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FALUSI KARÁCSONY

Advent elsõ vasárnapján, november 26-án,
17 órai  kezdettel gyújtsuk meg együtt a falu

koszorújának elsõ gyertyáját!

Töltsünk el együtt egy áhítattal teli vidám estét a
templom elõtti téren, egy kis énekszó, zsíros stangli,

meleg tea és persze forralt bor kíséretében.

Várjuk együtt a kis Jézuska születését!

Gyertyagyújtás további idõpontjai:
december 3.

 december 10.
 december 17.

Kis Miklós
polgármester

MEGHÍVÓ
Nyársapát Község Önkormányzat Képviselõ-testülete

2017. december 7-én (csütörtök) 17 órakor
a Szarka Mihály Mûvelõdési és Szabadidõközpont

nagytermében FALUGYÛLÉST tart, melyre tisztelettel
meghívja a falu lakosságát.

Kis Miklós
polgármester

KÉPEK A MEGEMLÉKEZÉSRÕL

1956-OS MEGEMLÉKEZÉS

Nyársapáton 2017. október 20-án 16 órakor emlékeztünk
meg az 56-os forradalom eseményeirõl, hõseirõl a Szarka
Mihály Mûvelõdési és Szabadidõközpont nagytermében.
Megemlékezésünk elején közösen énekeltük el nemzeti
himnuszunkat, majd ezt követõen ünnepségünk szónoka,
Tóth Tibor alpolgármester, a Mátyás Király Általános Iskola
igazgatója osztotta meg gondolatait a résztvevõkkel adózva
a hõsök emlékének. Beszéde elõtt arra kért bennünket, hogy

nyitott szívvel, befogadó lélekkel hallgassuk meg Ilyés
Gyula: Egy mondat a zsarnokságról címû versét, mely a
legszemléletesebben mondja el, mutatja meg az emberek
érzéseit, a nemzet fájdalmát.
Ezt követõen kezdõdött fiatalos lendületû verses, zenés
mûsorunk Kiss Alexandra, Gyányi István és a Kenderkóc
együttes táncosainak közremûködésével.
Megemlékezésünk a templom elõtti kopjafánál folytatódott,
ahol az önkormányzat, az intézmények és a nyársapáti civil
szervezetek képviselõi helyeztek koszorút a kopjafa
talapzatára. A koszorúzás után mécseseket gyújtottunk,
tisztelegve az 1956-os események hõs résztvevõi elõtt.

Nagyné Kovács Éva
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Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!

A Nyársapáton lakó, 45-65 év közötti asszonyok, akik
utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év, névre
szóló meghívót kapnak mammográfiás szûrõvizsgálatra.

A vizsgálat helye:
Toldy Ferenc Kórház és Rendelõintézet

2700 Cegléd, Törteli út 1-3.
tel.: +36 (53) 310-011/285.

Kérjük, tegyen eleget meghívásunknak, vegyen részt Ön
is a mammográfiás szûrõvizsgálaton!

A szûrõvizsgálat térítésmentes.

Információ:
Budapest Fõváros Kormányhivatala

Népegészségügyi Fõosztály
tel.: 06 (1) 465-3823

A lehetõség adott! Éljen vele!

2017. november 2–24.

ÓVODAI HÍREK

ÍGY EMLÉKEZTÜNK MEG

AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJÁRÓL

Szeptember 18-án az önkormányzat ajándékaként
felejthetetlen kiránduláson vehettünk részt óvodásainkkal.
Elõzõ este zuhogott az esõ, így kicsit aggódva vártunk a hétfõ
reggelre. Nagy örömünkre szép idõre virradtunk, s végre
begördült óvodánk elé az autóbusz.
A Fõvárosi Állatkert jeles napot tartott, a fogyatékkal élõk
egyesületei találkozhattak egymással, hogy közösen tegyenek
egy csodálatos sétát. Ezúton szeretném megköszönni a
Ceglédi egyesület meghívását, önkormányzatunknak pedig
az utazáshoz nyújtott segítségét.
Számunkra ez óriási lehetõség volt: látni a gyerekek
érdeklõdését, csodálatát -sokan elõször járhattak itt- valamint
megfigyelni hogyan viselkednek a mozgás, látás- hallássérült
gyerekek, felnõttek társaságában. Figyelemmel,
együttérzéssel és segítõ szándékkal fordultak feléjük.
Számos afrikai és ausztráliai különleges vadállattal
találkozhattunk. Megtudtuk hogyan élnek, mivel táplálkoznak,
miként gondoskodnak kicsinyeikrõl.
Másnap le is rajzolhatták kedvenceiket, sõt néhányat



HÍRMONDÓ 3. oldal

gesztenyébõl is elkészítettünk. Október 4-ig az igazi világnapig
sokszor játszottunk állatos kvízt, kártyáztunk is hasznosítva
a sok-sok új ismeretet, mellyel gazdagodtunk.

óvó nénik
dajka nénik és a gyerekek

Megkezdte mûködését a
Fortuna Mazsorett Együttes Nyársapáton!

Mazsorett oktatás indult Nyársapáton!

„Amit már eltáncoltál, azt senki se veheti el tõled.”
(Gabriel García Márquez)

2017.októberében új mûfajjal bõvült a település
mozgáskultúrája, ami nem mást, mint a mazsorett oktatás.
2017 nyarán kerestem fel a településen lévõ mûvelõdési
központ és óvoda vezetõjét Szõke Piroska Andreát, aki nagy
örömmel fogadta kérvényezésemet és mindenben segítséget
nyújtott, kolléganõjével, Dombóvári Judittal együtt.
Kedves olvasók! Tisztelt Szülõk! Kedves fiatalok! Engedjék
meg, hogy bemutatkozzam, Szûcs Anikó okleveles mazsorett
oktató vagyok. Gyermekkoromat végig kísérte-e mûfaj,
amiben mindig nagy örömömet leltem. Az oktatói iskola
elvégzése után határoztam el, hogy mindenképpen szeretném
bevezetni az oktatást egy kistelepülésen is. Jelenleg az

óvodában folyik az oktatás minden héten rendszeresen
megtartott foglalkozások közepette. Nagy örömömre szolgál,
hogy az óvodába járó gyermekek igen szép számban
csatlakoztak a Fortuna Mazsorett Együttes Nyársapáton
létrehozott Krajcár mazsorett csoportjához! A csoport jelenleg
12 fõvel mûködik szorgalmas és életvidám kisóvodásokkal,
akik mellett ott állnak a szülõk és az óvódában dolgozó
óvónõk is. Nem telik el alkalom, hogy ne érdeklõdnék meg
a gyermekektõl – Milyen volt a mazsorett? Az órákon a
csoportba járó gyerekek játékosan sajátíthatják el az elemeket
és a lépéseket. Az oktatás célja, hogy minél több eszközzel
és zenére történõ mozdulatsorokkal tudatosítsam a
gyerekekben a mozgásos elemeket, sorozatokat, alakzatokat.
Ezáltal egy koreográfia tanulásakor már kevesebb erõfeszítést
igényelnek az alapok elsajátítása. Sokan felteszik a kérdést:
- Mit is adnak a foglalkozások gyerekek számára?
Megismerkednek különbözõ eszközök - pom-pom, mazsorett
bot, korog, szalag használatával, különbözõ táncos elemekkel,
sorozatokkal és figurákkal.
Élményt nyújt, a zene hallása-ritmikája és a táncos–
gimnasztikai gyakorlatok játékos formában való elsajátítása.
Fejlõdik a gyerekek ritmusérzéke, a koordinációs képessége,
testtartása, lábtartása és a kézügyessége.
Egyre összerendezettebb lesz a kar és láb összehangolandó
mozgása.
Figyelem és a koncentrációs készség kiemelkedõ szerepet
kap.
Megtanulnak csoportban tevékenykedni és dolgozni.
“A szép mozgás a szem muzsikája.”
Jövõbeli tervünkben szerepel, hogy hamarosan sorra kerül az
elsõ bemutatkozó szereplés, ahol a szülõk, a nevelõk, és a
településen élõ polgárok megtekinthetik az elsõ koreográfiát,
aminek a tanulása már megkezdõdött a foglalkozások alatt.
Továbbra is várom szeretettel a mazsorettezni vágyó és
érdeklõdõ fiatalok jelentkezését mind az óvodából és az
általános iskola alsó tagozatos növendékeibõl!

Szûcs Anikó
mazsorett oktató

A csoport tagjai: Bajor Hanna, Bakosi Anikó, Golik Milán,
Gyõri Gréta, Kozák Anna, Kozák Jázmin, Selymes Janka,
Szabó Gréta, Tóth Beatrix, Tóth Viktória, Tolnai-Shuteisz
Jeromos
(Képrõl hiányzik Tóth Viktória.)
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ISKOLAI HÍREK

ÉNEKLÕ OSZTÁLYOK VERSENYE

Október elseje a zene világnapja, ebbõl az alkalomból
országszerte több koncertet, hangversenyt és más zenei
programot is rendeznek.  A világnap célja, hogy a társadalom
széles rétegei számára népszerûsítse a zenemûvészetet és
szorgalmazza a népek közti barátságot és megbékélést.  A
zene világnapját 1975 óta Yehudi Menuhin hegedûmûvész és
az UNESCO zenei tanácsának a felhívására október 1-jén
ünneplik.
A Mátyás Király Általános Iskola is minden évben megrendezi
az éneklõ osztályok versenyét. Az osztályok szorgalmasan
gyakorolnak erre a napra meghirdetett versenyre.
Egy népdallal és egy szabadon választott dallal készülnek,
melyet a zsûri értékel.
Nemcsak az osztályok, hanem a Nyársapáti Népdalkör
mûsorát is hallottuk. Nagy öröm számunkra, hogy két
tanítvánnyal is bõvült a kórus. Badari Anna és Nagy Sándor
ügyesen ismerkedik a citera világával.
Szeretnénk, ha ez a hagyomány tovább öröklõdne, és még
népszerûbb lenne.

Biró Csilla, Tolnai Judit

ÖRÖKÖS BOLDOG ISKOLA CÍMÁTADÓ

A Jobb Veled a Világ Alapítvány 2014-ben indította el
Boldogságóra programját, amelynek fõvédnöke Prof. Dr.
Bagdy Emõke pszichológus, egyetemi tanár, és amelyhez
eddig több mint 150 településrõl, mintegy 1300 pedagógus
csatlakozott. A program célja, hogy kiegyensúlyozott,
elégedett, ezáltal sikeres generáció nõjön fel. 
A Boldog Iskola és Örökös Boldog Iskola pályázat célja,
hogy minél több haza és határon túli oktatási intézmény
bevezesse a boldogságórákat, és ezzel is elõsegítse egy
boldogabb generáció felnövekedését. A foglalkozások célja
nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a fiatalok
elé, hanem hogy vezérfonalat adjon a gyerekeknek arra, hogy
könnyebben birkózzanak meg a problémákkal, könnyebben
vegyék a kihívásokat, valamint lehetõséget adjon a testi-lelki
egészségmegõrzésre.
Minden ember a maga boldogságának a kovácsa, de a
pszichológia tudománya támogathatja az embereket abban,
hogy sikeresek legyenek a boldogság elérésének az útján.
Mindezek alapján elmondható, hogy a boldogságra való
képességünk fejleszthetõ és a boldogság teremtõ, fokozó és

fenntartó stratégiák taníthatóak.
Ezeknek a pályázatoknak az a célja, hogy pozitív pszichológia
eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget
a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az óvodás,
általános és középiskolás korosztály számára kidolgozott
Boldogságóra programmal.
A programban részt vevõ tanulók a pedagógusokkal közösen
havonta egy megadott témát dolgoznak fel, melyet a
boldogsagora.hu honlapjára fel is töltenek.
Iskolánk a 2016-os tanévben 6 osztály bevonásával végzete
a boldogság órákat, 2017 szeptember 1-tõl pedig iskolánk
minden tanulója részt vesz a boldogság órákon.
2016-ban iskolánk Boldog Iskola címet, 2017-ben Örökös
Boldog Iskola címet nyert el.
Az Örökös Boldog Iskola címátadójára 2017.október 5-én
került sor Budapesten.
A Mátyás Király Általános Iskolában a pedagógusok a
pozitív pszichológia módszereit alkalmazva arra törekszenek,
hogy még kellemesebb, szeretetteljesebb légkör alakuljon ki.
Szeretnénk, ha az állapot nemcsak ebben a tanévben, hanem
a további években is fennmaradna.

Tolnai Judit

KATALIN BÁL

Szeretettel várjuk és hívjuk a
szórakozni vágyó vendégeket

2017. november 18-án 19 órától
az iskola tornatermébe.

Vacsorát a szorgos Kisméhecskék szolgáltatják.

Vacsorás jegy: 3000 Ft/fõ

A menü: Marhapörkölt galuskával, savanyúsággal

B menü: „Háromkirály” göngyölt csirkemell, rántott
szelet, petrezselymes burgonya, rizi-bizi

Belépõjegy -vacsora nélkül és azt követõen történõ
belépés esetén-: 1500 Ft

Jegyek kaphatóak: Anikó fodrászatban, 100 Ft-os
boltban, az iskolában Dobozi Juliannánál

Zenérõl Mondi Károly és zenekara gondoskodik.
A mûsor további részében meglepetés mûvészek teszik

színesebbé az estét.

Értékes tombolatárgyak több, mint
FÉLMILLIÓ Ft értékben!

Kérjük, hogy lehetõség szerint a jegyeket legkésõbb
november 14-ig vegyék meg!
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ARADI VÉRTANUK EMLÉKNAPJA

1849. október 6-án végezték ki Aradon az 1848-49. évi
szabadságharc 13 honvédtisztjét, Pesten pedig ugyanezen a
napon hajtották végre a gróf Batthyány Lajos egykori
miniszterelnökre kiszabott halálos ítéletet. A bécsi forradalom
évfordulójára idõzített kivégzéssorozat a levert szabadságharc
utáni megtorlások tetõpontja volt, amirõl, a magyarság évrõl
évre nemzeti gyásznap keretében emlékezik meg.
Ezen a napon országszerte az állami lobogót félárbócra
eresztik, a középületekre kitûzik a gyászlobogót, az iskolákban
megemlékezést tartanak.
Az aradi vértanuk tetteit a Mátyás Király Általános Iskola 7.
osztályos tanulói ünnepi mûsoruk keretében idézték fel,
Várnainé Illés Emese tanárnõ felkészítésében.

Tolnai Judit, Várnainé Illés Emese

MÛVELÕDÉSI HÁZ HÍREI

30 ÉVES A NYÁRSAPÁTI NÉPDALKÖR

A Mátyás Király Általános Iskola tornaterme adott helyet
2017. október 7-én a Nyársapáti Népdalkör megalakulásának
30. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségnek.
Megtisztelte jelenlétével a legalább 150 fõ népzenét szeretõ
részvételével lezajlott rendezvényt Birinyi József
népzenekutató, a KÓTA alelnöke, a Hungarikum Szövetség
elnöke, Kis Miklós polgármester, Tóth Tibor alpolgármester,
Szõke Piroska ÁMK vezetõ és a képviselõ-testület több tagja
is.
Ünnepnap számunkra ez a nap, hiszen 30 évvel ezelõtt alakult
meg Nyársapáton a népdalkör, akkor még asszonykórus, és
azóta szünet nélkül mûködik ez a kis csoport, akikre minden
községi rendezvényünkön számíthatunk akár fellépõként,
akár segítõként. Hálásan köszönjük mindannyiuknak!
Ez a születésnap úgy ünnepelhetõ meg legméltóbban, ha
énekelhetnek, és mások is énekelnek nekik és a népzenét
szeretõ embereknek.
A baráti népdalköri találkozó kezdetén minden résztvevõ
közremûködésével énekeltük el nemzeti himnuszunkat, majd
Kis Miklós polgármester úr köszöntötte a 30 éves népdalkört,
és megnyitotta a 30 évrõl szóló kiállítást.
Birinyi József népzene kutató, a KÓTA alelnöke, a
Hungarikum Szövetség elnöke köszöntõje következett, aki a
KÓTA okleveleit, emléklapjait is átadta a népdalkörben több
éve éneklõknek. Kapás Mihályné 30 év, Labancz Árpádné 29
év, Mészáros Istvánné és Miczi Flóriánné 20 év, Kovács
László 19 év, Nagy Erzsébet 7 év, Sági Ilona és Farkas
Tiborné 5 éves tevékenységéért kapott elismerést a KÓTA-
tól.
Birinyi József – aki szerintem bármilyen eszközbõl
zeneszerszámot tud varázsolni – személyes ajándékként egy
fantasztikus népzenei egyveleget nyújtott át a jelenlévõknek.
Tudása ámulatba ejtett bennünket. Kecskedudán dudált,
nádsípot fújt, amit énekkel kísértek a népdalkörök. Tilinkón,
vagy tilinkán játszott Kovács Lászlóval, aki furulyán kísérte

az egyszerre két tilinkót megszólaltató mûvészt. A Dél-
Afrikából származó bambusznád dorombot is bemutatta,
amit varázslók is használtak, illetve magyar cseresznyefa
dorombon és a sörnyitó szerû cigány dorombon is játszott.
Bemutatta, hogy hogyan szól a két-furulya, citerázott,
cserépsípot, körtemuzsikát fújt, amit csak a jó gyerekek
tudnak megszólaltatni. Tekerõlant, vagy csúfnevén „nyenyere”
zárta elképesztõ bemutatóját, melyhez Kovács László
citerázott és 7 népdalkör énekelt. Köszönjük ezt a nem
mindennapi élményt!
A Tetz Alapfokú Mûvészeti Iskola 2004 óta van jelen a
nyársapáti iskolában, négy éve folyik néptánc oktatás is.
Szeretettel nyújtották át elõadásukat az ünnepeltek részére.
Molnár Máté vezetésével szilágysági táncokat láthattunk
tõlük, amit az értõ közönség vastapssal jutalmazott. A Tetz
Alapfokú Mûvészeti Iskola dr. Mihálka György és dr.
Mihálka Györgyné vezetésével nem csak fellépõként, hanem
támogatóként is jelen voltak, mert a színpadot biztosították,
illetve megörökítették az egész napos rendezvényünket.
Köszönjük!
A néptáncos gyerekek fellépése után Kis Miklós polgármester
úr okleveleket, emléklapokat adott át a Nyársapáti Népdalkör
már nem aktív alapító tagjai számára, akik Hatvani Józsefné,
Nagy Miklósné, Pap Istvánné és Seres Józsefné; a már nem
aktív, de hosszabb vagy rövidebb idõn keresztül a Nyársapáti
Népdalkörben éneklõknek, akik közül sajnos nem mindenki
tudott részt venni a rendezvényen: Bimbó Brigitta, Csehné
Bakos Erzsébet, Kiss Andrea, Kozma Vivien, Kubinyi Judit,
Lugosi Istvánné, Mészárosné Dobos Anita, Öhler Tibor,
Tóth Tímea, Varga Eszter és Varga Éva.
Ezután a népdalkör jelenlegi tagjait kérte polgármester úr a
színpadra a többiek mellé.
Elõször is Kapás Mihályné Rózsikát, aki az egyetlen olyan
alapító tag, aki jelenleg is aktív tagja, illetve vezetõje a
népdalkörnek. Kovács Lászlót, a népdalkör mûvészeti
vezetõjét, Badari Annát, Dombóvári Juditot, Farkas Tiborné
Évát, Labancz Árpádné Julikát, Licsné Dobos Anikót,
Mészáros Istvánné Marikát, Miczi Flóriánné Zsuzsát, Nagy
Erzsébetet, Nagy Sándort, Nyilas Katalint, Sági Ilonát,
Strabán Annát és Tolnai Juditot. Õk azok az énekesek, akik
dalaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy Nyársapát nevét az
ország sok településén megismerjék. Köszönjük!
Azokról is megemlékeztünk, akik, már nem lehetnek velünk.
Õk Németh Jánosné Jutka, Mogyorósi Ferencné Marika,
Pásztor Lászlóné Esztike és Kiss Sándorné Piroska néni.
Bognár István és Labancz Árpád, - akik a kezdetektõl jelen
voltak a népdalkör életében - emlékezett vissza a 30 év
történéseire, emlékezetes szereplésekre, majd Kapás
Mihályné Rózsika, a Nyársapáti Népdalkör vezetõje osztotta
meg gondolatait a jelenlévõkkel. Beszélt arról is, hogy a mai
nap megrendezését és a Népdalkör nem titkolt szándékát –
ami pedig nem más, mint a közeljövõben egy CD kiadásával
megörökíteni több évtizedes tevékenységüket – többen
adományaikkal, önzetlen felajánlásaikkal támogatták.
Örömmel tapasztalták az összefogást egy nemes ügy
érdekében, hagyományaink, köztük a magyar népdal
fennmaradásának segítéséhez. Megható volt számukra, hogy
kérésükre azonnal igen volt a válasz.
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Rózsika ezt az ünnepi alkalmat használta fel arra, hogy a
népdalkör vezetését átadja fiatalabb dalos társának, Nagy
Erzsébetnek.
A köszöntések után a gálamûsor, a népdalkörök fellépése
következett.
A nyársapáti együttes 30 éves fennállása alatt nagyon sok
olyan településsel, népdalkörrel kerültek kapcsolatba, akikkel
szinte személyes, baráti együttmûködést alakítottak ki.
Közülük a Csemõi Gyöngyvirág Népdalkör, a Dunavarsányi
Népdalkör, az Inárcsi Citerazenekar és Férfikórus, az Isaszegi
Népdalkör, a Kiss István Népdalkör Nagykõrösrõl és a
Veresegyházi Népdalkör fogadta el meghívásukat és ünnepelt
együtt a Nyársapáti Népdalkörrel. A vendég együttesek
szinte mindegyike rendelkezik Arany Páva, vagy Arany
Páva Nagydíj minõsítéssel. Nagyon magas színvonalú,
szeretetteljes szereplésük igazán emlékezetessé tette
mindannyiunk számára ezt a napot.
Nagyon sokan támogatták a népdalkört és a rendezvényt
anyagi hozzájárulással, kétkezi munkájukkal, szervezéssel
vagy bármilyen egyéb módon.
A támogatók: Nyársapát Község Önkormányzat Képviselõ-
testülete, Kis Miklós polgármester, Tóth Tibor alpolgármester,
az iskola igazgatója, - aki nem csak a helyszínt ajánlotta fel
a rendezvényhez, de lelkes kis csapatával a színpad
dekorációját is készítették -
Szõke Piroska ÁMK vezetõ, a polgármesteri hivatal, a
mûvelõdési ház, az óvoda és az iskola dolgozói,
Takarékszövetkezet Gyömrõ, Bognár Gokart Park,
Gazdaszövetkezet, Bakosi Attila, Erdõs Benõ, Füle Dénes,
Godóné Pozsár Andrea, Godó János, Gyõriné Langa Anikó,
Hollóné Langa Ildikó, Horváth Zsuzsanna, Káldi Zoltán,
Kaszap Zoltán, Kocsis Ferenc, Labancz Árpád, Lugosi
Istvánné, Mészáros István, Miczi Adrien és Szûcs Szilvia,
Miczi Edina, Miczi Flóriánné, Mikla László, Németh János,
Nyitrai László, Pataki család, Russzó Pizzéria, Sperli János,
Szunyogh József, Tóth Ferenc ács, Tóth Ferenc mezõgazdász,
Újszászi Sándor.
Végül, de nem utolsó sorban köszönjük azoknak a munkáját
is, akik a 30 év alatt bármilyen formában, (szervezés, fõzés,
szállítás, dekoráció, terítés, kiszolgálás stb.) segítették a
népdalkör munkáját. Dr. Bicskei Krisztina, Vígné Kerekes
Magdolna, Kovácsné Csonki Katalin, Sipos Lászlóné, aki
már nem lehet köztünk, Takács Judit, Radosza Bea, Erdõs
Benõné, Kapás Rózsa, Kubinyi Zoltánné, Nagyné Kovács
Éva, Kovács Ambrusné, Hartyányi Lászlóné, Kisprumik
Józsefné, Varga Dániel, Bimbó Pál, Bakos Ferenc, Nagy
Balázs, Pásztor János, Bárány István, Bethlendy Béla, Füle
Albert, Víg Károly, Dobos József, a nagy segítséget jelentõ
közmunkások, és még sorolhatnám szinte valamennyi lakóját
településünknek.
A nap utolsó fellépõjeként hallgattunk meg a Nyársapáti
Népdalkör elõadásában egy székelyföldi, majd egy bordal
csokrot. Az új, fiatal tagokkal kibõvült, megújult, Aranypáva
Nagydíjjal is kitüntetett kórus csodálatos szereplésével
köszönte meg a baráti együttesek fellépését.
Ezután közös éneklésre kérték az összes jelenlévõt. Ez lett
a baráti népdalköri találkozó fináléja.

Köszönjük minden fellépõnek, hogy megtiszteltek bennünket
és elfogadták a meghívásunkat Nyársapátra. Reméljük jól
érezték magukat nálunk és lelkiekben is gazdagodtak a
csodálatos magyar népdalokat énekelve és hallgatva.
Ebéd elõtt – ajándékként - az Isaszegi együttes két tagja,
Királyné Szabó Anna és Király István szórakoztatták a
közönséget.
A nap azonban még nem ért véget, ebédre hívtuk a 7 baráti
népdalkör tagjait és minden vendégünket, melynek
elkészítésével Varga Dániel és Hartyányi Istvánné Ica járultak
hozzá a nap sikeréhez.
Ebéd után a baráti közösségek jó hangulatú beszélgetéssel
zárták ezt a különleges, megható ünnepséget. Örülök, hogy
részese lehettem.
Ez a cikk igen hosszúra sikeredett, de mindenképpen név
szerint szerettem volna megemlíteni, felsorolni a népdalkör
tagjait és a támogatókat is. Ha valaki mégis kimaradt, attól
elõre is elnézést kérek.

Nagyné Kovács Éva

BESZÉDES KÉPEK

"Mondd meg nekem mit dalolsz,
megmondom ki vagy."
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SIKEREKBEN BÕVELKEDÕ ÕSZ

Ez évi fellépéseink sorában az októberi hónap - a májushoz
hasonlóan - komoly erõpróbának bizonyult a népdalkör
életében. 7-én a fennállásunk 30. évfordulóját ünnepeltük.
14-én délelõtt a Fóti népdalkör meghívásának tettünk eleget,
a 20 éves születésnapjuk megünneplésében vettünk részt.
Délután az Inárcsi citerások és férfikórus által szervezett
népdalköri találkozón állhattunk színpadra. Szerénység nélkül
mondhatjuk, hogy mindkét helyen sikert arattak bordalaink,
a közönség nagy tapssal jutalmazta elõadásunkat. Fóton és
Inárcson is gondos és szívélyes vendéglátásban volt részünk,
ám ezek ellenére a napi két fellépés igen fárasztónak bizonyult.
A tartalmas és sikeres napot vidám, táncos mulatsággal
zártuk inárcsi vendéglátóink körében.
Köszönjük a nyársapáti önkormányzat és Kis Miklós
polgármester úr támogatását, amiért biztosította az
utazásunkat.

Nagy Erzsébet

NYUGDÍJAS NAP NYÁRSAPÁTON

Évtizedes hagyomány, hogy Nyársapát Község
Önkormányzata köszönti a falu nyugdíjasait.
Ez évben október 28-án vártuk a mûvelõdési ház nagytermébe
az idõsebb korosztály tagjait. Szõke Piroska, a Nyársapáti
Általános Mûvelõdési Központ vezetõjének köszöntõje után
„Szeressük egymást gyerekek” címmel vidám, zenés
nosztalgia mûsorral kedveskedtünk a jelenlévõknek, amit
Gregus Anikó és Dobrozemszky Gábor nyújtott át a
vendégeknek nagy sikert aratva. A vendégek nagy része
táncra perdült és jókedvûen utazott a zene vonatán. Az egy
órás szórakoztató mûsor után az önkormányzat finom ebéddel
és 1-1 Nyársapát bögrével köszönte meg az idõseknek azt az
áldozatos munkát, amit a faluért, és a fiatalokért tettek. A
terített asztal virágdíszeit Törökné Révész Anna

képviselõasszonynak, a finom ebédet Varga Dánielnek és
Hartyányi Lászlóné Icusnak köszönhetjük, melynek
felszolgálásában dr. Bicskei Krisztina jegyzõ asszony, Szõke
Piroska ÁMK vezetõ, Kis Anita önkormányzati képviselõ
valamint az óvoda és a mûvelõdési ház dolgozói segítettek.
Köszönjük a hivatalnak, hogy a külterületen lakók be- és
visszaszállításához biztosították a kisbuszt, amit Bárány
István vezetett.
Nagyon szép idõben, igazán jó hangulatban tartalmas napot
tölthettünk együtt azokkal, akik elfogadták az önkormányzat
meghívását, és részt vettek a falu nyugdíjasainak tiszteletére
rendezett ünnepségen. Hála Istennek sokan voltunk, de
szeretnénk, ha jövõre még többen lennénk!

Nagyné Kovács Éva
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KÖRZETI SZAVALÓVERSENY
FELHÍVÁS

A nyársapáti Szarka Mihály Mûvelõdési és
Szabadidõközpontban – az elõzõ évekhez hasonlóan –

szeretnénk megrendezni a
SZARKA MIHÁLY VERSMONDÓ VERSENYT

térségünk települései között.

A verseny idõpontja:
2017. november 29. (szerda) 13 óra.

Helyszíne:
Nyársapát, Szarka Mihály

Mûvelõdési és Szabadidõközpont.

A versenyt négy kategóriában kívánjuk lebonyolítani.
Általános iskolások:

I. kategória – 1-2. osztály
II. kategória - 3-4. osztály

III. kategória – 5-6. osztály
IV. kategória – 7-8. osztály

Nevezni szabadon választott verssel lehet
a magyar irodalomból.

Az intézmények kategóriánként kettõ – a nagy létszámú
iskolák három - versenyzõt indíthatnak.

A kategóriák legjobbjai
könyvjutalomban részesülnek.

Jelentkezési határidõ: 2017. november 24.

A résztvevõk nevét és korosztályát is kérjük megküldeni
a szarka@nyapatmuvhaz.t-online.hu címre.

A felkészüléshez jó munkát kívánunk, és szeretettel várjuk
az iskolák legjobb versmondóinak jelentkezését!

Természetesen nem csak a versmondókat, a verseket
kedvelõ érdeklõdõket is várjuk szeretettel a november 29-
ei térségi szavalóversenyünkre.

Mûvelõdési ház dolgozói

KÍGYÓRÉTES

Hozzávalók:
50 dkg liszt

25 dkg margarin
1 egész tojás + 1 tojássárgája

2 evõkanál + 1 kávéskanál cukor
1 dl langyos tej
2 dkg élesztõ
csipetnyi só

tetszõleges töltelék

Elkészítés:
A 2 dkg élesztõt a langyos tejben 1 kávéskanál cukorral
felfuttatunk. A margarint jó habosra keverjük, majd
hozzáadjuk a 2 evõanál cukrot, 1 egész tojást + tojásságáját,
csipetnyi sót, a felfuttatott élesztõt, végül az 50 dkg lisztet.
Könnyedén összegyúrjuk, 4 cipóra osztjuk.
A cipókat henger alakúra sodorjuk, és kb. 50 cm hosszú, 25
cm széles lapokat nyújtunk belõle. A lap hosszabb oldalait
kb. 8 cm szélességben bevagdaljuk, és a sima közepére
ráhelyezzük a tölteléket. A bevagdalt széleket keresztben
egymásba hajtogatjuk, tojással megkenjük, és 160-180 fokos
sütõben megsütjük.

Jó étvágyat kívánunk!

Kiss Andrea

KÖZLEMÉNY

Az Albertirsa –Kecskemét 400 kV-os távvezeték
létesítésével kapcsolatban Nyársapát településen megtartott
Helyszíni Szemle szervezõi megköszönik az eljáráson
megjelent ingatlan tulajdonosoknak a részvételt, egyben
kérik, hogy minden érintett és meghívott tulajdonos a
tájékoztatás szerint 15 napon belül, 2017. november 10-ig
küldje el az Engedélyezõ hatóság részére megküldésre
kerülõ Nyilatkozatát a kiküldött válaszborítékban.

Fülöp Jenõné

KÖNYVAJÁNLÓ

Csendes Nóra: Zápor utca

Kockáztatnál a szerelemért?
Két történet két tizennyolc éves lányról.
Ötven év választja el õket egymástól, és az életük nem is
lehetne különbözõbb, mégis összeköti õket valami.
Bogi félénk gimnazista, Gergõ pedig igazi vagány, aki több

lányt bolondított már magába, mint amennyit meg tudna
számolni. De mikor a szülõk baráti nyaralása egy fedél alá
kényszeríti õket, Bogi meglátja a kemény külsõ mögött az
érzékeny mûvészt, aki a színpadra lépve álomszerû játékával
önti dallamokba a benne lakozó fájdalmat.
Vajon lehet szerelem ennyire különbözõ emberek között?
Gergõ különleges ajánlatot kap, és Boginak döntenie kell.
Egy kemény korszak sötét éveiben, az alföldi táj varázslatos
ege alatt egymásra talál két fiatal. Amikor mindkettõjüket
Budapestre küldi a családja, a lány azt hiszi, végre boldogok
lehetnek együtt. De a fiú többre vágyik, kiútra és a lány
kegyetlen válaszút elé kerül.
Kövesd a szíved!

Kiss Andrea
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ANYAKÖNYVI HÍREK

HIRDETÉSEK

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

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

Anikó Fodrászat

Fodrászat:

hétfõ-szerda-péntek:
délután

kedd-csütörtök-szombat:
délelõtt

Bejelentkezés a fodrászüzletben
valamint a 06-20-485-2913, 53-389-
106 telefonszámon.

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

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

HALASIÉK TÜZIFA KFT.

Vékony akác
2.900.- Ft/q

Vastag akác
3.200.- Ft /q

Hasított akác
3.400.- Ft/q

Szürke nyárfa gurigázva
2.000.- Ft /q

Bükk gurigázva
2.800.- Ft/q

Bükk hasítva
3.000.- Ft/q

Az árak a házhozszállítás
díját tartalmazzák.

Érd.: 06-20-260-7365

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

Eladó

Nyársapát, Szövetkezeti u.17. szám alatt
lévõ összkomfortos, 1345 m2 területû
kertes családi ház. Melléképültekkel,
pincével, ólakkal, fúrott kúttal.
Érdeklõdni: 70/572-0274

Eladó

Nyársapát, Jókai Mór u.4. szám alatt
lévõ összkomfortos családi ház.
Irányár: 8 M Ft
Érdeklõdni: 30/9738-715

Eladó!

Palackos gáztûzhely 4 égõs 1 db
palackkal, nagyon jó állapotban 25.000.-
Ft. Lovas szántó eke 15.000.- Ft. 5 égõs
csillár 3.000.- Ft. Édes hagyma 300 Ft.-
/kg . Dióbél tavalyi 2.000.- Ft /kg .
Érdeklõdni: 70-245-58-96 vagy a ruhás
boltban Marikánál.

Eladó!

Hegesztõ gép, nagy asztal, használt
gázkazán, gyerek kiságy, ajtó.
Nyársapáton házat vagy tanyát vennék
3 M Ft-ig.
Tel.: 30-6838-694

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!

Született:

Gál Dániel és Kébert Nikoletta
Nyársapát, Második d. 5/A. szám
alatti lakosok NIKOLETTA
HANNA nevû gyermeke 2017.
október 2-án.

Papp Gergely és Nagy Cintia
Nyársapát, Kossuth Lajos u. 1. szám
alatti lakosok MILLA nevû
gyermeke 2017. október 5-én.

Kubinyi Zoltán és Tóth Kata
Nyársapát, Arany János u. 15. szám
alatti lakosok LARA nevû gyermeke
2017. október 17-én.

Pásztor Ádám és Sipos Melinda
Nyársapát, Posta utca 23. szám alatti
lakosok BENJÁMIN nevû
gyermeke 2017. október 26-án.

Köszöntjük az újszülötteket!
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kiadvány!
2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

Október 14-én szombaton rendezték a szabadfogású Területi
Bajnokságot Szigetszentmiklóson, amelyen az országos döntõbe
kerülésért küzdöttek a fiatalok diák II, diák I. és serdülõ
korosztályokban. A területi bajnokság mellett a legfiatalabbak
részére gyermek gálát is szerveztek a rendezõk. A Nyársapáti
Szabadidõ SE versenyzõi három elsõ, három második és két harmadik
hely mellett három ötödik helyezést is megszereztek.

Eredmények:
Gyermek gála:

gyermek II. (2010-2011-ben szül.)
22 kg 1. Csontos Pál

diák II. korcsoport
26 kg 2. Kovács Zsolt
32 kg 5. Boda Csaba

42 kg 3. Báger Roland

diák I. korcsoport
32 kg 3. Boda Csaba

38 kg 1. Rehor Levente

Serdülõ korcsoport
38 kg 1. Rehor Levente
38 kg 2. Kovács Ferenc

50 kg 2. Molnár Pál
58 kg 5. Lõrincz Roland
63 kg 5. Torma Brigitta

Október 21-én a kadet szabadfogású fiúk és lányok is a bajnoki
címekért küzdöttek Kecskeméten a Mercedes Kosárlabda Akadémia
sportcsarnokában. A lányok hatvanan, a fiúk száztizenöt-en
mérlegeltek a bajnokságra. A Nyársapáti Szabadidõ SE a fiúknál két
fõvel, a lányoknál egy fõvel képviseltette magát. A nyársapátiak az
54 kg-ban induló Kecskemét Dávid révén egy ötödik és a nõi 46 kg-
ban induló Kása Viktória révén egy bronzérmet gyûjtöttek be a
bajnokságról.

Eredmények
54 kg 5. Kecskeméti Dávid

nõi
46 kg 3. Kása Viktória

SPORT Október utolsó szombatján a pesterzsébeti Kruj Iván
Sportcsarnokban egy híján száz birkózó felvonulásával
rendezték meg a 2017. évi kadet kötöttfogású országos
bajnokságot. A tizenegy súlycsoportban versenyzõ
ifi birkózók két szõnyegen harcoltak a bajnoki érmekért.
A Nyársapáti Szabadidõ SE két versenyzõje is
szõnyegre lépett a bajnokságon. Közülük az 50 kg-
ban induló Kecskeméti Dávid két gyõzelmet követõen
a döntõbe jutott ahol végül nem birt az orosházi
ellenfelével és így meg kellett elégednie a második
hellyel.

Eredmények:
50 kg 2. Kecskeméti Dávid

Pap Ferenc

Kedves Olvasóink!

Hirdetés és újságcikk feladására minden hónap
utolsó napján 12 óráig van lehetõség! Ezt az

idõpontot követõen csak a Hírmondó következõ
számában jelenik meg cikkük!

Megértésüket köszönjük!

Szerkesztõség

12. oldal


