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Nyársapát Község Önkormányzata tisztelettel
meghívja Önt és kedves családját
1956-os megemlékezésére
2016. október 21-én 16 órára
a Szarka Mihály Mûvelõdési és Szabadidõközpontba.

Nyársapát Község Önkormányzata
szeretettel meghívja a község nyugdíjasait
2016. november 5-én (szombaton) 11 órára
a mûvelõdési házba, ahol vidám, zenés nosztalgia
mûsorral és finom ebéddel várjuk minden kedves
nyugdíjas lakosunkat.

A mûvelõdési ház irodalmi színpada, és a Felnõtt Énekkar
verses, zenés mûsorral adózik a hõsök emlékének.
Az ünnepség után koszorúzást tartunk a templom elõtti
kopjafánál.
Emlékezzünk együtt a forradalom hõseire!

VÁLASZTÁSI IRODA
TÁJÉKOZTATÓJA
A NÉPSZAVAZÁSRÓL

Azok a külterületen lakók, akik a be- és visszaszállításhoz
igénybe szeretnék venni a hivatal autóját, elõre jelezzék
Bárány Istvánnál a 06-30/340-3751-es telefonon.
Kis Miklós polgármester

Ezért elismerés illeti az alábbi személyeket:

1. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság tagjai: Csehné
Bakos Erzsébet elnök, Turkevi-Nagy András elnökhelyettes,
Kisprumik Marianna, Kormány Istvánné Varga Dánielné.
2016. október 2-ai népszavazáson a választópolgárok arról Jegyzõkönyvvezetõ Pécsi-Dézsi Csilla.
dönthettek, hogy az Európai Unió az Országgyûlés
hozzájárulása nélkül is elõírhassa-e nem magyar állampol- 2. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság tagjai: Egriné
Fabók Mária elnök, Kiss Andrea elnökhelyettes, Barna
gárok Magyarországra történõ kötelezõ betelepítését.
Zoltán Attiláné, Hekliné Bereczky Mária, Holló István.
Nyársapáton a választópolgárok száma 1557 fõ volt, melybõl Jegyzõkönyvvezetõ Nagygyõrné Paul Csilla.
661 fõ adta le voksát. A részvételi arány 42,45 %-os volt,
mely alatta maradt az országos 43,53 %-os részvételi aránynak. Választási iroda tagjai: dr. Bicskei Krisztina vezetõ, Erdõs
Az érvényes szavazatok szám 641 volt. A nem mellett 629- Benõné, Regdon Jánosné.
en (98,13 %), az igen mellett 12-en (1,87 %) döntöttek.
dr. Bicskei Krisztina választási iroda vezetõ
A szavazás törvényesen, zavartalanul zajlott le, mely annak
következménye, hogy a szavazatszámláló bizottságok, a
helyi választási iroda tagjai pontosan ismerték feladataikat,
a törvényekben elõírtakat jól alkalmazták és betartatták.

Köszönöm mindazoknak, akik vették a fáradtságot és
elmentek szavazni október 2-án. Sajnálatos módon
tapasztaltam azt, hogy mennyien nem tették le a voksukat.
Kis Miklós polgármester
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TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT…

- az ebzárlat alatt befogott, kóbor húsevõket hatósági
megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat idõtartamára.

Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2016. szeptember 26-án ülésezett. A Képviselõ-testület
- az ebzárlat alatt húsevõ állatok összevezetésével járó
elfogadta az ÁMK mûködésérõl szóló beszámolót. Az rendezvény nem tartható.
Önkormányzat 2016. évben is pályázatot kíván benyújtani
szociális célú tüzelõanyag vásárlásához. A Képviselõ-testület
dr. Bicskei Krisztina
döntése alapján Nyársapát Község Önkormányzata
jegyzõ
csatlakozott a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához. Belterületi utak
felújításának munkálataira összesen hét vállalkozótól kaptunk
árajánlatot, melyek közül a Bitunova Útfenntartó és
ÛTÉSI SZEZON ELÕTTI TEENDÕK
Emulziógyártó Kft. ajánlatát fogadtuk el. A folytatásban
megválasztásra kerültek a 2016. október 2-án megrendezésre
kerülõ népszavazás, szavazatszámláló bizottságának póttagjai.
Október 15-ével megkezdõdik a hivatalos fûtési szezon. A
tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan a hûvösebb idõ
Kis Miklós
beköszöntével nem várják meg a szezon kezdetét, esténként
polgármester
felfûtik a lakásaikat. A háztartások zömében vegyes tüzelésû
kazánt használnak. Önmagában ez nem okozhatna gondot,
ha mindenki a megfelelõ karbantartást követõen és
rendeltetésszerûen alkalmazná ezen eszközöket.

F

FELHÍVÁS

A Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-Ellenõrzõ Hivatala
Nyársapát község teljes közigazgatási területén, a vörös
rókák veszettség elleni orális immunizálása a csalétek vakcina
kiszórásának idõpontjától – amely Pest megyében,
meghatározott területeken (az idõjárás függvényében) 2016.
október 01-04. közötti idõpontra tervezett. A vakcinázás
kezdetétõl számított 21 napig, azaz
2016. október 01 – október 22-ig ebzárlatot és
legeltetési tilalmat rendelt el.
Az ebzárlat tartama alatt:
- a tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva,
illetõleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más
állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a
kutyák elzárását vagy megkötését mellõzni lehet, ha azok
onnan ki nem szökhetnek.
- a kutyát tartási helyérõl csak pórázon vezetve és
szájkosárral szabad kivinni.

Felrobbant egy vegyes tüzelésû kazán egy család ház
pincéjében Albertirsán a Kolozsvári utcában, szeptember 22én kora délutáni órákban. A felhasadt kazán mellett tartózkodó
két ember a kiáramló forró víz miatt égési sérüléseket
szenvedett, õket a mentõk kórházba szállították. A ceglédi
hivatásos tûzoltók a helyiséget átvizsgálták – abban kár nem
keletkezett, - valamint a még izzó parazsat a kazánból
eltávolították. Ilyen és ehhez hasonló híreket gyakran
olvashatunk, hallhatunk a különbözõ médiumokban. A
káresemények megelõzése érdekében nem árt, ha tudjuk,
hogy miért következhetnek be a robbanások és mit tehetünk
annak érdekében, hogy a baj nem következzen be.
A legtöbb robbanás a kazánok helytelen használatából erednek,
hiszen a tulajdonosok nem mindig megfelelõen üzemeltetik
az eszközöket. Sok esetben a mûszaki állapotuk sem a
legmegfelelõbb, és gyakran túlfûtik a szerkezeteket, ami már
nem képes megbirkózni a megemelkedett nyomással. Egyéb
okok is közrejátszhatnak a kazánok robbanásában, mint
például egy esetleges áramszünet, aminek hatására leáll a
keringetõ szivattyú. A modern kazánoknál ez ma már nem
jelenthet gondot, hiszen egy túlnyomást szabályzó szelep
biztosítani tudja az állandó és megfelelõ üzemi nyomást.

- a település területérõl kizárólag érvényes veszettség Fontos, hogy minden begyújtás elõtt gyõzõdjön meg
elleni védõoltással rendelkezõ kutyát vagy macskát a hatósági arról:
állatorvos kedvezõ eredményû vizsgálata után és engedélyével
szabad kivinni.
- a tüzeléstechnikai berendezés és a fûtési rendszer az
elõírt mértékig fel legyen töltve vízzel,
- az érvényes veszettség elleni védõoltással rendelkezõ
vadászebek, a fegyveres erõk és fegyveres testületek ebei, a
- a csapok, szelepek és egyéb nyitó-záró szerelvények,
katasztrófa-mentõ ebek, a segítõ és terápiás ebek, valamint nyitott, illetve az üzemeltetésnek megfelelõ állásban legyenek,
a látássérült embereket vezetõ ebek rendeltetési céljuknak
megfelelõ használatuk idejére, mentesek a fentiekben foglalt
- szivattyús fûtés esetén gyõzõdjön meg a szivattyú
korlátozás alól.
zavartalan mûködésérõl és megfelelõ áramellátásáról,

H ÍRMONDÓ
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- ellenõrizze a termosztát helyes beállítását, a
kondenzáció és ezzel együtt járó kátrányosodás, illetve az A fennmaradási engedély iránti kérelemre vonatkozó
ebbõl eredõ fokozott mértékû korrózió elkerülése érdekében. szabályokról a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges
kérelemrõl és mellékleteirõl szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM
A robbanásokat többnyire emberi mulasztás okozza, így a rendelet (a továbbiakban: 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet)
balesetek megelõzése érdekében kiemelt figyelmet kell rendelkezik.
fordítani az alapvetõ szabályok betartására.
A kérelem kötelezõ mellékleteként benyújtandó mûszaki
tervdokumentáció költsége piaci áron nagyságrendileg 300Huszár-Madarász Zsuzsanna tûzoltó alezredes
800 000 Ft-ot tesz ki (öntözési berendezéshez tervezési díj:
400-500 000 Ft; kút-terv: 200-250 000 Ft, talajtani
szakvélemény: 100-300 000 Ft).

VÍZI LÉTESÍTMÉNYEK
LEGALIZÁLÁSA

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 29. § (3)
bekezdése szerint, ha a vízimunka elvégzése,
illetve a vízi létesítmény megépítése vagy
átalakítása jogerõs hatósági engedély nélkül,
vagy a jogerõs hatósági engedélytõl eltérõen
történt, a létesítõ részére az üzemeltetési engedély kiadása
megtagadható. Amennyiben a hatóság a vízimunka, vízi
létesítmény megvizsgálása után a létesítõ részére a
fennmaradási engedélyt utólag megadja, egyidejûleg
vízgazdálkodási bírság megfizetését kell elõírni.
A vízgazdálkodási bírság megfizetése alól a létesítõ a Vgtv.
29. § (7) bekezdése szerint akkor mentesülhet, ha a 2016.
június 4. elõtt engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító
vízilétesítményre a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást
2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély
megadásának feltételei fennállnak. A jogalkotó ezen
rendelkezésével tehát lehetõséget biztosít arra, hogy a jelenleg
vízjogi engedély nélkül üzemeltetett vízkivételt biztosító
vízilétesítmények fennmaradását (legalizálását)
bírságmentesen lehessen engedélyeztetni egy meghatározott
idõintervallumon (türelmi idõn) belül.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/
1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 15. § (1)-(3) bekezdése szerint vízjogi létesítési
engedély nélkül megépített vagy attól eltérõen megvalósított
vízimunka vagy vízilétesítmény esetén az építtetõnek
(tulajdonosnak) a vízügyi hatóságtól kell fennmaradási
engedélyt kérnie, kivéve, ha azt a vízügyi hatóság által
megállapított határidõ alatt és a hatósági elõírások betartásával
megszünteti, vagy az eredeti állapotot visszaállítja. A
kérelemhez a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó
tervdokumentációt kell csatolni.
A Vgtv. és a Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági
jogkör gyakorlását megosztja a vízügyi hatóság (megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság) és a települési önkormányzat
jegyzõje között.
A vízügyi hatósági hatáskör
Tervezési költség

Igazgatási szolgáltatási díj
A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási
szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet (a
továbbiakban: BM rendelet) szerint az eljárás lefolytatásáért
igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek mértékét a
rendelet sávosan, az igénybevett vízmennyiség függvényében
állapítja meg.
Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 20-350 000 Ft-ig
terjed, melyhez a talajtani terv és az engedélyezési eljárásba
bevont szakhatóságok eljárási díjai is hozzáadódnak, így
ezek együttesen kb. 100-480 000 Ft-ot tesznek ki.
Vízgazdálkodási bírság
A Vgtv. 29. § (3) bekezdése alapján a vízgazdálkodási
bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének
80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat
esetén 1 000 000 Ft-ig terjedhet. Természetes személyre a
kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 Ftot.
A jegyzõi hatáskör és a lakosság által háztartási célokra
használt kutak költségei
A lakosság által háztartási célokra használt kutak kategóriájába
azok a magánszemélyek által, háztartási igények kielégítése
céljából üzemeltetett, épülettel rendelkezõ ingatlanon található
kutak tartoznak, melyek 500 m3/év vízigénybevétellel
talajvizet, vagy parti szûrésû vizet használnak nem gazdasági
célra. E kutak engedélyezése a Korm. rendelet 24. § (1)
bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzõjének
hatásköre, amennyiben az ingatlan nem érint vízbázisvédelmi
védõterületet, ellenkezõ esetben az engedélyezõ hatóság a
területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság.
Tervezési költség
Az engedélyezési eljárás tekintetében a 18/1996. (VI. 13.)
KHVM rendelet és a felszín alatti vízkészletekbe történõ
beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeirõl szóló
101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 3. melléklet rendelkezései
az irányadóak.
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A fennmaradási engedély iránti kérelem és a mellékleteként Muskátli Hagyományõrzõ Egyesület néptánc csoportja,
benyújtandó mûszaki tervdokumentáció elkészítése piaci illetve a törteli lovasok közremûködésével Kis Miklós
áron nagyságrendileg 20 000-75 000 Ft-ot tesz ki (meglévõ polgármester úr megnyitója után.
kút állapotfelvétele, paramétereinek dokumentálása).
A gyerekeket népi játszótér, ugrálóvár, lovas kocsizás,
szõlõpréselés, mustkóstolás, illetve kézmûves foglalkozások,
Amennyiben a kút ivóvízbázis-védelmi védõterületen arcfestés és lufi hajtogatás várta.
helyezkedik el, akkor a kérelmet ki kell egészíteni a vízbázisok, Természetesen a Szarka-kúria múzeumi termei is nyitva
a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló álltak az érdeklõdõk elõtt.
vízilétesítmények védelmérõl szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. A szüreti mulatság színpadán hangulatkeltõ néptánccal indult
rendelet szerinti egyedi vizsgálattal, melynek tervezési a mûsor. A Csõvári Muskátli Hagyományõrzõ Egyesület
költsége kb. 20 000-300 000 Ft mértékû.
csodálatos népviseletbe öltözött tagjai fergeteges táncokat
adtak elõ mindannyiunk örömére. Ezt követõen Gaspel õsz
Az eljárás illetéke, díja
címmel színes talk show-t és koncertet hallhattunk szívhez
szóló dalokkal.
A települési önkormányzat jegyzõje részére a fennmaradási A Nyársapáti Népdalkör dalosai citerákkal kísért gyönyörû
engedélyezési eljárásért az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. népdalcsokrot nyújtottak át a szüreti mulatságra
törvény szerinti illetéket kell fizetni, melynek mértéke a kilátogatóknak.
29. § (1) bekezdésben meghatározott 3000 Ft.
A fõzõ csapatokkal, baráti társaságokkal Szatmári Gábor
rádiós beszélgetett a mûsorok szünetében.
Amennyiben a kút ivóvízbázis-védelmi területen helyezkedik Az önkormányzat sátránál Varga Dániel és segítõ csapata
el, ezért annak engedélyezése a területi vízügyi hatóság birka, marha- és vegyes sertéspörkölttel várta igazán jutányos
hatásköre, úgy a BM rendelet szerinti 5000 Ft mértékû áron a fesztiválozókat. Köszönjük a munkájukat és a finom
igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni. Az egyedi ebédet!
vizsgálati dokumentáció elbírálásáért fizetendõ igazgatási 13 órától a gyerekeké volt a színpad. A nyársapáti óvodások
szolgáltatási díj mértéke pedig 100 000 Ft.
a NOX dalára táncoltak, az általános iskolások játékos, dalos
mûsort adtak elõ szüreti mulatság címmel, illetve Molnár
Vízgazdálkodási bírság
Máté és néptáncos diákjai szórakoztatták a vendégeket
hatalmas sikerrel.
A bírság feltételei megegyeznek az I/3. pontban foglaltakkal, A kicsik fellépése után Strabán Anna NUSIKA dalait
azzal a különbséggel, hogy a lakosság által háztartási célokra hallhattuk, amit mint mindig, nagy tapssal jutalmazott a
használt kutak esetében természetes személyekrõl közönség.
beszélhetünk, azaz a kiszabott bírság összege nem haladhatja 14 órakor Szilágyi Áron érdekes hangszer bemutatóját
meg a 300 000 Ft-ot.
láthattuk. A kecskeméti Leskovszki hangszergyûjtemény
egyes darabjait hozta el hozzánk. Elõadásában nagyon
Mivel a lakosság által háztartási célokra használt kutak – különleges, szinte hangszernek egyáltalán nem látszó dolgokat
különösen az ún. ásott kutak – jelentõs része a múlt században szólaltatott meg, melybe bevonta a közönséget is.
létesült, a Korm. rendelet 27. § (6) bekezdése lehetõséget ad 15 órakor Bódy Csaba fellépése hatalmas hangulatot teremtett,
arra, hogy a Korm. rendelet hatályba lépése elõtt (1996. és igazán szép számú vendéget vonzott.
július 1.) létesített kutak esetében is mentesülhessenek a 16 órakor Földi László országgyûlési képviselõ köszöntötte
fennmaradást kérelmezõk a vízgazdálkodási bírság fizetése a 15. nyársapáti Szüreti Mulatság résztvevõit. Ezután került
sor az 1. osztályos nyársapáti gyerekek mûsorára és
alól.
fogadalomtételére. 21 elsõs tett fogadalmat, és kapta meg az
önkormányzat 10.000.- Ft-os vásárlási utalványát.
SZÜRETI MULATSÁG NYÁRSAPÁTON Köszöntöttük a Nyársapáton 50 éve házasságot kötött
lakosainkat, Kapás Mihályt és Varga Rozáliát, illetve Tóth
Istvánt és Bekker Máriát. Kis ajándékkal kedveskedett az
Szeptember 24-én hajnaltól ismét birtokba vették a önkormányzat a 60 éves nyársapáti lakosoknak, és elismerést
nyársapátiak illetve a környezõ településrõl érkezett vendégek kaptak a jó sportoló nyársapáti fiatalok is. Idén Rehor
a Szarka-kúria parkját.
Orsolya, Horváth Csaba, Lakatos Kristóf, Kecskeméti Ferenc,
A „sütõ asszonyok” már nagyon korán szorgoskodtak a Kecskeméti Dávid, Kecskeméti Krisztián, Szerafimoszki
kemencében sült pogácsa és lekváros bukta elkészítésével, a Róbert és Bicskei György vehette át az elismerést.
Szüreti Bográcsos Fõzõcske keretében pedig legalább egy 17 órakor Péter-Szabó Szilvia volt a szüreti mulatság vendége,
tucat bográcsban, üstben készültek a finom étkek. Volt igazi csodálatos hangjával és személyiségével nagy-nagy sikert
tyúkhúsleves, babgulyás, pacal, õz, birka, marha és sertés aratott.
pörkölt, kemencében sütött hurka és kolbász is. A Gazdakör Fellépését követõen a Nyugdíjas Tánckar produkciója
és Kis Miklós polgármester úr jóvoltából bor- és következett. Legújabb táncukat Péter-Szabó Szilvia dalára
pálinkakóstolással vártuk kedves vendégeinket.
koreografálta Benkó Hajnalka.
10 órakor indult a lovas kocsis szüreti felvonulás a Csõvári Kár, hogy a mûvésznõ nem tudta megvárni, mert biztosan
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neki is nagyon tetszett volna.
Este 6 órától Kiss Zsolt, a Nagykõrösi Körszínház vezetõjének
nosztalgia mûsorát láthattuk, aki már többször volt vendégünk.
Most is elkápráztatta hatalmas hangjával a nézõket.
19 órakor az MC Hawer & Tekknõ fellépésén szinte felrobbant
a színpad, óriási sikerrel mutatkoztak be Nyársapáton.
Éjfélig a Gríz zenekar fantasztikus élõ koncertjére szórakozott,
táncolt, a közönség. A Gríz fellépésének szünetében, illetve
hajnali 2 óráig diszkó zene szólt Holló István közremûködésével, melyre jót mulatott a nagyérdemû, feledve a
szinte már hidegnek mondható idõt.
Köszönjük minden résztvevõ sütõ-fõzõ csapatnak, az
önkormányzat, a hivatal és az ÁMK dolgozóinak a munkáját,
a támogatók felajánlását, a segítõknek, a fellépõknek a
közremûködését, mert nélkülük bizony nem sikerülhetett
volna ilyen jól Nyársapáton a 15. Szüreti Mulatság!

Nagyné Kovács Éva

KÉPEK A MULATSÁGRÓL
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NYÍLT

NAP

https://www.facebook.com/hatarvadaszkepzes/?fref=ts
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/hatarvadasz-kepzes
Itt tekinthetõek meg a YouTube csatornán:
https://youtu.be/lRBMwTp1Iqk,
https://youtu.be/tmpKlaS0LqY
Köszönettel: Pap István c. r. õrnagy

Tájékoztatom Önöket, hogy a Nagykõrösi Rendõrkapitányság
2016. október 14-én (péntek) 10:00 és 15:00 óra között
nyílt napot tart.
A nyílt nap célja a Készenléti Rendõrség Határvadász
Bevetési Osztályai hivatásos állományának 3000 fõvel történõ
létszámbõvítéséhez kapcsolódó toborzás végrehajtása.
A Pest Megyei Redõr-fõkapitányság 2016.
október havi toborzási tervében is szereplõ
nyílt nap a megyei Toborzó Csoport toborzó
körútjának részeként kerül megrendezésre a
2750 Nagykõrös, Kecskeméti út 4. szám
alatti kapitánysági székhelyen.
A toborzás célját tekintve ezúttal nem a
középiskolás fiatalokat szólítjuk meg!
A meghirdetett nyílt napon a határvadász
hivatás iránt érdeklõdõkre számítunk, akik a
jelentkezés feltételeinek megfelelnek:
- betöltött 18. életév, magyar
állampolgárság, állandó belföldi lakóhely
- büntetlen elõélet, kifogástalan
életvitel
- érettségi bizonyítvány
- fizikai és egészségügyi alkalmasság
A toborzási feladat hatékonyságának növelése
érdekében, kérem szíveskedjenek a program
lakosság körében történõ meghirdetésében
közremûködni.
A rendõrség honlapján és a határvadász
facebook oldalon részletes tájékoztatást
kaphatnak a jelentkezés feltételeirõl, a
bérezésrõl és a képzésrõl.
MailScanner has detected a possible fraud
attempt from “wwwfacebook.com”

A felvételt nyert pályázók 6 hónapos idõtartamú moduláris
képzésben vesznek részt, amelyet követõen – sikeres vizsga
esetén – õr-járõrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03)
szereznek. A résztvevõk a képzés elsõ két hónapjában
munkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén –
sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a Készenléti
Rendõrség hivatásos állományába 12 hónap próbaidõ
kikötésével kerülnek kinevezésre.
Forrás: http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarvadaszkepzes
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ÓVODAI

HÍREK

KEDVES VENDÉGEINK!
Nagy öröm számunkra, hogy óvodánk 45. születésnapja
alkalmából rendezett ünnepségünket ilyen sokan
megtisztelték!
Számunkra ez azt jelzi, hogy ilyen sokan szeretik
intézményünket, és fontos számukra, hogy együtt
ünnepelhessünk!
Azt gondolom, hogy még az idõjárás is szeret minket, hiszen
ilyen gyönyörû idõvel ajándékozott meg minket.
Ez a nap más, mint a többi. Más, mert október elsején lesz
45 éve, hogy Nyársapáton óvoda létesült.
Az önkormányzat támogatásával, a szülõk óvodaválasztásának
köszönhetõen, az itt dolgozók lelkes munkájának
köszönhetõen azóta is mûködik és reméljük, hogy mûködhet
még a jövõben is.
Gyermeklétszámunk jelen pillanatban 82 fõ, a legtöbb az
óvoda fennállása óta.
Ha valakinek születésnapja van, azt gondolom, hogy
elsõsorban az édesanyának köszönje meg, hogy
megszülethetett.
Ennek az óvodának az édesanyja Gyöngyvér óvó néni, aki
a kezdetek óta nyugdíjba vonulásáig, sõt úgy érezzük, hogy
azóta is szereti, védi, félti az óvoda kis lakóit és dolgozóit.
Gyöngyvér megmutatta nekünk a helyes utat, amely a
gyerekek szeretetérõl, tiszteletérõl, védelmérõl, a szülõk
tiszteletérõl, a toleranciáról, az óvodában dolgozók
megbecsülésérõl, az egymást elfogadásáról, a szeretetben,
nyugalomban, egymás iránti tiszteletben való mindennapokról
szól.
Megmutatta nekünk, hogy a gyerekek szájából a legfontosabb
szavak: a szeretlek, a hiányoztál, a van egy bánatom,
elmondhatom neked?
A szülõktõl a Jó reggelt kívánok, a Jó pihenést kívánok, a
Köszönöm, a Hogyan érezte a gyermekem ma magát kimondás
nagyon fontos.
A bizalom, ahogyan ránk bízzák gyermekük nevelését, a
problémák közös megbeszélése, a tisztelet egymás iránt a
legfontosabb.
Megmutatta nekünk, hogy csak akkor érezhetjük magunkat
jól, ha szeretetben, nyugalomban dolgozunk.
Megmutatta nekünk, hogy a problémák természetesek, és
csak rajtunk múlik, hogy megoldásra, vagy feszültségre
törekszünk.
Rendezvényünk megszervezésekor az egyszerûségre, a
családias jellegre törekedtünk.
Még szinte most kezdtük el az évet, így mûsorunk is egy
szelet az életünkbõl, de azt gondolom nagyon becsülendõ,
hogy kiállnak a gyerekek, megmutatják milyen ügyesek.
Szeretném megköszönni kollegáimnak felkészítõ, segítõ
munkájukat.
Remélem ez a nap tényleg más volt, mint a többi.
Köszönjük szépen a Nyársapáti Önkormányzatnak, hogy
támogatta rendezvényünket. Köszönjük a sok-sok ajándékot

az iskola dolgozóinak, a Szülõi Szervezetnek, a Nyugdíjas
Klubnak, az Asszonyok Klubjának a finom tortát, a Szülõi
Szervezetnek, Bakos Marikának a gyönyörû játékokat.
Köszönjük Bimbó Pálnak és a közmunkásoknak, hogy ilyen
széppé tették környezetünket!
Óvodai dolgozók közössége

A SZÜLETÉSNAPRÓL NÉHÁNY
PILLANATKÉP
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ISKOLAI HÍREK
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Nyársapáti Gyermekekért Közalapítvány pályázatot hirdet
ösztöndíjra, a 2016-17-es tanévre középiskolásoknak 10.
évfolyamtól.
Feltétel: legalább 4,5-es tanulmányi átlag. A pályázathoz be
kell nyújtani az elõzõ év bizonyítványának hitelesített (iskolai
pecséttel ellátott) másolatát, az osztályfõnök véleményezését
és a pályázó kérelmét. A pályázó kérelmének terjedelme
minimum 1000 karakter. A pályázatra kizárólag nyársapáti
lakcímmel rendelkezõ diákok jelentkezhetnek.
A Nyársapáti Gyermekekért Közalapítvány pályázatot hirdet
kiemelkedõ sportteljesítményt nyújtó általános –és
középiskolásoknak.
Feltétel: legalább 3,5 tanulmányi átlag. A pályázathoz az
edzõ véleményét a pályázó kérelmét és az iskolai bizonyítvány
hitelesített (iskolai pecséttel ellátott) másolatát és a tanuló
kérelmét kérjük beadni. A pályázó kérelmének terjedelme
minimum 1000 karakter. A pályázatra kizárólag nyársapáti
lakcímmel rendelkezõ diákok jelentkezhetnek.
A pályázatokat kizárólag az alapítvány tagjainál lehet leadni
(Szeri Kata, Csehi Istvánné, Henczné Nagy Krisztina, Balogné
Benkó Zsuzsanna, Bíró Csilla) október 21-ig.
A pályázatot lezárt borítékban kérjük leadni, a pályázat
formátuma lehet kézzel vagy géppel írott is.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Nyársapáti Gyermekekért Alapítvány ezúton is szeretne
köszönetet mondani azon nyársapáti lakosoknak, akik 1%kal támogatták az alapítvány mûködését. Ez idén 258.364
forint.
Alapítványunk évközben is bármekkora összegû
felajánlásokat szívesen fogad.
Számlaszámunk: Pátria Takarék 65100352-1101944200000000
Köszönjük.

programunkat, melyen 43 diák 6 nevelõ kíséretével vett
részt.
Programunk elsõ részében Kalotaszeg gazdag
néphagyományaival, népviseletével, gyönyörû hímzéseivel
ismerkedtünk meg Tordaszentlászló néprajzi múzeumában.
Este a Duna TV torockói DUNA házában vendégeskedtünk
egy csodálatos, a környéket bemutató film megtekintésének
erejéig.
Második napunk a torockói általános iskola tanulóinak
meglátogatásával kezdõdött, ahol kölcsönösen bemutattuk
egymásnak lakóhelyünket, diákéletünket, és átadtuk
ajándékainkat, amelyek jó részét a gyerekek sajátkezûleg
készítették. Az iskola elõtti parkba örökzöld cserjéket
ültettünk.
Ezután a talán legnagyobb élményt nyújtó Tordai Sóbánya
meglátogatása következett.
A délutánt Kolozsváron töltöttük, ahol felkerestük,
megkoszorúztuk Mátyás király szülõházát, gyönyörködtünk
a Botanikuskert gazdag gyûjteményében, egzotikus
növényeiben.
Rövid túrát tettünk a Tordai hasadék hatalmas sziklái között.
A harmadik napon hosszú út várt a társaságra, Szovátán
keresztül a Gyilkos tóhoz, majd a Békás-szorosba mentünk.
Ezen az estén Gyergyószentmiklóson vacsoráztunk, majd
megtekintettük a csíksomlyói kegytemplomot és elfoglaltuk
szálláshelyünket Csíkszeredán.
Innen indultunk hazafelé, de még mindig nagyon sok program
várt ránk, Székelyudvarhelyen, Szejkefürdõn, Farkaslakán.
Ezeken a helyeken híres erdélyi írók, tudósok emlékhelyeit
kerestük fel, így Kós Károly, Benedek Elek, Orbán Balázs
és Tamási Áron munkásságát idéztük fel.
Korondon gyönyörködtünk a csodálatos kerámiákban,
Máréfalván a faragott székelykapukban.
Utolsó állomáshelyünk Kõrösfõ, majd Nagyvárad volt.
Fáradtan, de rengeteg élménnyel gazdagodva tértünk haza.
A gyerekek és a nevelõk nevében szeretnék köszönetet
mondani a szülõknek, Kis Miklós és dr. Lakos Roland
polgármester uraknak, a két iskola alapítványának, hogy
támogatták kirándulásunkat. Márton Balázsnak, hogy
nyugodtan, higgadtan, de mégis jókedvûen, és
balesetmentesen hazahozta a csoportot.
Külön köszönet azoknak akik valamilyen módon támogatták
a gyerekeket a kiránduláson: Kis Miklós polgármester, Coop
bolt Horváth Zsuzsanna, Kocsis húsbolt, 100 forintos bolt,
Starking zöldségbolt, Mini Csemege bolt, Hekliné Bereczky
Mária, Kohon Erika, Csiló Miklósné, Godó Norbert.

„NÉPI HAGYOMÁNYOK, NÉPI MESTERSÉGEK
NYOMÁBAN SZÉKELYFÖLDÖN”
Ezzel a címmel készült el a Ladányi Mihály Általános Iskola
csemõi és nyársapáti hetedikeseinek pályázata a Határtalanul
program keretében. Sorrendben ez a hatodik év, hogy
pályáztunk és nyertünk.
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma és az Emberi Erõforrás
Támogatáskezelõ 1.098.000 Ft-tal támogatta négynapos

Oszláncziné Dalos Zita, Víg Károly
osztályfõnökök
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KÉPEK A KIRÁNDULÁSRÓL

SÜTIVÁSÁR
Október 7-én, pénteken 8-10 óráig süteményvásár lesz
az iskolában.
Kérjük a kedves szülõket, akinek lehetõsége és ideje van,
lepje meg a gyerekeket házi készítésû süteményével.
Mindezzel iskolánk DÖK-át támogatja.
Köszönettel: DÖK

H ÍRMONDÓ

13. oldal

A MACSKA ÉS A KISKUTYÁK
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy macska. A neve
Cirmi. Cirminek a nyáron született két kis kölyke. Nagyon
gondos anya volt. Egy nap Cirmi két kiskutyának is a dajkája
lett, mert szegény kiskutyáknak meghalt az anyukájuk,
elütötte egy autó. Cirmi olyan kedves, hogy úgy nevelte a két
kiskutyát, mint a sajt kis cica kölykeit.
A mese tanulsága, hogy mindegy, hogy kutya vagy macska,
ha szeretik egymást, akkor õk egy család. Ahol szeretet van,
ott a család. Szeretem a családomat.
Ezt a mesét a kistesómnak Szofinak írtam.

Három napon keresztül javítgatta, szépítgette. Kérte a jó
boszorkányok segítségét is. A focilabda teljesen újjászületett.
Nagyon boldog lett. A kisfiút is megsajnálták a boszorkányok
és az õ lábait is meggyógyították. Boldogan játszottak együtt,
míg meg nem haltak. Itt a vége fuss el véle.
Koncz Máté 4. osztályos tanuló

A KIS HAL SZERENCSÉJE
Hol volt, hol nem volt az Óperenciás tengeren is túl, élt egy
kis szivárvány hal a Rózsaszín folyó mélyén található
faluban. Egy szép nyári napon hirtelen vihar támadt, mely a
folyó vizét felkavarta és a kis halat elsodorta messze a
családjától. A kis hal egy hideg, sötét tóba tért magához, ahol
nagyon félt. Sokáig nem mert mozdulni semerre a félelemtõl,
alig látott valamit. Egyszer egy kis teknõs úszott feléje, aki
barátságosan nézett ki. A kis szivárvány hal minden bátorságát
összeszedve odaúszott a kis teknõshöz és bemutatkozott.
- Szia. Én szivárvány hal vagyok, a Rózsaszín folyóból.
- Te ki vagy?
- Én teknõs vagyok, a nevem Teki.
- Szia Teki. Segítesz megkeresni a családomat?
- Természetesen segítek neked, megmutatom merre kell
menni a Rózsaszín folyóhoz.
Sokáig úsztak, még a Rózsaszín folyóhoz értek. A folyó
bejáratát két nagy szikla torlaszolta el. Sokáig tartott még
átjutottak a Rózsaszín folyóba. Miután átjutottak, a kis hal
máris otthon érezte magát, onnantól õ vezette Tekit hazáig.
Két nap múlva megérkeztek a kis hal falujába, ahol a családja
nagyon megörült nekik. A kis hal elmesélte utazásukat
Tekivel, majd családja kérésére Teki velük élt tovább. A kis
hal és Teki nagy barátságban éltek tovább életük végéig.
Farkas Fanni 4. osztályos tanuló

Molnár Dorina 2. osztályos tanuló

DÁVID VITÉZ
A FOCILABDA
Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl volt
egy focilabda.
Ez a focilabda nagyon szomorú volt, mert a gonosz manók
csúnyán bántak vele. Nagyon sok sérülése lett az évek alatt
és ez miatt nem akart már vele játszani senki sem. Szomorúan
elindult más mesebeli tájakat megismerni. Abban
reménykedett, hogy az útja során találkozik olyanokkal, akik
szívesen játszanának vele. Hét országon is átkelt. Találkozott
tündérekkel, óriásokkal, törpékkel, de senki nem akart vele
játszani. Azon gondolkozott, hogy keres egy nagy folyót és
a víz sodrásával világgá megy. A folyóparton, ahogy gurult
felfigyelt egy sírásra. A kisfiúnak betegek voltak lábai, ezért
nem tudott futkározni a testvéreivel és a pajtásaival. Mikor
meglátta a focilabdát, akkor örülni kezdett. Látta a labda
sérüléseit és elhatározta, hogy hazaviszi meggyógyítani.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ennek
a királynak volt egy gyönyörûséges szép leánya, aki már
eladósorba került. A király nagyon szerette a focit és remek
kapus volt. A király ezért meghirdette széles e világon, hogy
annak adja a lánya kezét és fele királyságát, aki félpályáról
be tudja rúgni neki a labdát a lapuba. Érkeztek a jobbnál jobb
legények, de egyik sem tudta berúgni a labdát a kapuba, a
király mindent kivédett. Ekkor érkezett meg Dávid vitéz, aki
messze földön híres volt rúgótechnikájáról. Dávid lerakta a
labdát a kezdõ kör középpontjába, majd olyan iszonyatos
erõvel rúgta el a labdát, amit a király már nem tudott kivédeni
és a labda a kapuba repült. A király tartotta a szavát és Dávid
vitéznek adta leánya kezét és a fele királyságát. Máig is élnek,
ha meg nem haltak.
Dobozi Dávid 4. osztályos tanuló
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AZ ERDÕ CSALOGÁNYA...
Egyik pillanatban még a talajszinten oktat, a következõkben
pedig a lombok közül trillázik. Egy percre sem áll meg,
mindig van mondanivalója. Õ Bimbó Brigitta, s bár mesébe
illõnek tûnhet, nem kitalált a név. A Vackor Vár
„Terézanyujának” beszélgetésünk közben is cikázik a szeme,
igyekszik mindent befogni, nem maradhat le semmirõl. Õ a
KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. KecskemétHetényegyházán található erdei iskolájának pörgõs-lelkes
motorja.
Bimbó Brigitta – Az erdõ csalogánya„Sok vagyok, jövök,
mint a cunami” – mosolyog Brigi, tudván, ezt valaki vagy
szereti vagy sem. S közben énekel, szaval, prózát mond. Bár
ifjú lánykora telis tele kalandokkal, mégis az erdõnél, a
természetnél maradt. Az alföldi Nyársapátról, egyszerû
falusi parasztcsaládból származik, szülei engedték, menjen
a feje után, maga fedezze fel a világot. Erdõt, rétet járt, s
nemcsak felmászhatott a fára, hanem le is eshetett róla; ez
hozzátartozott a mindennapjaihoz. Szülei nem bánták, ha
egy tocsogós rét közepén órákra eltûnt, s visszament egy
tollal a hajában, maszatosan, sárosan. Csak akkor derült ki,
hogy valamit rejteget a zsebében, amikor kimosták a ruháját,
s az befogta a többit. Mezítláb járt (és tavasztól õszig most
is így vezeti a foglalkozásokat), ahogyan mondja: „Iker
vagyok, hatalmas szabadságvággyal – horoszkópot nézni
csajos dolog –, kétszeresen levegõs a jegyem”. Talán nem
véletlen, hogy a parajdi sóbányában rosszul lett, mert elfogyott
körülötte a levegõ.
Szabadságra vágyott
A szegedi fõiskolára, rajztanár-tanító szakra vitte az alkotói
vágy, és egy nehezen viselt panellakásban lakott. Két év után
vonatra ült és hazaszökött, és inkább a tanya mögötti réten
rajzolt egy bálán ülve. Mindezt õsszel, az apróvadhajtások
idején, nem véletlen, hogy harminc vadásszal találta szembe
magát. Hívták magukkal, s bár meglepõdött és zavarba jött,
velük ment. A vadászházban elõbújt belõle a nõ; mosogatott,
sepregetett, hamar gondnokká avanzsált. A marcona vadászok
befogadták, így lett a ceglédi Széchenyi Vadásztársaság
alkalmazottja. Kiköltözött a régi hármas osztatú vadászházba,
és megteremtette saját mikrovilágát.
„A vadászatból nem a puska érdekelt, hanem a vad ismerete,
hogy merre jár, mit csinál” – magyarázta. De ha gondozza,
akkor le is vadászhatja az ember. A „vadászidény” közben
a ceglédi színésziskolába felvételizett. Akkor is éppen mezei
nyulakat nyúzott olasz vadászvendégeknek, amikor megkapta
a jó hírt. Szüleit még inkább meglepte az értesítés, mert abban
a hiszemben voltak, hogy Szegedre jár. Mindig tudták, hogy
színésznõ akar lenni, de azt szerették volna, hogy „emberi”
szakmája legyen.
Színészként gyakorló idejét Szolnokon töltötte, miközben
kijárt hajtónak, majd vadászni. Megesett, hogy este fellépése
volt, de délelõtt még hollandokkal ûzték a nyulakat. „A
kezem merõ nyúlvér volt, s a színpadon a körmöm alja
feketéllett” – emlékezett vissza a ma már erdész-vadgazda
technikus akkori kettõs életére.

Élményeket ad
Amikor kõszínházhoz hívták viszakozott, fõként a bezártság
riasztotta: a színház és a szemben lévõ színészlak között
zajlik az élet, kettõkor rohanás próbálni, hétkor elõadás, s
ezzel vége is a napnak. „Lehet, hogy a férjed, a gyerekeid az
ország másik végén, s mert itt kaptál állást, alig látod a
családod”. Már a szerzõdéssel a zsebében döntött ezért mégis
inkább a tanyaszínház mellett. Majd egy hónap múlva a
nyársapáti erdei iskolába hívták dolgozni, amelyet javaslatára
uniós forrásból álmodtak meg. „Mindjárt jövök, csak
megnézem, máshol hogyan csinálják”, és elindult
tapasztalatokat szerezni. Ennek immár öt éve, azóta a Vackor
Vár Erdészeti Erdei Iskola beosztott erdésze – egyetlen
nõként az erdész-vadász férfiak között.
Számára a legfontosabb folyamatosan „adni”. Nem csak az
erdõt, a vadat, a természetet hozza közelebb, magot szeretne
ültetni, gondolatot ébreszteni, élményeket nyújtani, amit
soha nem felejtenek el a gyerekek. A nap minden szakában
akad tanulnivaló, és a lelkes tanítónak hála a gyerekek még
a leghétköznapibb dolgokra is rá tudnak csodálkozni.
A csoportok mindig sokszínûek, de sérült gyerekekkel
dolgozni megrázó élmény. „Csak úgy tud íjászkodni, ha
kiemelem a tolószékbõl és a hátamra veszem” – meséli
elérzékenyülve, és legalább ilyen megható, amikor az értelmi
sérült diák csak fogja, csak simogatja a lovat, és az állat is
érzi, hogy ez mennyire fontos. „Fogadjuk el egymást, ne
legyünk elõítéletesek. Én is igyekszem így élni” – s hogy
példát mutasson, elhatározta, hogy egy egész napon át nem
mond és nem is gondol senkirõl semmit.
Választott
Brigi ajtókat nyitogat az emberek elõtt az univerzumra.
Ahogyan mondja, „semmilyen világban” élnek az emberek.
A mobil, a számítógép is a mindennapok része, csak nem
mindegy, milyen mértékben. „Megszoktam, hogy hozzám
jön a világ” – fûzte tovább, hogy amikor kint élt a vadászházban
Cegléden, a semmi közepén, francia kutyaversenyt szerveztek.
Ott alapították meg az elsõ magyar vadászíjász egyesületet.
Ez történik a Vackor Várban is. Gyõrtõl Záhonyig, Budapesttõl
Szegedig mindenki odajön hozzájuk. Ott mutathatja meg,
hogy van választás, lehet más az élet.
Amikor kijön a gyerek, már látni rajta micsoda szerzet,
kullancsriasztóval fújja magát, zacskóval fogja meg a kilincset,
avagy már a buszról is mezítláb lép le. A hangoskodás is sokat
elárul a csoportról. A fõvárosi gyerekek zajszintje legalább
20 százalékkal magasabb, nem csak a környezetet, de saját
magukat sem hallják, egymást akarják túlkiabálni.
Bimbó Brigitta magasabb fordulatszámon él, de vajon honnan
veszi ezt az energiát? A szavak mellett mozdulataiban, a
gesztusokban is ott van a mérhetetlen világ. Mindez mélyrõl
fakad. Hiába színésznõ, akkor is vallja, hogy a színpad a
színészeté, ahol a saját élményekbõl kell táplálkozni. Kétszáz
százalékkal végzi a dolgát, ám ha valami nem érdekli, akkor
bele sem fog.
„Sok mindenrõl tudok felszínesen beszélgetni, belekapok a
témákba, mert érdekel a beszélgetõpartnerem” – ilyen
embertípus. Feltöltõdni otthon, családi körben szokott. Meg
mosogatás közben, vagy a vadlesen. És a szeretetbõl, amifelé
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irányul. „A szeretet hiánya lelomboz” – mutat rá gyenge
pontjára.
„Tanyaszínház, bálán ülve játszani” – hirdeti a terveit, s
közben nevet. Rengeteg lehetõséget lát a turizmusban, a
vendéglátásban, a gyerekekkel való foglalatosságban, a
rendezvényszervezésben. Solymász-, vadászkutyabemutatókat szervezne, lovasíjászokat hozna… ezek az
álmai. A túlzott adminisztráció jobban lefárasztja, mint az
egész napos gyermek- foglalkoztatás, de „adott szavát” soha,
semmilyen körülmények között nem szegné meg.
Forrás: A mi erdõnk 2016/04. száma

SZÜLETÉSNAP RÉGI OSZTÁLYTÁRSAKKAL
Szeptember 25-én vasárnap fiatalos lendülettel indultunk el
Ceglédre Német Ágihoz, általános iskolai osztálytársunkhoz,
hogy ismét együtt legyünk egy délután erejéig.
A vénasszonyok nyara kedvezett nekünk, mert gyönyörûen
sütött a nap, kellemes meleg volt, így jól esett a szabadban
lenni. Pillanatok alatt belaktuk az udvart. Dobos Józsi
elõvette a bográcsát, és meglepetésünkre nem volt üres,
finom paprikás krumpli volt benne kolbásszal, virslivel. A
fejedelmi étek élvezetének szenteltük magunkat jó magyar
szokás szerint.
Velünk volt osztályfõnökünk, dr. Gyáfrás Sándorné Évike
néni, Vermes Ágota és Fenyõdi Miklós tanáraink. Jó volt újra
együtt lenni, örülni egymásnak. Felelevenítettük a múltban
megélt közös emlékeinket, a gyerekkori csínytevéseinket.
Magától értetõdõ, hogy összetartozunk, mert azonos az
értékrendünk, mely otthoni és iskolai neveltetésünkbõl ered.
Nagy a társadalmi változás körülöttünk, de bízunk benne,
hogy hittel és szorgalommal képesek vagyunk küzdeni,
változni, megújulni, hogy további álmaink, vágyaink
teljesüljenek, és ne a félelmeink vezényeljenek.
Délutánunk fénypontjának tekintettük a születésnaposok
köszöntését. Elsõsorban osztályfõnökünket, Éva nénit
köszöntöttük, aki 70 éves lett. Öröm észrevenni, hogy sokkal
fiatalosabb a koránál. Meghatódva, kedvesen fogadta az
ünnepi tortánkat és a virágcsokrot, amit jókívánságainkkal
együtt adtunk át.
Az osztály egyik fele tavaly, másik fele ez évben töltötte be
az 50. életévét. Így aztán magunkat is köszöntöttük, Fenyõdi
tanár úr által hozott 5 puttonyos Tokaji Aszúval koccintottunk
egymás egészségére.
Szintén tanított bennünket Fodor Feri bácsi, aki szeptember
4-én Nagykõrösön, a református templomban vehette át
VAS diplomáját, mint a Károli Gáspár Református Egyetem
Tanítóképzõ Fõiskolai Karán 65 éve végzett tanító. Szívbõl
gratulálunk, és jó egészséget kívánunk neki.
5 óra körül felüdülve a sok nevetéstõl, jókedvûen búcsúztunk
el Német Ágitól, megköszönve, hogy helyet biztosított az
osztálynak erre az alkalomra.
Jó lenne, ha nagyon sok ilyen délutánunk lenne!
Törökné Révész Anna

KITEKINTÉS A NAGYVILÁGBA
ÉRVÉNYTELEN

NÉPSZAVAZÁS

Érvénytelen a népszavazás, vereséget szenvedett a
kormányoldal, személy szerint természetesen Orbán Viktor
– szajkózza az ellenzék. Ami önmagában képtelenség,
vereséget szenvedni ugyanis csak valakivel szemben lehet,
ellenzéki gyõztest pedig még nagyítóval sem lehetne találni
a porondon. A politikai küzdõtér persze speciális, itt az
eredmény nem mindig beszél önmagáért, azt meg –
pontosabban ki – lehet magyarázni; a szakértõk csúfos
kudarcból két bõvített mondattal szemrebbenés nélkül
gyártanak gyõzelmet. A népszavazásról is megszületett az
ítélet: Orbán Viktor öngólt rúgott. Halkan jegyezzük meg,
öngólt sem lehet pusztán a magunk kárára rúgni: az ellenfelet
jutalmazzuk vele. Ha pedig úgy áll a helyzet, hogy a kormány
csak veszíthet, de nincs, aki nyerjen, az ellenzékre nézve ez
a legrosszabb szereposztás, mert azt jelenti: a politikai tér
egyszereplõs, ellenzék lényegében nem is létezik. Évekkel
ezelõtt a baloldalon ezt úgy hangoztatták önmagukat
magasztalva: nincs alternatíva.
Ha valamikor, hát most aztán tényleg ez a helyzet. A
referendumról tartott parlamenti vita még kevesebb kétséget
hagyott efelõl, mint a 98,32 kontra 1,68 százalék. A
miniszterelnök úgy oktatta politikai ellenfeleit, mint tanár a
megszeppent nebulót. A megfékezhetetlen lejtmenetben
lecsúszó MSZP-t nagyvonalúan már nem is karikírozta,
inkább megértésérõl biztosította, türelmesen megkérve
komoly, de tarthatatlan álláspontjának felülvizsgálatára, a
kétkulacsos politikába fulladó Jobbikot viszont – a pártelnököt
évek ezelõtti, már-már feledésbe merült, de a jelenben
különösen kínosan csengõ véleményével („az iszlám az
emberiség egyetlen reménye”) szembesítve – kérlelhetetlenül
felültette a brüsszeli vonatra. Az volt a vereség mindennél
beszédesebb beismerése, ahogy Vona Gábor arcára ráfagyott
a mosoly az Országgyûlésben. A népszavazás belpolitikára
gyakorolt hatására igazán fölösleges több szót vesztegetni.
Kétségtelenül sokkal izgalmasabb, mire megyünk a 3 307
109 nem szavazattal Brüsszelben. Hiba lenne egyetlen
„Badarság…”-gal lesöpörni Török Gábor politológus
lapunkban is idézett véleményét: „A nemek elsöprõ többsége
ellenére az egymondatos hír a világ minden táján nem lehet
más, mint az érvénytelenség, és ez az eredeti szándékkal
ellentétesen nem erõsíti, hanem gyengíti a magyar politikát
és a magyar kormányfõt.” Ám mielõtt ennek súlyos
következményeit latolgatnánk, tegyük fel a kérdést a másik
irányból. Mi történt volna, ha a népszavazás 50,01 vagy akár
80 százalékos részvétel mellett érvényesnek bizonyul?
Lemond az Európai Bizottság, feloszlatja magát az Európai
Parlament, a luxemburgi külügyminiszter dísztáviratban
gratulál Orbán Viktornak, a Balkánon tartózkodó valamennyi
bevándorló fogja a sátorfáját, s hazaindul? Dehogy.
Mire nyugvópontra jutna a magyar népszavazás ügye, már
más esemény tematizálja az európai migránspolitikát. Ha
már a parlamentben elhangzott a történelmi párhuzam: a
mohácsi csatavesztésbõl – ami pedig aztán vereség volt a
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javából – még az sem következett egyenesen, hogy Budát
átjátsszák török kézre, nemhogy a százötven éves uralom.
Nemzedékünk azt hihette, hogy a rendszerváltozással letudta
történelmi küldetését, onnantól kezdve már mindenkinek
csak az a dolga, hogy felnevelje a gyerekeit, vagy öntudatos
szingliként megvalósítsa önmagát. Aztán hirtelen ránk szakadt
a történelem. A magyar népszavazás végeredménye az
európai migránspolitika megkerülhetetlen sarokpontja, de
önmagában nem ír át semmit. A tudathasadásos Európában
hiba lenne villámgyõzelemrõl álmodni, már az is siker, ha
nem szenvedünk vereséget.

HÁROMMILLIÓ FORINT A FIATAL
VÁLLALKOZÓKNAK

Az áprilisban megjelent “Fiatalok vállalkozóvá válása vállalkozás indítási költségeinek támogatása” pályázati
felhívásra mától lehet a kérelmek benyújtani a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
keretében - közölte Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági
Minisztérium (NGM) államtitkára. A pályázat keretében
maximum 3 millió forintot nyerhetnek a fiatal vállalkozók.
Április elején megjelent pályázati felhívásra a kérelmeket a
mai naptól lehet benyújtani. A féléves felkészülési idõ
nagyban segített a kormánynak abban, hogy elkerülje az
elõzõ fiatal vállalkozós pályázat különféle problémáit, egyúttal
a pályázóknak is több idejük volt felkészülni a pályázat
beadásra.
A pályázat keretösszege 2,9 milliárd forint, mely az Ifjúsági
garancia program részeként a GINOP programban került
meghirdetésre. A program a 18-25 év közötti új egyéni vagy
mikro-kisvállalkozás indítására felkészített fiatalok
vállalkozásaihoz ad támogatást a kevésbé fejlett régiókban.
A pályázat keretében maximum 3 millió forint vissza nem
térítendõ európai uniós támogatás nyerhetõ el. A pályázat
további részleteit és a fontosabb tudnivalókat áprilisi
cikkünkben olvashatják.
Rákossy Balázs nyilatkozatában úgy fogalmazott: a pályázat
révén a régiónként kiválasztott, az üzleti készségfejlesztésben
tapasztalt szervezetek által megvalósítandó felkészítõ
programokba bevont fiatalok megszerezhetik a
vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, ezáltal
képessé válhatnak elõkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy
vállalkozóvá válásuk lépéseit. A képzõ, mentoráló szervezetek
segítséget nyújtanak a fiataloknak üzleti tervük
összeállításához, illetve az indítási idõszakban tanácsadást és
mentorálást biztosítanak a jogszerû és sikeres mûködéshez.

IPARI CÉLÚ ERDÕKET ÜLTETNEK
Új erdészeti tevékenységi formaként, törvénymódosítással
már a közeljövõben bekerülhet az erdõtörvénybe az ipari célú
erdõtelepítés – közölte a Miniszterelnökség agrárvidékfejlesztésért felelõs államtitkára szombaton
Somogyszobon.
A távirati iroda tudósítása szerint Kis Miklós Zsolt a
magánerdõ-tulajdonosok éves országos találkozójához
kapcsolódó
sajtótájékoztatón
elmondta:
az

erdõgazdálkodóknak több mint 100 milliárd forintos pályázati
keret áll rendelkezésükre a tárcánál kezelt 1300 milliárd
forintos összegbõl. A pályázati lehetõségek három fõ célhoz
igazodva
környezetvédelemmel
kapcsolatos,
eszközbeszerzéseket segítõ, illetve – összegé-ben a
legjelentõsebb szeletként – erdõtelepítést segítõ kiírások. Az
utóbbi körbe tartozik a klasszikus erdõtelepítésen kívül az
ipari célú erdõk telepítése. Ezek elterjedéséhez szükség van
az erdõtörvény módosítására.
Ugron Ákos Gábor, a Földmûvelésügyi Minisztérium állami
földekért felelõs helyettes államtitkára ennek kapcsán jelezte:
a tárca még õsszel beterjeszti az erdõtörvény átfogó
módosítását is, amelynek hamarosan megkezdõdik
közigazgatási egyeztetése és a társadalmi vitája. A helyettes
államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy a klímaváltozás
problémáira erdõtelepítéssel és fahasznosítással lehet a legjobb
választ adni. A tárca fontosnak tartja az ipari faültetvények
telepítését, amelyek faanyagát hosszú távon lehet hasznosítani.
Sárvári János, a Magán Erdõtulajdonosok és Gazdálkodók
Országos Szövetsége ügyvezetõ elnöke arról beszélt, hogy
évente több mint egymillió köbméter faanyagot nem termelnek
ki, mert négy évvel ezelõtt megszûnt az állami szintû
szakirányítás, és ennek következményeként elmaradnak az
erdõfelújítások is. Az erdészeti szakirányítás újbóli
megteremtése évente mintegy egymilliárd forintot igényelne,
ám ez nagy lendületet adna a magánerdõ-gazdaságoknak.
Jelenleg hazánkban több mint 900 ezer hektár magántulajdonú
erdõ található. A rendszerváltás óta 200 ezernél több hektárt
telepítettek a magánerdõsök Magyarországon, és ezzel az
Európai Unióban is jelentõs az egy fõre jutó erdõterület
mértéke. Ugyanakkor az erdõgazdálkodás mint jelentõs
munkaigényû ágazat a vidéki munkalehetõségek
szempontjából is fontos szerepet játszik.

KÉTEZER AGRÁRCÉG KAPHAT UNIÓS
TÁMOGATÁST

Az Európai Beruházási Alap (EBA) és az Agrár-Vállalkozási
Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) egy COSME-programról
szóló megállapodást írt alá a magyarországi vállalkozásoknak
az Európai Stratégiai Beruházási Alapból (ESBA) történõ
támogatására vonatkozóan. A program révén 50 milliárd
forint összegû, garanciával kiegészített pénzügyi támogatást
bocsáthatnak akár 2000 magyarországi kisvállalkozás
rendelkezésére, mindenekelõtt a mezõgazdasági ágazatokban.
A COSME programról szóló aláírt megállapodás lényege,
hogy olyan cégek juthatnak támogatáshoz, melyek egyébként
nem jutnának finanszírozáshoz. Ez pedig úgy valósul meg,
hogy az EBA az Európai Unió pénzügyi segítségével
viszontgaranciát nyújt az AVHGA-nak a COSME-program
keretében, lehetõvé téve a szervezet számára, hogy új
garanciatermékeket vezessen be. Az új termékek révén az
AVHGA 50 milliárd forint (mintegy 160 millió euró) összegû,
garanciával kiegészített pénzügyi támogatást bocsáthat akár
2000 magyarországi kisvállalkozás rendelkezésére,
mindenekelõtt a mezõgazdasági ágazatokban.
Forrás: Magyar Idõk

H ÍRMONDÓ

ANYAKÖNYVI HÍREK
Született:
Durucz Richárd és Kovács Szilvia
Nyársapát, Vasút u. 3. szám alatti
lakosok RICHÁRD nevû gyermeke
2016. 09. 12-én.
Sófalvi Zoltán és Gáspár Tünde
Nyársapát, Domb dûlõ 3. szám alatti
lakosok MARCELL nevû gyermeke
2016. 09. 27-én.
Köszöntjük az újszülötteket!

HIRDETÉSEK
Nyársapáton, az orvosi rendelõ mellett
felújított családi ház eladó.
I.ár: 6,9 M Ft.
Érd.: 06-70-500-5049

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

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

Villanybojler tisztítást vállalok és
felújított bojlerek értékesítésével is
foglalkozom.
Érdeklõdni: 30-375-9483, 53-350-302

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

17. oldal
vállalkozásomhoz kiemelt anyagi
juttatásért.
Bóbis Károly Lakástakarék szakértõ
30/9035-099

Eladó Isaszegen Budapesttõl 15
kilométerre 176 négyzetméteres két
generáció számára alkalmas ikerház.
Irányár: 25.390.000,-Ft.
Telefonszám: 06-20-44-11-790

Anikó Fodrászat
Új kozmetikusunk érkezett, sok
újdonsággal minden kedden!
Pl.: szálas szemöldöktetoválás, 2-6
D mûszempilla építés, arcfeltöltés
stb.
Bejelentkezés a fodrászüzletben
valamint a 06-20-485-2913
telefonszámon.
BÕVÜLT A SZOLGÁLTATÁS,
május közepétõl újdonságként
megnyílt az új csoki csöves szolárium
a fodrászüzletben.
Várjuk a szépülni vágyókat a nap 24
órájában bejelentkezés nélkül is!
Édes hagyma eladó 300 Ft/kg, ugyanitt
5 ágú csillár 3.000 Ft.
Érd.: Bakos Ferencné, Zrínyi M. u. 11.
vagy Marikánál a ruhás boltban.

Eladó
Dányban négy lakásásos társasházban,
80nm-es 2+2 szobás téglaépítésû,
teljesen felújított földszinti lakás.
Irányár: 10.390.000,-Ft. Telefonszám:
06-20-44-11-790

ELADÓ
Nyársapáton, az Ugyeri utca 1. szám
alatt lévõ komfortos, 1 szoba, konyhás
melléképület, alatta pincével,550 m2
bekerített területtel eladó.
Érdeklõdni a 06/30/367-9627,illetve
a 06/30/441-1948, vagy az 53/389054 telefonon lehet.

NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT AJÁNLATA:
ÁFA CSÖKKENÉS!
MINDEN SERTÉSHÚS OLCSÓBBAN!
sertéshúsok
házi hurka, kolbász
sült zsír
tepertõ, pörc
saját gyártású füstölt kolbászok, szalámik
KOLBÁSZHÚS, FORMÁZOTT SONKA MEGRENDELHETÕ!

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!

2 fõ érettségizett, szorgalmas,
tanulékony munkatársat keresek,
lakástakarék
szakértõi

Szerkesztõség

18. oldal

SPORT
Szeptember 24-én rendezték az õszi versenyszezon elsõ versenyét
Dunaújvárosban. A Közép-Magyarország Területi Bajnokságán
három korosztály 135 birkózója mérte össze tudását szabadfogásban.
A Nyársapáti Szabadidõ SE birkózói 6 fõvel vettek részt a bajnokságon.
A nyársapátiak három arany egy ezüst és két ötödik hellyel zárták a
versenyt. Mind a három korosztályban különdíjat adtak át a legjobb
hazai és legjobb vidéki versenyzõnek, amibõl egy különdíj
Nyársapátra is jutott. A serdülõ korosztályban Kecskeméti Dávid
vehette át a legjobb vidéki versenyzõnek járó különdíjat.
Eredmények:
diák II.
32 kg 5. Boda Csaba
diák I.
35 kg 1. Rehor Levente
46 kg 5. Molnár Pál
serdülõ
46 kg 1. Kecskeméti Dávid
54 kg 2. Rehor Orsolya
58 kg 1. Tóth Levente
Pap Ferenc

A KOSSUTH NAPOK KÍSÉRÕ RENDEZVÉNYE
NYÁRSAPÁTON
A négyfordulós Kossuth Emlékkupa – Amatõr Gokart Verseny
ünnepélyes eredményhirdetésére került sor 2016. szeptember 25-én
14 órakor a Bognár Gokart Parkban. A vendégek között üdvözölhettük
Kis Miklós polgármester urat és dr. Nagy Lajost, Cegléd aljegyzõjét.
Cegléd város képviseletében dr. Nagy Lajos aljegyzõ mondott
köszöntõt, illetve Õ adta át a díjakat a legeredményesebb
versenyzõknek.
Az idei versenyen 6 kategóriában mérték össze tudásukat május
22-én, június 26-án, augusztus 14-én és szeptember 11-én az
amatõr gokartosok. 27 fõ, - 24 férfi és 3 hölgy – nevezett illetve
indult a Kossuth Emlékkupán.
Ez évben tényleg megmutathatták, hogy mit tudnak a versenyzõk,
ugyanis volt rekkenõ hõség és szakadó esõ is a 4 futam alatt.
Az eredményhirdetés elõtt gokart bemutatót láthattunk a 6
kategória gyõzteseinek, két gyermek gokartosnak, a szervezõ
Bognár Istvánnak illetve egy profi gokartos részvételével.
Az igazán jó hangulatú ünnepélyes program a versenyzõk és a
vendégek tartalmas beszélgetésével és állófogadással zárult.
Gratulálunk minden versenyzõnek, és köszönjük a Bognár
családnak, hogy mindent megtettek azért, hogy ebben a technikai
sportban az indulók a legjobb teljesítményüket tudták nyújtani.

Nagyné Kovács Éva

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

