kiskunhalason a Halas Kupa nemzetközi
szabadfogású versenyen vettek részt a nyársapáti birkózók.
A két ország 199 indulója között 5 nyársapáti versenyzõ is
rajthoz állt és végül mindannyian az érmesek között végeztek.

Eredmények

Gyermek korcs.
20 kg 3. Báger Dorina
23 kg 2. Csontos Pál

3. Kovács Roland

Diák II. korcs. lány
34 kg 2. Báger Barbara

Diák II. korcs. fiúk
29 kg 3. Kovács Zsolt

Junior kötöttfogású válogatott szintén 14-én az U23-as
nemzetközi versenyen vett részt a horvátországi Porecsben.
A válogatott tagja volt Kecskeméti Krisztián a Nyársapáti
SZSE versenyzõje. A nyolc országot felvonultató viadalon
Krisztián 60 kg-ban három gyõzelem és egy vereséget
követõen a második helyen végzett. A döntõben egy szoros
mérkõzésen 6-5 arányú pontozásos vereséget szenvedett dán
ellenfelétõl. A többi mérkõzésen magabiztos technikai tus
gyõzelmet aratott.

Eredmények

60 kg 2. Kecskeméti Krisztián

Pap Ferenc



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, 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

Házasságot kötött:

Gödény Róbert és Kapus Kitti
Nyársapát, Posta utca 11. szám alatti
lakosok 2018. március 10-én.

Gratulálunk!

Született:

Bodi Ágnes Nyársapát, Kertes utca
11. szám alatti lakos MILÁN nevû
gyermeke 2018. április 23-án.

Gödény Róbert és Kapus Kitti
Nyársapát, Posta utca 11. szám alatti
lakosok FANNI nevû gyermeke
2018. április 28-án.

Köszöntjük az újszülötteket!

ANYAKÖNYVI HÍREK
HIRDETÉSEK

Anikó Fodrászat

Fodrászat:
hétfõ-szerda-péntek:

délután
kedd-csütörtök-szombat:

délelõtt
Bejelentkezés a fodrászüzletben
valamint a 06-20-485-2913, 53-389-
106 telefonszámon.

HALASIÉK TÜZIFA KFT.

Vékony akác
3.200.- Ft/q

Vastag akác
3.400.- Ft /q

Hasított vastag akác
3.600.- Ft/q

Nyárfa
2.000.- Ft /q

Magyar tölgy
3.000.- Ft/q

Magyar tölgy hasítva
3.200.- Ft/q

Az árak a házhozszállítás
díját tartalmazzák.

Érd.: 06-20-260-7365

Tanya eladó Második dûlõben, 1,5
szoba, konyha, fürdõszoba. Különálló
konyha pincével és tárolókkal.

Érd.: 06-20-458-8822

Eladó! Zrínyi Miklós u. 3. szám alatti
3 szobás családi ház mellék-
épületekkel.
Irányár: 7 M Ft

Érdeklõdni: 20-53-11-005

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

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!

 Meghalt:

Kisprumik Margit Rozália Nyársapát,
Viola utca 13. szám alatti lakos 2018.
március 16-án, 65 éves volt.

Kecskeméti Lajos Zoltán Nyársapát,
Posta utca 32. szám alatti lakos 2018.
március 21-én, 53 éves volt.

Kiss Imréné Nyársapát, Darab d. 3.
szám alatti lakos 2018. április 10-én,
84 éves volt.

Emléküket õrizzük!

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik testvérünk Kisprumik Margit
temetésén részt vettek. Sírjára
koszorút, virágot helyeztek.
Köszönjük Dr. Gyáfrás Sándor
doktor úr, Tanainé Erika, Törökné
Anna több évtizedes munkáját.
Hálánkat fejezzük ki a Ceglédi
Kistérségi Szociális Szolgáltató
Központ minden dolgozójának,
testvérünk ápolásában nyújtott
segítségért.

Gyászoló család

16. oldal


