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MEGHÍVÓ
Nyársapát Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és családját

SZÜRETI MULATSÁGÁRA
2018. szeptember 22-én a Szarka-kúria udvarára.
Program:
9.00 Szüreti Bográcsos Fõzõcske civil szervezetek, családok, baráti társaságok, munkahelyek részvételével.
Jelentkezni szeptember 20-ig a 70/430-4565 telefonon, illetve a szarka@nyapatmuvhaz.t-online.hu címen lehet.
Részvétel a fõzés öröméért.
10.00 Szüreti felvonulás az óvoda Krajcár mazsorett csoportja és az Albertirsai Gerje Party Fúvós Egylet részvételével
Bor- és pálinkakóstolás
11-18.00 Múzeumunk várja a látogatókat
Gyermekprogramjaink:
12.00 Szõlõpréselés, mustkóstolás
11-17.00 JÁTÉKPARK
14-17.00 Kézmûves foglalkozások, arcfestés, csillámtetkó
EBÉD 800.- Ft/adag
13.30 NÉPTÁNC és TÁNCHÁZ a Cegléd Táncegyüttes részvételével
14.30 Táncos, dalos összeállítás a nyársapáti általános iskola diákjai részvételével
15.30 NYÁRSAPÁTI NÉPDALKÖR mûsora
16.00 Köszöntõt mond: KIS MIKLÓS Nyársapát község polgármestere
1. osztályosok mûsora és fogadalomtétele
Nyársapáton 50 és 55 éve házasságot kötött lakosaink köszöntése
60 éves nyársapáti lakosok köszöntése
Jó sportoló nyársapáti gyerekek köszöntése
17.00 RELEVÉ Táncegyüttes mûsora
18.00 PÁL DÉNES fellépése
19.00 NUSIKA énekel
20.00 BERECZKI ZOLTÁN fellépése
20.30-24.00 UTCABÁL Hernádi Péter és zenésztársai élõ zenéjével
Kísérõ rendezvény: SZÜRETI KUPA kispályás foci 10 fõs csapatokkal a sportpályán.
Jelentkezni 2018. szeptember 15-ig Pásztor Ádám 30/5324153 adom9288@gmail.com ill. Bozóki Dénes 20/4791121
dennis249@freemail.hu címen lehet.
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Mindenkit szeretettel vár:
Kis Miklós
polgármester
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TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT…
Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2018. augusztus 08-án ülésezett. A testület megtárgyalta és
jóváhagyta a Nyársapáti Általános Mûvelõdési Központ Elek
Apó Óvodájának Helyi Pedagógiai Programját és Házirendjét.
A bölcsõde megépítésének helyszínéül a képviselõ-testület
az óvoda melletti ingatlan mellett döntött, melyet Sipos
Endre Lászlótól megvásárol az önkormányzat. Nyársapát
Község Önkormányzata külterületi utak fejlesztésére és
csapadékvíz elvezetõ rendszer kiépítésére nyert pályázatot,
melyeknek az elõkészületei már elkezdõdtek, most pedig a
közbeszerzési eljárás megindítására került sor. Az
önkormányzat 2018. évben is pályázatot kíván benyújtani
szociális célú tüzelõanyag vásárlásához. Zárt ülés keretében
döntés született a Díszpolgári Cím és a Nyársapátért Emlékérem
odaítélésérõl, mely 2018. augusztus 20-án került átadásra.
Kis Miklós
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ A TÉLI
REZSICSÖKKENTÉSRÕL
Tájékoztatom az érintett lakosságot, hogy a Kormány 2018.
július 27. napján az 1364/2018. (VII. 27.) határozatában
döntött a téli rezsicsökkentés végrehajtását követõen
szükségessé váló további intézkedésekrõl.
A határozat szerint a téli rezsicsökkentésben korábban
nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfûtéstõl eltérõ
fûtõanyagot felhasználó háztartások is egyszeri
természetbeni támogatásban részesülnek a fûtési költségek
viselésével összefüggésben.
Határozatában a Kormány felkérte az önkormányzatokat,
hogy összesítsék és továbbítsák a Belügyminisztérium felé az
igénybejelentését azon háztartásoknak, akik a téli
rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesültek,
gáz- vagy távhõ-szolgáltatási szerzõdéssel nem rendelkeznek.
A határozat szerint a támogatás feltételei:

BOGRÁCSOS FÕZÕCSKE A
SZÜRETI MULATSÁGON
Nyársapát község Szüreti Mulatságán szeretnénk, ha
minél többen élnének azzal a lehetõséggel, hogy a civil
szervezetek, családok, baráti társaságok, munkahelyek,
bármilyen címen szervezõdött csapatok – magáért a
fõzés és az együttlét öröméért – fõzzenek a Szüreti
Bográcsos Fõzõcske keretében.
A csapatok szabadon választhatják meg, hogy mit
készítenek, mi fõ a bográcsukban.
Nyársapát Község Önkormányzata ingyenes fõzõhelyet,
vízvételi lehetõséget, asztalt és sörpadot biztosít a baráti
fõzõcskéhez a Szarka-kúria parkjában 2018.
szeptember 22-én.
Jelentkezésüket szeptember 20-ig a 70/430-4565
telefonon, illetve a szarka@nyapatmuvhaz.t-online.hu
e-mail címen várjuk.
A Szüreti Mulatságon
egész napos szórakozási lehetõséggel,
vidám programokkal várjuk vendégeinket.
Jöjjenek, fõzzünk együtt!

1.) Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ személyek
közössége.
2.) Az igénybejelentés feltétele a bejelentõ részérõl annak
tudomásul vétele, hogy az Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság ellenõrzi, hogy a bejelentõ háztartása korábban
téli rezsicsökkentésben nem részesült.
3.) A természetbeni támogatás a fûtõanyagra vonatkozik, a
támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási
költségeket.
4.) Az igénybejelentés végsõ határideje: 2018. október 15.
A támogatás igényléséhez összeállított igénybejelentõ adatlap
elérhetõ a www.nyarsapat.hu honlapon, vagy a Nyársapáti
Közös Önkormányzati Hivatalban (2712 Nyársapát, Arany
János u. 11.)
Az igénybejelentõ lapokat személyesen, vagy postai úton
az Önkormányzati Hivatal címére kell eljuttatni, legkésõbb
2018. október 15. napjáig.

Mûvelõdési ház dolgozói

dr. Bicskei Krisztina jegyzõ

KÖZVILÁGÍTÁSI INFORMÁCIÓK
Közvilágítási hibabejelentés
Közvilágítási hibák bejelentésére az alábbi elérhetõségeken van lehetõség.
Telefonos ügyfélszolgálat hibabejelentõ vonala:
06 62 565 881 (a nap 24 órájában hívható)
E-mail: kozvilagitashiba@nkmaram.hu
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AUGUSZTUS 20. NYÁRSAPÁTON
Két helyszínen zajlott a Szent
István napi községi ünnepség
Nyársapáton. Az elsõ helyszín az
Árpád szobor koszorúzása volt a
hivatal elõtti Árpád parkban.
Elõször Dombóvári Judit elõadásában Tormássy Erzsébet:
Árpád vezér címû versét hallhattuk
meg, majd a Népdalkör és a Felnõtt
Énekkar az Ima a hazáért címû dalt
énekelte el citera kíséretével. Ez
után a szobor talapzatán koszorút
helyezett el Nyársapát Község
Önkormányzata, községünk intézményei, a Bognár Gokart Park és
a civil szervezetek képviselõi.
Községi ünnepségünk 18 órakor
folytatódott a Szarka-kúria parkjában. A himnusz hangjai után
Földi László országgyûlési képviselõ ünnepi beszédét hallhattuk, aki
elmondta, hogy nagyon sok
mindent ünneplünk augusztus 20án. Többek között a mai nap a
megmaradás napja, a magyar
keresztény egyház ünnepe, és
1083-ban ezen a napon avatták
szentté István királyt. Kérte, hogy
azt is ünnepeljük meg augusztus
20-án, hogy nem csak Kárpátmedenceiek, nem csak magyarok,
hanem nyársapátiak is vagyunk,
amire büszkék lehetünk.

A képviselõ úr beszéde után Volter
Kálmán diakónus szentelte meg az
új kenyeret.
Ezt követõen került sor a Díszpolgári cím és a Nyársapátért
Emlékérem átadására. Nyársapát
Község Önkormányzata 2018.
évben a Díszpolgári címet Tóth
Tibor, az általános iskola nyugalmazott igazgatója, alpolgármester
részére adományozta a gyermekközpontú iskola létrehozásában, és
a község közéletében végzett
tevékenységéért. A Nyársapátért
Emlékérmet pedig dr. Évin Sándor,
a Karácsonyi Csillagokért
Alapítvány vezetõje az alapítványi
park országos hírû díszvilágításának létrehozásáért,
valamint Bimbó Pál részére
adományozta
a
községi
rendezvényeken való nélkülözhetetlen tevékenységéért és a
„korona” megálmodásáért és
megvalósításáért. A díjakat Kis
Miklós polgármester úr adta át a
díjazottaknak. Gratulálunk a község
kitüntetettjeinek!
Szintén polgármester úrtól vehették
át elismerésüket a Virágos,
rendezett kert 2018. díjazottjai is:
Kubinyi Zoltán és Tóth Kata, Farkas Zoltán és neje, Pásztor Norbert,

Dombóvári-Godó Zsuzsana és
Dombóvári Sándor, Godóné Pozsár
Andrea, Kapus Balázs és neje és
Víg Károly és neje. Örökös faluszépítõ tevékenységükért vehették
át díjukat Márfi János, Egri János
és neje, Bíró Lászlóné és családja,
Török Pál és neje, Kisné Sági Edit,
Fehér Lászlóné, Bognár István és
neje valamint Szénási József és
neje. Mindannyiuknak gratulálunk!
Az augusztus 20-ai ünnepségünk a
Nyársapáti Népdalkör fellépésével
folytatódott, akik felnémeti
dalcsokrot és arató dalokat
énekeltek.
Ezután Kiss Alexandra, Kovács
Adél és Gyányi István ünnepi
verses, zenés mûsorát láthattuk,
produkciójukat Márián Gergõ és
Hermann Réka táncai is
színesítették.
Este csodálatos tûzijátékban
gyönyörködhettünk
Bimbó
Istvánék közremûködésével. Még
soha nem látott elemeket is fûztek
a csodás tûzijátékba, ami azt
hiszem, mindenki elismerését
elnyerte. Köszönjük!
Éjfélig Dj. Beróval retro disco
szórakoztatta
a
falunapra
kilátogatókat.
Nagyné Kovács Éva
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KIJELÖLTÉK A LEGVIRÁGOSABB HAZAI TELEPÜLÉSEKET
Lezárult a Legvirágosabb úti cél játék szavazása, ahol az évente megrendezett Virágos Magyarország környezetszépítõ
versenyen induló települések mérettették meg magukat a nagyközönség elõtt – közölte tegnap lapunkkal a Magyar
Turisztikai Ügynökség (MTÜ). Jelezték, az egyre népszerûbb versenyen idén immár 177 település és kerület vett részt
országszerte, amelyekre összesen 63 138 szavazatot adott le a közönség a Facebookon.
A Virágos Magyarország versenyt azért hívták életre, hogy segítse a kulturált és vonzó országkép kialakítását, a fenntartható
fejlõdés szempontjainak következetes alkalmazását, illetve ösztönözze a településen élõk összefogását, az életminõség
javítását, erõsítse a környezettudatos gondolkodást és szemléletet. Emellett a látványos verseny célja az is, hogy
hozzájáruljon a természeti és az építészeti örökség megõrzéséhez és gyarapításához.
A Legvirágosabb úti cél játék intenzíven bevonja a lakosságot a települések szépítésébe, és közösségformáló ereje
összekovácsolja az embereket – állapította meg a versenyt meghirdetõ turisztikai ügynökség.
A felhívás szerint az ezer fõ alatti és feletti falvak, ötvenezer fõ alatti és feletti városok indulhattak a megmérettetésen, illetve
külön nevezhettek a fõvárosi kerületek. A kezdeményezés egyre nagyobb népszerûségét a részt vevõ települések és a
szavazatok dinamikusan emelkedõ száma is jelzi: idén a Virágos Magyarország jubileumi évében rekordszámú, több mint
63 ezer szavazat érkezett a közönségszavazáson.
A kategóriák közül az ezer fõ feletti falvak voltak a legnépszerûbbek, itt az 59 településre több mint 19 ezer szavazat érkezett,
de az ötvenezer fõs és kisebb városoknak sincs okuk panaszra a hasonló arányú szavazattal. Idén a legvirágosabb úti célnak
szóló címet Geresdlak, Gyulaháza, Veresegyház, Eger és Budapest XIX. kerülete érdemelte ki.
– Érdemes elindulni, és felfedezni ezeket az úti célokat, amelyek nemcsak gyönyörûek, de számos rejtett kincset is
tartogatnak számunkra – állapította meg az MTÜ.
Forrás: Magyar Idõk

TISZTELT NYÁRSAPÁTI LAKOSOK!
Kis falunk mikor szerepelhet
a legvirágosabb települések
között?
Augusztus 20-án adtuk át a
legszebb portáknak járó
elismeréseket, megköszönve,
hogy hozzájárultak Nyársapát
látképének javításához.
Nagyon sok szép, virágos és
zöld területtel büszkélkedhetünk azon polgáraink jóvoltából,
akik anyagi erõt sem kímélve szépítik, virágosítják
lakóterületüket és az utcafrontot is. Munkájukat köszönjük!
Sajnos ezzel ellentétben van az, ami csak közelrõl, az
utcák árkaiba benézve látható. Szinte minden utcán és az
árkokban szeméttel találkozunk nap, mint nap, pedig a
közmunkásaink hetente szedik össze a szétdobált üvegeket,
sörös és üdítõs, illetve cigarettás dobozokat, csokis
papírokat, mûanyag szatyrokat, amiket visz a szél a község
teljes területén, és még sorolhatnám. Hetente több zsák az
összeszedett szemét mennyisége.
A temetõben járva is találkozhatunk gondokkal. A sírokról
leszedett száraz virágokat és koszorúkat sem mindenki az
erre kijelölt helyre viszi, inkább a közelebb lévõ szemetesekbe, kukákba teszik, így azok sokkal hamarabb megtelnek
és nem szép látványt nyújtanak az amúgy gondozott
sírhelyek mellett. Kérjük, hogy vigyázzunk jobban a
szeretteinknek méltó nyughelyet biztosító temetõ rendjére.
A leg szembetûnõbb problémát a parkolóban láthatjuk.
Községünk központjában, a Trianoni Emlékmû mellett van
a szelektív hulladéksziget. Ennek állapota siralmas.

Valószínûleg a kukák is megteltek, mert már az
összegyûjtött mûanyag flakonokat is a konténerek elõtt
rakták le, de a konténerek mögötti területen sincs egy
talpalatnyi hely, ahol ne lenne szemét. Van ott minden, a
pelenkától a használt és kidobott WC csészéig. Elkeserítõ,
hogy ilyen bizonyítványt állítunk ki magunkról. Tényleg
azt szeretnénk – mi nyársapátiak, hogy így nézzen ki a
falu? Ez az igényszintünk? Ezt akarjuk mutatni magunkról,
hiszen a fõúton közlekedõk és a buszok utasai, ha akarják,
ha nem, látják a szeméthegyet.
Változnunk, változtatnunk kell ezen a „szemét” helyzeten.
Nyársapát Község Önkormányzata arra törekszik, hogy
településünk minél jobban fejlõdjön, szépüljön, az
épületeink,
intézményeink
megújuljanak,
modernizálódjanak. E célok eléréséért több pályázatot
nyújtottunk be és nyertünk anyagi forrásokat. Tudjuk, hogy
községünkben nagyon sokan így gondolkodnak, de a
látottak azt mutatják, hogy vannak olyanok is, akiket
hidegen hagy a jóra, a szépre való törekvés.
Valószínû, hogy a szemetelõk el sem olvassák majd, mert
nem érdekli õket, pedig miattuk kellett megírni ezt az
újságcikket.
Egy közmondással fejezem be: „Akinek nem inge, ne vegye
magára!” Akire viszont vonatkozik, gondolkozzon el azon,
hogy mennyi kárt okoz felelõtlenségével.

Kis Miklós
polgármester
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ISKOLAI HÍREK

PÁLYÁZTUNK, NYERTÜNK, TÁBOROZTUNK
Az Erzsébet a Kárpát-medencei
Gyermekekért Alapítvány április elején
pályázatot hirdetett napközis táborok
szervezésére. Pályázni lehetett az
általános iskolák tanulóinak szervezett
hetes programmal. A gyermekek
szülei egy három oldalas nyilatkozatot,
és egy két oldalas egészségügyi
nyilatkozatot töltöttek ki. A
nyilatkozatokat fel kellett tölteni az
Alapítvány oldalára a gyermekek
összes
adatával
együtt.
A
programtervezeteknek tartalmazniuk
kellett egy külsõ, buszos kirándulást,
minden napra négyszeri bõséges
étkezést és változatos programokat. A
megpályázott négy táborra összesen
193 nyilatkozatot töltöttünk fel. Igen,
többet, mint a tanulóink száma! Két
héten keresztül adott egész napos
munkát a pályázati anyagok elkészítése.
Nem volt azonban hiábavaló a
megfeszített munka, hiszen mind a
négy tábor szervezési lehetõségét
elnyertük. A négy hétet 4 millió
forintos költségvetéssel tervezhettük.
A táborozóknak mindössze 500 Ft-ba
került egy-egy tábor. Május elején egy
erdélyi táborozási lehetõséget is
meghirdetett az Alapítvány. 31
gyerekkel pályáztunk, 30 vehetett részt
az egy hetes ivói táborozáson.
Néhány
gondolat
az
úttal
kapcsolatosan.
Az
elsõ
és
legfontosabb: a mi gyerekeink voltak

a legszebbek, legtürelmesebbek,
legszófogadóbbak. Természetesen
akadtak problémák, amelyeket jólrosszul megpróbáltunk azonnal
orvosolni. A vonatos utazás alatt már
elkezdõdött az ismerkedés, mivel
vegyes csoportok kerültek egy-egy
kocsiba. Éjszaka alvás inkább nem
volt. Érkezés után azonnal egy
hatalmas túrát tettünk a MadarasiHargitára. A túra teljesen kiszívta az
erõt a társaságból, hiszen 1801 méter
magasra jutottunk fel. Ebéd után
birtokba vettük a gyönyörû
szállásunkat. Este augusztus 20.
alkalmából kenyérszentelés volt.
Kedden a tábor közelében lévõ 450
hektáros vadasparkban tettünk
látogatást. Sajnos a meleg miatt a
vadon élõ állatok közül nem bújt elõ
egy sem. De megcsodálhattuk a tavi
rózsákat, gyûjtöttünk likányt, áfonyát,
és közben jól megcsipkedte a csihán a
csóré karunkat. A parkban élõ izlandi
lovak igen szemtelenek voltak, mert
még a táskánkba is beletúrtak az
almáért. Pihenõ után vetélkedõkkel telt
az idõ, majd egy elõadást hallottunk a
székely rovásírásról. Szerdán
Szentegyházán strandoltunk, és
Székelyudvarhelyen barangoltunk.
Csütörtökön óriási csata zajlott a
csapatok között: sportvetélkedõk,
íjászkodás, csocsó- és focibajnokság.
Este a Gold Band fúvós zenekar
könnyûzenei koncertjét élveztük, elõtte

Ki mit tud zajlott. A tábortûznél
népdalokat énekeltünk. A sok-sok
verseny díjazottai, nyertesei között
nyársapáti gyerkõc mindig szerepelt.
A 115-ös szoba lányai (a mi lányaink!)
megnyerték a tisztasági versenyt is.
Nagyon büszkék voltunk rájuk!
Pénteken délelõtt még túráztunk egyet.
Szemügyre vehettünk egy farmot. A
korai ebéd után a parajdi sóbányába
vezetett az utunk. Innen Korondra
mentünk, majd Csíkszeredába, ahol
vonatra szálltunk, és élveztük még 12
óráig az együttlétet. Sok barátság,
szerelem szövõdött. Gyorsan elröpült
a hét. Szombat reggel nagy sírások
közepette szálltunk le Szolnokon a
vonatról. A tábor jövõre is visszavár
bennünket, és néhány csoport más
táborhelyre is szívesen menne a
nyársapáti csapattal.
A táborok elõkészítõ munkájában,
tervezésében és lebonyolításában szinte
az egész tantestület részt vett. Lelkesen,
odaadóan dolgoztak a táborok – A
SZABADSÁGUK — ideje alatt.
HÁLÁSAN
KÖSZÖNÖM
MINDANNYIUKNAK!
Külön
köszönettel tartozom Kisprumikné
Esztikének, Hartyányiné Ilonkának,
Kisprumik Anikónak, akik mind a
négy napközis tábort végig dolgozták,
és csodákat varázsoltak a gyerekek
asztalára, mellette rengeteget segítettek
a tervezõ – szervezõ munkában.

KÉPEK AZ ERDÉLYI TÁBORRÓL

Dancsó Rozália
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LÓHÁTON A MATEMATIKA VILÁGÁBAN ERZSÉBET TÁBOR
2018. augusztus 20 és 24-e között
tartotta az iskola az idei utolsó Erzsébet
tábort. A hét folyamán rengeteg
program várta a táborlakókat. Az elsõ
nap nagy sikert aratott a Dobble
bajnokság, ami a gyerekek megfigyelõképességét fejleszti leginkább. A hét
folyamán két csapat versengett
egymással, de egyéni megmérettetések
is voltak szép számban. Kedden és
csütörtökön a Nyársapáti Csiló Lovas
SE vendégei voltunk, ahol szakképzett
oktatók segítségével belekóstolhattunk
a lovaglás és a lovas élet rejtelmeibe.
Ezen a két napon sok mindent el tudtak
sajátítani a gyerekek. A legfõbb dolog
persze a lovaglás volt és
megrendeztünk az I. Nyársapáti
Pusztaolimpiát
is,
ahol
megválasztottunk a puszta királyát és
királynõjét is. Sokan feltehetik a
kérdést, hogy hogyan kapcsolódik
össze a matematika és a lovaglás,
biztos csak a helyi matek tanár
hóbortját akarja a gyerekekre tukmálni,
de ez koránt sem van így. Kutatók
szerint a lovaglás épp olyan jó hatással
van a gyerek iskolai elõmenetelére,
mint ha magántanárhoz járatnánk. A
nyeregben ülve tapasztalt rezgések
ugyanis aktiválják a szimpatikus
idegrendszert, illetve az agy tanulásért
és memóriáért felelõs területeit.
Így a rendszeresen lovagló

gyerekeknek jobbak a kognitív
képességei, azaz könnyebben tanulnak.
A célom nekem az volt, hogy ebbõl
egy kis részt tudjak bemutatni.
A hét folyamán rengetek játékkal
ismerkedhettek meg a gyerekek:
ördöglakatok, Rubik kocka, Spiral Art,
Dobble, kockajátékok, stb. Persze nem
maradhatott el a nyársapáti diákok nagy
kedvence sem. Egy sorverseny
keretében a memóriájukat teszteltük le
a gyerekeknek és meg kell mondanom,
hogy nagyon ügyesek voltak.
A tábor nem jöhetett volna létre a sok
segítõ nélkül. Köszönet Dancsó
Rozáliának, aki megírta a pályázatot,
Esztike és Ilonka néninek, akik egész
héten ellátták a csapatot mindenféle
finomsággal, Csiló Attilának és Milus
Emesének, hogy betekintést nyerhettük
a lovas életbe. További köszönet a
kollégáimnak, akik felváltva
biztosították a felügyeletet és a sok
játékot. Köszönet Bíró Csillának,
Horváth Dórának, Horváth Gábornak,
Tolnai Juditnak, Mohelláné Barna
Ildikónak, Víg Károlynak.
Augusztus 24-én leengedtük az
Erzsébet tábor zászlaját, de reméljük,
hogy jövõre újra lesz lehetõségünk
megvalósítani az Erzsébet táborokat
Nyársapáton.
Szeri Kata
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ÓVODAI

HÍREK

NÉPMESE NAPJA
Szeptember 30. a
magyar népmese
napja, amihez a mi
óvodánk névadója
Elek Apó, azaz
Benedek
Elek
születésnapja kínál
illõ apropót.
„Benedek Elek rendkívüli szerelmi
élete - a házassága meseszerû, a halála
rémálomba illõ volt Fischer Máriát egy
trafikból ismerte. Megbeszélték, hogy
egyikük sem éli túl a másikat, és 45
év szerelem után be is tartották az
ígéretüket... Benedek Eleket mindenki
ismeri, hiszen varázslatos meséin
generációk nõttek fel.
Kevesen tudják, hogy nem csupán az
ifjúsági irodalomban alkotott
maradandót, hiszen dolgozott
politikusként,
országgyûlési
képviselõként, újságíróként és
regényíróként egyaránt.
Fontos volt számára a nõi
egyenjogúság és a gyermekek
mûvelõdése, ezért választotta
hivatásául a meséket. Neki
köszönhetjük a hetedhét országot, a
fanyûvõt és a hétfejû sárkányt is.
Benedek Elek huszonhárom éves
korában, szokatlan körülmények között
ismerte meg a feleségét. Éppen a
fõnökével, a Budapesti Hírlap
fõszerkesztõjével, Rákosi Jenõvel
vásárolt szivart egy bódéban, miközben
egy közéleti cikkrõl vitatkoztak. Ebbe
a társalgásba nem mert volna
beleszólni egy értelmiségi férfi sem,
kivéve a trafikosné sarokban ücsörgõ

lányát, Fischer Máriát. Ráadásul az
okos nõ a nagyhírû fõszerkesztõ ellen
érvelt, ami Eleket annyira lenyûgözte,
hogy fizetni is elfelejtett. Másnap
virágcsokorral együtt vitte be az
elmaradt összeget, és onnantól kezdve
mindennapos vendégnek számított a
trafikban.
Elek másfél évig udvarolt a félárva,
zsidó lánynak, majd megismerkedésük
színhelyén, a kisboltban kérte meg a
kezét.
1884-ben összeházasodtak, és bár
eleinte kettejük kapcsolatát a
valláskülönbség
miatt
sokan
furcsállták, végül Mária elhagyta hitét
a férje kedvéért. Sírig tartó szerelmük
gyümölcseként hat gyermekük
született (sajnos egyikõjük, János, a
háború alatt megbetegedett, és 1920ban meghalt).
Az ifjúsági irodalom nagyja hiába volt
sikeres és elismert a szakmájában, a
pénz nem igazán foglalkoztatta, illetve
bánni sem tudott vele. Családjával
visszaköltözött Pestrõl szülõfalujába,
Kisbaconra, onnantól a birtokon élt és
dolgozott. Mária pedig szeretettel
gondoskodott
mindenrõl
és
mindenkirõl.
A házastársak olyannyira rajongtak
egymásért, hogy megbeszélték:
egyszerre halnak meg. Négy és fél
évtizedet töltöttek együtt, ezért nem
csoda, hogy elszánt tervüket be is
teljesítették, amikor bekövetkezett a
tragédia.
Benedek Elek hetven évesen, 1929.
augusztus 17-én éppen egy régi vitát

tisztázó
levelet
írt
a Cimbora kiadójának, miközben
kiesett a kezébõl a toll és agyvérzést
kapott.
Az utolsó három szó, amit papírra
vetett, az alábbi volt: „…fõ, hogy
dolgozzanak”. Az ájult író a földre
esett íróasztala mellõl, családja pedig
rögtön berohant és hívta a legközelebbi
orvost. Késõbb csatlakozott Brassóból
még két doktor, és a három
szaktekintély együtt megállapította,
hogy az apóka – ahogy mindenki hívta
– életveszélyes állapotban van, és
bármelyik pillanatban utolérheti a
halál.
Mária ekkor kisurrant a kúria kertjébe,
a patakpartra, és megmérgezte magát
az erre a célra félretett kilenc darab
altatóval.
Utána visszatért a betegszobába egy
búcsúra, és miután megcsókolta a
férjét, átment a saját ágyába, mivel
hatni kezdett a túladagolt gyógyszer.
A gyerekek tudtak a szüleik
romantikusan ijesztõ tervérõl, ezért
hamar rájöttek, hogy mit tett magával
Mária. Mire orvost hívtak hozzá, késõ
volt a gyomormosáshoz, felszívódott
a hatóanyag, de végül elfogadták
anyjuk döntését.„Édeseim – mondta
nyugodtan Mária a gyermekeinek – azt
hiszem, most kifogytok belõlünk.
Másnap nála is megállapították a halált.
A meséivel halhatatlanná lett Benedek
Eleket és élete szerelmét, Fischer
Máriát egyszerre temették el a
faluban.”
(Forrás: www.szeretlekmagyarország.hu)

2018. szeptember 03-án megkezdjük a 2018/2019-es nevelési évet,
reggel 6:30-kor megnyílik az óvoda kapuja.
Minden kis óvodás gyermeket szeretettel várunk!
Óvodai szülõi értekezletek:
2018. szeptember 06. Nagycsoport (Süni csoport) 15.30 óra
2018. szeptember 10. Középsõ csoport (Méhecske csoport ) 15.30 óra
2018. szeptember 27. Kiscsoport (Maci csoport) 15.30 óra
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MÛVELÕDÉSI

EGY KIS TÖRTÉNELEM

Avagy kik is vagyunk, honnan jövünk valójában
1. rész
Nyársapát nevét a vidéken õshonos nyárfáról kapta, és az
apátságot jelölõ név apátsági birtokra utal (Nyarasapathy,
Nyarosapadi, Niarpati). A helység földbirtokosa a
Nyársapáthy-família volt.
Nyársapát elsõ okleveles említése 1367-bõl való (Nagy Lajos
király idején), amikoris Nyársapathy-i Sebestyén fiát, Miklóst
nevezik meg. Második említése 1434-bõl ismeretes, amikor
Zsigmond király a Nyársapaty famíliának adományozza
Besenyõegyház, Kõegyház, Téglaegyház és Töröttegyház
pusztán álló falvakat. Ez ellen a ceglédi illetõségû Clarissa
apácarend tiltakozott. A határvillongások évszázadokon át
tartottak.
A Nyársapáthy család férfi ágon kihalt. A nõi örökös
Nyársapáhy Klára, átengedte a területet Werbõczi Istvánnak,
de századokkal késõbb I.Rákóczi György és a Forgách
família is birtokolja a területet.
Nyársapát a török hódoltság alatt kihal, majd szultáni hász
birtok lesz. 1570-ben újratelepül, de rá harminc évre megint
elpusztul.
1630. Lakóinak száma pár száz fõre tehetõ és 1670-es évekre
lakóinak nagy része a szomszédos Ceglédre ill. Nagykõrösre
települ.
A Rákóczi szabadságharc bukása után a bécsi kamara
elkobozta II. Rákóczi Ferenc vezérlõ fejedelem és gróf
Forgách Simon kuruc generális birtokait, köztük Nyársapát
egynegyed-egynegyed részét is.
1818. ”Szabadoss nagy Kõrös Várossa” örökjogon
megvásárolta Nyársapátot a Rákóczi-Aspremont és a Forgách
famíliától. A pusztán mezei kerteket osztottak ki a kõrösi
nemes és cívis gazdáknak, akik Besnyõben, Nyilasban, és
Nyársapát déli homokterületein felvirágoztatták a tanyasi
gazdálkodást. Nyársapát Nagykõrös tanyasi
szórványtelepülését alkotta egészen 1954-ig, amikoris
mintegy három évszázad után közösséggé alakulva külön
vált Nagykõrõstõl, és ismét önálló életet kezdett élni.
(Forrás: Nagykõrösi Arany János Múzeum, Szarka Kúria)
Bimbó Brigitta

HÁZ HÍREK

HÍREK A
NÉPDALKÖRRÕL
Nyertünk! Ha nem is annyit, mint amennyit megcéloztunk,
mégis csak sikerült. A Nyársapáti Népdalkört szinte
mindenki ismeri kis településünkön. Tavaly voltunk 30
évesek, létszámban, összetételben megváltozva indultunk
a 31. évnek. Hétrõl hétre, minden csütörtökön összejövünk
néhány órás próbára, hogy az eddig elért színvonalat tartani
tudjuk a folyamatos változás ellenére is, és kellõ
felkészültséggel tudjunk részt venni a településszintû
ünnepségeken, népdalköri találkozókon.
Áprilisban a Nyársapáti ÁMK segítségével pályáztunk a
Csoóri Sándor programon belül népzenei együttesek
számára kiírt felhívásra. A projektünket, mely közel egy
évet ölel fel – melynek része volt a Lecsófesztiválon, az
augusztus 19-i ünnepi szentmisén, ill. az augusztus 20-i
ünnepségen való színpadra lépésünk is - az Emberi
Erõforrás Támogatáskezelõ 900.000.-Ft-tal díjazta, melyet
fellépõ ruhákra és új hangszerek vásárlására szeretnénk
fordítani, a már korábban betervezett bemutatkozó CD
elkészítése mellett.

Augusztus 5-12-ig részt vettem a 33. Csutorás Nemzetközi
Népzenei és Néptánctáborban, ahol sokat tanultam neves
oktatómtól Berta Alexandrától ugyanúgy, mint a csoportban
résztvevõ többi haladó citerás társamtól. Köszönet
férjemnek a finanszírozásért!
Augusztus 15-16-án Mátramindszenten és Jászberényben
batyus
„csapatépítõ
tréningen”
erõsítettük
összetartozásunkat, készülve a mostani idõszak legnagyobb
kihívására az augusztus 25-i Egri Népzenei Gálán való
szereplésünkre, ahol az eddig elért eredményeinket
igyekszünk megtartani. Mire ez a pár sor megjelenik, már
biztosak lehetünk abban, hogy a rengeteg ráfordított energia
meghozta-e az óhajtott eredményt.
Nagy Erzsébet
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ISTVÁN

VAGY

Nehéz olyanról írni, amihez a csodálatos magyar nyelv is
kevés. Érzések, hangulatok teljességét megfogalmazni igazi
árnyaltsággal sokszor nehéz. Most én is keresem a
szavakat, hogy hitelesen írjak. Lehet, hogy megosztó
gondolataim is lesznek, nem akarok senkit megbántani és
igaziból nem is értek ahhoz, amirõl ez a rövid írás szól.
Nevezetesen a színházról.
Vidéken a kultúra, így a színház is más, mint egy nagy
városban. Vidéken leggyakoribb megoldás, hogy a városból
lejövõ színészek valami hakni szerû dolgot adnak elõ,
amivel némi anyagi javakra is szert tesznek, és ha az
elõadás nem annyira csillogó, a kritika nem húzza le õket.
Augusztus 19-én este Csemõben egészen más történt. Egy
mûvészeti iskola felújította az „István a király” c.
rockoperát, s ezzel egy gigantikus feladatra vállalkozott a
rendezõ, a tanárok, egykori és jelenlegi növendékek. Közel
3000 ember valami nagyon különlegeset látott! Olyan volt,
mint egy szürrealista majális, mint egy megrendezett
fesztivál. Minden igényes volt, a rendezés, az elõadás, a
színházi kép, bár a hangtechnika itt-ott megmakacsolta
magát. Talán így volt jó, mert volt benne esetlegesség, a
pici hibák ellenpontozták az erõs kiválóságokat. Érzõdött,
hogy rengeteg munka elõzte meg a fellépést. Katartikus
jelenetek sorakoztak és a vége meghatározóan drámaira és
egyben kedvesre sikerült. Jó volt együtt lenni, magyarnak
lenni, mûvészetet élvezõnek lenni. A fiatal elõadók hamvas
szûziességgel, fiatalos energiával és meggyõzõ erõvel
közvetítették, hogy ez egy igazi magyar mû – nekünk
magyaroknak szól. Beleéreztem a mondanivalójába a mi
magyar karakterünket, sorsunkat, történelmünket,
évezredes szenvedéseinket és mostani hétköznapi
bizonytalanságunkat.
Egyértelmûen megértettem, amit már rég sejtettem, hogy
mi és én is attól vagyunk magyarok és attól kivételes a
sorsunk, mert Koppánynak és Istvánnak vére, jelleme,
mentalitása, világlátása kavarog bennünk. Ettõl különleges
a magyar nyelv, a népzene, a gondolkodásunk és az
Istenhez, Szûz Máriához, az igazsághoz, a szabadsághoz,
az elnyomatáshoz és némileg a szuverenitáshoz való
viszonyulásunk.
Külön üdvözítõ érzés volt látni a „mi Lányunkat” is –
BimbóBrigit – egy nagyon karmikus szerepben, kiválóan
alakítani. Ha választani kellene, hogy a Nemzeti Színház,

KOPPÁNY?

vagy a Patkós Irma társulata elõadást választanám-e, én
újra a másodikra voksolnék. Nem biztos, hogy a mûvészi
rangja miatt, inkább a fiatalos – megmutatom magam, a
hamvas provincializmus, a mi véreink játszanak itt az Alföld
közepén, a templom árnyékában, és sok-sok magyar szív
egyszerre dobbant. Öröm volt látni a számos nyársapáti
érdeklõdõt is. Manyika mondta az elõadás után: „De jó
lett volna mindannyiunknak megfogni egymás kezét!” Ugye
milyen ritkán érzünk ilyet? Én utoljára 2-3 éve Csíksomlyón
éreztem ezt, ott valóban meg is fogtuk többszázezren
egymás kezét.
Na ez legyen egy országos program a mûvészet szárnyán,
hogy végre magyarok fogjuk meg egymás kezét,
mindenfajta minõsítés nélkül – a lényeg az legyen ebben
a félresikerült globális maszlagban, hogy jó együtt
magyarnak lenni!
Tiszta szívbõl gratulálunk feleségemmel együtt minden
résztvevõnek, legyen országos körútjuk ezzel a nagyszerû
feldolgozással, és persze kiemelten Briginek, aki minden
fellépéséhez óriási felelõsséggel és igényességgel közelít.
Gratulálok a csemõi embereknek is, hogy nem a hitvány
TV sorozatokat választották, hanem a magyarságot, a
mûvészetet, a fiatalságot!
Tóth Tibor

FELHÍVÁS!
Nyársapát honlapja megújuló félben van. Szeretnénk
létrehozni a honlapon belül, egy olyan digitális fotótárat,
amely régi, Nyársapátról szóló fotókat tartalmaz.
Szerencsére eddig már elég sok fekete fehér, ill. színes
fotót sikerült digitalizálnunk.
Arra kérjük a tisztelt lakosokat, hogy akinek birtokában
van olyan fotó, amelyet szívesen megosztana a falu
lakosságával és Nyársapáthoz bármilyen módon
kapcsolódik -, legyen az életkép, vagy falukép – kérjük
jelezze azt a mûvelõdési házban (0670 430 4565), Bárány
István (0630 340 3751), Bimbó Pál (0670 430 4563)
tanyagondnokoknál, vagy Bimbó Brigittánál (0670 221
3468).
Köszönettel: a mûvelõdési ház dolgozói!

SPORT HÍREK
MOTOCROSS BAJNOKSÁG NYÁRSAPÁTON
Ismét felbõgnek a motorok a nyársapáti motocross pályán!
2018. szeptember 23-án motocross futam színhelye lesz a nyársapáti pálya, ahová szeretettel várják a szervezõk a sportág
iránt érdeklõdõket. A verseny futamai 13 órakor kezdõdnek, de már kora délelõttõl várják a látogatókat a Nyársapáti
Motocross Egyesület tagjai.
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KOSSUTH KUPA GOKART VERSENY
A korábbi évek hagyományától eltérõen idén csak egy fordulós volt a Kossuth Kupa Gokart Verseny Nyársapáton a Bognár
Gokart Parkban. Az amatõr felnõttek versenyére 18 fõ nevezett, de a versenyen csak 15 résztvevõ indult el. Augusztus 12én csodálatos, - már szinte túl jó idõben – verõfényes napsütésben indult és így is fejezõdött be a gokartverseny. A
rendezvényt Kis Miklós polgármester úr nyitotta meg és Õ is adta át a helyezettek díjait. Gratulálunk!
A versenyrõl képes beszámolót közlünk.
Köszönjük minden induló részvételét, a rendezõk munkáját és a segítõk közremûködését!
Nagyné Kovács Éva

II. LECSÓ KUPA – 2018. JÚLIUS 21.
Idén második alkalommal szervezhettük meg a Lecsófesztivál kísérõ rendezvényeként kispályás labdarúgó
bajnokságunkat.
Reggel 8 órára érkeztek a csapatok. A nevezések után Tóth Tibor alpolgármester úr mondott nyitóbeszédet.
Csapatok: Nyársapáti Ifjak, Dream Team, Arc FC, Nyársapát, Zavar a labda, Old Boys, Szajol, Wrestling.
A sorsolás után két csoportban zajlottak a mérkõzések, melyek legjobbjai az elõdöntõbe kerültek. Színvonalas,
izgalmas meccsek után a döntõt az Old Boys és a Dream Team játszotta, ahol az Old Boys csapata diadalmaskodott,
így õk szerezték meg a II. Lecsó Kupát, harmadik helyen Nyársapát csapata végzett. Az elsõ három helyezett érmeket
kapott, minden további résztvevõ csapatot oklevéllel jutalmaztunk, és ízletes ebéddel láttunk vendégül.
Különdíjakat is osztottunk:
Gólkirály: Fülöp Csaba (Nyársapát)
Legjobb játékos: Parázs Benedek (Dream Team)
Legjobb kapus: Szrapkó Ádám (Dream Team)
Köszönjük a csapatoknak, hogy részt vettek a tornán! Reméljük, a Szüreti Kupán ismét hasonlóan változatos mérkõzéseket
láthatunk.
Hálásan köszönjük a támogatást, segítséget az önkormányzatnak, Kis Miklósnak, Szabó Albertnek és Monzinger
Violettának, Ruppel Erikának és Rácz Gábornak, Lugosi Istvánnak és Lugosi Istvánnénak, Horváth Zsuzsannának és
a Coop boltnak, Kocsis Ferencnek, Bendõ Jánosnak, Kalmár Istvánnak, Nyári Lászlónak, valamint az iskola dolgozóinak!
Jövõre is szeretettel várjuk a labdarúgás szerelmeseit!
Szervezõk

14. oldal

N YÁRSAPÁTI

H ÍRMONDÓ

15. oldal

SZILVÁS PITE

FELHÍVÁS
Tisztelt Betegeink, Vásárlóink!
Ezúton szeretnénk felhívni
tisztelt figyelmüket, hogy
gyógyszertárunkban
2018. augusztus 15-tõl már a
bankkártyás fizetési mód is
rendelkezésre áll.
(VISA, MAESTRO,
MASTERCARD)
Szeretettel várjuk
régi és új vásárlóinkat!

Hozzávalók:
4 db tojás
25 dkg cukor
2 evõkanál tejföl
1 dl napraforgó olaj
25 dkg finomliszt
1 teáskanál sütõpor
40 dkg szilva (magozott)
Elkészítés:
A sütõt elõmelegítjük 180 fokra. Kivajazzuk-lisztezzük a
tepsit. A tojássárgákat szétválasztjuk a fehérjétõl. A
sárgákat a cukorral fehéredésig keverjük. Belekeverjük az
olajat és a tejfölt, majd a sütõporos lisztet. Egy csipet sóval
felverjük a tojásfehérjét és az elõzõ tésztával óvatosan
elkeverjük. Tepsibe öntjük és beledobáljuk a szilvát.
Tûpróbáig sütjük.
Jó étvágyat kívánunk hozzá!

Tisztelettel: dr. Balla Csaba szakgyógyszerész
Kígyó Gyógyszertár Nyársapáti Fiókgyógyszertára
2712 Nyársapát, József Attila út 16.

Kiss Andrea

16. oldal

ANYAKÖNYVI HÍREK

HIRDETÉSEK

Született:
Bíró Gábor és Nagy Mária Nyársapát,
Dózsa György utca 51. szám alatti
lakosok ZOÉ nevû gyermekük 2018.
július 1-jén.
Aszódi István és Kiss Zsuzsanna
Nyársapát, Széchenyi út 4. szám
alatti lakosok BENETT nevû
gyermekük 2018. július 3-án.
Nyitrai Gábor és Turi Erika
Nyársapát, Piszkés utca 7. szám
alatti lakosok LILI nevû gyermekük
2018. augusztus 6-án.
Kiss István és Petõ Szabina
Nyársapát, Csemõ d. 12. szám alatti
lakosok ISTVÁN nevû gyermekük
2018. augusztus 7-én.
Nagy Richárd és Völgyi Dzsenifer
Nyársapát, Bokros d. 1. szám alatti
lakosok RICHÁRD LEVENTE nevû
gyermekük 2018. augusztus 14-én.
Lengyel Attila Mihály és Hegedûs
Júlia Nyársapát, Ugyeri út 31. szám
alatti lakosok HUNOR GÁBOR nevû
gyermekük 2018. augusztus 15-én.
Köszöntjük az újszülötteket!

Anikó Fodrászat

HALASIÉK TÜZIFA KFT.

hétfõ-szerda-péntek:
délután
kedd-csütörtök-szombat:
délelõtt
Bejelentkezés a fodrászüzletben
valamint a 06-20-485-2913, 53-389106 telefonszámon.

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
Eladó! Régi típusú világoskék
3.000.- Ft/q
konyhaszekrény,asztallal,két kis
Magyar tölgy hasítva
hokedlivel.+ egy piros mûbõr sarok
3.200.- Ft/q
ülõgarnitúra asztallal, és két székkel.
Irányár:35.000,-Ft
Az árak a házhozszállítás
Tel: +36205311005
díját tartalmazzák.
Eladó / kiadó Nyársapáton a Kertes Érd.: 06-20-260-7365
utcában villannyal, kúttal rendelkezõ
felszántott zártkert.
Érd.: 389-021
20 db 6 m-es vas öntözõcsõ eladó.
Érd.: 18:00 után 70-3800-219

Tanya eladó a Második dûlõben, 1,5
szoba, konyha, fürdõszoba. Különálló
konyha pincével és tárolókkal. Nagykõrösön Tázerdõ dûlõben tanya
eladó. Bekerített terület, 2 szoba, konya,
Nagykõrösi csere érdekel!
fúrott kút, villany.
Érd.: 06-20/458-8822
Irányár: 2.500.000.- Ft
Érdeklõdni: 06-20-3148-407
Tavalyi ritkításból száraz, közepes és
vékony akác (szálban) házhoz szállítva
eladó!
József Attila út 40. szám alatti 2 szobás
Ár: 2500 Ft/q
ház eladó.
Érdeklõdni: 06-30-921-3537
Érdeklõdni: 70-397-6582

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!

NYÁRSAPÁTI HÍRMONDÓ
KIADJA: Nyársapát Községi Önkormányzat
FELELÕS KIADÓ: Kis Miklós polgármester
FÕSZERKESZTÕ: Kiss Andrea
SZERKESZTÕBIZOTTSÁG: Kiss Andrea, Nagyné Kovács
Éva, Pécsi-Dézsi Csilla
FOTÓK: Kiss Andrea, Nagyné Kovács Éva, Varga Irén
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu
A 151. SZÁMTÓL KEZDÕDÕEN A HÍRMONDÓ TELJES
SZÖVEGE AZ INTERNETEN IS OLVASHATÓ:
www.nyarsapat.hu címen.
CIM: 2712 Nyársapát, Arany J. u. 11.
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: B/PHF/1171/P/1993.
KÉSZÜLT:
APÁTI NYOMDA 2700 Cegléd, Csatorna u. 8.
700 példányban megjelenõ INGYENES tájékoztató
kiadvány!
2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

