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A Németh László-díj 1991 óta
adományozható. Az emberi erõforrások
minisztere adományozza, azoknak az
oktató-nevelõ munkát végzõ
tanároknak, akik a gyermekek
harmonikus személyiségformálásában
huzamosan kiemelkedõ munkát

végeznek. A díjazott a pedagógusnapon veheti át Ágh
Fábián Sándor szobrászmûvész plakettjét. A díjazás javaslat
alapján történik.
2018. június elsején a Pesti Vigadó adott helyt annak az
ünnepségnek, melyen Kásler Miklós  az Emberi Erõforrások
Minisztériumának minisztere és Maruzsa Zoltán
köznevelésért felelõs helyettes államtitkár átadta a gyerekek
harmonikus személyiségformálásában kiemelkedõ munkáért
adományozható Németh László-díjat is.

“A megszerzett tudás mellett a közösséghez tartozás a
legfontosabb értékek egyike, az iskolai közösség pedig a
gyerekek, a szülõk és a pedagógusok közös munkájának
gyümölcse, amely csak akkor lehet sikeres, ha mindenki
részt vesz benne, és mindenki hozzáteszi a saját értékeit.
A pedagógus arra nevel, hogy az ember minden
körülmények között ember legyen, és adja meg a másiknak
a tiszteletet. Megtanítja a tanítványát pontosan,
hatékonyan, elkötelezetten, örömmel és jókedvvel dolgozni,
valamint olyan közösséget épít, amiben mindenkinek helye
van, amiben az emberek figyelnek és számíthatnak
egymásra” - fogalmazott a miniszter.
A fenti gondolatok bizonyítják, hogy iskolánk nyugalmazott
igazgatójának, Tóth Tibornak, helye van a díjazottak
között.

Néhány mondat az ajánlásból:
“Már pályája kezdetén látta, hogy óriási lehetõséget jelent
pedagógusnak lenni, hiszen a nyiladozó gyermeki
személyiséget formálhatja. A gyermekek harmonikus
személyiségformálásában, tanulók segítésében
elkötelezetten, kiemelkedõ eredményességgel, odaadással
tevékenykedett. Személyes példamutatásával, szakmai
elkötelezettségével irányt adott az iskolában dolgozó

GONDOLATOK EGY DÍJ KAPCSÁN

pedagógusok munkájának. Szeretetteljes légkört teremtett
mind a diákok, mind kollégái körében. Munkája során
nem ismerte a lehetetlent. Minden tudását, ismeretségét
(ahogyan õ nevezte: kapcsolati tõkéjét) felhasználta iskolája
jobbá tételéhez.”
Ezekbõl a mondatokból is látszik, a díj olyan emberhez
került, aki egész életében – negyven éven át – mindent a
gyermekek fejlõdéséért, iskolája közösségének jobbá
tételéért tett.

Kedves Tibor!
Teljes szívünkbõl gratulálunk!

Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskola dolgozói
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Civil szervezetek, baráti társaságok,
családok, munkahelyi közösségek
figyelmébe! Elõ a bográcsokkal és
fakanalakkal! Most mindenki
megmutathatja, hogy milyen az igazi
lecsó.

Az idei lesz a
10. LECSÓFÕZÕ VERSENY,

melyre hívunk és várunk
mindenkit

2018. július 21-én szombaton
10 órától Nyársapátra,

a Szarka-kúria udvarára.

A versenyre 3-10 fõs csapatok
jelentkezését várjuk.
Nevezési díj: 1.000 Ft, melyet a
helyszínen kell befizetni.
Jelentkezni július 19-ig lehet,
elsõsorban e-mailben a
szarka@nyapatmuvhaz.t-online.hu
címen, vagy a 06/70/430-4565-ös
telefonon.
Amit a szervezõk biztosítanak:
fõzõhelyek, vízvételi lehetõség,

FELHÍVÁS, AVAGY CSAPJUNK ISMÉT A LECSÓBA!
csapatonként 1 asztal, 2 sörpad, jutalom
a legjobbaknak, programok
gyerekeknek és felnõtteknek, zene
hajnalig.
Amirõl a csapatoknak gondoskodniuk
kell: tûzrakáshoz, fõzéshez  szükséges
eszközök, alapanyagok (paprika,
paradicsom stb.), tányér, evõeszköz, 1
adag lecsó kóstolásra a zsûrinek.
A zsûri tagjai:
Wéber Tamás mesterszakács, a ceglédi
Kiskakas Vendéglõ konyhafõnöke
Katona Lajos a ceglédi Kiskakas
Vendéglõ üzletvezetõje
Perna Pál a GKRTE elnöke, a
domonyvölgyi Malackert Vendéglõ
tulajdonosa,
Perna Miklós nemzetközi mester
diplomás barista.
Jelentkezési feltételek:
Minimum 5 kg paprikából kell lecsót
készíteni.
Szeretnénk megkérni a csapatokat,
hogy ne csak saját részre fõzzék a
lecsót, hanem annyit készítsenek, hogy

a tõlük „lecsójegyet vásárló”
vendégeket is meg tudják kínálni,
részükre mûanyag evõeszközöket
biztosítani.
A csapatok csak a helyszínen
készített lecsóval indulhatnak, a
verseny 10 órakor kezdõdik.
Az ételek zsûrizése 12-14 óráig tart.
Csak azon csapatokat tudjuk fogadni,
akik a megadott határidõig
jelentkezésüket e-mailen elküldték,
vagy telefonon jelezték. A 2018.
július 19-ig e-mailen jelentkezõknek
visszaigazolást küldünk.
A furfangos ötleteket, különleges
öltözékeket külön díjazzuk.

Remélem, ennyi elég volt, hogy
MEGFÕZZ-ELEK, és immár

10. alkalommal
CSAPJUNK  A LECSÓBA!

Mindenkinek jó szórakozást,
sikeres lecsófõzést kívánok!

Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2018. május 03-án ülésezett. A Képviselõ-testület
megtárgyalta és elfogadta a Ceglédi Hivatásos Tûzoltó-
parancsnokság 2017. évi önkormányzati beszámolóját. Az
Új Egészségház építése tárgyában elindult a közbeszerzési
eljárás, hárman nyújtottak be ajánlatot, a testület döntése
alapján a nyertes az EcoSaving Kft., aki a legjobb ár-érték
arányra vonatkozó érvényes ajánlatot tette. A külterületi utak
felújítása és gépbeszerzés pályázattal kapcsolatosan a
képviselõ-testület határozatot hozott az önerõ igazolással
kapcsolatosan, mivel az önerõ mértéke 25%-ról 10%-ra
csökkent. Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselõ-
testülete a Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskola
intézmény-vezetõi beosztásra pályázó Horváth Dóra
pályázatát támogatja. Az önkormányzat megvásárolja a
0200/12 hrsz.-ú Szarka-kúria szomszédságában lévõ ingatlant
2.000.000.- Ft-ért, a terület a rendezvények lebonyolításakor
biztosítja majd a jövõben a megfelelõ parkolást, valamint
biztonságosabbá válik a menekülési útvonal. A Képviselõ-
testület 100.000.- Ft támogatást nyújt a Karácsonyi
Csillagokért Alapítvány részére.
A Képviselõ-testület 2018. május 28-án tartott ülésén
megtárgyalta és elfogadta a Nagykõrösi Rendõrkapitányság
2017. évi önkormányzati beszámolóját, valamint elfogadta
Nyársapát Község Önkormányzatának 2017. évi
zárszámadását.

Kis Miklós polgármester

TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT…
MEGKEZDÕDÖTT

AZ ÚJ EGÉSZSÉGHÁZ ÉPÍTKEZÉSE.
JELENLEG AZ ALAPOZÁS MUNKÁLATAI FOLYNAK.

Kis Miklós polgármester
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FELHÍVÁS

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

Nyársapát Község Településfejlesztési
Koncepciójának és új településrendezési

eszközeinek készítése tárgy körében

Nyársapát Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és
településkép-érvényesítéssel összefüggõ partnerségi
egyeztetés helyi szabályairól alkotott 5/2017 (VII. 26.)
számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
partnerségi rendelet) 3. §-a alapján a partnerségi
egyeztetésben résztvevõk körét tájékoztatom jelen elõzetes
tájékoztatási szakaszban az alábbiak szerint.
Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997.
évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Étv.) foglaltak
figyelembe vételével, továbbá a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló 314/
2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 37.
§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen Nyársapát
Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önk.) ezúton
indítja meg új településrendezési eszközeinek kidolgozását.

Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal
Nyársapát település egy részén kötelezõ
adatszolgáltatáson alapuló mezõgazdasági adatfelvételt hajt
végre, a korábbi évek gyakorlata szerint. Az összeírók
május 23-a és június 15-e között keresik fel háztartásokat.
A felvétel Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program
(OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve:
2218 Egyéni gazdaságok júniusi összeírása, 2018 Az
összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal
megbízásából igazolvánnyal ellátott kérdezõbiztosok végzik,
az Önök településén név szerint: Téglás-Kovács Anita A
válaszadásra kijelölteket véletlenszerûen választottuk ki,
matematikai-statisztikai mintavételi módszerrel. A
válaszadás a kijelölt háztartások számára kötelezõ, akik
részvételükkel nagymértékben hozzájárulnak az agrárium
jellemzõinek minél átfogóbb megismeréséhez. Az
adatfelvétel kizárólag statisztikai célból történik, és az adatok
csak összesített formában kerülnek nyilvánosságra. Az
egyedi adatokat bizalmasan kezeljük, azok mások számára
nem hozzáférhetõek. Az adatgyûjtés során a statisztikáról
szóló 2016. évi CLV. törvénynek, valamint az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvénynek megfelelõen járunk el. A
felvétel módszertanával és a kutatási eredményekkel
kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldal nyújt
tájékoztatást. Köszönjük együttmûködésüket a felmérés
sikeres végrehajtásában!

dr. Bicskei Krisztina jegyzõ

TÁJÉKOZTATÁS A Község hatályos településrendezési eszközei, valamint
településképi arculati kézikönyve és településképi rendelete,
melyek megtekinthetõk a Polgármesteri Hivatalban, illetve
letölthetõk a www.nyarsapat.hu weboldalról:

1. Nyársapát Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
a26/2001. (IV.26.) számú Kt. határozatával megállapított
Településszerkezeti Terve,
2. Nyársapát Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
8/2001. (IV. 26.) Önk. rendelete a Helyi Építési
Szabályzatról,
3. Nyársapát Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
10/2017. (XI. 09.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 8/2001. (IV. 26.) önkormányzati
rendelet módosításáról,
4. Nyársapát Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
50/2017. (XI. 08.) Képviselõ-testületi határozata a 26/2001.
(IV. 26.) Kt. határozattal elfogadott Képviselõ-testületi
határozat módosításáról,
5. Nyársapát Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
az55/2017. (XII. 28.) sz. önkormányzati határozatával
elfogadott Nyársapát Község Településképi Arculati
Kézikönyve (TAK),
6. Nyársapát Önkormányzata Képviselõ-testületének 11/
2017. (XII. 29.) Önk. rendelete a településkép védelmérõl.
Nyársapát Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 32/
2017. (VI.27.) számú Kt. határozatában döntött új – a
község teljes közigazgatási területére érvényesülõ -
településfejlesztési koncepció és új településrendezési
eszközök készítésérõl, tekintettel az Étv. 60. § (9)
bekezdésében foglaltakra, miszerint 2018. december 31-ét
követõen nem alkalmazhatók Nyársapát hatályos
településrendezési eszközei. Az egyeztetés a Tr. 32.§ (3)
bekezdése alapján, teljes eljárás keretében történik, mely
eljárás a településrendezési eszköz kidolgozása elõtt az
elõzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésével indul.

A rendezés célja:

Az új településfejlesztési és településrendezési eszközök
késztésének célja Nyársapát a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben
(a továbbiakban: Mötv.) foglaltak és az Étv. 60.§ (8) és
(9) bekezdéseiben meghatározott településfejlesztési és
településrendezési feladatainak 2018. január 1-tõl hatályba
lépett új jogszabályi követelményeknek megfelelõen történõ
ellátása, melynek indoka a Tr. 45. § (1) bekezdésében
szereplõ követelmény, miszerint a 2012. december 31-én
hatályban lévõ településrendezési eszközök 2018. december
31-ig alkalmazhatók.

Várható hatás:
A készülõ településrendezési eszközökkel kapcsolatban a
pontos tartalmat közvetlenül befolyásoló fejlesztési döntések
még nem állnak rendelkezésre, a döntések elõkészítése
folyamatban van, a megalapozó vizsgálat illetve a
településfejlesztési koncepció tervezetének ismeretében
lehet teljes.
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A SZABADTÉRI TÜZEK MEGELÕZÉSÉVEL,
A SZABADBAN TÖRTÉNÕ TÛZGYÚJTÁSSAL

KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

megengedett a tûzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály,
vagy hatósági döntés megengedi.
A szabadtéri tûzgyújtás feltételeit az Országos Tûzvédelmi
Szabályzat tartalmazza (184-185. §, 187. §, 221-230.§).
Jogszabálytól eltérõ vagy hatósági engedély hiányában
végzett tûzgyújtási tevékenység tûzvédelmi bírságot vonhat
maga után.
Amennyiben a tûzgyújtás a jogszabályok alapján
megengedett a következõ alapvetõ szabályokat tartsuk be:
A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet
nélkül.
Minden esetben gondoskodjunk megfelelõ mennyiségû
oltóanyagról.
Mindig legyen nálunk a tûz oltására alkalmas kézi szerszám.
Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan
felügyeletünk alatt tudunk tartani, a szél ne tudjon izzó
zsarátnokokat elvinni.
Tájékozódjunk a várható idõjárásról, mert a szél kedvez
a tûz gyors továbbterjedésének.
Erdõben csak a kijelölt helyen gyújtsunk tüzet.
A tüzet gondosan oltsuk el, használjunk vizet, nehogy a
szél esetleg visszagyújtsa.
Tûzgyújtási tilalmat (fokozottan tûzveszélyes idõszakot a
Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Erdészeti
Igazgatóság a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság egyetértésével rendelhet
el
Tûzgyújtási tilalommal és erdõtüzekkel kapcsolatos további
információkért keresse fel a BM OKF
(www.katasztrofavedelem.hu), illetve a NÉBIH EI oldalait
(www.erdotuz.hu).
Természetvédelmi õrszolgálat alakítása önkormányzati
szinten
Az önkormányzati természetvédelmi õrszolgálat alakítását,
a természetvédelmi õr munkavégzését meghatározó
jogszabályok:
a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény (63.
§) és végrehajtási rendeletei
az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek
tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek az
iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló
2012. évi CXX. törvény és végrehajtási rendeletei
a természetvédelmi õrökre, illetve õrszolgálatokra vonatkozó
részletes szabályokról szóló 4/2000 Korm. rendelet
a Természetvédelmi Õrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról
szóló 9/2000 KöM. rendelet

Hasznos linkek:

http://www.fori.hu/budapesti-termeszetvedelmi-orszolgalat
http://www.termeszetvedelem.hu/orszolgalat

Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a Településfejlesztési
Koncepció és az új Településrendezési eszközökkel
kapcsolatban észrevételt, javaslatot tehetnek, illetve
véleményt nyilváníthatnak a partnerek az alábbi módokon:

- papíralapon a Polgármesternek címezve, az
Önkormányzati Hivatal címére (2712 Nyársapát, Arany
János utca 11.) történõ megküldéssel, vagy
- elektronikus levélben a pdcsilla@nyarsapathivatal.t-
online.hu e-mail címre, illetve
- az elõzetes tájékoztatási szakasz Lakossági Fórumán,
mely 2018. június 20-án (szerda) 11:00-kor az
Önkormányzati Hivatal nagytermében (2712 Nyársapát,
Arany János utca 11.) kerül megtartásra.

Vélemény-nyilvánítás utolsó idõpontja:
2018.június 29.

Kis Miklós sk. polgármester

Az enyhébb tavaszi idõjárás beköszöntével egyre többen
választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek
során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban
keletkezõ tüzek megelõzésére.
A magyarországi tüzek jelentõs százaléka emberi
tevékenység következtében keletkezik, ezért fontos, hogy
mindenki megismerje és betartsa a szabadban történõ
tûzgyújtás alapvetõ szabályait. A tüzek keletkezéséhez és
gyors terjedéséhez hozzájárulhat a száraz aljnövényzet,
avar, és az erõs szél is, amit a körültekintõen végzett
szabadban történõ tûzgyújtás elõtt figyelembe kell venni.
A katasztrófavédelmi szervek kiemelt feladatként kezelik
a vegetáció-tüzek megelõzését, az ezzel kapcsolatos
figyelemfelhívást, tájékoztatást.
A szabadban történõ tûzgyújtás elõírásait jogszabályok
(törvény, kormány-, miniszteri-, és önkormányzati
rendeletek) rögzítik:
Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve, ha azt jogszabály
külön megengedi.
Belterületen csak abban az esetben lehet növényi (kerti)
hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet
megengedi.
Elõzetesen engedélyeztetni kell a tûzvédelmi hatósággal a
külterületen lévõ, lábon álló növényzet, tarló, illetve a
növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék
szabadtéri égetését (úgynevezett irányított égetés).
Külterületen végzett 1-2 m2-en történõ növényi hulladék
égetés nem minõsül irányított égetésnek.
Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tûzön történõ
sütés-fõzés a tûz állandó felügyelete mellett.
Tûzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem
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A parlagfû nagymértékû
elszaporodásának a közegészségügyi és
gazdasági károsító hatása számottevõ.
A parlagfû elleni védekezés elsõsorban
az ingatlan tulajdonosának, illetve
használójának a kötelezettsége. A
hatóságok feladata, hogy - amennyiben
a tulajdonos nem tesz eleget a
kötelezettségének - a mulasztók
költségén elrendelik az ún. közérdekû
védekezést, emellett növényvédelmi
bírságot szabnak ki.
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy
június 30-ával lejár a parlagfû-
mentesítési türelmi idõ. Ezt követõen
belterületen a jegyzõ, külterületen
(az ingatlanügyi hatóság által
helyszíni ellenõrzésrõl felvett
jegyzõkönyv tartalma alapján) a
növény- és talajvédelmi hatóság
köteles hatósági eljárást indítani
azokkal szemben, akik
elmulasztották a parlagfû elleni
védekezést.
Az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI.
törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja:
„A földhasználó köteles az adott év
június 30. napjáig az ingatlanon a
parlagfû virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és ezt követõen ezt
az állapotot a vegetációs idõszak
végéig folyamatosan fenntartani.”.
A június 30-ai idõpont a törvény
értelmében a legvégsõ idõpont,
ameddig meg kell akadályozni a
parlagfû virágbimbója kialakulását.
Június 30-át követõen belterületen
a jegyzõ, külterületen a növény- és
talajvédelmi hatóság köteles hatósági
eljárást kezdeményezni azon
földhasználókkal/tulajdonosokkal
szemben, akik elmulasztották a
parlagfû elleni védekezést.
Fontos tudni, hogy a hatósági
intézkedéshez (közérdekû védekezés
végrehajtása, bírság kiszabása) nem
szükséges a sérelem –
egészségkárosodás – bekövetkezése, e
körben elégséges a védekezési
kötelezettség elmulasztásának június
30-a után történõ megállapítása.
Amennyiben a parlagfû elleni

TÁJÉKOZTATÓ

PARLAGFÛ-MENTESÍTÉSSEL KAPCSOLATBAN

védekezési kötelezettségének a
földhasználó nem tesz eleget, vagyis
az ingatlan legalább virágbimbós
fenológiai állapotú parlagfûvel
fertõzött, akkor közérdekû védekezést
kell elrendelni. Amennyiben a parlagfû
elleni közérdekû védekezést
kultúrnövény károsodása nélkül nem
lehet elvégezni, a parlagfû elleni
közérdekû védekezés abban az esetben
rendelhetõ el, ha az adott területen a
kultúrnövény tõszáma nem éri el az
agronómiailag indokolt tõszám 50%-
át és a parlagfûvel való felületi
borítottság a 30%-ot meghaladja. A
parlagfû elleni közérdekû védekezés
végrehajtásának, valamint az állami,
illetve a közérdekû védekezés költségei
megállapításának és igénylésének
részletes szabályairól szóló 221/2008.
(VIII. 30) Korm. rendelet értelmében
a közérdekû védekezést belterületen a
jegyzõ, külterületen, Pest megye és
Budapest területén a Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
(a továbbiakban: növény- és
talajvédelmi hatóság) rendeli el.
A jegyzõ által elrendelt közérdekû
védekezést az általa megbízott
vállalkozók végzik. Nem kerül sor a
vállalkozó általi parlagfû-mentesítésre,
ha az ügyfél idõközben maga eleget
tesz kötelezettségének. A közérdekû
védekezéssel kapcsolatban felmerült
költségeket az ügyfélnek kell
megfizetnie.
A növényvédelmi bírság kiszabására
a növény- és talajvédelmi hatóság
jogosult, ezért a közérdekû védekezés
elrendelését követõen a jegyzõ az
ügyben keletkezett iratokat továbbítja
az eljárásra jogosult hatóságnak.  A
növényvédelmi bírság alapja a

parlagfûvel fertõzött terület nagysága.
A bírság mértéke belterületen és
külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól
5.000.000 Ft-ig terjed.
A parlagfûvel fertõzött lehet
mezõgazdasági kultúrnövénnyel
borított terület, nem mezõgazdasági
terület (elhanyagolt telkek, építési
területek),
vagy nem mûvelt, elhanyagolt
valamikori szõlõk, hétvégi kertek,
zártkerti ingatlanok, valamint a vonalas
létesítmények (utak, vasút) melletti
sávok.
A védekezési kötelezettségét nem
teljesítõ tulajdonos/földhasználó a –
bírságon túl- vele szemben elrendelt
közérdekû védekezéssel —
elrendeléssel és végrehajtással —
kapcsolatosan felmerülõ költség
megtérítésére is kötelezett. A költség
köztartozásnak minõsül. A közérdekû
védekezés elrendelése után minden
esetben növényvédelmi bírság
kiszabására kerül sor, az élelmiszerlánc
felügyeletével összefüggõ bírságok
kiszámításának módjáról és mértékérõl
szóló 194/2008.(VII.31.)
Kormányrendelet alapján.
Arra tekintettel, hogy a parlagfû-
mentesítés minden állampolgár
közös érdeke, és eredményt csak
összefogással, illetve közös
felelõsségvállalással érhetünk el,
kérem tegyenek eleget e fenti
jogszabályi kötelezettségüknek.
Ugyanakkor szükséges figyelemmel
lenni arra is, hogy nem elegendõ az,
hogy június 30. napjáig valaki
lekaszálta a szennyezett földterületet,
azt tiszta, parlagfû-mentes
állapotban a vegetációs idõszak
végéig meg kell õrizni.

dr. Vincze Eleonóra osztályvezetõ

Tájékoztatom a nyári szünidei étkezésben részesülõket, hogy az ebédet iskolás
gyermekek 2018. június 18-tól augusztus 31-ig, az óvodás gyermekek 2018.
augusztus 6-tól augusztus 17-ig a mûvelõdési házban (Szarka Mihály u. 7.)
vehetik át 11 óra és 12,30 óra között. Az ebéd csomagolt, ételhordót nem kell
hozni. Kérjük az idõpont betartását, 12,30 óra után az étel átvételére nincs
lehetõség.

Dr. Bicskei Krisztina jegyzõ
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ISKOLAI HÍREK

A nyolcadik osztályban 18 tanuló fejezi be remélhetõleg
általános iskolai tanulmányait.
2 tanuló kivételével mindenki felvételt nyert az általa
kiválasztott iskolába. 8 tanuló szakgimnáziumot választott,
10 tanuló pedig szakmunkásképzõbe jelentkezett. Sajnos
ebbõl 2 tanuló nem teljesítette az általános iskola félévi
követelményeit, ezért nem nyertek felvételt egyik iskolába
sem, viszont ígéretet kaptak, ha év végén teljesítik a
tanulmányi feladatokat, akkor a választott iskolába felvételt
nyernek.
Remélem, mindenki sikeresen fejezi be általános iskolai
tanulmányait.
A továbbtanuláshoz mindenkinek erõt, egészséget, kitartást
és sok sikert kívánok. Jó tanulást!

Víg Károly of.

TOVÁBBTANULÁS

Május 24-én Csemõben voltunk sportversenyen a Csemõi
Sportegyesület által alapított Vándorserlegért küzdöttünk
meg három csapatsportágban. Volt 7 – 8. osztályos fiú
labdarúgás, 5 – 6. osztályos sorverseny és 7 – 8 osztályos
röplabda lányok és fiúk közösen alkottak csapatot. Az a
csapat szerezhette meg a serleget, amelyik a három
versenyszámból többet nyer. Számunkra nagyon jól sikerült
a verseny. Fiú labdarúgással kezdõdtek a küzdelmek. A 2
x 15 perces összecsapáson 3 – 2 arányban a nyársapáti
csapat gyõzött. Ezután a 7 feladatból álló sorverseny
következett. A nyársapáti csapat 4 lány 4 fiú kitûnõen
szerepelt, ugyanis mind a 7 feladatot megnyerte.
Befejezésül a röplabdázás került megrendezésre, ahol nagy
csatában szintén a mi csapatunk nyert 2 – 1 arányban. Így
sikerült a Vándorserleget 1 évre elhódítani, majd jövõre
újra meg kell küzdeni érte.

SPORTVERSENY CSEMÕBEN

Május 14-én hétfõn Nagykõrösön a Kinizsi Sport telepén a
III. (5-6 osztály) és IV. (7-8 osztály) korcsoport csapatai
mérték össze erejüket. A III. korcsoportban az Arany iskola,
a Rákóczi iskola és a nyársapáti iskola csapatai mérkõztek
egymással. Eredményeink: Rákóczi – Nyársapát 0 – 7,
Nyársapát – Arany 8 – 0. Csapatunk magabiztos játékkal
messze felülmúlva ellenfeleiket, az elsõ helyet szerezték
meg.
A IV. korcsoportban az Arany iskola, a Kossuth iskola, a
Rákóczi iskola és a nyársapáti iskola csapatai mérkõztek a
végsõ gyõzelemért. Eredményeink: Nyársapát – Kossuth 7
– 1, Rákóczi – Nyársapát 2 – 4, Nyársapát – Arany 10 – 0,
Petõfi – Nyársapát 3 – 3. Csapatunk ebben a korosztályban
is az elsõ helyet szerezte meg.
Május 28-án hétfõn az I. (1 – 2 osztály) és II. (3 – 4 osztály)
korcsoport csapatai mérkõztek meg egymással. Az I.
korcsoportban a Rákóczi iskola, Kossuth iskola és a nyársapáti
iskola csapatai küzdöttek meg a helyezésekért.
Eredményeink: Nyársapát – Rákóczi 4 – 2, Kossuth –
Nyársapát 2 – 2, Csapatunk 4 ponttal az elsõ helyen végzett.
II. korcsoportban a Rákóczi iskola, Kossuth iskola és a
nyársapáti iskola csapatai játszottak a gyõzelemért.
Eredményeink: Nyársapát – Rákóczi 6 – 2, Kossuth –
Nyársapát 0 – 12. Magabiztos, jó játékkal elsõ helyezést
ért el csapatunk.

Víg Károly

LABDARÚGÁS

„BOZSIK PROGRAM”

Köszönjük a csemõieknek a szíves fogadtatást, a zsíros
kenyeret és az üdítõt.
Gratulálunk mindhárom csapatnak a tisztes helytállásáért
és eredményességéért.

Víg Károly
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Hetedik alkalommal volt lehetõségünk
eljutni Erdélybe a Határtalanul program
keretén belül. Az eddigi
kirándulásoktól eltérõen a mi csapatunk
5 napot tölthetett e csodálatos vidéken.
A nyársapáti csapat elsõ nap Arany
János szülõházát és a Csonka-tornyot
tekintette meg, majd a Király-hágóról
nyíló kilátásban gyönyörködhettünk.
Bánffyhunyadon a tiszteletes úr mutatta
be a kazettás, festett mennyezetû, a
kalotaszegi hímzésekkel teli református
templomot. Meglátogattuk Kolozsvárt,
a Házsongrádi temetõben nyugvó
Dsida Jenõ, Koós Károly, Apáczai
Csere János, Reményik Sándor városát
is. Az ezeréves határnál fekvõ
Gyimesbükkre, a szállásunkra késõ este
érkeztünk meg.
Második napon a helyi, gyimesbükki
általános iskolába látogattunk el.
Bemutattuk lakóhelyünket, iskolai
életünket, sor került közös éneklésre,
táncra, focizásra, virágültetésre. A
gyerekek gyors kapcsolatteremtését,
kölcsönös barátkozását természetesen
elõsegítette a közös anyanyelv, a közös

HATÁRTALANUL! ERDÉLYBEN…

Este szomorúan búcsúztunk
szállásunktól, házigazdáinktól,
csomagolni kezdtünk.
Hétfõn, a hazafelé tartó úton vártak
még ránk nevezetes települések:
Székelyudvarhely, Szejkefürdõ,
Farkaslaka, Korond. Parajdon a
sóbányában tettünk látogatást, majd
Szovátán a Medve-tónál sétáltunk egyet
az esõben, végül Marosvásárhelyen,
már szép idõben köszöntünk el
Erdélytõl.
Az 5 nap alatt finomabbnál finomabb
ételeket készítettek nekünk Ibolya
néniék a szálláson. Örömmel
tapasztaltuk, hogy gyerekeink jóízûen
ettek.
A tanulók és a nevelõk nevében
szeretnénk köszönetet mondani a
felnõtt kíséretnek, a szülõknek, a
polgármesteri hivatalnak, a Nyársapáti
Gyermekekért Alapítványnak, és
Dancsó Rozáliának, aki megálmodta
és megalkotta programunkat. Külön
köszönet Németh Misi bácsinak és
Kovács Lacinak, hogy épségben
hazahozta csapatunkat.

kultúra, a nemzeti azonosság.
A szombatot nagy izgalommal vártuk,
hisz részt vehettünk a csíksomlyói
búcsúban. Aki járt már itt, az tudja,
hogy több százezres emberközösség
készül ide. A mi csapatunk igen
kíváncsian és fegyelmezetten vágott
neki az útnak. Korán indultunk, így
zarándokcsapatunk hamar elfoglalta
helyét a Hármashalom oltárral
szemben. Innen jól láthattuk az egyre
növekvõ tömeget, amely egyre csak
hömpölygött a Kissomlyó és a
Nagysomlyó hegyek oldalán. Az
Ünnepi Szentmisén való részvétel, a
közös szertartás megérintette a
gyermekek lelkét, megható volt hallani
a közös himnuszokat. A hangulatot az
esõ sem tudta elrontani, és a lefelé
tartó út nehézségei sem szegték
kedvünket.
Vasárnapi kirándulásunkat a mádéfalvi
veszedelem emlékmûvénél tett
kegyeleti látogatással kezdtük, majd
C s í k s z e n t d o m o k o s ,
Gyergyószentmiklós nevezetességeinek
megtekintése után a Gyilkos-tó és a
Békás-szoros gyönyörû tájait
csodálhattuk meg. Bíró Csilla, Sági Ilona, 7. osztály
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GYERMEKNAP AZ ISKOLÁBAN

Az idei évben is megrendezésre került a
Nyársapáti Mátyás Király Általános
Iskolában a gyereknap 2018. május 25-
én. Erre a napra az iskola tanulói kaptak
meghívót, de szívesen látták a szervezõk
a gyermekeket kísérõ szülõket is. A
gyerekek különbözõ népi ügyességi és
sport játékokon vehettek részt,
amelyeken a részvételért értékes
ajándékokat kaptak. Volt gépbemutató,
melynek során a Bácsvíz Zrt.
munkagépét tekinthették meg a
gyermekek. Élmény volt a testfestés
Kulcsár Mónika és az arcfestés Julika
néni jóvoltából, lovas kocsizás,
lovagoltatás, csikós bemutató Csiló
Attila közremûködésével, valamint
Bakos Dóra vezetésével Mona kutya
bemutatója. Az aktív idõtöltést az
ingyenesen használható „sikoly”
ugrálóvár szolgáltatta a nagyobbaknak,
a kisebb korosztálynak pedig a
„napsugár” ugrálóvár minden gyermek
nagy örömére, melynek tetejérõl égbõl
pottyant lufiból ajándékokat kaptak.

 Továbbá minden korosztálynál nagy
sikert aratott a körhinta a kecskeméti
vidámparkból. Az élõ játékok (élõteke
és darts légvárak), az osztályok közötti
rivalizálást játékos formában
eldöntötték. Gyõri Gábor iskolarendõr
által felállított kerékpáros pályán pedig
kerékpáros ügyességi tudásukat
bizonyíthatták a vállalkozó kedvûek,
akik közül a legjobbak ajándékokban
részesültek, továbbá a rendõrök munkája
során használt eszközöket is
megtekinthették az érdeklõdõ gyerekek.
A jó hangulatú programok alatt a zenei
aláfestésrõl Holló István gondoskodott.
Ezalatt a vattacukor, jégkása és
pattogatott kukorica árusítóhely mellett
folyamatosan pezsgett az élet, mely egy
igazi sokadalmi hangulatot kölcsönzött
az ott fogyasztóknak, ahol a személyzet
nagyon kedvesen és valóban szolid
árakon szolgálta ki a vendégeit. A
szervezõk minden résztvevõ részére
ebédet és korlátlan mennyiségben üdítõt
biztosítottak.

 A napot Kiskun Géza fõszakács által
elkészített finom ebéddel, ajándék
jégkrémmel és rengeteg gazdag
élménnyel zárták a szervezõk, az
iskolaudvarról pedig minden gyermek
mosolyogva, élményekkel tele mehetett
haza.
A gyereknapot támogatták:
- Ceglédi Tankerületi Központ
- Bácsvíz Zrt.
- Langa László
- Holló István
A gyereknap lebonyolításához
társadalmi munkát vállaltak:
- szülõk
- pedagógusok

Külön köszönet Dancsó Rozália
igazgatóasszonynak és Dobozi Julianna
Diákönkormányzat vezetõjének.

Tisztelettel: Gyõriné Langa Anikó
szülõi szervezet vezetõ
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ZARÁNDOKLAT ERDÉLYBE

A 7. osztályosok az idén Erdélybe kirándultak a Határtalanul program keretében. A sok-sok néznivaló, amirõl a tanár nénik
már írtak, teljesen kitöltötték a napokat. Az igazi kihívást a Csíksomlyói Búcsú jelentette. Aki még nem volt részese,
elképzelni sem tudja az eseményt, a légkört. A városba bevezetõ utak a buszok elõl lezárva, megközelítés gyalog kb. 5 km,
hosszú sorokban hömpölygõ emberek a fõutcán, majd indulás a meredek helyoldalnak a „nyeregbe”. Több km után, még
mindig félúton, a gyerekek kezdtek fáradni. Javasoltam, hogy próbáljanak meg arra gondolni, hogy valami célért, valakiért,
saját maguk vagy családtagjaik egészségéért vagy gyógyulásáért ajánlják fel ezt a valóban MEGPRÓBÁLTATÁST. Erõnket
összeszedve szerencsésen fölérkeztünk az helyszínre a „nyeregbe”. Pihenésképpen többszázezer magyar testvérünkkel
együtt lehettünk részesei a magyarság összetartozását szimbolizáló ünnepi szentmisének, ami a székely és magyar
himnuszok eléneklésével zárult. Lehet, hogy néhány gyereknek unalmasnak tûnt, de mégis, egy szakrális helyen tölthettünk
el közel három órát, majd „természetesen” eleredt az áldást jelentõ és adó esõ, ami nélkül elképzelhetetlen a Csíksomlyói
Búcsú. A megpróbáltatások java azonban csak ez után következett. Szakadó esõben, lejtõmenetben, lépésben, tömegben
tettük meg visszafelé az utat a buszig. A gyerekek minden elismerést megérdemelve, fegyelmezetten, egymásra figyelve,
egymást szem elõl nem tévesztve, segítve csinálták végig. Kivétel nélkül, mindenkinek elismerést ezért, a fegyelemért, az
együttmûködésért.
Valódi erõpróba, igazi ZARÁNDOKLAT volt, még akkor is, ha nem vallásos valaki.
Köszönet a résztvevõ 7. osztályosoknak, Csilla néninek, Ica néninek, a segítõ felnõtteknek és a sofõröknek egyaránt a
program megvalósításáért.

Nagy Erzsébet

ÓVODAI HÍREK

2018. április 27-én hagyományunkhoz híven megtartottuk az
apák napját óvodánkban.
Délután háromkor már gyülekeztek az apukák és a gyerekek.
Legnagyobb örömünkre nagyon sokan megjelentek.
Már a kapuban várta õket egy nagy megmérettetés, hiszen ki
kellett találniuk gyermekük óvodai jelét. Néha egy kis
súgással, de minden apuka túljutott ezen a feladaton sikeresen.
Ezek után újabb és újabb nehéz feladatok várták a bátor
apukákat. Volt kisautó verseny, tészta felfûzése hurkapálcára,
kézügyességi verseny és végül egy kis kirakózás. Sikeresen
vett akadályokért pedig a gyerekek büszkén ragasztották a
„Legjobb Apa” kitüntetést édesapjukra, akikre hõsként
tekintenek.
Pihenésképpen elfogyasztották a nasikat és a dadus nénik
által sütött finom lángost.
Sok nevetéssel, közös játékkal, beszélgetéssel teli napot
zárhattunk.
Még jó pár napig hallottuk az anyukák tolmácsolásában,
hogy mennyire jól érezték magukat a gyerekek és az apukák
is.

Gödény Beatrix

APÁK NAPJA AZ ÓVODÁBAN SZÁGULDÁS

A Bognár GOKART ajándékaként minden nagycsoportos
óvodásnak csodás élményben lehetett része május 23-án
délelõtt. Köszönjük Bimbó Pali bácsinak és Bárány Pista
bácsinak a segítséget, így gyorsan kijuthattunk a mi kis
Forma 1-es pályánkra. Nagy Szilvike apukája, Bognár Pista
bácsi és még néhány lelkes sofõr közremûködésével egyszerre
három autóval is versenghettünk.
A gyerekek fegyelmezetten, türelmesen, egymás örömében
osztozva várták, amíg sorra kerülhettek. Belebújtak a hatalmas
bukósisakba, beleültek a pilóták ölébe és már indulhatott is
a FUTAM! Pista bácsi és a felesége volt olyan kedves, hogy
még édességgel és egy birtokot bejáró sétával is kedveskedtek
nekünk. Biztos vagyok benne, hogy ezt a ballagási emléket
nem felejtik el a gyerekek még az iskolai ballagásig sem!

Dombóvári Judit, Gödény Beatrix
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Ebben az évben mind a három csoportunk külön-külön
ünnepelte az anyák napját. A következõ cikkekben errõl
olvashatnak.

ANYÁK NAPJA A MÉHECSKE CSOPORTBAN

Több napon át készítettük meglepetés ajándékainkat az
édesanyáknak. Titkunkat megõrizve izgatottan gyakoroltuk
a nekik szóló verseket, mesét és dalokat. Tudtuk, hogy nem

ANYÁK NAPJA A
KÖZÉPSÕ CSOPORTBAN

Május 3-án köszöntöttük az édesanyákat. A régi
hagyományainkhoz híven minden csoport a saját
csoportszobájában emlékezett meg ezen a szép napon.
A gyerekek nagy lelkesedéssel készülõdtek.  Szeretettel,
féltõ gondoskodással ültették el és gondozták a virágokat,
amelyeket az édesanyjuknak ültettek saját kezûleg.
Késõbb a virágokat kaspóba helyeztük, amelyek
újrahasznosított technikával készültek tejes-, üdítõs
dobozokból tetszetõs formára varázsolva.
Ezen kívül minden kisgyerek elkészített az anyukájáról egy
szép rajzot, ami laminált formába került ajándékozásra.
Virágos képeket is készítettek a gyerekek a nagymamáknak.
A mûsorban felcsendülõ dalocskák, versek bizony könnyeket
csaltak az anyukák, nagymamák, keresztmamák szemébe,
csodálatos bensõséges hangulatot teremtve.
A mûsor végén üdítõvel és az óvó nénikkel együtt készített
sütivel vendégeltük meg a résztvevõket. Szép nap volt.

Csehiné Farkas Erzsébet,
Nagyné Szathmáry Dóra

ÍGY KÖSZÖNTÖTTÜK AZOKAT,
AKIK MINKET A LEGJOBBAN SZERETNEK

Május 3-án eljött a nagy nap, amire hosszasan készülõdtünk.
Minden beteg talpra állt és díszbe öltözött csoportunk apraja-
nagyja. A héten lerajzolták a gyerekek az anyukájukat-
ezekkel az alkotásokkal dekoráltuk a csoportszobánkat.
Hetekig nevelgettük a magunk ültette virágokat, készítgettük
ajándékainkat. Dalos játékokkal vidám hangulatban kezdtük
köszöntésünket. Mindenki bátran kiállt túlcsorduló
szeretetének hangot adni. Barbi néni gitárral kísérte dalainkat,
ezzel emelve a délután hangulatát, köszönjük szépen!
Szép ünnepünk a gyerekek édesanyjuknak szóló üzenetrõl
készült felvételekkel zárult.

Reméljük örömet tudtunk szerezni minden ÉDESANYÁNAK!

Dombóvári Judit, Gödény Beatrix

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG AZ ÓVODÁBAN

Május 17-én eljött hozzánk Gyõri Gabi bácsi, falunk körzeti
megbízottja.
A téma ezúttal a kerékpáros közlekedés, valamint a fontosabb
út jelzõtáblák funkciójának megismertetése volt.
A helyszín az óvodaudvar KRESZ pályája volt, ahol az
összes ovis gyerekünk nagy érdeklõdéssel hallgatta a mindenre
kiterjedõ elõadást.
Gábor bácsi bemutatta hogyan kell szabályosan közlekedni
az utakon, mire kell fokozottabban odafigyelni a közlekedés
során. A gyerekek megtanulhatták mit jelentenek az útburkolati
jelek, táblák, a körforgalom, menetirány fogalmak. Végül
biciklivel és játékmotorokkal kipróbálhatták a gyerekek a
már megszerzett ismereteket a gyakorlatban alkalmazni.

Köszönjük Gábor bácsinak, a továbbiakban is szeretettel
várjuk az ismeretterjesztõ elõadásait.

Óvónõk

lesz könnyû, hiszen elõször álltak kiscsoportosaink
szereplõként a csoportszoba közepén. Az ünnep napján
megtelt díszes termünk édesanyákkal, nagymamákkal,
keresztanyukákkal. Egyesek reszketõ lábbal és elcsukló
hanggal, mások bátran álltak a kíváncsi tekintetek elõtt.
Mûsorunkkal köszöntöttük a számunkra legfontosabbakat,
az ÉDESANYÁKAT. Szemükben könnycsepp, arcukon
mosoly jelezte a meghatottságot.

Reméljük, hogy örömet szereztünk ezen a napon!

Bakosiné Balog Anikó,
Kisprumik Marianna
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MÛVELÕDÉSI HÁZ HÍREI

Trianon nekünk magyaroknak az óriási traumán kívül
rengeteg tanulságot rejt magában. 98 év után illõ lenne
már megnyugtatóan lezárni, megoldani a sokszor kaotikus
helyzetet. Ennek a folyamatnak a legfõbb állomásai:
A/ Trianon és elõzményeinek pontos, tárgyilagos
megismerése.
B/ Meg kell érteni az akkori érdekeket, folyamatokat.
C/ Értelmet kell adni neki, és hálát a tanulási, fejlõdési
lehetõségekért.
D/ Megbocsátani – és elengedni – pótolni pozitív dolgokkal.
Trianon ördögi hatása, a szocializmus lelki-szellemi
béklyója, a liberalizmus anarchiája, a globalizmus gõgje
kiszorította tõlünk a FÉNYT. Pedig mi a FÉNY, a NAP,
SZÛZMÁRIA és a SZENT KORONA népe vagyunk.
Szorongásaink, félelmeink, zavaros hitrendszereink helyett
újra MESTERRÉ, TUDÓVÁ, TUDATOSSÁ,
BOLDOGABBÁ és EGÉSZSÉGESEBBÉ kellene egyénileg
és társadalmilag is válnunk. Mert mi, itt élõ emberek
vagyunk teremtõi, formálói Magyarország jövõbeli
sorsának. Ha erõsnek, jókedvûnek, felelõsségteljesnek
azonosítjuk magunkat, a MINDENHATÓ is olyan
parancsot küld felénk, hogy vágyaink, terveink, céljaink
beteljesedjenek. Ez HIT nélkül nem történhet meg! Mert
a hit információ, ami energiává, anyaggá alakul át, ez a
teremtõ erõ hatalom, és ez sodorhat a bõség állapota felé.
Tehát tiszta intuícióra, szolgálatra, elkötelezett hitre van
szükség. Mi anyagi szinten minden harcunkat elveszítettük
(I- II. Világháború, 1956). Trianon konfliktusát anyagi
szintre vinni újabb kudarc lenne. Ezt a traumát szellemi,
lelki szinten és fõleg spirituális területen kellene
megnyugtatóan helyre tenni. Induljon el mindenki egy test-
lelki-szellemi tisztulás, egy igényes befelé fordulás,
önmegismerés felé, és ez hozhatja nemzeti sikerünket.
1920. június 4-én és 1956-ban is keresztre feszítették a
magyar nemzetet, de nem ez a legfontosabb, hanem a
példaadó feltámadásunk, az újra létrehozott kárpátmedencei
minõség, amivel a vesztébe rohanó emberiséget
megmenthetjük. A Kárpát-medence ma egészében nem a
miénk, de õsi, csillogó minõsége a magyar embereké.
MINDENKINEK ÖNERÕBÕL KELL TUDATOSODNI,
VÁLTOZNI, FEJLÕDNI. Magyarország vezetésével van
lehetõség egy közép-európai erõs gazdasági, politikai és
logisztikai erõteret létrehozni. Trianon megbocsátását az
az egyén és nép tudja megtenni, aki mindenben isteni
erõt, célt, értelmet feltételez. Ilyenné kell válnunk! Nem
a harcot, ellenségeskedést kell szítani, mert az még
jobban növeli a túloldalon az ellenállást. Végre meg
kellene találni önmagunkat, identitásunkat! A MOST-
ban kellene élnünk, nem a múltban vagy a jövõben.

HA JOBBÁ AKARJUK TENNI A VILÁGOT, ÉS MEGOLDANI TRIANONT,
KEZDJÜK MAGUNKON

TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS

Nyársapát község központi terén áll a Trianoni Emlékmû,
melyet minden évben koszorúk borítanak.  Június 4-én 16
órakor, verõfényes napsütésben kezdõdött községi
rendezvényünk Himnuszunk közös eléneklésével, majd
Tóth Tibor alpolgármester, a Nyársapáti Mátyás Király
Általános Iskola nyugalmazott igazgatója mondta el
emléknapi beszédét. Elmondta, hogy nem egy bûnös,
hanem egy csodálatra méltó nép vagyunk, akik különleges
nyelvet beszélünk itt a Kárpát-medencében. Hatalmas
szívvel és lélekkel, igaz Istenhittel, õsi erényekkel
rendelkezünk, melyre büszkék lehetünk a múltban és most
is. Éppen ezért vállaljuk fel büszkén magyarságunkat,
nemzeti hovatartozásunkat itt Európa szívében.
A nemzeti összetartozás napjához méltóan irodalmi
mûsorunkban együtt szerepeltek Nyársapát kórusai – a
Nyársapáti Népdalkör, a Felnõtt Énekkar, az iskola énekkara
- és az irodalmi színpad tagjai.
Elõször a faluban mûködõ énekkarok citera kísérettel
énekelték el az Õsi székely himnuszt. József Attila: Nem,
nem, soha  címû versét Bíró Csilla elõadásában hallhattuk.
Ezt követõen az Ismerõs Arcok: Nélküled címû dala
hangzott el, majd Bimbó Brigitta Vass Albert: A
hontalanság imája címû versével emlékezett 1920. június
4-e gyászos eseményére. A Nyársapáti Népdalkör a
Magyarok madara címû gyönyörû dalt adta elõ.
A szégyenletes Trianoni „békeszerzõdést” 1920. június 4-
én, magyar idõ szerint 16 óra 32 perckor írták alá. Ennek
emlékére - a mûsor közben – pontosan ebben az idõpontban
Tóth Tibor alpolgármester, megemlékezésünk szónoka
harangot kondított meg.
Az emlékmû talapzatán koszorút helyeztek el az
önkormányzat, az ÁMK, az általános iskola, és a községben
mûködõ civil szervezetek képviselõi.
Megemlékezésünk a Székely himnusz közös eléneklésével
zárult.

Az Istennel, aki bennünk akar kiteljesedni, örömben,
boldogságban és fõleg szeretetben, egymást segítve
kellene élnünk. ÉPÍTSÜNK MINÉL TÖBB HIDAT
ÉS MINÉL KEVESEBB FALAT! a jövõben akkor
még trianoni beszédre sem lesz szükség, csak
virággal a kézben összejövünk, imádkozunk, verset
mondunk, énekelünk arról, hogy MILYEN
CSODÁLATOS AZ ÉLET, ÉS MINDEN EGY.
Tisztelettel:

Tóth Tibor nyugdíjas
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Köszönöm minden lelkes szereplõnek, közremûködõnek, és
mindenkinek, aki eljött, és résztvevõje volt megemlékezé-
sünknek.

„Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk
Mi egy vérbõl valók vagyunk.” 

Nagyné Kovács Éva

KÉPEKET KÉSZÍTETTE:

VARGA IRÉN
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Helyi versenyzõink közül 2 fõ ért el
helyezést. Finster Zoltán a Super Senior
kategóriában a 4., Pákozdi Paszkál a
Senior kategóriában a 6. helyet szerezte
meg. Gratulálunk mindkettõjüknek!
A hivatalos, teljes eredménylista, illetve
a versenyzõkkel készített riportok és
fotók a MAMS honlapján tekinthetõk
meg.
A legközelebbi verseny szeptember 23-
án lesz a nyársapáti motocross pályán.

Jöjjenek ki minél többen, hiszen
fantasztikus élmény egy ilyen
rendezvényen való részvétel még azoknak
a laikusoknak is, akiknek semmilyen
kapcsolata sincs a technikai sportokkal.

Nagyné Kovács Éva

MOTOCROSS VERSENY NYÁRSAPÁTON

Erdõs Benõtõl kértem tájékoztatást a
hétvégi motocross versenyrõl.
Május 20-án, Pünkösd vasárnap Junior
és Senior Országos Bajnokság és
Meghívásos Verseny zajlott a Nyársapáti
Motocross Egyesület Ugyeri úti pályáján.
Az idén 19 éves egyesület hosszú évek
óta ad helyet a MAMS általában évi két
rendezvényének tavasszal és õsszel.
Az ország cross motorosai szeretik a
nyársapáti nagyon jól karbantartott,
technikás pályát, ami az induló
versenyzõk számából is látszik. A
mostani versenyre 146 fõ nevezett az
ország különbözõ klubjaiból,
egyesületeibõl, de érkeztek a határon
túlról is, így nemzetközivé vált ez a
rendezvény is. Gyerekek és hölgyek is
indultak a számos kategória között. A

legfiatalabb motocross versenyzõ 4 éves,
a legidõsebb, vagy úgy is mondhatjuk,
hogy a mezõny legtapasztaltabb tagja
60 éves volt.
A nyársapáti verseny a versenyzõkön és
csapattagjaikon túl 500 fizetõ nézõt
vonzott községünkbe. A nyársapáti
egyesület tagjai vendégül láttak a
nagykõrösi gyermekotthonból 10 fiatalt,
akik közül többen még soha nem láttak
motocross versenyt. Hatalmas élményt
jelentett a gyerekek számára minden,
amit a pályán láthattak és hallhattak.
Nagyon szép idõben, jó körülmények
között motorozhattak az indulók. Sajnos
egy kisebb baleset történt. Egy motoros
elesett és bokatörést szenvedett, amit a
kórházban meg is mûtöttek. Mielõbbi
gyógyulást kívánunk a sportolónak!

Örömmel értesültünk arról, hogy a Bognár Gokart Park megkapta az Elit Vállalkozások Tagja 2018 tanúsítványt. Ez azon
vállalkozások számára válik elérhetõvé, akik kifogástalan véleménnyel rendelkeznek az ügyfelek és partnerek körében,
illetve akik legalább második éve részt vesznek a programban. A minõsítés alapját az interneten fellelhetõ negatív
vélemények hiánya adja. A vizsgálatot egy erre a célra kifejlesztett véleményszûrõ program segítségével végzi az Ügyfél
Vélemény Vizsgálati Központ, amit kézi vizsgálat is követ. A vizsgálat idõpontja április 24-én zajlott.
Gratulálunk Bognár Istvánnak és családjának, hogy használhatják ezt a tanúsítványt.
Bognár István és neje Erzsi mindent megtesznek azért, hogy a hozzájuk látogatók csak pozitív élményeket szerezzenek
gokartozás közben. Biztosan az elégedett ügyfelek listáját gyarapították azok is, akik Cegléd Város Önkormányzatának
Családi Napján vettek részt a gokart pályán május 21-én, illetve a nyársapáti nagycsoportos gyerekek is csodálatos élménnyel
gazdagodtak május 23-án délelõtt, amikor az összes kicsi kipróbálhatta a gokartozást teljesen ingyen.
Június 2-án veterán autók és motorok ügyességi versenyének ad helyet a nyársapáti gokart pálya, illetve június 17-én gokart
csapatverseny lesz 3-5 fõs csapatok részvételével. Minden egyes csapattag maratoni, 50 perces futamon vesz részt, ami
hatalmas teljesítményt kíván 1-1 gokartostól.
Biztosan ott leszünk ezeken az érdekes programokon, bár csak nézõként. Jöjjenek ki minél többen!

Nagyné Kovács Éva

ELIT VÁLLALKOZÁSOK TAGJA 2018

A Cegléd és Vidéke Unghváry László Borrend 2018. május 4-én Nyársapáton, a mûvelõdési ház nagytermében tartotta meg
közgyûlését. A jelenlévõ borlovagok egyperces néma felállással emlékeztek elhunyt elnök nagymesterükre, Kiss Attilára.
A pénzügyi beszámolókon, napirendeken túl a borrend tagjai itt választották meg új elnöküket Túri Krisztina nagymester
asszony személyében, illetve a vezetõség tagjai közé választották Arany Zsoltot, akiknek gratulálunk, munkájukhoz sok
sikert kívánunk.
Az elnökválasztást követõen a borrend tagjai szavaztak zászlós borukra is. 5 bortermelõ Cserszegi fûszeres bora közül
választották ki - csak a borok sorszámát ismerve azt a bort, amely 1 évig viselheti ezt a címet. A borlovagok döntése, szavazata
alapján ez évben az Unghváry László Borrend zászlós bora Füle Dénes Cserszegi fûszerese lett.
A közgyûlés hivatalos része után tartalmas beszélgetéssel, vendéglátással, természetesen borkóstolóval zárult a nyársapáti
rendezvény.

Nagyné Kovács Éva

BORRENDI KÖZGYÛLÉS NYÁRSAPÁTON



NYÁRSAPÁTI14. oldal

Van Nyársapáton egy csoport, a Nyugdíjas Tánckar, akik
községünk Majálisán, a tánc világnapja elõtti napon
ünnepelték 10 éves „születésnapjukat”.
Fennállásuk 10 éve alatt nagyon sok helyen léptek fel az
ország különbözõ településein Nyársapát hírét öregbítve.
Több versenyen és minõsítõn értek el kiemelkedõ
eredményt. Balatonfüreden a Nyugdíjas Fesztiválon Kiváló
elismerést, Békéscsabán 2010-ben az Országos Szenior
Táncversenyen elnyerték a különdíjat, a 2010. év Szenior
Táncosa címet, 2013-ban arany minõsítést kaptak.
Szeghalmon bronz minõsítést nyertek. Hajdúszoboszlón
2015-ben az Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud?-on szintén
arany minõsítést kaptak. Szinte felsorolni sem lehet, hogy
ezeken kívül mely településeken szerepeltek. Voltak
Cegléden, Tiszakécskén, Cserkeszõlõn, Szolnokon,
Szigethalmon, Tápiószelén, Ceglédbercelen, Csemõben,
Kocséron, Nagykõrösön, Jászkarajenõn, Dányban, Törtelen,
Kecskeméten, Gyulán a sok-sok helyi szereplés mellett.
2015-ben Nyársapátért Emlékérem kitüntetéssel köszönte
meg az önkormányzat a Nyugdíjas Tánckar kiemelkedõ
közösségi munkáját,
tevékenységét.
A 8 tagú együttes tagjai:
Bárány Istvánné, Farkas
Tiborné, Kapás Mihályné,
Mészáros Istvánné, Miczi
Flóriánné, Labancz
Árpádné, Pataki Istvánné
és Tóth Jánosné – közülük
öten tagjai a népdalkörnek
is. A 10 év alatt
bemutatott különbözõ
stílusú táncaikat Vígné
Kerekes Magdolna,
Strabán István, Kiss
Piroska, Sági Ilona, Benkó
Hajnalka és Bimbó Brigitta tanította be. Rajtuk kívül sokat
köszönhettek Kissné Piroskának, aki a fellépõ ruhákat
varrta, illetve az önkormányzatnak, akik biztosították a
tánckar számára a kisbuszt, mellyel eljuthattak a
fellépésekre. Valószínûleg ennyi az, amit nagyon sokan
tudnak Nyársapáton a Nyugdíjas Tánckarról.
Ebben az interjúban azt szerettem volna megtudni, hogy
mi motiválta a megalakulásukat, ki miért csatlakozott a
tánckarhoz, mit jelent a tánckar tagjai számára, hogy együtt
táncolhatnak, milyen érzésekkel mennek fel a színpadra a
különbözõ fellépéseken. Hogyan bírják fizikailag? Vajon
tudják-e, hogy az ország különbözõ településein Nyársapát
nagykövetei, vagy csak a tánc szeretetét érzik a fellépés
pillanatában? Ilyen gondolatokkal kezdtük a beszélgetést
a Nyugdíjas Klub összejövetele után.
Farkas Tiborné Évi a legfiatalabb tag. - Számomra a tánc
szeretete a legfontosabb. Örömet okozni, esetleg meg is
nevettetni másokat. Engem lelkileg felszabadít a tánc.
Ilyenkor nincs fájdalom, szomorúság, csak a zene. Ezért
táncolok. Nagyon fontos az, hogy együtt lehetek a
társaimmal. A fellépéseken sok embert és más kultúrákat

A TÁNCOLÓ NYUGDÍJASOK ismertem meg, ami sokat hozzáad a mindennapokhoz.
Kapás Mihályné Rózsika szerint: A közösségnek hatalmas
ereje van, ami összetart bennünket. Szeretjük, tiszteljük
egymást, és nagyon szeretünk táncolni és énekelni is. Jó
érzés, amikor Nyársapát hírét visszük különbözõ
településekre. Barátokat is szerzünk a fellépéseken, új
táncokkal ismerkedünk meg, nagyon sok néptáncot látunk.
Mi sokféle táncot mutatunk be magáért a tánc öröméért.
Sajnos eltelik az idõ felettünk, fizikailag már nehezebben
bírjuk, de nagyon jó érzés, amikor a közönségtõl sok-sok
tapsot kapunk. Még máig is fájó, hogy egy társunkat,
Bóka Ferencné Erzsikét a színpadon, tánc közben
veszítettük el. Ennek ellenére tovább folytattuk, most már
Õérte is táncolunk. Ha a színpadon állunk, már nem fáj
a lábam, elfelejtem a fájó testrészeket.
Miczi Flóriánné a tánckar és a nyugdíjas klub vezetõje is.
– Én kezdtem el szervezni a tánckart a nyugdíjas klub
tagjai közül 2008-ban, melyre a lányok nyitottak voltak.
Velünk táncolt korában Flóriánné Marika, Bókáné Erzsi,
Pásztorné Eszter, akik már nincsenek közöttünk. Az elsõ
táncunkat a törteliek elõtt mutattuk be karácsony

környékén, ami az ülõ kán-kán
volt. Azért alakultunk meg, hogy
mi is tudjunk mûsort adni
nyugdíjas társainknak, illetve
hogy valóra váltsuk Csonkiné
Jolika álmát. A kán-kánt Vígné
Magdi tanította be.  Ennek
hatalmas sikere volt és van ma
is, jöttek a fellépések. Táncoltunk
hip-hop-ot, kalinkát, pom-pom
táncot, zumbát, különbözõ népek
táncait. Tánc közben elfelejtjük
bajainkat. Én valamikor tele
voltam gátlásokkal. Ezeket
teljesen levetettem. Az ember
megszokja a közönséget, a sok

ember elõtti szereplést, bárki elõtt el tudom mondani a
véleményemet, vagyis a tánc és az ének is ad egy
szabadságot.
Patakiné Terike nagyon izgul a fellépés elõtti percekben,
de ez az izgalom nagyon hasznos, ez az izgalom segíti a
koncentrációban. - Dokumentálom a táncokat, leírom a
lépéseket, mert a tánc is fejben dõl el. Ez nem
automatikusan mûködik, meg kell tanulni. Szeretném, ha
hagyományõrzõ táncokat is tanulnánk, sajnos erre még
nem volt lehetõségünk.
Labancz Árpádné Judit: Testi-lelki egészségemhez járul
hozzá a tánc és az ének. Ha táncolok, elfelejtem, hogy
beteg vagyok. Szeretnénk, ha lenne egy oktatónk, aki
tanítana bennünket.
Mészárosné Marika: Minden fájdalmamat otthon hagyom,
ha jöhetek táncolni. Ezzel kerek az életem.
Tóthné Marika: A csapatba én jöttem a legkésõbb.
Nyugdíjas lettem, azt éreztem, hogy kell egy közösség,
hiányzott a társaság, tartozni szerettem volna valahová.
Jól érzem magam a táncosok között, nagyon szeretek
táncolni.
Bárány Istvánné Eszter: Én nem vagyok a nyugdíjas klub
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SPORT

Május 11-13-ig tartott a Budapest
Bajnokság a Madárfészek Ökölvívó
Akadémián. CVSE színeiben Lakatos
Kristóf indult a felnõttek között, +91
kg-os súlycsoportban. Bár Kristóf
kézsérüléssel bajlódott, a harmadik
helyet így is meg tudta szerezni.
Május utolsó hétvégéjén
Hódmezõvásárhelyen tartott
Magyarország-Ukrajna ökölvívó
bajnokságon a magyar válogatottat
Lakatos Kristóf képviselte +91 kg-os
súlycsoportban. A két ország
válogatottjának küzdelme döntetlennel
zárult.

Gratulálunk!

Kiss Andrea

A Szövetkezeti utca 10. szám alatti, szépen rendben tartott,
virágos udvarú lakásán beszélgettem Hatházi Ilussal, aki
február 22-én töltötte be 92. életévét. Már 17 éve lakik
Nyársapáton Ilus néni, aki egy igazán jókedélyû, magas,
vékony, fehérhajú, mosolygós hölgy. Régebben sokkal többet
találkozhattunk vele a község utcáin, de ma már alig láthatjuk.
Ahhoz, hogy beszélgethessünk, segítségre volt szükségem,
mert sajnos nagyothall, így fia és menye is jelen volt az interjú
készítésénél, amit ezúton is köszönök. Ilus néni az alábbiakat
mondta el magáról:
Négy gyermekes, szegény családban születtem 1926-ban.
Gyermekként, már 11 éves koromtól szolgáltam Kolozsváron,
illetve késõbb a Borsai bárónál szobalány voltam. Már 12
éves koromtól megkerestem az eltartásomra valót. Bizony a
gyerekeknek is dolgozni kellett, de szerettek bennünket.
Szüleim szegény falusi emberek voltak, de amikor gyengeségre
jutottak, gondoztuk, elláttuk õket szívesen, pedig nem
örököltünk, csak minimális ellátásuk volt.  1949-ben mentem
férjhez, szeretõ családban éltem mindig is. Két fiam van,
Miklós Svédországban él családjával, Feri fiam és a

menyem itt lakik Nyársapáton. Férjem révén jutottam jó
munkahelyhez, Kolozsvár gõzfürdõjének, az Erzsébet
fürdõnek voltam a kasszása, pedig csak 6 osztályt végezhettem.
Innen mentem nyugdíjba.  Feriék laktak itt elõször, 1991-ben
vették meg a házat, ahol férjem is sokat dolgozott. Éppen
ezért kértem, hogy Õk vegyenek egy másikat, én lakhassak
itt, mert férjemre emlékeztet, aki 1996-ban halt meg. 2001-
ben jöttem át Kolozsvárról ide Nyársapátra. Feri fiamék már
10 éve itt éltek, így tudtam, hogy jó helyre jövök. Velem senki
a világon nem éreztette, hogy nem vagyok ide való.
Nagyon jó helyen lakom, minden bolt közel van, nagyon jó
emberek laknak az utcában, akik segítenek. Két évvel ezelõtt
mindkét lábam és a karom is eltört, ami bizony megviselte az
egészségem. Sokat köszönhetek fiaméknak és a
szomszédjaimnak is. 21 éve özvegy vagyok, 3 testvérem is
meghalt, már csak én vagyok. Családomból mindenki hosszú
életet élt.
Járok a református gyülekezetbe a kúria imatermébe, de
szívesen elmegyek a katolikus templomba is. Még minden
nap elmegyek a Lugosi boltba, ott kávézom. Amióta eltört a
lábam, már nem fõzök, Margit fõz nekem is naponta. A kert
virágait én locsolom, kapálok, támaszkodok a kapára, de a
gyomokat még kiirtom. Szeretek vasalni, a lakásban benn
mindent ellátok. A fájdalomcsillapítón kívül egy szem
gyógyszert sem szedek, jól vagyok, csak vigyáznom kell a
mozgással. Szeretek itt élni, közel, közelebb vagyok a
gyerekeimhez.
Minden jót kívánok a nyársapátiaknak, mert engem senki
sem bántott itt sem szóval, sem tettel. Sajnos rossz a fülem,
ezért egy kicsit kerülöm az embereket, bár szeretek mindenkit.
Kedves Ilus néni! Hosszú, boldog életet kívánok. Köszönöm,
hogy beszélgethettünk.

Nagyné Kovács Éva

KOLOZSVÁRRÓL NYÁRSAPÁTRA

tagja, de a tánccsoport alapító tagjai közé tartozom.
Gyerekkorom óta szeretek táncolni, nagyon jól érzem
magam ebben az összetartó közösségben. Elfelejtem az
otthoni búmat, bánatomat. Akármikor szólnak, hogy próba,
vagy fellépés van, én jövök. Örülök, hogy köztük lehetek.
Remélem, hogy még sok-sok évig táncolunk együtt.
Ezek a szívbõl jövõ mondatok elmondtak mindent, nincs
mit hozzátenni. Köszönöm, hogy megosztottátok velem, és
az olvasókkal!

Nagyné Kovács Éva
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KIADJA: Nyársapát Községi Önkormányzat
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FÕSZERKESZTÕ: Kiss Andrea
SZERKESZTÕBIZOTTSÁG: Kiss Andrea, Nagyné Kovács

Éva, Pécsi-Dézsi Csilla,
FOTÓK: Kiss Andrea, Nagyné Kovács Éva, Varga Irén
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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

Anikó Fodrászat

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

HALASIÉK TÜZIFA KFT.

Vékony akác
3.200.- Ft/q

Vastag akác
3.400.- Ft /q

Hasított vastag akác
3.600.- Ft/q

Nyárfa
2.000.- Ft /q

Magyar tölgy  
3.000.- Ft/q

Magyar tölgy hasítva
3.200.- Ft/q

Az árak a házhozszállítás
díját tartalmazzák.

Érd.: 06-20-260-7365

Eladó! Zrínyi Miklós u. 3. szám alatti 3
szobás családi ház melléképületekkel.
Irányár: 7 M Ft
Érdeklõdni: 20-53-11-005

4 égõfejes gáztûzhely palackkal együtt
25.000.- Ft, valamint 2 hektóliteres
mûanyag kád eladó.
Érdeklõdni: 389-054

Eladó / kiadó Nyársapáton a Kertes
utcában villannyal, kúttal rendelkezõ
felszántott zártkert.
Érd.: 389-021

Duguláselhárítás
06-30/906-5547

20 db 6 m-es vas öntözõcsõ, 3 db 200
literes vashordó eladó.
Érd.: 18:00 után 70-3800-219

Tulajdoni hányad eladó a nyársapáti
084/5 hrsz-ú ingatlanban 29.000.- Ft
vételárért.
Érdeklõdni: 06-30/901-9726

Nyársapáton a 441-es számú út mellett
kétgenerációs, de kisüzemként is
használható tanya eladó 3 ha 3448
négyzetméter földterülettel, melybõl 15
éves akácerdõ 1 ha 5595 négyzetméter.
Irányár: 27 millió forint.
A lakóház és kisüzem funkcióval
rendelkezõ tanyaépület 2877
négyzetméter szántó területtel 17 millió
forintért önállóan is eladó.
Érdeklõdni: 06-30/901-9726

NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT AJÁNLATA

- hagyományos pácolású sonkák
- töltött húsok

- fûszerezett töltött káposztahús
- kocsonya hús

- saját készítésû füstölt kolbászok, szalámik
- sertés húsok

- házi hurka, kolbász
- szalonna félék
- tepertõ, pörc

- fagyasztott baromfi félék
- kolbászhús, formázott sonka
- kolbász készítés igény szerint
- minden héten más-más akció

Szeretettel várom Tisztelt Vásárlóimat!

ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságot kötött:

Füle László és Mészáros Irén 2018.
május 18-án.

Gratulálunk!

Született:

Sófalvi Zoltán és Gáspár Tünde
MARTIN nevû gyermeke 2018.
május 4-én.

Köszöntjük az újszülöttet!

Meghalt:

Kõvári Irma Nyársapát, Kereszt d.
10. szám alatti lakos 2018. április 24-
én, 57 éves volt.

Szalai Mihályné Nyársapát, Csemõ
d. 2. szám alatti lakos 2018. május 5-
én, 57 éves volt.

Kósa Balázsné Nyársapát, Szélsõ d.
18. szám alatti lakos 2018. május 8-
án, 52 éves volt.

Emléküket õrizzük!

HIRDETÉSEK
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