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303. szám
Nyársapát Község Önkormányzata szeretettel várja Önt és családját
X. LECSÓFESZTIVÁLJÁN 2018. július 21-én
Nyársapáton a Szarka-kúria parkjában.
Lecsófesztivál programja:
9.00 FÕZÕHELYEK ELFOGLALÁSA
A versenyre 3-10 fõs csapatok jelentkezését várjuk. Fõzõhelyet, 1 asztalt, 2 sörpadot biztosítunk.
Nevezési díj: 1.000 Ft, melyet a helyszínen kell befizetni.
Jelentkezni július 19-ig lehet a szarka@nyapatmuvhaz.t-online.hu címen, vagy a 06/70/430-4565-ös telefonon.
Gyermekprogramok:
10-20 óráig Játékpark (légvár és euro bungee)
11-16 óráig Kézmûves foglalkozások, arcfestés, csillámtetkó
10.00 MEGNYITÓ, FÕZÕVERSENY INDÍTÁSA
10.00 Köszöntõt mond: DR. NAGY ISTVÁN agrárminiszter
10.00 Pálinkakóstoló
10-14.00 „LECSÓRÁDIÓ” interjúk Szatmári Gábor közremûködésével
12-14.00 LECSÓK ZSÛRIZÉSE
A zsûri tagjai:
Wéber Tamás mesterszakács, Kiskakas Vendéglõ konyhafõnöke
Katona Lajos Kiskakas Vendéglõ üzletvezetõje
Perna Pál a GKRTE elnöke, Malackert Vendéglõ tulajdonosa
Perna Miklós nemzetközi mester-diplomás barista
EBÉD (Lecsójegy a fõzõ csapatoknál vásárolható 400.- Ft-os áron)
13.50 Óvoda KRAJCÁR mazsorett csoportja mûsora
14.00 RELEVÉ tánccsoport mûsora
14.20 VERESEGYHÁZI NÉPDALKÖR és a FÉRFI KÓRUS mûsora
15.00 LECSÓFÕZÕ VERSENY EREDMÉNYHIRDETÉSE FÖLDI LÁSZLÓ országgyûlési képviselõ közremûködésével
16.00 NYÁRSAPÁTI NÉPDALKÖR mûsora
16.20 BIMBÓ BRIGITTA fellépése
17.00 SRAMLI KINGS fellépése
18.00 MULATÓS MENYECSKÉK fellépése
19.00 a kisszínpadon NUSIKA énekel
20.00 MÁTÉ PÉTER emlékkoncert GALLUSZ NIKOLETT, TABÁNI ISTVÁN és BOLYKI BALÁZS közremûködésével.
A koncertet 10 tagú zenekar kíséri.
21.30–02.00 UTCABÁL, disco Dj. BERÓ-val
Kísérõ rendezvény:
8 órától: II. LECSÓ KUPA kispályás labdarúgás. Helyszín: Nyársapát sportpálya
Jelentkezni július 15-ig a 06/30-532-4153, vagy a 06/20-479-1121 telefonon, illetve az adom9288@gmail.com vagy a
dennis249@freemail.hu címen lehet.
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Kis Miklós polgármester
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NYÁRSAPÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP
KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA
Nyársapát Község Önkormányzata
2017. 04. 03-án sikeres pályázatot
nyújtott be a Közigazgatás- és
Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív
Program, „KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” címû felhívására. A
projekt a Széchenyi 2020 program
keretében valósul meg. Az
önkormányzat a 6,86 millió forint
vissza nem térítendõ támogatást nyert.
Jelen projekt forrását az Európai
Szociális Alap és Magyarország
költségvetése társfinanszírozásban
biztosítja.
A projekt fõbb adatai
Kedvezményezett neve: Nyársapát
Község Önkormányzata
Projekt címe: Nyársapát Község
Önkormányzata ASP Központhoz
Való Csatlakozása
Projekt azonosító száma: KÖFOP1.2.1-VEKOP-16-2016-01284
A szerzõdött támogatás összege: 6 862
769,- Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100 %
Projekt tervezett befejezési dátuma:
2018. 06. 30.

A projekt tartalmának bemutatása
A pozitív támogatói döntést 2017.
május 29-én küldte ki a Európai Uniós
Fejlesztések Koordinációjáért Felelõs
Helyettes
Államtitkárság
az
önkormányzat részére. Az ASP
központhoz történõ csatlakozással az
önkormányzat az alábbi szakmai
tevékenységeket kívánja megvalósítani.
A projekt keretében Nyársapát és
Kocsér Község hivatalaiban valósul
meg az ASP központhoz történõ
csatlakozás.
10 db munkaállomás és 8 db
kártyaolvasó beszerzése, mely az
önkormányzati ASP rendszerrõl szóló
2 5 7 / 2 0 1 6 . ( V I I I . 3 1 . )
Kormányrendeletben
a
munkaállomások
tekintetében
meghatározott minimumfeltételeknek
megfelelõen került meghatározásra. A
hivatal mûködésfejlesztése és
szabályozási kereteinek ASP
csatlakozáshoz szükséges kialakítása.
Elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó
feltételek kialakítása a helyi adók,
átengedett központ adók bevallására
szolgáló ûrlapok kitöltését segítõ
útmutatók elkészítése,

önkormányzati honlapon történõ
publikálása, valamint felhasználói
körben
történõ
ismertetése.
Önkormányzati szakrendszerek
adatminõségének
javítása,
migrációjának elvégzése. Az
önkormányzat biztosítja a hivatal
dolgozóinak az oktatáson való
részvételét. Tesztelés és élesítés
keretében sor kerül a kialakított
szolgáltatások
mûködési
megfelelõségének ellenõrzésére,
valamint a rendszer élesítésére.
A projekt eredménye az ASP
központhoz való csatlakozás és a
keretrendszer, illetve az önkormányzati
településportál
kivételével
a
szakrendszerek igénybevétele, valamint
üzembe helyezett, mûködõ hardver
eszközök és hálózati infrastruktúra
elemek, továbbá tesztelt, éles üzemben
mûködõ csatlakoztatott szakrendszerek
és az új mûködésnek megfelelõen
átalakított hivatali folyamatok.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ÚJ EGÉSZSÉGHÁZ ÉPÍTÉSE NYÁRSAPÁTON

Nyársapát Község Önkormányzata 2017.08.28-án sikeres
pályázatot nyújtott be az Önkormányzati tulajdonú
egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének
támogatása Pest megyében címû, PM_EUALAPELLATAS
_2017 azonosító számú felhívásra. A projekt a Magyar
Állam finanszírozásával valósul meg, támogatója a
Nemzetgazdasági Minisztérium.

A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési
Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési
Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott
pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések
elõirányzatból.
Az önkormányzat a 79,85 millió forint vissza nem térítendõ
támogatás segítségével az Önkormányzat Nyársapát,
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Ugyeri u. 1. szám alatti, jelenleg beépítetlenül álló építési
telkén új Egészségház építése valósul meg, amely a
település lakosságát lesz hivatott kiszolgálni.
A Támogatási Szerzõdés száma:
PM_EUALAPELLATAS_2017/39
A pozitív támogatói döntést 2018. január 05-én küldte ki
a Magyar Államkincstár. 2018. április 04-én pedig a
Támogatási Szerzõdés mindkét fél aláírását követõen
hatályba lépett.
Az Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást
nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest
megyében c. pályázat forrást biztosít a Nyársapát Község
Önkormányzat számára egy 199,64 m2-es új egészségügyi
intézmény felépítésére, amelyben 2 orvosi rendelõ és egy
fogorvosi rendelõ kerül kialakításra.
A fejlesztés célja és a támogatott tevékenység fõbb
elemei:
A projekt elsõdleges és legfontosabb célja, hogy a települési
egészségügyi ellátás megfelelõ színvonalú legyen, melynek
eredményeképp korszerû szolgáltatást tudunk biztosítani a

település lakosainak.
A fejlesztés eredményei és társadalmi-gazdasági hatásai:
A fejlesztés, mind a szolgáltatás minõségében, mind az
ellátást végzõ orvosok, asszisztensek, védõnõk
munkakörülményeinek javulásában hoz majd pozitív
változást, illetve a páciensek méltó körülmények között
várakozhatnak és juthatnak egészségügyi ellátáshoz.
Az egészségügyi körzeteink számát nem változtatjuk. A
fejlesztés legfontosabb pozitív változása az egészségügyi
szolgáltatásainkat igénybe vevõ lakosok színvonalasabb
kiszolgálása,
az
egészségházban
dolgozók
munkakörülményeinek nagymértékû javulása.
A közbeszerzésben kiírt kivitelezési munkákat az
EcoSaving Kft. nyerte, akikkel a vállalkozási szerzõdés
2018.05.18-án aláírásra került.
A munkaterület átadása a kivitelezõnek és a kivitelezési
munkák megkezdése 2018.06.01-én megtörtént.
A projekt fizikai befejezése a Támogatási szerzõdés
hatályba lépését követõ 18 hónapon belül esedékes.

MUNKÁLATOK KÉPEI
Képeket készítette: Varga Irén
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DÍSZPOLGÁRI CÍM
Díszpolgári cím adományozható annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki kiemelkedõen jelentõs munkájával
hozzájárult a település jó hírnevének öregbítéséhez, példamutató emberi magatartásával köztiszteletben áll, illetve a
község lakossága érdekében maradandót alkotott.
Nyársapátért Emlékérem adományozható
Adományozásra javaslatot tehet a község polgármestere, a képviselõ-testület tagjai, a helyi önkormányzati képviselõk
választásán szavazásra jogosult nyársapáti polgárok, valamint az önkormányzati intézmények és a civil szervezetek.
Ajánlani ajánlólapon lehet.
Díszpolgári Címre 1 fõ, Nyársapátért Emlékéremre 2 fõ vagy szervezet ajánlható.
Az ajánlások akkor érvényesek, ha azokon indokolás is szerepel.
Az ajánló lapok beadásának határideje: 2018. július 31.
A képviselõ-testület a címek odaítélésérõl az augusztusi ülésén dönt. Átadásukra 2018. augusztus 20-án, államalapító
Szent István ünnepének tiszteletére rendezendõ községi ünnepségen kerül sor.
Ajánlatot tenni az alább közölt szelvényen lehet illetve az beszerezhetõ az Önkormányzati Hivatalban is.
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2001 óta adományozza Nyársapát Község Önkormányzata
a Díszpolgári Címet és a Nyársapátért Emlékérmet
azoknak a személyeknek, társadalmi vagy gazdasági
szervezeteknek, akik a település fejlesztésében, társadalmi,
szociális, kulturális valamint a gazdasági élet bármely
területén kiemelkedõ munkát végeztek.

Óvoda közössége
Török Ferenc
Wolfgang Brinkmann
Bognár István
Horsik József
Polgárõrség
Kapás Mihályné
Erdõs Benõ
Horváth Istvánné
Nyársapáti Népdalkör
Tóth Tibor
Nyársapáti Motocross Egyesület
Németh János Mihály
Vígné Kerekes Magdolna
Víg Károly
Kiss Sándoné
Strabán István
Szalai Ferenc
Turkevi-Nagy András
Bendõ János
Cseh Józsefné
Varga Dániel
Horváth Zsuzsanna
Tolnai Józsefné
Benkó Jánosné
Nyugdíjas Tánckar
Dr. Gyáfrás Sándorné
Pataki Istvánné
Miczi Flóriánné
Pap Ferenc

Kérjük kedves lakosainkat, hogy akik eddig részesültek
ilyen kitüntetésben, rájuk újabb ajánlásokat ne adjanak
le!
Díszpolgári címet kapott személyek:
Fodor Ferenc
Dr. Gyáfrás Sándor
Miklós János
Labancz Árpád
Csonki Lászlóné
Mikla László
Benkó János
Mészáros István
Bognár István
Miczi Flórián
Kapás Mihályné
Flórián Sándorné
Fodor Ferencné
Nyársapátért Emlékérmet kapott személyek:
Takács Imréné
id. Lugosi István
Gazdakör

ÓVODAI

HÍREK

GYEREKNAP AZ ÓVODÁBAN
2018. június 1-én tartottuk óvodánkban a gyereknapot. A gyerekek már tízórai közben nagyon izgatottak voltak. Szerencsére
az idõ nekünk kedvezett és napsütéses délelõttünk volt.
Az udvaron egy kisebb és egy nagyobb ugráló vár várta az óvodásokat. A szülõi munkaközösségnek és Csiló Attilának
köszönjük, hogy minden csoport elmehetett egy kis lovas kocsikázásra és megnézhette kis falunkat.
A lovas kocsikázás után a gyerekeket fagyi várta. Mindenki kívánságának megfelelõ hajtogatott lufit kapott és a csillámtetkót
is kipróbálhatta.Vidám szép napot töltöttünk együtt.
Ez a nap nem csak a gyereknapról szólt, egy nagyon hasznos ügy mögé álltunk: részt vettünk egy különleges
kezdeményezésben, „Zölden jobb” mozgalomhoz csatlakoztunk.
Minden kedves szülõt megkértünk, hogy ezen a napon zöld ruhát adjanak a gyermekükre, errõl fotót készítettünk, melyet
a „Zölden jobb” mozgalom Facebook oldalára töltöttünk fel.
Ez a kezdeményezés arról szólt, hogy felhívjuk a figyelmet a környezetvédelem, a szelektív hulladékgyûjtés, ezen belül
az italos kartonhulladékok szelektív gyûjtésének fontosságára.
Részvételünkkel kifejeztük mindezek iránti támogatásunkat.
Szõke Piroska Andrea
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GYEREKNAP KÉPEK

ÓVODAI BALLAGÁS KÉPEKBEN
Képeket készítette: Varga Irén
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ISKOLAI HÍREK

MÁTRAMINDSZENTEN JÁRTUNK...
2018. június 12-én útra indultunk az utolsó általános iskolai osztálykirándulásunkra Tibor bácsiékhoz, Mátramindszentre.
Az út nagyon hosszú volt, de elütöttük az idõt beszélgetéssel és énekléssel.
Tibor bácsi és Erzsó néni szeretettel fogadtak minket, amiért hálásak vagyunk nekik. Odaérkezésünk után körbevezettek
bennünket a nyaralóban, mondták, hogy érezzük otthon magunkat. A sátrak felállítása után Bükkszékre mentünk strandolni,
ahol lehetett csúszdázni is. Miután a víz kiszívta az összes energiánkat, visszaindultunk a nyaralóba, ahol közösen készítettük
el vacsoránkat. A nap befejezéseként szerenádot adtunk alsós osztályfõnökünknek, Márti néninek. Jó volt látni, hogy
mennyire meghatódott. Az emlékek felelevenítése után nyugovóra tértünk.
Másnap Karcsi bácsiék reggelivel vártak bennünket. Miután befejeztük a reggelizést, elindultunk és megnéztük a helyi
nevezetességeket. Elsõ utunk a falumúzeumba vezetett, majd a foci pályára. A helyi általános iskola csapatával mérkõztünk
meg. 7:0-ra megvertük az ellenfél csapatát.
Kifáradva, de diadalittasan visszasétáltunk szálláshelyünkre, ahol elkészítettük közösen a gulyáslevest. Ebéd után a helyi
tóhoz sétáltunk el. A hosszú túra után hazaindultunk szeretett falunkba, Nyársapátra.
Köszönjük Tibor bácsinak és Erzsó néninek a vendéglátást, Karcsi bácsinak a szervezést és a 4 évnyi rengeteg munkát, Káldi
Zoltánnak és Mohella Pálnak a fuvarozást és a segítséget.
Köszönjük az önkormányzatnak, hogy biztosították számunkra az autót!
Kiskun Bence, Molnár Pál

ISKOLAI BALLAGÁS
Mint minden esztendõben, úgy idén is elérkezett a tanév
vége, és jó szokásának megfelelõen most is ambivalens
érzéseket indukált az emberben.
Hiszen egyrészrõl hivatalosan is beköszönt a nyár, a vakáció
és a pihenés, amit tanár és diák egyformán várt már jó
ideje. Másrészrõl viszont ez az alkalom a búcsú ideje is,
barátoktól, ismerõsöktõl, tanítványoktól kell elköszönnünk.
Ez mindig nehéz. A ballagó osztályok a sok emlékkel
együtt magukkal viszik valamennyiünk életének egy
szakaszát, ami akarva-akaratlanul lezárul, s a mi közös
múltunk részévé válik. A ballagások, évzárók
ünnepélyességét mindig ez az élmény adja, így most is
belekóstolhattunk ebbe a keserédes pohárba.
Ráadásul az idei rendezvény egy kicsivel különlegesebb is
volt a többinél, mert végzõs diákjaink mellett Tibor bácsitól,
szeretve tisztelt igazgatónktól is elköszöntünk.
A közösen elénekelt Himnusz után elkezdõdött a ballagtató
hetedikesek mûsora, melynek összetettsége és
gördülékenysége mögül a felkészülésre fordított idõ
kacsintott ránk. A búcsúzó osztály is szépen megformált
gondolatokkal reflektált az ünnepi alkalomra. Jólesõ érzés
volt még utoljára hallani a hangjukat az elõadott szövegek
közben és az énekléskor.
A tanári kar részérõl Dancsó Rozália megbízott igazgató
látta el a gyerekeket egy kis szellemi útravalóval,
mindenkinek megköszönve a nyolcévnyi munkát és

erõfeszítést, valamint további sikereket kívánva.
Szintén õ kezdett bele a Tibor bácsitól való búcsúba,
tevékeny és hosszú, jó egészségben töltendõ esztendõket
kívánva neki és feleségének. Hangsúlyt fektetett a szellemi
frissesség fontosságára és fenntartására, valamint a kitûzött
célok elérésének lényegességére. Bíró Csilla tanító néni az
utolsó versszakot már könnyes szemekkel szavalta el
Aranyosi Ervin versébõl, majd a kollégák közös dallal
köszöntek el.
Nagyobb lélegzetvételnyi szünet következett, hiszen
iskolánk összes tanulója egyenként, egy-egy szál virágot
átnyújtva búcsúzott volt igazgatójától. Tibor bácsi rövid
beszédben köszönte meg az együtt tölthetett idõ mélységét
és szépségét. Ezalatt a ballagók gyönyörû báli
ruhakölteményekbe bújtak, és utolsó mûsorszámként egy
nagyon szép koreográfiájú táncot adtak elõ.
A ballagási ünnepség után a tanév értékelése következett,
melynek örömteli mozzanata volt a kiváló és jeles
tanulmányi eredményekkel büszkélkedhetõ, valamint
kitartóan és hiányzásmentesen iskolába járó diákok jól
megérdemelt jutalomkönyveinek kiosztása.
Mindezek végén Rozika néni hivatalosan is lezárta a 2017/
2018-as tanévet, jó pihenést és vidám nyarat kívánva
mindenkinek.
Ezt tenném én is így az írás végén.
Horváth Gábor
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Aranyosi Ervin
Osztályfõnökömnek nyugdíjba vonulása alkalmából

Az életed során bezárult egy ajtó...
Ami volt, mind tiéd. Nincsen végrehajtó,
ki elvenné tõled a sok kedves évet,
munkád során gyûjtött ezer szép emléket.
Fiatalon kezdted, - úgy ahogyan bárki
helyed az életben meg kellett találni.
Emlékeid között õrzöl sok-sok arcot,
sikert, dicsõséget és keserû harcot.
Amit elterveztél, nem tudtad feladni,
megpróbáltál mégis jó ember maradni.
Nyomot magad után a lelkekben hagytál,
felnövõk kezébe tisztes szakmát adtál.
Volt, akit szigorod néhanapján bántott,
de tudd meg, a szívük régen megbocsátott.
Tudom a szívedben maradt néhány tüske,
szeretettel gondolj most mindegyikükre.
A szép emlékeket õrizd meg szívedben,
s mindenre, mi rossz volt setét fátyol lebben,
ami elmúlt - elmúlt, hát tekints elõre,
az elõtted álló szabad esztendõkre.
Egy korszak lezárult, de oly sok szép vár még!
Gondoltál már arra: - “Vajon mit csinálnék,
ha pont azt tehetném, amire csak vágyom,
megváltozna vajon megszokott világom?”
Szabad vagy, mint madár, nem köt a kalitka,
váltsd valóra végre, amit álmaidba‘
elképzelt a lelked, mit eddig nem tettél.
Bármit megtehetsz most, mert nyugdíjas lettél!
Egy új ajtó nyílik meg a mai nappal,
kívánok szerencsét egy jó nagy kalappal!
Minden napjaidba erõt, egészséget,
szeretõ családot, örömöt, szépséget,
Váltsd valóra eztán minden olyan álmod,
mire nem volt idõd, s mit csak szíved vágyott.
Sok tartalmas évet maradj itt e földön!
Szavaimat tovább egymásba nem öltöm.
Legyen meg mindened, úgy, ahogy kívánod!
Szeretettel ölel régi tanítványod.
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TÁBOR AZ ISKOLÁBAN
A ballagásról és az évzáróról szóló
írásunkban a várva várt nyári szünet
kitörését is emlegettük, ám mifelénk
sem eszik olyan forrón a kását. Rozika
néni kitartó munkájának és
zsebcseleinek köszönhetõen az idei
nyár sûrûn tûzdelt programilag.
Nemhogy egy, de mindjárt négy
Erzsébet-tábor megrendezésére nyert az
iskola jogot, nem beszélve az anyagi
háttérrõl. A napközis táborok reggel
nyolctól délután négyig nyújtanak
elfoglaltságot és szórakozási
lehetõséget a gyerekeknek, reggelivel,
tízóraival, ebéddel, uzsonnával,
valamint a fõ étkezések közötti
nassolásokkal. A táborok tematikus
rendszerben épülnek fel, e sorok
írásakor már a második hétnek
eseményei zajlanak. Az elsõn, a
focitáboron már túl is vagyunk, lássuk,
mi minden történt a múlt héten. A
hétfõi tábornyitást 65 izgatott diák
várta. Rozika néni ismertette a hétre
tervezett programokat, majd a reggeli
után az elsõ feladatnak láttak neki a
gyerekek:
a
csapatzászló
elkészítésének, az induló és a
csatakiáltás szerkesztésének. A nap
további része az életkoroknak
megfelelõen összerakott edzéstervek
szerint zajlott a focipályán, az ebéd
utáni pihenõt követõen pedig
megkezdõdtek a mérkõzések. Kedden

délelõtt a csapatok elméleti oktatáson
vettek részt a modern futball
szabályaiból, hiszen mégiscsak illik
tudni, mi várható azért, ha a labda
helyett az ellenfélbe rúg bele az ember.
A délutáni edzéseket ismét játék
követte, sõt, az egyik osztályteremben
összerakott Playstation segítségével a
virtuális foci izgalmaival is
megismerkedhettek az érdeklõdõk. A
vízifoci miatt nagyon várt szerdai nap
idõjárásilag nem volt túl kegyes
hozzánk. Az elõzõ két nap idõnként
már kellemetlen hõségét hideg, szeles,
esõs idõ váltotta fel. Ám a
lelkesedéstõl fûtött gyerekeket ez nem
akadályozta meg abban, hogy a
felállított pályát azonnal birtokba
vegyék. Délelõtt kilenctõl délután
négyig csak az étkezésekre szánva némi
külön idõt a csapatok felváltva
küzdöttek a rendkívül csúszós pályán
a labda megtartásáért, illetve a
gyõzelemért. Mindenki jól elfáradt,
ezért a másnap délelõtti, a szabályok
ismeretének elsajátítását ellenõrzõ
zálogadós játék során a hetediknyolcadik osztály csapata bizony
alaposan megizzadt, mire mindenki
kiváltotta és visszakapta a cuccait. A
délutáni meccsek lezárultával mindenki
sietett haza, hogy a másnapi buszos
kirándulásra erõt gyûjtsön. Reggel a
rövid eligazítás, fotózkodás és

szendvicsosztás után nyolckor indultunk Budapestre. Elsõ célállomásunk
a Groupama-aréna volt, ahol két
csoportra bontva tekinthették meg a
diákok az intézmény múzeumát,
valamint magát a stadiont. A lenyûgözõ
méretû és állapotú építmény
mindenkinek nagyon tetszett. Rövid
evés-ivást követõen ismét buszra
szálltunk, irány a Természettudományi
Múzeum. A rendkívül színes és
érdekes, már-már túl tömény kiállítási
anyag alapos megtekintésére nyugodtan szánhattunk volna egy egész hetet
is, ám az idõvel ádáz csatát kellett
vívnunk, mert kirándulásunk harmadik
megállóját, a Margit-szigetet is nagyon
várta már mindenki. A megérkezést
követõen hatalmas piknikhangulatot
teremtettünk egy gyönyörû rét
közepén, ahol mindenki a természet
lágy ölén falhatta fel a szendvicseit,
fél szemmel az eget lesve, mert bizony
lógott itt is az esõ lába. Kellemes sétát
követõen a Szabadtéri Színpad mellett
láthatott neki a gyereksereg a fagyi
elfogyasztásának, majd búcsút
intettünk a fõvárosnak. Jólesõen
fárasztó, eseménydús, élményekben
gazdag hetet tudhatunk a hátunk
mögött, egészen biztosak vagyunk
abban, hogy a többi tábor is hasonló
eredménnyel zárul majd.
Horváth Gábor
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HÁZ HÍREI

„AMIÓTA ÉLEK, KÖZÖSSÉGBEN ÉLEK.”
Ez is lehetne a mottója Kapás Mihályné Rózsika életének,
akinél nem is tudom, hogy van-e olyan, aki többet dolgozott
volna különbözõ civil szervezetekben értünk
nyársapátiakért. Töretlenül munkálkodik még ma is, pedig
már 71 éves.
Nem is kell kérdeznem, Rózsika mondja az élete történetét:
1947-ben születtem Nagykõrösön négy gyermekes
családban. Igazi, boldog nagycsalád voltunk itt
Nyársapáton, ami akkor még Nagykõrös külterületi része
volt. A Nagykõrösi út 6. szám alatt laktak szüleim 1946tól, vagyis ide születtem, bár az anyakönyv szerint
Nagykõrös város a szülõhelyem. Édesapám és édesanyám
is földmûvesek voltak, szõlõt, gyümölcsöt termeltek, de a
kecskétõl kezdve mindenféle állatunk is volt.
Édesapám 1956. február 14-én vonatbalesetben meghalt,
így egy csapásra lett vége az igazi boldog családi életnek.
Ettõl kezdve én – mint a legidõsebb gyerek – lettem a
testvéreim mellett a felnõtt, pedig alig voltam még csak
10 éves. Átlépve a hetedik X-en, az ember visszatekint a
múltra annak tükrében is, hogy az unokáim most kb. annyi
idõsek, mint akkor én és a testvéreim voltak. Most nagy
örömmel vigyázok az unokáimra, viszem õket az iskolába,
ha megkérnek rá a gyermekeim. 10 évesen is ezt kellett
tennem, vigyáztam a testvéreimre, mentünk együtt az
iskolába, fõztem rájuk, gondoskodtam róluk játék helyett,
mert bizony édesanyám dolgozott egész nap a
megélhetésünkért.
1961-ben végeztem el a 8. osztályt a Nyársapát-Központi
Általános Iskolában. Már fiatalként dolgoztunk a
közösségért. Programokat szerveztünk, néptáncoltunk, lovas
kocsival fölvonultunk, pl. a szüreti mulatságon körbejártuk
Nyársapátot, amin minden osztálytársam örömmel részt
vett a többi fiatallal együtt. Zenés esteket szerveztünk a
tsz. iroda épületében minden héten. Színdarabokat
állítottunk össze Ábrahám Máriával, vagyis sokszor együtt
voltunk, együtt töltöttük a szabad idõnket. Természetesen
szerelmek is szövõdtek. 1966-ban férjhez mentem,
kikerültünk a Nyilasi iskola mellé. Otthon dolgoztam a
földünkön, férjem Misi postás volt szintén itt Nyársapáton.
Mint a falu életében jelenlévõ fiatalt megkértek, hogy legyek
tanácstag. 1967. március 22-én kaptam kézhez a
megbízólevelet a megválasztásomról. 20 évesen választott
meg a tanyai lakosság a 28. számú választókerület – ami
a nyilasi rész volt – tanácstagjává. 1967. július 23-án
született meg kisfiam Misi, 1970. január 14-én Rózsa,
majd 1980. november 30-án Viktor. Az óvodában 1971ben kezdtem dolgozni 4 órás dajkaként Gyöngyvér mellett.
A gyerekeket hozhattam magammal az óvodába, ami bizony
csodálatos lehetõség volt. Ez egy gyönyörû idõszaka volt
az életemnek. Közben Nyársapát Vöröskeresztes Titkára

lettem 1971-ben, amit 35 évig csináltam, illetve a
Nagycsaládos Egyesületben is dolgoztam. Mi foglalkoztunk
az idõskorúakkal és a gyermekvédelemmel is a
környezetünk védelme mellett. Ekkor volt a „Tiszta udvar,
rendes ház” program is. Mi szerveztük a véradásokat, a
község Nyugdíjas Napját és minden év május végén, június
elején a gyermeknapot és a pedagógus napot is kialakult
összetartó közösségünkkel. Ezeken a rendezvényeken
mûsorokat is állítottunk össze, szerepeltünk az iskolásokkal
közösen. Mi felnõttek általában népdalokat énekeltünk, a
gyerekek verseket mondtak. A 3 gyerek mellett tanultam,
1984-ben érettségiztem. Az óvodából 1983-ban kerültem
át a Takarékszövetkezetbe, ahonnan 2006 augusztusában
jöttem el nyugdíjba. 1987-ben Takácsné Marika
közremûködédével alakult meg a népdalkör, Nyársapáti
Pacsirta Kórus néven 13 fõvel. Azóta is énekelünk, illetve
táncolunk, pedig eltelt már 30, illetve a Nyugdíjas
Tánckarban 10 év. Egy fecske nem csinál nyarat. Ha nem
lettek volna társaim, akikkel együtt dolgozhattam, nem
érhettünk volna el sikereket. Hálás vagyok mindegyiküknek.
A vezetést már átadtam a fiataloknak, de rájöttem, hogy
a közösség és a közösségi tevékenység nélkül nem is
tudnék élni. Ez, és a családom, - férjem, gyermekeim és
4 unokám - aranyozza be az életemet remélem még sokáig.
Nagyon köszönöm az interjút!
Olyan jó, hogy sok ilyen közösségért tenni akaró
emberrel dolgozhatok együtt!
Köszönettel: Nagyné Kovács Éva
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IX. KISTÉRSÉGI GYERMEK GOKART KUPA
kerül megrendezésre a Bognár Gokart Parkban
2018. július 15-én.
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
A nevezési határidõ: 2018. július 14.
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 IX. Kistérségi Gyerek Gokart Kupára!
www.bognargokart.hu
info@bognargokart.hu

NYÁRSAPÁTI NÉPDALKÖR DUNAVARSÁNYBAN
Szinte ki sem hevertük a délelõtti ballagást, irány haza,
gyors ebéd, és fél kettõkor elindultunk Dunavarsányba,
mert Népzenei Találkozóra voltunk hivatalosak 15 órára.
Hála a remek sofõröknek (Bárány Pisti, Bethlendy Béla)
pontosan, idõben érkeztünk, majd öltözés, némi próba és
közel 10 fellépõ színvonalas csoport után mi is a színpadra
kerültünk. Felnémeti dalokat és bordal összeállítást
választottunk. A felállás kicsit különbözött az eddigiektõl.
A 8. osztályosok ballagásával érintettek most itthon
maradtak (Kati, Anna és Sanyi), viszont ez volt az elsõ
közös színpadra lépésünk Molnár Szipán Attilával, aki
citerásként csatlakozott hozzánk alig másfél hónapja.
Elmondhatom, hogy nagyon szorgalmasan készült és
nagyszerûen beilleszkedett. A különleges még a dologban,

hogy õ balkezes, és ennek megfelelõen balkezes citerájával
kapcsolódott a zenei kísérethez. Örömmel fogadtuk a
gratulációkat a jól sikerült szereplésünkért.
A Dunavarsányi Népdalkör finom vacsorára invitálta a
fellépõket, majd kis mulatérozást követõen jókedvûen
tértünk haza.
Köszönet kedves dalostársaimnak, hogy fáradtságot nem
ismerve, hétrõl hétre minden csütörtökön ott vannak a
próbákon, készek újabb és újabb gyakorlásra a megfelelõ
színvonal érdekében.
Köszönjük a rendelkezésünkre állított autókat Kis Miklós
polgármester úrnak, és köszönjük, hogy volt két kísérõnk
is (Tóth Tibor és Labancz Árpád), akik velünk együtt
képviselték kis településünket.
Nagy Erzsébet
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BÚCSÚ DR. NAGY BÉLÁNÉTÓL
(Miklós Amália 1936-2018.)
Fájdalommal és szomorú szívvel tudatta
a család, hogy 2018. június 11-én
örökre elment közülünk dr. Nagy
Béláné, a ceglédi Kígyó Gyógyszertár
tulajdonosa és vezetõje.
Amálka néni 1961-ben államvizsgázott
a
Szegedi
Orvostudományi
Egyetemen. Cegléden a Kossuth,
illetve a Schulek Gyógyszertárban
helyezkedett
el
beosztott
gyógyszerészként. Nyugdíjazását
követõen 1992-ben megalakította a
ceglédi Kígyó Gyógyszertárat,
melyhez 1995-tõl Nyársapát község
fiók gyógyszertárának mûködtetési
jogát is megszerezte. Ennek nagyon
örültünk, mert elõtte a rendelõben, az
általunk árusított legszükségesebb
gyógyszerekhez lehetett csak
hozzájutni.
Amálka néni berobbant Nyársapát
életébe, mert olyan lelkesedéssel,
fiatalos lendülettel, szeretettel,
odaadással végezte a munkáját, hogy
csak jó szívvel lehet rá gondolni.
Vidám
természetével,
figyelmességével,
szociális
érzékenységével rövid idõn belül
közkedvelt lett. Mindenkihez volt egy
kedves szava, szeretett beszélgetni
idõssel, fiatallal, gyerekkel. Ezáltal
kicsit belátott a családok életébe. Sok
esetben hitelbe odaadta a rászoruló

AFRIKAI

betegnek a gyógyszert, hogy mielõbb
gyógyuljon meg. Megbízott az
emberekben. Amiben tudott, mindenkin
segített. Érdekelte Nyársapát közélete
is, bálokra, rendezvényekre mindig
szívesen ajánlott fel tombola tárgyakat.
Hivatásának élt, komoly szakmai
tudású és több évtizedes tapasztalatú
gyógyszerész volt. Számtalan szakmai
elismerésben részesült. Eredményes és
példamutató
tevékenysége
elismeréseként 2005-ben Egészségügyi
Miniszteri Dicséretben részesült. A
szakmai érdekképviseleti szervezetek
munkájában is részt vállalt. A Magyar
Gyógyszerészi Kamara Etikai
Bizottságának és a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének is
oszlopos
tagja
volt.
A
Magángyógyszerészek Országos
Szövetsége 2008-ban a „Szövetség
Emlékplakettje”
elismerést
adományozta számára. A Magyar
Gyógyszerészi Kamara a Patika Nap
hagyományainak megõrzéséért 2012ben elismerõ oklevélben részesítette.
Aranydiplomáját 2011-ben vehette át
Szegeden.
Példát adott hivatásszeretetbõl,
emberségbõl,
munkatársait
megbecsülte, ezért tisztelték Õt és
felnéztek rá. Szerette a szépet, a
virágokat, fontos volt számára az

igényes, tiszta környezet. Büszkén
beszélt fiairól, unokáiról, a család
jelentette számára a boldogságot és
biztonságot.
1961-tõl
példás
házasságban élt gyermekorvos férjével.
Szép, gazdag, teljes életet élt, a
betegség ragadta ki szerettei körébõl.
Családjára, munkatársaira az utolsó
percig számíthatott.
Köszönjük munkáját, fáradtságát,
mosolyát, mely szívünkben tovább él.
Szomorúan vettünk tõle végsõ búcsút
Cegléden az Újvárosi Temetõben 2018.
június 29-én.
Emlékét megõrizzük!
Nyugodjon békében!
„Vannak csillagok, melyeknek fénye
világít a földön,
Mikor Õk maguk már régen
nincsenek helyükön.
Vannak emberek, akiknek csillogó
emléke világít
Amikor Õk maguk már nincsenek
köztünk.
Ezek a fények csillognak és
különösen,
Ha sötét az éjjel: mutatják az utat
az embernek.”
(Szenes Hanna)
Szeretettel emlékezik:
Törökné Révész Anna

FEJLESZTÉSI PROJEKT A HELYI MUNKAHELYTEREMTÉSÉRT

Afrikára – mind nyersanyag-forrásai,
mind a növekvõ felvevõ piacai miatt –
komoly partnerként tekintünk, hangsúlyozta Kis Miklós Zsolt, az
Agrárminisztérium vidékfejlesztési
államtitkára az elsõ közös V4-es afrikai
fejlesztési projekt megnyitóján, a
kenyai Kilifiben.
A 2018. június 12-én megrendezett
eseményen tartott beszédében a
szaktárca államtitkára arra is kitért,
hogy Kenya mezõgazdasága számos
kihívással áll szemben, melyben a
magyar innovációs, tudományos és
kutatási potenciál komoly segítségére
lehet az afrikai országnak. Mint
mondta: ezt támasztja alá az utóbbi
években
megkezdett
növényegészségügyi kutatóintézeti

együttmûködés, és párbeszéd is.
Kis Miklós Zsolt rámutatott, hogy az
induló projekt összhangban áll a 20172018-as magyar elnökség „globális
Visegrád” elnevezésû célkitûzésével.
Kiemelte, hogy a fejlesztési projekt
megvalósításával a V4-ek, így hazánk
célja is az, hogy az Európára nehezedõ
migrációs kihívást kezeljük, amelynek
egyik legkézenfekvõbb módja az afrikai
gazdaságok fejlesztése, valamint a helyi
munkahelyteremtés.
A V4-es országok szlovák vezetésû
projektjavaslatának támogatásáról az
Afrikai Szükséghelyzeti Vagyonkezelõ
Alap (EUTF) Operatív Bizottsága 2016.
december 15-i ülésén döntött. A
kezdeményezés
célja
Kenya
kesudiófeldolgozó iparának

újraélesztése,
ezáltal
a
foglalkoztatottság elõsegítése helyi
gazdasági szereplõk megerõsítésén
keresztül. A Kenya parti területein 1.9
millió euróból megvalósuló beruházás
15000 helyi gazdálkodó megélhetését
biztosítja egymillió kesudió fa ültetése
révén.
Forrás: www.kormany.hu
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KIS MIKLÓS ZSOLT FOLYTATJA
Az Agrárminisztérium államtitkáraként
folytatja munkáját Kis Miklós Zsolt, aki
az elmúlt 4 évben a Vidékfejlesztési
Minisztérium államtitkáraként dolgozott
a magyar gazdák érdekeiért.
„Letelt a 4 évnyi szolgálat.... számolt be
a legnagyobb közösségi oldalon a
nyársapáti származású politikus. Ez idõ
alatt több száz gazdafórum, több tucat
szakmai egyeztetés idehaza és
Brüsszelben, több, mint 300.000 megtett
kilométer, és rengeteg egyéb, elõre talán
nem is látható kihívás fémjelezte

munkámat. Köszönettel tartozom
mindenkinek, aki segítette munkámat,
akár jobbító, akár kritikai
észrevételeivel
támogatta
tevékenységemet.
Most, 2018. május 22-én újra
lehetõséget kaptam, hogy immáron az
Agrárminisztérium államtitkáraként,
továbbra is a vidék, kiemelten pedig az
agrárium fejlesztéseit segítsem,
elsõsorban az uniós támogatások
biztosításával.”
Forrás: Ceglédi Panoráma

DROGRÓL SZÜLÕKNEK
30 évvel ezelõtt az ENSZ-közgyûlés
1987-ben arról döntött, hogy június 26át a kábítószer-fogyasztás elleni
küzdelem nemzetközi napjává
nyilvánítják, hogy ezzel is felhívják a
figyelmet a kábítószer-fogyasztás
veszélyeire, a drogkereskedelem elleni
harc fontosságára. Magyarország 1997ben csatlakozott a kezdeményezéshez.
Sajnos a szülõ-gyermek kapcsolatban
elõfordulhatnak kellemetlennek tûnõ,
„tabu” témák, melyekrõl azonban
érdemes és szükséges beszélgetnünk a
felnövekvõ generációval. A Nagykõrösi
Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya
szeretne ebben segítséget nyújtani a
szülõknek. Hogyan érdemes elkezdeni,
hozzáfogni egy ilyen nehéz,
szerteágazó témához és megragadni a
gyermekünk figyelmét?
Elõször is a szülõnek mindig nyitottnak
kell lennie a szülõ-gyermek
„beszédkapcsolatra”. Hallgassuk végig
gyermekünk gondolatait, ami valljuk
be, nem mindig könnyû. Azonban
legyünk nyitottak a gyermek
kérdéseire. Segíthet az is, ha õszintén
beszélünk saját tapasztalatainkról, vagy
megosztjuk gyermekünkkel, hogy fiatal
korunkban mi is szembe kerültünk
dilemmákkal,
nehéz
döntési
helyzetekkel. Ne kezdjünk el a
gyermekkel rögtön vitatkozni, ha nem
értünk vele egyet bizonyos
gondolatokban. Próbáljuk meg
magunkat bele képzelni az õ

helyzetébe. Ha egyenrangú partnerként
kezeljük, õszintébben feltárhatja belsõ
kétségeit, vagy bátrabban merhet
kérdezni tõlünk. A szülõ legyen
következetes és határozott. A szülõi
határozottság nem agresszivitás, hanem
a szülõi elképzelések egyértelmû
közlését jelenti. Fontos, hogy sok
közös programot szervezzünk a
gyermekünknek, családunknak. A
tervezgetés folyamatába vonjuk be a
fiatalokat is. Tapasztalataink szerint a
legtöbb esetben a baráti társaság
hatására kerülnek kapcsolatba a
drogokkal, ezért teremtsünk lehetõséget
arra is, hogy közelebbrõl megismerjük
a gyermekünk baráti társaságát,
szokásait.
Ha mégis azzal szembesülünk, hogy
gyermekünk bajban van, fontos néhány
csapda elkerülése. Ne bántalmazzuk a
gyermeket szóval vagy tettel. Ne
ijesztgessük gyermekünket, a „horror
történetek” a drogfogyasztókra
nincsenek hatással. Fontos körbejárni
a kérdést, hogy elõször, egy
alkalommal, vagy visszatérõen
fogyasztott-e drogot a gyermekünk.
Tegyük tisztába gyermekünket azzal,
hogy a drog fogyasztása törvénybe
ütközõ, összetûzést jelent a
rendõrséggel és az egészséges testiszellemi fejlõdésre komoly, káros
hatást gyakorol. Nehéz észrevenni a
droghasználatra utaló jeleket, ha az
csak egyszeri vagy alkalomszerû volt.
Érdemes megtudni

a drogfogyasztás okát. Ez nem feltétlen
a szülõk hibája vagy a tinédzserkori
lázadásból adódik, sokszor csak a
kíváncsiság hajtja a fiatalokat. A
drogfogyasztás alapvetõ tünetei:
hirtelen hangulatváltás, szokatlan
ingerlékenység, vagy agresszió,
étvágytalanság, érdeklõdés elvesztése
a barátok, vagy korában kedvelt hobbik
iránt,
álmatlanság/túlzott
aluszékonyság, pénz vagy értékek
megmagyarázhatatlan
eltûnése
otthonról, igazság takargatása,
ismeretlen porok, tabletták, növényi
maradványok, megperzselt alufóliák a
lakásban, szemetesben.
Tárjuk fel a droghasználatot megelõzõ
okokat és törekedjünk azok
megszüntetésére,
segítsük
gyermekünket egy kiegyensúlyozott,
stabil családi hátérrel, így neki is
könnyebb lesz a mindennapok
nehézségeivel megküzdeni.
Segítség a bajban: megelõzõfelvilágosító (elterelés) szolgáltatás
Rév Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat
(6000 Kecskemét, Fecske utca 20.,
06-76/415-466, Ingyenesen hívható
zöld szám vezetékes telefonról: 0680/204-226)
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
Szolnoki Addiktológiai Központ
(5000 Szolnok, Tófenék út 17.,
06-56/378-460)

H ÍRMONDÓ
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SPORT
Május 14-20 között került megrendezésre a kadet Európabajnokság Szkopjéban. Macedónia fõvárosában a
kötöttfogás küzdelmeire péntek, szombat és vasárnap került
sor. A válogatottban egy nyársapáti is lehetõséget kapott.
Kecskeméti Dávid szombaton lépett szõnyegre az 51 kgban. Kecskeméti Dávid lengyel birkózó ellen kezdett a 16
közé jutásért. A lengyel birkózó kezdett jobban, aki egy
levitel és pörgetés után 4-0-ra elhúzott. A második
menetben Dávid állásból eldobta ellenfelét és ezzel 4-4
lett az állás, ami neki kedvezett. Majd a folytatásban Dávid
újból akciót indított, amit az ellenfele megkontrázott és
így a lengyel versenyzõ átvette a vezetést 6-4-re, ami a
mérkõzés végéig már nem változott. A lengyel birkózó a
következõ fordulóban még nyert egy mérkõzést, de a
negyed döntõben vereséget szenvedett és ezzel Dávid
számára is befejezõdött az Európa-bajnokság.
Kecskeméti Dávid végül a 14. helyen végzett.

legyõzõre ezen a napon és ezzel kivívta a válogatottságot
az idei évre. Krisztián három gyõzelmet követõen állhatott
fel a dobogó legfelsõ fokára.
Eredmények
55 kg 1. Kecskeméti Krisztián
Június 9-én, szombaton a Nyársapáti SZSE birkózói a
Kecskeméten a II. Hírös Kupa meghívásos versenyen
vettek részt 6 fõvel. A nyársapátiak szép eredményeket
értek el mivel mindannyian az érmesek között végeztek.
Eredmények
gyermek I.

A legkisebbek május 19-én, szombaton Jászapátiban a Jász
Kupa gyermek és diák II. birkózó gálán vettek részt öt
fõvel. A kicsik is kitettek magukért mivel mindannyian
éremmel térhettek haza. Az három elsõ hely mellet egy- diák II.
egy ezüst és bronzérmet is begyûjtöttek.

23 kg 2. Kovács Roland
3. Báger Dorina
25 kg 2. Csontos Pál

29 kg 3. Kovács Zsolt
35 kg 3. Báger Barbara
46 kg 2. Báger Roland

Eredmények
gyermek

Pap Ferenc

22 kg 1. Csontos Pál
3. Báger Dorina
23 kg 1. Kovács Roland

Kedves Olvasóink!

diák II.
29 kg 2. Kovács Zsolt
50 kg 1. Báger Roland

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

Másnap vasárnap az utolsó junior kötöttfogású válogatót
rendezték Csolnokon, aminek a tétje a válogatottság
kivívása volt. A nyársapátiak egy fõvel képviseltették
magukat. Kecskeméti Krisztián az 55 kg-ban nem talált

Szerkesztõség
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ANYAKÖNYVI HÍREK

NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT AJÁNLATA

Született:

- 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

Farkas Zoltán és Kormány Erika
Nyársapát, Sugár utca 4. szám alatti
lakosok BOGLÁRKA nevû
gyermeke 2018. június 13-án.
Sági István és Petõ Erika Nyársapát,
Fáklya utca 11. szám alatti lakosok
SZÓFIA nevû gyermeke 2018. június
17-én.
Bálint Ferenc és Kis Edit Nóra
Nyársapát, Kun Imre utca 4. szám
alatti lakosok BENCE FERENC nevû
gyermeke 2018. június 19-én.
Köszöntjük az újszülötteket!

Meghalt:
Donkó Jánosné Nyársapát,
Összekötõ d. 6. szám alatti lakos
május 11-én, 65 éves volt.
Dobozi József Nyársapát, Hetedik
d. 6. szám alatti lakos május 23-án,
77 éves volt.
Emléküket õrizzük!

HIRDETÉSEK

Szeretettel várom Tisztelt Vásárlóimat!

Eladó/kiadó Nyársapáton a Kertes
HALASIÉK TÜZIFA KFT.
utcában villannyal, kúttal rendelkezõ
felszántott zártkert.
Vékony akác
Érd.: 389-021
3.200.- Ft/q
Vastag akác
3.400.- Ft /q
Hasított vastag akác
3.600.- Ft/q
20 db 6 m-es vas öntözõcsõ eladó.
Nyárfa
Érd.: 18:00 után 70-3800-219
2.000.- Ft /q
Magyar tölgy
3.000.- Ft/q
Eladó!
Magyar tölgy hasítva
3.200.- Ft/q
Régi típusú világoskék konyhaszekrény
asztallal, két kis hokedlivel és egy piros
Az árak a házhozszállítás díját
mûbõr sarokülõ garnitúra asztallal és
tartalmazzák.
két székkel.
Irányár: 35.000,-Ft
Érd.: 06-20-260-7365
Tel: +36205311005

Anikó Fodrászat
hétfõ-szerda-péntek:
délután
kedd-csütörtök-szombat:
délelõtt
Bejelentkezés
a fodrászüzletben, valamint a
06-20-485-2913, 53-389-106
telefonszámon.

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

