XXVI.
évfolyam
2019.
augusztus 10.

316. szám

MEGHÍVÓ
Nyársapát Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját
2019. augusztus 20-án
Szent István napi ünnepi rendezvényére.
Program:
18.00 Az Árpád-szobor koszorúzása az Árpád parkban
18.30 Ünnepi megemlékezés a Szarka-kúria parkjában
A történelmi egyházak képviselõi megáldják az új kenyeret
Ünnepi beszédet mond:
FÖLDI LÁSZLÓ országgyûlési képviselõ
Virágos, rendezett kert, utca díjak átadása
19.30 A Nyársapáti Népdalkör énekel
20.00 Pesti Zenés Színpad ünnepi verses, zenés mûsora
21.00 Tûzijáték
21-23 Utcabál Gregus Anikó és Dobrozemszky Gábor közremûködésével
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Nyársapát Község Önkormányzat Képviselõ-testületének döntése alapján
2019-ben a Díszpolgári Cím és a Nyársapátért Emlékérem kitüntetés odaítélésére nem került sor.
Kis Miklós polgármester
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CSILÓ ATTILA
ÉS A SZABADIDÕS GYERMEK ÜGYESSÉGI LOVASVERSENY
Az
idén
elsõ
alkalommal volt a
lecsófesztivál kísérõ
rendezvénye
a
Szarka-kúria elõtti
szabad területen a
Szabadidõs gyermek
ü g y e s s é g i
lovasverseny Csiló
Attila szervezésében. Ennek kapcsán kerestem meg és
kértem tõle interjút.
Mit tudhatunk rólad és a lovak iránti szenvedélyedrõl?
Én Albertirsa és Mikebuda között egy Homokrész nevû
tanyavilágban voltam gyerek, gyermekkorom óta lovazom,
édesapám lókupec volt. A nagyapám is gazdálkodó ember,
lovakat szeretõ ember volt. Amikor apám megnõsült, egy
lovat kapott a nagyapámtól induló tõkeként. Abban az
idõben a lovakkal dolgozott, fuvaroztak, szántottak,
ekéztek, ezzel kerestek pénzt. Idõvel felváltották a gépek
a lovakat, így már nem igazán szükségesek a
mezõgazdaságban, a gépekkel nem tudják felvenni a
versenyt. Manapság már inkább hobbiból tartanak lovakat,
illetve sportra alkalmazzák õket.
16 éves koromtól csikóskodtam, több mint 10 évig lovas
bemutatókat csináltunk. Ez az idegenforgalomnak egy igen
gyümölcsözõ ága volt, amit osztrákok, németek, angolok,
franciák igényeltek a 90-es években. Kipróbáltam magam
a díjugratásban, fogathajtásban, illetve nagyon sokat jártam
külföldön, cirkuszban is dolgoztam, felléptem lovakkal.
Többek között Kanadában is felléptünk hatos fogattal egy
holland hegedûmûvész koncertje alatt.
Már 15 éve lakom Nyársapáton a József Attila út 58.
szám alatt. Innen is folyamatosan jártam külföldre 2008tól cirkuszban, illetve lovakat is tanítottunk be a következõ
év elõadására. Lovas túravezetõ végzettségem is van, illetve
fogathajtó és díjugrató rajtengedély vizsgával is
rendelkezem.
Mostanában egy napom úgy telik, hogy ellátjuk a lovakat,
utána dolgozunk a saját díjugrató lovainkkal, csikóinkkal,
akiket edzeni, felkészíteni kell. Ebben párom segít, együtt
csináljuk, ami bizony reggeltõl estig tartó komoly munka.
Vannak fogat lovaim is, bár már nem versenyzek fogatban
4-5 éve, inkább díjugratásban. Sok tanítványom van, akiket
felkészítünk elsõsorban ügyességi és díjugratás versenyekre.
Úgy tudom, hogy itt Nyársapáton van egy egyesület, ahol
lehet lovagolni, ezekkel a csodálatos állatokkal ismerkedni.
Kiknek ajánlod a lovaglást?
Igen van egy egyesületünk, a Nyársapáti Csiló Lovas SE.
Másfél éve mûködünk hivatalosan. Ez szükséges ahhoz,
hogy a gyerekeket versenyeztethessük. Mindenkinek
ajánlom a lovaglást, aki szeretne. Ez az egyik legnehezebb
sport. Hiszen két élõlényt kell egyesíteni, lovat és lovast.

Sok szép eredményt értünk már el a gyerekeinkkel. Most
is megyünk majd augusztus 3-án Fegyvernekre szabadidõs
versenyre 8-10-16 gyerekkel is. Ezek a gyerekek
Nagykõrösrõl, Ceglédrõl, Kecskemétrõl érkeznek és több
nyársapáti nagyon tehetséges tanítványunk is van. 40-50
fõ jár hozzánk heti rendszerességgel. Járnak hozzánk
Ceglédrõl autista gyerekek is, akiknek nagyon sokat számít
a lóval való kapcsolatuk. 10-12 verseny és munkalovunk
van, amin megtanulják a kezdõk az alapokat, és vannak
versenylovaink, haladó és profi lovasoknak is. A lényeg,
hogy el tudjuk látni, ki tudjuk elégíteni a hozzánk járó
lovasokat, sportolókat.
Mennyi idõ kell ahhoz, hogy egy gyermek indulhasson egy
versenyen?
Gyerekfüggõ, hogy kinek mennyi idõre van szüksége
ahhoz, hogy versenyezzen. Kortól is függ, de általában fél
év mindenképpen kell ahhoz, hogy indulhassanak
kategóriánként.
A 2019. július 20-ai lovasversenyrõl mindent tudni
szeretnénk. Kérem, hogy tájékoztasd a Nyársapáti
Hírmondó olvasóit errõl a nem mindennapi eseményrõl.
Ezt a Nagykunsági Lovas Versenysorozatba illeszkedõ
versenyt több kategóriában rendeztük meg 80 ló és 140
gyermekversenyzõ részvételével. Volt futószárazás,
díjlovaglás, ügyességi versenyek és díjugratás is több
kategóriában.
Nagyon sok tanítványom szerzett dobogós helyezést. Például
az E-8 díjlovaglásban mind a három dobogós helyet az
egyesület gyerekei nyerték. Díjugratásban a 60-70 cm
kategóriában is nagyon szépen teljesítettek.
Elsõ versenyként nagyon jó visszhangok vannak. Sokan
voltak kíváncsiak a versenyre. Mindenki elégedett volt, a
verseny lebonyolítása is zökkenõmentesen zajlott. Egy jó,
színvonalas versenyt rendeztünk. Szeretném megköszönni
a lovasainknak, a szülõknek a rengeteg segítséget, a kétkezi
munkát. Nyársapát Község Önkormányzatának a
támogatását, Kis Miklós polgármester úr segítségét, a Pátria
Takarékszövetkezet és Godó Norbert hozzájárulását. Ez a
lovasverseny mindenképpen ismertebbé tette Nyársapátot
az ország lovas berkeiben. Mi is fõztünk a lecsófesztiválon.
A mi lecsónk ezüst kupát nyert, aminek nagyon örültünk.
Reggelire lecsót, ebédre kecske- és nyúlpörköltet, valamint
paprikás krumplit fõztünk versenyzõinknek és
családjaiknak. Jó szájízzel, tele hassal, elégedetten távoztak
Nyársapátról a versenyre benevezett gyerekek és
családtagjaik.
Köszönöm az interjút és nagyon sok sikert kívánok neked
és az egyesület tagjainak is.

Nagyné Kovács Éva
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KÉPEK A VERSENYRÕL
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A XI. LECSÓFESZTIVÁL NYÁRSAPÁTON
Csodálatos rendezvényhelyszínünk, a Szarka-kúria parkja
2019. július 20-án már hajnaltól várta a vendégeket, a
fõzõ csapatokat, a fellépõket, az árusokat és a rendezvényen
közremûködõ segítõket, akiknek a munkája nélkül nem
jöhetett volna létre az immáron már 11. lecsófesztiválunk.
A szervezõk és a területet rendezõ önkormányzati dolgozók
és a közmunkások egész héten azért fáradoztak, hogy a
lehetõ legjobb körülmények fogadják a résztvevõket a
Szarka-kúria parkjában.
Mára már hagyománnyá volt, hogy kísérõ rendezvényünk
is van. Már a III. Lecsó Kupa kispályás focibajnokságot
rendezték meg nagy szívvel és hozzáértéssel Víg Károly,
Pásztor Ádám és segítõik. A mérkõzések már reggel 8
órától zajlottak községünk focipályáján 10 csapat
részvételével. Errõl külön cikkben tájékoztatjuk olvasóinkat.
Az idén elsõ alkalommal volt kísérõ rendezvényünk a
Szarka-kúria elõtti szabad területen a Szabadidõs gyermek
ügyességi lovasverseny Csiló Attila szervezésében. A
Nagykunsági Lovas Versenysorozatba illeszkedõ versenyt
több kategóriában rendezték meg 80 ló és 135 gyermek
versenyzõ részvételével. Volt díjlovaglás, ügyességi
versenyek és díjugratás is. Gratulálunk minden indulónak!
Reméljük, hogy errõl a nem mindennapi eseményrõl is
bõvebben tudunk majd hírt adni.
A kúriában már hajnaltól dagasztották a tésztát a népdalkör
tagjai, hogy vendégeinket igazi jó, kemencében sült
lekváros buktával köszönthessük. Természetesen nem
maradt el a szokásos pálinkakóstoló sem, amit a gazdakör
tagjainak és Kis Miklós polgármester úrnak köszönhettünk.
8-9 óra között már érkeztek a lecsófõzõ verseny résztvevõi.
Most is sokan jelezték részvételi szándékukat a
fõzõversenyen, 44 csapat indult, de voltak szép számmal
olyanok is, akik nem neveztek be, de fõzõ tudományukat
bemutatták és igazán finom lecsót, és más ételeket
kóstolhattunk náluk is. Ilyen volt például az Újházi György
által készített „Nyársapát lecsója” is, amit minden évben
Õ fõz, illetve inkább süt nagy szeretettel. Köszönjük!
A helyi, nyársapáti csapatokon kívül Ceglédrõl,
Ceglédbercelrõl, Alcsútról, Dunakeszirõl, Nagykõrösrõl,
Kecskemétrõl, Budapestrõl, Tihanyból, Jászkarajenõrõl,
Törtelrõl, Kakucsról, Karcagról, Szolnokról, Nagykátáról,
Tápiószentmártonból, és érkezett még 3 fõzõ csapat a
Délvidékrõl, Csantavérrõl is. Köszönjük mindenkinek!
A 44 benevezett fõzõ csapat fantasztikus lecsókkal
örvendeztette meg a zsûrit – Ambrózi Zoltánt, Vér Jánost,
Hörömpõ Istvánt, Mészáros Bélát – aki Délvidékrõl jött
el hozzánk - és Szantainé Máté Annát -, illetve a
lecsófesztivál vendégeit. Munkájukat köszönjük! Nem csak
lecsót lehetett kóstolni, hanem marha-, birka-, kecskepacal, vaddisznó és egyéb más pörköltet, leveseket is fõztek
a csapatok, illetve vásárolhattak vendégeink. Az
önkormányzat sátránál Varga Dániel, Bakos Ferenc és
segítõik fõzték a finom étkeket, vad, és marhapörköltet,
illetve a Kisméhecske ingyenes gulyáslevessel is
kedvesedett a Lecsófesztiválra kilátogatóknak. Bendõ János

gondoskodott a kb. 100 fõ focizó ebédjérõl. Köszönjük,
hogy szakácsaink ismét nagyon finomat fõztek nekünk!
Egy hatalmas üstben – a tavalyi évhez hasonlóan - 500
csõ kukoricát fõztek, melyet ingyenesen kóstolhatott meg
a lecsófesztivál közönsége. A kukoricát Velkei Józseftõl
kaptuk, a hatalmas üstöt, melyben fõtt, Vér János
biztosította Tápióbicskérõl.
Délelõtt 10 órakor zajlott le a XI. Nyársapáti Lecsófesztivál
megnyitója, illetve a zsûri ekkor indította a lecsófõzõ
versenyt. A megnyitón Kis Miklós polgármestertõl vehették
át a lecsófõzõ verseny csapatvezetõi a Lecsófesztivál feliratú
kötényt is. A megnyitó tényleg hatalmas durranás volt,
ugyanis a Tápióbicskei Hagyományõrzõ Tüzérek, illetve
Vér János jóvoltából polgármesterünk egy dobhártyát
rengetõ ágyúlövéssel indította a nap programját.
A megnyitót követõen Demeter Zsuzsi fantasztikus
hegedûjátéka és dalai mulattatták a fõzõ csapatokat és
helyszíni riportokkal is szórakoztatta vendégeinket egészen
délig. Reméljük, hogy jövõre is velünk, illetve a
csapatokkal lesz.
Késõ estig, amíg el nem fogyott a nemes nedû, – már
vagy hatodik alkalommal - ingyenes borkóstolóval várta
a lecsófesztiválra kilátogatókat Tihany polgármestere,
Tósoki Imre és fõzõ csapata.
A kicsiket ingyenesen igénybe vehetõ népi játékpark és
többféle kézmûves foglalkozás várta késõ délutánig. Az
óvónõk, és az óvoda dolgozói részvételével pedig arcfestés
és csillámtetoválás volt a gyerekek nagy örömére. Mint
mindig, most is nagyon sokan vettek részt a gyermekkuckó
színes foglalkozásain. Most is lehetett lovaskocsikázni,
Törtelrõl Demeter János jött el hozzánk és polgármester
úr jóvoltából ingyenesen fuvarozta vendégeinket.
Faesztergályos bemutatót tartott Túri Alfréd, aki szívesen
látta az érdeklõdõ gyerekeket és felnõtteket is.
Egy különlegesség várta kedves vendégeinket, a korona
alatt 10-13 óráig ingyenes selfie kamera állt a fõzõ csapatok
és mindenki más rendelkezésére, ahol egy képet
kinyomtatva is megkaptak a vidám fényképekbõl.
Színpadunkon 12.30 perctõl az Áldás Együttes élõ folkrock koncertjét láthattuk, hallhattuk, majd 14 órakor mutatta
be tanévzáró produkcióját a Fortuna Mazsorett Együttes
Krajcár és Fantázia csoportja Szûcs Anikó betanításában,
hatalmas sikert aratva. Az ovis és kisiskolás nyársapáti
gyerekek mindent megtettek, hogy a vendégeket
elkápráztassák tudásukkal.
Ezen a rendezvényen vendégünk volt Délvidék. A
Bogarasról érkezett Búzavirág Asszonykórus és
Citerazenekar népzenei mûsorát láthattuk. Közönségünk
nem csak a csodálatos hangokban, hanem népviseletükben
is gyönyörködhetett. A délvidékiek fellépését a Nyársapáti
Népdalkör követte. Természetesen új ruhájukban léptek
színpadra, amit az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ által
kiírt Csóri pályázaton nyertek. Az asszonykórus a tõlük
megszokott magas színvonalú mûsorral kedveskedett a
nézõknek, amit nagy tapssal jutalmaztak. Fellépésüket és
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a lecsófesztiválon való segítõ közremûködésüket is
köszönjük!
15 órakor mondott köszöntõt Dankó Béla békés megyei
országgyûlési képviselõ kiemelve a rendezvény
közösségformáló, összetartó erejét. Azt is megemlítette,
hogy a néphagyomány szerint Illés napján tilos volt
dolgozni, mezõgazdasági munkát végezni, így a július 20ai rendezvénynapot bölcsen választottuk meg, mivel ez a
nap a pihenésé, szórakozásé. A köszöntõ után került sor
a lecsófõzõ verseny eredményhirdetésére Földi László
országgyûlési képviselõ, a zsûri és a különdíjat felajánlók
közremûködésével. A legjobb lecsófõzõ csapatokat díjazta:
Nyársapát Község Önkormányzata, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara, a Bounduelle Nagykõrös, Földi
László országgyûlési képviselõ, a Pest Megyei MAGOSZ
Szervezete, a Klément Borház és Cegléd Zamata Kft. és
a zsûri is adott egy különdíjat. Felajánlásukat, segítségüket,
támogatásukat köszönjük! I. helyezést ért el, vagyis a zsûri
szerint a legfinomabb lecsót a Cegléd Rádió csapata
készítette, és az övék lett a legötletesebb tálalásért járó díj
is. II. helyezett Törtel Önkormányzatának fõzõ csapata
lett, a III. helyezést a Ceglédi Roma Önkormányzat nyerte
el. A MAGOSZ hatalmas serlegét Tihany, illetve Tósoki
Imre polgármester úr vehette át. A zsûri Benke László
Emlékdíját az általános iskola Boszorkánykonyha nevû
csapata kapta. Klément György két különdíjat is adott át,
az egyiket a Ceglédi Roma Önkormányzatnak, a másikat
pedig a „Juhászék és barátaik” nevû szintén ceglédi csapat
részére. Földi László országgyûlési képviselõ különdíját,
egy hûtõtáskát akukkal és grillezéshez használatos
szerszámokkal Varga Dániel részére adta át az évtizedes
fõzésekért. A zsûri új rendszer szerint értékelt, az
olimpiákon szokásos rend szerint Arany, Ezüst és Bronz
minõsítésû helyezéseket, okleveleket illetve ennek megfelelõ
kupákat, serlegeket adott át minden csapatnak a fõzõk
nagy örömére. Gratulálunk a finomabbnál finomabb lecsók

elkészítéséhez, és köszönjük, hogy résztvevõi voltak a XI.
Nyársapáti Lecsófesztiválnak.
Az eredményhirdetés után lépett színpadra a Balance Band.
A két fiatal, Alfi és Imi mulatós fellépése hatalmas
hangulatot teremtett, amit csak fokozott MikiNiki és a
CsiniBabák fantasztikus táncos számaikkal. A fellépésük
végéhez közeledve még vonatozhattunk is a közvetlen,
tehetséges énekesekkel és táncosaikkal.
Este 7 órakor lépett színpadra Strabán Anna Nusika, aki
mindenféle zenei palettát megmutatott a nagyérdemû
közönségnek igazán megérdemelt sikerrel.
Húsz órakor a V-Tech együttes következett, akiket nem
kell bemutatni a közönségnek. Régi és újabb nagy sikerû
dalaikat hozták el hozzánk Nyársapátra, melyeket együtt
énekelt zenész és közönség. Sokáig emlékezni fogunk
dalaikra.
24 órakor utcabállal zárult a XI. Lecsófesztivál programja,
melyhez az igényes mulatós zenét Bakos András
szolgáltatta.
Az önkormányzat által rendezett XI. Lecsófesztivált
támogatták: Nyársapát Község Önkormányzata, az
Agrárminisztérium, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, az Aquarius Aqua Kft,
az OTP Bank, a Pátria Takarékszövetkezet, a Bonduelle
Nagykõrös, a KIMAGRO Kft., a Nyársapáti Gazdakör,
Horváth Zsuzsanna Coop Élelmiszer,Velkei József, Vér
János, a Nyársapáti Gazdakör, a Prita-Gazda Kft. nevében
Miczi Flóriánné, a Nyársapáti Vadásztársaság, Kis Miklós,
és ifj. Szabó Albert vállalkozók.
Felsorolni is lehetetlen, hogy kiknek a közremûködése,
kétkezi munkája, segítsége, fellépése, támogatása, részvétele
kellett ahhoz, hogy évrõl-évre létrejöhessen a falu
legnagyobb rendezvénye. Nélkülük elképzelhetetlen a
Lecsófesztivál sikeres lebonyolítása. Mindannyiuk
munkáját, segítségét köszönjük!
Köszönettel: Nagyné Kovács Éva

III. LECSÓ KUPA – 2019. JÚLIUS 20.
Idén
harmadik
alkalommal
szervezhettük meg a Lecsófesztivál
kísérõ rendezvényeként kispályás
labdarúgó bajnokságunkat.
Reggel 8 órára érkeztek a csapatok. A
nevezések után Kis Miklós
polgármester úr mondott nyitóbeszédet.
Csapatok: Gelbert Eco Fc (Abony),
Szpcdse (Ceglédbercel), Arc FC, Zavar
a labda, OldBoys, Kuvuki Fc
(Nagykõrös), Árpád Fc (Cegléd),
Ecseri Team (Cegléd), Szotyi Fc és az
Apáti Dance Club .
A sorsolás után két csoportban zajlottak
a mérkõzések, melyek legjobbjai az
elõdöntõbe kerültek. Színvonalas,
izgalmas meccsek után a döntõt az
OldBoys és az Apáti Dance Club

csapata játszotta, ahol az Old Boys
csapata diadalmaskodott, így õk
szerezték meg címvédõként a III.
Lecsó Kupát, harmadik helyen az
Árpád Fc csapata végzett. Az elsõ
három helyezett érmeket kapott,
minden további résztvevõ csapatot
oklevéllel jutalmaztunk, és ízletes
ebéddel láttunk vendégül.
Különdíjakat is osztottunk:
Gólkirály: Berkó Norbert (Apáti Dance
Club)
Legjobb játékos: Molnár Tamás
(Oldboys)
Legjobb kapus: Kovács Martin (Apáti
Dance Club)
Köszönjük a csapatoknak, hogy részt
vettek a tornán! Reméljük, a Szüreti

Kupán ismét hasonlóan változatos
mérkõzéseket láthatunk.
Hálásan köszönjük a támogatást,
segítséget az önkormányzatnak, Kis
Miklósnak, Szabó Albertnek,
Monzinger Violettának, Ruppel
Erikának és Rácz Gábornak, Lugosi
Istvánnak és Lugosi Istvánnénak,
Horváth Zsuzsannának és a Coop
boltnak, Kocsis Ferencnek, Godóné
Pozsár Andreának, Bendõ Jánosnak,
Kalmár
Istvánnak,
Pásztor
Lászlónénak, Pásztor Lászlónak, Nyári
Lászlónak, valamint az iskola
dolgozóinak!
Jövõre is szeretettel várjuk a
labdarúgás szerelmeseit!
Szervezõk
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BESZÉDES KÉPEK
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INTERJÚ TÖRÖKNÉ RÉVÉSZ ANNA ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕVEL
A képviselõ-testület tagjai közül már
csak Törökné Anna az, akivel még
nem beszélgettem. Ebben a számban
az Õ gondolatait osztjuk meg az
olvasókkal.
Most tehát Törökné Révész Annáé a
szó.
- Mióta vállalsz szerepet a nyársapáti
közéletben és miért?
Már általános iskolás koromban
minden iskolai községi rendezvényen
részt vettem, szavaltam, néptáncoltam,
énekkari tag voltam. Takácsné Marika
néni által vezetett vöröskeresztes
szakkörnek is aktív tagja lehettem.
Emlékszem, hogy felkerestünk idõs,
egyedül élõ embereket és segítettünk
nekik fát vágni, vizet behordani és
sokszor
csak
beszélgettünk,
odafigyeltünk rájuk. Gyerekként is
megtapasztaltam, hogy jó érzés
másokon
segíteni.
Ezek
a
sikerélmények pályaválasztásomat is
meghatározták. 1992-tõl dolgozom a
háziorvosi rendelõben betegápolóként.
Folyamatosan belelátok ez által a
családok életébe, ami arra ösztönzött,
hogy másként is segítsek. Jelenleg a
második önkormányzati képviselõi
ciklusban tevékenykedek.
- Milyen érzés képviselõként dolgozni?
Nem az lebeg a szemem elõtt, hogy
önkormányzati képviselõ vagyok, mert
számomra a legtermészetesebb dolog,
hogy segíteni kell a rászorultakon.
Igyekszem figyelemmel kísérni a
Nyársapáton élõ emberek örömét és
problémáikat
is.
Jó,
hogy
képviselõként is tudunk tenni az
emberek
jólétéért,
szociális
biztonságáért. Jó érzés, hogy bizalmat
kaptam a lakosságtól és bíznak bennem
a testület tagjai is. Megemlíteném,
hogy a képviselõ-testület tagjai a viták
és ellenérvek ellenére is egymás emberi
méltóságát mindig tiszteletben
tartották, éppen ezért nagyon jól
tudunk együtt dolgozni a falu
érdekében.
- Számodra mi a legnagyobb,
legfontosabb eredmény az elmúlt 5
évbõl?
Számomra a legfontosabb eredmény
az, hogy sok különbözõ pályázatot
nyújtottunk be, melybõl több

megvalósult. Ezek közül kiemelném a
hozzám közel álló egészségház
létesítését, mely remélhetõleg sok évig
kielégíti a betegek igényeit.
- Milyen elképzeléseid vannak
településünk jövõjérõl?
Nyársapát jövõje mindannyiunkon
múlik. Úgy érzem, van mit tenni, van
miben fejlõdnünk. Községünk
gyönyörûen fejlõdött az évek során,
jól mûködõ óvodánk, iskolánk,
egészségügyi ellátásunk van.
Növekedett a lakosság lélekszáma is,
de a problémát abban látom, hogy
nincsenek jó közösségek. A civil
szervezetek
sem
mûködnek
megfelelõen – tisztelet a kivételnek,
és továbbra is kevés a munkahely.
Érzékelhetõen növekvõ tendenciát
mutat a többszörösen hátrányos
helyzetû családok száma, pedig valljuk
be, ennyi családi támogatás nem volt,
mint most. Jó lenne, ha mindenki
képességének megfelelõen tanulna
vagy dolgozna. Szemléletváltás, több
felelõsségtudat és kötelességtudatosság
kellene, hogy az emberek sajátja
legyen. Egyértelmû, hogy napjainkban
kevesen érzik fontosnak, hogy
közösséghez tartozzanak. Azt mondják,
hogy erre nincs idõ, pedig ez viszi

elõre a települések fejlõdését. Hiányzik
az összefogás az emberekbõl.
- A következõ választáson újra
megméretteted-e magad?
Igen, szeretnék újra indulni az
önkormányzati választásokon. Ha a
lakosság bizalmat szavaz, folytatni
szeretném a közügyekben való
részvételt képviselõként.
Kívánom a falu lakosságának, hogy
továbbra is így fejlõdjön kis
településünk, ahol jól érzi magát fiatal
és idõs egyaránt.
Egy Márai Sándor idézettel szeretném
befejezni a beszélgetésünket: „Végül
is tudnod kell, mi volt dolgod a földön.
… egyetlen dolgod, létezésed egyetlen
értelme a földön, hogy megismerjed
az emberi és a világi dolgok igaz
természetét, az emberi és világi
tünemények összetartozását, s
méltányosan viselkedj akkor is, ha
embertársaid méltatlanul viselkednek.”
Köszönöm, hogy eljöttél a mûvelõdési
házba és tájékoztattál engem és az
olvasókat azokról a dolgokról, melyek
a legfontosabbak a számodra.
Kívánom, hogy teljesüljenek vágyaid.

Nagyné Kovács Éva

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

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNY
TELEFONSZÁMOK:
Orvosi rendelõ: 53/389-003
Fogorvosi rendelõ: 53/369-918
Védõnõi Szolgálat: 53/389-036
Családsegítõ Szolgálat: 53/519-275
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TISZTELT LAKOSSÁG!
Képviselõ társaimhoz hasonlóan én is
csatlakozom az önkormányzati és
polgármester választás elõtt a
mûködésünket bemutató cikkek
sorához.
Ezt a bemutatkozót a Pest Megyei
Levéltár felkérésére, egy könyv megjelentetéséhez írtam.
Ebben benne vannak mindazon eredmények, fejlesztések,
elképzelések, amelyek tevékenységemmel kapcsolatosak,
így ezt jelentetjük meg a Nyársapáti Hírmondóban a
legfrissebb, fejlesztéseinket érintõ ismeretekkel, pályázati
döntésekkel kiegészítve.
Kis Miklós, Nyársapát község polgármestere vagyok.
1950. július 21-én születtem Cegléden, de tõsgyökeres
nyársapáti vagyok, születésem óta Nyársapáton élek.
Tanulmányaim befejezése után 25 évet töltöttem el órás
és ékszerészként az Óra és Ékszerkereskedelmi Vállalatnál,
illetve részlegvezetõként a ceglédi szolgáltatóházban. Apai
nagyapám és szüleim is mezõgazdasággal foglalkoztak.
Apai nagyapámék – mint szõlész-borász intézõ -1936-ban
jöttek ide Nyársapátra a Csillag birtokra Abasárról.
Édesapám is szõlész-borász volt, illetve anyai nagyapámék
a Balatonfelvidékrõl, Alsódörgicsérõl érkeztek ide szintén
szõlész-borász mesterséget folytatni. Jelenleg is megvan a
tanyám, ahol borászkodtak, és a pincéjük volt. Most itt én
gazdálkodom a családommal.
A föld szeretete, a növénytermesztés és az állattenyésztés
mindig vonzott, ezért a rendszerváltás után szõlõ- és
gyümölcstermesztéssel, mezõgazdasággal kezdtem
foglalkozni családi birtokunkon. Mezõgazdasági vállalkozó
lettem.
Az 1990-es önkormányzati választás óta – 4 év
megszakítással – képviselõként, illetve alpolgármesterként
is dolgoztam.
A falu lakosságának bizalmából 2006 októberétõl Nyársapát
község polgármestere vagyok. Mindig annak szellemében
dolgozom, hogy fejlõdjön, épüljön kis községünk, a
jelenleg 2160 lelket számláló Nyársapát.
Két gyermekem van, Anita és Miklós. Anita a családi
gazdaságban tevékenykedik, illetve két unokámat, Maját
és Kornélt neveli. Miklós az Agrárminisztérium
vidékfejlesztésért felelõs államtitkára, illetve a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
A család, a gyermekeim nagyon fontos szerepet töltenek
be az életemben, mindegyikükre nagyon büszke vagyok.
Õk azok, akik motiválnak.
A rendszerváltást követõen több civil szervezõdés jött létre
Nyársapát községben. Polgármesterségem mellett a civil
életben is aktívan részt veszek.
A nyársapáton gazdálkodók összefogásával 1990-ben
létrehoztuk a Nyársapáti Gazdakört, melynek elnökévé
választottak. A Gazdakör kapcsán a mai napig próbálom
a helyi gazdálkodókat együtt tartani Nyársapát fejlõdése
érdekében.

Megalakítottuk a helyi TÉSZ-t. A helyi gazdákkal 300 ha
gyümölcsöst telepítettünk, hûtõházat építettünk.
Megalakult a Faluszépítõ Egyesület, ahol elõször elnökként,
majd feladataim sûrûsödésével segítõ tagként
tevékenykedtem.
Szintén tagként segítem a Karácsonyi Csillagokért
Alapítványt, akik az országban egyedülálló módon az
alapítványi park teljes díszvilágításával visznek fényt a
nyársapáti emberek és a 441-es fõúton közlekedõk életébe.
Támogatjuk a falu civil szervezeteit, akik viszik Nyársapát
hírét az országban.
Közülük kiemelkedik a Nyársapáti Népdalkör, akik számos
Arany Páva díjjal, és a népdalkörök számára adható
legmagasabb elismeréssel, Arany Páva Nagydíjjal is
rendelkeznek.
Polgármesterként arra törekszem, hogy községünk minél
fejlettebb, élhetõbb település legyen.
Ennek érdekében minden pályázati lehetõséget
megragadunk.
A község életét számos beruházással szélesítettük.
A korábbi években nagyberuházásaink biztosították, hogy
Nyársapát minden infrastruktúrával rendelkezik. Ennek
utolsó eleme, a szennyvízberuházás 2011-ben fejezõdött
be, természet-közeli egyedi szennyvíztisztító telep
megépítésével együtt.
Községünkben középületeinket, a község összes
intézményét felújítottuk, külsõ és belsõ kialakításuk is
megfelel a mai kor követelményeinek.
A falu 50 éves évfordulójára, 2004 tavaszán társadalmi
összefogással, a nyársapáti emberek, a gazdák kétkezi
munkáját is beleadva megépítettük katolikus templomunkat,
amit dr. Beer Miklós váci megyés püspök szentelt fel.
2009-ben ravatalozóval együtt megépítettük a falu
temetõjét, melynek létrehozásában szintén segítséget
nyújtottak lakosaink is.
Az úgynevezett társadalmi munkának nagy hagyománya
van településünkön. Így épült fel a tornacsarnok, és
gyermekintézményeinkben is sok-sok nyársapáti kéz
önzetlen munkája is benne van.
Nyársapát lakosainak egyharmada jelenleg is tanyán él.
Napelemes rendszerrel szereltük fel tanyáinkat, ahol eddig
még nem volt villany, illetve napelemek biztosítják
intézményeink áramellátását is.
Az összefogással megvalósult fejlesztések, beruházások
azok, amik a legközelebb állnak a szívemhez, ezekre
emlékszem a legszívesebben.
Sajnos vannak olyan tervek is, amelyeket nem sikerült
megvalósítani. Többször próbáltunk már pályázatot
benyújtani a Cegléd-Nagykõrös közötti kerékpárút
létrehozására, mely a nyársapáti emberek egyik legnagyobb
óhaja. Ez a kerékpárút biztosítaná a hatalmas forgalmú
441-es számú fõút mellett azt, hogy kerékpárral
biztonságosan eljuthassanak lakosaink a két legközelebbi
városba, Ceglédre és Nagykõrösre. Az utolsó örömteli hír
ezzel a minden nyársapáti lakost érintõ beruházással
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kapcsolatban az, hogy 2020-ban megvalósulhat a 441-es
fõút mellett a Ceglédet Nagykõrössel összekötõ kerékpárút.
Új, 2018-2019-es beruházásaink a mini vállalkozói zóna,
vagy ipari park létrehozása helyi munkahelyeket teremt,
az új egészségház modern, akadálymentesített környezetet
biztosít a háziorvosi és a fogorvosi rendelõ, illetve a
védõnõi szolgálat részére. A belterületi járdaépítés és a
külterületi utak felújítása hozzájárul a lakosság igényeinek
mind teljesebb kiszolgálásához.
Terveim között szerepel az erdei iskola további bõvítése
vadászat, illetve gyermektáborok, családi rendezvények
számára. Nagy álmom az óvoda melletti telken a bölcsõde
megépítése, melyre beadott pályázatunk kedvezõ
elbírálásban részesült, így az elkészült tervek szerint
megépül Nyársapát bölcsõdéje.
Egyes bel- és külterületi útjaink felújítása, belterületi
kerékpárút kialakítása vonatkozásában is pályázott
önkormányzatunk. Szerencsére nyert pályázatunk, így a
faluban 175 millió Ft támogatással a József Attila út
aszfaltozásával együtt kerékpársáv létesül a 441-es úttól a
Magyar dûlõig.
A Leader támogatás elnyerésével lehetõségünk lesz a
település fõterén lévõ ún. Pópity Julika féle háznál
szálláshely létesítésére, megvalósítására is.
Az idei év hatalmas feladata a felszíni csapadékvíz
elvezetésére benyújtott pályázatunk megvalósítása, melynek
munkálatai jelenleg is folynak.
A fejlesztés mellett mindig nagy hangsúlyt fektettem a
község országos megismertetésére, a médiákban való
megjelentetésére, a falu szépítésére.
2019-ben ünnepli Nyársapát 65 éves fennállását.
Nyársapát történelme az Árpád-korig vezethetõ vissza, de
önálló közigazgatású településsé csak 1954. november 1jén vált. Az Árpád-kori és középkori romtemplom és
település helyét csak az önkormányzat által kihelyezett
kereszt jelzi, az ásatásokon feltárt épületeket állagmegóvás
céljából visszatakarták. Sajnos a régmúlt épületeit, emlékeit
már nem láthatjuk, azok csak múzeumunkban, az eredeti
állapotában helyreállított Szarka-kúriában tekinthetõk meg.
A kúria ad helyet civil szervezeteinknek, itt kapott méltó
helyet a református imaterem is, és szabadtéri
rendezvényeink helyszíne is ez, ahol rendszeresen
megrendezzük nagysikerû, családias hangulatú, egyre
többek érdeklõdésére számot tartó rendezvényeinket,
fesztiváljainkat.
Ezek közül kiemelkedik a Lecsófesztivál, és a Szüreti
Mulatság. Ide várjuk nagy szeretettel Nyársapát lakosságát,
az ország egész területérõl érkezõ vendégeinket, a lecsófõzõ
versenyre érkezõ csapatokat, a szórakozni vágyókat a
legkisebbektõl a legidõsebb korosztályig.
Rendezvényeink sorát színesítette a községünkben
megrendezett VIII. Egyházi és Világi Borok Versenye,
majd ennek eredményhirdetése, a kenyér, a bor és a kultúra
ünnepe a Lecsófesztivál keretében. Nagyon örülök, hogy
a Gödöllõ Környéki Regionális Turisztikai Egyesület ezt
a kimagasló eseményét községünkben rendezte meg - az
egyesület és a helyi önkormányzat együttmûködése
keretében.
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Szintén nálunk rendezte meg a Magyarok Világtalálkozója
kiemelt rendezvényét, a III. Magyar Konyha Világnapját.
A fõzõversenyre 32 csapat érkezett Erdélybõl, Felvidékrõl,
Délvidékrõl, Kárpátaljáról, és szinte minden földrészrõl
magyarok 2019. május 19-én. E rendezvény keretében
Székelykaput avattunk katolikus templomunk
felszentelésének 15 éves évfordulója tiszteletére. A
gyönyörûen faragott Székelykaput egy szentegyházi
asztalosmester, Lõrincz Gábor alkotta meg családunk
megrendelésére.
Ennek a különleges rendezvénynek pozitív visszhangját
hallottuk határainkon belül és országhatárunkon túlról is.
Nyársapát községben két technikai sportnak is hódolhatnak
a motorok szerelmesei. A belterülettõl kb. 2 km
távolságban, az Ugyeri úton van a Nyársapáti Motocross
Egyesület nemzetközi minõsítésû pályája, ahol évente két
országos motocross versenyt bonyolítanak le már 20 éve
a versenyzõk és a nézõk legnagyobb megelégedésére.
Nyársapát-Cegléd-Csemõ határán, a Nyársapát, Iskola dûlõ
20. szám alatt, csodálatos környezetben üzemel már 15
éve a Bognár Gokart Park, mely az ország leghosszabb
épített amatõr gokart pályája. Itt is évente több alkalommal
rendezi meg a Bognár család a különbözõ korosztályokat
megszólító gokart versenyeit, melyekre az ország teljes
területérõl érkeznek versenyzõk 7-77 évesig.
Ezek az események, rendezvények teremthetik meg annak
lehetõségét, hogy községünk bekapcsolódjon a turisztika
vérkeringésébe.
Fennmaradt, felújított, vagy korunkban létesült egyedi
épületeinkre, építészeti örökségünkre, emberi értékeinkre
büszkék vagyunk, melyek hirdetik Nyársapát lakóinak
gazdasági, kulturális igényességét. A fejlõdõ gazdaság
megteremtette a társadalmi fejlõdés lehetõségeit, amelynek
következményeként létrejött egy összetartó közösség, egy
gyarapodó község.
Nem feledkezhetünk meg arról, hogy Nyársapát a DélPest megyei kistérséghez tartozó mezõvárosok Ceglédet
és Nagykõröst övezõ tanyás falvak közé tartozó település,
az erre jellemzõ hagyományos építészeti formákkal,
gasztronómiával, de mára már teljesen kialakult
infrastrukturális értékekkel.
Mindezek formálják, alakítják a község arculatát, az alföldi
településekre jellemzõ hangulatos, nyugodt környezetünk
fejlõdését.
Kollégáimmal, a hivatal és intézményeink dolgozóival, a
képviselõ-testület tagjaival és a falu lakosságával ezután
is azon leszek, hogy Nyársapát töretlenül fejlõdjön,
szépüljön, munkahelyeket teremtve tovább erõsödjön.
Ezen célok megvalósítása érdekében vállalom az ismételt
megmérettetést az õszi polgármester választáson, melyhez
remélem, hogy elnyerem a nyársapáti választópolgárok
további megtisztelõ bizalmát.
„Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül!”
Kölcsey Ferenc
Tisztelettel: Kis Miklós polgármester
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TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Csaknem napra pontosan 5 évvel az elõzõt követõ idõpontra, azaz október 13. vasárnapra
tûzte ki Áder János köztársasági elnök a 2019. évi önkormányzati választást.
Az önkormányzati és polgármester választással kapcsolatosan - mint minden alkalommal,
most is lehetõséget biztosítunk arra, hogy a jelöltek bemutatkozhassanak a Nyársapáti
Hírmondó következõ számában.
Kérjük, hogy aki szeretne ezzel élni, anyagát juttassa el a muvhaz@nyarsapat.hu e-mail
címre.
Szerkesztõség

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

NYÁRSAPÁT IS NYERT A BÖLCSÕDE FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATON!
A Pest megye fejlesztését szolgáló
program pályázati bölcsõdefejlesztési
felhívására több mint kétszeres volt
a jelentkezés.
A bölcsõdei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatására
még 2018-ban megjelent pályázati
kiírás célja a kevés szolgáltatást kínáló
és bölcsõdei férõhelyhiánnyal küzdõ
Pest megyei településeken az
önkormányzati tulajdonú bölcsõdék,
minibölcsõdék és többcélú óvodabölcsõdeként mûködõ intézmények
bölcsõdei, minibölcsõdei férõhely
bõvítése, felújítása volt.
Nyársapát Község Önkormányzata
199.877.815 Ft-ot nyert, melybõl az
óvoda mellett 2 csoportos (28 fõ)
bölcsõde épül.
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ÁLTALÁNOS IKOLA ÉTKEZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
TISZTELT SZÜLÕ!
A gyermekétkeztetés biztosítása az önkormányzati és az
állami fenntartású intézményekben önkormányzati feladat,
melyet a Nyársapáti Általános Mûvelõdési Központ (ÁMK)
lát el. Ezúton tájékoztatom a gyermekétkezés
igénybevételére vonatkozó tudnivalókról (igénylés,
nyomtatvány, kedvezmények.)

Hivatal 7. számú szobájában le kell adni, mert ennek
hiányában a kedvezmény nem érvényesíthetõ folyamatosan,
megszakításra kerül, így térítési díj hátralék keletkezhet!
2. Három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként,
(a gyermekek számának változását 15 napon belül be kell
jelenteni, az új térítési díjat a bejelentést követõ hónap
elsõ napjától kell megfizetni)

Étkezési igény bejelentése
Az étkezési igény bejelentésére a NYILATKOZAT 2019/
2020 TANÉVRE SZÓLÓ KÖZÉTKEZTETÉSI
SZOLGÁLTATÁS IGÉNYLÉSÉRÕL nyomtatvány
kitöltését kérjük.
A nyomtatvány beszerezhetõ:
- az iskola konyhájában Hartyányi Lászlónénál
- az Önkormányzati Hivatalnál
- önkormányzat honlapjáról www.nyarsapat.hu

Az ingyenes vagy 50% étkezésre nem jogosult
gyermekek után teljes térítési díjat kell fizetni.
Amennyiben bármilyen kérdése merül fel a fentiekre
vonatkozóan, szívesen állunk rendelkezésére a 70/ 43045-61 vagy 389-111-es telefonszámon.
Kérjük, hogy a késõbbiekben az adatok, jogosultságok,
stb. változása esetén új nyomtatványt töltsenek ki és
adják le.

Hiányzások kezelése:
A nyomtatványt és a kedvezményre jogosító iratokat
2019. AUGUSZTUS 29-IG KÉRJÜK LEADNI ISKOLA A hiányzások – ennek megfelelõen az étkezõk létszámának
KONYHÁJÁBAN VAGY ÖNKORMÁNYZATI – pontos ismerete a megfelelõ adagszámú étel
HIVATALBAN.
biztosításának elengedhetetlen feltétele.
Fentiek miatt rendkívül fontos az étkezési igény
Kérjük, ha nem igénylik az étkezést, errõl is lemondása (pl.betegség vagy egyéb hiányzás miatt),
nyilatkozzanak!
valamint étkezés igénylésének újraindítása is!
Étkezési térítési díjkedvezmény igénybevétele:

Az étkezés lemondása:

Az igénybe vehetõ kedvezmények, melyek közül csak egy - délelõtt 9:00 óráig bejelentett hiányzás esetén, másnaptól
igényelhetõ:
figyelembe vesszük a hiányzást a térítési díj
megállapításánál
I. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról - amennyiben délelõtt 9:00 óra után kerül bejelentésre a
szóló 1997.évi XXXI. törvény szerint étkezésre jogosult: hiányzás csak a másnapot követõ naptól tudjuk
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ figyelembe venni a hiányzást a térítési díj megállapításánál
tanuló (a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosultság kezdõ idõpontjától) A díjkedvezmény a 1 napos hiányzás esetén, is a fentieket szükséges követni,
gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló vagyis ha elõzõ nap délelõtt 9 óráig nem kerül sor a
határozat érvényességi idejére jár.
lemondásra, akkor a térítési díjat ki kell fizetni, mivel az
2. Nevelésbe vett tanuló a nevelésbe vétel idõtartama alatt, adag már megrendelésre került.
az errõl szóló hatósági döntés másolatának becsatolásával.
II. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról A várható visszaérkezés idõpontjának bejelentése:
szóló 1997.évi XXXI. törvény szerint általános iskolában Kérjük, amennyiben tudható, már a lemondás alkalmával
50%-OS KEDVEZMÉNYÛ étkezésre jogosult
jelöljék meg azt a napot, amikor a gyermek újra étkezik.
1. Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek (nyilatkozat
leadását követõ naptól) Tartós betegség kapcsán járó Akik ingyenesen étkeznek, azok is feltétlen jelezzék a
kedvezmény a következõ felülvizsgálat idejéig jár. Az lemondást és a visszaérkezést is!
igénybevételhez az 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet 3.
számú mellékletének szakorvos által kitöltött másolati A hiányzásokat, lemondást, csak az iskola konyhájában
példánya szükséges vagy a magasabb összegû családi pótlék lehet jelezni a következõ lehetõségek egyikén:
megállapításáról szóló határozat másolata. A felülvizsgálat - a 06/70-430-45-61-os vagy
során a meghosszabbításról szóló igazolást Önkormányzati - személyesen kell bejelenteni
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a gyermek neve, intézménye, osztálya és a lemondani Térítési díj fizetési lehetõségek:
kívánt napok megjelölésével, illetve a hiányzást követõ
étkezési igény kezdõ napjának megadásával.
Átutalással 65100352-11361079 számlára (közleményben
kérjük megadni a gyermek nevét, osztályát, az átutalt
A már kiszámlázott, de késõbb szabályosan lemondott hónapot). Átutalás esetén az ön által megadott e-mail címre
adagok túlfizetésként fognak megjelenni, a következõ elküldjük a számlát.
hónap térítési díjában írjuk jóvá õket. Amennyiben a Készpénzzel az Önkormányzati Hivatal 7-es számú
gyermek a következõ hónapban valamilyen okból már nem szobájában, minden hónap 10-ét követõ elsõ két munkanap.
étkezik nálunk, vagy 100%-os kedvezményre válik
jogosulttá, a túlfizetett összeget az ÁMK visszatéríti.
Kérem, hogy a fent megjelölt idõpontban történjen meg a
térítési díj megfizetése.
Számlázás
Amennyiben nem történik meg a befizetés fizetési
Az ÁMK az étkezésrõl a gyermek nevére szóló számlát felszólító levelet küldünk, majd tájékoztatjuk az
állít ki. Minden hónap 10-ig az adott havi térítési díjat önkormányzatot a hátralék behajtása érdekében.
számlázzuk teljes hónapra vonatkozóan, és természetesen
levonásra kerül az elõzõ hónapban megfelelõen lejelentett A térítési díj készpénzes fizetésének konkrét idõpontjáról
hiányzások már kiszámlázott összege.
az iskolában, hirdetõtáblán, honlapunkon tájékoztatást
adunk.
dr. Bicskei Krisztina jegyzõ

ÓVODAI

FORTUNA MAZSORETT EGYÜTTES
A tavalyi tanévhez méltóan idén is a helyi szervezésû
Lecsófesztiválon zárták mazsorettjeink a tanévet, ahol
csoportjaink bemutatták kettõ – kettõ koreográfiában a
tanult forgatási elemeket és figurákat. E tanév igen
kedvezõen mutatkozott, hiszen Fantázia csoportunk
szeptemberben alakult, míg az óvodás korosztályú
gyermekek is szép számban csatlakoztak utánpótlásként
Krajcár csoportunkhoz. Csoportjaink idén sem unatkoztak
a fellépések terén. Az idei 2018/19-es tanévben a Fantázia
csoportunk hét, míg Krajcár óvodás csoportunk öt
helyszínen szerepelt. Nyársapát programsorozatai mellett
szerepeltünk Nagykõrös és Cegléd városában is, melyre
igazán büszkék lehetünk, hiszen Nyársapát színeit vittük
magunkkal. Köszönjük a szülõknek, az óvodának, az
iskolának, a mûvelõdésiközpontnak és vezetõinek: Szõke
Piroska Andreának és Dancsó Rozáliának a jelenlegi és a
jövõbeni együttmûködést! 2019 szeptemberében újult erõvel
csapunk bele a munkába, hiszen közeleg a várva várt szüreti
mulatság.
„Ha a táncunkat nézed, a szívünk szavait hallod.”
Szûcs Anikó FME vezetõ

Csatlakozz a Fortuna Mazsorettekhez!
Szeptembertõl várjuk szeretettel a leendõ mazsoretteket,
akik szívesen csatlakoznának együttesünk közösségéhez!

HÍREK
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INDIÁN TÁBOR
Július elsõ hetében Indián táborban vettünk részt több,
mint 110 kis és nagy gyermekkel.
Elsõ nap megalakítottuk a törzseket, törzsfõnököt
választottunk, Vének Tanácsába jelöltünk arra alkalmas
„táborlakót”. Mindenki kapott indián nevet,
Érdekességképpen néhányat meg is említek: Tuláláh,
Hulálá, Méregszem, Aranyhaj, Szépszem, Sasorr,
Bölényvadász. Még e nap délelõttjén megnéztünk egy
csodálatos filmet Tecumseh-rõl, ami magával ragadott
bennünket.
Minden napra kaptak a törzsek érdekesebbnél érdekesebb
feladatokat. Indián 10 Parancsolattal ismerkedtünk,
ékszereket készítettünk.
Szerdán a Csongrád melletti Western Városba látogattunk.
Élményekben gazdag napot töltöttünk el itt.
Érkezett hozzánk egyik nap az Erzsébet Táborok
sajtóreferense, aki rengeteg képet készített a gyerekekrõl,
akik indián díszekben pompáztak. Egy divatbemutatót is
megnézhettünk, indián öltözetekben vonultak fel fiúk és

lányok a rögtönzött „kifutón”. Közben a nagyobbak
Wighwamokat építettek, amelyek még most is büszkén
„állnak” az ebédlõ mögötti parkban.
Nagy élmény volt a gyerekeknek, amikor betekintést
nyerhettek az Indián testfestés rejtelmeibe. Ezen a napon
készült sok szebbnél szebb „tetoválás” karra, kézfejre,
ujjakra, nyakra. Napok múltával is kérték, hogy készítsünk
még.
Fel sem lehet sorolni a sok programot, csak néhányat
említettem.
Remélem élményekkel gazdagodva tértek haza a gyerekek.
Jó magam nagyon élveztem – az indiánok történelme,
megismerése mindig is közel állt hozzám.
Mint minden Erzsébet Táborunk, ez is temérdek szervezési
munkával járt.
Köszönet érte Igazgató néninek, s a többi kollégámnak,
akikkel együtt ezt a tábort sikerült megvalósítani.
Dobozi Julianna

DRÁMA AZ ISKOLÁBAN
AVAGY: SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG
A kissé hatásvadász címadásnak
megvan az oka: színházzal,
színjátszással foglalkozó Erzsébettáborunk volt az utolsó a sorban, szám
szerint az ötödik. 2019. július 15-tõl
július 19-ig ismerkedhettek a táborozó
gyerekek a színházak varázslatos
világával.
Az elsõ napon megalakultak a
színtársulatok és kiválasztották
maguknak azt a mesét, filmet, amit
aztán színpadra is állítottak. Kiosztásra
kerültek a szerepek, megszülettek a
szövegkönyvek és a csapatok tagjai
kipróbálhatták, milyen a rendezõ, a
kellékes, a súgó vagy akár a
jelmeztervezõ munkája. Egész héten
készültünk a nagy elõadásra, amelyre
aztán pénteken került sor az érdeklõdõ
szülõk elõtt.
Minden társulat az életkorához,
érdeklõdési köréhez megfelelõ
színdarabot választott. A három
pillangó címû mesét és a Hófehérkét
a kisebbek, a nagyobbak A só címû
mesét és a Két aranyhajú gyermek

meséjét, a legnagyobbak pedig egy
saját maguk által készített Titanicparódiát adták elõ.
A próbák során öröm volt látni,
mennyit készültek napról napra a
szerepekkel, szöveggel, jelmezekkel és
díszletekkel. Rengeteg nevetés,
bohóckodás volt az „ára” mire
színpadképes lett egy-egy darab.
Szintén szívet-lelket melengetõ érzés
volt, hogy a zárkózottabb gyerekek is
megnyíltak, vállaltak szerepet.
De ezen kívül volt még itt színházi
totó is, ahol a társulatok
összemérhették tudásukat a színpadi
ismereteikben. Vajon a primadonna
vezetõ színésznõ vagy szappanopera
szereplõ? Vasfüggöny van-e a
színházban? És kaphatnak-e Nobel-díjat
a színészek? Bizony, nem kevés
fejtörés árán születtek meg a
válaszok…
Szerdán a kirándulás játszotta a
fõszerepet: Szarvasra mentünk az
Arborétumba. Megcsodáltuk a Mini
Magyarország gyönyörû, kicsiny

épületeit és hajókáztunk a Körös
holtágon is.
Másnap délután meseszereplõkkel
népesült be az iskola udvara. Mindenki
választhatott egy szívének kedves
mesefigurát és saját magának, az
iskolában fellelhetõ „alapanyagokból”
kellett a jelmezt megcsinálnia.
Rengeteg kreatív, humoros megoldás
született, mindenki legnagyobb
örömére.
Péntek délután a táborzárásra Kiskun
Géza bácsi sütött nekünk rengeteg
finom palacsintát, amit ezúton is
nagyon szépen köszönünk neki!
Valamint köszönettel tartozunk Rozika
néninek, aki megszervezte az idei
táborokat és mindvégig segítette a
munkánkat.
Végül, de nem utolsó sorban
köszönöm a kollégáimnak, hogy a nyár
jelentõs részét az iskolában töltötték
és segítettek abban, hogy a táborok
programjai
színvonalasan
valósulhassanak meg.
Horváth Dóra
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TÁBOR? TÁBOR!
Öt héttel ezelõtt elindultak a nyári napközis táboraink. Öt
hétre pályáztunk, mind az öt lehetõséget elnyertük. Tudjuk,
hogy óriási lehetõséget kaptak a szülõk ez által — hiszen
plusz öt hétre átvállaltuk a gyermekekrõl való gondoskodást
—, ezért írtuk meg a pályázatokat. Néhány szó a pályázat
írásáról: Gyermekenként kell pályázni: az idén 406
pályázatot írtunk a gyerekekre + 5 programtervet + 5
költségtervet. A szülõk önrésze az öt hétre: 203000 Ft
volt. (Ebbõl a mai napig nem térítettek meg 19000 Ft-ot.)
Az öt hét összköltsége: nettó 7308000 Ft (ami bruttó
9281160 Ft). Tehát senki ne csodálkozzon azon, ha az
aláírásával igazolt vállalásának megvalósulását ellenõrzi
az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány.
A következményekért pedig vállalja a felelõsséget. A

táboroztató felnõttek mindent megtettek azért, hogy a
gyermekek jól érezzék magukat. A konyhán Hartyányiné
Ilonka, Vargáné Julika készítette a reggelit, tízórait,
uzsonnát, és osztotta az ebédet. Öt héten át fáradhatatlanul,
szinte megállás nélkül dolgoztak. Hálásan köszönjük!
Köszönöm Szõke Piroskának, hogy engedte õket a
gyerekeink érdekében szorgoskodni. Köszönöm
kollégáimnak, hogy segítõként részt vállaltak a
feladatokban. Külön köszönöm azoknak, akik öt héten át
részt vettek a munkában: Törökné Kurdics Máriának, a
Horváth családnak, Kulcsár Gábornénak, Mohelláné Barna
Ildikónak. Kívánom, hogy a nyár hátra lévõ részében
gyorsan pihenjenek sokat!
Dancsó Rozália

ERDÉLY
Már megint tábor, mondhatná bárki! Igen, ugyanis az erdélyi táborozás lehetõségét is megnyertük. Így augusztus
4-én (vasárnap) délután 2 órakor 32 gyermek indul útnak a Madarasi-Hargita lábánál fekvõ Ivó település
Erzsébet táborába. Az utat Budapesttõl vonattal teszik meg. Egy hét elteltével térnek haza, 10-én (szombaton)
a délelõtti órákban.
Jó utat, jó szórakozást kívánunk nekik!
Iskola dolgozói

KÉZMÛVES TÁBOR
A tanév befejezése után azonnal megkezdõdtek — az
Erzsébet a Kárpát- medencei Gyermekekért Alapítvány
jóvoltából – nyári táboraink. A sorban a negyedik volt a
kézmûves tábor. Eddig is volt lehetõség alkotni, de itt
aztán számtalan módja nyílt az ötletek megvalósításának:
ablakmatricák készültek, decoupage technikával megújultak
az üvegek, hímeztünk száröltéssel, és keresztszemes terítõt
is. Végül egy utcarészlet makettjét készítették el a céhek.
Néhány céhbõl kiváltak a legények, és elkészítették a
mesterdarabjukat. Fûrészeltek, fúrtak, faragtak, csavaroztak,

festettek és kezük nyomán néhány pad, asztal, virágtartó
maradt az iskola udvarán. Nagyon büszkék vagyunk rájuk,
ezért a nevük is álljon itt: Kovács Ferenc, Krenyóczi
Martin, Tóth Kálmán, Báger Roland, Kovács Zsolt. Minden
tábor csúcspontja a kirándulás. Ezen a héten a Puskás
Akadémiára látogattak el a gyerekeink. Megnézték az alcsúti
arborétumot, és ültek a kisvasúton is. Ismét egy sikeres
hetet zártunk!
Dancsó Rozália

NÉHÁNY HASZNOS ISKOLAKEZDÉSI INFORMÁCIÓ!
Elsõ tanítási nap: 2019. szeptember 2., hétfõ
Tanévnyitó ünnepség: 2019. szeptember 2., 8 óra
A tankönyveit mindenki INGYENESEN aznap kapja meg!
A nyár hátralévõ részére mindenkinek kellemes pihenést kívnánunk!
Iskola dolgozói
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KERÉKPÁRTÚRA 2019
Idén július 7-14-ig került sor immár 28. alkalommal
hagyományos kerékpártúránkra. Résztvevõje 17 diák és 7
felnõtt volt. Útvonalunk Nyársapát – Cegléd – Abony –
Újszász - Jászladány – Jászapáti volt, ahol 5 éjszakát
töltöttünk a kempingben. A gyerekek ügyes kézzel és a
felnõttek segítségével gyorsan megtanulták a sátorállítás
tudományát. Fõ programunk a strandolás, fürdés volt, de
kipróbáltuk a vízi akadálypályákat, élményfürdõzést,
sokszor rúgtuk a bõrt, és folyamatosan mentek a krikett
játszmák is. Az 5 nap gyorsan eltelt és ismét útnak
indultunk a sátorbontás és csomagolás után péntek reggel.
Jászapáti – Jásztelek – Jászberény – Farmos –
Tápiószentmárton volt az útvonalunk. Tápiószentmártonban
a strandon kempingezhettünk, így nem nehéz kitalálni mi
volt a fõ tevékenységünk. A sok fürdés után pattogott a
labda, a nagy beszélgetések, viccelõdés. Az itt töltött két
nap gyorsan eltelt, vasárnap reggel ismét sátorbontás,
csomagolás, majd ebéd közben nagy esõ következett, mikor
is a lecsó a bográcsban némi vízzel gyarapodott. Délután
indultunk haza Nyársapátra, de érkezés elõtt Cegléden még
fagyiztunk egyet, majd az utolsó kilométereken izgultunk,

hogy ne ázzunk bõrig. Szerencsénk volt, nem áztunk el,
és mindenki sértetlenül ért Nyársapátra. Kipakolás után jó
pihenést kívántunk egymásnak, és elindultunk haza. A túra
során végig önellátóak voltunk, ezért négyes csoportokat
szerveztünk a diákok között, akik napi váltásban segítették
a konyhai munkát. Szeretném megköszönni a felnõttek
segítségét, amit a túra tennivalóiban nyújtottak, a
gyerekeknek a kerékpározás során a fegyelmezett
magatartást, a jókedvet és a kitartást, hiszen mindenki
végigkerékpározta a 154 km-es távot. A résztvevõ
gyermekek szüleinek a felajánlott élelmiszereket köszönjük.
Több támogatónk is volt, akik már több éve segítenek
abban, hogy túráink sikeresek legyenek: a Polgármesteri
Hivatal a kísérõ autót és az utánfutót biztosította,
élelmiszerrel támogatott: Coop ABC Horváth Zsuzsanna,
Cseh József, Egriné Fabók Mária, Goods Market Holló
István és családja, Kocsis Hús Kocsis Ferenc, Mini
Csemege Lugosi István, Szeri Kata. Köszönjük segítségüket!

KERÉKPÁRTÚRA KÉPEI

Víg Károly
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SPORT HÍREK
V. Kossuth Emlékkupa – Amatõr Gokart Verseny 2019.
a Bognár Gokart Park ad helyet
2019. augusztus 25-én (vasárnap)
a Kossuth Emlékkupa versenyének.
Kategóriák:
I. 65 kg alatt,
II. 65-75 kg-ig,
III. 76-85 kg-ig,
IV. 86-95 kg-ig,
V. 96-115 kg-ig,
VI. felnõtt nõk.
Nevezési határidõ: 2019. augusztus 24. (szombat).
Nevezési díj: 10.000.- Ft (edzés, mért edzés, verseny), melyet a helyszínen kell kifizetni.
Edzések: délelõtt 9 órától
Verseny: délután 14 órától
Jelentkezni személyesen a helyszínen, illetve az 53/715-641 vagy a 30/948-5078 telefonon lehet név, kategória és
elérhetõségi címmel.
Az amatõr versenyzõknek BIZ vázas 200 GX Honda és 270 RIMO Honda motoros gokartok állnak rendelkezésre
a verseny napján.
A pálya idõmérõ berendezéssel felszerelt.
A versenyen mindenki a saját felelõsségére vesz részt!
A nézõknek a belépés díjtalan!
Szeretettel várunk mindenkit az V. Kossuth Emlékkupa gokart versenyén!
www.bognargokart.hu
info@bognargokart.hu
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A TERMÉSZET ÉS A GÉP HARMÓNIÁJA - AZ ÉV TANYÁJA
A Bognár házaspár tanyájára belépve az ember úgy érzi
magát, mintha egy oázisba csöppent volna. Az alföldi
síkság pusztaságából egy gyönyörûen rendezett, megannyi
növénnyel borított takaros portán találtuk magunkat.
Azonban ezen a tanyán nem a növényeké, de nem is az
állatoké a fõszerep, hanem az üde zöld területen
kacskaringózó gokart pályáé.
Bognár István és neje 1973-ban költözött a nyár-sapáti
tanyára, mely a ’30-as években épült Klebelsberg Kunó
nagyszabású tanyasi iskolaépítési programjának keretében,
mint a Kisteleki Tanyasi Iskola pedagógus szolgálati lakása.
Nyársapát Pest megye déli részén, Cegléd és Nagykõrös
között fekvõ alföldi, mezõgazdasági jellegû község. Az
5400 hektáron elterülõ település 1954-ben vált önállóvá.
A 2100 lelket számláló falu lakóinak egyharmada él
külterületen, illetve tanyán.
Az önálló kis- és középgazdaságokban fõként csonthéjas
gyümölcsöket, meggyet, szilvát, barackot, illetve szamócát,
valamint az intenzív kertészetekben fóliás zöldségféléket
termesztenek.
Emellett a hagyományos kisgazdaságokra jellemzõ alföldi
szántóföldi növénytermesztést és állattenyésztést is
folytatnak.

2003 õszén fogant meg benne a gondolat, hogy épít egy
gokart pályát a tanyára, 2004 tavaszán pedig el is kezdték
a munkálatokat. A Bognár Gokart Park pályája, az elsõ
formájában 301 méter hosszú lett. István több, nagy Forma
1-es pályát is tanulmányozott és végül a barcelonai
versenypályára tette le a voksát. Így az eredeti pálya 1:16os kicsinyített mása épült meg. Az elmúlt 15 évben a park
több fejlesztésen is átesett, mire elnyerte a mai alakját. A
korszerûsítéshez több – Magyarországtól nyugatra esõ –
külföldi ország gokart pályáinak mintáit vették alapul. Az
újítások, a Szent István Egyetem Építésmérnöki Karával
együttmûködve valósultak meg. A diákok segítségével
születtek meg a látványtervek a „felturbózott” pályáról. A
munkálatok dr. Koppy Jenõ professzor vezetésével indultak
el, amelyek építési, pályaépítési, környezetvédelmi,
tájépítési, villamos és a biztonságtechnikai tervek
kivitelezését is magukba foglalták.
Az új pályarész 2012-re lett kész, így a pálya hossza 301
méterrõl 820 méterre módosult, mely több szempontból is
egyedülálló Magyarországon.
Egyrészrõl ez a leghosszabb amatõr pálya az országban,
másrészrõl a vonalvezetését nyolc féle képen lehet
változtatni, továbbá a pálya 59 százaléka zöldfelület. István
azt vallja, hogy a gépek és a természet igenis megférnek
egymás mellet, ezt példázza az is, hogy a park körül zaj-, és
A Bognár házaspár a hetvenes években, más polgári porvédõ fa-, illetve sövénysort telepített.
munkájuk mellett csirkekeltetéssel foglalkozott. A tojások
törzstenyészetbõl származtak, a kikelt csirkék egy részét
azonnal értékesítették, másik részét felnevelték. Késõbb a
csirkéket sertések váltották fel, három elletõ kutricájuk
volt és 8-10 kocát hizlaltak, illetve kihelyezett apaállatokat
gondoztak. A nyolcvanas években tápboltot nyitottak, ami
mellett egy kis kertészetet is üzemeltettek, ahol szamócát,
pritamin paprikát, paradicsomot, burgonyát és egyéb
zöldségféléket termeltek.
István meglehetõsen összetett személyiség, aki élete minden
területén aktív szervezõ szerepet vállalt a közösség
életében. Egyrészrõl közgazdasági szakember, illetve
tanyán élõ ember, másrészrõl a motorsportok szerelmese. A technikás pályán, teljes biztonságban élvezhetik felnõttek
Még fiatal korában fertõzte meg a benzingõz, eleinte és gyerekek egyaránt a féktelen száguldást az Angliából
motorral versenyzett, majd ezt követte a gokart szenvedély. importált BIZ GX 200 és GX 120 gokartokkal. A pálya
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direkt oly módon lett kialakítva, hogy a motorsportokhoz
kevésbé hozzáértõ laikusok is élvezni tudják a versenyt,
mivel az út vonalvezetése és dõlésszöge, illetve a pálya
melletti rész úgy épült, hogy ha valaki rosszul vesz egy
ívet és kicsúszik, balesetmentesen meg tud állni. A pálya
nem csak turisztikai szempontból értékes. Minden évben
amatõr szinten hazai gyerek és felnõtt gokartversenyeket
szerveznek, továbbá az iskolai közlekedési szakkörrel
együttmûködésben KRESZ oktatást tartanak gyermekek
számára. Ezen felül utánpótlás korú versenyzõknek, illetve
rendõröknek biztosítanak edzéshelyszínt. István többek
között azért is építette meg a gokart parkot, mert valami
olyat szeretett volna létrehozni, ami egyedi és „nincs az
országban”. A parkot saját erõbõl építették meg és családi
vállalkozásként üzemeltetik. István fia és lánya Angliából
segít be, míg õ és felesége itthon irányítják és intézik az
ügyes-bajos dolgokat.
Az amatõr gokart sport
A professzionális motorsport méregdrága. Aki viszont
szeretne gokarttal versenyezni, annak a lehetõ
legtartalmasabb élményt a bérgokartozás nyújthatja. A
Magyar Nemzeti Autósport Szövetség gokart szakága, az
Amatõr Gokart Bajnokság biztosít lehetõséget azoknak,
akik ebben a sportban szeretnék elkötelezni magukat. Az
ország talán legerõsebb amatõr gokartos mezõnye mindenki
számára hatalmas kihívást jelent, a nagyszerû társaságnak
köszönhetõen pedig családias hangulatban zajlanak a
futamok. Minden verseny más-más vonalvezetésû pályán
kerül megrendezésre, teljes szervezéssel, és ésszerû
szabályzattal az egyenlõ esélyek jegyében. A versenyek
testsúly alapján felosztott kategóriákban zajlanak.
Versenyeket minden korcsoport számára rendeznek, a
legfiatalabb induló 7 éves volt, a legidõsebb pedig 50 év

feletti. Forrás: www.amatorgokart.hu
Több sikeres utánpótlás korú versenyzõ is itt kezdte el
verseny karrierjét. Az egyik ifjú versenyzõ tavalyelõtt a
madridi világbajnokságon második helyezést ért el, illetve
tavaly a közép-európai kupát nyerte meg, míg egy másik
fiatal pedig magyar bajnok lett. Az utánpótlás nevelés
angol mintát követ, ami azt jelenti, hogy már négyéves
korban beültetik a gyerekeket a gokartba és négytõl hétéves
korig, illetve héttõl tizenkét éves korig versenyeztetik õket.
István álma, hogy a motorsportban olyan utánpótlás
versenyzõt tudjon kinevelni, aki magas szinten nemzetközi
mezõnyben is megállja a helyét. István a nyársapáti
MotoCross versenyzésben is szerepet vállalt, tíz évig volt
a Nyársapáti MotoCross Egye-sület tagja, ez alatt az idõ
alatt öt magyar bajnokot neveltek ki.
A tanyát és a versenypályát is szeretnék folyamatosan
fejleszteni.
Céljuk, hogy szálláshelyet tudjanak kialakítani, annak
érdekében, hogy jobb minõségû versenyeket
bonyolíthassanak le, illetve, hogy még több élménnyel
gazdagíthassák az idelátogató vendégeket.
István fontosnak tartja a példamutatást, ezért arra törekszik,
hogy munkája szolgálja az embereket és elõre mozdítsa a
közösséget, úgy, hogy közben élvezi, amit csinál. „Azon
igyekeztünk mindig, hogy örömünket leljük abban, amit
csinálunk, közösen, családiasan.
A gazdálkodáson túl azon voltunk, vagyunk és leszünk,
hogy a tanyán élõk helyzetét, ügyes-bajos dolgait segítsük,
hogy könnyebben éljenek Pest megye egyik legtanyásabb
térségében, Nyársapáton. A mi családunk hitvallása a
tanyán: A gyertya lángja is világít.”
Forrás: Kistermelõk Lapja
Kovalcsik Emese

MÛSORAJÁNLÓ
Nyársapát Község Önkormányzata szeretettel meghívja 14.00 Táncos, dalos összeállítás a nyársapáti általános
Önt és családját
iskola diákjai részvételével
SZÜRETI MULATSÁGÁRA
14.30 CSANTAVÉRI TAMBURAZENEKAR mûsora
2019. szeptember 14-én
15.30 NYÁRSAPÁTI NÉPDALKÖR mûsora
a Szarka-kúria udvarára.
16.00 KÖSZÖNTÕ
1. osztályosok mûsora és fogadalomtétele
Programtervezet:
18.00 A KÉT ZSIVÁNY mulatós fellépése
20.00 UNIQUE fellépése
9.00 Szüreti Bográcsos Fõzõcske civil szervezetek, 21-24.00 UTCABÁL Hernádi Péter és zenésztársai élõ
családok, baráti társaságok, munkahelyek részvételével. zenéjével
Jelentkezni szeptember 12-ig a 70/430-4565 telefonon,
illetve a muvhaz@nyarsapat.hu címen lehet.
Kísérõ rendezvény: SZÜRETI KUPA kispályás foci 10
Részvétel a fõzés öröméért.
fõs csapatokkal a sportpályán.
10.00 SZÜRETI FELVONULÁS az óvoda Krajcár Jelentkezni 2019. szeptember 10-ig Pásztor Ádám 30/
mazsorett csoportja és az Albertirsai Gerje Party Fúvós 5324153 adom9288@gmail.com címen lehet.
Egylet részvételével
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Bor- és pálinkakóstolás, szõlõpréselés
EBÉD 800.- Ft/adag
Mindenkit szeretettel vár:
Kis Miklós polgármester
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Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik Kulcsár Sándor temetésén
megjelentek utolsó útjára elkísérték,
sírjára virágot, koszorút helyeztek.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik Tóth Jánosné temetésén
megjelentek utolsó útjára elkísérték,
sírjára virágot, koszorút helyeztek.
Külön köszönjük Dr. Gyáfrás
Sándor és Törökné Révész Anna
segítõ munkáját.

HIRDETÉSEK
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

Gyászoló család

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
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!

Családi házak hidegburkolását és kisebb
vakolások és betonozások kivitelezését
vállalom. Sághy Vilmos Tel.: 30-3945635

20 db 6 m-es vas öntözõcsõ eladó.
Érd.: 18:00 után 70-3800-219
Eladó Csemõ Dávid d.11. szám alatti
lakóingatlan, bekerített kerttel.
Érdeklõdni a fenti címen. Herczeg
Benõné

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

Nyársapát Törteli út és Nyilas dûlõ
mellett 56 ha és 31 ha termõföld eladó.
Érd.: 20-285-2826

Zártkert eladó Nyársapáton a Bokros
dûlõben. 2877 m2 alapterületen, 2
kúttal, árammal.
Érdeklõdni: 06/70/669-8992

Villanybojlerek
javítása,
vízkõmentesítése. Villanyhálózat
felújítás. Áramfogyasztás ellenõrzése.
Kapcsolók – konnektorok, lámpatestek
– fénycsõ – armatúrák javítása, cseréje.
Tel.: 06-20-928-8334 , 06-53-358-029

22. oldal

BARACKOS PITE

VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT
Védõnõ: Véghné Godó Anikó
Várandós és nõvédelmi valamint
csecsemõ-, és kisgyermek tanácsadás:
Hétfõ: 12 – 14 óra között

Hozzávalók:
- 15 dkg finomliszt,
- 15 dkg rétesliszt,
- 20 dkg vaj,
- 5 dkg cukor,
- 1 db tojássárgája,
- 1 csipet só,
- 5 dl tej,
- 1 tasak vaníliás pudingpor,
- 3 dkg cukor,
- 1 teáskanál vanília kivonat,
- 1 kg sárgabarack.

Telefon: 06-30-949-3873

Anikó Fodrászat
Megújult környezetben és újabb szolgáltatásokkal
várja régi és új vendégeit:

Elkészítés:
A liszteket összekeverjük, belekockázzuk a hideg vajat, cukrot,
tojássárgáját, és dagasztógépben összedolgozzuk, fóliába
csomagolva hûtõbe tesszük fél órára. A pihentetett tésztából
elvesszük a 2/3-át, és kinyújtjuk 0,5 cm vékonyra, sütõpapírral
bélelt tepsibe fektetjük úgy, hogy a tepsi falára is kerüljön tészta.
4 dl tejet felforralunk 3 dkg cukorral. Egy dl hideg tejben
elkeverjük a pudingport, és a felforralt tejbe öntjük, folyamatos
keverés mellett besûrítjük, hozzáadjuk a vanília kivonatot.
Lehûtjük, majd a tésztára simítjuk. A barackokat kimagozzuk, a
fél barackokat a puding tetejére sorba rakjuk. A maradék hideg
tésztát nagy lyukú reszelõn a barackok tetejére reszeljük vagy
rácsipkedjük. 180 fokra elõmelegített sütõben 35-40 perc alatt
aranybarnára sütjük.

-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.

Jó étvágyat kívánunk hozzá!
Kiss Andrea

Kedves Olvasóink!
Hirdetés és újságcikk feladására
minden hónap 25-ig van lehetõség!
Ezt az idõpontot követõen csak a Hírmondó
következõ számában
jelenik meg cikkük!
Megértésüket köszönjük!
Szerkesztõség

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

