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291. szám
NYÁRSAPÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERETETTEL VÁRJA ÖNT ÉS CSALÁDJÁT
IX. LECSÓFESZTIVÁLJÁN
2017. JÚLIUS 15-ÉN, NYÁRSAPÁTON A SZARKA-KÚRIA PARKJÁBAN.
Kísérõ rendezvény:
8 órától: I. LECSÓ KUPA kispályás labdarúgás. Helyszín: Nyársapát sportpálya
Lecsófesztivál programja:
9 órától: Fõzõhelyek elfoglalása
A versenyre 3-10 fõs csapatok jelentkezését várjuk. Fõzõhelyet, 1 asztalt, 2 sörpadot biztosítunk.
Nevezési díj: 1.000 Ft, melyet a helyszínen kell befizetni.
Jelentkezni július 13-ig lehet a szarka@nyapatmuvhaz.t-online.hu címen, vagy a 06/70/430-4565-ös telefonon.
Gyermekprogramok:
10-20 óráig Játékpark
11-16 óráig Kézmûves foglalkozás, arcfestés, lufihajtogatás
10 óra: MEGNYITÓ, FÕZÕVERSENY INDÍTÁSA
TESTVÉRTELEPÜLÉSEK KÜLDÖTTSÉGÉNEK KÖSZÖNTÉSE
10 óra: Pálinkakóstoló
10 órától: „Lecsórádió” interjúk Szatmári Gábor közremûködésével
12-14 óráig: LECSÓK ZSÛRIZÉSE
A zsûri tagjai:
Imregi Ferenc mesterszakács, családi vendéglõ tulajdonos
Imregi Zsolt családi vendéglõ tulajdonos
Perna Pál a GKRTE elnöke, vendéglõ tulajdonos
Perna Miklós nemzetközi mester-diplomás barista
EBÉD (Lecsójegy a fõzõ csapatoknál vásárolható 400.- Ft-os áron)
14.15 óra: Bimbó Brigitta szórakoztató mûsora
14.45 óra: Nyársapáti Népdalkör mûsora
15 óra: Köszöntõt mond: SOLTÉSZ MIKLÓS egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelõs államtitkár
15 óra: LECSÓFÕZÕ VERSENY EREDMÉNYHIRDETÉSE Földi László országgyûlési képviselõ
közremûködésével
16 óra: BABY GABI fellépése
17 óra: KIS GRÓFO fellépése
17.45 óra: Testvértelepülések mûsora
18.10 óra: Strabán Anna NUSIKA énekel
18.40 óra: Nyugdíjas Tánckar mûsora
19 óra: DESPERADO együttes fellépése
20.30 óra: KOKTÉL 4U zenekar élõ fellépése
22-02 óra: UTCABÁL, disco Dj. BERÓval
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Kis Miklós polgármester
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TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT…
Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2017. június 27-én ülésezett. Nyársapát Község
Önkormányzata társult tagként létrehozza a Duna-Tisza közi
Hulladékgazdálkodási társulást. Jogszabályváltozás miatt
Nyársapát község új településrendezési eszközeinek
elkészítése aktuálissá vált melynek határideje 2018. 12. 31.
A beérkezett ajánlatok közül a képviselõ-testület a Pro Regio
ajánlatát találta a legkedvezõbbnek. A képviselõ-testület
döntött arról, hogy Nyársapát Község Önkormányzata
pályázatot kíván benyújtani piactér kialakítására a jelenlegi
parkoló helyén, amellyel egy igényes piactér jönne létre. A
pályázat keretében elárusító pavilonok beszerzésére,
telepítésére (térburkolás, zöldfelület fejlesztés) köztéri
eszközök beszerzésére kerül sor. (szelektív hulladékgyûjtõk,
padok, asztalok).
Kis Miklós
polgármester

54/2014. (XII. 5.) BM RENDELET ORSZÁGOS
TÛZVÉDELMI SZABÁLYZAT (KIVONAT) A
MEZÕGAZDASÁGI BETAKARÍTÁSI MUNKÁLATOK
SZABÁLYOZÁSÁRÓL

110. Szérû, rostnövénytároló, kazal
222. § (1) A mezõn összerakott kazal, valamint a szérû és
rostnövénytároló elhelyezésénél a szélsõ tárolási egység és
a környezõ
a) robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok elõállítására,
feldolgozására, használatára, tárolására vagy forgalmazására
szolgáló építményektõl legalább 200 méter,
b) egyéb építményektõl legalább 100 méter,
c) vasúti vágányoktól – a rostnövénytároló ipari vágányát
kivéve – legalább 100 méter,
d) közúttól, erdõtõl, lábon álló gabonától legalább 25 méter
és
e) nagyfeszültségû, föld feletti villamos vezetéktõl a legfelsõ
villamos vezeték és talaj közötti távolság háromszorosa, de
legalább 20 méter tûztávolságot kell tartani.
(2) Az állattartó telepeken a legfeljebb egy évre elegendõ
alomszalma- és szálastakarmány-szükségletet üzemi
tárolásnak kell tekinteni.
(3) A kazlakat úgy kell elhelyezni, hogy a második sorban
levõ kazal az elõzõ sorban levõ két kazal közé kerüljön.
(4) A kazlak, valamint a sorok között a nagyobb kazalmagasság
háromszorosát, de legalább 20 méter távolságot kell biztosítani.
(5) A mezõn összerakott szálastakarmány-, szalma-,
rostnövény-kazlakat legalább 3 méter széles védõszántással
kell körülvenni.
223. § Dohányozni szélcsendes idõben a kazaltól legalább 30
méter távolságra szabad.
224. § (1) A rostnövény osztályozása esetén egy idõben
legfeljebb 4 kazal vagy tárolási egység bontható meg.
(2) A rostnövény csak a tárolón kívül és a szélsõ kazaltól 10

méteren túl sátorozható ki. A sátorozási területen minden
megkezdett 10 000 m 2 alapterület után 10 méteres
tûztávolságot kell biztosítani.
112. A mezõgazdasági erõ- és munkagépek
229. § (1) A kalászos termény betakarítási, szalma-összehúzási
és bálázási munkáiban legalább 1 db 21A és 113B vizsgálati
egységtûz oltására alkalmas tûzoltó készülékkel is ellátott
erõ- és munkagép, valamint egyéb jármû vehet részt, amelynek
tûzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelõzõen az
üzemeltetõ elvégezte. A jármû megfelelõségérõl szemle
keretében kell meggyõzõdni. A betakarítási munkák során
használt, ötnél több mezõgazdasági jármûvet érintõ mûszaki
ellenõrzés esetén, annak tervezett idõpontját 10 nappal elõbb
írásban a tûzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A mûszaki
ellenõrzésrõl jegyzõkönyvet kell készíteni, amelynek 1
példányát a jármûvön el kell helyezni.
(2) Az üzemelõ erõ- és munkagép kezelõje a munkavégzés
megkezdése elõtt és annak befejezése után közvetlenül és
munkavégzést megszakító szünetekben köteles a kipufogóvezeték és szikratörõ mûszaki állapotát felülvizsgálni és a
rárakódott éghetõ anyagtól szükség esetén megtisztítani.
(3) A tartalék üzem- és kenõanyagot az erõ- és munkagéptõl,
a kazaltól és a gabonatáblától legalább 20 méter távolságra
kell elhelyezni éghetõ hulladéktól, növényzettõl mentes
területen.
(4) Erõ- és munkagépen, gépjármûvön olyan karbantartás,
javítás, amely nyílt láng használatával jár vagy üzemanyag
elfolyásával járhat, gabonatáblán, szérûn és a rostnövénytároló
területén nem végezhetõ.
(5) Munkaszünet idejére az aratógépet, az erõgépet és az
egyéb munkagépet a lábon álló kalászos terménytõl, a
tarlótól, továbbá a kazaltól legalább 15 méter távolságra kell
elhelyezni, éghetõ hulladéktól, növényzettõl mentes területen.
Ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor 3 méter
széles védõszántáson kívül kell az arató-, erõ- és az egyéb
munkagépet elhelyezni.
(6) Az aratógépet hajlékony földelõvezetékkel, akkumulátorát
pedig legalább nehezen éghetõ, villamosságot nem vezetõ
anyagú védõburkolattal kell ellátni.
(7) Az erõ- és munkagépet, aratógépet a kezelõ üzemeltetés
közben nem hagyhatja el, egyéb munkát nem végezhet.
230. § (1) A szalmaösszehúzást és a kazalozást végzõ erõgép
az összehúzott szalmát és kazlat csak olyan távolságra
közelítheti meg, hogy az erõgép égésterméke vagy annak
elvezetõ csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen.
(2) A szalmaösszehúzásban és a kazalozásban részt vevõ
erõgépet a ráhullott szalmától, szénától rendszeresen meg
kell tisztítani.
(3) Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg
az 1000 m2-t.
113. A terményszárítás szabályai
231. § Terményszárító berendezéssel történõ szárítás esetén
a tûzvédelmi elõírások megtartásáért és annak folyamatos
üzemelés közbeni ellenõrzéséért az üzemeltetõ és a kezelõ
személyzet a felelõs. A szárítóberendezés üzemeltetése során
a gyártó kezelési utasítását figyelembe kell venni.
Huszár-Madarász Zsuzsanna tûzoltó alezredes
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TÁJÉKOZTATÓ PARLAGFÛ-MENTESÍTÉSSEL
KAPCSOLATBAN

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 nem tesz eleget a kötelezettségének
- a mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekû
védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy június 30-ával lejár a
parlagfû-mentesítési türelmi idõ. Ezt követõen belterületen
a jegyzõ, külterületen (az ingatlanügyi hatóság által helyszíni
ellenõrzésrõl felvett jegyzõkönyv tartalma alapján) a növényés talajvédelmi hatóság köteles hatósági eljárást indítani
azokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfû elleni
védekezést.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008.
évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: „A
földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfû virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és ezt követõen ezt az állapotot a vegetációs
idõszak végéig folyamatosan fenntartani.”.
A június 30-ai idõpont a törvény értelmében a legvégsõ
idõpont, ameddig meg kell akadályozni a parlagfû
virágbimbója kialakulását.
A hatóságok június 30-át követõen, a parlagfû virágbimbó
kialakulásától függetlenül kötelesek hatósági eljárást
kezdeményezni azon földhasználókkal/tulajdonosokkal
szemben, akik elmulasztották a parlagfû elleni védekezést.
Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekû
védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges a
sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, e körben
elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának június
30-a után történõ 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. A parlagfû 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, õ látja el a növényvédelmi hatósági
feladatokat, külterületen, Pest megye és Budapest területén
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 belterület esetében 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 Ft-ig terjed.
A parlagfûvel fertõzött lehet mezõgazdasági kultúrnövénnyel
borított terület, nem mezõgazdasági terület (elhanyagolt
telkek, építési területek), vagy nem mûvelt, elhanyagolt
valamikori szõlõk, 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 — elrendeléssel és végrehajtással —
kapcsolatosan felmerülõ költség megtérítésére is kötelezett.
A költség köztartozásnak minõsül. A közérdekû védekezés
elrendelése után minden esetben növényvédelmi bírság
kiszabására kerül sor, az élelmiszerlánc felügyeletével
összefüggõ bírságok kiszámításának módjáról és mértékérõl
szóló 194/2008.(VII.31.) Kormányrendelet 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 június 30. napjáig valaki lekaszálta a szennyezett
földterületet, azt tiszta, parlagfû-mentes állapotban mindvégig
meg kell õrizni.
Szabó Zsolt járási hivatalvezetõ
nevében és megbízásából
Márkosy Gábor
fõosztályvezetõ

ÓVODAI

HÍREK

ÓVODA FELÚJÍTÁSA
Az óvodát egy kis idõre magára hagytuk.
2017. 06. 06-án átköltöztünk a mûvelõdési házba.
Elkezdõdtek a felújítási munkálatok. Az ütemezés szerint
augusztus 20-án visszakapjuk a szinte új óvodát és az új
nevelési év már egy sokkal szebb, korszerûbb épületben
kezdõdhet. Az óvodával kapcsolatos ügyeket a mûvelõdési
házban intézhetik Szõke Piroska Andrea ÁMK igazgatónál.
A gyerekek kitörõ lelkesedéssel vették birtokba az átalakított,
számukra berendezett színháztermet és az udvart. Köszönjük
szépen Bimbó Pálnak és a közmunkásoknak, hogy felhõtlenül
játszhatunk a forró nyári napokon is a szabadban.
Jól halad az óvoda felújítása, az ütemtervnek megfelelõen
folynak a munkálatok az épületben. A falakról a különbözõ
burkolatok leverésre kerültek, a vizesblokkok is készen
állnak a megújulásra, hamarosan kiváló minõségû épületbe
léphetünk be. Nagyon sok óvodás és szüleik megelégedésére,
hasznos beruházás fog hamarosan megvalósulni. A padlózat
minden helyiségben felbontásra került, sok helyen még a
puszta föld látványa tárul elénk, ezek természetesen betonozva
és korszerû burkolattal lesznek borítva. A villanyvezeték
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rendszer korszerûtlensége is feltárásra került, a hálózat
bõvítése elkerülhetetlen, a falakban a vezetékezés cseréje
eddig is a tervben szerepelt, a konnektorok, kapcsolók, és a
különbözõ lámpatestek helyett is energiatakarékosabb, szebb
kivitelû termékek lesznek beépítve.
A tetõ bontása és fedése a következõ hetek nagy feladata lesz.
Szõke Piroska Andrea

VÁLASSZUNK NEVET ÓVODÁNKNAK!
Az óvoda épülete szeptemberre teljesen megújul, itt az
ideje, hogy az óvodánknak neve legyen. Ezúton kérném
a falu lakosainak ötleteit az óvoda nevével és hozzá
kapcsolódó logóval kapcsolatban.
Határidõ: 2017. július 30.
Az ötleteket névvel, telefonszámmal a könyvtárba
kihelyezett „óvoda” feliratú dobozba, vagy a
nyarsapat.amk@gmail.com e-mail címre várjuk.
A nyertes ötlet díja -azon kívül, hogy elmondhatja az õ
ötlete alapján, nevezték el az óvodát-, nem más, mint egy
2 személyes vacsora az Imregi Vendéglõben (10 000.értékben).
Nagyon várjuk az értékes pályamûveket!
Szõke Piroska Andrea
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ISKOLAI HÍREK

AZ ÚT GYERMEKI RÉSZE VÉGET ÉRT
Nyársapáton, ahogy nagyon sok iskolában, június 17-én volt
a 8. osztályosok ballagása. Az iskolát a 7. osztályosok a
hagyományokhoz híven gyönyörûen feldíszítették. Az
intézmény tornacsarnokát délelõtt 10 órára közel 400
érdeklõdõ ember töltötte meg. A 20 nyolcadikos Vígné
Kerekes Magdolna osztályfõnökkel az élen végigjárta az
osztályokat, emlékparkot, étkezõt, valóságosan és jelképesen
is elbúcsúztak mindattól, ami még néhány hete az életük
része volt. Tóth Tibor tagintézmény-vezetõ szellemi és lelki
„pogácsákat” rakott a diákok képzeletbeli tarisznyáiba.
Gondolatait Márai Sándor jeles írónk idézetébõl bontotta ki:
„Egy napon megtudjuk, hogy az útnak értelme van, elvezetnek
valahová. Nem csak mi haladunk az úton, az út is halad
velünk. Az utaknak célja is van. Az utak egyszer csak
összefutnak egy közös célba és akkor csodálkozunk ezen a
titokzatos, sejtelmes renden.”
A ballagók illendõen és méltósággal búcsúztak el szóban,
énekben és táncban az almamátertõl, annak lakóitól. Az
ünnep második része a tanévzáró volt. Legelején Tóth Tibor
örömmel és meghatottan jelentette be, hogy szeptember 1tõl Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskola néven
önálló intézménnyé alakulunk. A jelenlévõk kitörõ
lelkesedéssel fogadták a régen várt jó hírt. Késõbb
köszönetnyilvánítások következtek, hiszen segítõ,
nagyvonalú, empatikus emberek és szervezetek nélkül nagyon
sivár lenne a diákélet. Köszönet a Ceglédi Tankerületi
Központnak, a Nyársapáti Polgármesteri Hivatalnak
polgármester úrnak, kollégáknak, motivált tanítványainknak,
a szülõi szervezetnek, Bimbó Pálnak és a közmunkásoknak,
a mûvészeti iskoláknak, sportegyesületnek és az
alapítványoknak. A vezetõ említést tett a gondokról is, amik
a jövõben feldolgozásra megoldásra várnak, hiszen a fejlõdés,
változás záloga a nyílt õszinteség.
Sok diák kapott kitûnõ, jeles bizonyítványt. A szép
jutalomkönyvekért mosolygósan vonultak ki a tanulók. A
szülõk joggal lehettek büszkék motivált, példásan viselkedõ
gyerekeikre. Lófai Mihály 8 évig volt kitûnõ tanuló, aki a
szorgalmáért, teljesítményéért a Gyermekekért Alapítványtól
egy gravírozott tollat vehetett át.
Akik nem tanultak a tanév folyamán, hanyagsággal, helytelen
hozzáállással elrontották a nyarukat, augusztus végén még
bizonyíthatnak. Az ünnepség végén diák, tanár, szülõ,
igazgató szinte együtt kiáltották világgá:
ó,
ió,
ció
áció
káció
akáció
VAKÁCIÓÓÓÓ!
Békés, boldog, élményekben gazdag nyarat kíván
mindenkinek az iskolavezetés!
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CSALÁDI NAP A BOGNÁR GOKART PARKBAN
Pünkösd vasárnap, 2017. június 4-én egész napos támogatói
rendezvénynek adott méltó helyet Nyársapáton a Bognár
Gokart Park. 10 órától 19 óráig szórakozhatott, sportolhatott,
illetve a fõzõversenyen is részt vehetett a legkisebbektõl az
idõsebbekig minden korosztály a fõszervezõ Tóth Motorsport
és támogatóik jóvoltából.
Olyan sok és szerteágazó volt a program, hogy szinte
lehetetlen mindent felsorolni. A nap fõzõversennyel illetve
bemelegítésként futóversennyel indult. Nagyon sok táncos,
akrobatikus, tornás bemutatót láthattunk. Abonyi és ceglédi
gyerekek, fiatalok mutatták be tudásuk legjavát. Több
sportegyesület is elhozta színpadi produkcióit a családi
napra. Az abonyi polgárõrök és a nagykõrösi rendõrség
balesetmegelõzési sátorral , KRESZ totóval készültek, melyek
kitöltéséért apró ajándékokat kaptak a gyerekek és a felnõttek
is. Rendõrmotoros, rendõrautó bemutatót is láthattunk, de
fölvonultatták különleges jármûveiket a veterán motorosok
és autósok is. Krikettezhettünk, lehetett íjászkodni és íjász
bemutatót nézni. A kicsiket ugrálóvár, és egész napos
kézmûves foglalkozások várták a kreatív sátorban.
Természetesen nem hiányozhatott a színpadról a színmûvészet
sem. Juhász Kitti abonyi énekes, a Gór-Nagy Mária
Színitanoda diákja a nap folyamán többször szórakoztatta a
nagyérdemût csodálatos hangjával, illetve fellépésével
támogatta ifj. Tóth Sándor világbajnoki szereplését Bimbó
Brigitta színmûvész is. Kittivel együtt is énekeltek, amit
szintén nagy tapssal jutalmaztak a nézõk. A családias
hangulatot az is mutatja, hogy Brigi a vendégek között
észrevette két táncos barátját, akiket szintén felkért és bevont
mûsorába, akik ennek örömmel tettek eleget.
Egy gokart pályán a legnagyobb szenzáció mégis a gokartozás,
a gokart bemutató lehet. Délután 3 órakor indult a
„legnagyobbak” gokart bemutató futama, ahol a Tóth család
minden tagja és Bognár István is részt vett. A bemutató végén
ifj. Tóth Sándor verseny gokartja piros-fehér-zöld színû
füsttel árasztotta el a pályát, ami igazi meglepetés volt. A
bemutató végén profi versenyt is láthattunk. Sancit csak 4
gyakorlott gokartos merte versenyre hívni, pedig a kihívók
verseny gokarttal, Õ pedig amatõr gokarttal róhatta a köröket.
Mint az várható volt, nem talált legyõzõre így sem. A 4
párviadal fantasztikus élményt nyújtott a rendezvény
látogatóinak. Természetesen, aki akart, csak úgy, versenyzés
nélkül is gokartozhatott, kipróbálhatta magát az aszfaltcsíkon.
Az abonyi Tóth Sándor és családja által megálmodott
sokszínû, profi módon szervezett rendezvény fiuk, ifj. Tóth
Sándor KWC – Világbajnokságon való szereplésének
támogatását szolgálta. A 17 éves gokart versenyzõ 2016-ban
magyar bajnok lett, amivel megszerezte a jogot arra, hogy
egyéni indulóként részt vehessen Madridban, 2017. július
24-29. között megrendezendõ világbajnokságon. Erre a
költségek miatt a családnak, illetve a nagyon tehetséges
versenyzõnek esélye sem lenne támogatók, szponzorok
nélkül, - pl.: Bognár Gokart Park, Tóth Motorsport, X-

ROAD Show & Media Service, Tolnató Építõipari
Szövetkezet - akiknek jár a megérdemelt köszönet. Köszönet
jár a családi napra kilátogatóknak is, akiknek a rendezvény
helyszínén lehetõségük volt Sanci világbajnoki szereplésének
támogatására.
Nézõként pedig köszönöm a sok-sok programot, szórakozási
és játék lehetõséget. Remélem, a világbajnokság után arról
számolhatok be, hogy ifj. Tóth Sándor a világ legjobb
gokartosai között sem talált legyõzõre!
Nagyné Kovács Éva
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VIII. KISTÉRSÉGI GYERMEK GOKART KUPA
KERÜL MEGRENDEZÉSRE A

BOGNÁR GOKART PARKBAN
2017. JÚLIUS 23-ÁN.
Az alábbi kategóriákban várjuk a nevezéseket:
Gyerek I. 6-7 évesek
Gyerek II. 8-9 évesek
Diák I 10-11 évesek
Diák II 12-13 évesek
Serdülõ 14-15 évesek
Junior 16-17 évesek

Benkó Imre az 1908-ban kiadott Nemes családok
Nagykõrösön 1848 elõtt címû könyvében. A kiállítás képei
többnyire az abban megjelent címerek leírásai alapján
készültek. E nemes családok leszármazói közül sokan ma is
számon tartják nemesi múltjukat, kutatják õseiket. A tárlat
bemutatja Nagykõrös város címerét is, mely úgynevezett
beszélõ címer, mert fõ motívuma, a kõrisfa utal a város
nevére. A vitrinekben további címerképeket, egy
adománylevelet, nagykõrösi nemes családok tagjainak
fényképeit és címertani könyveket is láthatunk. A kiállítás a
nemrég felújított Svájci Házban kerül megrendezésre, ezzel
Nagykõrös egy új, színvonalas kiállítóteremmel gazdagodott.
László Ditta
nagykõrösi mûvelõdési ház igazgató

A nevezési határidõ: 2017. július 22.
Nevezési díj: 10.000 Ft (edzés, mért edzés, verseny)
melyet a helyszínen kell fizetni.
Edzések: délelõtt 9 órától
Verseny: délután 14 órától
Jelentkezni személyesen a helyszínen (Nyársapát Iskola
d. 20.) illetve a 06-53/715-641 vagy a 06-30/9485-078
telefonon lehet, név, életkor, kategória és elérhetõséggel.
A gyerekek csak szülõi engedéllyel
versenyezhetnek!
A versenyen mindenki saját felelõsségére vesz részt.
Szeretettel várunk mindenkit Nyársapátra, a
VIII. Kistérségi Gyerek Gokart Kupára!

INGYENES KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS A
www.bognargokart.hu
info@bognargokart.hu

MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

2017. július 24. 15 - 17 óráig
2017. július 31. 15 - 17 óráig

IDÕSZAKI CÍMERKIÁLLÍTÁS

Sok szeretettel várok minden érdeklõdõt!

NAGYKÕRÖSI NEMES CSALÁDOK CÍMEREI
SVÁJCI HÁZ, CIFRAKERT
(2750 NAGYKÕRÖS, CEGLÉDI ÚT 21.)

Kiss Andrea

BARACKOS PUDINGOS SÜTI
Idõszaki kiállítás Máthé Erika által festett címerekbõl
Hozzávalók:
NYITVA: hétfõtõl-péntekig 10-18 óráig
szombaton: 13-17 óráig
A kiállítás megtekinthetõ: 2017. július 15.
Bõvebb információ: +36 20 950 9560
A címer, a nemesek pajzs alakú megkülönböztetõ jele a
lovagkorban terjedt el széleskörûen. A nemesek
adománylevelükben címerhasználati jogot kaptak az
uralkodótól. Nagykõrösön a török hódoltság óta éltek nemesek,
akik gyakran a város történetének meghatározó szereplõi
voltak. Az õ címereiket gyûjtötte össze egy kötetbe

a pudinghoz
3.5 dl tej
3 ek cukor
1 tasak vaníliás pudingpor
a tésztához
25 dkg finomliszt
10 dkg cukor
4 db tojás
1 dl napraforgó olaj
1 dl víz

H ÍRMONDÓ
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2 teáskanál vanília kivonat
0.5 csomag sütõpor
1 csipet só
40 dkg barackkonzerv

Cassandra Clare: A herceg

Elkészítés:
Puding:
A pudingport kevés tejjel és a cukorral elkeverjük. A
maradék tejet elkezdjük forralni, majd hozzáöntjük a
pudingporos tejet és sûrûre fõzzük. Hagyjuk hûlni.

A Viktória korabeli London mágiával átszõtt alvilágában
Tessa Gray végre biztonságban érezheti magát az
árnyvadászok körében. Ez a biztonság azonban múlandónak
bizonyul: a Klávé szakadár tagjai terveket szõnek Charlotte
leváltására az Intézet élérõl. Ha Charlotte elveszti a pozícióját,
Tessa az utcára kerül, és könnyû zsákmánya lesz a titokzatos
Magiszternek, aki saját sötét céljai érdekében akarja
felhasználni Tessa képességeit.
Diana Gabaldon: Az idegen

Tészta:
A tojásokat kettéválasztjuk. A fehérjét a csipet sóval kemény
habbá verjük.
A tojások sárgáját kihabosítjuk a cukorral, majd hozzáadjuk
a vanília kivonatot, olajat, vizet, sütõport és a lisztet.
Csomómentesre keverjük, majd óvatosan egy fakanállal
beleforgatjuk a fehérjehabot.
Egy kb. 30x25 cm-es tepsit kibélelünk sütõpapírral és
beleöntjük a masszát.
Egy kanál segítségével a pudingot foltokban ráhalmozzuk.
Végül az alaposan lecsöpögtetett barackot rásorakoztatjuk.
180°-ra elõmelegített sütõben 30 perc alatt megsütjük.
Jó étvágyat kívánunk hozzá!

1945-öt írunk. Claire Randall, a volt hadiápolónõ éppen a
második nászútját tölti a férjével a háború után. Egészen
addig, míg óvatlanul keresztül nem sétál a brit szigetek
rengeteg õsi kõkörének egyikén. Hirtelen „sassenach” válik
belõle, vagyis idegen – a háborútól és portyázó klánoktól
sújtott Skót Felföldön Urunk… 1743. évében.
Számára ismeretlen erõk visszasodorták az idõben. Claire
olyan intrikák és veszedelmek között találja magát, amelyek
az életét veszélyeztetik… és összetörhetik a szívét. Mert
találkozik Jamie Fraserrel, egy lovagias ifjú harcossal, és
innentõl úgy érzi, kettészakítja a hûség és a szenvedély,
amely a két teljesen különbözõ férfihoz köti két egymással
összeegyeztethetetlen életben.

Kiss Andrea

KÖNYVAJÁNLÓ
Samantha Young: Into the Deep – Mély víz
Maradj fiatal! Élj veszélyesen! Szeress szenvedéllyel!
Charley Redford csak egy hétköznapi lány volt, amíg Jake
Caplin meg nem jelent otthonában, az indianai kisvárosban,
és meg nem gyõzte õt, hogy rendkívüli teremtés. Jake szinte
már az elsõ napon a mélyvízbe dobta Charley-t, és megígérte
a lánynak, hogy kitart mellette. Ám késõbb tragikus baleset
árnyékolta be Jake életét, és a fiú gyorsan kievickélt a partra,
magára hagyva Charley-t.
Négy év telt el azóta, és Charley végre úgy érzi, sikerült
továbblépnie. Aztán Edinburghba utazik, hogy ott folytassa
tanulmányait, és egy partin merõ véletlenségbõl éppen Jake
Caplinbe meg az új barátnõjébe botlik. A jó útra tért rosszfiú
Charley bocsánatáért esedezik, aki ezek után egyre több idõt
tölt egykori szerelmével. Charley fegyverszünetet köt, és
végül ráébred: egyre szorosabb barátság fûzi a fiúhoz.
Ahogy Charley és Jake közelebb kerül egymáshoz, újra
fellángol közöttük a régi szenvedély, ami komoly fenyegetést
jelent az életükre és a kapcsolataikra. Amikor a féltékenység
és a vágy felüti pusztító fejét, Charley és Jake még maguknak
is nehezen ismerik be, mit jelentenek egymás számára.
De ha sikerül is úrrá lenniük a helyzeten, semmi sem
garantálja, hogy Charley még egyszer hagyja magát
visszarángatni a mélyvízbe.

Kiss Andrea

RIVALDA BÉRLET
A 2016/17-es színházi évad végére értünk. Köszönjük, hogy
bennünket választott és látogatta elõadásainkat, reméljük, a
legnagyobb megelégedésére.
Egyben örömmel tájékoztatjuk, hogy elkészült 2017/18-as
évadunk programja.
A bérletajánlóban megtalálja a színdarabok részletes
ismertetõjét.
A bérlet ára: 15 000 Ft
A bérlet megújításának határideje: 2017. július 31.
A (lefoglalt) bérletek árának befizetése és azok átvételi
határideje: 2017. augusztus 28.
Kérjük, beváltási igényét jegypénztárunkban az 53/505-041
telefonszámon vagy személyesen jelezze!
A nyár folyamán jegypénztárunk hétfõtõl péntekig 10:0013:00; 14:00-18:00-ig fogadja ügyfeleinket.
Bérletezõinknek egy meglepetéssel szeretnénk kedveskedni:
az alábbi tervezett Kamaratermi elõadásainkra 50%-os
kedvezménnyel válthatnak majd jegyet.
- AZT MESÉLD EL PISTA! MÁCSAI PÁL
közremûködésével
- Akit az istenek szeretnek Csákányi Eszter zenés estje
Kedvezményeink:
- Aki az elõbérletezés idõszakában (július végéig) megvásárolja
teljes árú bérletét, az 5% kedvezményt kap.
- Akik csoporttal érkeznek, kérjék egyedi ajánlatunkat!
- Diákoknak, nyugdíjasoknak, pedagógusoknak 5%
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kedvezmény.
Szólójegyek értékesítésének kezdete: 2017. szeptember 1.
Fizetési módok:
Jegypénztár: Kultúra Erzsébet- utalvány, elõreutalás, készpénz
Tourinform iroda: SZÉP kártya, bankkártya, készpénz.
Többféle kedvezmény nem vonható össze.
A mûsorváltozás jogát fenntartjuk.
Forrás:http://www.cegledikultura.hu

LABANCZ ÁRPÁD 70 ÉVES
Nyársapát község életében hatalmas szerep jutott Labancz
Árpádnak, aki 1947. július 9-én született, vagyis most tölti
be 70. életévét.
1975. július 1-tõl a község szolgálatában állt - elõször mint
tanácselnök, majd a rendszerváltást követõen 2006-ig
polgármesterként.
Becsülettel, a nyársapáti emberek és községünk fejlõdését,
felemelkedését szem elõtt tartva munkálkodott, élve a
pályázatok adta lehetõségekkel is. 31 év alatt nagyon sok
pozitívum, és negatívum is hatott munkájára. Biztosan
születtek olyan döntések is, amelyek nem mindenki tetszését
nyerték el, de mindig a lelkiismeretére hallgatva, legjobb
tudása szerint járt el a közösség érdekében. A kisebb és
nagyobb beruházásokon túl azért említsünk meg olyan
maradandó, számára személy szerint is sokat jelentõ dolgot,
eseményt, ami nevéhez köthetõ. Ilyen például a 24 éve
született Nyársapáti HÍRMONDÓ, a falu életét bemutató
Nyársapát története könyv megjelenése, a Szarka-kúria eredeti
állapotában való helyreállítása és a múzeum létrehozása.
Jelenleg visszavonult, nyugdíjasként, családja körében
munkálkodik szeretõ unokáktól körülvéve, akik számára a
mindent jelentik.
Kívánjuk, hogy még sokáig legyen boldog, egészséges,
tevékeny annak tudatában, hogy nagyon sokan gondolnak rá
szeretettel.
Nagyné Kovács Éva

KITEKINTÉS A NAGYVILÁGBA
ELUTASÍTJÁK A KETTÕS MÉRCÉT A
MAGYAR VÁSÁRLÓK
Minden második magyar ember tapasztalt már különbséget
az azonos márkájú, Nyugat-Európában és Magyarországon
egyaránt kapható élelmiszerek minõsége között – derült ki a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)
szakemberei által végzett reprezentatív felmérésbõl.
Az eltérés a legtöbbször a magyar boltokban kínált termékek
rovására volt jelen. A különbséget tapasztalt vásárlók 97
százaléka rosszabbnak érezte a Magyarországra behozott
termékeket, mint amit a nyugat-európaiak asztalára tesznek

a nemzetközi gyártók. Bár a válaszadóknak szinte minden
termékkategória esetén voltak rossz tapasztalataik a minõségi
eltérések miatt, a legtöbben az édesipari áruk, illetve a
tejtermékek és az üdítõitalok esetén számoltak be jelentõs
eltérésekrõl.
A felmérésbõl az is kiderült, hogy a vásárlók túlnyomó
többsége, 80 százaléka elvárja, hogy a nemzetközi
élelmiszermárkákat minden országban azonos összetétellel
hozzák forgalomba, s ha nem így történik, ezt kötelezõ legyen
a termékeken világosan jelezni a fogyasztóknak.
A Földmûvelésügyi Minisztérium közölte: a reprezentatív
felmérés eredményei is alátámasztják, hogy a kormány és a
szaktárca által a témában hozott intézkedések helyesek
voltak. A kabinet a méltánytalan kereske-delmi gyakorlat
megszüntetése érdekében Brüsszeltõl kért segítséget. A
kezdeményezéshez több közép-európai tagállam is
csatlakozott. Magyarország mellett a szlovákok, csehek,
szlovénok, horvátok, románok, bolgárok, görögök szerint is
elfogadhatatlan gyakorlat, hogy csaknem százmillió európai
állampolgár jut silányabb élelmiszerhez, mert a nagy
élelmiszergyártók kettõs mércét alkalmaznak a nyugati és a
kelet-európai fogyasztóknak fogalmazott élelmiszereknél.
A szaktárca emellett elõkészített egy jogszabályt, amely
elõírná a gyártóknak, hogy jelöljék az adott terméken, ha
annak minõsége eltér a nyugat-európai államokban kapható,
ugyanazon márkanévvel ellátott áruétól. A tervezet jelenleg
az Európai Bizottság jóváhagyására vár.
Forrás: Magyar Idõk

MÁR NEM TARTANAK AZ
EMBARGÓTÓL
Nem okozott meglepetést a hazai agrár-élelmiszeriparban,
hogy Oroszország a jövõ év végéig kitolta az élelmiszerekre
vonatkozó importtilalmat. Az Európai Unió a múlt hét
közepén jelentette be hivatalosan, hogy fél évvel
meghosszabbítja az Oroszország elleni gazdasági
büntetõintézkedések hatályát. Dmitrij Medvegyev orosz
miniszter-elnök ennek kapcsán közölte, hogy a kormány az
EU lépésére válaszul 2018 végéig fenntartja az embargót.
Bár a 2014 augusztusa óta eltelt idõszakban jelentõs kiesést
okozott az intézkedés a hazai és az európai uniós termelõknek
egyaránt, mára a legtöbben alkalmazkodtak az új helyzethez.
Így az embargó meghosszabbítása várhatóan nem okoz majd
nagyobb fennakadást a termelésben és az értékesítésben sem.
Menczel Lászlóné, a Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet
és Terméktanács titkára lapunknak jelezte, elsõsorban az
Európai Unió hús-piacán okozott némi gondot az importtilalom
bevezetése, a piacot keresõ termékek lenyomták az árakat,
amit a magyar sertéstartók is megszenvedtek. Mára azonban
rendezõdött a helyzet, a nagyobb nyugat-európai tagállamok
egyre nagyobb mennyiségben szállítanak húst és különbözõ
készítményeket Kínába. Ennek köszönhetõen az élõállatok
felvásárlási ára is emelkedik a közösségben és hazánkban.
Forrás: Magyar Idõk
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötött:
Bimbó Mihály és Szabó Szabina
2017. június 16-án.
Csiló Zsolt és Kárász Andrea 2017.
június 16-án.
Gratulálunk!

Villanybojler tisztítást vállalok és
felújított bojlerek értékesítésével is
foglalkozom.
Érdeklõdni: 30-375-9483, 53-350302
Poli-Festés felvételt hirdet szobafestõ
mázoló munkakörbe nagykõrösi
telephelyre.
Amit nyújtunk utazáshoz gépjármû,
versenyképes fizetés.
Érd.: 70-2488-405

Született:
Dobos István és Cseh-Szakál
Mónika Nyársapát Fáklya utca 4.
szám alatti lakosok LUCA nevû
gyermeke 2017. június 1-jén.
Vig Viktor és Monori Zsuzsanna
Nyársapát Rákóczi utca 17. szám
alatti lakosok Viktor nevû gyermeke
2017. június 2-án.
Köszöntjük az újszülötteket!

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

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

HALASIÉK TÜZIFA KFT.
Vékony akác
2.700.- Ft/q
Vastag akác
3.000.- Ft /q
Hasított akác
3.200.- Ft/q
Szürke nyárfa gurigázva
1.700.- Ft /q
Bükk gurigázva
2.800.- Ft/q
Bükk hasítva
3.000.- Ft/q
Az árak a házhozszállítás díját
tartalmazzák.
Érd.: 06-20-380-8406

Anikó Fodrászat
Fodrászat :
hétfõ-szerda-péntek: délután
kedd-csütörtök-szombat: délelõtt
Bejelentkezés a fodrászüzletben
valamint a 06-20-485-2913, 53-389106 telefonszámon.
Lakásfelújítás, vásárlás, építés fix és
garantált állami támogatásra.
Bóbis Károly Lakástakarék szakértõ
30/9035-099

NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT
AJÁNLATA
- hagyományos pácolású sonkák
- töltött húsok
- fûszerezett töltött káposztahús
- kocsonya hús
- saját készítésû füstölt kolbászok,
szalámik
- sertés húsok
- házi hurka, kolbász
- szalonna félék
- tepertõ, pörc
- fagyasztott baromfi félék
- kolbászhús, formázott sonka
- kolbász készítés igény szerint
- minden héten más-más akció
Szeretettel várom Tisztelt
Vásárlóimat!

59-éves mozgáskorlátozott férfi társat
keres „ Feri”
Tel.: 06-20-998-5892

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

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

12. oldal

SUDOKU

HÍRES IDÉZETEK

A játék lényege:
„A világon két dolog végtelen: a világegyetem és az
A sudoku egy olyan 9x9 -es nagy négyzetrács, mely 9 db 3x3-as
emberi hülyeség. Bár az elsõben nem vagyok biztos.”
kisebb négyzetrácsból épül fel. Ebbe a 81 négyzetbe kell beírni a
Albert Einstein
hiányzó számokat 1-tõl 9-ig úgy, hogy mind a kilenc kis
négyzetrácsban, valamint a nagy négyzetrács soraiban és oszlopaiban
is megjelenjen minden szám 1-tõl 9-ig.
“Légy önmagad! Mindenki más már foglalt.”
Oscar Wilde

„Húsz év múlva sokkal jobban fogod bánni azokat a
dolgokat, amiket nem tettél meg, mint azokat, amiket
megtettél. Engedd hát ki a vitorlát! Hajózz ki a
biztonságos kikötõbõl! Fogd be a jó szeleket a
vitorládba! Kutass! Álmodj! Fedezz fel!”
Mark Twain

„Mindenki szeretné megváltoztatni a világot, de senki
sem szeretné megváltoztatni önmagát.”
Lev Tolsztoj

Kedves Olvasóink!
Hirdetés és újságcikk feladására
minden hónap utolsó napján 12 óráig
van lehetõség! Ezt az idõpontot
követõen csak a Hírmondó következõ
számában jelenik meg cikkük!
Megértésüket köszönjük!
Szerkesztõség

NYÁRSAPÁTI HÍRMONDÓ
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