XXVI.
évfolyam
2019.
július 10.

315. szám
Nyársapát Község Önkormányzata szeretettel várja Önt és családját
XI. LECSÓFESZTIVÁLJÁN

2019. július 20-án
Nyársapáton a Szarka-kúria parkjában.
Lecsófesztivál programja:
9.00 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 18-ig lehet a muvhaz@nyarsapat.hu címen, vagy a 06/70/430-4565ös telefonon.
Gyermekprogramok:
13-19.00 Játékpark (népi fajátékok)
14-16.00 Kézmûves foglalkozások
10.00 MEGNYITÓ, FÕZÕVERSENY INDÍTÁSA
10.00 Pálinka- és borkóstoló
10-12.00 Demeter Zsuzsi hegedûjátéka és dalai mulattatják a fõzõ csapatokat
Mûsorok szünetében „LECSÓRÁDIÓ” interjúk Szatmári Gábor közremûködésével
12-14.00 LECSÓK ZSÛRIZÉSE
A zsûri tagjai: Ambrózi Zoltán, Vér János, Mészáros Béla (Délvidék) és Szántainé Máté Anna
EBÉD (Lecsójegy a fõzõ csapatoknál vásárolható 500.- Ft-os áron)
12.30 ÁLDÁS EGYÜTTES élõ folk-rock koncertje
14.00 Fortuna Mazsorett Együttes mûsora
14.15 Búzavirág Asszonykórus és Citerazenekar mûsora Vendégünk Délvidék
14.30 Nyársapáti Népdalkör mûsora
15.00 Köszöntõt mond: DANKÓ BÉLA országgyûlési képviselõ (Békés megye)
15.00 LECSÓFÕZÕ VERSENY EREDMÉNYHIRDETÉSE
FÖLDI LÁSZLÓ országgyûlési képviselõ közremûködésével
16.30 BALANCE BAND mulatós fellépése
17.30 Strabán István, Fejér Evelin és Ábrahám Viktor hip-hop produkciója
18.00 CSINIBABÁK fellépése
19.00 NUSIKA énekel
20.00 V-TECH fellépése
21-24.00 UTCABÁL
Kísérõ rendezvény:
8 órától III. LECSÓ KUPA kispályás labdarúgás. Helyszín: Nyársapát sportpálya
Jelentkezni július 15-ig a 06/30-532-4153, illetve az adom9288@gmail.com címen lehet.
9 órától GYERMEK LOVASVERSENY a kúria melletti szabad területen Csiló Attila
szervezésében 06/20/285-4229, attila.csilo@hotmail.com.
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Kis Miklós polgármester
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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.
Az idei lesz a 11. LECSÓFÕZÕ VERSENY, melyre
hívunk és várunk mindenkit 2019. július 20-án szombaton
10 órától Nyársapátra, a Szarka-kúria udvarára.

TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT…
Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2019. június 05-én ülésezett. A Képviselõ-testület elfogadta
az önkormányzat 2018. évi költségvetés fõösszegének
módosítását és Nyársapát Község Önkormányzatának 2018.
évi zárszámadását.
Kis Miklós
polgármester

TISZTELT MAGÁNFÕZÕ!

Csak azon csapatokat tudjuk fogadni, akik a megadott
határidõig jelentkezésüket e-mailen elküldték, vagy
telefonon jelezték. A 2019. július 18-ig e-mailen
jelentkezõknek visszaigazolást küldünk.

Tájékoztatom Önt, hogy 2016-ban megalakult a Magyar
Magánfõzõk Pálinka Egyesülete Szegeden. Az egyesület
létrejöttének oka, hogy legyen érdekképviselete azoknak a
személyeknek akik pálinkát, a hivatalos megnevezés szerint
párlatot otthon fõznek. Az Egyesület tagjai az ország
különbözõ pontjain fõzik maguknak és családtagjainak,
barátainak azt a nedût, amely egyben egy Hungarikum. A
“hungarikum” a magyarság csúcsteljesítményét jelölõ
gyûjtõfogalom, amely olyan megkülönböztetésre, kiemelésre
méltó értéket jelez, amely a magyarságra jellemzõ
tulajdonság, egyediség, különlegesség és minõség.
Mi a pálinka?
A pálinka kizárólag Magyarországon termett, húsos,
magozott, bogyós gyümölcsbõl készül.
A Magyar Magánfõzõk Pálinka Egyesületének égisze alatt
terveink szerint 2019 július hónapban létrehozzuk a Magyar
Magánfõzõk Pálinka Egyesülete közép-magyarországi
szervezetét. A szervezet tagjai Budapesten és Pest
megyében, illetve a Pest megyével szomszédos megyékben
tevékenykedõ magánfõzõk lesznek. A szervezet alakuló
ülésén elnökséget választunk és meghatározzuk a szervezet
tevékenységét. Meghatározzuk, hogy mikor szervezzen a
közép- magyarországi szervezet pálinka és párlat
versenyeket, amelyre meghívjuk az ország határain belül
és a határokon kívül tevékenykedõ magánfõzõket. Önnek
is mint minõségi pálinkát készítõnek ebben a szervezetben
van a helye és az Ön javaslataira is szükség van. Legyen
Ön is alapító tagja ennek a szervezetnek és küldje el
jelentkezését a kezdeményezõ Dankó Gézának a következõ
elérhetõségek egyikére:
Cím: 2330 Dunaharaszti, fõ út 150, e-mail:
danko.epgep@pr.hu és kérdéseivel hívja a 06-70-417 5434es telefonszámot.

Remélem, ennyi elég volt, hogy MEGFÕZZ-ELEK, és
immár 11. alkalommal
CSAPJUNK A LECSÓBA!

Az ismettségében lévõ magánfõzõket is invitáljon, hogy
legyen tagja ennek a Magánfõzõk érdekeit képviselõ
szervezetnek!

Mindenkinek jó szórakozást, sikeres lecsófõzést kívánok!

A jelentkezési határidõ: 2019 július 20.-a.

A versenyre 3-10 fõs csapatok jelentkezését várjuk.
Nevezési díj: 1.000 Ft, melyet a helyszínen kell befizetni.
Jelentkezni július 18-ig lehet, elsõsorban e-mailben a
muvhaz@nyarsapat.hu címen, vagy a 06/70/430-4565ös 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.
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.

Kis Miklós
polgármester

Dankó Géza
Magyar Magánfõzõk Pálinka Egyesületének alapító tagja
Pálinka lovagrend ceremónia mestere
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15 ÉVES A GOKART PARK
Az idõ egy csalóka valami, nem is
gondolná az ember, hogy milyen
gyorsan halad. Erre döbbentem rá,
amikor Bognár István hozta a meghívót
a Bognár Gokart Park 15 éves
évfordulójának megünneplésére. 2004ben is ott voltam, amikor indult ez a
kis falunkban igazán különleges sport,
a gokartozás lehetõsége.
Most, 2019. június 22-e délutánján a
gokartos fiatalokon túl olyan
emberekkel is találkozhattunk, akik
valamilyen szinten részesei voltak a
pálya megszületésének a gondolattól
az aszfaltcsík lerakásáig. Erre a
jubileumra Bognár István kiadott egy
kis füzetet, melyben benne van, hogy
honnan indult és hová jutott ez a
Nyársapát, Iskola dûlõ 20. szám alatti
tanyaterület. A szõlõ és meggyfák
helyét foglalta el a pálya, mely minden
évben bõvült, szépült, valami újat

adott. Állandóság csak a Bognár család
töretlen hite, szeretete és hatalmas
munkája azért, hogy ez a park örömet
adjon sportolóknak, az oda kilátogató
családok minden korosztályának, a
park szépségét és lehetõségeit felfedezõ
programszervezõknek, akik más
szemszögbõl is megismertették ezt a
különösen szép, virágos pályát.
Gondolok
itt
a
24
órás
robogóversenyre, amit az egész ország
élõben láthatott, a veterán motorok és
autók felvonulására, és természetesen
Bognár István és felesége, Erzsike által
szervezett térségi amatõr gokart
kupákra, a gyermekeknek rendezett
versenyekre, a Kossuth Kupákra.
Nagyon sokan szeretik ezt a nyársapáti
gokart pályát nem csak azért, mert
nagyon jól megépített, technikailag jó
pálya, hanem azért is, mert igazán
szívvel, valódi szeretettel fogadják a

BESZÉDES KÉPEK

vendégeket akkor is, ha elõször jönnek
ide, és akkor is, ha hetente itt tartják
edzéseiket saját versenygépükkel róva
a köröket, mint az a két kisgyermek,
akik Miskolcról jönnek rendszeresen
Nyársapátra gokartozni szüleikkel. Õk
bemutatót is tartottak nekünk.
Ámultunk a gyorsaságukon, pedig még
csak 7-8 évesek. Bemutatójuk után
természetesen a jelen lévõ gyerekek
és az idõsebbek is gokartozhattak. Mi
pedig, akik már „kinõttük” a gépek
ülését szíves vendéglátás mellett
beszélgettünk múltról, jelenrõl és
jövõrõl.
További sikeres éveket, sok-sok itt
felnõtt versenyzõt, Magyar Bajnokot,
Európa- és Világbajnokot kívánok a
Bognár Gokart Parknak!
Nagyné Kovács Éva
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INTERJÚ KIS ANITA KÉPVISELÕVEL
Már alig van olyan önkormányzati
képviselõ, akivel még nem
beszélgettem. Egy fiatal hölgy, Kis
Anita a beszélgetõtársam, amit a
Hírmondó olvasóival megosztunk.
Mióta vállalsz szerepet a nyársapáti
közéletben és miért?
Mindig
is
érdekelt
a
rendezvényszervezés,
szeretek
kreatívan feladatokat megoldani, ezért
már középiskolás koromban is
segítettem a gazdabálokon.
1988-ban elkerültem szeretett
falumból, édesanyámmal és öcsémmel
Ceglédre költöztünk, így a nyársapáti
mindennapoknak kevésbé voltam
részese, mint addig, de a kapcsolat
nem szakadt meg, hiszen édesapámhoz
és a rokonokhoz rendszeresen
kijártunk. Ez így volt egészen 2014ig, amióta egyéni vállalkozóként és
segítve édesapám vállalkozását,
minden
nap
Nyársapáton
tevékenykedem. Újra belelátok a
nyársapáti
eseményekbe,
és
szívügyemmé váltak a nyársapáti
embereket érintõ történések, ezért
igyekszem segíteni, ahol tudok.
Milyen érzés képviselõként dolgozni?
-Nagy megtiszteltetésként ért, amikor
a
ciklus
elején,
elsõ
megmérettetésemre a lakosság
bizalmat szavazott nekem, amiért azóta
is hálás vagyok. A feladat nem kicsi,
felelõsségteljes, de élvezem. Többféle
munkahelyen dolgoztam már, ezáltal
sok tapasztalattal rendelkezem, amit
megpróbálok felhasználni, és átadni az
ebbõl származó tudásomat a közösség
fejlõdésének érdekében. Izgalmas és
mindig változó dologról van szó,
többek közt pont ezért szeretem
annyira. Viszonylag fiatalként
csöppentem bele a képviselõ-testületbe,
az idõsebb és tapasztaltabb képviselõk
munkáját figyelve és tanulva
igyekeztem feladatomat a magaménak
tudni, fejlõdni.
Számodra mi a legnagyobb,
legfontosabb eredmény az elmúlt 5
évbõl?
-Annyi fejlõdésen ment keresztül a
falu, hogy egyet nem tudnék kiemelni.
Minden lehetõséget megragadtunk a

pályázati lehetõségek kihasználásához,
melynek eredménye többek közt a
nemrégiben átadott egészségcentrum és
az ipari park, ami reményeink szerint
sok
nyársapátinak
fog
munkalehetõséget teremteni. Az utóbbi
évek beruházásai egyszeri alkalmak
voltak, a falu jó gazdálkodásának hála
elég önerõnk volt a sikeres
pályázathoz.
Intézményeink
folyamatosan fejlõdnek- szépülnekmodernizálódnak.
A
falu
infrastruktúrája is évrõl-évre fejlõdik,
zajlik az utak karbantartása és a
csatornázás.
Rendezvényeink
is
egyre
színvonalasabbak, jó híre van a
falunak, ami nagyon sokat jelent.
Hatalmas megtiszteltetés érte
településünket, amikor a május közepén
megrendezésre került Magyarok
Világtalálkozója egyik állomása
lehettünk, melynek keretein belül
nagyon sok különleges emberrel,
történettel és sorssal ismerkedhettek
meg a kúriához látogatók. Kicsiny
falunk hírét és vendégszeretetét, és
egyáltalán létezését viszik szerte a
világba magyar testvéreink.
Milyen elképzeléseid vannak
településünk jövõjérõl?

- Nyársapát jó ütemben halad elõre a
fejlõdésben, a jövõben is mindenképp
ezen az úton kell maradnunk. A
turizmusra és Nyársapát értékeinek
még alaposabb feltárására szentelnék
hangsúlyt, hiszen egy kis kincsesdoboz
a mi településünk. A fiatalokat kell
megszólítanunk és olyan lehetõségeket
teremteni, hogy õk is szívesen
vállaljanak szerepet a falu életében. A
fiatalos lendülettel és az idõsebbek
higgadtságával és tapasztaltságával
szeretném, ha még sok-sok feladatot
véghez
tudnánk
vinni
az
elkövetkezendõkben is.
A következõ választáson újra
megméretteted-e magad?
-Igen, megpróbálkozom vele ismét. Ha
a falu bizalmat szavazna nekem, az
egy csodálatos elismerése lenne az
eddigi munkámnak-munkánknak, ami
csak még nagyobb lendületet adna a
folytatáshoz. Meglátjuk mi lesz õsszel,
én bízom a nyársapáti emberekben.
Épüljön és szépüljön Nyársapát!
Köszönöm, hogy idõt szakítottál a
beszélgetésre, és minden jót, sok sikert
kívánok Neked, és családtagjaidnak.
Nagyné Kovács Éva

Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal
ügyfélfogadási ideje az alábbi:
Hétfõ: 8.00-12.00 óráig,
13.00-17.00 óráig
Kedd: ügyfélfogadás nincs
Szerda: 8.00-12.00 óráig
Csütörtök: ügyfélfogadás nincs
Péntek: 8.00-12.00 óráig
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ENERGIA MEGTAKARÍTÁSI JAVASLATOK
A LAKOSSÁG SZÁMÁRA
Hõellátás
Biztosítsuk a fûtési-szellõztetési rendszer rendszeres
takarítását és karbantartását. Tisztítsuk a radiátorokat és a
szellõzõnyílásokat is rendszeresen. Ellenõrizzük
folyamatosan a benti hõmérsékletet és páratartalmat.
Vegyük lejjebb a fûtést–Az ideális hõmérséklet télen 2022°C. Ellenõrizzük le, hogy az ajtók és ablakok jól
illeszkednek-e. Fûtési szezon alatt csukjuk az ajtókat.
Szellõztetéskor az ablakokat csak rövid idõre (max. 5-10
percre) tárjuk ki. Napközben húzzuk el a függönyöket–
különösen a déli oldalon–, este pedig húzzuk be õket
minden helyiségben. Javasolt szakemberek bevonása a
beruházás elõtt! Korszerûsítsük fûtésrendszerünket!
Szereljünk fel minden helyiségbe külön programozható
termosztátot, radiátorszelepet. Szigeteljük a fûtési csöveket
a nem használt helyiségekben, hogy a fûtési energiát csak
ott használjuk, ahol valóban szükséges. A fûtõtestek mögé
szereljünk hõvisszaverõ fóliát. Figyeljünk a karbantartásra!
A fûtési szezon kezdetén légtelenítsük a rendszert, hogy
a meleg levegõ megfelelõen áramolhasson és minden
radiátorhoz elérhessen. A fûtõtesteket ne takarjuk el
függönnyel, bútorokkal, a vizes ruhákat ne a fûtõtesteken
szárítsuk.
A megfelelõ hõmérséklet beállítása:
Állítsuk lejjebb a termosztát hõfokát, 1°C-kal alacsonyabb
hõmérséklet beállításával 6%-kal csökkenthetjük a
fûtésköltséget. Az ideális hõmérséklet a nappaliban 20–
22°C, a gyerekszobában, dolgozószobában 20°C, a
hálószobában 18°C, a fürdõszobában 22-23°C.
Gondoskodjunk a megfelelõ páratartalomról, párás
levegõben alacsonyabb hõfok mellett is megfelelõ a
hõérzetünk. Használjuk a nap energiáját! Napos idõben
húzzuk el a függönyöket, húzzuk fel a redõnyt, hogy a
meleg levegõ felfûtse a szobát. Sötétedéskor pedig húzzuk
be a függönyöket, engedjük le a redõnyöket, hogy
csökkentsük a meleg levegõ kiáramlását. Szellõztessünk
hatékonyan! Szellõztetéskor rövid idõre tárjuk ki az
ablakokat, csináljunk huzatot. A résnyire nyitva hagyott
ablak a falakat is lehûti, amely felfûtése több energiát
igényel.
Elektromos áramfogyasztási megtakarítások:
Általános irányelvek:
Használjunk természetes fényt, amikor csak lehetséges. A
mesterséges fénynél kellemesebb, ráadásul ingyen van.
Csak annyi mesterséges megvilágítást használjunk, amennyi
feltétlenül szükséges. Ne égjenek feleslegesen lámpák az
üres helyiségekben. Biztosítsunk az adott tevékenységhez
igazodó megvilágítást. Használjunk az adott helyiség
igényeinek megfelelõ, lehetõ legkevesebb wattot fogyasztó
világítótesteket. A karbantartás is fontos! Tisztítsuk az
ablakokat rendszeresen, hogy minél kevesebb mesterséges
fényt kelljen használni. Válasszunk olyan burákat, amelyek

a fény lehetõ legnagyobb részét átengedik. Fontoljuk meg
az idõzítõk és érzékelõk alkalmazását mind a beltéri, mind
a kültéri világítás tekintetében. A fényszabályozók pont
megfelelõ mennyiségû megvilágítást biztosítanak, a
világításból eredõ energia akár 40-60%-át megspórolva.
Válasszon energiatakarékos berendezéseket!
Vásárlás elõtt érdemes alaposan áttanulmányozni az
energiacímkéket. Lehetõség szerint válassza az olykor
drágább, de hosszú távon költség- és energiatakarékosabb
A vagy A+++ osztályú berendezéseket. Ez fõleg akkor
fontos, ha a gépek állandóan mûködnek, mint például egy
hûtõszekrény. Ha hosszabb ideig nem használunk egy
berendezést, húzzuk ki a hálózatból a csatlakozót.
A megfelelõ hûtõszekrény kiválasztása:
Energiatakarékossági szempontból a fagyasztó berendezések
közül ajánlott átlátható fiókosat választani. Ezeknél
kevesebb idõbe telik, mire megtaláljuk a keresett ételt, így
kevesebb hideg levegõ áramlik ki.
Tanácsok a hûtõgép elhelyezéséhez, használatához
A hûtõszekrényt jól szellõzõ, száraz helyiségben, naptól,
tûzhelytõl, fûtõtesttõl távol ajánlott üzemeltetni, ugyanis a
külsõ hõmérséklet 1°C-os emelkedése 5%-kal növeli az
energiafelhasználást. A hûtõszekrény akkor mûködik a
leghatékonyabban, ha +7°C a belsõ hõmérséklet, a
fagyasztóládában pedig -18°C. Rendszeresen ellenõrizzük
a hûtõgép ajtajának záródását és a szellõzõnyílás tisztaságát.
Idõnként olvasszuk le a hûtõt, az ajtót pedig ne tartsuk
sokáig nyitva, mert ezzel meleg és nedves levegõ kerül a
berendezésbe. A hûtést nem igénylõ élelmiszereket
felesleges a hûtõben tárolni. Ne tegyünk a hûtõszekrénybe
meleg ételt, mert lehûtése pluszenergiát igényel.
Így használja a mosogatógépet:
A mosogatógépet akkor érdemes beindítani, ha tele tudjuk
rakni edényekkel. A kevésbé szennyezett edényeket elég
rövid programmal, mérsékelt hõmérsékleten elmosogatni,
ami kevesebb elektromos energiát és vizet igényel. Felejtse
el a stand-by üzemmódot! A készenléti (stand-by)
állapotban hagyott, „félig kikapcsolt” gépek is pörgetik a
villanyórát. A készülékeken található apró ledek éves
szinten több ezer forintot is elvihetnek feleslegesen, ezért
ezeket a berendezéseket – tévé, dvd-lejátszó, számítógép,
monitor, nyomtató stb. – tanácsos egy kapcsolóval
rendelkezõ hosszabbítóval egyszerre áramtalanítani.
Ne felejtse el a töltõket!
A konnektorban felejtett töltõk is szinte észrevétlenül
fogyasztják az áramot, ezért fontos, hogy ha nem
használjuk, mindig húzzuk ki a telefon- és laptop töltõket.
Azt sem árt tudni, hogy a telefonok, borotvák és elektromos
fogkefék hálózatról mûködtetve kevesebb áramot
fogyasztanak, mintha az akkumulátorukat merítenénk.
Cserélje le a hagyományos villanykörtéket!
Az energiatakarékos izzók akár 80%-kal kevesebb áramot
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fogyasztanak, mint a hagyományos villanykörték. Bár a
takarékos égõ ára magasabb, mellettük szól, hogy
élettartamuk akár nyolc-tízezer óra is lehet, szemben a
hagyományos izzók átlagos ezer órájával.
Trükkök az energiatakarékos világításhoz:
Engedjük be a természetes fényt! A lámpákat sem kell
sûrûn kapcsolgatni – ez ugyanis rövidíti az élettartamukat

–, ha például csak pár percre hagyjuk el a szobát, inkább
maradjanak égve. A portalanítás épp ilyen fontos, a kosz
ugyanis akár ötven százalékkal blokkolhatja a
fénykibocsátást. Bizonyos helyiségekben érdemes
mozgásérzékelõvel ellátott világítást üzemeltetni, és a
fényerõsségszabályzós kapcsolókkal is spórolhatunk.
Forrás: Pest Megyei Kormányhivatal

NYÁRSAPÁT BEMUTATKOZOTT
A LASKAFESZTIVÁLON
Pünkösd vasárnap, 2019. június 9-én igen nagy létszámú,
80 fõs küldöttséggel érkeztünk Ceglédre a Laskafesztiválra,
ahol 12.30 -14 óráig miénk volt a nagyszínpad. Takáts
László polgármester úr, és a mûvelõdési központ részérõl
Darányi Ágnes és Baksa Dániel fogadott nagy szeretettel.
Mivel Nyársapát területe 1954-ig hol Ceglédhez, hol
Nagykõröshöz tartozott, saját, csak erre a falura jellemzõ
gasztronómiai, illetve néprajzi elemekkel nem
büszkélkedhetünk. Büszkék vagyunk viszont a kis
falunkban élõ tehetséges emberekre, a nálunk mûködõ civil
szervezetekre, együttesekre, különbözõ csoportjainkra, akik
közül ezen a hatalmas rendezvényen öten mutatkoztak be,
vagyis adták elõ produkciójukat. Megvallom, egy kicsit
tartottunk attól, hogy nem igazán lesz közönségünk a déli
órákban a hatalmas meleg, illetve a Ceglédi Vágta futamai
miatt, de hála Istennek nézõk is voltak, és csodálatosan
szerepeltek csoportjaink.
Elõször az 1987-ben alakult Nyársapáti Népdalkör lépett
színpadra. Mûvészeti vezetõjük 21 éve Kovács László
népzenész, hangszerkészítõ, akinek irányításával többszörös
„Aranypáva díj”, és egy „Aranypáva Nagydíj” boldog
tulajdonosai lehettek. Tudjuk róluk, hogy rendszeres
fellépõi a helyi és a környezõ települések rendezvényeinek.
2018-tól egyesületi formában mûködnek, munkájukat
Nyársapát Község Önkormányzata is támogatja. A Csoóri
alapból az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ segítségével
elkészült az elsõ önálló cd-jük és jelenlegi fellépõ ruhájuk.
A Laskára Nógrádi mulatós és Délvidéki bordal
összeállítással készültek.
A Fortuna Mazsorett Együttes 2017 õszén alakult
Nyársapát községben Szûcs Anikó okleveles mazsorett
oktató vezetésével. Az együttesbe járó óvodás és kisiskolás
korú gyermekek heti rendszerességgel vesznek részt a
foglalkozásokon. Jelenlegi csoportjaik a Krajcár és a
Fantázia nevet viselik. Az együttesbe járó gyermekek
nagyon ügyesek, látszik rajtuk, hogy nagyon szeretik, amit
csinálnak. A Laskafesztivál közönségének repertoárjuk
kedvenc számait, a mazsorett által használt több eszközt
is bemutatták. A két csoport szinte állandó szereplõje
Nyársapát programjainak, és idén a kisiskolás korosztályú
Fantázia csoport más településen is vendégszerepelt.
Harmadikként a Duende Tánciskola társastánc csoportjai
mutatkoztak be Nagy Éva vezetésével. A tánciskola
növendékeik számottevõ versenyeken értek el fantasztikus

helyezéseket, mint például az idei Magyar Látványtánc
Sportszövetség által megrendezett kétfordulós kvalifikáción,
ahol eredményeikkel tovább jutottak az Európa
Bajnokságra.
Nyársapáton a képzés ebben a tanévben indult el és
hatalmas lelkesedéssel és szorgalommal dolgoznak a diákok.
Folyamatosan lehet csatlakozni hozzájuk a nyár folyamán
is a táncolni vágyó gyermekeknek. Latin táncokat láthattunk
tõlük, csodálatos ruháikban csak úgy ragyogtak a kicsik
és az idõsebb korosztály táncosai is.
Strabán Anna NUSIKA már sok éve fellépõje Nyársapát
helyi rendezvényeinek, illetve a környezõ településeken is
bemutatta már tehetségét. Több mûfajban is láthattuk,
hallhattuk Õt a mulatóstól az örökzöldeken át a magyar
pop rock dalok énekléséig. A népdalkörnek is tagja, így
kétszer láthatták õt a Laskafesztivál nézõi a színpadon.
Repertoárjából vegyesen, mindenbõl egy kicsit mutatott
be nagy sikert aratva.
Strabán István nevét mindenki ismeri Nyársapáton és a
környezõ településeken is, hisz több évtizede fellépõje a
különbözõ rendezvényeknek. István többszörös Világ- és
Európa bajnok hip-hop táncos. Vezetésével már nagyon
sok hip-hop formáció szerzett országos ismertséget,
elismertséget. Erre a fellépésre az „NK HIP-HOP” nevû
csapattal érkeztek. Természetesen mint minden csapatunk,
õk is nagy sikert arattak. Az Õ produkciójukkal zárult a
Nyársapát bemutatkozik programja. A szervezõknek
köszönjük a bemutatkozás lehetõségét, a fellépõknek pedig
a csodálatos pillanatokat, melyekkel megajándékoztak
bennünket, nézõket.
A gyerekek szüleinek is jár a köszönet, hiszen biztosították,
hogy a kicsik eljutottak Ceglédre, a fürdõ melletti
rendezvényhelyszínre. Az önkormányzatnak pedig a
szendvics és palacsinta ebédet köszönhetjük, melyet a déli
fellépéshez biztosítottak a fellépõknek. Jólesõ érzéssel
töltött el, hogy elkísért bennünket erre a nagyon fontos
eseményre Tóth Tibor alpolgármester úr, dr. Bicskei
Krisztina jegyzõ asszony, Bognár István képviselõ és Szõke
Piroska Andrea ÁMK vezetõ is. Megfogalmazódott
bennünk, hogy jó lenne valamelyik rendezvényünkön
Cegléd bemutatkozó csoportjait látni.
Nagyné Kovács Éva
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TÁJÉKOZTATÓ PARLAGFÛ-MENTESÍTÉSSEL
KAPCSOLATBAN
A szezon közeledtével a parlagfû elleni védekezésre
hívta fel a figyelmét a Pest Megyei Kormányhivatal. A
tájékoztatóban kiemelik: a parlagfûvel való
fertõzöttséget elsõsorban a földhasználók jogkövetõ
magatartásával lehet visszaszorítani. Belterületen a
jegyzõ, külterületen a növény-és talajvédelmi hatóság
köteles hatósági eljárást indítani azokkal szemben, akik
elmulasztották a parlagfû elleni védekezési
kötelezettségüket. A bírság mértéke belterületen és
külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig
terjed.
A parlagfû nagymértékû elszaporodásának a
közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevõ.
A parlagfû elleni védekezés elsõsorban az ingatlan
tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A
hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos/
földhasználó nem tesz eleget a kötelezettségének – a
mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekû
védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy belterületen a jegyzõ,
külterületen (az ingatlanügyi hatóság által helyszíni
ellenõrzésrõl felvett jegyzõkönyv tartalma alapján) a
növény-és talajvédelmi hatóság köteles hatósági eljárást
indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a
parlagfû elleni védekezési kötelezettségüket.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008.
évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: ,,A
földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfû
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt
követöen ezt az állapotot a vegetációs idõszak végéig
folyamatosan fenntartani.”
Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekû
védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges
a sérelem -egészségkárosodás -bekövetkezése, e körben
elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának
megállapítása.
Amennyiben a parlagfû elleni védekezési kötelezettségének
a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább
virágbimbós fenológiai állapotú parlagfûvel fertõzött, akkor
közérdekû védekezést kell elrendelni. Amennyiben a
parlagfû elleni közérdekû védekezést kultúrnövény
károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfû elleni
közérdekû védekezés abban az esetben rendelhetõ el, ha
az adott területen a kultúrnövény tõszáma nem éri el az
agronómiailag indokolt tõszám 50%-át és a parlagfûvel
való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfü
elleni közérdekû védekezés végrehajtásának, valamint az
állami, illetve a közérdekû védekezés költségei
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól
szóló 221/2008. (VIII. 30) Korm. rendelet értelmében a
közérdekû védekezést belterületen a jegyzõ,
külterületen, Pest megye és Budapest területén a Pest

Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (a
továbbiakban: növény-és talajvédelmi hatóság) rendeli el.
A jegyzõ által elrendelt közérdekû védekezést az általa
megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó
általi parlagfû-mentesítésre, ha az ügyfél idõközben maga
eleget tesz kötelezettségének. A közérdekû védekezéssel
kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell
megfizetnie.
A növényvédelmi bírság kiszabására a növény-és
talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekû
védekezés elrendelését követõen a jegyzõ az ügyben
keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult
hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfûvel
fertõzött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen
és külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ftig terjed.
Parlagfûvel fertõzött lehet a mezõgazdasági
kultúrnövénnyel borított terület, nem mezõgazdasági terület
(elhanyagolt telkek, építési területek), vagy nem mûvelt,
elhanyagolt valamikori szõlök, hétvégi kertek, zártkerti
ingatlanok, valamint a vonalas létesítmények (utak, vasút)
melletti sávok.
A védekezési kötelezettségét nem teljesítõ tulajdonos/
földhasználó a–bírságon túl– vele szemben elrendelt
közérdekû védekezéssel kapcsolatosan felmerülõ költség
megtérítésére
is kötelezett. A költség köztartozásnak minõsül. A
közérdekû védekezés elrendelése után minden esetben
növényvédelmi birság kiszabására kerül sor, az
élelmiszerlánc felügyeletével összefüggõ bírságok
kiszámításának módjáról és mértékérõl szóló 194/2008.
(VII.31.) Korm. rendelet alapján.
Arra tekintettel, hogy a parlagfû-mentesítés minden
állampolgár közös érdeke, és eredményt csak
összefogással, illetve közös felelõsségvállalással érhetünk
el, kérem tegyenek eleget e fenti jogszabályi
kötelezettségüknek. Ugyanakkor szükséges figyelemmel
lenni arra is, hogy nem elegendõ az, hogy valaki
lekaszálta a szennyezett földterületet, azt tiszta,
parlagfû-mentes állapotban a vegetációs idõszak végéig
meg kell õrizni.
Forrás: Pest Megyei Kormányhivatal
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ÓVODAI

HÍREK

BALLAG A SÜNI CSOPORT
Június 7-én búcsúztak el óvodánkból
az iskolába készülõ nagycsoportosaink.
Nagycsoportunk összetételébõl
adódóan ebben az évben 14 gyermek
ballagott el, a csoportunk másik fele
kora szerint még egy évet tölthet
intézményünkben.
A gyönyörû ünnepi díszbe felöltöztetett
óvodánk ballagását Szõke Piroska
Andrea ÁMK vezetõ bensõséges, szép
beszédével nyitotta meg. Elõször a
kicsik és a középsõsök búcsúztak el a
ballagó ovisoktól. Ezt követte Molnár
Máté néptánc oktató bácsi csodálatos
éneklõs-táncos mûsora, ahol az egész
Süni csoport szerepelt. A mûsor

további részében kisebb társaik
versekkel köszöntek el a pajtásaiktól,
és amit ballagók versei követtek. A
mûsor szalagos tánccal zárult. A
gyönyörûen hímzett ballagási tarisznyát
minden egyes gyermeknek Bözsõ néni
és Dóra néni adta át. Közösen dalolva
körbejártuk az óvodát, elbúcsúztunk az
épülettõl, szobáktól, kerttõl, utunkat
rózsákkal szegélyezett csodás díszítés
kísérte.
Óvodánk vezetõje megköszönte az
óvoda dolgozóinak, a fenntartónak és
a szülõknek az egész éves munkát,
támogatást. Külön köszöntötte az egyik

jubileumát ünneplõ óvónõt, Dóra óvó
nénit is.
A szülõk meglepetés mûsorral
készítették fel gyermekeiket, amivel
elbúcsúztak a ballagó óvó néniktõl és
dadus nénitõl. A mûsor befejezéseként
elültettünk egy új facsemetét az óvoda
udvarán, ezzel egy új hagyományt
teremtve. A kis fa a Süni csoport nevét
kapta, minden gyermek egy jellelnévvel ellátott kavicsot tett le a kis fa
alá.
Sok sikert kívánunk minden leendõ
elsõs gyerekünknek az iskolai
tanulmányaihoz!
Óvó nénik

KÉPEK A BALLAGÁSRÓL
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GYERMEKNAPI MEGLEPETÉS
A februári jótékonysági vacsorának köszönhetõen az
óvodásoknak gyermeknap alkalmából újszerû ünneplésre
nyílt lehetõség. Várva vártuk június 17-e reggelét, hogy
útnak indulhassunk Budapestre a Tarzan Parkba. Csodás
idõnk lett, az elõzõ napi esõ után alább hagyott a hõség.
Két busszal utaztunk a kalandok felé, a szülõk is elkísérték
gyermekeiket. A busz ablakából megcsodálhattuk a tájat
és a fel és leszálló repülõket. Egy igazi gyerekparadicsomba
érkeztünk, ahol kipróbálhatták a kicsik és nagyok is milyen

ügyesek, tudnak-e egyensúlyozni, liánozni, csúszni-mászni.
Miután több órán át tartott az „önkéntes kiképzés”, a vizes
játszóteret is meglátogattuk. Délután elpilledve
kászálódtunk fel a hûvös buszra, ahol hamarosan szinte
minden gyermek mély álomba szenderült.
Élményekkel telve nézegetjük még sokáig a fényképeket,
szívesen emlékezve erre a közös kalandra.

GÓLYAHÉT AZ OVIBAN
Június 11-13 között ovinyitogató
napokat tartottunk a leendõ
kiscsoportos óvodásoknak. Ezeken a
napokon betekintést nyerhettek az ovi
életébe a szülõk és a leendõ óvodás
gyermekek. Megismerkedhettek az
óvoda
helyiségeivel,
a
csoportszobájukkal, az udvarral, a
játékokkal, az óvoda dolgozóival.
Örömmel játszottak, rajzoltak, festettek
és barátkoztak egymással, még az

anyukájuk társaságában. Reméljük,
hogy aki eljött, sok-sok élménnyel
gazdagodott, bízunk abban, hogy ezzel
is segítettük a zökkenõmentes óvodai
beilleszkedést.
Szeretettel
várunk
minden
kiscsoportost szeptemberben!
Szõke Piroska Andrea
ÁMK igazgató

Óvó nénik
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ISKOLAI HÍREK

MOST BÚCSÚZUNK…
2019. június 15-én 10 órától kezdõdött meg iskolánkban
a ballagás és a tanévzáró ünnepség. Gyönyörûen feldíszített
iskola várt ránk a nagy nap reggelén.
Nyolcadikos osztályfõnökként igencsak ellentétes érzelmek
kavarogtak bennem ezen a napsütéses, meleg szombat
délelõttön. Fáradtság, öröm, szomorúság, büszkeség váltotta
gyorsan egymást a lelkemben. Fáradtság, hiszen
feladatokkal teli év állt a nyolcadik osztály háta mögött:
továbbtanulás, felvételi, kompetenciamérések sorozata,
magyar és angol nyelvi vizsga. Öröm, hogy mindenki jól
vette az akadályokat és felvételt nyert abba a középiskolába,
ahová a leginkább szeretett volna menni. Szomorúság, mert
kirepült az elsõ nyársapáti osztályom az általános iskola
biztonságot jelentõ falai közül. Büszkeség afelett, hogy a
vadóc hetedikesekbõl komolyabb, céltudatosabb végzõs
diákok lettek a gyerekek. És büszkeséget éreztem amiatt
is, hogy habár csak egy évig, de elkísérhettem õket ezen
az úton, ami bizony sokszor rögösre (is) sikeredett.
A ballagás elõtti búcsúzás nehéznek bizonyult,
nehezebbnek, mint gondoltam. De ez az élet rendje: búcsút
kell inteni a réginek, hogy valami új kezdõdhessen. Ahogy
végig ballagtunk az iskola termein, az udvaron, láttam a
gyerekek tekintetén, hogy õk is búcsút vesznek. Búcsút
vesznek az emlékektõl, egymástól, a tanáraiktól, az iskola
összes dolgozójától.
A tornaterembe érve meghallgattuk a hetedik osztályosok
búcsúztató mûsorát és átadtuk nekik az iskola zászlaját.
Immáron õk lettek a legnagyobbak, õk vigyázzák egy évig

azt, hogy aztán átadhassák a jövõ hetedikeseinek. Dancsó
Rozália intézményvezetõ-asszony megható, szívhez szóló
és igazán találó búcsúbeszédét is köszönjük.
A nyolcadik osztály is készült egy rövidke mûsorral, egy
verssel és egy dallal. De azt hiszem, (mit hiszem, tudom!)
hogy ebbe a produkcióba beletették szívüket-lelküket a
gyerekek és ahogy láttam, ezt minden jelenlévõ érezte is.
Eztán következett egy másféle búcsú: négy kollegánk
vonult nyugdíjba. Tõlük búcsúzott a tantestület: Ferkõ ÉvaAnnától, Kisprumik Józsefnétól, Víg Károlytól és Vígné
Kerekes Magdolnától. Kívánunk nekik örömteli, felhõtlen,
egészségben és pihenésben gazdag nyugdíjas éveket!
A ballagási ünnepséget a nyolcadik osztályosok keringõje
zárta. Meghozta eredményét a hónapokon keresztül tartó
gyakorlás: igazán szép és látványos lett az elõadásuk! Itt
szeretném megköszönni Nagy Éva rengeteg energiáját és
munkáját, míg betanította a koreográfiát.
És eztán következett a várva várt pillanat: a tanévzárás.
Rozika néni röviden értékelte az elmúlt tanévet. Bizony
volt mit, hiszen rengeteg programon volt túl az iskola
apraja- nagyja!
Reméljük, hogy a jövõ tanév is ilyen mozgalmas,
élményekkel teli lesz.
Köszönöm a nyolcadik osztály és a magam nevében ezt
az emlékezetes napot! Az elballagottaknak pedig kívánok
sok sikert, örömet jövendõ iskolájukban. Még találkozunk!
Horváth Dóra
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KAPTÁR TÁBOR
Megint elröppent egy esztendõ, s
Rozika néni ügyességének és
kitartásának köszönhetõen ismét annyi
táboroztatási lehetõség hullott az
ölünkbe, hogy az talán már egy kicsit
sok is. Öt héten keresztül nyújtunk
tematikus
élményanyagot
a
gyerekeknek, nem beszélve az erdélyi,
ivói tábor programjairól. E sorok írása
közben már a második hétnél tartunk,
zajlik a focitábor, s mielõtt röviden
ismertetném az ezt megelõzõ, Kaptár
fedõnevû eseménysorozat történéseit,
megragadnám az alkalmat, hogy
feltegyem a költõi kérdést néhány szülõ
irányába: miért íratod és fizeted be a
gyereked a táborba, ha a drága csimota

nem veszi magának a fáradságot, hogy
odatolja az arcát? Nem itt fogom
elmagyarázni, hogy az ilyen
húzásokkal hogyan és mennyire lehet
kiszúrni a többi tanulóval, de ha valakit
érdekel, keressen meg minket az
iskolában. A következõ három hetet
még biztosan ott töltjük. De nézzük,
mi történt a Kaptárban. Mint a neve is
mutatja, ez a tábor a méhekkel,
mézkészítéssel, illetve a méhek
biodiverzitásban betöltött rendkívül
fontos szerepével foglalkozott. A
gyerekek megismerkedhettek a méhek
fajtáival, típusaival, az általuk végzett
munkákkal, a méz alapanyagaival,
készítésével, felhasználási módjaival.

Sok érdekes és színes feladat segített
abban, hogy megértsék: a méhek
barátaink, segítõtársaink, akikre
fokozott figyelmet kell fordítanunk,
hiszen az általunk elõidézett, egyre
súlyosabb környezetrongáló hatások
komolyan
veszélyeztetik
a
fennmaradásukat. S ha a méhek
mennek, mi sem maradunk túl sokáig.
A buszos kiránduláson meglátogatott
gödöllõi Grassalkovich-kastélyban is
sok élménnyel gazdagodtunk, ezekkel
feltöltõdve friss lendülettel vágtunk
bele
a
focitábor
nyújtotta
programsorozatba. Ám errõl majd
legközelebb
Horváth Gábor

FOCI AZ ÉLETEM
2019.
június
24-én
elkezdõdött az iskolában a
második táborunk, Foci az
életem címmel.
Az elsõ nap megalakultak a
csapatok. Minden csapat
nevet választott és zászlót
készített magának, valamint
saját csatakiáltást kellett
írniuk. Mikor ezekkel
elkészültek, mindenki elõadta, amit kitalált. Ezek után a
focipályán megkezdõdtek az edzések. Ebéd után, egy kis
pihentetõként, focis mesét nézhettek meg a gyerekek. Ezek
után ismét a pályán volt mindenki, mert a csapatok egymás
ellen játszottak.
Másnap reggel megint edzéssel kezdõdött a nap, majd volt
egy kis szabad foglakozás, ki mit akart azt csinálhatott.
Volt aki focizott, volt aki rajzolt. Délután ismét edzettek
egy kicsit, majd ismét összecsaptak a csapatok.
Szerdán kirándulni mentünk Szentendrére. Voltunk a
Skanzenben, ahol megnéztük az épületeket, egy háznál
mesét mondott nekünk egy néni. Lehetet állatokat nézni,
a kis boltban vásárolni egy kis szuvenírt. Amit tudtunk

bejártunk. A Skanzen után ellátogatunk a marcipán
múzeumba, ahol sok szép és különleges marcipán szobrot
és mûvet láttunk.
Csütörtökön ismét az iskolában voltunk, ahol folytatódtak
az edzések, volt szabad foglalkozás, csapatok közötti
játszma. Ebéd után egy kis pihenõ volt, hogy fel tudjunk
készülni az apa gyerek meccsre. Nagy örömünkre voltak
bátor apukák, akik ki mertek állni a gyereke ellen, bár
nem sikerült õket legyõzni.
Pénteken nagy volt az öröm, mert megérkezett a várva
várt Vizi foci. A nagy meccsek elõtt persze volt
bemelegítés. A csapatok váltották egymást korosztály
szerint.
Elmondhatom, hogy remekül sikerült a foci tábor azokkal
a gyerekekkel, akik jelentkeztek és el is jöttek. Minden
nap volt valami meglepetés nekik, édesség vagy gyümölcs.
Úgy érzem, hogy a gyerekek és mi is jól éreztük magunkat.
Mindenki nevében mondhatom, nagyon köszönjük Dancsó
Rozáliának, hogy ezt az egészet kitalálta, megszervezte.
Biztos vagyok benne, hogy a többi táborunk is élményekkel
teli lesz.
Kulcsárné Mónika
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KIRÁNDULÁSUNK A MÁTRÁBA
Már hetek óta izgatottan
készültünk a kétnapos
osztálykirándulásra.
Tervezgettük ki kivel
alszik együtt, mit fogunk
majd csinálni, milyen
ruhákat
vigyünk
magunkkal, találgattuk,
milyen lesz az idõ.
Végre elérkezett a nagy nap. Sietve keltünk és indultunk
el az iskolába. Bepakoltuk a csomagjainkat, és elköszöntünk
a szülõktõl, majd 8 órakor útnak indultunk, a 18 gyerek
és a 3 felnõtt.
Körülbelül három órát utaztunk, ami szinte végtelenségnek
tûnt. Végül megérkeztünk Mátramindszentre, ahol Tibor
bácsi és Erzsó néni fogadott minket nagy szeretettel. Kis
pihenõ után elindultunk falunézésre, majd a faluszéli tóhoz
is elsétáltunk. Ezután Bükkszékre indultunk strandolási
szándékkal. Mivel az idõ kitûnõ volt, a strand és a csúszdák
szuperek, minden idõt kihasználtunk. Nagyot pancsoltunk
és rengeteget csúszdáztunk. Mindenkinek nagyon tetszett
a délután, és jól el is fáradtunk, néhányan még el is aludtak
a visszafelé úton. Ezután a sátrak felállítása következett,
ezzel a fiúk dolgoztak, a lányok úgy döntöttek, õk inkább
az épületben alszanak. A felnõttek közben elkészítették a
vacsorát is. Vendégek is érkeztek, Lõrincziné Márti néni
és férje, akik szintén Mátramindszentre költöztek a
közelmúltban. Vacsora után még nagyot játszottunk,
beszélgettünk, majd elvonultunk aludni, amibõl persze nem
egyhamar lett alvás, sokáig ment a sutyorgás, kuncogás.
Így reggel szinte mindenki fáradtan ébredt. Míg a reggeli
elkészült, sátorbontás és csomagolás volt a program.
Reggeli után elindultunk a Sástói kilátóhoz. Lentrõl
ugyancsak félelmetesnek tûnt, így nem is merészkedett fel

mindenki a tetejére, csak a legbátrabbak. Viszont aki
feljutott, az csodálatos panorámában gyönyörködhetett.
Utána kis hegymászással átmentünk a kalandparkba, ami
számunkra nagy csalódás volt, mert nagyon kevés játék
üzemelt, és nagyon drágák voltak. Így aki akart bobozott
egyet, aztán elindultunk haza. A melegben nagyon
szenvedtünk, ezért jólesett félúton a fagyizás, majd örültünk
a hazaérkezésnek. A kirándulás mindenkinek nagyon
tetszett, mert jól szórakoztunk, jól éreztük magunkat.
Köszönjük a szállást és a vendéglátást Tibor bácsinak és
Erzsó néninek, nagyon kedvesek voltak. Köszönjük a
kedvezményes autóbuszt Zilah Zoltánnak, a söfõrködést
Víg Viktornak, a csomagok szállítását Karcsi bácsinak, a
szülõknek az összeadott élelmiszereket és Magdi néninek,
hogy megszervezte és elvitt minket az elsõ kétnapos
kirándulásunkra.
Barna Réka, Farkas Fanni, Hanga Adrienn, Majorosi Nóra
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MÛVELÕDÉSI

HÁZ HÍREK

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA ÉS NYÁRI NAPFORDULÓ
Nyársapáton a Szarka-kúria múzeumi termei és parkja ismét
kitárult vendégeink elõtt 2019. június 21-én pénteken este.
Nagy szeretettel vártuk az érdeklõdõket erre az igazán
különleges, szívet-lelket melengetõ családias rendezvényre.
Múzeumok éjszakája már volt, de a nyári napforduló
megünneplésére most elõször került sor, amit mi szervezõk
is nagy izgalommal vártunk.
A Szandaszõlõsi Táltos Csikók Dobkör táltos dobosaival
álltuk körül a tüzet, és elkezdõdött a nem mindennapi
dobolás. A dobok és az ének ütemére vert a szívünk,
minden résztvevõ egy sokszereplõs, mégis egységes kört,
összetartozó közösséget alkotott, ahogy a zene ütemére
„táncoltunk”. Amikor a dobok elhalkultak és a taps
alábbhagyott, Tóth Tibortól egy kis tájékoztatót kaptunk
a nyári napfordulóhoz kötõdõ szokásokról.
A múzeum természetesen nyitva állt, mindenki szabadon
látogathatta a termeket, de a fényt csak egy kis zseblámpa
szolgáltatta a látogatók kezében. Érdekes, hogy a sötétben
mennyire más arcukat mutatják a kiállítás tárgyai.

Zártkert eladó Nyársapáton
a Bokros dûlõben!
2877 m2 alapterületen, 2
kúttal, árammal.
Érdeklõdni: 06/70/6698992

Hernádi Péter csodálatos nyáresti koncertjét a kúria
tornácán láthattuk, hallhattuk. Ezen az egy helyen volt
világítás, a szúnyogirtós fáklyák és Péter feje fölött lévõ
mennyezeti lámpa törte meg a kúria parkjának sötétjét.
Még a milliónyi szúnyog sem akadályozott meg bennünket
a zene élvezetében.
Lelkünket, fülünket már kényeztettük, hátra volt még egy
mûsorszám, a meglepetés, melyben a szemünk vett részt.
Tóth Tibor a legújabb alkotásait, nonfiguratív festményeit
helyezte el az elhamvadt szertûz környékén. 30 nagyméretû
modern festményt fedezhettünk fel szintén kis zseblámpánk
fényénél.
Azt hiszem, hogy minden vendégünk igazi kulturális
élménnyel tért haza a nyári napforduló éjszakáján errõl a
bensõséges programról.
Köszönjük mindenkinek, aki eljött, és köszönjük a
szereplõknek, hogy mûvészetükkel megajándékoztak
bennünket!

Gyõri Gábor r.
fõtörzsõrmester,
körzeti megbízott
telefonszáma:
70/492-0784

Nagyné Kovács Éva

Villanybojlerek javítása, vízkõmentesítése. Villanyhálózat
felújítás.
Áramfogyasztás
ellenõrzése.
Kapcsolók
–
konnektorok, lámpatestek – fénycsõ
– armatúrák javítása, cseréje.
Tel.: 06-20-928-8334 , 06-53-358029

H ÍRMONDÓ
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HIRDETÉSEK

Született:
Gál István Dániel és Kébert
Nikoletta Nyársapát, Második d. 5/
A szám alatti lakosok DÁNIEL
ÁDÁM nevû gyermekük 2019.
június 18-án.
Köszöntjük az újszülöttet!

Meghalt:
Mátyás Sándorné Vida Anna
Nyársapát, Iskola d. 3. szám alatti
lakos 2019. 05. 15-én, 70 éves volt.
Kovács Ambrusné Jakubek Eszter
Lídia Nyársapát, Part d. 16/A. szám
alatti lakos 2019. 05. 25-én, 82 éves
volt.
Kulcsár Sándor Nyársapát, Jókai
utca 16. szám alatti lakos 2019.
06. 25-én, 57 éves volt.
Tóth Jánosné Szabó Rozália
Nyársapát, Csücsök d. 10. szám
alatti lakos 2019. 06. 28-án, 78 éves
volt.
Emléküket õrizzük!

HALASIÉK TÜZIFA KFT.

Anikó Fodrászat

Vékony akác 3.400.- Ft/q
Vastag akác 3.600.- Ft /q
Hasított vastag akác 3.800.- Ft/q
Nyárfa 2.000.- Ft /q
Tölgy, bükk, gyertyán gurigázva
3.200.- Ft/q, hasítva 3.400 Ft/q

Megújult környezetben és újabb
szolgáltatásokkal várja régi és új
vendégeit:
-Fodrászat:
hétfõ-szerda-péntek délután
kedd-csütörtök-szombat délelõtt
-Fanni kozmetika
-Rita lábápolás, pedikûr
-Mónika sminktetoválás és testékszer
Fenti szolgáltatásokra bejelentkezni a
20/485-2913 és 53/389-106-os
telefonszámokon lehet.
-Lilla köröm és-kézápolás, melyre
bejelentkezni a 70/457-1845-os
telefonszámon lehet.

Az árak a házhozszállítás díját
tartalmazzák.
Érd.: 06-20-260-7365

Nyársapáton Hatodik dûlõben
bekerített tanya eladó! Víz, villany
van!
Érdeklõdni: 06-53-715-672
Viola utca 2. szám alatti családi ház
eladó.
Érdeklõdni: 06-30-578-1427
06-20-340-3676

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik Kovács Ambrusné temetésén
megjelentek, utolsó útjára elkísérték,
sírjára virágot, koszorút helyeztek.
Gyászoló család

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!

Eladó a József Attila út 48. szám alatt
lévõ 1495 m2-es vízzel, villannyal,
csatornával ellátott telek.
Érd.: 70/416-01-78, 53-389-096
Eladó Csemõ Dávid d.11. szám alatti
lakóingatlan, bekerített kerttel.
Érdeklõdni a fenti címen. Herczeg
Benõné
20 db 6 m-es vas öntözõcsõ eladó.
Érd.: 18:00 után 70-3800-219
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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

