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A Karácsony már idõtlen idõk óta a szeretet ünnepe, a
boldogság, a meghittség napja. A Karácsony mindent és
mindenkit megváltoztat.
Jobban vágyunk a csendre,
a nyugalomra, visszatérünk
azokhoz az értékekhez,
amelyek a hétköznapok
rohanásában idõnként a
háttérbe szorulnak. Jobban
figyelünk családunkra,
barátainkra, embertársaink-
ra. Az ajándék vásárlás és
az ünnepi készülõdés
izgalma csodálatos, azonban
ezen az ünnepen mégis a
szereteten van a fõ hang-
súly, azokon a meghitt pilla-
natokon, melyeket szeretteinkkel együtt tölthetünk el. Néha
egy szóval, egy mosollyal, egy érintéssel sokkal többet
tudunk kifejezni, mintha drága ajándékokkal halmoznánk
el egymást. Sok ember nem tudja, mi hiányzik az életébõl,
pedig ez nem más, mint az igaz szeretet.
Az igazi ünnephez, és az egész életünkhöz nem kell más,
csak az, hogy szeretni, tisztelni tudjuk egymást, mert hiába

KEDVES NYÁRSAPÁTIAK!

Kis Miklós polgármester

jön össze a család, a baráti társaság, ha csak rideg
ajándékozásból, vacsorából és egymást untató beszél-

getésbõl áll az ünnep. Kell,
hogy legyen közöttünk egy
kapocs és ez nem más, mint
a szeretet.
Engedjék meg, hogy az év
végéhez közeledve, köszö-
netet mondjak mindazoknak
a Nyársapátiaknak, akik
egész évben segítették
településünk fejlõdését és az
önkormányzat munkáját. Így
köszönöm az önkormányzat,
az önkormányzati hivatal, az
iskola, az óvoda, az egész-
ségügy és a mûvelõdési ház

dolgozóinak a lelkiismeretes munkáját, köszönöm a
lakosságnak, a civil szervezeteknek a támogatását.

Áldott, békés szeretetteljes karácsonyt
és boldog új évet kívánok mindenkinek!

Tisztelettel várjuk Nyársapát lakosságát adventi programjainkra
2018. december 9-én, december 16-án és december 23-án vasárnap este

17 órakor a templom elõtt,
ahol hagyományainkhoz híven az alkalomhoz illõ helyi mûsorral, forró teával, forralt borral és

szívbõl jövõ szeretettel együtt készülõdünk karácsony szent ünnepére.

Mûvelõdési ház dolgozói

ADVENTI PROGRAMOK
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Kis Miklós polgármester úr köszöntötte a megjelenteket.
Falugyûlés keretén belül Nagyné Kovács Éva Kiss Andrea
közremûködésével projektoros bemutató kíséretével
tájékoztatták a lakosságot a 2018. évi beruházásokról,
pályázatokról, az év jelentõsebb eseményeirõl.
2018. év befejezett és folyamatban lévõ beruházásai
Járdaépítés
Nyársapát Község Önkormányzata 2017. évben pályázatot
nyújtott be szilárd burkolatú járda felújítására. A támogatás
intenzitása 85%, melyhez 15 % önerõt kell biztosítani.
A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések keretében 5.747.149 .- Ft vissza nem
térítendõ támogatást ítélt meg, melyhez a képviselõ-testület
1.014.203 .- Ft saját forrást tett.
Ezen összegbõl három járdaszakasz készült el, újult meg
600 m2 területen. A fejlesztéssel érintett járdák az Arany
János utca József A. út – Szarka M. u. közti szakasza, a
Szarka Mihály utca a mûvelõdési házig, illetve a
Szövetkezeti utca József Attila út – Posta utca közötti
szakasza. A régi, rossz minõségû járdát eltávolították,
helyette 6 cm vastag szürke térkõ burkolat került
elhelyezésre. A befejezés 2018. március vége volt.
A jó minõségû járdán biztonsággal közlekedhetnek a
gyalogosok.
ASP rendszerhez csatlakozás
Nyársapát Község Önkormányzata csatlakozott az ASP
központhoz 6 millió Ft-os 100 %-os támogatású pályázattal.
Ezzel a közszolgáltatás fejlesztését szolgáló számítógépes
rendszer épült ki az önkormányzat hivatalában 10
munkaállomással és 8 db kártyaolvasó beszerzésével.
Egészségház építése
Nyársapát Község Önkormányzata 80 milliós pályázatot
nyújtott be egészségház létrehozására.
A Nemzetgazdasági Miniszter 2017. december 28. napján
támogató döntést hozott új egészségház építésének
támogatására.
A megítélt, vissza nem térítendõ támogatás pontos összege
79.846.750.- Ft. Ezen összeg felhasználásával a József
Attila út és az Ugyeri út keresztezõdésénél lévõ
önkormányzati telken kerül kialakításra modern,
akadálymentesített környezetben a háziorvosi rendelõ, a
fogorvosi rendelõ és a védõnõi szolgálat épületegyüttese.
Az ünnepélyes alapkõletételre 2018. április 4-én került
sor. Jelenleg a kivitelezõ EcoSaving Kft. az épület
környezetének külsõ kialakítását végzi, amit láthatnak is
a falu lakosai nap mint nap a fõutcán közlekedve. A
beruházás megvalósítása a végéhez közeledik.
Mini vállalkozói zóna és inkubátorház kialakítása
Nyársapát Község Önkormányzata a Széchenyi 2020
program keretében valósítja meg 98 milllió 106.884. Ft
vissza nem térítendõ EU-s támogatás segítségével a
vállalkozói negyedet a Nyársapát, Epres utca Nyársapát
dûlõ keresztezõdésénél lévõ 521/6 hrsz-ú telken. A 2
hektáros területen 6 db egyenként 3325 m2-es telket alakított

ki a beruházó és egy úgynevezett inkubátorház is létesül,
melyet közösen használhatnak majd a területet igénybe
vevõ vállalkozások.
Erdei iskola
A már meglévõ Nyilasi iskola udvarán kapott helyet a
2018 nyarán felépült 60 m2-es szaletli kemencével és
sparhelttel, illetve mellette a két 6 méter átmérõjû szigetelt
jurtasátor.
Ezt nevezzük a nyársapáti erdei iskolának. A
megvalósításhoz elnyert támogatás összege 8 millió Ft.
Bimbó Brigitta erdész-vadgazdatechnikus szakszerû
vezetésével 2019 tavaszától várjuk az idelátogató
csoportokat, baráti társaságokat, gyerekcsoportokat,
családokat.
Bölcsõde építése
Az Elek Apó Óvoda mellett, a József Attila út és Viola
utca sarkán pályázati pénzeszköz felhasználásával épül majd
meg a falu 28 férõhelyes bölcsõdéje. A benyújtott pályázat
bruttó bekerülési költsége 210.400.000.- Ft.
Az úgynevezett Vankó néni féle portán a talajrendezés,
bontási munkálatok folytak.
Felszíni csapadékvíz elvezetésre pályázat
Nyársapát Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be
2017. évben a Nemzetgazdasági Minisztérium „Települések
felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése,
a települési vízgazdálkodás korszerûsítésének támogatása
Pest megye területén” elnevezésû pályázatára. A
maximálisan elnyerhetõ támogatási intenzitás 95 %, ami
azt jelenti, hogy 5 % saját erõt kell biztosítani a projekt
megvalósításához. A támogatási konstrukció keretében
igényelt támogatás 245.710.688.- Ft, melyhez az
önkormányzat saját forrásból 12.932.141.- Ft összeget tesz.
A projekt teljes költsége 258.642.829.- Ft.
A felszíni csapadékvíz elvezetéssel érintett területek a
külterületi 0215, 0350 és 0400 hrsz., a belterületen a József
Attila út (090 hrsz), valamint a Petõfi Sándor utca (103,
338 és 339 hrsz.).
Külterületi utak makadám úttal történõ megvalósítása
Sikeresen pályázott az önkormányzat a Nyársapát dûlõ,
Öreg dûlõ, Epres utca, Kertes út, valamint a Homoki dûlõ
buszmegálló és a MIKLAKER közötti szakasza makadám
úttal történõ megvalósítására és gépbeszerzés.
A projekt teljes költsége 116.433.636.- Ft. A támogatás
90 % a saját forrás 10 %. A közbeszerzési eljárás
eredménytelenül zárult, új eljárás ismételt kiírása szükséges.
Belterületi utak felújítása
Az önkormányzat benyújtotta pályázatát belterületi utak
felújítására is. Ennek keretében felújításra kerül a Dózsa
György, a Viola, a Vasút, a Rákóczi és a Kun Imre utca.
A támogatás mértéke 78.778.610.- Ft. Az útfelújítás mellett
jelzõtáblákat helyeznek ki és fákat is ültetnek majd.
2018. év rendezvényei, ünnepségei (idõrendi sorrendben)
Jan. 20. Magyar Kultúra Napja alkalmából a Népdalkör
Veresegyházon lépett föl nagy sikert aratva.

FALUGYÛLÉS ÖSSZEFOGLALÓJA
2018. NOVEMBER 30.
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Jan. 23. Általános iskolában köszöntöttük a Magyar Kultúra
Napját.
Febr. 17. Elek Apó Óvoda jótékonysági bálján 170 vendég
szórakozott a tornateremben. Óvodai farsangot most is
nagy izgalommal várták a gyermekek, február 23-án délelõtt
a mûvelõdési ház kertjében kisze bábot égettek, mely elûzi
a telet, majd jelmezes felvonulás és a Lóca együttes
színvonalas interaktív mûsora szórakoztatta az ovisokat.
Iskolai farsangi bál is febr. 23-án volt a tornateremben.
Márc. 1. Vendégünk volt a Székelyhídi Gyermek Jézus
Otthon.
Márc. 2. Gazdaköri Fórumra hívta a Nyársapáti Gazdakör
a nyársapáti gazdákat és a környezõ települések
gazdaköreinek tagjait a mûvelõdési ház nagytermébe. A
100 fõ részvételével lezajlott tájékoztató rendezvényt
megtisztelte jelenlétével, illetve elõadóként is
közremûködött Földi László országgyûlési képviselõ, dr.
Viski József agrár-vidékfejlesztésért felelõs helyettes
államtitkár, Velkei József, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Fõvárosi és Pest Megyei elnöke, Obreczán Ferenc,
a MAGOSZ fõtitkára.
Márc. 3-án rendkívül nagy sikerû Vadászbált rendezett a
Nyársapáti Vadásztársaság.
Márc. 8. Községi Nõnapra vártuk a lányokat, asszonyokat.
Elsõként Földi László országgyûlési képviselõ mondta el
szívhez szóló gondolatait a nõkrõl. Az önkormányzat
nevében Kis Miklós polgármester úr és a képviselõ-testületi
férfi tagjai is gyönyörû virágokkal köszöntöttek bennünket.
Márc. 14. Mint minden évben, most is a Mátyás Király
Általános Iskola nevelõi és diákjai szereplésével
emlékeztünk az 1848. március 15-ei  eseményekre.
Ápr. 4. Egészségház ünnepélyes alapkõ letételére került
sor. A nemzeti színû szalaggal átkötött kapszulát Földi
László országgyûlési képviselõ, Kis Miklós polgármester
és Mucsányi Tamás projektmenedzser helyezte el.
Ápr. 8. Országgyûlési képviselõ választás. A 12-es számú
Pest megyei választókerületben ismét Földi László nyerte
el a választók bizalmát, így harmadik országgyûlési
képviselõi ciklusát kezdhette meg.
Ápr. 11. Költészet Napja megünneplése
Ápr. 28. MAJÁLIS Ez az év elsõ nagyrendezvénye
Nyársapáton családias fõzõcskével, egész napos
programokkal, mellyel igyekeztünk minden korosztály
számára felejthetetlenné tenni a napot. E rendezvény
keretében ünnepelte a Nyugdíjas Tánckar a 10.
születésnapját.
Május 4-én Borrendi közgyûlés zajlott Nyársapáton. A
borlovagok szavaztak zászlós borukra is, mely címet erre
az évre Füle Dénes cserszegi fûszerese nyerte el.
Május 20. Motocross verseny. Pünkösd vasárnap Junior és
Senior Országos Bajnokság és Meghívásos Verseny zajlott
a Nyársapáti Motocross Egyesület pályáján 146 motoros
nevezésével, akik a határon túlról is érkeztek.
Jún. 1-jén Tóth Tibor, a Mátyás Király Általános Iskola
igazgatója nyugdíjba vonulása alkalmából Németh László-
díjat vehetett át a Pesti Vigadóban.
Jún. 4. TRIANONI megemlékezés
Óvodai ballagáson, június 8-án 22 nagycsoportos búcsúzott
az ovitól. Június 16-án, az iskolai ballagáson nem csak a

18 fõ 8. osztályos tanuló búcsúzott az iskolától, hanem
Tóth Tibor igazgató is.
Jún. 17. Gokart csapatversenynek adott helyet a Bognár
Gokart Park, mely igen népszerû a gyerekek és a felnõttek
körében is.
Az általános iskola 4 nyári tábor megrendezésére nyert
pályázati összeget az Erzsébet program keretébõl. Ennek
elsõ tábora a focitábor volt 65 gyermek részvételével.
Júl. 7. Törtel Juhászfesztiválon egy igen erõs fõzõ csapattal
vett részt Nyársapát. El is hoztak több díjat is. A
gasztronómiai totón másodikak lettek, majd átvehették a
polgármester különdíját és a legszebb tálalásért, díszítésért
járó elsõ helyet is.
Nyári Erzsébet táborok sorát a Mátyás nyomában tábor
követte az iskolában. Július 9-én indult a 3. Erzsébet-
tábor, a Csak természetesen tábor, amely a természetismeret,
a környezettudatosság és az önismereti közösségépítés köré
épült fel
A 27. kerékpártúra 27 résztvevõvel
Júl. 15. Gokart gyermekverseny zajlott 27 nevezõ fiatal
részvételével.
Július 21. LECSÓFESZTIVÁL Még soha nem nevezett a
lecsófõzõ versenyre ennyi csapat, mint erre a jubileumi,
10. Lecsófesztiválra. 56 csapat részvételével zajlott a
megmérettetés, ami szinte a rendezvényterület 100 %-os
kihasználtságát jelentette. A megnyitón köszöntõt mondott
dr. Nagy István agrárminiszter. A fõzõverseny indításán
közremûködött Kis Miklós Zsolt vidékfejlesztési államtitkár
és Földi László országgyûlési képviselõ is.
Aug. 12. Gokart verseny Kossuth Kupa rendezvény zajlott,
melyre 18 fõ nevezett. A versenyt Kis Miklós polgármester
úr nyitotta meg és Õ is adta át a díjakat.
Augusztus 20. ünnepségünk két helyszínen, az Árpád-
parkban az Árpád-szobor koszorúzásával, illetve a Szarka-
kúria parkjában zajlott Földi László országgyûlési képviselõ
ünnepi beszédével, majd sor került az új kenyér
szentelésére. Ezen az ünnepségen adja át Kis Miklós
polgármester úr az önkormányzat által adományozott
községi kitüntetéseket.
Az utolsó nyári tábor augusztus 20-án indult az iskolában
Lóháton a matematika világában címmel.
Erdélyben is jártak az iskolások 30 fõvel szintén az
Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
támogatását elnyerve. 1 hetet tölthettek Ivón.
Aug. 25. Egerben a Népzenei Gála minõsítõ versenyén, a
fiatalokkal kibõvült Népdalkör arany minõsítést kapott,
melyhez gratulálunk és további sok sikert kívánunk.
Szept. 22. SZÜRETI MULATSÁG ismét benépesült a
Szarka-kúria parkja a Szüreti Mulatságra érkezett
vendégekkel, akik az igazán rossz idõ ellenére is eljöttek
azért, hogy egy újabb családias hangulatú, minden
korosztályt megmozgató eseménynek legyenek Szept. 23.
Motocross futam zajlott ismét az Ugyeri úti pályán, melyet
igazán szeretnek a cross versenyzõk idehaza és a külföldrõl
érkezõk is.
Okt. 12. Nyugdíjas Nap
Okt. 19. 1956-os megemlékezés és a Pest Megyei Értéktár
vándorkiállítás megnyitója
Okt. 22-23. Népdalkörünk nagy álma teljesült, ugyanis
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ekkor került sor a CD felvételére a mûvelõdési házban.
Nov. 24. Katalin Bál
Nov. 28. körzeti versmondó verseny
Nov. 30. FALUGYÛLÉS és a Mini Vállalkozói Zóna
pályázat lakossági fóruma
December „Nincs kis segítség!” jótékonysági gyûjtés a
Dévai Szent Ferenc Alapítvány számára
Adventi mûsorok dec. 2., 9., 16. és 23.
Karácsonyi Csillagokért Alapítvány díszvilágítás
Kis Miklós: Néhány gondolattal szeretném kiegészíteni az
elhangzottakat. A bölcsõde építésével kapcsolatosan beadta
az önkormányzat a pályázatot, azonban döntés csak 2019.
tavaszán lesz. Szó volt a kerékpárútról jelen esetben a
Nyársapáti bekötõúttól a buszfordulóig terjedõ szakasz
kiépítésérõl van szó, most erre volt lehetõség pályázni.
Nem nyert a fõtér és piac kialakításával kapcsolatos
pályázatunk, a faluban nincs a piacnak hagyománya. A
piacnak bevétellel kellene a jövõben rendelkeznie, nem
tudta volna a település ezt produkálni.
Szeretném megköszönni az iskola tanulóinak az egész éves
szereplésüket. Dr. Gyáfrás Sándor háziorvosunknak
szeretném megköszönni a munkáját, hamarosan az új
rendelõben fogadhatja a betegeket. Ami a közbiztonságot
tekinti, halhattunk apróbb dolgokról, de kirívó eset
szerencsére ebben az évben nem történt. Köszönöm az
aktív civil szervezetek munkáját, sajnos egyre kevesebben
vannak azok akik tesznek a közösségért.
Köszönöm a Képviselõ-testületnek, dr. Bicskei Krisztina
jegyzõnek, a Hivatal dolgozóinak egész éves munkájukat,
Bimbó Pálnak a közmunkások koordinálást.
Majd következtek a lakossági kérdések és hozzászólások.
Tolnai Judit: Munkámból kifolyólag családlátogatások
alkalmából többször fordulok meg külterületi tanyákban,
ahol sokszor igen nehezen találom meg a keresett ingatlant.
A dûlõkben illetve a faluban kihelyezett dûlõ és utcanév
táblák kihelyezésének lehetõségérõl szeretnék érdeklõdni.
Illetve az iskolai étkezéssel (áremelés, alsós-felsõs adag)
kapcsolatosan több szülõ jelzett és tapasztaltunk
problémákat.
Kis Miklós: A dûlõkben voltak kihelyezve táblák, azonban
sajnos ezeket oszlopostól ellopták. Tervben van az új táblák
kihelyezése. Ami a közétkeztetést illeti sajnos mindig
vannak problémák, a térítési díjat a vállalkozónak emelnie
kellett. Az önkormányzat 50.- Ft-tal tudja támogatni az
ebéd térítési díját. A felvetett kérdést tárgyalni fogja a
testület.
Török Pál: A kutak bejelentésével kapcsolatosan, a dûlõutak
siralmas állapotáról szeretnék tájékoztatást kapni. kért
tájékoztatást. Javasolnám, hogy a Nyársapátot képviselõ
országgyûlési képviselõ tartson alkalmanként fogadóórát,
illetve a helyi képviselõk is tartsanak fogadóórát, jobban
mûködjenek együtt a lakossággal.
dr. Bicskei Krisztina: Figyelembe kell venni, hogy kizárólag
az adott napon hatályos jogszabályokat lehet közzé tenni.
2018. január hónapban is közzétettük a kutakkal kapcsolatos
kötelezettségeket.
Kis Miklós: Sajnos a dûlõutak állapota mindig probléma,
de mindig igyekszünk a lehetõségeinkhez mérten

A FALUGYÛLÉSEN KÉSZÜLT TOVÁBBI FOTÓKAT

MEGTEKINTHETIK A NYARSAPAT.HU

WEBOLDALON.

karbantartani azokat. Ha sikerül az önkormányzatnak
megvásárolnia a traktort, akkor a dûlõutak folyamatos
karbantartása is meg tud valósulni.
Tóth Gábor: Belterületi útfelújítással kapcsolatosan
érdeklõdnék láttam, hogy a Rákóczi utca is szerepel a
felújítandó utcák között. Szerintem ettõl az utcától vannak
jóval rosszabb állapotban lévõ felújításra szoruló utcák.
Több éve szintén elhangzott a falugyûlésen a csatorna
hozzájárulás nem fizetés problémája, nem értem miért várt
eddig az önkormányzat egy ügyben.
Kis Miklós: Tavaly több mint 1.000.000.- Ft-ot költöttünk
az utak karbantartására. A nem önkormányzati tulajdonban
lévõ József Attila úttal kapcsolatosan sajnos nem mi
rendelkezünk. Az elnyert belterületi útfelújítás pályázat
keretén belül a kijelölt utcák kerülnek most felújításra. A
csatorna hozzájárulást nem fizetõk ügye sajnos a mi napig
probléma, többször felszólítottuk a Hírmondón keresztül a
nem fizetõ lakosságot. Azért vártunk eddig, mivel ebben
az évben járt le a részletfizetési határidõ. További
intézkedéseket, lépéseket fog hozni az önkormányzat a
nem fizetõkkel szemben.
Polgármester úr megköszönte a részvételt minden kedves
megjelentnek és ezúton kíván Békés Karácsonyt és Boldog
Új Évet Nyársapát minden lakosának.

Nyársapát Község Önkormányzata
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KÉPES BESZÁMOLÓ A BERUHÁZÁSOKRÓL

Egy igen elszomorító történettel
keresték meg a Hírmondót, hogy
mások okulására közöljük az esetet.
Karácsony közeledtével egyre
többször rendelünk internetes
csomagokat, amiket tényleg rövid
határidõvel hoznak házhoz a
csomagszállító cégek – természe-

tesen nevet nem írhatunk.
Károsult ismerõsöm is több csomagot várt különbözõ
összegekben. Mivel nem volt elérhetõ a kiértesítés idején,
szüleit kérte meg, hogy vegyék át a csomagokat, melyre
természetesen pénzt is hagyott náluk. Az elsõ csomagot
édesanyjáék át is vették és ki is fizették a díjat, amit kért a
„pénzéhes” futár.  A kért összeg tízszerese volt a valódi
értéknek – 4000.- Ft helyett 40000.- Ft. (Vajon hányadik volt
ez az eset?) Csak egy 0 a különbség, amit az idõsebb emberek
könnyedén elnézhetnek.
Ebbõl csak akkor lehet baj, ha tisztességtelen a pénz átvevõje.
Mit gondol ez a szomszéd településen élõ „ember” magáról?
Hát ennyit ér a becsülete? A szülõk csak akkor jöttek rá, hogy

KÉREM, FIGYELJÜNK JOBBAN!

valami nem stimmel, amikor megérkezett a második csomag,
de a náluk hagyott pénz már nem volt rá elég.
Szomorú, hogy egyetlen ilyen ember több száz tisztességes
futárba vetett bizalmat rengethet meg. Mert bizony a kis
falvakban az ilyen eseteknek nagyon gyorsan híre megy.
A hatóságok ezekre a panaszokra nem tudnak érdemben
reagálni, mert bizonyíthatatlan, hogy mennyi pénzt adtak át.
Ezt a történetet azért tettük közzé, hogy figyeljünk oda jobban
a csomagok átvételénél.
Reménykedünk, hogy csak egyedi esettel állunk szemben.

Nagyné Kovács Éva
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A Nyársapáti Szarka Mihály
Mûvelõdési és Szabadidõközpontban
2018. 11. 30-án megrendezett
lakossági fórummal egybekötött
közmeghallgatáson bemutatásra került
Nyársapát Község Önkormányzata
„MINI VÁLLALKOZÓI ZÓNA
KIALAKÍTÁSA NYÁRSAPÁTON”
címû projektjének aktuális állása.
A helyi lakosok mellett a
projektismertetõt szervezõ és a
prezentációt bemutató E-dictum Alfa
Kft. által meghívott Vállalkozók is
megismerhették a Mini Vállalkozói
Zóna által kínált lehetõségeket, illetve
a projekt megvalósításában
közremûködõket.
A rendezvényen elhangzottak alapján
megtudhattuk, hogy a beruházás fizikai
megvalósítása immár a célegyenesbe
ért. A projekthez kapcsolódóan a
Tender-Med Hungary Kft. által
lefolytatott közbeszerzési eljárás
alapján a kivitelezési munkákat 2018
áprilisában megkezdõ DIAGONÁL
3000 Kft. már az utolsó simításokat
végzi a munkaterületen. A belsõ
munkák közül még a szerelvényezés
befejezése van hátra. Ezzel
párhuzamosan folyamatban van a
terület csapadékvíz elvezetésének
kiépítése, illetve a kivitelezést
fizikailag lezáró tereprendezési munkák
elvégzése. Amennyiben a kivitelezéssel
kapcsolatban a mûszaki ellenõrzést
ellátó Kalocsa Bt. képviselõje mindent
rendben talál, következhet a
használatbavételi engedély
megszerzésének elindítása.

A projekt eredeti ütemezését a projekt
gazda Önkormányzat és konzorciumi
partnere - a projektmenedzsmenti
feladatokat is ellátó - Pest Megyei
Területfejlesztési Nonprofit Kft.
egyeztetését követõen egyszer kellett
módosítani. Ennek értelmében a
beruházás fizikai befejezésének
eredetileg 2018.11.30-ra tervezett
dátuma 2019.04.30-ra módosult. A
módosításra elsõsorban a pályázat
elbírálásának elhúzódása miatt volt
szükség.
A fórumon bemutatkozott a MINI
VÁLLALKOZÓI ZÓNA elsõ, bérleti
szerzõdéssel és építési engedéllyel
rendelkezõ betelepülõ vállalkozása is
Bálint Dávid ceglédi egyéni vállalkozó
személyében.
A beruházás a VERSESNYKÉPES
K Ö Z É P - M A G Y A R O R S Z Á G I
OPERATÍV PROGRAM, „AZ
ÜZELTI INFRASTRUKTÚRA
FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA
PEST MEGYÉBEN” címû felhívás
keretében az EURÓPAI
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP
és MAGYARORSZÁG
K O R M Á N Y Á N A K
TÁMOGATÁSÁVAL VALÓSUL
MEG.
A fejlesztés eredményeként kialakításra
kerül 6 db, egyenként 3.325 m2

alapterületû, összközmûvesített ipari
ingatlan és egy Mini Inkubátorház.
A Mini Vállalkozói Zónában
szabadhelyek még elérhetõk. Ezzel
kapcsolatban bõvebb felvilágosítás az
ingatlan tulajdonosánál, Nyársapát

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Község Önkormányzatánál a Közös
Önkormányzati Hivatalban kérhetõ:
Cím: 2712 Nyársapát, Arany János
utca 11.
E-mail:
polgarmester@nyarsapathivatal.t-
online.hu
Telefon: +36 53 389 111
Honlap: www.nyarsapat.hu

További információ kérhetõ:

Varga Edit
sajtóreferens

varga.edit@mailpartner.hu
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Békés Karácsonyi Ünnepeket
és Sikerekben Gazdag,

Boldog Új Évet Kívánok
Kicsiny Falum

Minden Lakójának!

Kis Anita
képviselõ

ÓVODAI HÍREK

November 11-én Szent Mártonra  emlékezünk. Óvodánknak fontos célkitûzése átadni és megtartani a magyar keresztényi
és népi hagyományokat. Az egész hetet annak a  jegyében töltöttük el, hogy ezen értékeket megéljük.
Az egymásra figyelés, segitõkészség,  szerénység követendõ erények minden gyermek és felnõt számára.
A gyerekek megismerték  Szent  Márton legendáját, versekkel, énekekkel gazdagitották tudásukat készülvén a pénteki
lámpás felvonulásra. Csoportonkén lámpákat készítettünk  libával díszítve, melyek felvonuláskor bevilágitották az
útvonalunkat.
Köszönettel tartozunk Molnár Pali bácsinak és a szülõknek,  akik fontosnak tartották, hogy gyermekeikkel közösen
megélhessék ezt a fontos eseményt.
Dadus nénik szorgos kezeiknek köszönjük a meleg teát és a zsíros kenyeret.

MÁRTON NAP AZ ÓVODÁBAN

EGÉSZSÉGHÉT

2018. november 19-23-ig egészség hetet tartottunk az
óvodában. Minden nap történt velünk valami izgalmas.
Hétfõn ellátogattunk a zöldség boltba, ahol
megismerkedhettünk a zöldségekkel és gyümölcsökkel,
azok vitamin tartalmával és egészségre gyakorolt
hatásukkal. Megnéztük, hogyan történik egy vásárlás és
hogyan méri le Andi néni a megvásárolni kívánt
gyümölcsöket.
Kedden a gyógyszertárban egy kedves gyógyszerész néni
mesélt nekünk milyen feladatokat lát el. Láttuk, hogyan
néz ki egy recept és hogyan történik a gyógyszer kiadása.
Megmutatta, milyen gyógyszerek és vitaminok vannak;
elmondta, hogy mikor elég csak a vitamin és mikor kell
már a doktor bácsihoz menni, megtudtuk azt is, hogy a
gyógyszertárban nem csak gyógyszereket lehet vásárolni.
Szerda reggel Judit néni zenés tornát tartott nekünk és
megmozgatta minden testrészünket.

Ezután megnézhettük  az  orvosi rendelõt,  ahol Sanyi
bácsi megmutatta nekünk, milyen mûszerekkel vizsgálja
meg a hozzá érkezõ betegeket.  Megtudtuk, hogy minden
betegnek van kartonja és ezen vezetik, kinek milyen
betegsége van és milyen gyógyszereket kap. Megnézhettük,
mit rejt az orvosi  táska, és hogy milyen kötszereket és
injekciókat kaphatnak a betegek. A gyerekek egész héten
az egészségrõl  beszélgettek és a témához kapcsolódó
feladatokat oldottak meg és rajzokat készítettek.
Köszönjük szépen a gyógyszertár dolgozóinak, az orvosi
rendelõ dolgozóinak, hogy munka és a betegek mellett
szakítottak ránk idõt, fogadtak minket és ajándékkal
kedveskedtek nekünk. A gyerekek élményekkel gazdagon,
sok új információt megtudva értek vissza az óvodába. A
programok által az egészséges életmód közelebb került
hozzájuk, reméljük sok mindent hasznosítanak a
tapasztaltakból.
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Nyársapáti Általános Mûvelõdési Központ
állást hirdet

KONYHALÁNY
munkakör betöltésére

Jelentkezni:
2712 Nyársapát, József Attila út 22.

2019. 01. 31-ig
önéletrajz beadásával lehet.

Ebben az évben is lehetõségünk nyílt színházbérletet vásárolni. A bérletünk 4 elõadásra szól, amibõl kettõ színdarabot
megtekintettünk a nagykõrösi Arany János Kulturális Központ színház termében. Az elõadást a színház terem erkélyérõl
nézhettük meg, ami a legtöbb gyereknek újdonság volt.
Igazi ovis gyerekek számára íródott meséket láttunk, gyönyörû díszletekkel, kitûnõ színészi teljesítménnyel. November 21-
én az Erdõk könyve c. színdarabot – mesét nézhettük meg. Utazásunk során meg csodáltuk az õszi természet szépségeit
megfigyeltük a városi közlekedést is.
Ebben az elõadásban megismerhették az erdõ kis lakóit, az aláfestõ zene, a bábok igényessége nagyon megragadta a
gyermekeink fantáziáját.
Lelkesen várjuk a következõ színházi elõadást, amikre januárban és februárban utazunk el Nagykõrösre.

SZÍNHÁZBAN VOLTUNK…

ÁLLÁSHIRDETÉS
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A téllel december 2-án beköszöntött a karácsony várás idõszaka is. Összegyûlt Nyársapát apraja és nagyja, hogy
meggyújtsuk az elsõ lila gyertyát a falu koszorúján templomunk elõtt.
Miután Zsolt diakónus megáldotta a szívünket, hogy azzal jól tudjunk látni, megszentelte a koszorúnkat is.
Óvodánk nagycsoportosai örvendeztettek meg bennünket kedves mûsorukkal, majd Tóth Viktória a Süni csoport
nevében meggyújtotta az elsõ gyertyát.
Az ÁMK dolgozóinak ezúton szeretnénk hálánkat kifejezni a szíves vendéglátásért.
Bimbó Pál és társai felépítették a betlehemi barlang istállót, így segítségével talán mi is szállást tudunk készíteni a
következõ hetekben a lelkünkbe, ahová szívesen megszületik  KARÁCSONY ünnepén a MEGVÁLTÓ.

MEGKEZDÕDÖTT AZ ADVENT SZENT IDEJE

ISKOLAI HÍREK

2018. november 24-én az általános iskola tornaterme adott
otthont a már évek óta hagyományosan megrendezésre
kerülõ Katalin bálnak, amelyet az Iskolai Szülõi Szervezet
és a Diákönkormányzat szervezett meg.
A bálon Dobozi Julianna DÖK vezetõ mondott köszöntõt,
és elismerõ szavakkal illette a bál létrejöttét elõkészítõ
szülõk, pedagógusok és tanulók munkáját.
A mûsort az általános iskola pedagógusaiból és a szülõkbõl
alkalmilag verbuválódott tánccsoport nyitotta meg
fergeteges koreográfiájukkal.
Majd az iskola 5. osztályának tanulói tánctudásukkal
kellõképpen felpörgették az addigra közel 300 fõvel
felduzzadt, szórakozni vágyó tornatermet.
A remek programokat a Kisméhecske Kifõzde által feltálalt
finom falatok követték, de már nem a megszokott módon,
mert a finom vacsora elfogyasztása közben tartalmas
programban következett az est mûvészvendége a Muzsika
Tv-bõl ismert és méltán elismert Demeter Zsuzsi, aki
hegedûszóval ellátott kellemes zenéjével elbûvölte a
közönséget.
Köszönjük fellépõink aktivitását és odaadó munkáját,
mellyel felejthetetlen emlékké tették a bált megelõzõ
programokat mindenki számára.
A program a vacsora után tovább folytatódott. A nagyszerû
hangulatról egészen hajnalig a mára nagyon népszerû
Robesz együttes három tagú zenekara gondoskodott Bakos
Róbert vezetésével.
Nyársapát község vállalkozói és odaadó magánszemélyei
által felajánlott számos és értékes tombola sorsolására éjfél
után került sor.

BESZÁMOLÓ A KATALIN BÁLRÓL

A befektetett munka azonban megérte a fáradtságot, mert
az elmúlt évekhez hasonlóan, az idei Katalin bálunk is
nagyon eredményesre sikerült: közönségünk remekül
szórakozott, iskolánk pedig több mint 500.000 Ft-tal
gyarapodott.
Külön köszönet ezért Kis Miklós polgármester úrnak, a
bál elõkészületeiben nyújtott segítségéért, a rendezvény
támogatásáért. Iskolánk Szülõi Közösségének egyéni és
közösségi adományaikért, támogató jegyek vásárlásáért,
tombolatárgyak, adományok gyûjtéséért, a díszítésben és
takarításban nyújtott aktív munkáért.
Köszönjük a nap elõkészítésében és a „romeltakarításban”
nyújtott teljesítményét Nyársapát Község
Önkormányzatának. Köszönjük Nyári László és a
közmunkások munkáját.
A bálon részt vevõ kedves vendégeinknek aktív
részvételükért és végül, de nem utolsó sorban minden
támogatónknak a rendezvény sikerének elõsegítéséért.
Bízzunk benne, hogy ez a hagyomány még sok-sok évig
megmarad a gyermekek érdekében, de én elérkezettnek
éreztem az idõt a változtatásra, ezért a közös munkát segítõ
személyeknek külön köszönet, a továbbiakban pedig
hasonló sikereket és rengeteg pozitív élményt, valamint
további jó munkát kívánok az elkövetkezendõ évekre.

HÁLÁS KÖSZÖNET MINDENKINEK, AKI
HOZZÁJÁRULT A  BÁL SIKERÉHEZ, A

GYERMEKEK TÁMOGATÁSÁHOZ.

Gyõriné Langa Anikó
Szülõi Szervezet volt vezetõje
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Mi legyek, ha nagy leszek? A kérdés nehéz. Szülõ és gyermek
egyaránt nehéz, és fontos döntést kell, hogy meghozzon,
február elejéig. A gyermekek pályaválasztása egész életükre
hatással lesz. Senki nem szeretné, ha gyermeke egy rossz
választás következtében nem találná meg a helyét az életben.
Persze, mondhatná bárki, hogy módosítani akármikor lehet!
Igen, ez igaz, de ha valaki úgy indul, hogy eleve rossz irányt
választott, nehezebb lesz megtalálnia a számára helyes utat.
Iskolánk tudja, és átérzi a szülõ és gyermek felelõsségét, ezért
minden évben segítséget ad a döntés meghozatalához. Idén
is, szokásunkhoz híven, novemberben vártuk a középiskolák
képviselõit. A környezõ települések középiskoláinak
képviselõi jó hangulatban tartották meg beszámolóikat. A
mindenre kiterjedõ intézménybemutatások után senkiben

„HINNÜNK KELL, HOGY TEHETSÉGESEK VAGYUNK VALAMIBEN

ÉS EZT A VALAMIT MINDENÁRON EL IS KELL ÉRNÜNK!”

nem maradt megválaszolatlan kérdés, hiszen egyenként
lehetett kérdésekkel fordulni az intézmények delegáltjaihoz.
A hónap folyamán minden tanulónk meglátogatta azt a
középiskolát, ahol tanulni szeretne. Indulhat a hajrá! December
7-ig be kell adni a központi felvételire való jelentkezést,
melynek megírására január 19-én kerül sor. A felvételi
kemény próbatétel a gyerekeknek, hiszen bizonyítaniuk kell,
hogy a nyelvi és matematikai ismeretek a kisujjukban vannak.
Február közepéig elküldjük a jelentkezési lapokat is. Ettõl
kezdve mindenki izgalommal várja, hogy melyik
középiskolába kerülhet be. Kedves Nyolcadikosok! Kedves
Szülõk! Kívánjuk, hogy minden gyermek kerüljön közelebb
egy lépéssel álmai megvalósításához!

• Komolyzene gyerekcipõben - Közremûködõk: Kelemen
Barnabás és Kokas Katalin és gyermekeik

• Komoly zenészcsalád - Közremûködõk: Bogányi Gergely
(zongora), Bogányi Tibor (cselló), Bogányi Bence (fagott),
Bogányi Bernadett (fuvola)

• Versbe illõ család - Közremûködõk: Gryllus Vilmos,
Gryllus Dániel, Gryllus Dorka, Gryllus Soma

• Családi hagyományok - Közremûködõk: Vujicsics Együttes
és a Zsuráfszky Család
Nagy családi örömzenélés - Közremûködõk: Parno Graszt,
Boban Markovic Orkestar (Boban és Marko Markovic)

• Családi barátok, baráti családok - Közremûködõk: Malek
Miklós és Malek Andrea, Wolf Péter és Wolf Kati, valamint
a 200 éves Eötvös Cirkusz dinasztia tagjai

• Testvéri szeretet - Közremûködõk: Tóth Vera és Tóth Gabi

• Karácsony, a család ünnepe - Közremûködõk: Bolyki
Brothers Énekegyüttes

20.15 FINÁLÉ a Cantemus Kóruscsalád és a koncerten
közremûködõ valamennyi zenész család és a közönség
részvételével. A részvétel és az utazás a gyermekeknek
teljesen ingyenes.

ÚJABB LEHETÕSÉG A GYERMEKEKNEK AZ ERZSÉBET ALAPÍTVÁNYTÓL

Iskolánk elnyerte a lehetõséget, hogy az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány által szervezett karácsonyi
gálamûsoron részt vegyen a Papp László Arénában. 117 gyermek és kísérõik utazhatnak december 20-án délután
Budapestre.

A MÛSOR PROGRAMJA:
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Kellemes karácsonyi
ünnepeket

és boldog új évet kívánunk
minden kedves

nyársapáti lakosnak!
Az iskola dolgozói

Dsida Jenõ: Itt van a szép karácsony

Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:

mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?

Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,

szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.

Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,

aranymese, áhitat
minden szívet átitat.

Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek

a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.

Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték

szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!

Szeretettel hívjuk és várjuk a falu lakosait,
2018. december 20-án

10 órára,
az iskola tornatermében tartandó
községi karácsonyi ünnepségünkre

“Okozzon örömöt már a készülõdés,
 õrült rohanásban szép gondolat küldés!
 Ha a világ zord is, szívedben a béke
 hadd legyen más szívek boldog menedéke!
 Ne hagyd a szívedet – mint rossz dobozt – zárva!
 Hisz annyian állnak szeretetre várva.
 Merj adni, merj kapni, tudj elfogadni,
 s meglátod szívedben bõven fog maradni!”

Fellépnek:
az óvodások

a Nyársapáti Népdalkör
Kocsisné Bogdán Magdolna

és tanítványai
az iskola tanulói

MEGHÍVÓ
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MÛVELÕDÉSI HÁZ HÍREI

Nyársapát községben már évtizedes hagyomány a Térségi
Szarka Mihály Versmondó Verseny megrendezése. Ide
nagyon nagy szeretettel várjuk a környezõ településekrõl
és községünk általános iskolájából a legjobb versmondókat.
Idén november 28-án rendeztük meg ezt a versünnepet,
melyre 35 diák nevezett Nagykõrösrõl, Ceglédrõl, Cegléd-
bercelrõl és természetesen Nyársapátról. Sajnos egy vers-
mondó nem jöhetett el, mert lázas betegen sajnos nem
lehet verset mondani. Reméljük, hogy jövõre találkozhatunk
vele is.
Versmondó versenyünkre ellátogatott a Cegléd Televízió
is. A verseny megkezdése elõtt interjút készítettek G. Bíró
Lilla gimnáziumi tanárral, a zsûri elnökével, akinek a ma-
gyar irodalom és a versek, valamint a magyar nyelv is a
szívügye. A zsûri tagjai között köszöntöttük még dr.
Bicskei Krisztinát, községünk jegyzõjét és Dombóvári Judit
óvónõt, hitoktatót, akik mindketten nagy szeretettel monda-
nak verseket különbözõ rendezvényeinken, ünnepségeinken.
A verseny 4 kategóriában zajlott, 1-2., 3-4., 5-6, illetve
a 7-8. osztályosok versmondását pontozták. A zsûri sorszám
szerint értékelt, utána nevesítettük a sorszámokat, vagyis
csak a döntésük megszületése után tudták meg, hogy melyik
sorszám kit takar.
A CTV munkatársai az elsõ kategória, az 1-2. osztályos
versmondóink szereplésének egy részét is felvették. A
gyerekek nem illetõdtek meg, gyönyörûen mondták
verseiket, amiért külön dicséret illeti õket.
Minden korcsoportban nagyon szépen mondták a gyerekek
a magyar költõk verseit, amit szabadon választottak.
Mindenki nem érhetett el helyezést, de mindenki nyert.
Nyertünk mi, akik hallgattuk a verseket, és minden gyermek
is nyert, hiszen oklevéllel és kis ajándékokkal távozhattak
innen Nyársapátról az önkormányzat jóvoltából.
A zsûri döntése alapján az alábbi eredmények születtek:
Az 1-2. osztályosok között az elsõ helyet Matuska Lotti
Luca, a nagykõrösi Arany János Református Általános
Iskola, a második helyet Aszódi Szabolcs, a nyársapáti

VERSMONDÓ VERSENYÜNKRÕL

Mátyás Király Általános Iskola, a harmadik helyet Bognár
Nóra, a nagykõrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
tanulója érdemelte ki. A 3-4. osztályosok korcsoportjában
indult a legtöbb gyermek, 13 tanuló. Csoportjukban két
helyezésnél is pontazonosság alakult ki. I. helyezett lett
Kósa-Fehér Lili Diána a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskolából és Budai Tamara az Arany János Református
Általános Iskola tanulója. A II. helyen Faragó Gyöngy
Virág, szintén az Arany János Református Általános Iskola
diákja végzett. A III. helyet is két versmondó szerezte
meg, Bakonyi Vanda a nagykõrösi Petõfi Sándor Általános
Iskolából és Gyõri Marcell, a nyársapáti Mátyás Király
Általános Iskolából. Az 5-6. osztályosok versmondóinál
különleges eset fordult elõ, ugyanis a három legmagasabb
pontszámot az Arany János Református Általános Iskola
tanulóinak adta a 3 tagú zsûri. I. Ferenczi Éva, II. Bacsó
Gergely, a III. pedig Rédei Zoltán lett. A legnagyobbak,
a 7-8. osztályosok kategóriájában az elsõ Biró Emese
Csenge az Arany János Református Általános Iskola,
második Sipos Angéla Tamara a ceglédi Várkonyi István
Általános Iskola, a harmadik pedig Fegyverneki Luca Bora,
a Petõfi Sándor Általános Iskola diákja lett. A helyezésekért
járó könyveket a diákok G. Bíró Lillától, a zsûri elnökétõl
vették át, aki szóban is megköszönte, illetve a jövõre
vonatkozó jó tanácsokkal segítette a diákok és a felkészítõk
munkáját.
A versmondó verseny szervezõi nevében a zsûri munkáját
1-1 cserép orchideával Szõke Piroska Andrea, az ÁMK
vezetõje köszönte meg.
Nagyon köszönjük minden versmondónak, hogy eljöttek
hozzánk és versünneppé varázsolták a jelenlévõk délutánját.
Köszönjük a gyerekeket felkészítõ pedagógusok és szüleik
önként vállalt, a magyar versek szeretetébõl fakadó
munkáját is.
Reméljük, hogy jövõre a környezõ települések még több
iskolájának tanulóit köszönthetjük majd ezen a csodálatos
megmérettetésen. Nagyné Kovács Éva



HÍRMONDÓ 13. oldal

Kis Miklós gazdálkodó, Nyársapát polgármestere a MÚOSZ
Szakosztálya tucatnyi szakújságíróját fogadta november
27.-én. Akik dr. Elek Lenke szakosztályvezetõvel azért
látogattak az 1954-ben alapított és kétezernél valamivel
nagyobb lélekszámú faluba, hogy jó hírét vigyék a sívó
homokon megkapaszkodott szépen fejlõdõ településnek,
turisztikai látványosságainak.
A mintegy évezrede lakott vidék korábban hol Nagykõrös,
hol Cegléd határához tartozott és máig az ország egyik
legnagyobb tanyás települése. Elnevezését a pusztát birtokló
Nyársapáthy famíliáról kapta, akik viszont minden
bizonnyal a határban lévõ apátságtól és a környéken szépen
díszlõ nyárfáktól kapták a nevüket. A helység több ízben
kihalt, az Árpád korban épült õsi templomának alapjait
kiásták a régészek. Annak egyik édesvízi mészkõ tömbjét
elvitték megáldatni II. János Pál pápával a Vatikánba. A
kõ most bent áll a közösség összefogásával épített, és
2004-ben boldog Apor Vilmos tiszteletére felszentelt római
katolikus templomban. A bévül hófehér, kör alakú, kerek
ablakos Isten házát Török Ferenc Ybl- és Kossuth-Díjas
építész tervezte. A ritkaságszámba menõen 15 darabból
álló stáció képeit a helyi alpolgármester mûvész-tanár Tóth
Tibor festette. A bejárat fölötti bûbájos Hit, Remény és
Szeretet háromalakos dombormûve Kis Miklós adománya.
A közösségi házként mûködõ hajdani Szarka kúriában
érdemes megnézni a csöpp helytörténeti kiállítást, amelynek
egyik szobájában a tekintetes úrék bútoraiból, tárgyaiból
láthatunk néhányat.
Különlegesség a kifakult barna fotográfia, amin Szarka
Mihály tanító úr is látható nagy költõnkkel, Arany Jánossal
és más tanártársaival közösen Nagykõrösön. A másik két
teremeben a község népe által összeadott s fõként a
földmûveléshez, szõlészethez kötõdõ eszközök, és a régi
falusi élet tárgyai láthatók. Az intézmény hivatalos neve:
Szarka Mihály Mûvelõdési és Szabadidõközpont, Könyvtár
és Közérdekû Muzeális Kiállítóhely. A Szent Korona óriási
másolatával díszes udvaron, a Lecsófesztiválon és a Szüreti
Mulatságon begyújtanak a kemencékbe és a reggeltõl estélig
rengeteg szereplõ lép fel a szabadtéri színpadon. A helyi
és környékbeli rendezvények rendszeres fellépõje a
többszörös Aranypáva minõsítésû Nyársapáti Asszonykórus,
akik a jövõ évi hazai és külföldi vendégszerepléseikre már
pályázati pénzbõl csináltatott új kékfestõ ruhájukban
mennek. A fesztiválra belépõk barátságból kapnak - a
termelõk ajándékaként - egy stampedli pálinkát és egy
pohár bort. Nem árulnak ételjegyet, mert szíves szóval
kínálgatják ingyért egymást és a vendégeket a versenyzõk
a fölséges lecsóból.
Innen utunk a Nyilas dûlõben lévõ eredi iskolához vezetett,
amit régi – régi tanyasi iskolából alakítottak át vendégházzá,
mellé két jurtát is építettek, mongol „szabvány” szerint.
Az udvarra kemencét is építettek. Az erdõ közepén egy

apró tavacska mellet lévõ épületet többnyire a vadászok
használják, de kiadják a csendet, békét, nyugalmat vágyó
turistáknak is. A gyerkõcök meg nyáron az
õsmagyarokéhoz hasonló sátrakban élvezhetik a
madárfüttyöt, járhatják a rétet, erdõt, ismerkedve fûvel,
fával, virággal, õzekkel és nyuszikkal. Lesz majd
szárnyasjószág is az udvarban, hogy ne csak a tányéron
lássanak ilyet a városi srácok. Segélykérõ kiírásukra az
internet népe összeadta a díszként szolgáló trófeákat. A
polgármester pedig személyesen ment el a berendezésül
szolgáló, s közösségi portálokon ingyen elvihetõnek
hirdetett jó állapotú bútorokért, még Pécsre is. Jövõre, ha
nyernek pályázati pénzt, akkor a tisztás szélétõl kiindulva
tanösvényt építenek.
Az Ugyeri út mellett látható a Nyársapát MotoCross
Egyesület pályája, ahol a MAMS kiírása alapján évente
kétszer országos versenyt is tartanak. Telefonon elõre be
kell jelentkezni a pályahasználatra!
Cegléd-Csemõ-Nyársapát hármashatárában a Gokart
szerelmesi már az ország különbözõ sarkaiból is gyakran
megjelennek versenyeken, vagy csak úgy körözni egy kicsit,
az Angliából hozatott gyermek és felnõtt jármûvekkel.
Hazánk leghosszabb, 830 méteres, többféle módon
szeparálható amatõr pályát a gazda tervei szerint tovább
fogják fejleszteni és szálláshelyet is kialakítanak. Az épület
már meg van. Bognár Istvánék is egy Klebelsberg miniszter
idejébõl való százéves tanyasi iskolát újítottak fel
otthonuknak, amit pompás kert övez.
A dûlõutakon járva többfelé láthatjuk a homokfogó akác
és papírnyár erdõsávokat. A szorgos, ügyes gazdák a
tengernyi 1 koronás homokon is bebizonyították, hogy
még ebbõl is lehet értéket teremteni. Hatalmas
fóliasátrakban termesztik a paprikát és a szamócát, amibõl
zamatos pálinkát is fõznek. A szõlõskertek száma azonban
vészesen lecsökkent. Ám a Füle Családi Borászat az õsi
tanyájuk mellé borházat és borkóstoló helyet alakított ki,
ahol busznyi csoportot is tudnak fogadni egy kis
kvaterkázásra, a többszörösen díjnyertes itókjukból.
Megnéztük a Trianoni emlékmûvet, Benedek Elek
mesemondó kútját és a szomszédos faluban, Csemõben
lakó népmûvész fafaragó mester, faipari mérnök egy-egy
fatörzsbõl készült szobrát. Orisek Ferenc egyik alkotása
Árpád apánkat formázza, a másik II. Rákóczi Ferencnek
állít emléket, mert hajdan a környék az õ családi birtokuk
része volt.
Karácsony táján különleges látnivaló a 441-es út mellett
a Karácsonyi Csillagokért Alapítvány parkjának
díszkivilágítása. Amely 400 000 darab izzóval árasztja az
ünnepi fényeket adventtõl egészen vízkeresztig.
A szennyvízhálózattal is ellátott faluban található szépen
karban tartott általános iskola, óvoda és hamarosan átadják
az Egészségügyi Központot. Az örvendetesen gyarapodó

NYÁRSAPÁTON JÁRTUNK...

A MÚOSZ (Magyar Újságírók Országos Szövetsége) turisztikai szakosztályának 12 fõs delegációja járt 2018. november
27-én Nyársapáton. Az errõl a napról írt cikkeik az ország különbözõ turisztikai lapjaiban jelennek majd meg. Kõhalmi Dezsõ
cikkét a Hírmondó hasábjain is közreadjuk.
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Azt hiszem, nem vagyok egyedül azzal az érzéssel, amikor
a gyermekünkkel együtt jólesik egy kicsit kimozdulni
otthonról, és még jobb érzés az, ha tartozhatunk egy
közösséghez. Ezt adja nekünk a mi kis klubunk. Elsõ
gyermekes, vagy akár többgyermekes anyukaként is nagy
biztonságérzetet tud nyújtani az, ha vannak olyanok,
akikhez fordulhatunk a kérdéseinkkel, megoszthatjuk
egymással a gyermekeink fejlõdését, egymás tapasztalatait.
A Mûvelõdési házban, csütörtök délelõtt 10 órakor kezdõdõ
foglalkozásink mindig nagy nevetésekkel telnek, és a
gyermekek boldogan játszanak egymással. Alkalomszerûen
„dúdoló” foglalkozást is tart nekünk egy nagyon kedves
nagykõrösi óvodapedagógus, aki szintén otthon van jelenleg
a kislányával.
Az évet egy karácsonyi hangulatú zenés délelõttel
szeretnénk zárni, ahol a gyermekek megajándékozhatják
majd egymást. Mindenki kihúz majd egy nevet a csoport
tagjai közül, akinek apró ajándékkal kedveskedhet.
Ha kedvet kaptál, ne félj csatlakozni hozzánk!
A facebookon megtalálsz minket „Nyársapáti baba-mama
klub” néven.
Áldott, békés ünnepeket kíván a mi kis csapatunk!

NYÁRSAPÁTI BABA-MAMA KLUB

népesség miatt jövõre elkészül a bölcsõde is. A mini
ipartelepen már áll egy internettel is ellátott inkubátor ház,
s nemrégiben beköltözött az elsõ vállalkozó.
Az étkekrõl még nem esett szó. A helybéli hentes igazi
házias, falusi ízeket varázsol a finomságokat kedvelõk
kamrájába kolbásztól, szalámitól, a disznósajton, az abált
szalonnán, sonkán és májason át a finom töpörtyûig. A
szorgos háziasszonyok kezét dicsérik a finom lekvárok, a
tehenészet pedig változatosnál változatosabb ízesítésû
sajtokat kínál. S akkor még nem beszéltünk a kemencében
sütött kenyerekrõl, kalácsokról (a sajttal hajtogatott kelt
tészta különösen finom), sültekrõl, no meg a házi salátákról.
A sok évszázados hagyományokkal nem rendelkezõ fiatal,
folyamatosan gyarapodó létszámú település most teremti

meg a közösségi hagyományit rendezvényekkel, étkekkel,
italokkal és szíves vendéglátással. Dr. Elek Lenke a
MÚOSZ Turisztikai és Gasztronómiai szakosztályának
elnöke így fogalmazott: „Minél kisebb egy település, annál
nagyobb az összefogás, ha a jó vezetésnek aktív segítõi
vannak, és Nyársapát ilyen község. Ausztriában bármely
falu a nyársapátihoz hasonló borból, lekvárból, sajtból,
kemencés ételekbõl, kenyérbõl és kalácsból aranyat
csinálna, azt az idegenforgalomban hasznosítva. A falunak
minden esélye adott erre; amihez készséggel segítséget
nyújtunk jó hírét keltve településük vendégszeretõ
népének.”

Kõhalmi Dezsõ
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Igen, egy álom valóban megvalósult, 30 év után olyannal
büszkélkedhetünk, amire régóta vágytunk. Mondhatnám
azt is, hogy történelmet írtunk. Micziné Zsuzsi, kedves
népdalkörös társam gyönyörû szép cikket írt a múlt havi
Hírmondóba. Minden gondolatával egyetértek, köszönöm,
hogy „tollat ragadott”, és ecsetelte a cd felvétellel
kapcsolatos történéseket. A feléneklés, javítások után még
sok-sok tennivalója akadt lelkes szakembereinknek Olgyay
Gábornak és Kovács Lacinak, hiszen ez csak egy nyers
anyag volt. Ez után következett a citerákon kívüli egyéb
hangszerekkel történõ színesítés, finomítás, összevágás,
válogatás, a sorrend kialakítása, és még sorolhatnám.
Mostanra kezdett kialakulni a cd-re végleges formában
felkerülõ anyag. Még hátravan a borítóval kapcsolatos
elképzeléseink egyeztetése, reméljük nemsokára kezünkbe
is foghatjuk alkotásunkat, és mielõbb szeretnénk sok-sok
népzene szeretõnek örömet szerezni vele.
Nagy örömünkre szintén a napokban készültek el ugyancsak
a Csoóri pályázatból az új fellépõruháink. Hosszas
információgyûjtés, a környezõ települések fellelhetõ
népviseleteinek tanulmányozása után alakítottuk ki a
szerintünk legmegfelelõbb garnitúrát, ami belefért a
pályázat biztosította keretbe. Mivel a korabeli írásokból

EGY ÁLOM MEGVALÓSULT

fennmaradt, hogy Nyársapát Nagykõrös pusztája volt, így
az öltözködést is nagyban meghatározta Nagykõrös, illetve
Kecskemét. Nagykõrösön kékfestõ mûhely is mûködött,
így a ruhák alapszíne adott volt. Ezen a vidéken a város
teremtett „divatot” a tanyavilág lakosságának. A kékfestõ
hagyományát is megõrizve alakítottuk ki egy olyan
garnitúrát, ami ötvözi az elõbb leírtakat. Így a mostani
öltözékünk egy fehér lenruhából és egy fölé vehetõ, oldalt
fûzõs kékfestõ kötényruhából tevõdik össze. Reméljük
legalább annyi sikerben lesz részünk viselésében, mint a
már kellõképpen kiszolgált, de még így is különleges bordó
garnitúrában.

Pályázatunk megvalósításához az anyagi erõforrást az

biztosította.

Nagy Erzsébet

KEDVES NYÁRSAPÁTIAK!

2018. szeptember 30-tól a könyvtár elõterében kialakításra került egy
nyitott polc, természetesen könyvekkel; ezt lehet használni bárkinek:

„Hozz egy könyvet, vigyél egy másikat!”

Szõke Piroska Andrea
ÁMK vezetõ
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Tisztelt Berci Bácsi! Köszönöm,
hogy így Adventhez közelegve
megengedted, hogy barátságos
tanyádon beszélgessünk Rólad, a
faluról, hazáról, életrõl. Én
feljegyzem mondataidat és a

Hírmondó olvasói elé tárom. Számomra Te az egyenes
emberi tartás, hibátlan méltóságpéldaképe vagy a faluban,
akinek szavaira, gesztusaira, gondolataira mindig oda illik
figyelni. Most is nagy érdeklõdéssel hallgatom kérdéseimre
adott válaszaidat. Hogyan telnek a napjaid? Beszélnél róla?
Panaszkodással kezdem az interjút, hiszen a közelmúltban
jónéhány negatív dolog történt velem és közvetlen
környezetemben. Sajnos családi oldalról öcsémet (Istvánt)
nemrég temettük el, õ nagyszerû testvér volt és kiváló
szakmai társam.
Fogadd õszinte részvétemet!
Ebbõl és 80 év fáradtságából adódóan be kell látnom,
hogy aktív termelõi-gazdálkodói tevékenységemet be kell
fejezni. Ez egy szigorú, racionális döntés, az egészség
megromlása gátat szab a szív vágyainak. Hagyni kell
másoknak, fiatalabbaknak a föld mûvelését. 150 évvel
ezelõtt verték le a cöveket õseim ebben a határban, amikor
nyugdíjas lettem visszavonzott a családi rög, sõt még
néhány hektárral növeltem is a közös birtokot.
Gazdaismerõsöm régebben kérdezte tõlem: „Miért csinálod
ezt, Berci bácsi?” A válaszom nagyon egyszerû volt:
„Azért, mert ez a föld az enyém! Tudod Tiborkám, lakni
sokfelé lehet, de élni csak tanyán, ez maga a szabadság.”
Az idén töltötted 80. évedet (Isten éltessen sokáig!), mi az
ami leginkább foglalkoztat?
Gyakran gondolok azokra a dolgokra, amiket életem során
nem tudtam megtenni, elérni, megvalósítani. De azt is
tudom, hogy az élet véges. „A jegenyefák sem nõnek az
égig.” Társadalmi tekintetben hazánk, nemzetem sorsa is
izgat. Sokat meditálok arról, hogy a jelentõsen
megszaporodott földi lakosságot hogyan lehet majd ellátni
élelmiszerrel a jövõben. Tömören fogalmazva: lesz-e elég
kenyér az asztalon 50-100 év múlva? Én biztosítottnak
látom a jövõt, bizakodó vagyok. A tudomány és az
agrotechnika fantasztikus eredményeket produkál szerintem
a következõ évtizedekben, évszázadokban. Az 50 évvel
ezelõtti egyetemi tanulmányimhoz képest elképzelhetetlenül
nagy fejlõdésen ment át az agrárium is.
Hogyan vagy megelégedve a jelenlegi magyar helyzettel,
sorssal?
Napjaink helyzetét csak akkor lehet megérteni, ha legalább
a XX. század és a jelen idõk történéseit viszonylag tisztán
látja valaki. A mi népünk egy keletrõl jött, õsi, nagy
tradíciójú nemzet. Elõdeink évszázadokon keresztül sokat
küzdöttek, harcoltak, hogy ez a föld a miénk maradjon.
A politikában, társadalmi jelenségekben rengeteg új,
váratlan kihívás adódik. A jelenlegi vezetés bölcsen
támaszkodik az õsök példájára, s modernül konzervatív.

Így én kedvezõen látom a jövõt, a nemzet fejlõdését.
Megértem a keleti nyitást is, hiszen mi a nagy, végtelen
sztyeppérõl jöttünk, valamint mindig arra kell tekinteni,
amerrõl kedvesebben fogadnak. Ismerem a nyugati
orientációt a történelembõl, pl. a bajorokkal meglévõ szoros
kapcsolatunkat, de az igazi, õsi, mégis a keleti.
Hogyan érzed magad kis falunkban:
Ezelõtt hetven évvel ebben a tanyavilágban Balogh néninek,
meg Balló néninek volt egy kis háza és abban mûködött
egy bolt. A vasúton túl mindenütt szõlõt termesztettek,
ehhez viszonyítva a helyzet fejlõdést mutat, a település
képe csodálatos. Úgy vélem az utolsó idõben az elõrelépés
nagyon dinamikus. A következõ 70 év során szerintem
valamelyik szomszédos városnak elõvárosa lehet Nyársapát.
1950-ben egy nap egyszer jött busz Ceglédrõl, és vissza
is csupán egy járat volt. Szerintem a környezõ
településekkel is kiállja az összehasonlítást a falunk.
Édesanyámat figyeltem, aki 93 évet élt, de jómagam is
érzékelem, hogy ahogyan idõsödik az ember, a régmúlttal
(gyermek-, ifjúkorral) egyre többet foglalkozik. Te is így
vagy ezzel?
Igen, emlékeimmel gyakran visszatekerem az idõ kerekét.
A mai diákokhoz képest a mi életünk sokkal nehezebb
volt. Én 4 éven keresztül gyalog vagy biciklivel jártam a
Ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumba, forró napsütésben
és hózáporban is. Tanyasi iskolában végzett tanulóként
kellett felvennem a versenyt a városi diákokkal. De ez
fényesen sikerült. Érettségi után a Budapesti Kertészeti
Egyetemre kerültem, amit végig kitûnõvel, arany
diplomával végeztem el. Diákként, ha itthon voltam,
szüleim mellett a mezõgazdaságban töltöttem az idõm javát.
A szakma iránti szeretetemet édesapámtól kaptam. Az
egyetemi éveim az életem legszebb idõszaka volt. Amit
itthon addig nem kaphattam meg, azt ott bepótoltam.
Színházba, könyvtárba, sportolni jártam. Belekerültem a
kultúra, a tudomány és a politika berkeibe is. Legboldogabb
akkor voltam, amikor a diplomámat kézhez vettem. Büszke
voltam magamra, bizonyítani tudtam szüleimnek és kicsit
azt is, hogy tehetséggel és kitartással el tudtam érni, hogy
tanyáról jött fiatalként az elsõk között végeztem. Persze
az egyetemen nem az számított, hogy ki honnan jött, hanem
az, hogyan teljesített a vizsgán. Szerencsére én kiválóan.
Kedves Berci Bácsi! Köszönöm szívélyes vendéglátást, áldott
karácsonyt és új évet kívánok Neked és családodnak,
valamint jó egészséget.
Berci Bácsi rövid reagálása: Minden kedves Hírmondó
olvasónak kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánok.
Neked pedig Tibor köszönöm, hogy megtiszteltél az
interjúval.
Jószívvel és barátsággal búcsúztam el, a tanyavilág
besötétedett, a falu távoli fényei hívogattak – hazaindultam.

„LAKNI SOKFELÉ LEHET, DE ÉLNI CSAK TANYÁN”

BESZÉLGETÉS FARKAS ALBERTTEL

Tóth Tibor
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Nagy tisztlettel és szeretettel
köszöntelek a Nyársapáti
Hírmondóban. Ha valakivel riportot
készítek, mindig több érdek is hajt.
Azért is esett Rád a választásom, mert
tudom, hogy kiváló jógaoktató vagy,
különleges egyéniség, és titkon
remélem, nem hiába hívtalak el
Ceglédrõl a mi ki falunkba. Talán a
cikk elolvasása után még többen jönnek

el péntekenként az öt órakor kezdõdõ jógafoglakozásokra.
Tehát ismerkedés, bizalom építés, a belsõ lényünkhöz vezetõ
út tudatos keresése ezen beszélgetés témája.
Kedves Zsuzsi! Kérlek, hogy „dióhéjban” mutatkozz be
olvasóinknak, életedbõl a legfontosabb dolgokat
kiragadva.
Lelkes jógázó és jógaoktató vagyok. Jelenleg legnagyobb
értékemnek a szabad akaratomat tartom, azt, hogy szabadon
dönthetek és választhatok. Megengedem magamnak, hogy
azt csináljam, amit szeretek. Nem volt mindig így.
Tinédzserként és fiatal felnõttként tele voltam gátlásokkal,
bizonytalanságokkal. 9 év része a jóga az életemnek. Ez alatt
az idõ alatt felnõttem a feladataimhoz és megérkeztem oda,
ahol szeretek lenni, testileg, lelkileg. Tanulnivalóm még van
bõven, és ez jó. Szeretem átélni a saját fejlõdésem folyamatát,
szemlélni azt, ahogy változom és változik körülöttem a
környezetem. Érzem, és hiszem, hogy mindig valami
nagyszerûbb felé haladok, olyan irányba, ahol a tudásom
gyarapodhat, a bennem lévõ képességek és az adni vágyásom
kiteljesedhetnek.
Meséljünk a spirituális út megtalálásáról, merre haladsz,
merre tartasz?
Spirituális utam a reiki megismerésével kezdõdött. Ott
tapasztaltam, hogy milyen érzés az energiák áramlása, annak
tudatosítása, hogy ez a végtelen energia, ami jelen van
bennem és körülöttem, mindig a rendelkezésemre áll.
Alakítható, irányítható, használható. Jelenleg a jóga útját
követem, ami számomra egy életforma. Otthon érzem magam
benne, útmutatást, célokat és hasznos elfoglaltságot ad a
mindennapjaimnak. Egyfajta stabilitás, biztonság, és egy
hatalmas tudás tár, amit minden élethelyzetben a saját
szükségleteimnek megfelelõen használhatok. Idõtlen és
kortalan. A jóga filozófiai háttere által ez az út folyamatos
tanulás és kihívás. Szinte biztos, hogy ebben az életben nem
jutok a végére, így a jövõ számomra is meglepetés.
Megosztanád gondolataidat a jóga és az ÖNVALÓ
kapcsolódásáról?
Jógafilozófiai olvasmányaim és tapasztalataim alapján azt
gondolom, hogy a jóga az egész embert magába foglalja.
Egyszerre sejtszintû, fizikai, mentális, érzelmi és spirituális.
A jóga szó jelentése egyesülés. A test, az elme és a lélek
egyesülése. Ez az EGYség adja azt a végtelen nyugalmat, ami
által megismerhetõvé válik az Átman, az Önvaló. Az
önmagunkban létezõ legmagasabb rendû igazság. Minden

információ ott van benne, ami jelen van az Univerzumban.
„Amint kint, úgy bent”.  A meditációban találjuk meg erre a
témára a saját válaszunkat. Patandzsali Jóga-szútrája alapján
a jóga „csitta vritti niródaha”, vagyis „az elme hullámzásainak
a lecsendesítése”.  A jóga gyakorlásának eredendõ célja a
meditáció, ami által megismerhetõvé válik az egyéni lélek.
Meditációban eltûnik az „én”, az ego, és megmutatkozik a
lélek mélysége. A test uralása és az elme szabályozása az
eszköz ahhoz, hogy - mint cél - megérkezzünk az Önvalóhoz.
Az abban való feloldódás minden kérdésre választ ad. Itt
azonban nem ér véget a folyamat, mert egy Jógi is éli a
mindennapjait a fizikai világban (számlák, bevásárlás, fõzés,
takarítás), ezért képessé kell válnunk arra, hogy a jóga
filozófiáját átültessük az életbe a mindennapok nehézségei és
örömei közé anélkül, hogy a test gyengeségei és az elmében
szüntelenül felbukkanó vágyak kizökkentenének ebbõl a
bennünk élõ végtelen tudatosságból.
Miért tartod diákoknak, fiataloknak, idõseknek a jógát,
kívülállóként nagyon misztikusnak és idegennek tûnhet.
Röviden: miért érdemes áldozniuk a jógára heti 1-2 órát
és némi anyagiakat is a nyársapáti érdeklõdõknek.
Azért tartok jóga órákat, mert szeretem csinálni. Saját
életemben folyamatosan tapasztalom a jóga jótékony hatásait,
a testem, a mindennapjaim, a szemléletmódom pozitív irányba
változott általa, így nyugodt lelkiismerettel képviselem és
„népszerûsítem” bárhol. Szeretnék jó példát mutatni. Nem
ismerek a jógánál komplexebb rendszert. Lehetõséget ad
arra, hogy fizikailag az erõ és a rugalmasság egyszerre legyen
jelen. Lelkileg feltölt, elsimítja a kétségeket, a zavaró érzéseket.
A meditáció segít túljutni az elme korlátain. A jóga egy
szükséges jó, amit szerintem mindenkinek meg kellene
tapasztalnia. Segít az EGÉSZség helyreállításában és
megõrzésében, abban, hogy egyensúlyba kerüljön a belsõ
(lelki) és a külsõ (anyagi) világunk. Filozófiáját követve
könnyebben eligazodunk a világban. Minden életkorban
alkalmazható és mindenki megtalálhatja benne testi, lelki és
mentális síkon azt, amire szüksége van. A jóga egy egyenes
út önmagunkhoz. Ha benned rend és harmónia van, akkor
békében élsz a környezeteddel.
Hogyan lehetne társadalmasítani a keleti tudás áldásos
filozófiáját, technikáit – amik tapasztalhatóan mûködnek,
ha valaki él vele – úgy, hogy eredeti kultúránkon ne essék
csorba? Esetleg ezzel együtt lenne európai létezésünk
kerek, egész?
Amikor már ismersz valamit, akkor tudod eldönteni, hogy
számodra milyen mértékben mûködõképes. Szerintem a
keleti és a nyugati ember is ugyanúgy szenved a
kiegyensúlyozatlanságtól, a bánattól, vagy a fájdalomtól. A
jóga mindenkinek egyformán segít, mindenkinek a saját
szükségletei alapján szünteti meg a hiányosságokból adódó
szenvedéseket. Csak annyit kell tenned, hogy elindulsz az
úton, a jóga nyolc lépcsõs ösvényén (jáma, nijáma, ászana,
pránajáma, pratjáhára, dárana, djána, szamádhi). Ehhez
persze kellenek olyan emberek, minden kultúrában, akik

JÓGA ÉS BELSÕ UTAZÁS

(BESZÉLGETÉS MEGYERI ZSUZSI JÓGAOKTATÓVAL)
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hitelesen képviselik a Jóga egészét. Ezért lenne jó, ha több
olyan tanító, pedagógus lenne, akik a kötelezõ tananyag
mellett - vagy részben helyette -, jógázni tanítják a gyerekeket.
Szerintem minden, ami az életben szükséges, azt a
jógaszõnyeg „mini univerzumában”, gyakorlás közben
megtapasztaljuk. Stabilitás, biztonság, magabiztosság, erõ,
hit, bátorság, nyitottság, koncentráció, egyensúly, kitartás,
belsõ csend, ellazulás… Ha ebbõl a szemszögbõl közelít az
átlag európai ember a jógafilozófia felé, akkor rájön, hogy,
a Jóga pont azt tanítja, hogy minden ott van benned, amire
szükséged van. Felnõtt korban már egy berögzült hitrendszert
nehéz megváltoztatni anélkül, hogy az illetõ felismerné a
változás elõnyeit. Szerintem itt is a személyes példamutatás
és ismeretátadás segíthet.
Nagyon gyakori, hogy az emberek, fõleg a gyerekeket
nevelõ szülõk így reagálnak: „Nincs nekem arra idõm,
hogy relaxáljak, tekergessem magam.” Nagyvonalakban
beszélnél egy átlagos napodról, napirendedrõl (ha van,
titok?)
Titok nincs. Elhatározás van. Egyszerûen megtapasztalod,
hogy vele jobb, mint nélküle. Könnyebb, élhetõbb,
energikusabb, nyugodtabb, rugalmasabb lesz a mûködésed
minden téren. Felismered, hogy, ha Te jól vagy, a családod
dinamikája is javul, a feladatok is könnyebben elvégzõdnek,
pihentetõbb az alvásod, rendezõdik az emésztésed, tisztábbak
a gondolataid, „agyalás” helyett inkább cselekszel, erõsödik
az immunrendszered, ellenállóbb leszel a betegségekkel
szemben. Idõt teremteni tudatossággal és következetességgel
lehet. A jóga gyakorlására szánt idõ is olyan, mint amikor
találkozót beszélsz meg valakivel, vagy megtervezed a napi
feladataidat. Elhatározod, hogy számodra ez fontos.
(5:30-kor kelek, így van legalább 1 órám reggel gyakorolni.
Mindig az aktuális állapotomhoz igazítom a reggeli gyakorlást,
és van, hogy csak fél óra, vagy kevesebb, de nem maradhat
el. Ez az elhatározásom, a jógában úgy hívják, hogy Tapasz,
az „önfegyelem tüze”. Utána teázok, közben készül a zabkása
reggelim, majd 7:30-ra megyek dolgozni. D.u. négyig a
ceglédi Gyermekjóléti Központban dolgom iskolai- és óvodai
szociális munkásként. Munka után fél hatig van idõm arra,
hogy megfõzzem a másnapi ebédemet, némi házimunka,
bevásárlás, stb. Hétköznap minden este jógaórákat tartok
különbözõ helyszíneken, gyerekeknek, felnõtteknek,
idõsebbeknek. Általában este 8-kor érek haza, a páromhoz,
aki hasonló életvitelû, számára is fontos az egyéni fejlõdés
és kiteljesedés, ebbõl a szempontból (is) megértjük és
támogatjuk egymást. Este olvasok, tanulok. Hétvégén gyakran
továbbképzéseken vagyok, workshopokra járok, hasonló
érdeklõdési körû társaságokban elõadásokat hallgatok,
jógázok, tanulok, töltõdök.)
Szerinted a megnyilvánult világ mellett miért érdekli
kevésbé az emberek nagy részét a megnyilvánulatlan, a
lelki, a belsõ út?
Szerintem kíváncsiak rá, csak túl sok befektetett energiát,
idõt, tanulást és lemondást igényel. Azonnali eredményeket
szeretnének. A hosszú idõn át tartó rendszerességhez
fegyelmezettség kell és hit, hogy amit csinálsz, az biztosan
eredményt hoz. Továbbá kevés a példamutatás, nem ezt
láttuk szüleinktõl, vagy teljesen más szemléletben

nevelkedtük. Gyerekként a szüleid, tanáraid, kortársaid
befolyásolnak. Felnõttként már választhatsz és dönthetsz,
önállóvá válhatsz, de addigra már azt gondolod, hogy vagy
„valaki”, és lehet, hogy idáig is nehéz volt eljutnod. Követed
a mintákat, tekered a mókuskereket. Aztán már családot
alapítottál, teszed a dolgod. Komfortzónán belül maradsz,
mert az ismerõs és biztonságos. Majd jön a felismerés, hogy
lehet másként is élni, érezni, gondolkodni, cselekedni.
Hatalmas nagy bátorság, elszántság és felelõsségtudat kell
ahhoz, hogy változtass egy olyan életen, amit már gondos
munkával kialakítottál magadnak. Mert nem csak rólad szól,
hiszen, ahogy korábban említettem, a belsõ változásra reagál
a környezet is, a családtagok, a barátok, a közösség. Szerintem
itt is sokan elakadnak. Kockázatosnak és félelmetesnek
tartják a változást. Pedig megéri.
Milyen vágyaid, céljaid, terveid vannak a jövõben a belsõ
úttal kapcsolatban?
Szeretnék a meditációban jobban elmélyedni, elvonulni
csend táborokba, valóban kizárni minden külsõ ingert és csak
lenni, szemlélõdni a világomban, dolgozni önmagamon.
Önismereti csoportfoglalkozásokon, tréningeken szeretnék
gyakrabban részt venni, hogy gyermekjóga oktatóként és
iskolai szociális munkásként a gyerekek felé tudjam
közvetíteni, könnyebbé és vonzóbbá tenni az önmegismerés
fontosságát – minél korábbi életkorban. Szeretnék saját
családot, hogy anyaként is átélhessem a lélek létezésének, a
fejlõdésének csodáját.

Köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést, jó lenne, ha a belsõ
harmónia keresõire, kis közösségünkre rátalálnának az
olvasók, egyéni ambíciódhoz, életedhez pedig sok áldást
kívánunk.

Tóth Tibor

Áldott, békés, boldog
karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk

kedves olvasóinknak!

KEDVES OLVASÓINK!

Szerkesztõség
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Meghalt:

Fehér Lászlóné Szivák Irén
Nyársapát, Táncsics M. u. 3. szám
alatti lakos 2018. november 21-én,
81 éves volt.

Emlékét õrizzük!

Született:

Mogyorósi Zsolt és Erdõs Beáta
Nyársapát, Erdõ d. 5. szám alatti
lakosok LENKE nevû gyermeke
2018. november 23-án.

Gratulálunk!

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

Gyászoló család

ANYAKÖNYVI HÍREK HIRDETÉSEK

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
3.400.- Ft/q

Vastag akác
3.600.- Ft /q

Hasított vastag akác
3.800.- Ft/q

Nyárfa
2.000.- Ft /q

Tölgy, bükk, gyertyán gurigázva
3.200.- Ft/q,

hasítva
3.400 Ft/q

Az árak a házhozszállítás díját
tartalmazzák.

Érd.: 06-20-260-7365

Eladó!

Régi típusú világoskék konyhaszekrény
asztallal két kis hokedlivel.Meg egy
piros mûbõr sarok ülõgarnitúra
asztallal,és két székkel.
Irányár: 35.000,-Ft
Tel: +36205311005

20 db 6 m-es vas öntözõcsõ eladó.
Érd.: 18:00 után 70-3800-219

Nagykõrösön Tázerdõ dûlõben tanya
eladó. Bekerített terület, 2 szoba, konya,
fúrott kút, villany.
Irányár: 2.500.000.- Ft
Érdeklõdni: 06-20-3148-407

Viola utca 2. szám alatti családi ház
eladó.
Érdeklõdni: 06-30-578-1427
06-20-340-3676

Eladó Vett úton 1000 négyszögöl
bekerített terület lakható épülettel,
pincével, teljes felszereléssel.
Érdeklõdni: 06 70 543 9948,
06 53 320 510

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!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok minden kedves nyársapáti lakosnak!



NYÁRSAPÁTI  HÍRMONDÓ
KIADJA: Nyársapát Községi Önkormányzat
FELELÕS KIADÓ: Kis Miklós polgármester
FÕSZERKESZTÕ: Kiss Andrea
SZERKESZTÕBIZOTTSÁG: Kiss Andrea, Nagyné Kovács

Éva, Pécsi-Dézsi Csilla
FOTÓK: Kiss Andrea, Nagyné Kovács Éva, Varga Irén
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu

A 151. SZÁMTÓL KEZDÕDÕEN A HÍRMONDÓ TELJES
SZÖVEGE AZ  INTERNETEN IS OLVASHATÓ:

www.nyarsapat.hu címen.
CIM: 2712 Nyársapát, Arany J. u. 11.
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: B/PHF/1171/P/1993.
KÉSZÜLT:

 APÁTI NYOMDA 2700 Cegléd, Csatorna u. 8.
       700 példányban megjelenõ INGYENES tájékoztató

kiadvány!
2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

SPORT

A budapesti birkózó-világbajnokságot követõ elsõ hazai
verseny a 2018. évi junior kötöttfogású országos bajnokság
volt, amit az ESMTK Birkózó Szakosztálya rendezett meg a
pesterzsébeti Kruj Iván Sportcsarnokban november 3-án,
szombaton. A Nyársapáti Szabadidõ SE 4 versenyzõje vett
részt a bajnokságon és kiválóan szerepeltek, mivel a tíz
bajnoki címbõl kettõ Nyársapátra került és ez mellett egy
ezüst és egy negyedik helyet is begyûjtöttek és így mindannyian
a helyezettek között végeztek.
A két bajnoki címet Kecskeméti Krisztián 60 kg-ban és
Kecskeméti Ferenc 63 kg-ban szerezte meg. Krisztián egy
technikai tus gyõzelem után jutott a döntõbe ahol a ceglédi
Török Tamással birkózott a bajnoki címért. A felnõtt OB-én
még ellenfele tudott gyõzni, de ezúttal Krisztián örülhetett,
mivel egy 6-1-es pontozásos gyõzelmet követõen megszerezte
a súlycsoport bajnoki címét.
Kecskeméti Ferenc egy vállsérülés és mûtét után elõször
lépett szõnyegre hazai versenyen. A visszatérése nagyszerûen
sikerült, ugyanis négy gyõzelmet követõen megszerezte a 63
kg bajnoki címét. 
Döntõbe jutott még az 55 kg-ban Kecskeméti Dávid két
technikai tus gyõzelemmel. A döntõben is jól kezdett és
ennek megfelelõen az elsõ menetben vezetett az ellenfelével
szemben, de sajnos a második menetben egy hibát követõen
hátrányba került és így végül ezüstéremmel zárta a bajnokságot.

Eredmények

55 kg 2. Kecskeméti Dávid
60 kg 1. Kecskeméti Krisztián
63 kg 1. Kecskeméti Ferenc

4. Tóth Levente

November utolsó szombatján, Kiskunfélegyházán, a városi
sportcsarnokban kerültek lebonyolításra a 2018. évi diák és
serdülõ leány országos diákolimpiai bajnokságok. A
Nyársapáti Szabadidõ SE egy fõvel vett részt a bajnokságon
a diák korosztályban.
Elõször a serdülõk léptek szõnyegre a bajnoki címekért, majd
ezt követõen a diákok folytatták a küzdelmet. A 37 kg-ban
birkózó Báger Barbarának nem indult jól a verseny, mivel
egybõl az elsõ fordulóban vereséget szenvedett. Az ellenfele
azonban bevitte a vigaszágra ahol már nem hibázott és
minden ellenfelét két vállra fektetve végül a harmadik helyen
végzett. Ezzel elsõ országos bajnoki érmét szerezte meg.

Eredmények

diák
37 kg 3. Báger Barbara

Pap Ferenc

Kecskeméti Ferenc

Kecskeméti Ferenc, Kecskeméti Dávid, Kecskeméti Krisztián, Tóth Levente

Báger Barbara

20. oldal


