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A NÕNAP LEGYEN
CSODANAP
Az õsi törtvénykönyv szerint: ”Ahol
tisztelettel fordulnak a nõk felé, ott minden
munka gyümölcsöt hoz. A nõk testi, szellemi,
lelki egészségét szívén kell viselnie a társadalomnak, ha
sokáig fenn akar maradni.”
Milyen igaz és bölcs gondolatok!
Életem során sokat változott ennek az ünnepnek a jelentése
és jelentõsége. Gyermekkoromban nem is ünnepeltük meg
otthon, mert édesapám komolytalannak, túl „vörösnek”
vélte, és csak ANYÁK NAPJÁN vittünk virágot a család
nõtagjainak. Késõbb, középiskolásként, majd aktív
dolgozóként a munkahelyen már udvariasságból is illett a
NÕNAPOT méltón megünnepelni.
Ma már errõl a napról (március 8.) saját, kialakult és nagyon
magasztos gondolataim, érzéseim vannak. Most szeretnék
elvonatkoztatni a nemzetköziségtõl, a munkavállalástól, a
szavazati jogtól stb., csak Nyársapátra akarok koncentrálni.
ISTEN ÉLTESSEN MINDEN NYÁRSAPÁTI LEÁNYT,
NÕT, ASSZONYT, ÉDESANYÁT, NAGYMAMÁT,
SZÉPKORÚ MAMÁT A TAVASZIDÉZÕ NÕNAP
ALKALMÁBÓL!
Ha a Jóisten azért teremtette az embert, hogy saját tükörképét
lelje benne, akkor a legcsodálatosabb lényét adta, amikor a
NÕT hozta létre. A szépség, a vonzás, a vágykeltés, az
emberiség fennmaradása, az édesanyai gondoskodás, a
nagymamai feltétel nélküli szeretet, mind-mind a csodák
legmagasabb minõsége.
Mi fiúk, férfiak, a legfõbb élet béli feladatunkat (a biztonság
megteremtése, az anyagi jólét biztosítása) félreértve leigáztuk,
végig harcoltuk, megfélemlítettük az egész világot a történelem
során. Közben nagyon ritkán, vagy soha nem vettük észre,
hogy milyen fantasztikus „fénylények”, színes és viruló,
csodás „embervirágok” között élünk, hogy mennyi mindent
köszönhetünk nekik. A szerelmüket, a vágyaink beteljesítését,
a gondoskodásukat, a közös családalapítást, a gyengéd
érzelmeket, kedvességet, békét és szenvedélyt, harmóniát és
izgalmakat, és egy életen át húzódó anyai szeretetet. Tisztelet
és megbecsülés, hódolat jár ezért minden nõnek!
Tudom, e modern és zaklatott korunkban nagyon nehéz a
hagyományos nõi értékek szerint élni, de úgy vélem ezért
nem érdemes egyetlen hölgynek sem kifordulni értékes
harmóniájából, és türelmetlensége, beteljesületlen vágyai
miatt méltóságát elveszítenie. Nehezen értem meg a fiús

mentalitásokat, mert esetleg az a trendi, az önpusztító,
hedonista kivagyiságot, a pörgõs életmód egészségkárosító
dolgait. Szerintem minden nõ maradjon az istenadta feladatai
mellett, és ha azt maradéktalanul meg tudja valósítani, ám
legyen trendi. Nekünk fiúknak, férfiaknak pedig (március 8án) egy szál virág átadása a szívbõl jövõ feladatunk, az év
többi napján a béke védése, a tolerancia, a kedvesség, a jólét,
a szerelem és minden velejáró biztosítása az EGÉSZ ÉV
SORÁN. A nõi oldalról biztos megkapjuk a viszonzást. Ha
esetleg nem, az elsõ dolgunk az önvizsgálat legyen.
Szenvedélyes, de tudatos, érzelemmel teli és szeretetteljes,
kiegyensúlyozott és harmonikus életet kívánok minden
nyársapáti fiú és férfi nevében a falubeli leányoknak, nõknek,
asszonyoknak!
És még egy gondolat utóiratként:
A nõk a teljességnek, az egésznek a másik felei, mint a
férfiak. Jótanácsként írom, hogy a szebbik nemnek is nagyon
szüksége van az egész életen keresztüli testmozgásra - itt nem
a konyhában a fõzésre, a lakás takarításra vagy a gépsor
melletti robotra gondolok, hanem – kellemes sétára, derûs
túrázásra, kocogásra, úszásra, laza tornára, jógára,
kerékpározásra. A nõknek alkatilag nagyobb igényük van a
több, nyugodt alvásra, és ez nem lustaság. Ezen kívül heti
rendszerességgel kikapcsolódásra, nehogy függõvé váljanak
a másokról való gondoskodásból. Ezek bizony igazi korszerû
igényei lehetnek nõtársainknak. Ha hûek maradnak hozzánk
– férfi társaim, jó szívvel segítsük õket!
Tisztelettel: Tóth Tibor

SZERKESZTÕI LEVÉL
Nekünk, nyársapátiaknak a VILÁG KÖZEPE ez a falu,
nekünk fontos, ami itt történik, hogyan élnek és gondolkodnak,
éreznek az itt élõ emberek, mert itt ÉLÜNK, itt Van az
OTTHONUNK.
A település kultúrájához szervesen hozzátartozik a
HÍRMONDÓ, annak minõsége, sokszínûsége, az, hogy
milyen és mennyi információt ad át az olvasónak.
Az újság évtizedes múltja közben (legyünk õszinték) elfáradt,
nem elég színes, megszokottá vált. A MI ÉLETÜNKRE nem
ez jellemzõ. Mi a szerkesztõségben úgy gondoljuk, ráférne
egy új lendület, dinamizmus, változatosság, melegség, kedves
figyelmesség, pozitívabb gondolkodás.
A megújuláshoz, változáshoz mindig sok energiára, ötletre,
kreativitásra van szükség. Szeretnénk, ha nem csak az
OLVASÓI, hanem ALKOTÓI, TEMATIZÁLÓI is lenne
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minél több nyársapáti polgár. Szeretettel HÍVUNK és
VÁRUNK munkatársakat, akik történeteket, verseket írnak,
rajzolnak, festenek, fotóznak és izgalmas gondolataik,
elképzeléseik vannak. Kérnénk ötleteket, híreket,
észrevételeket, véleményeket, KIVEL és MIVEL
FOGLALKOZZUNK. Most, a megújulás elején
HANGSÚLYOZNÁNK, hogy nem pletyka- vagy bulvárlapot
szándékozunk szerkeszteni. De mivel a MI lapunk, ezért
szóljon rólunk. Terveinkben szerepel, hogy az óvodai, az
iskolai és a hivatali, önkormányzati híreken túl,
megszólítanánk az IDÕSEKET, KÖZÉPKORÚAKAT, az
EGZISZTENCIÁT, CSALÁDOT ALAPÍTÓKAT, a
VÁLLALKOZÓKAT, KÖZÉPISKOLÁSOKAT stb. Tehát
MINDENKIHEZ szándékozunk szólni, üzenni. Szeretnénk
megfejteni idõseinkkel a hosszú és tartalmas élet titkát, a
boldog, nyugodt, békés élet receptjét, betekintést nyerni a
vállalkozás szépségeibe és nehézségeibe egyaránt. Fontos
lenne felfedezni múltunk apró, érdekes mozzanatait, megérteni
a sok külföldön élõ társunk üzeneteit, a faluba frissen
költözõk véleményeit. A viszonylag nagy sikert, karriert
elérõ, de elköltözött falubelieket utolérni, újra bevonni a falu
életébe. Fontos lenne a fiataloknak a pozitív példák állítása
a nagy felszínességben, közömbösségben.
A gondolat, ötlet, szándék, cél mindennek az eleje, de
semmit nem ér, ha nem követi cselekedet, megvalósulás,
pozitív fejlõdés, közösségi kiteljesedés. Nagyon szeretnénk
az egész komplex folyamatot, ha beindulna az együtt
gondolkodás, tervezés, cselekvés. Kiváló lehetõség lenne a
közvetlenséget, faluszeretetet, barátságokat erõsíteni.
Természetesen kell foglalkozni a falu jövõjével, rövid-,
közép- és hosszú távú terveivel is.
Köszönöm, hogy figyelmesen elolvasták, esetleg
gondolatokat, érzéseket indukáltunk – kérjük, fogjunk össze
MAGUNKÉRT!
Tisztelettel: szerkesztõk

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 tesz. A projekt összköltsége (tervezés,
kivitelezés, mûszaki ellenõrzés) bruttó 6.761.352 .- Ft.
Ezen összegbõl három járdaszakasz készül el, újul 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 munkálatok
jelenleg is folynak, a rossz minõségû járdát eltávolították,
helyette 6 cm vastag szürke térkõ burkolat kerül elhelyezésre.
A befejezés várható idõpontja idõjárástól függõen 2018.
március vége.
A jó minõségû járdán biztonsággal közlekedhetnek majd a
gyalogosok.
Kis Miklós polgármester

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Áder János köztársasági elnök az országgyûlési képviselõk
választását 2018. április 8. napjára tûzte ki, ahol egyéni
képviselõjelöltekre, illetve országos listákra szavazhatunk.
A magyarországi lakcímmel rendelkezõ választópolgárok
automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe.
Azt a választópolgárt, aki legkésõbb 2018. február 9-én a
szavazóköri névjegyzékben szerepelt, a Nemzeti Választási
Iroda értesítõ megküldésével legkésõbb 2018. február 19-ig
tájékoztatta a névjegyzékbe történt felvételrõl. Aki 2018.
február 9-ét követõen kerül a település szavazóköri
névjegyzékébe, a helyi választási iroda értesítõ átadásával
vagy megküldésével tájékoztatja a névjegyzékbe történt
felvételrõl.
Aki a szavazás napján a lakóhelyétõl (értesítõben megjelölt
szavazóhelyiségtõl) távol tartózkodik, az általa megjelölt
településen átjelentkezéssel szavazhat. Átjelentkezésre, az
átjelentkezés módosítására vagy visszavonására irányuló
kérelemnek 2018. április 6-án 16 óráig kell megérkeznie
ahhoz a helyi választási irodához, ahol a választópolgár a
névjegyzéken szerepel. A kérelmet a www.valasztas.hu
honlapon keresztül elektronikusan, vagy személyesen, illetve
levélben formanyomtatvány használatával az állandó lakcím
szerinti választási irodánál lehet benyújtani. Fontos, hogy
átjelentkezéskor is a lakóhely szerinti jelöltekre lehet
szavazni!
Aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti
névjegyzékbe való felvételét kérheti az átjelentkezésre
vonatkozó szabályok szerint. A kérelemnek 2018. március
31-én 16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.
Ha a választópolgár egészségi állapota vagy fogyatékossága
miatt a szavazóhelyiségben nem tud megjelenni, mozgóurna
iránti kérelmet nyújthat be a valasztas.hu honlapon keresztül
elektronikusan, vagy személyesen, levélben, illetve
meghatalmazott útján formanyomtatványon annál a helyi
választási irodánál, amelynek szavazóköri névjegyzékében
szerepel. A kérelemnek legkésõbb 2018. április 6-án 16 óráig
kell a HVI-hez megérkeznie. Ezt követõen a választás napján
15 óráig a kérelmet ahhoz a szavazatszámláló bizottsághoz
kell eljuttatni, amelynek névjegyzékén a választópolgár
szerepel.
A választókerületben választójoggal rendelkezõ
választópolgár 2018. március 5-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.
dr. Bicskei Krisztina
jegyzõ, helyi választási iroda vezetõje

TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT…
Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2018. február 19-én ülésezett. A Képviselõ-testület elfogadta
a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal és Nyársapát
Község Önkormányzatának 2018.évi költségvetését. A
Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal bevételi fõösszege
71.058.700.- Ft, míg Nyársapát Község Önkormányzatának
bevételi fõösszege 397.446.232.- Ft. A Képviselõ-testület
2018. március 1-tõl az alábbi étkezési térítési díjakat állapítja
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meg: Óvoda: tízórai 95,25.-Ft/nap, uzsonna 82,55.-Ft/nap,
ebéd 254.- Ft/nap Iskola: tízórai 107,95.-Ft/nap, uzsonna
95,25.-Ft/nap, ebéd 285,75.- Ft/nap. Településünk új
egészségház építésére nyert pályázatot, melynek ez
elõkészületei már elkezdõdtek, most pedig nyílt közbeszerzési
eljárás megindítására kerül sor. 2018. január 1-vel szükségessé
vált az önkormányzat és intézményei pénztárkezelési
szabályzatának módosítása. Áder János köztársasági elnök
a 2018. évi országgyûlési képviselõk választását 2018.
április 8. napjára tûzte ki, megválasztotta a Képviselõtestület a szavazatszámláló bizottság tagjait, póttagjait.
Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
hozzájárulását adja Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás
által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételérõl, valamint az ellátások térítési díjainak
megállapításáról szóló 11/2014. (IV. 30.) önkormányzati
rendeletének módosításához valamint gyermekjóléti
ellátásokról, azok igénybevételérõl, valamint az ellátások
térítési díjainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotásához. A Vidékfejlesztési Operatív Program keretén
beleül lehetõsége van az önkormányzatnak pályázatot
benyújtani az Új u. 2. címen lévõ szálláshely kialakítására
valamint helyi rendezvények támogatása elnevezésû pályázat
keretén belül a 10. Lecsófesztivál megrendezésének
támogatására szeretnénk pályázni. A Képviselõ-testület
elbírálta Mészáros István ingatlanvásárlási kérelmét.
Kis Miklós
polgármester

ELISMERÉS
Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztálya az alábbi elismerésben részesítette
önkormányzatunkat.
Gratulálunk! A kép magáért beszél! További sikeres munkát
kívánunk!
Manassesné Mészáros Ágnes
osztályvezetõ

TÁJÉKOZTATÁS
A Központi Statisztikai Hivatal
a címjegyzékén szereplõ
gazdaságok számára kötelezõ
adatszolgáltatáson alapuló mezõgazdasági adatfelvételt hajt
végre, melynek terepmunkái 2018. március 1-je és április
16-a között zajlanak.
Az adatfelvétel Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program
(OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve: (OSAP 2419)
Gyümölcsös ültetvények összeírása, 2017
Az adatfelvétel mintáját azok a gazdaságok alkotják, melyek
gyümülcsös ültetvény területe eléri a 2500 m2-t, és 2017-ben
területalapú támogatást igényeltek alma, körte, kajszibarack,
õszibarack, meggy, cseresznye, szilva, dió vagy bodza
ültetvény után.
Az összeírási feladatot az állami tulajdonú STATEK Kft.
megbízásában álló igazolvánnyal ellátott kérdezõbiztosok
végzik, az Önök településén: Kozmáné Baranyai Éva
Boglárka, Téglás-Kovács Anita.
A kijelölt gazdálkodók részvételükkel nagymértékben
hozzájárulnak az agrárium jellemzõinek minél átfogóbb
megismeréséhez.
Az adatfelvétel kizárólag statisztikai célból, a statisztikáról
szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény elõírásainak megfelelõen történik.
A felvétel módszertanáról és a kutatás eredményeirõl a http:/
/www.ksh.hu/agrarcenzusok_ultetvenyek
oldal nyújt
tájékoztatást. A felvétel elsõ összesített eredményei 2018
végén várhatóak.
Malakucziné Póka Mária
fõosztályvezetõ

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ
BEFIZETÉSE
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az
óvodai és iskolai étkezési térítési díjat minden
hónap 10-ét követõ elsõ kettõ munkanapon
lehet befizetni az Önkormányzati Hivatal
6. számú irodájában Pólyáné Cseh Juditnál.
Kérjük az idõpontok pontos betartását!
2018. március 12-13.
2018. április 11-12.
2018. május 14-15.
2018. június 11-12.
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FLÓRIÁN SÁNDORNÉ EMLÉKÉRE
Megrendítõ hírrõl értesültünk; Flórián
Sándorné Marika hosszú betegség után, 79.
életévében 2018. február 14-én elhunyt.
Marika községünk életében nagyon hosszú
ideje meghatározó szerepet töltött be.
Tevékenységérõl, munkájáról, emberségérõl
talán az mond el legtöbbet, amit a Nyársapát történetét
bemutató könyvben szerényen elmond önmagáról.
„38 év a nyársapáti közigazgatásban – Flórián Sándorné
született Molnár Mária Nagykõrös, 1939. június 2.
Szüleim gazdálkodók voltak, majd tsz. tagok lettek. Hat
testvéremmel együtt neveltek. Általános iskolai
tanulmányaimat a lakásunktól mintegy 3,5 km-re lévõ
külterületi, Nyilasi iskolában kezdtem meg, és a központi
iskolában fejeztem be 1953-ban. Ezután gyors- és gépíró
iskolát végeztem. A nyársapáti Községi Tanácsnál 1958.
április 1-tõl adminisztrátori munkakörben dolgoztam. 1963.
március 1-tõl neveztek ki a Végrehajtó Bizottság Titkárának,
majd a rendszerváltástól jegyzõként dolgoztam. Teljes
körû anyakönyvi szakvizsgát tettem 1967-ben, a nagykõrösi
Arany János Gimnáziumban levelezõ tagozaton
érettségiztem 1970-ben. Még ez év õszén kezdtem el
tanulmányaimat Budapesten a 2 éves bentlakásos
Tanácsakadémián, majd 1981-ben Budapesten végeztem
az Államigazgatási Fõiskolát igazgatásszervezõ képesítéssel.
Munkahelyemen a legnehezebb idõszakot 1974. év
jelentette, amikor négyen jöttünk el szülési szabadságra.
Egyedül én tértem vissza év vége felé. Helyettesek
helyettesével kellett dolgozni, de akkor is igyekeztünk a
lakosság mind teljesebb kiszolgálására. Emlékezetes marad
számomra a családi események társadalmi megünneplése,
a névadók és a házasságkötések szertartása, a megható
ünnepi hangulat és az, hogy osztozhattam a családok
örömében.
Munkatársaimmal jó kapcsolatot tudtam kialakítani. Mindig
lehetett rájuk számítani. Szakmai tudásukat folyamatosan
gyarapították. Nagy élmény volt az együtt végzett fizikai
munka is; a szõlõbujtatás, a szüretelés, a sárgarépaszedés,
az óvoda és az étterem takarítása, az épület bontása az
óvoda udvarán, és hát az ebédidõben lejátszott focimeccs,
melyet sajnos nem a nõk nyertek meg. Úgy gondolom,
hogy munkámban – a törvényesség megtartása mellett – az
emberközpontúság és a humánum érvényesült.
Munkaviszonyom 1996. december 30-i nyugdíjazásomig
tartott. Férjemmel egyidõben lettünk nyugdíjasok, két
gyermekünk van, Sándor – szobafestõ, családcentrikus
feleséggel, és Zoltán – aki velünk él, vámhivatali dolgozó.
Két unokánk Gábor és Zsolt, akik nem hagynak unatkozni.
Jelenleg – 1998 óta – a képviselõ-testület tagja vagyok és
a pénzügyi-gazdasági bizottság elnöke. A választók bizalmát
ezúton is köszönöm. Megszerzett szakmai tudásommal
szeretném még a köz javát szolgálni.”
Igen, szolgálta a köz javát, a nyársapáti embereket mindig
szívvel, a legjobb tudása szerint VB. titkárként, jegyzõként,

majd képviselõként 4 cikluson át 2014-ig. Emellett amíg
egészsége és ereje engedte, a falu különbözõ civil
szervezeteiben is munkálkodott, és örömmel vett részt a
Nyugdíjas Tánckar legidõsebb tagjaként Nyárapát szinte
minden, és a környezõ települések rendezvényein is
fellépõként. A közéletben betöltött kiemelkedõ
tevékenysége, munkája elismeréseként Nyársapát Község
Önkormányzata 2016-ban a Díszpolgári Címet Flórián
Sándorné Marika részére adományozta.
Sajnos többé már nem találkozhatunk vele, nem láthatjuk
családcentrikus, gondoskodó, szeretetteljes, érdeklõdõ,
mindenre és mindenkire odafigyelõ emberséges lényét,
törékeny alakját, de nem feledjük, emlékeinkben tovább
él.
Marika! Köszönjük, hogy velünk voltál!
Kis Miklós
polgármester

ÉLETÜNK TÖRÉKENY VIRÁG A VÉGTELENBEN
Életünk törékeny virág a végtelenben
ám emlékünk mégis örök erõ
mit hátrahagyunk a szeretõ lelkekben
a világból soha nem törölhetõ
Tetteink millió jó s rossz pillanatát
lenyomatként õrzi az örök jövõ
évezredek múltán sem kopik meg
mit megõriz a végtelen idõ
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GÁL LÁSZLÓNÉ 103 ÉVES
Február 23-án – egy havas péntek délelõtt – Bárány Istvánnal
meglátogattuk Gál Lászlóné (szül: Lendér Erzsébet Cegléd,
1914. 12. 09.) Erzsike nénit a Nyársapát, Ugyeri út 36. szám
alatti szépen gondozott tanyáján.
Kijött elénk, ajtót nyitott. Bemutatkoztunk, elmondtuk, hogy
interjút szeretnénk készíteni arról, hogy hogyan él, hogyan
telnek napjai, hogy szolgál az egészsége, miben szorul
segítségre, mit tud a faluról, milyen különleges dologra
emlékszik gyermekkorából. Arra is kíváncsiak voltunk,
hogy mi lehet az ilyen hosszú, és tartalmas élet titka.
Szívesen beszélgetett velünk, átadom, amit mondott, amirõl
mesélt:
Tízen voltunk testvérek, már csak magam vagyok.
Én az I. Világháborúban születtem, nehéz sorsunk volt.
Emlékszem arra, hogy még csak 2-3 évesen kimentünk
édesanyámmal, hogy ennivalót vigyünk apámnak a frontra.
Fogtuk két testvéremmel együtt anyám szoknyáját és féltünk,
de menni kellett, mert nem volt mit enni a katonáknak. Arra,
hogy ez hol volt, már nem emlékszem.
Kevés iskolába jártam, mert nekünk, gyerekeknek is
napszámba kellett járnunk, hogy megéljünk. Egész életemben
sokat dolgoztam, nem értem rá pihenni.
20 évesen mentem férjhez, jól éltünk, soha nem veszekedtünk,
férjem haláláig együtt voltunk. Két gyermekünk született.
Fiam László sajnos már nem él, kislányom Erzsike még
dolgozik, Kecskeméten lakik.
1949-tõl élek Nyársapáton. Férjemmel együtt a tsz-ben
dolgoztunk, a növénytermesztésben. Itthon tehenet, disznót
tartottunk, sok baromfit neveltünk, földet mûveltünk, amit
nagyon szerettem. Cegléden piacoltunk, mert meg kellett
élni. Akkor még egészséges voltam, bírtam a munkát, most
már lerobbantam.
Erzsike minden hétvégén jön hozzám segíteni. Kérte, hogy
menjek el hozzá, de nekem itt van az otthonom, nem megyek
már sehová. Aggódik értem, hogy mi lesz, ha elesek. Jó pár
éve elestem, eltört a medencém, de már „jól” vagyok – bár
sántítok és fáj, de bottal még eljárogatok. Bot nélkül már nem
megy. Magam körül még ellátom a dolgaimat. Most is
nevelek baromfit, szeretem a jószágot. Az ad örömet, ha
dolgozhatok, gondozhatom az állatokat. A kertben majd
hagymát, borsót vetünk, virágokat ültetünk. Alig várom a jó
idõt, hogy mehessek ki a kertbe, szeretek kapálni.
A lányom a legnagyobb segítségem. Kislányom, amikor jön,
fát vág, megfõzi a heti ebédet, amit a hûtõbõl melegítek meg
a gázon. Õ mos, de én is segítek neki, amit tudok. A
szomszédok is segítenek, rámnéznek, átjönnek beszélgetni,
ha van idejük, bevásárolnak, vizet hoznak be a kútról, vagyis
nem vagyok teljesen egyedül.
A családomból már csak a kislányom, és én maradtunk.
Senkihez nem megyek kérni, a nyugdíjamból élek. 100.
születésnapomra köszöntõt kaptam Orbán Viktor
miniszterelnök úrtól, amihez ajándék is járt. Ez nagyon
jólesett, köszönöm.
Most télen rádiót hallgatok, tüzelek, ellátom a jószágokat.
Már este 6 órakor lefekszem, fél 7-kor kelek. Az öltözködés
már nehezen megy.

Istenben hiszek, nem félek senkitõl, senki sem bánt. Most
már nem tudok bemenni a faluba. Olvasom a Hírmondót,
ebbõl értesülök arról, hogy mit építenek. Én ebbe már nem
szólok bele, építsenek, amit szeretnének, csak jól csinálják.
Mielõtt eljöttünk Gál nénitõl, megkínált bennünket a lánya
sütötte, a saját tojásából készült piskótával, és megmutatta a
tényleg nagyon szép kacsáit, tyúkjait, majd kikísért bennünket.
Nagyon jó érzéssel töltött el ez a beszélgetés Erzsike nénivel.
Ilyen lehet egy igazán tartalmas, hosszú, bár küzdelmes élet,
amit mi már nem biztos, hogy megérünk.
Kedves Erzsike néni! Köszönjük az interjút, és kívánunk még
sok boldog évet!
Nagyné Kovács Éva
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NYÁRSAPÁTRA LÁTOGATOTT A SZÉKELYHÍDI
GYERMEKOTTHON KÜLDÖTTSÉGE

Csupán egy személyautónyi adományra számított Bimbó
Brigitta, nyársapáti elõadómûvész, mikor településén
cipõsdoboz akciót hirdetett decemberben a székelyhídi
Gyermek Jézus Otthon gondozottjai számára. A
kezdeményezés azonban gyorsan átlépte a község határait:
végül több mint 30 mázsa adomány gyûlt össze a nehéz sorsú,
erdélyi gyermekek számára. A gyermekotthon vezetõje 5
gondozottjával csütörtökön Nyársapátra látogatott, hogy
személyesen köszönjék meg a karácsonyi ajándékokat.
Tavaly decemberben „Nincs kis segítség, avagy mindenki
számít” mottóval adománygyûjtõ akciót hirdetett a székelyhídi
Gyermek Jézus Otthon gyermekei számára Bimbó Brigitta
Nyársapáton. A helyi elõadómûvész, a Kefag Zrt. beosztott
erdésze tavaly tavasszal egy erdélyi búcsú során ismerkedett
meg a gyermekotthon gondozottjaival.
– Tavaly áprilisban énekeltem a székelyhídi Gyermek Jézus
búcsúban. Ott volt Böjte Csaba szinte összes árvája, körülbelül
kétezer gyerek. Megfogalmazódott bennem, hogy ide vissza
kell jönni, de nem üres kézzel. Ezért szerveztem meg év
végén a cipõsdoboz akciót – fejtette ki Bimbó Brigitta.
Elárulta: eleinte azt gondolta, beférnek majd egy
személyautóba a felajánlások, ám nagy örömére tévednie
kellett.
– A kis segítség nagyon gyorsan hatalmas összefogássá
alakult. 35 mázsányi adomány gyûlt össze, melyet teherautóval
tudtunk elvinni a gyerekeknek – mondta.
A nyársapátiak adományain túl Kecskemétrõl, Nagykõrösrõl,
Kocsérról, Ceglédbercelrõl és Ceglédrõl is érkeztek ajándékok
a nehéz sorsú, erdélyi gyermekek számára.
– Kaptunk tartós élelmiszert, ágyat, matracot, gyerekruhákat,
játékokat. Fantasztikus volt látni, ahogy összefogott a falu,
mind az 1700 ember. Az önkormányzat és az összes civil
szervezet mellém állt. Akik nincsenek jóban, nem is köszönnek
egymásnak, most azok is összefogtak. Mikor már majdnem
elhiszed, hogy rossz a világ, és nincs több remény, rájössz,
hogy igenis van az emberekben jó. Csak cél kell, és megyünk
elõre – közölte az akció ötletgazdája.
Csütörtökön a Gyermek Jézus Otthon vezetõje, Kovács
Ágnes a gyermekotthon 5 kislányával Nyársapátra látogatott,
hogy személyesen köszönjék meg a település lakosainak
nagylelkû karácsonyi ajándékaikat.
A nyársapátiak ünnepi mûsorral és vacsorával fogadták
erdélyi vendégeiket. Az est folyamán felléptek a nyársapáti
óvodások, a helyi Népdalkör, valamint ceglédi néptáncosok:
Izsák Zoltán és felesége, Prokk Szilvia.
Az ünnepség után a székelyhídi gyermekek és vezetõjük a
Vackor Vár Erdei Iskolában töltötték az éjszakát, pénteken
délután indultak vissza Erdélybe.
– A Kefag Zrt. teljesen ingyen biztosította nekünk a szállást
a Vackor Várban. Csodálatos délelõttöt töltöttünk együtt.
Szánkóztunk a Nyíri erdõben, megnéztük az erdész házat,
bementünk a kápolnába, imádkoztunk – fejtette ki Bimbó
Brigitta, aki cipõsdoboz akciójával hagyományt akar
teremteni.
– Nagy örömömre úgy érzem, egy lavina indult el az

akcióval. Sokan már most, év elején jelezték, hogy már
készülnek a következõ adománygyûjtésre. Lehet, hogy idén
decemberben már két teherautóval tudunk menni – közölte
lelkesen.
Áldott gyermekek
A Dévai Szent Ferenc Alapítványhoz tartozó, székelyhídi
Gyermek Jézus Otthon 6 évvel ezelõtt nyitotta meg kapuit,
jelenleg 21 állandó lakosa van. Emellett további 34 gyermek
jár napközibe az otthonba: tanulnak, tiszta ruhát kapnak,
fürödhetnek, fûtött helyen vannak, és kapnak meleg ételt.
– Nehéz anyagi helyzetû nagycsaládokból, elvált szülõktõl
érkeznek hozzánk gyermekek. Vannak köztük félárvák,
árvák. Vannak, akiknek mindkét szülõje munkanélküli –
mondta el Kovács Ágnes, a gyermekotthon vezetõje.
Kifejtette: az otthon megnyitásakor nem kellett keresniük a
nehéz sorsú gyermekeket, a nélkülözõ családok rögvest
segítségüket kérték.
– A rászoruló szülõk kezdettõl fogva bekopogtattak, hogy
segítsünk gyermekeiken, hogy esélyt kapjanak az életben –
közölte.
Elmondta, hogy a gyermekotthon legfiatalabb lakója 4 napos
korában került az intézménybe, de van 18 éves gondozottjuk
is.
– Egy nagy család vagyunk. A legszebb, hogy mind magyarok.
Éjjel- nappal, húsvétkor, karácsonykor, nyári szünetben
együtt vagyunk. Õk az én lelkem fele. Ezek nem selejt és
eldobható gyerekek, hanem áldottak, akiket a Jóisten okkal
küldött a világra. Büszkék vagyunk rájuk. Olyan jó látni,
ahogy minden évben nõnek egy centit: testben, szívben,
lélekben, tudásban, szépségben egyaránt – fejtette ki.
Hangsúlyozta: gyermekei számára a legapróbb ajándék is
felbecsülhetetlen értékkel bír.
– Az áldott magyar nép a szeretetét is beleteszi minden kis
ajándékcsomagba. A gyerekek közül sokan soha nem láttak
még karácsonyfát, soha nem jött nekik angyalka a fa alá, sõt
sokan azt a szót sem ismerték, hogy ajándék. Ezeknek a
gyerekeknek az a kicsi cipõsdoboz a világ minden kincsét
jelenti – közölte Kovács Ágnes.
Forrás. www. baon. hu

BESZÉDES KÉPEK
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Pásztor Imrét Kõröstetétlen polgármesterét, Pesti Gábort, a
Nagykõrösi Gazdakör elnökét és Klément Györgyöt, a
Ceglédi Gazdakör elnökét is.
Kis Miklós, Nyársapát község polgármestere, a gazdakör
elnöke megnyitója, köszöntõje után Zsikla Vivien, az általános
iskola tanulója Vass Albert: Szent a falu címû versét mondta
el, majd Bimbó Brigitta verses, zenés mûsorral kedveskedett
a vendégeknek. A tõle megszokott színvonalas szereplését
köszönjük. A résztvevõk megtekintették a Nyársapátról
szóló rövidfilmet is.
A fórum hivatalos részében mindegyik elõadó a gazdálkodókat
érintõ kérdésekrõl, a NAK gazdákat segítõ tevékenységérõl,
aktuális feladatokról, az EU-s és Magyarország Kormánya
által biztosított különbözõ támogatásokról, pályázatokról, a
kifizetésekrõl, a legújabb talajfertõtlenítõ technológiáról
tájékoztatta a gazdákat, majd válaszoltak a fórum
résztvevõinek kérdéseire.
A fórum elõtt újraválasztották a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Nyársapáti Területi Agrárgazdasági Bizottságát
(TAB), melynek elnöke Szabó Albert, tagjai Kis Miklós és
Godó Norbert lett.
A gazdakör rendezvénye finom vacsorával és vidám hangulatú,
kötetlen beszélgetéssel zárult.
A vacsorára feltálalt vaddisznót Bakosi Attilának
köszönhetjük, melybõl a finom pörköltet Hartyányi Lászlóné,
Varga Dániel, és Bimbó Pál készítették. A tálalásnál,
vendégfogadásnál segítséget nyújtottak az önkormányzat, a
hivatal, az óvoda és a mûvelõdési ház dolgozói. A
hangtechnikát Dobos József kezelte, a fotókat Varga Irén
készítette. Rendezvényünket Nyársapát Község
Önkormányzata, a Pátria Takarékszövetkezet és a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara is támogatta. Minden
támogatónknak, közremûködõinknek köszönjük a segítségét.
Nagyné Kovács Éva

GAZDAKÖRI FÓRUM NYÁRSAPÁTON
2018. március 2-án a Nyársapáti Gazdakör tájékoztató
fórumra hívta a nyársapáti gazdákat és a környezõ települések
gazdaköreinek tagjait a mûvelõdési ház nagytermébe. A kb.
100 fõ részvételével lezajlott rendezvényt megtisztelte
jelenlétével, illetve elõadóként is közremûködött Földi László
országgyûlési képviselõ, dr. Viski József agrárvidékfejlesztésért felelõs helyettes államtitkár, Velkei József,
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fõvárosi és Pest Megyei
elnöke, Obreczán Ferenc, a MAGOSZ fõtitkára, a Pest
megyei szervezet elnöke, dr. Tóth Bertalan, az
EKOPREVENT Kft. képviselõje. Vendégeink között
köszönthettük Palya Istvánt Jászkarajenõ polgármesterét,
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VADÁSZBÁL NYÁRSAPÁTON
Március 3-án a közösségi házban került megrendezésre a
Nyársapáti Vadásztársaság évadzáró vadászbálja. A közel
100 vendég fácán ragulevest, vaddisznópörköltet tarhonyával,
valamint szarvas sültet vacsorázhatott az ünnepi alkalomra
feldíszített teremben. A jó hangulatban mulató vendégek
hajnali 4 óráig élõ zenére ropták a táncot. A tombola
sorsoláson a helyi felajánlásokból nyertek ajándékokat a
szerencsés nyertesek.
Farkas Albert Zsolt

Nyársapáton a napokban Bakosi Attilánál
forgatott Borbás Marcsi stábja. Az elkészült felvétel a “Gasztroangyal” 2018.
március 31-i adásában lesz látható a Duna
TV-ben.
A családnak gratulálunk!
Ez a hír azért lényeges, hogy büszkék
lehessünk azokra, akik tehetségükkel és
munkájukkal kiérdemlik.
Szerkesztõség
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PILATES A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN
Minden szerdán 16.30-tól 17.30-ig Pilates óra lesz a nyársapáti mûvelõdési házban.
Minden korosztály számára ajánljuk ezt a mozgásformát!
Jöjjenek, és próbálják ki Önök is!
Az elsõ alkalom 2018. 03. 21-én lesz, mely ingyenes a résztvevõk számára!
Mûvelõdési ház dolgozói

10. oldal

N YÁRSAPÁTI

EBOLTÁS
Az ebek veszettség elleni kötelezõ
oltására NYÁRSAPÁT községben
összevezetéses formában az alábbi
idõpontokban kerül sor:
2018. március 19. hétfõ 8-10 óráig Szarka-major
2018. március 19. hétfõ 14-16 óráig Szarka-major
2018. március 20. kedd 8-10 óráig Hegedûs tanya
(Csemõ d. 13.)
2018. március 21. szerda 8-10 óráig Farkas tanya
(Összekötõ d. 7.)
2018. március 22. csütörtök 8-10 óráig Török Pál tanya
(Ugyeri út 17.)
PÓTOLTÁS
2018. március 25. vasárnap 9-11 óráig Szarka-major
2018. április 15. vasárnap 9-11 óráig Szarka- major

NYÁRSAPÁTI POLGÁRÕRSÉG
Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy megújulva
szeretnénk folytatni tevékenységünket. Így azon korábbi
tagok és leendõ új tagok jelentkezését várjuk, akik az
egyesület alapszabályát elfogadva, társadalmi munkában,
hajlandóak a köz érdekében, bûnmegelõzõ és
vagyonvédelmi tevékenységet végezni. Valamint, hogy
minél többen segíthessenek a közbiztonság megõrzésében,
a lakosság védelmében a rendõrséggel együttmûködve.
Ha szeretne a közvetlen lakó és szociális környezetének
értéket adó önkéntes munkát végezni, lépjen be a
Polgárõrségbe, melynek elsõ lépéseként március 17.-én
a Kocséri Polgárõr Egyesülettel közös oktatáson kell részt
venni. Itt kitöltésre kerülnek az igazolványhoz szükséges
adatlapok is.
Polgárõrségbe történõ felvétel az általános szabályok
szerint történik, melynek feltételei:

Az oltás díja ebenként 3.500.- Ft + féregtelenítõ.
Felhívjuk a kutyatartók figyelmét, hogy szíveskedjenek
magukkal hozni az eb elõzõ oltásakor kapott, sorszámmal
ellátott többlapos oltási könyvét is.
Csak a chippel ellátott kutyák olthatók be!
Családjuk, embertársaik és állataik védelmében tegyenek
eleget oltási kötelezettségüknek!

- 18 év feletti,
- büntetlen elõéletû,
- magyar állampolgár
Elérhetõségek:
Gyõri Gábor körzeti megbízott: 70/492-0784
Tóth Gábor:70/334-2885
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ÓVODAI

HÍREK

MINDENKI SZIGETE
A FORTUNA MAZSORETT EGYÜTTES!
„Amikor táncolsz, nem az a célod, hogy egy bizonyos pontra
megérkezz, hanem hogy minden lépést élvezz míg odaérsz!„
(Wayne Dyer)

Pom-pomok, varázspálcák, kabalák és színes korongok
vették körbe a 2017-es év õszi idõszakában a Fortuna
Mazsorett Együttes Nyársapáton mûködõ Krajcár
csoportjának a foglalkozásait. A csoportba jelentkezett
kisgyermekek beilleszkedtek a Mazsorett oktatás
környezetébe és légkörébe. Ezen cikk keretében köszöntöm
a csoport legújabb tagjait is, akik nemrégiben és jelen
pillanatban csatlakoztak a csoporthoz!
A 2018-as évre már bõvíteni tudtuk az eszköztárunkat a
közismert mazsorett bottal, amivel igazán öröm az új elemek
elsajátítása.
Melyik a kedvenc eszközötök? – hangzott és hangzik el a mai
napig az oktatói kérdés.
Mindegyik!- hangzik fel többször is e felkiáltás a foglalkozások
alatt.
A zene, a mozgásos figurák és az eszközös elemek egyre
nagyobb hangsúlyt kapnak idõ elteltével. A készülõben lévõ
koreográfia az alapokra építkezve igényli a gyakorlás és a
többszöri ismétlés folyamatát is, melynek eredménye a kész
és bemutatható koreográfia lesz.
Tavaszi célkitûzésünk elsõ lépése a mazsorett bot alap
forgatási technikájának elsajátítása minél több síkban, emellett
a forgatási technikák - forgatások fajtájának bõvítése, és a
koreográfia új figurai elemekkel való bõvítése. Mindezek
alapfeltétele a kitartás és a türelem. Ezek egyaránt fontos
szerepet kapnak gyermeki, szülõi és oktatói szemszögbõl. A
türelem, az alkalmazkodás, az együttmûködés és a
szokásalakítás fontos szerepet tölt be a gyermek életében.
Nemcsak a foglalkozások alatt válnak fontossá és
alkalmazhatóvá, hanem a mindennapi életvitelben is. Egyre
nagyobb és kiemelkedõ szerepet kap a megfigyelés, a
feladatértés, az eszközhasználat és a szabálytartás egy-egy
játék és elem elsajátítása alatt, emellett az újonnan tanult
elemek elsajátításakor a koncentráció és a fegyelem.
Fürge lábak, kis kezek, mosolygós arcok, érdeklõdõ és
kíváncsi tekintetek körében öröm dolgozni!
A Krajcár mazsorett csoport minden tagja köszönetet mond
a lelkes Szülõi Közösségünknek, és az Óvodának a gyermekek
érdekét, örömét, mozgását, fejlõdését szolgáló támogatásért,
a kitartásért, és mindazon pillanatokért, amivel gazdagítani
tudjuk a továbbiakban is a csoport jó kedvét, örömét és lelki
egészségét.
Krajcár csoport tagjai: Bajor Hanna, Bakosi Anikó, Golik
Milán, Gyõri Gréta, Kozák Anna, Kozák Jázmin, Kovács
Ákos, Kulcsár Fanni, Nagy Szilvia, Szabó Gréta, TolnaiSchulteisz Jeromos, Tóth Beatrix, Tóth Viktória
Szûcs Anikó
Fortuna Mazsorett Együttes vezetõje

AZ ÓVODA
JÓTÉKONYSÁGI BÁLJA

2018. február 17-én a Nyársapáti ÁMK Elek Apó Óvodája
az iskola tornatermében tartotta jótékonysági bálját 170
vendég részvételével.
A jó hangulatról Mondi Károly és zenekara - Ézsiás János és
Ézsiás Viktor - gondoskodott, a finom vacsorát a Kisméhecske
Kft. szolgáltatta, a büfét a Holdfény Büfé üzemeltette.
A nagyon ízlésesen feldíszített terembe érkezõ vendégeket
jó zene, az óvónõk és a segítõ szülõk fogadták nagy szeretettel
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és finom vendégváró itallal, ami máris megalapozta a jó
hangulatot. Mindenkit a helyére kísértek, ahol találkozhattak
az asztaltársaság tagjai, barátok, családok, jó ismerõsök. Este
7 órára már szinte teljesen megtelt a bálterem, így Szõke
Piroska Andrea, az óvoda vezetõje megnyitotta a jótékonysági
rendezvényt. Mivel nem minden szülõ tudott jelen lenni, így
közzé tesszük megnyitóját:
Kedves Vendégeink! ,,Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó
ember van, az kezdjen el valami jót tenni és meglátja, milyen
sokan odaállnak mellé.”
Ennek a mondatnak a jelentõségét az elmúlt 1 hónapban
átélhettem.
Köszönöm kollégáim és a község vezetõinek, valamint a
megújult szülõi szervezetnek a támogatását, hogy hisznek
bennem, és ha néha el is bizonytalanodtam a szervezés során,
mindig tudtak pár jó szót mondani, hogy erõt kapjak, és most
itt lehessünk.
Jótékonysági bál. Ezt ki lehet, és ki is kell mondani. Az elmúlt
napokban nagyon sokszor halottam, hogy miért lett ez a bál
neve, miért változtattunk? - szerintem egyszerû a válasz: mert
jótékonykodni jó - és büszkén fel lehet vállalni, nem kell
névnapok mögé bújtatva valami másnak beállítani.
Az óvodába járó gyerekekre szeretnénk a bál bevételét
költeni. A célunk, hogy minél tartalmasabb óvodai életet
biztosítsunk a nálunk nevelkedõ óvodásoknak, ehhez
hozzájárul az is, hogy színházi élményeket szerezhessenek.
Elsõsorban színházbérletet szeretnénk vásárolni, de közeledik
a húsvét, a gyereknap, a nagycsoportosok ballagása - ezeket
az eseményeket is szeretnénk felejthetetlenné tenni a
gyermekeknek.
Remélem, tiszta és érthetõ az üzenetünk. Zártkörû a
rendezvényünk, aki ide eljött ma este és megtisztelt minket
jelenlétével, szeretnénk, hogy nagyon jól érezze magát.
Ehhez nagyon finom ételekkel, jó italokkal, és nem utolsó
sorban mûsorral is készültünk. Fogadják ezt tõlünk szeretettel.”
Elõször az óvodások mazsorett csoportja mutatta be nagyon
aranyos, még sehol sem látott táncát Szûcs Anikó vezetésével.
Látszott a gyerekeken, hogy mennyire jól érzik magukat a
nagyon csinos ruháikban, és hogy szeretnek táncolni. Strabán
Anna Nusika egy csodás operettet és egy latinos slágert
énekelt nagy szeretettel. Õt Bimbó Brigitta magas színvonalú,
romantikus hangvételû, és egyben temperamentumos zenés
elõadása követte, majd a Nyugdíjas Tánccsoport nagy átéléssel
kalinkát mutatott be, amit már nagyon régen láthattunk tõlük.
A mûsor fináléjában – Sz. Tóthné Simon Ágnes
összeállításában - az óvoda dolgozói az ovis fiúk
közremûködésével hatalmas sikert aratva adták elõ szívhez
szóló, érzelmes produkciójukat, ami bizony könnyet csalt
nem csak a szülõk szemébe.
A mûsor után elfogyasztottuk az igazán finom vacsorát, és
indult a tánc, a mulatság. Szûcs Anikó, a mazsorett csoport
vezetõje a bálon kapta az üzenetet, hogy az óvodások Krajcár
Mazsorett Csoportja bekerült az országos szövetségbe,
melyhez gratulálunk.
Nagyon értékes és nagyszámú tombolatárgy gyûlt össze, így
igen nagy keletje volt a tombolajegyeknek is. A fõdíj egy
kerékpár volt a Mika-Zo Trans Kft. jóvoltából, amit mindenki
meg szeretett volna nyerni, de ez sajnos csak egy személynek
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sikerülhetett. Hajnali háromig mulatott a bálozó közönség,
akik gyönyörû hóesésben indultak haza.
Minden szervezõ, segítõ, támogató, közremûködõ és a fellépõk
mindent megtettek annak érdekében, hogy a vendégsereg
nagyon jól érezze magát az óvoda jótékonysági bálján,
melyért mindenkinek jár a szívbõl jövõ köszönet.
Igazán jó volt a bál vendégének lenni.
Nagyné Kovács Éva

ÓVODA 2018. 02. 17.-EI „JÓTÉKONYSÁGI BÁL”
PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

Bevételek:
Belépõ jegy: 426 000.Tombola, süti vásár, támogatói jegy: 223 625.Összesen:649 625.Kiadások:
Zenész: 45 000.Biztonsági õr: 5 000.Étel: 255 000.Szalvéta, díszítés: 41 971.Összesen: 346 971.Az óvodás gyerekek színház bérletére, és gyerek
programokra: 302654.- HUF áll rendelkezésünkre!
KÖSZÖNJÜK!
Köszönet Kis Miklós polgármester úrnak a rendezvény
támogatásáért.
Köszönjük a nap elõkészítésében és a takarításban az iskola
diákjai-dolgozói, a közmunkások, az óvoda dolgozói és a
szülõk segítségét.
És végül, de annál nagyobb köszönettel tartozunk a bálon
részt vevõ vendégeinknek, és a támogatóinknak. Köszönjük,
hogy mellénk álltak és a bál sikeréhez hozzájárultak!
Tombola támogatóink:
Mika-Zo Trans Kft
Horváth Zsuzsanna
Papp Zsolt
Godóné Pozsár Andrea
Godó Jánosné
Dombóvári-Godó Zsuzsanna
Mogyorósiné Erdõs Beáta
Mészáros István és családja
Miczi Floriánné
Kapás Istvánné és családja
Halasiék Tüzifa Kft
Andó Sándor
Timár Imre
Németh János
Bimbó Pál
Bakosi Attila és családja
Kis Miklós
Cseh Rita és családja
Varga Dániel
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Tóthné Kapus Dia és családja
Perlaki István és családja
Gyõriné Langa Anikó és családja
Lugosi István és családja
Kis Anita
Juhász Anett és családja
Hencz Mária és családja
Barkóczi József
Farkas Zoltán
Palotai László és családja
Tóth Tibor és családja
Kovács Zoltán és családja
Durucz Richárd és családja
Veréb Mihály és családja
Méhecske csoport
Maci csoport
Süni csoport
Tolnai Judit
Russzo
Danka Gyula
Nyársapáti Kígyó Patika
Óvádi Gyula és családja
Golik László és családja
Révész Anna
Dr Gyáfrás Sándor
Szabó Albert és családja
Fe-Ma kft
Kun Gyöngyvér
Kaszap Kft
Celsius Kft
Bódizs Antal Árpád
Tisza Trapéz Kft
Zölden Friss Kft
Dobosné Lantos Erzsébet
Nagyné Szatmári Dóra
Szõke Piroska Andrea
ÁMK vezetõ

BÁL KÉPEKBEN
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FARSANGOLTUNK
Hagyományainkhoz híven, most is nagy-nagy izgalommal
vártuk a farsang eljövetelét.
Álarcokat, szemüvegeket festettünk, ragasztottunk,
díszítettünk. Versekkel, dalokkal, vidám körjátékokkal
készültünk a tél elbúcsúztatására.
Február 23-án délelõtt a szülõkkel együtt átsétáltunk a
mûvelõdési házhoz, ahol elsõként meggyújtottuk a kisze
bábot, ami reményeink szerint elûzi ezt a hideg, havas telet.
Míg a kisze báb égett, hangszeres csörömpöléssel, kiszés
mondókákkal segítettünk a gyerekekkel elbúcsúztatni a
hideget.
Ezt követõen, bevonultunk a farsangra szépen elõkészített
terembe, ahol minden gyermek jó ízûen elfogyasztotta az
erre az alkalomra sütött farsangi fánkot.
Jóllakottan bújtak bele a szebbnél szebb jelmezekbe, amikben
aztán fel is vonultak a gyerekek. Minden egyes gyermek
tapsot kapott az ötletes, szép jelmezéért. Irénke néni
mindenkirõl fotót is készített.
A farsangot a Lóca együttes színvonalas, interaktív mûsora
zárta.
Fergeteges hangulatot teremtettek, sokan táncra perdültek.
Köszönjük a szülõknek a sok sok finomságot és üdítõt és az
igényes, szép jelmezeket, amivel megörvendeztették
gyermekeiket.
Óvó nénik

Tojásfát állítunk a mûvelõdési ház parkjában
Húsvétra készülõdvén arra kérjük községünk lakóit - fiatalokat
és idõsebbeket egyaránt -, hogy készítsenek tojás formájú
díszeket, dekorációt a mûvelõdési ház parkjában állítandó
tojásfára.
A legkreatívabb, legszebb tojást egy húsvéti sonkával
díjazzuk.
Ötletes alkotásaikat március 26-ig várjuk a könyvtárban.
Szõke Piroska Andrea

ISKOLAI HÍREK
Emberi Erõforrások Minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskola
Intézményvezetõ (magasabb vezetõ)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ
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A vezetõi megbízás idõtartama:
A vezetõi megbízás határozott idõre, 2018.08.16-2023.08.15ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2712 Nyársapát, József Attila út 6.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó
lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetõjének feladata az intézmény
szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény
mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket
a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti
köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, valamint a(z) pedagógusok elõmeneteli rendszerérõl
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történõ végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
- Fõiskola, /egyetemi szintû végzettség és tanítói/tanári
szakképzettség a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi
CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe
véve,
- legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra
vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás
ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
- cselekvõképesség,
- büntetlen elõélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott
nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan idõre, teljes munkaidõre szóló
alkalmazás vagy a megbízással egyidejûleg pedagógusmunkakörben történõ, határozatlan idõre teljes munkaidõre
szóló alkalmazás,
- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi
szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléseket,
- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség,
szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi
szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
- a pályázó legalább 5 év pedagógus-munkakörben vagy heti
tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló,
a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához,
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munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás
munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári
feladatok megnevezésével),
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a
büntetlen elõélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás
hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését
nem teszi lehetõvé,
- a pályázó szakmai önéletrajza,
- a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes
adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez,
továbbításához.
Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követõen
nincs lehetõség.
A beosztás betölthetõségének idõpontja:
A beosztás legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthetõ
be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. március 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Mérészné Flaskai Éva nyújt, a 06 53/795-217-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Tankerületi Központ
címére történõ megküldésével (2700 Cegléd, Malom tér 3.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot: TK/120/00294-1/2018, valamint
a beosztás megnevezését: Nyársapáti Mátyás Király Általános
Iskola- Intézményvezetõ.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése
után az oktatásért felelõs miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2018. július 13.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Oktatási és Kulturális Közlöny
- helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegû és mellékletû
példányban (kettõ lefûzött, bekötött és egy fûzés nélküli
példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Ceglédi
Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá
“PÁLYÁZAT- Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskola
intézményvezetõi beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.kk.gov.hu/cegled honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2018. február 27.
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FARSANG AZ ISKOLÁBAN
Február 23-án Farsangi bált rendeztünk az iskolánkban.
Hetekkel ezelõtt elkezdõdött a szervezés, készülõdés. Az
osztályok és az egyéni jelmezesek is nagy kedvvel próbáltak
minél szebb, ötletesebb, avagy viccesebb produkciókkal
elõrukkolni.
Sokan voltunk ezen a napon. Jó volt látni az örömtõl sugárzó
arcokat!
Kedves zsûrinek nem volt könnyû dolga a jelmezesek gazdag
kavalkádjának láttán. Dicséret illeti a pedagógusokat,
szülõket, akik szabad idejüket nem sajnálva segédkeztek a
jelmezek elkészítésében és a produkciók létrehozásában!
Az 1. osztályosok Pici Pinokkiói nagyon ötletesek és édesek
voltak. A 2. osztály szuper produkcióval (Egyszer egy
királyfi…) „érkezett”. Lenyûgöztek mindenkit. A 3. osztály
Szerelemvonata – a Mozdonnyal! nos – csodás volt. A 4.
osztály PUNK csapata igazi autentikus punk zenészekkel
elkápráztatott mindenkit. Az 5. osztály „új iskolai tagozata”
a bölcsis csoport kedves és vicces volt. Öröm volt õket nézni!
A 6. osztály „iskola rabjainak feloldozása” – egy angyallal
elvarázsolta a közönséget. A 7. osztály „Fekete Hattyúk
tavának” kavalkádjával meglepõ és új színt hozott. Nagyon
szórakoztatóak voltak és igazi csapatként szerepeltek. A 8.
osztály intelligens gyurmái annyira viccesek és szerethetõek
voltak.
Az egyéni jelmezesek közül a kis édes bohóc, a popcorn árus
és Steve nyerte el legjobban a zsûri tetszését.
Annyi kedves és ötletes egyéni jelmezes volt, hogy a
teljesség igénye nélkül csak néhányat megemlítve – szívárvány
hercegnõ, tükörtojás, ninja, focisták, lila hercegnõ,
balettáncos, kalóz, katicabogár… Gratulálunk mindannyiuknak!
Köszönet az összes kollégának, iskola dolgozóinak, szülõknek,
gyerekeknek a sok-sok segítséget.
Rozika néninek, amiért a sok finom tortát, párjával „Géza
bácsival” megsütötték.
Továbbá Holló Istvánnak a fergeteges discoért, Holló
Ildikónak a büféért. A rengeteg szép tomboladíjért,
felajánlásokért is köszönet jár!
Remélem mindenki jól érezte magát!
Szeretettel megköszönve ezt a napot:
DÖK vezetõ

H ÍRMONDÓ
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MÛVELÕDÉSI

HÁZ HÍREI

A Country Tours Nagykõrös szervezésében lehetõségünk
lesz az alábbi utazáson való részvételre:
Orchidea-farm Szlovéniában
2018. április 21-én
Molnár Attilával, az év idegenvezetõjével.

Több nyársapáti résztvevõ esetén helybeni felszállással
indul az autóbusz.

MEGHÍVÓ
A Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskola
pedagógusai és diákjai tisztelettel és szeretettel várják
településünk minden emlékezni vágyó lakóját
MÁRCIUS 15-i ÜNNEPSÉGÜKRE,
március 14-én 16 órára, az iskola elõtti alakuló térre.
Idén rendhagyó módon: vonulással és a márciusi
események felidézésével emlékezünk.
Kérjük, tartsanak velünk, idézzük fel együtt a magyar
történelem e jeles eseményét!

Jelentkezni az óvodában Szõke Piroska Andrea
óvodavezetõnél, illetve a mûvelõdési házban a könyvtár
nyitva tartási idejében lehet 2018. március 28-ig.
Reggel kb. 04:00 órakor indulunk Nagykõrös-KecskemétDunaföldvár-Lendva útvonalon, a szépséggel, energiával és
élettel teli országba. Utunkat rövid pihenõkkel szakítjuk
meg, hogy már kora délelõtt Szlovéniában legyünk.
Lendvát érintve egyenesen a dobronaki Trópusi Parkba
tartunk, mely 400 m2 területen száz növényfaj több, mint 900
egzotikus trópusi és szubtrópusi növény példányát rejti. Itt
található Európa legnagyobb orchideása. Szakvezetõvel
járjuk be a parkot, melynek kertészeti árudájában orchideák,
kertészeti segédanyagok vásárolhatók.
A nap következõ programja: Krapje - méhészeti múzeum.
Idegenvezetõnkkel megtekintjük a múzeumot – a program
során mézkóstolásra is lehetõség nyílik. Ezt követõen mézbõl
készült termékek vásárlására nyílik lehetõség.
Gyönyörû tájon haladva érkezünk meg Radomerjébe, a Stari
Hrast (idõs tölgyfa) turisztikai parasztgazdasághoz, ahol
elfogyasztjuk ebédünket, megkóstoljuk a ház borát.
Autóbuszos túránkat a jeruzsálemi szõlõhegyek közt
folytatjuk, a Szomorú Isten Anya templom megtekintésével,
ahol borvásárlásra is nyílik lehetõség.
Utunk utolsó állomása a Bakónaki-tó és Energia Park lesz,
amely gyógyhatásáról ismert. A Szent Vid kápolna és Vid kút
közelében a természetgyógyászok és radiológusok olyan
földi kisugárzó pontokat fedeztek fel, amelyek pozitívan
hatnak közérzetünkre, egészségünkre. 8-30 perces
tartózkodásnál már érzõdik hatása. Miután feltöltõdtünk
energiával, kávézunk, fagyizunk, majd, kb. 18:00 körül
elindulunk hazafelé. Várható érkezés kb. 23.00 órakor.
Utazás: luxus kivitelû autóbusszal
Felszállóhelyek: Nagykõrös, Kecskemét
Ellátás: önellátás
Fakultatív ebéd: kb. 12 €
Részvételi díj: 12.900 Ft
Törzsutas és elõfoglalási kedvezmény 03.31-ig: 10 %
Belépõk: kb. 13€ kóstolókkal
Biztosítás: 660 Ft
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RIPORT A 70 ÉVES
MÉSZÁROS ISTVÁNNÉ MARIKÁVAL
70 éves vagy most, Isten éltessen sokáig! Hogyan élted meg
a hetedik X felváltását? Tudom, hogy barátaid a napokban
ünnepeltek, milyen érzések, gondolatok fogalmazódtak meg
benned?
Igaziból nem is fogtam fel, hogy hétszer 10 eltelt. Talán a
dolog mélységét sem éreztem, de mindig az optimisták
oldalán álltam. Sok-sok gondot is így tudtam életem során
megoldani. Azt nagyon fontosnak tartom, hogy az igazi
barátok nem csak az ünnepléskor vannak körülöttem, hanem
a nehéz pillanatokban is. „A család nem ott van, ahová a vér
köt, hanem ott, ahol szeretnek, ott, ahol melletted állnak.”
(Cassandra Clare). Ezeket a csodás gondolatokat családomtól
és barátaimtól is megkaptam.
Mindig közvetlennek ismertelek, aki házát, udvarát, ház
elejét rendben tartja, több kulturális csoport, közösség aktív
tagja. Mikor kerültél erre a településre, beszélje egy kicsit
életedrõl, hogy váltál ilyen jó közösségi emberré?
Mielõtt ide kerültem Csongrádon éltem, 1971. június 26-án
jöttem Nyársapátra. Nem sokkal késõbb a Haladás TSZ
központi irodáján lettem könyvelõ. Szüleimtõl mindig a
kitartó nehéz munkát láttam, késõbb ezt vittem tovább életem
során. Meghatározó élmény volt, hogy mindenért meg kell
dolgozni. Azokban az évtizedekben a közösségi élet a
brigádélet volt, ez nagyon motivált, az összetartást erõsítette.
Sok szervezett program (kirándulások, színházlátogatás,
közös sportolás) színesítette az életünket. Sajnos 1990-ben
leszázalékoltak, majd 10 év után 2000-tõl nyugdíjas vagyok.
Világ életemben aktív közösségi ember voltam, nagyon
szerettem csapatban létezni. Talán ezért a kedvenc sportágam
a kézilabda.
Miért szeretsz itt élni, ebben a kisfaluban?
A megmaradt családtagjaim mind itt élnek körülöttem. Itt
van az otthonunk, gazdaságunk, a barátaim, akiket nagyon
szeretek és tisztelek. Nem beilleszkedtem, hanem elõször
beleszoktam az itteni létbe. Utána sokat adtam és kaptam az
itt élõ embereknek és emberektõl, és ezáltal boldog része
lettem a falunak. Kapcsolataim szinte ide láncolnak, vágyok
rá, hogy szerda és csütörtök legyen, mert akkor vannak a
közösségi találkozások. Tagja vagyok a nyugdíjas tánckarnak,
a népdalkörnek és a nyugdíjas klubnak. Nagyon szeretek
kertészkedni, imádom a virágokat, a friss szamócát, a föld
illatát és a jó levegõt. Én állandóan izgõ-mozgó ember
vagyok, korszerûbben hiperaktívnak titulálhatnának.
Vannak-e ötleteid, hogy még élhetõbb legyen ez a település?
Régebben barátibb, családiasabb viszonyok voltak, mára
nagyot változott a világ és a falunk is, közömbösebbé
váltunk, mindenki elzártan éli az egyéni életét. Nekem a
távolba veszõ szimpatikusabb volt. Sajnos a régiek közül sok
értékes ember márt eltávozott közülünk. Szerintem a
kapcsolatokat mindenkinek újra kellene gondolni és azt
újraépíteni, valamint lehetõleg egyfelé kellene húzni. Fontos
lenne, hogy érezzük: EZ A FALU A MIÉNK. Nem csak itt
lakunk, vagy csak itt alszunk. Kis lépésekkel, de elõre kell
most is haladni.
Milyen terveid vannak a jövõben?

N YÁRSAPÁTI
Szeretném, ha családom és a szeretteim jó egészségnek
örvendenének, a mindenkor elvégzett munkám sikeres lenne,
mert szeretettel és odaadással csinálom. Minél többet akarok
együtt lenni a táncosokkal, népdalkörösökkel és a nyugdíjas
társaimmal.
Tudom, hogy van egy szûk körû kártyás társaságotok,
beszélnél arról, hogyan mûködik ez a baráti közösség? Ezt
azért tartom fontosnak, mert a nõknek legalább annyira,
vagy talán még fontosabb lenne a rendszeres kikapcsolódás,
a munkahelyi, az otthoni monoton munka mellett, mint
nekünk, férfiaknak.
A nagy „zsugások” öten vagyunk együtt. Heti rendszerességgel
találkozunk és délután 2 órától este 6 óráig játszunk együtt,
de mindig másik tagnál. Lórumot, ötöshülüt játszunk,
ötforintos alapon, de a végén senki nem marad fedél nélkül,
mert elvesztette a házát, hiszen a nap végén visszaadjuk a
kezdeti összegeket. Ilyenkor kiszabadulunk a mindennapos
megszokott munkából, jókat nevetgélünk és egy picit legalizált
„kibeszélõ show-t” is tartunk.
Marika, sok boldogságot, egészséget, családi és más közösségi
örömöket kívánok minden olvasó nevében és köszönöm, hogy
fogadtál kedves otthonodban.
Miközben Marika kikísért, kiderült, hogy rengeteget nézi a
televíziót, legjobban a természetfilmeket és a sportversenyeket
kedveli. Sorolta a kedvenceit, akiket szégyen, vagy nem, de
nem is ismertem nagyon, de látszott arcán, hogy nagyon
rajong értük.
Tisztelettel: Tóth Tibor

LÁTOGATÁS
EGY NAGYKÕRÖSI DIÁKNÁL
A megújulni vágyó Hírmondó szeretné bemutatni azokat a
kiváló helybéli középiskolás diákokat, akik a környezõ
városok neves iskoláinak a padjait koptatják.
Elsõként egy ilyen diákhoz, Kocsis Lucához látogattam el,
vele készítettem az elsõ ilyen jellegû riportot.

H ÍRMONDÓ
Hatodikos korodig ismerem mindennapjaidat, hiszen
tanítványom voltál a helyi általános iskolában. Azóta
nagyvonalakban elmondanád, mi történt Veled?
A Nagykõrösi Arany János Gimnáziumba kerültem a 6.
osztály után. Elõzõleg komoly felvételi eljáráson kellett
megmutatni magyarból, matematikából és angolból a
felkészültségemet, sõt elbeszélgetésen is részt kellett vennem.
Odakerülve elõször kicsit tartottam az akkor félig felnõtt
érettségizõktõl, hiszen akkor még egész kislánynak
számítottam. Most már 11. osztályos vagyok, az induló 34
diákból, akik nem tanultak megfelelõen ebben a
tehetséggondozó osztályban, azokat tapintatosan
eltanácsolták.
Tudom, hogy közel 600 éves, patinás középiskolába jársz. A
Szabadságharc után Arany János mellett még 7 akadémikus
tanár tanított az intézményben. De gondolom nem ezért
jelentkeztél a 6 osztályos gimnáziumba, de vajon miért is?
Bátyámtól, aki már elõttem járt ebbe az iskolába, rengeteg
pozitív dolgot hallottam. A falusi iskolában sajnos nagyon
sok motiválatlan társam volt, a jobb képességûekkel gyakran
unatkoztunk, talán ezért is váltottam. De én itt az osztályomban
is mindenkit szerettem. Az elején a busszal való járástól
tartottam, de néhány hét alatt azt is megszoktam.
Beváltotta-e várakozásodat az iskola és az ott lévõ
osztályközösség?
Igen, szerencsére szinte maradéktalanul. Itt nagyobb az
elvárás. Osztálytársaim mindegyike jeles vagy kitûnõ tanuló
volt az elõzõ iskolájában. Félévkor öten lettünk kitûnõk. Az
osztályfõnököm Suba Csaba tanár úr fiatal, nagyon kedves,
egy hullámhosszon van a tanulókkal.
A református jelzõ az iskola nevében mit takar?
Egyházi iskola, a vallás kiemelten fontos az intézményben,
de toleránsak a más felekezetûekkel is. Hétfõ reggelenként
Hétkezdõ ÁHÍTATON és minden hónap végén Hózáró
ÁHÍTATON kötelezõ részt venni, valamint a tanév során
minimum 8 alkalommal templomban megjelenni, amit
igazolni kell egy erre rendszeresített könyvecskében. Hetedik
osztályban volt egyházi énekóra és természetesen minden
évfolyamon hittanóra. Az egyházi értékrendnek megfelelõen
kell viselkedni, az öltözködésben, hajviseletben kicsit
visszafogottnak kell lenni. Mivel mindenki motivált, szeretne
tovább tanulni, nincs rendbontó.
Milyen további terveid vannak?
A középfokú nyelvvizsgám már megszereztem, hamarosan
szeretnék angol emeltszintû és felsõfokú valamint német
középfokú nyelvvizsgát tenni. Fontos lenne, hogy jól
sikerüljön az érettségim és utána a Budapesti Gazdasági
Egyetem Turizmus, Vendéglátó szakára szeretnék jelentkezni.
Tudom, elég sokan járnak ebbe a kiváló középiskolába
Nyársapátról. Kik õk, és tartjátok-e egymással a kapcsolatot?
Akikrõl tudok: Szerafimovszki Fanni és Robi, Godó Fanni
és Bence, Tóth Levi és Lóri, Kardos Misi és Donkó Viki.
Tartjuk egymással a kapcsolatot, néhányukkal szorosabban
is, mert azonos baráti körbe járunk.
Emlékszel-e még az óvodára, az anyaiskolára?
Az iskolára igen, az óvodai emlékeim már picit megfakultak.A
nyársapáti osztályomhoz, barátnõimhez nagyon ragaszkodtam
és természetesen a tanáraimhoz is.
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Hogy képzeled el a felnõtt életedet?
Fiatal vagyok, nekem egy kicsit sok ez a falusi nyugalom,
ezért Budapestre szeretnék kerülni, ott kiteljesedni. Azért, ha
majd családot alapítok, lehet, hogy visszavonz a nagy udvar,
a nyugodt környezet.
Mit üzensz azoknak az általános iskolásoknak, akik nem
nagyon akarnak tanulni?
Mindenképpen tanuljanak, hiszen, ha nem teszik, most a
jövõjüket veszítik el. Nagyon kell az angol, az informatika,
de tulajdonképpen minden, mert úgy tudnak csak kiváló
iskolába kerülni.
Egy kis kitérõ, mi van a Bence testvéreddel?
Bence kiváló eredménnyel érettségizett, eminens tanulója
volt a Nagykõrösi Református Gimnáziumnak. Most
Veszprémben tanul, a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki
Karán.
Köszönöm az interjút Luca. Kívánom, hogy teljesüljön
minden vágyad, ami magad és környezeted javára válik.
Én is köszönöm Tibor bácsinak, hogy megtisztelt minket.
Üzenem mindenkinek, hogy ha a vágyaim teljesülnek, nem
felejtem el, hogy ebbõl a faluból indultam és segítõ szándékkal
jövök haza a családi házba és a településre.
A riportot készítette: Tóth Tibor

SORON KÖVETKEZÕ KIEMELT ÜNNEPEINK
A következõ szám megjelenésééig két kivételesen fontos
ünnep – Március 15-e és Húsvét – lesz, melyekre mindenki
figyelmét szeretnénk felhívni.
1848. március 15 legújabb kori történelmünk egyik
legfényesebben csillogó eseménye. A magyarok képzeletében
Petõfi, Kossuth, Jókai, Táncsics képei jelenik meg. Szívünkben
és lelkünkben ennek a napnak szimbolikus jelentéstartalma
a forradalom, a szabadság, fejlõdés, modernizáció és a
nemzeti tudat érzése. Kell ennél aktuálisabb jelentéssor?
Kérünk minden nyársapáti polgárt, hogy tisztelje meg a helyi
ünnepi sokadalmat jelenlétével. Ha ekkor elfoglalt, legalább
tûzze ki háza falára a nemzeti színû zászlónkat.
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A Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. A Krisztusközpontú kalendárium központi fõ ünnepe. A Biblia szerint
Jézus – pénteki keresztre feszítése után – a harmadik napon,
vasárnap feltámadt. Kereszthalálával nem szabadította meg
a világot a szenvedéstõl, de megváltotta minden ember bûnét,
feltámadásával pedig gyõzelmet aratott a halál felett. Egyben
a tavaszvárás, a tavasz eljöttének ünnepe is. A húsvéti
szentmisére is szeretettel várunk minden kedves nyársapáti
lakost az ünnep vasárnapján 11.00 órakor, egyúttal minden
Kedves Olvasónak családias, harmonikus húsvéti ünnepeket
kíván a szerkesztõség

keverjük.
A salátaleveleket megmossuk, szárazra törölgetjük, kibélelünk
velük egy mélyebb tálat, beleszedjük a franciasalátát, tetejét
megszórjuk a félretett petrezselyemmel, és tálalásig hidegen
tartjuk. Kaszinó-, azaz töltött tojással, fõtt húsokkal, sonkával
kínálhatjuk.
Kiss Andrea

BABA-MAMA KLUB

HÚSVÉTRA HANGOLÓDVA…
Kaszinótojás és tormakrémes sonkatekercs
Elkészítés:
A kaszinótojáshoz a tojásokat keményre fõzzük, megpucoljuk
és hosszában kettévágjuk. Kiszedjük a sárgáját, és egy kis
tálba tesszük. Megborsozzuk, hozzáadunk egy kevés mustárt,
majonézt és tejfölt, a felaprított petrezselyemzöldet, és
alaposan elkeverjük (figyeljünk arra, hogy a kevert anyag
masszív maradjon). Ezt a krémet visszakanalazzuk a tojásokba,
és petrezselyemzölddel díszítjük.
A sonkatekercshez 8 dkg vajat megolvasztunk, beletesszük
a lisztet, és fehéredésig kevergetjük. A tûzrõl félrehúzva a
hideg tejjel és a tejszínnel csomómentesre keverjük, majd
visszatesszük a tûzre, és besûrítjük, végül a sóval és a
fehérborssal ízesítjük.
A maradék vajat habosra keverjük, hozzáadjuk a kihûlt
besamelt, és a lereszelt tormát, és robotgéppel krémesre
keverjük. A tormakrémbõl félreteszünk egy keveset, majd a
többivel megtöltjük a sonkaszeleteket, és felgöngyöljük. A
félretett krémet habzsákba töltjük, és a tekercsek végeire
rózsákat nyomunk.
Végül franciasaláta-alapra helyezzük a kaszinótojást és a
sonkatekercseket.
Franciasaláta
Elkészítés:
A burgonyát és a zellert meghámozzuk, megközelítõleg
azonos nagyságú apró kockákra vágjuk, és enyhén sós,
citromlével ízesített vízben puhára fõzzük. A zöldborsót és
a sárgarépát leszûrjük, alaposan lecsepegtetjük, ha szükséges,
a sárgarépát apróbb kockákra vágjuk.
Miközben a zöldségek fõnek, simára keverjük a majonézt a
joghurttal, a porcukorral, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk,
azaz tartármártást készítünk. Az ecetes uborkát apró kockákra
vágjuk, a petrezselymet leöblítjük, finomra vágjuk. Az almát
meghámozzuk, magházát kiemeljük, húsát apróra
felkockázzuk, és azonnal beleforgatjuk a mártásba, hogy ne
barnuljon meg. Hozzáadjuk az uborkát és 1 kávéskanál
kivételével a petrezselymet is.
A fõtt burgonyát és zellert leszûrjük, alaposan lecsepegtetjük,
majd a zöldborsóval és a sárgarépával együtt lazán a mártásba

Új program indult 2018. február 22-én, csütörtökön a
mûvelõdési házban.
Az anyukákat babáikkal együtt szeretettel várjuk minden
héten csütörtökön délelõtt 10 órakor a nagyteremben. A
kb. 1 órás játékos foglalkozások témáját a résztvevõk
szabadon döntik el.
A legközelebbi foglalkozás március 8-án 10 órakor
lesz, melyre minden érdeklõdõ szülõt és babáját várunk.
Mûvelõdési ház dolgozói

MEGHÍVÓ
Hívunk és várunk minden irodalombarátot
2018. április 11-én 16 órakor a mûvelõdési
házba a Költészet Napja megünneplésére.
Kérjük a verskedvelõket – gyerekeket és
felnõtteket egyaránt -, hogy hozzák el
legkedvesebb versüket, esetleg saját
költeményüket, és azt osszák meg a többi
résztvevõvel. A versünnepet Bimbó Brigitta
nyitja meg.
Természetesen szeretettel várjuk azokat is, akik
hallgatni szeretnék a versmondókat, mert
verset olvasni, mondani és hallgatni is nagyon jó!
Legyenek részesei a versünnepnek Nyársapáton.
Mûvelõdési ház dolgozói

H ÍRMONDÓ

21. oldal

SPORT

orosz, román, amerikai, szerb, török és szlovák birkózók
próbáltak szerencsét. A felnõtt válogatottban ezúttal egy
nyársapáti versenyzõ is helyet kapott. Az 55 kg-ban Kecskeméti
Krisztián a kazah származású jelenleg brazil válogatott
versenyzõvel kezdett. A brazil végül 4-1-re pontozással
nyerte a mérkõzést. Mivel a brazil bejutott a döntõbe így
Krisztián folytathatta a versenyt a vigaszágon, ahol a
bronzéremért egy török versenyzõvel mérkõzött meg.
Meglepetésre a még junior korosztályú Krisztián nagy csatában
megverte ellenfelét 3-3-ra pontozással és így elsõ felnõtt
nemzetközi versenyén felállhatott a dobogóra.
Eredmények:
55 kg 3. Kecskeméti Krisztián

2018. február 03-án, szombaton több helyszínen is szõnyegre
léptek a nyársapáti birkózók. A legfiatalabbak a kötöttfogású
Közép-Magyarország területi bajnokságon mérték össze a
tudásukat Mezõfalván. A két korosztályban 11 szakosztály
125 birkózója küzdött a bejutásért az országos döntõbe. A
Nyársapáti Szabadidõ SE három versenyzõvel képviseltette
magát és a diák II. korosztályban ketten be is jutottak az
országos bajnokságra.
Eredmények:
Diák II. korcsoport (2007-2008)
29 kg 3. Kovács Zsolt
50 kg 2. Krenyóczi Martin
Diák I. korcsoport (2005-2006)
Február 17-én az U23-as kötöttfogású válogatott keret
29 kg 4. Kovács Zsolt
Szlovákiában, Naszvadon nemzetközi meghívásos versenyen
46 kg 5. Báger Roland
vett részt. A nyársapátiak két fõvel képviseltették magukat.
Kecskeméti Krisztián az 55 kg-ban két gyõztes mérkõzés
Ugyanezen a napon a kadet korosztály a múlt hétvégi után a döntõben egy szoros mérkõzésen 1-1-re kapott ki és
szabadfogás után ezúttal kötöttfogásban küzdött a minõsítésért így a második helyen végzett. Kecskeméti Ferenc a 63 kg-ban
és a válogatott címeres mezért. Tatabányán a magyar mezõny két gyõztes és egy vesztes mérkõzés utána bronzéremért
mellett szlovák és ukrán versenyzõk is szõnyegre léptek. A léphetett szõnyegre. A bronzmérkõzésen sajnos a válla
nyársapátiak ebben a korosztályban két fõvel képviseltették megsérült, így kénytelen volt feladni a mérkõzést és végül a
magukat és mind a ketten a dobogósok között végeztek. Az negyedik helyen végzett.
51 kg-ban Kecskeméti Dávid a súlycsoportja élén végzet és Eredmények
ezzel nagy lépést tettek a válogatottság felé. Dávid az 51 kg
55 kg 2. Kecskeméti Krisztián
csoport küzdelmei során egy tus és egy technikai tus gyõzelem
63 kg 4. Kecskeméti Ferenc
után a csoport elsõségért a Honvédos ellenfelével mérkõzött
meg. Dávid kezdett jobban és mivel aktívabb volt ellenfelénél Akárcsak az elmúlt hétvégéken, így a hónap utolsó versenyének
a második menet elején egy intést követõen egy pontos is a kaposvári RG sportcsarnok szõnyegei adtak otthont
elõnyre tett szert. Ezt követõen csak az eredmény tartására február 24-én. A junior kötöttfogásúak elsõ alkalommal
törekedett, ami megbosszulta magát és a bírók a mérkõzés mérték össze tudásukat a 2018-as évben. A szombaton
vége elõtt néhány másodperccel visszaintették és így 1-1-re rendezett versenyen a Nyársapáti Szabadidõ SE két
alakult a mérkõzés állása, amivel az ellenfele nyerte az versenyzõje lépett szõnyegre. A csapatból ezúttal hiányzott
összecsapást. A döntõbe kerülésért a másik csoport elsõvel Kecskeméti Krisztián, aki a felnõtt válogatottal egy dániai
csapott össze, ahol technikai tussal 10-0 arányban nyert. Így versenyen vett részt. A legjobb eredményt az 55 kg-ban
a döntõben újra szembe került a Honvédos ellenfelével. Itt Krisztián súlycsoportjában induló Kecskeméti Dávid érte el,
már nem követte el azt a hibát, hogy kiengedje a kezébõl a aki utolsó éves kadetként egy korosztállyal fentebb tudott
gyõzelmet. Nagy iramot diktált és folyamatosan próbált gyõzni. Kecskeméti Ferenc három gyõzelmet követõen jutott
akciót indítani és így három pontos vezetésre tett szert. A a döntõbe. Sajnos a múlt heti U23-as versenyen a válla
vége elõtt ugyan még a bírok egyszer intették és ezzel 3-1- megsérült, de ennek ellenére vállalta a versenyzést. A döntõre
re módosult az állás, de ez már a mérkõzés végéig nem már nagyon fájt a válla, így esélye sem volt a gyõzelemre. A
változott. Így végül Õ végzett az 51 kg élén.
döntõben attól a Pénzügyõrös versenyzõtõl kapott ki, akit a
65 kg-ban Tóth Levente egy gyõzelmet követõen a döntõbe múlt heti versenyen a sérülést megelõzõen legyõzött.
kerülésért a késõbbi gyõztestõl kapott ki. Majd a Eredmények
bronzmérkõzésen újra gyõzni tudott, így a súlycsoport 3.
55 kg 1. Kecskeméti Dávid
helyén végzett.
63 kg 2. Kecskeméti Ferenc
Eredmények:
51 kg 1. Kecskeméti Dávid
A felnõtt kötöttfogású válogatott ezen a hétvégén Dániában
65 kg 3. Tóth Levente
a 2018. évi “Thor Masters” nemzetközi versenyen vett részt
Nykobing Falsterben. A 20 országot felvonultató versenyen
A hagyományokhoz híven idén is részt vett a magyar újból lehetõséget kapott Kecskeméti Krisztián. A még
kötöttfogású felnõtt válogatott az év eleji zágrábi nagydíjon, junior korosztályú nyársapáti versenyzõ az 55 kg-ban egy
ami szintén szombaton került lebonyolításra. A nemzetközi gyõzelem és két vereség után a negyedik helyen végzett.
megmérettetésen évrõl évre erõsebb mezõny gyûl össze. Idén
a teljes horvát mezõny mellett a magyarokkal együtt osztrák,
Pap Ferenc
argentin, brazil, fehérorosz, bosnyák, cseh, német,
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HIRDETÉSEK
NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT
AJÁNLATA
- hagyományos pácolású sonkák
- töltött húsok
- fûszerezett töltött káposztahús
- kocsonya hús
- saját készítésû füstölt
kolbászok, szalámik
- sertés húsok
- házi hurka, kolbász
- szalonna félék
- tepertõ, pörc
- fagyasztott baromfi félék
- kolbászhús, formázott sonka
- kolbász készítés igény szerint
- minden héten más-más akció
Szeretettel várom
Tisztelt Vásárlóimat!

ANYAKÖNYVI HÍREK

Anikó Fodrászat

Meghalt:

hétfõ-szerda-péntek:
délután
kedd-csütörtök-szombat:
délelõtt

Flórián Sándorné Nyársapát, Sugár utca 6. szám
alatti lakos 2018. február 14-én, 79 éves volt.

Bejelentkezés
a
fodrászüzletben valamint a
06-20-485-2913, 53-389106 telefonszámon.

Született:

Emlékét õrizzük!

Eladó a nyársapáti 0107/17
hrsz-ú szántó, rét mûvelési
ágú, 3332 négyzetméter
területû termõföld. Vételár:
200.000.- Ft.
Érdeklõdni:
06-30/901-9726

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

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

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

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

Rácz Gábor és Ruppel Erika Nyársapát, Sugár utca
13. szám alatti lakosok CSENGE nevû gyermeke
2018. február 26-án.
Köszöntjük az újszülöttet!

HALASIÉK TÜZIFA KFT.
Vékony akác
3.200.- Ft/q
Vastag akác
3.400.- Ft /q
Hasított vastag akác
3.600.- Ft/q
Nyárfa
2.000.- Ft /q
Magyar tölgy
3.000.- Ft/q
Magyar tölgy hasítva
3.200.- Ft/q
Az árak a házhozszállítás
díját tartalmazzák.
Érd.: 06-20-260-7365

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

