
XXVI.
 évfolyam

2019.
március 10.

311. szám

2019. március 11-én 8 órától
a háziorvosi és a védõnõi,

2019. március 18-án 14 órától
a fogorvosi szolgálat

az új egészségház épületében
kezdi meg mûködését!

FIGYELEM!

A telefonszámok
változatlanok!

(Nyársapát, Ugyeri u. 1.)
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2019. február 22-én a Nyársapáti
Gazdakör tájékoztató fórumra hívta a
nyársapáti gazdákat és a környezõ
települések gazdaköreinek tagjait a
Szarka Mihály Mûvelõdési és
Szabadidõközpont nagytermébe. A kb.
100 fõ érdeklõdõ részvételével lezajlott
fórumot megtisztelte jelenlétével,
illetve elõadóként is közremûködött
Földi László országgyûlési képviselõ,
Kis Miklós Zsolt vidékfejlesztésért
felelõs államtitkár, Jakab Tamás, a
MAGOSZ fõtitkára, Velkei József, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Fõvárosi és Pest Megyei elnöke,
Obreczán Ferenc, a MAGOSZ Pest
megyei szervezetének elnöke.
Vendégeink között köszönthettük Palya
Istvánt Jászkarajenõ polgármesterét,
Godó Tibort, Törtel polgármesterét,
Pesti Gábort, a Nagykõrösi Gazdakör
elnökét is.
Kis Miklós, Nyársapát község

polgármestere, a gazdakör elnöke
megnyitója, köszöntõje elõtt az
óvodások és az iskolások Krajcár és a
Fantázia mazsorett csoportja
szórakoztatta a jelenlévõket, majd az
óvoda dolgozói zenés mûsorral
kedveskedtek a vendégeknek. A kicsik
nagyon aranyos, temperamentumos,
illetve az óvónõk lírai szereplését
köszönjük.
A fórum hivatalos része emlékezéssel
kezdõdött, a gazdatársak 1 perces néma
felállással adóztak elhunyt gazdatársaik
emlékének. Az elõadók a
gazdálkodókat érintõ legfontosabb
kérdésekrõl, az agráriumban
tevékenykedõket segítõ tevékenységrõl,
az igénybe vehetõ szolgáltatásokról, a
kamara feladatairól, az aktuális
feladatokról, az EU-s és Magyarország
Kormánya által biztosított különbözõ
támogatásokról, pályázatokról, a
földforgalmi szabályozás változásairól

GAZDAFÓRUM NYÁRSAPÁTON

tájékoztatták a gazdákat, majd
válaszoltak a fórum résztvevõinek
kérdéseire.
A gazdakör rendezvénye finom
vacsorával és vidám hangulatú,
kötetlen beszélgetéssel zárult.
A vacsorára feltálalt vadat Bakosi
Attilának köszönhetjük, melybõl a
finom pörköltet Hartyányi Lászlóné,
Varga Dániel, és Bimbó Pál
készítették. A tálalásnál,
vendégfogadásnál segítséget nyújtottak
az önkormányzat, az óvoda és a
mûvelõdési ház dolgozói. A Cegléd
TV felvételt készített, melyet
beszerkesztettek mûsoraiba, illetve
Varga Irén fotói is tanúskodnak a
sikeres rendezvényrõl.

Minden támogatónknak, közremûkö-
dõinknek köszönjük a segítségét.

Nagyné Kovács Éva
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Köszönöm a segítõknek a Gazdaköri fórumon való kiemelkedõ munkájukat!

Kis Miklós polgármester

Az ebek veszettség elleni kötelezõ
oltására NYÁRSAPÁT községben
összevezetéses formában az alábbi
idõpontokban kerül sor:

EBOLTÁS

2019. március 25. hétfõ 8-10 óráig Szarka-major
2019. március 25. hétfõ 14-16 óráig Szarka-major
2019. március 26. kedd 8-10 óráig Hegedûs tanya (Csemõ
d. 13.)
2019. március 27. szerda 8-10 óráig Farkas tanya
(Összekötõ d. 7.)
2019. március 28. csütörtök 8-10 óráig Török Pál tanya
(Ugyeri út 17.)

PÓTOLTÁS

2019. március 31. vasárnap 9-11 óráig Szarka-major
2019. április 14. vasárnap 9-11 óráig Szarka- major

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!

Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2019. február 18-án ülésezett. A Képviselõ-testület
elfogadta a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal és
Nyársapát Község Önkormányzatának 2019. évi
költségvetését.
Elfogadta a testület a 2019. évi közbeszerzési tervet,
melyben jelenleg a belterületi út felújítása szerepel, az
ülésen a közbeszerzési eljárás megindítására is sor került.
A Képviselõ-testület megtárgyalta a 2019. évi belsõ
ellenõrzési ütemtervet és a polgármester szabadságolásának
tervét.
Elfogadta a Képviselõ-testület az óvodai jelentkezés
idõpontját a 2019/2020-as nevelési évre és meghatározta
a nyári nyitvatartási idõt.
A Képviselõ-testület elbírálta Bognár István
ingatlanvásárlási kérelmét.
Az egyebek napirendi pont keretében Polgármester Úr
tájékoztatta a Képviselõ-testületet a folyamatban lévõ
beruházásokról.

Kis Miklós polgármester

TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT…

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Nyársapáti Közös
Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási ideje az alábbi:

Hétfõ: 8.00-12.00 óráig, 13.00-17.00 óráig
 Kedd: ügyfélfogadás nincs
 Szerda: 8.00-12.00 óráig

 Csütörtök: ügyfélfogadás nincs
 Péntek: 8.00-12.00 óráig
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Hagyományõrzõ kategóriában nyert
díjat a nyársapáti Bognár család
tanyája az Agrárminisztérium által
meghirdetett Év tanyája versenyen.
Bognár István feleségével 45 évvel
ezelõtt vásárolta meg a hajdani
tanyai iskola pedagógus szolgálati
lakásának portáját. A közel
százéves épületet ma is eredeti
állapotában õrzik az utókor
számára. Tanyájukon a hagyomány
és modernitás együtt él, ugyanis az

egykori tanítói lakás mellett alakították ki hazánk
leghosszabb, épített, amatõr gokartparkját.
Fiatal házasként költözött 1974-ben Bognár István
feleségével, Erzsikével nyársapáti tanyájukra, melynek
lakóépülete a hajdani kisteleki iskola pedagógus szolgálati
lakása volt.
– Az iskola 1883 és 1973 között mûködött. A kéttantermes
iskolaépületet azonban már lebontották, mikor mi megvettük
a tanyát. Akkor még villany sem volt, de gondoltuk, a
tanítói lakást megmentjük az utókornak – mondta a
családfõ, majd hozzátette: a szolgálati lakás az 1930-as
években épült Klebelsberg Kunó nagyszabású tanyai
iskolaépítési akciója során. A közel százéves épületet
eredeti állapotában õrizte meg a házaspár.
– A fõfalak, a tetõszerkezet, a nyílászárók és a padló is
eredeti, hiszen kezdettõl fogva a megõrzés volt a célunk.
Tudomásom szerint hazánkban mindössze kettõ ilyen tanya
maradt meg eredeti állapotban – mondta. Az épület mellett
annak berendezése és udvara is a népi hagyomány és a
tanyasi élet jellegzetességeit õrzi. A kertben például ceglédi
kannafa és köcsögfa is megtalálható.
Bognár István elmondta: bár az egykori tanítói lakás
gyakorlatilag ugyanúgy néz ki, mint az 1900-as évek elején,
a környék azonban az elmúlt évtizedek során sokat
változott. A hajdan megszokott szomszédolások és a tanyasi
emberek különleges összetartása egyre inkább feledésbe
merült.
– Régen a szomszédok összejártak. Bár soha nem iszom,
mindig volt borom és pálinkám, hogy legyen mivel
megkínálni a vendégeket. Idõsek, fiatalok jó barátságban
voltunk, segítettük egymást. Mára ez megváltozott. Ha baj
van, összezárunk, de a mindennapokból eltûntek a régi
idõk szokásai – mondta, majd hozzátette: ráadásul egyre
kevesebb szomszédjuk van. Míg beköltözésükkor az Iskola
dûlõ két oldalán 28 tanya volt, mára már csak ennek a fele
áll.
– Persze, a tanyasi élet nem könnyû, kemény munka.
Szellemi munkát végeztem, de amellett itthon csirkét
neveltünk, disznót tartottunk, fóliáztunk, szamócát, paprikát
termeltünk. Hajnalban keltünk, megetettem az állatokat,

majd lefürödtem, öltönyt és nyakkendõt húztam, vittem a
saját gyerekeimet és a szomszédokét óvodába, iskolába,
és elmentem dolgozni – fejtette ki. A munkaidõ végeztével
pedig, hazaérvén szintén munka várta, hiszen egy tanyán
mindig akad tennivaló.
– Lett volna lehetõségünk elköltözni, de nem mentünk.
Mindig azt tartottam, hogy ahol lakik az ember, ott érezze
jól magát. Én így tettem, és most is így érzek. Itt minden
adott számomra: a nyugalom, a béke és az alkotás
lehetõsége is – közölte Bognár István, aki 1990 óta
képviselõként is tevékenykedik Nyársapáton.
A házaspár tavaly tanyájukkal benevezett az
Agrárminisztérium által meghirdetett Év tanyája versenybe.
A díjjal azokat a tanyatulajdonosokat ismerik el minden
évben, akik mind a természeti, mind az épített és táji
környezetbe illeszkedõ tanyát tartanak fent, jó mintául
szolgálva más tanyák számára. A zsûri döntése alapján Az
év hagyományõrzõ tanyája kategóriában Bognárék tanyája
második helyezést ért el.
Tradíció és modernitás együtt él a Bognár család tanyáján.
A hagyományõrzés mellett ugyanis a családfõnek egy másik
szenvedélye is akad: Angliában élõ és dolgozó lánya és
fia segítsége révén Bognár István hazánk leghosszabb,
épített, amatõr gokartparkjával is büszkélkedhet.
– A feleségem nem igazán támogatta az ötletet, a gyerekek
viszont azonnal felajánlották a segítségüket. 2004-ben
készült el az elsõ, 301 méter hosszúságú pálya, mely a
Barcelona F1 pálya kicsinyített mása volt. Ezt 2012-ben
bõvítettük egy új résszel, melynek révén a pálya hossza
820 méterre növekedett – mondta. A gokartpálya a helyi
diákok körében hatalmas népszerûségnek örvend. A Bognár
család ugyanis három környezõ iskolával is együttmûködési
megállapodást kötött, és a pálya mellett KRESZ-táblákat
helyezett el, hogy a gyerekek a közlekedésbiztonsági
szakkörök során elsajátított elméleti tudást a gokartpálya
révén a gyakorlatban is elmélyíthessék.

Forrás: Petõfi Népe, Koós Kata

HAGYOMÁNYÕRZÕ KATEGÓRIÁBAN NYERT DÍJAT

A NYÁRSAPÁTI TANYA
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Gyorsan telik az idõ, néhány hónap
múlva, õsz elején önkormányzati
választás lesz. Bognár István képviselõ
úr ötletét megfontolva, a Hírmondó
minden jelenlegi képviselõt és
természetesen Polgármester Urat is
megkeresi.
Kedves Tibor, ebben a sorban Te vagy
a legelsõ riportalany, mint
alpolgármester, majd névsor szerint
következnek a képviselõk, és végül az
igazi ciklusértékeléssel, szintézissel a
polgármester úr fejezi be a sort.
Remélhetõleg a választás elõtti
hónapban pedig az újonnan jelentkezõ
képviselõk mutatkoznak be a falu
választópolgárainak.
- Tisztelettel köszöntelek Tibor. Mióta
vállalsz szerepet a nyársapáti
közéletben és miért?
A rendszerváltás óta vagyok képviselõ,
eddig minden ciklusban bejutottam a
testületbe, amit nagy
megtiszteltetésnek érzek. Ennek a kis
falunak a polgárai juttattak ehhez a
szolgálathoz, ranghoz, amit hálásan
köszönök. Ugyanakkor kezdtem az
iskolai igazgatóságot is és 18 éven
keresztül párhuzamosan végeztem a
munkámat a faluért és az iskoláért.
Hatalmas és sokrétû munka volt ez
képviselõtársaimmal és az iskola
dolgozóival együtt. Sajnálom a hibás
döntéseket és az elveszett
lehetõségeket, és nagyon büszke
vagyok az eredményekre, ami
természetesen nem csak az én
érdemem, hanem minden nyársapáti
lakosé. 1981-ben kerültem
családommal a településre. Hamar
megszerettem az itteni körülményeket
és embereket. Teljes egészében
nyársapátivá váltam. A családiasság,
az embert próbáló feladatok, a
nyugalom, a homok melegsége és a jó
ismerõsök, barátok hada ide kötött,
talán örökre. A közéletben azért
szeretek dolgozni, mert zászlóvivõ
alkat vagyok, mert magamért, csak
önérdekért élni nekem kevés lenne.
Segíteni, célokat, terveket szõni, picit
irányítani, értékeket megõrizni,
megvédeni, létrehozni csodálatos
életfeladat. Hálás vagyok, hogy közel

INTERJÚ TÓTH TIBOR ALPOLGÁRMESTERREL

40 éves munkámért megkaptam a
„Nyársapát Díszpolgára” címet.
- Ebben az 5 évben, mint
alpolgármester dolgozol. Ez mennyiben
más, mint képviselõként helytállni?
Az eddigi szavazásokon mindig a
derék középhadhoz tartoztam, de az
utolsón a legtöbb szavazatot kaptam,
ezért kicsit a szokásjog alapján, és a
Polgármester Úr bizalmából lettem
alpolgármester. Mindent megteszek,
amire megkérnek, de nálunk is és a
legtöbb településen piramis rendszerû
a felépítés, a polgármester munkája,
felelõssége, kapcsolatai domináns
szerepet kap. Alkalmanként ünnepi
beszédeket tartottam, az újság
hasábjain megjelentek gondolataim, s
minden döntés elõtt a Polgármester
Úrral konzultáltunk külön is. Nagyon
sajnálom, hogy a civil szervezetek aktív
mûködésére - egyáltalán a
megmaradásukhoz - kevés volt a
ráhatásom, de azért a
sportegyesületnek és a népdalkörnek
segítettem tanácsaimmal. Mint
értelmiségi, nagyon szeretném, ha
kulturális életünk színesedne. Most
szerencsére a „levegõben lóg” egy
fiatalos, innovatív paradigmaváltás.
Szeretném, ha lennének tematikus
táborok, alkotómûhelyek, erõsödjenek
a testvértelepülések kapcsolatai, legyen
újra országjáró csoport, környezetvédõ
és az egészséges életmódot hirdetõ
klubok alakuljanak, sõt idõszerû lenne
templomi búcsút is kialakítani. Ha
röviden kellene fogalmazom, a
mennyiség mellé minõséget, tv és
számítógép mellé igazi közösségi,
emberi kapcsolatokat kell létrehozni.
A faluban meglévõ társadalmi-,
szociális látens feszültséget a jelen és
a jövõ békéje érdekében kötelességünk
sokrétûen kezelni, megoldani.
- Mi a véleményed az elmúlt 5 év
eredményeirõl?
A beruházások terén, anyagi-,
materiális téren lenyûgözõ. Ez
nagyrészt Polgármester Úr dicsõsége,
aki jó vállalkozóként menedzseli a
falut. Vannak családi és közösségi
téren is célok, sikerek. Ha ez falusi
szinten összeadódik, ezt nevezzük

fejlõdésnek. Az ambiciózus embereket,
a feltörekvõ fiatalokat támogatni kell,
hogy lelkesedjenek, boldoguljanak,
teremtsenek. Ne panaszkodjunk, ne
irigykedjünk, ne féljünk, ne
aggódjunk. A humán erõ, szociális
helyzet, a faluközösség erõsödése, a
lokálpatriotizmus szempontjából van
még mit tenni. Nagyon zavar, hogy az
emberek itt a faluban is a világról,
hazánkról nagyon másképpen látják
sokszor a helyzetet. A nézetek között
szinte alig vannak találkozási pontok,
és így választások elõtt, akár egymás
ellenségeivé is válhatnak, ez nem jó.
A béke a megvalósult szeretet, ezt
kívánom mindenkinek a faluban.
- Milyen elképzeléseid vannak
településünk jövõjérõl?
Az alap a béke, közös gondolkodás,
cselekvés, családias, õszinte vidéki
hangulat. Víziómban Nyársapát a
jövõben szépülni, fejlõdni fog. Kiváló
helyen fekszünk, rajtunk múlik minden
az igényességünktõl és az ötleteinktõl.
Persze nagyon fontos lenne, hogy a
441-es közút minél hamarabb
korszerûsítésre kerülne, enélkül nem
tudunk bekapcsolódni az igazi
gazdasági életbe. Fontosnak tartom a
faluközpont, a település képének vonzó
és szép kialakítását. Ehhez
nélkülözhetetlen a családok „az én
udvarom, az én házelõm a legszebb
az utcában” szemléletének ösztönzése
és kialakítása. Az óvoda és az iskola
magas szintû, a körülményekhez
maximálisan igazodó, a közösségi
nevelést, kultúrát, értékeket sugárzó
mivolta alapvetõen lényeges. Az
éghajlat változása és a kézi munkaerõ
hiánya miatt olyan növényi kultúrák
meghonosítása lenne szükséges a
mezõgazdaságunkban, ami gépesíthetõ.
Nagy elõrelépés lenne, ha a termékek
helyi feldolgozása, az
élelmiszergazdaság megerõsödne, erre
kiváló példa a Bakosi család közös
munkája. Szeretném, ha az
idegenforgalom terén is fejlõdnénk,
hiszen a tanya már hungarikumnak
számít és nekünk nagyon sok tanyánk
van, és még rengetegen emlékeznek a
tanyasi élet szépségére, amit át lehetne
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adni az érdeklõdõknek. Fontos, hogy tudjunk egészségesen,
vidáman, bizalommal teljesen együtt élni, legyenek
apróságok (gyerekek), legyenek közös ünnepeink. Ne csak
munka, mert „biorobottá” válunk. Persze munka nélkül
még a létfenntartás is nagyon primitív. Szeretném, ha
fontossá válna a hit, spiritualitás a pozitív gondolkodás.
Ha csak materiális lények vagyunk, a legemberibb oldalunk
a lelki, a szellemi szenved sérülést. Ma a tudomány az új
vallás, ami sajnos önmagában is emberpusztító lehet.
- Mivel foglalkozol mostanában?
Egy éve vagyok nyugdíjas, elvégeztem egy õsi, indiai
masszázs és terapeuta tanfolyamot, jelenleg a kínai
akupresszúrát tanulom. Érdekelnek a holisztikus
gyógymódok. Vallom, hogy az ember felelõs saját
egészségéért! Gyakran szidjuk az egészségügyet, erre
mondta nemrég a tanárom: „Komám, menj el Mongóliába,
ahol 800 km-re van az elsõ orvos, majd akkor megtudod,
jó-e a rendszerünk.” A másik terület, amivel foglalkozom,
a festészet. 42 évig a tanári munkám miatt háttérbe szorult,
most az élre került. Az értékét, színvonalát majd eldönti
a jövõ. A harmadik sáv pedig a pedagógiai munka segítése.
Meggyõzõdésem, csak módszerekkel nem lehet kezelni
ezt az igen nehéz helyzetet. Szerintem a családok nagy
része is téved (tisztelet a kivételnek) az elhanyagoló vagy
kényeztetõ nevelés miatt. Úgy tapasztalom, a mai gyerekek
energetikailag elég gyengék, mert önmagában a
mozgékonyság nem jelent erõt. A lényeg a gyermek
nyugalma, magabiztossága, helyes önismerete, koncentráló
képessége, érdeklõdése és akarása, amit inkább ront, mint
segít a mai modern technika (mobiltelefon, tablet,
számítógép), nem beszélve a televíziónak villanypásztorként
való alkalmazásáról. Ott az energia mindig, ahol a tudat,
a figyelem. Relaxálni, imádkozni, meditálni, helyesen
mozogni, többet kellene énekelni, táncolni, alkotni az
iskolában. Alapvetõen fontos lenne helyesen megtanítani
tanulni a gyerekeket. Segítségül hívni ehhez a kineziológiát,
akupresszúrát, agykontrollt és egyéb lehetõségeket. Persze
tudom, hogy a pedagógus egyénisége, rátermettsége,
karmikussága lesz mindig is a meghatározó. Egy ilyen
segítõ anyagot szeretnék összeállítani, amit a nyársapáti
óvodának és iskolának szeretnék átadni, ez után az õ
felelõsségük, hogy használják-e vagy sem.
- A következõ választáson újra megméretteted-e magad?
Ha egészségem engedi igen, ha nem, véletlenül sem.
Az motivál, hogy rengeteg feladat van, és nem csak az
iskolában lehet tanítani, segíteni és az igazi értékeket
felmutatni. Isten nélkül az ember csak bóklászik, és nem
minden a pénz. A szeretet a legjobb vitamin, a káros
stresszt, konfliktusokat meg kell tanulni mindenkinek
kezelni. Az emberiséget nagyon manipulálják, mi is
felelõsek vagyunk, ha hagyjuk ezt. Eltávolodtunk Istentõl,
hazától, természettõl, családtól. Ezt a tendenciát meg kellene
fordítani. Végzetes vagy nagyon jelentõs hibája az
emberiségnek, hogy elhitte és úgy is él, ahogy a francia
forradalom jelszava is mondja: „Szabadság, Egyenlõség,
Testvériség”. Sokszor úgy érzem anarchia, hedonizmus,
önpusztítás felel erre a magasztossá erõltetett jelmondatra.
Az igazi jelszó:” Egyenlõség, Testvériség, Szabadság.”

Ennek a sorrendnek van értelme és meg is valósítható.
Mert mindannyian EGYEK vagyunk, az Isten földi
képmásai, az isteni szikra hordozói. Mivel egy a „szülõnk”
ezért testvérei is vagyunk egymásnak és csak ez után jön
az, hogy az ember szabadságra és boldogságra van ítélve.
Ebben a legfontosabb kötõerõ a szeretet.
A jövõ képviselõ testülete akkor lesz igazán jó, ha az
idõsebbek bölcsessége és a fiatalok dinamikája együtt
érvényesül. Mindenkinek egészséget, õszinteséget,
vidámságot, sikereket kívánok!

Tisztelettel köszönöm az interjút, és kérlek, lehetõleg maradj
olyan közösségi ember, amilyen eddig voltál.

Nagyné Kovács Éva

Perna Pál: A szülõfalum

Mint a kísértet még éjszaka visszajárnak
Úgy állok itt a téli estében, neki dõlve a hideg

kályhának.
Csak egy szóra vágyom, mit kimondana valaki

De senki nem jár erre, mert hideg van odakinn.

Istenem; 80 év kellett, hogy tanuljak valamit
Arról a tájról, melyben megszülettem,

A táj, melyhez folyton-folyvást visszatérek
Mint a gulya az éltetõ vályú vizéhez.

Olyan vagyok, ki ingó tájak lápján vándorol
És lidérces álmok, lángok fényébõl iszik.

A falum népe szánt, vet, fát vág ez a dolga
De estenként fáradt már egy kicsit.

Ezek a dolgok otthon a kezemhez nõttek
A fák, a szõlõk és a zöld nagy mezõk.

Erdõ mélyén felriasztott õzek,
Olyanok a lelkemnek, mint régi ismerõsök.

S ez minden-minden, itt mennyi ismeretlen
Az életem tekint rám kérdõn, hidegen.

Hiába süt a nap is úgy, mint otthon melegen
Itt ki ismerõsöm, néha az is idegen.

Vagy feledjek végleg, megcsúfoljam álmom õsi jogát,
Mit szólna ehhez az Úr, ha majd leszek odaát.

Vagy ha majd utam végére érek,
Levetem a múltam, mint egy bohóc ruhát ?

Itt az ég kihalt, e táj ismeretlen
Ha köszönök az õsz köszön vissza rám.

A kertben kóbor szél dúdol rekedten.
Az utcám gúnyos nyelvét ölti rám.

Domonyvölgy 2019. február 14.
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ÓVODAI HÍREK

Február 20-án Nagykõrösre utaztunk autóbusszal. Útközben megfigyeltük hogyan közlekednek az utakon. Összehasonlításokat
végeztünk falu és város között. Figyelték a gyermekek a városi közlekedés szabályait.
Úticélunk a mûvelõdési házba vezetett, ahol egy színvonalas báb elõadást tekinthettünk meg. a Fabula Színház elõadásában.
A mesedarab címe: Nagy akarok lenni! Jól tükrözte minden kisgyermek titkos vágyát, azt, hogy milyen jó is lenne nagynak
lenni. A bábelõadás nagyon látványos és hangulatos volt. A gyermekek együtt izgultak és örültek, de végül minden jóra
fordult. Hatalmas tapssal köszöntük meg ezt a remek elõadást.

SZÍNHÁZBAN JÁRTUNK

Kis Miklós Polgármester Úr
Kis Anita képviselõ

Révész Anna képviselõ
Dr. Gyáfrás Sándor

Fodor Ferencné
Alexa Divatáru

Alexa Szolárium
Alma Gyógyszertár

Anita élelmiszer Õrkényi út
Arany Patika

Autó Szekér és Társa KFT
Bea Bizsu

Black Point
Bodri kutya és Macska állateledel

Bici Bolt
Celsius Kft

Center Sport
Country Tours

Csernus Copy Kft
Danka Gyula

Dárius Papírbolt

JÓTÉKONYSÁGI BÁL

Deák Attila, Grósz Adél
Döméné Halász Tünde

Edit Cipõ
Fair Diszkont
Familia Papír

Family Market
Fehér Albert Papírbolt

Fodrász Kellék
Fõnix természetes szappan

Gabby Gyros
Gardróbom

Godóné Pozsár Andrea
Gödényné Kapus Kitti

Gömöri Ékszer
Gyõri Beáta Fodrász

Gyros Pont
Halasi Egri Melinda

Horgász és kisállat felszerelés
Horváth Zsuzsanna COOP

Élelmiszer
HW Zone Computer

2019.02.16-án ismételten megrendeztük a Nyársapáti ÁMK Elek Apó Óvodájának jótékonysági bálját. Magas színvonalú
mûsorral indult a program: Nusika, Fortuna mazsorett csoport, Nyársapáti Népdalkõr, amit rendhagyóan az óvoda
dolgozói megható mûsorszáma zárt. Az ízletes vacsora után fergeteges táncolásba csapott a vendégek többsége, amit
a tombola nyeremények átvétele szakított meg egy kicsit. Rengeteg, több mit: 150 tombola tárgyunk volt, így szinte
mindenki nyereménnyel térhetett haza. A bál bevételét a gyermekek 1 napos, Tarzan parkba való (Budapest) kirándulására
fogjuk fordítani.
Bevétel: 874.490.-
Kiadás:
étel: 315.000.-
egyéb: 126 000.-
összesen: 441.000.-

433 490.- fordíthatunk a gyermekekre.
Köszönjük!

Köszönjük a fellépõknek, és a vendégeinknek, akik velünk töltötték ezt a kellemes estét. Köszönjük a szülõknek és
a Szülõi Szervezetnek, és nem utolsó sorban a rengeteg felajánlást is köszönjük, amit kaptunk.

TÁMOGATÓINK:

Kaszap Tüzép
Kis Csemege

Kisértés Divatárú
Kispipa Cukrászda
Kordik Cukrászda

Kovács Órás
Kõrös Ruházat
Majzik Péter
Márki Edina

Marticsek László – OPTIC TRADE
Mészáros Marika

Miczi Flóriánné Zsuzsika
Mika – Zo Trans

Miskolczi Rácz Anikó
Nagy Bogi

Nagy Erzsébet
Oroszlán Gyógyszertár

Outlet Mix
Pál Zoltán és Fiai (Lovasbolt)

Pap Elek Optika
Perfekt Net
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Relax Villamoság
Riv Trans Kft
Russo Pizzéria
Strabán Laura
Stylus Divat

Tibiker
Tímár Ház

Torma Virág
Tóth Tibor, Kozári Ágnes

Vanessa
Vanilin & Gelarto

Vas és Mûszaki Bolt
Villamosság és Zár szaküzlet

Virág bolt a strand soron
Virágsziget Nagykõrös

Z-Max autósbolt

2019. 02. 18-án tartottuk óvodánk
hagyomámnyos farsangját.
A gyerekek már a megelõzõ héten
lázasan készültek a nagy napra.
Álarcokat színeztek, festettek és arról
suttogtak egymásnak és az óvó
néniknek, hogy ki minek fog idén
beöltözni. A farsangra hangolódást a
Nyársapáti Népdalkör tagjai is
segítették, többször meglátogatttak
minket és közösen tanultunk farsangi
dalokat.
Hétfõn reggel 8:00 órakor
gyülekeztünk, ovisok és szüleik a
mûvelõdési ház elõtt. Nagy
hangzavarral, kiabálással és
csörönpöléssel meggyújtottuk a kisze

ITT A FARSANG ÁLL A BÁL…

bábunkat, hogy ezzel ûzzük el a jó
ideje tartó hideg telet.
Kiszebáb égetés után, mindenki
magára ölthette a jelmezét. Varga
Irénke néni sok – sok képet készített
a szebbnél szebb jelmezekbe bújt
gyerekekrõl.
9 órakor a Szegedi Látvány Színház
elõadását nézhették meg a gyerekek.
A vicces és interaktív mûsor nem csak
megnevettet és megmozgattott
mindenkit, de megtanította az
ovisoknak, hogy miért fontos minél
több egészséges ételt enni és sokat
mozogni.
A színház után mindenki egyesével
megmutathatta csodás jelmezét.

Láthattunk hercegnõket, szuperhõsöket,
katonákat , tûzoltót, méhecskét,
balerinát, boszorkát, az egyik kisfiú
pedig a saját apukájának öltözött be.
Nagyon sok ötletes jelmezt láthattunk.
A kis csoportosok az óvónénijeikkel
együtt csoportjuk nevéhez hûen
maciknak öltöztek be közösen és
mindanyian felálltak a színpadra.
Ezen a napon a Népdalkör asszonyai
finom farsangi fánkkal lepték meg a
gyerekeket. Ezúton is köszönjük nekik
a finomság elkészítéset. Reméljük még
sok-sok hasonló meglepetésben lesz
részünk általuk.

Óvó nénik

Szõke Piroska Andrea ÁMK vezetõ

BESZÉDES KÉPEK
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FARSANGI KÉPEK

2019. március 2-án
került megrendezésre a
Nyársapát Hunor
Vadász Társaság és
T e r m é s z e t v é d õ
Egyesület évadzáró
ünnepi bálja a Szarka
Mihály Mûvelõdési

Házban. A vadászbálon együtt
mulattak Nyársapát község és a
környezõ települések vadászai, azok
családtagjai, támogatói és jó ismerõsei.
A bálon helyben elejtett vadakból
szolgáltak fel vacsorát. A fácán
ragulevest, vaddisznó pörkölt és
dámszarvas sült knédlivel és barna
mártással követte. A zenekar hajnali
fél négyig húzta a zenét a fáradni nem
látszó, táncot ropó közönségnek. A
tombola sorsolás külön fénypontja volt

VADÁSZBÁL

a rendezvénynek. A fõnyeremény egy
hajdúszoboszlói hétvégi üdülés,
valamint egy õzbak kilövési
jogosultság volt. Harmadik fõ
nyereményként, a hagyományoknak
megfelelõen, két nyársapáti kakas
került szerencsés két új tulajdonosához.
A rendezvény méltán maradt meg
mindenki emlékezetében, mint a
sikeres 2018/19-es vadászati évad záró
akkordja.

Farkas Albert Zsolt
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Április elsõ hetében (egy rendezvénysorozattal) szeretnénk emlékezetessé tenni az iskola 50 éves
évfordulóját.
Az elsõ napon, szakmai napra várjuk a környezõ iskolák pedagógusait. A második napon
gyermekcsoportok érkeznek egy egész falut bejáró együtt játszós napra. A lebonyolításhoz várjuk
segítõk jelentkezését: lovas kocsival rendelkezõ, és április 04-én ráérõ apukákat, akik vállalkoznának
a gyermekek szállítására az iskola és a kocsányos tölgy között. A Szarka Kúriában lévõ helyszíneken
több csoport lesz egyszerre, de összesen kb. 250 gyerek érkezik ide. Kenyérlángossal szeretnénk
megvendégelni õket. A lángos elkészítéséhez kérünk segítõket. A következõ napon, délután

sportolni hívjuk a volt diákok csapatait. Ugyanezen a napon, a meccsek után vetélkedõre várjuk az érdeklõdõ
családokat. Szombaton délelõtt 10 órától osztálytalálkozók megvalósítását, régi és új pedagógusokkal való találkozást
teszünk lehetõvé. Kérjük „öregdiákjainkat”, szervezzék meg saját osztályuk találkozóját! A találkozókkal egyidejûleg
filmvetítés zajlik az összegyûjtött emlékekrõl.
Szombaton este, 19 órától, bálozni hívjuk a táncolni vágyókat.

Aki úgy érzi, hogy bármelyik programunk érdekli, jöjjön, itt a helye, várjuk szeretettel!

Rozika néni

NÉGY NAP „ÖTVEN ÉV”

Idén is megrendezésre
került a már hagyománnyá
vált az iskolai „Farsangi
bál” gyermekeink nagy
örömére. Február 22-én 14
órától iskolánk tornaterme

adott otthont a rendezvénynek.
Az osztályok erre az alkalomra szépen feldíszítették, és
ünnepi „köntösben” várta a farsangolni vágyókat.
Elõször a csoportos jelmezesek vonultak fel ötletesebbnél
ötletesebb jelmezekben, úgy mint: Sajtkukacok, Mignonok,
M&M’s csokigolyók, Legyetek jók, ha tudtok,
Divatbemutató, Kirándulás a Piramisnál, Mobiltelefonok,
Tánc-produkció.
A zsûrinek: Molnár Teréziának, Nyilas Katalinnak, Tóth
Tibornak idén sem volt könnyû dolga a szebbnél szebb
jelmezek és vidám produkciók láttán.
Aki egyénileg is fellépett, igyekeznie kellett bizony az
öltözésnél. Rövid szünet után ugyanis az egyéni jelmezesek
következtek. Ki kissé félszegen, ki bátrabban „vonult fel”
a nézõközönség elõtt, akik tapssal jutalmazták õket.
A kedves zsûri három egyéni díjat osztott ki. A szépséges
Hófehérkének, a nagyszerû Lovagnak, és az ötletes
Transformersnek (ûrdongónak).
A csoportos jelmezeseket tortákkal jutalmazta a zsûri.
Amiket idén is Dancsó Rozália készített el a 8. osztályos
lányok segítségével.
Nagyon finom volt, amit mi sem bizonyít jobban, hogy az
osztályok percek alatt elfogyasztották. Köszönet a torták
elkészítéséért!

Ezen a délutánon Zsákbamacska, Büfé, Disco, Tombola,
vidám táncos játékok színesítették farsangunkat.
Köszönet a szülõknek a beküldött szendvics alapanyagokért,
a tombola felajánlásokért, kollégáknak, gyerekeknek a
terem berendezéséért, majd a rendrakásért, Dobos Józsefnek
a színvonalas discoért.
Egyszóval minden segítõnek, akik közremûködtek abban,
hogy Farsangunk jól sikerüljön!

Reméljük jövõre sem lesz másképpen!

Szeretettel és köszönettel a Nyársapáti Mátyás Király
Általános Iskola diákönkormányzata nevében:

Dobozi Julianna

FARSANG AZ ISKOLÁBAN

ISKOLAI HÍREK
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Az Emberi Erõforrások Minisztere a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

törvény 20/A. $ alapján pályázatot hirdet a
Nyársapáti Mátyás Király Általános

Iskola Intézményvezetõ (magasabb vezetõ)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ
A vezetõi megbízás idõtartama: A vezetõi megbízás 2019.
08. 16 - 2024. 08. 15-ig 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
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 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 a tevékenység folytatását kizáró
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
• a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan idõre, teljes munkaidõre szóló
alkalmazás vagy a megbízással egyidejûleg pedagógus-
munkakörben 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, 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 a
teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)
• 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 2019. augusztus 16. napjától
tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Mérészné Flaskai Éva nyújt, a 06 53/795-217 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erõforrások
Minisztere címére történõ megküldésével (Ceglédi
Tankerületi Központ, 2700 Cegléd, Malom tér 3. ). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: TK/120/00230-1/2019 , 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: 2019. július 12.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: Oktatási
és Kulturális Közlöny,
www.kk.gov.hu/cegled
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.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
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MÛVELÕDÉSI HÁZ HÍREK

RÉGI NYÁRSAPÁT...
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A motocrossnak és a gokartnak köszönhetõen a sportszeretõ
magyaroknak Nyársapát neve amúgy is ismerõsen cseng.
De a Füle-borászat fahordós érlelésû borait (kövidinka,
rajnai rizling, cserszegi fûszeres, zweigelt) is csak egyszer
kell megkóstolni, s megjegyezzük a nevét. A katolikus
templom különlegessége, hogy 15 éve szentelték fel, igaz,
egykoron állt egy Árpád-kori templom is a közelben, de
ma már csak egy tábla õrzi emlékét.
Mint Kis Miklós polgármestertõl halljuk: a település a
hagyományosan július közepén tartott Lecsófesztivállal már
letette a névjegyét, és a Szarka-kúria parkjában szeptember
végén a Szüreti Mulatság is egyre népszerûbb a falu
határain túl is. Büszkék arra, hogy pályázati pénzbõl
napelemeket helyeztek el az áramellátás nélküli tanyákon,
sor került a szennyvízberuházásra és bevezették a gázt. Az
ipari parkba még keresnek vállalkozókat, tervezik a
gyümölcsök és zöldségek gyorsfagyasztójának építését, és
a turizmus kialakulásához egy 18 személyes apartmant
szeretnének kialakítani.
Nyársapát – ha nem is a világ közepe –, de itt van
légvonalban 24 km-re Pusztavacstól, az ország közepétõl.
Cegléd és Nagykõrös között található félúton, ám
zsákfaluként, mert a két város közti 441. számú fõútból
egy bekötõút csak ide vezet. Debrecenbõl nagyjából 2 és
fél óra alatt autózhatunk el ide. Az egykori Duna-Tisza
közi homokhátságon lévõ Rákóczi-birtok 1954 óta község,
de inkább tanyaközpontnak nevezhetnénk, hiszen nincs
faluközpont, és az intézményei elszórtan helyezkednek el.
Mezõgazdasággal foglalkoznak, a 2100 lakos többsége
tanyákon él. A település 65 éve kapott közigazgatási rangot,
s kezdhetett önálló életet három évszázad után. Jövõjét
garantálja, hogy az általános iskolába 190, az óvodába
pedig 80 gyerek jár. Érdekesség, hogy Nyársapát az
egyetlen „apát“ végû falunevünk. Persze, sokszor emlegetik
tévesen Nyársapátinak, igaz, a falu Árpád-korban kezdõdött
története során valószínûsíthetõ, hogy ez az elnevezés is
létezhetett a múltban. Annál is inkább, mert az „apáti“
utótagú települések száma a legnagyobb hazánkban.
Jászapáti város mellett még 15 falunévnek (Körösszegapáti,
Aranyosapáti) ez az utótagja, és még nem is számoltuk a
határon túli magyarlakta községeket. Egyébként két éve
Monostorapáti rendezett is egy találkozót -apáti nevû
települések részvételével, amelyre hét vendég (Bátaapáti,

Alsónemesapáti, Kisbárapáti, Somogyapáti, Zalaapáti,
Gencsapáti, Kisapáti) is elfogadta a meghívást.
Az önállósodás után az apátság emlékét a nevében is
hordozó Nyársapáton a templomépítés szándéka került
elõtérbe. Ez a rendszerváltozás után erõsödött fel, s a
konkrét építés társadalmi összefogással 1995-ben
kezdõdhetett meg. Bár a térségben (Nagykõrös, Cegléd) a
református vallás is meghatározó, itt katolikus templomot
építettek, melyet 2004-ben Beer Miklós váci megyéspüspök
szentelt fel Boldog Apor Vilmos tiszteletére. A tervezõ
Török Ferenc, a Nemzet Mûvésze (2014) volt, aki
templomépítõi munkásságáért Kossuth-díjat is kapott
(1995). A kör alakú templom falára Nyársapát mûvész-
tanára, Tóth Tibor alpolgármester 15 képbõl álló passiót
festett, a faoltár a ballaszögi Tánczos Ferenc mûve. A
templomban helyezték el azt az egykori apátsági régi követ,
melyet II. János Pál pápa Rómában 1997. november 10-
én megáldott.
Az 1920-as és 40-es évek ásatásai során feltárt apátságrom,
temetõ, udvarház maradványainak leletanyagát
állagmegóvás miatt visszatakarták, így az elmúlt korok
emlékeit csak a 2004-ben eredeti állapotában helyreállított
Szarka-kúria kiállítótermeiben tanulmányozhatjuk. Megakad
a szemünk egy fotón, amelyen Szarka Mihály mellett Arany
János is látható, ugyanis tanártársak voltak a közeli
nagykõrösi iskolában.
A múzeum néprajzi anyagának különlegessége, hogy a
tárgyakat mind a nyársapáti emberek adományozták,
gyûjtötték össze. Az épületben van a reformátusok imaterme
is.
De azoknak sem lehet hiányérzetük, akik zajosabb, ütõsebb
programokra vágynak, hiszen Nyársapát az egyik hazai
fellegvára a technikai sportoknak. Az Ugyeri úti,
nemzetközi minõsítésû motocross pálya évi két nagy
országos versenynek is helyt ad, a Bognár Gokart Park
pedig az ország leghosszabb (830 méteres) pályájával
kellemes szórakozási lehetõséget nyújt gyerekeknek,
felnõtteknek.

Dombrovszky Ádám
Magyar Újságírók Országos Szövetsége,

Turisztikai szakosztály

KÖVIDINKA, GOKART ÉS LECSÓ: AZ ORSZÁG KÖZEPÉTÕL EGY UGRÁSNYIRA JÁRTUNK
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Ha szívesen járja az országot, ne csak
a turisztikai slágereket keresse fel.
Látogasson el olyan településre is, ahol
a helyiek odaadással építik a
közösségüket. Hagyományokat
teremtenek és szívesen tárják értékeiket
a látogatók elé. Ilyen hely Nyársapát.
A Duna-Tisza közi homokhátság, az
ország legszegényebb vidékei közé
tartozik, nincsenek ásványkincsek,
ipari tradíciók, kiváló minõségû földek.
Mégis szép számmal találkozunk a
térséghez kötõdõ, a falujukért tenni
vágyó emberekkel.
Mintául szolgálhatott Szarka Mihály,
Arany János nagykõrösi tanártársa,
nyársapáti szõlõbirtokos is, aki
adományaival és közösségi
szerepvállalásaival, elõkészítette az
utat, Nyársapát községgé fejlõdéhez.
De hitvallásként idézik itt a mindenki
által Berci bácsinak emlegetett
aranykoszorús kertész szavait: „Sok
helyen lehet lakni, de csak egy helyen
lehet élni!”
A 441. út Cegléd és Nagykõrös közötti
szakaszán elérhetõ zsákfalu az Árpád-
korban apátsággal rendelkezett, ám
csak 1954-ben kapott önálló
közigazgatási rangot. Az alig több mint
kétezres lakosság java része számára
a kertészeti gazdaságok adnak
megélhetési forrást. Ám sokakat

elvonz, a környezõ nagyvárosok ipara
is.
Szarka Mihály honosította meg itt a
szõlõ-és gyümölcskultúrát. Ma is
szemet gyönyörködtetõ ültetvények,
szilvások, meggyesek, kisebb
konyhakertek övezik a házsorokat.
Újabban igen nagy a kereslet a fóliás
kertészeti termékekre és a szamócára
– különleges zamatú az itteni termés.
Ami nem fogy el, azt befõzik az
asszonyok lekvárnak, hogy buktába
töltve a zimankós napokon is elénk
varázsolják a nyár illatát, ízét – ahogy
ezt ottjártunkkor a MÚOSZ turisztikai
szakosztályával, mi magunk is
tapasztalhattuk. A Füle pincészet
termékei pedig arról gyõzik meg a
látogatót, hogy homoki szõlõbõl kiváló
minõségi bor készül. És sokan állítják:
a legfinomabb a nyársapáti határban
betakarított bab, paprika, krumpli…
Hogy az itteniek nagy ínyencek, azt
az is bizonyítja, hogy a
hagyományosan július közepén
megtartott lecsófesztiválnak egyre
távolabbra eljut a híre. A Szarka kúria
kertjében rendezik, amelynek dísze a
magyar Szent Koronát formázó
pergola. van itt kemence, asztalok,
pihenõ – és fõzõhelyek. S bár az
idegenforgalom nem „húzóágazat”,
talál látnivalót, aki eljön Nyársapátra.
A 2004-ben Boldog Apor Vilmos
tiszteletére felszentelt katolikus
templomra nemcsak azért lehetnek
büszkék a helyiek, mert szép, és Török
Ferenc Ybl- és Kossuth díjas építész
tervezte, hanem azért is mert
közadakozásból hozták létre. A belsõ
falakat díszítõ képek az itt élõ
mûvésztanár, alpolgármester, Tóth
Tibor alkotásai. Az önkormányzat
elõtti parkban Árpád vezér és II.

HOMOKBÓL ARANYAT

Rákóczi Ferenc fából faragott szobra
áll, és a közelben van a Trianoni
emlékmû is. A településtörténeti
kiállítás, valamint az adományokból
létrejött néprajzi gyûjtemény a Szarka
kúriában látható. Otthonra találnak a
kúria termeiben a helyi közösségek is,
például a harminc éves, Aranypáva-
díjas népdalkör. A technikai sportok
rajongóit eddig is vonzotta település,
hisz a nemzetközi minõsítésû
motocross pályán évente két nagy
országos versenyt rendeznek, a Bognár
Gokart Park 830 méteres pályája, pedig
a gokartosok paradicsoma.
Hogy milyen lehetett az élet valaha a
tanyákon, arról képet kaphatunk, a
nemrég felújított Klebersberg
iskolában. Kis Miklós polgármester
lelkesen beszél a turisztikai
fejlesztésekrõl: az erdõ szélén
magányosan álló tanyasi iskolaépületet
komfortos szálláshellyé szeretnék
alakítani az erdei iskolába látogató
csoportok és a vadászok számára. A
kertben emelt két mongol típusú jurta
is a vendégekre vár. A település
terveiben, pedig még panzió létesítése
is szerepel.

Forrás: Színes RTV, Ferencz Ilona,
Magyar Újságírók Országos Szövetsége,

Turisztikai szakosztály
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A víz világnapján, március 22-én a figyelem a vízre,
a környezetvédelemre irányul. Nélkülözhetetlen, hogy
óvjuk, védjük környezetünket, ezen belül is a föld
vízkészletét.
Ezt a napot szeretnénk megragadni arra, hogy a templom
és az iskola mögött található Nyugalom parkot rendbe
tegyük, újra széppé, használhatóvá varázsoljuk a falu
közössége számára, illetve a tavat is szeretnénk vízzel
felengedni.
A községi rendezvények érdekében összekovácsolódott
kerekasztal tagjai élére álltak e kezdeményezésnek, de
megvalósításához mindenki segítségére számítunk, aki
kétkezi munkáját felajánlaná a közösség érdekében.

2019. március 22-én pénteken 10 órától a délutáni
órákig várjuk a parkért tenni akaró nyársapáti lakosokat.
A susnyás kitakarításához balta, fejsze, fûrész, ásó,
kapa, láncfûrész is szükséges lenne. Kérjük, hogy aki
tud, szerszámokat is hozzon magával.
A segítséget elõre is köszönjük!

Reméljük, hogy az Önök segítségével ismét gyönyörû
lesz a hazánkban honos fafajokkal, cserjékkel beültetett
Nyugalom park!

SZÉPÍTSÜK MEG A NYUGALOM PARKOT!

Hívunk és várunk minden irodalombarátot
2019. 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 Fehér-Deák Barbara költõ nyitja meg.
Reményeink szerint egy meglepetés vendégünk is lesz,
egy elsõ kötetes nyársapáti költõ személyében.
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

Nyársapát község idén ünnepli 65., az általános iskola pedig 50 éves évfordulóját.
Ehhez kapcsolódóan szeretnénk meghirdetni egy versíró versenyt.

A téma: Nyársapát, illetve az iskola.

A pályázat beadási határideje 2019. április 1.

A verseket papír alapon a mûvelõdési házban, illetve a muvhaz@nyarsapat.hu e-mail címen is várjuk szeretettel.

A pályamûvekbõl 3 tagú zsûri választja ki a legjobb verseket.

A díjakat 2019. április 11-én 16 órakor, a költészet napján rendezett ünnepségünkön adjuk át.

Minden pályázónak sok sikert kívánok!

Szõke Piroska Andrea
ÁMK vezetõ

VERSÍRÓ PÁLYÁZAT

MEGHÍVÓ

Szõke Piroska
Andrea

ÁMK vezetõ
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Mert, „ha anya jól van,
mindenki jól van a

családban.”

Asszonyokat, kisgyermekes anyákat és
nagymamákat vártam a mûvelõdési ház
nagytermébe egy kis farsangi fánkkal
egybekötött megbeszélésre. Azon
célból, hogy mit látnak, van-e igény
egy közös színtér létrehozására, ahol
találkozhatnak a falu asszonyai, lányai,
egy kis eszmecserével egybekötött
sütésfõzésre havonta egy alkalommal.
Szeretném az asszonyi létben rejlõ
értékes tudást átadni a
korosztályomnak. Nagyon sok olyan
házi praktikával találkozom nap, mint
nap, amit csak az idõseink,
nagymamáink tudnak. Jó lenne ezeket
átörökíteni az elkövetkezendõ
generációknak. Ezeket az eszme-
cseréket, szeretném színesíteni
meghívott elõadók bemutatóival,
elõadásaival különbözõ témákban,
amiket az éppen jelenlévõk szavaznak
meg.

Húsvétoló
Tehát a megjelentek egybehangzó
’igenével’ meg is született a
gazd’Asszony fórum elsõ tényleges
alkalma, ami:

2019. 03. 30-án
15 órakor

a Szarka Kúriában lesz.

Húsvétra készülõdvén elkészítünk egy
húsvéti fonottkalácsot kemencében, és
húsvéti díszeket gyártunk ajtóra,
asztalra. A részvétel ingyenes, és
természetesen mindenki hazaviheti a
saját maga által elkészített kalácsot és
díszeket.

Várok Mindenkit sok szeretettel!

Bimbó Brigitta
rendezvényszervezõ

GAZD’ASSZONY FÓRUM’
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Február második napján tartották
Mogyoródon az év elsõ országos
bajnokságát. A hagyományokhoz
híven ezúttal is az U23-as
kötöttfogású birkózók csaptak
össze a Pest megyei
nagyközségen. A viadalon 21
csapat 80 birkózója küzdött a 10
bajnoki címért és a

válogatottságért. A Nyársapáti Szabadidõ SE 3 fõvel
képviseltette magát a bajnokságon. Sajnos Kecskeméti
Krisztián váll sérülés miatt nem tudott részt venni a
versenyen. Ennek ellenére a nyársapátiak egy érmet és két
ötödik helyet is begyûjtöttek. A legtovább Kecskeméti
Dávid jutott, aki a legkisebb súlycsoportban lépett
szõnyegre az országos bajnokságon. Dávid négy gyõzelmet
követõen jutott az 55 kg-os súlycsoport döntõjébe, de ott
már nem bírt a nála idõsebb ellenfelével. Így Dávid az
elsõ U23-as bajnokságán az elõkelõ 2. helyen végzett.

Eredmények

55 kg 2. Kecskeméti Dávid
5. Horváth Csaba

63 kg 5. Kecskeméti Ferenc

Másnap vasárnap Kaposváron a nõi U23-as országos
bajnokság mellett kadet kötöttfogású minõsítési versenyt
is rendeztek. A két korosztályban 175-en mérték össze a
tudásukat. A Nyársapáti SZSE a nõi mezõnyben 1 fõvel,
a kadet korosztályban szintén 1 võvel vett részt. A
nyársapátiak végül mind a két korosztályban a pontszerzõ
4. helyen végeztek.

Eredmények

U23 nõi
55 kg 4. Rehor Orsolya

Kadet
51 kg 4. Rehor Levente

Február második hétvégéjének szombatján a Pécsi
Tudományegyetem Sportközpontjában rendezték meg az
U23-as szabadfogású országos bajnokságot, a 2019. évi
Pécs Pláza Kupát. A márciusi, újvidéki korosztályos
Európa-bajnokság válogatóján közel száz birkózó csapott
össze a tíz súlycsoportban. A Nyársapáti SZSE 1 fõvel
képviseltette magát a viadalon.  Dávid az 57 kg-ban egy
vereséggel kezdett, de vigaszágon folytathatta ahol végül
meg sem állt a bronzéremig. Dávid így a kötöttfogás után
a szabadfogásban is fel állhatott a dobogóra az U23-as
országos bajnokságon.

Eredmények

57 kg 3. Kecskeméti Dávid

Február 16-án, szombaton a kötöttfogású Területi
Bajnokságok kerültek megrendezésre a diák I. és II.
korosztályok számára. A Közép-Magyarország Területi
Bajnokságon a fiatalok az országos döntõbe jutásért
küzdöttek a ceglédi Török János Mezõgazdasági és
Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola
tornatermében. A bajnokságon 13 szakosztály 132
versenyzõje mérte össze a tudását. A Nyársapáti SZSE
birkózói 5 fõvel képviseltették magukat a két korosztályban.
A nyársapáti fiatalok végül 3 érmet és két pontszerzõ
helyet gyûjtöttek és ezzel hárman vívták ki az indulási
jogot a márciusban megrendezésre kerülõ országos
bajnokságra. A 38 kg-ban induló Báger Barbara a 2. helyen
és az 54 kg-ban induló Molnár Vivien az 1. helyen végzett
a súlycsoportjában, ami azért kimagasló teljesítmény, mert
a lányok a fiúk mezõnyében érték el ezt a szép eredményt.

Eredmények

diák II.
26 kg 2. Kovács Roland
38 kg 2. Báger Barbara
54 kg 1. Molnár Vivien

diák I.
32 kg 5. Kovács Zsolt
54 kg 6. Báger Roland

Az év elsõ junior kötöttfogású minõsítési versenyét
Tokodon, a Hegyeskõ Általános Iskolának
tornacsarnokában rendezték meg február 17-én vasárnap.
A válogatón 20 szakosztály, 71 birkózója próbált szerencsét.
A Nyársapáti SZSE birkózói 2 fõvel képviseltették
magukat. Sajnos a csapatból sérülés miatt hiányzott a 60
kg tavalyi bajnoka Kecskeméti Krisztián, aki váll sérülés
miatt nem tudott részt venni a válogatón. A nyársapátiak
ennek ellenére remekül szerepeltek és egy elsõ hely mellet
egy harmadik helyezést is begyûjtöttek.
Az 55 kg-ban Kecskeméti Dávid két technikai tus
gyõzelmet követõen állhatott fel a dobogó legmagasabb
fokára és ezzel nagy lépést tettek az idei évi válogatottság
megszerzéséért.  A 63 kg-ban Tóth Levente jó teljesítményt
bemutatva végül az elõkelõ 3. helyen végzett.

Eredmények

55 kg 1. Kecskeméti Dávid
63 kg 3. Tóth Levente

Pap Ferenc

SPORT
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Báger Barbara

Kecskeméti Dávid

Kecskeméti Dávid

Kovács Roland

Molnár Vivien

Tóth Levente

KÉPES BESZÁMOLÓ



2018. december 1-jén elindítottunk Kovács László
emlékére egy téli teremlabdarúgó bajnokságot a Nyársapáti
Mátyás Király Általános Iskola tornatermében.
Laci rendszeresen szerepelt a sportegyesület által szervezett
eseményeken, mind anyagilag mind jelenlétével támogatta
a nyársapáti sportéletet, ezért gondoltuk, hogy miközben
emléke elõtt tisztelgünk, összemérhetjük erõnket egy
kispályás labdarúgó torna keretében, melyet
hagyományteremtõ szándékkal indítottunk.

Az eseményre 8 csapat nevezett, melyek közül 5 nyársapáti
érdekeltségû.

A résztvevõ csapatok nevei:
Aranycsapat
Apáti Dance Club
Gelbert Eco Fc
Oldboys
Nyársapát
Zavar a Labda
Arc Fc
Árpád Fc

A fordulókat szombatonként délután 3 órától tartottuk,
ahol a csapatok körmérkõzéses bajnoki lebonyolításban
játszottak. Minden hétvégén csak egy fordulót szerveztünk
2x20 perces mérkõzésekkel, 4+1 fõs felállásban, melyek
játékvezetõje Víg Viktor.
A mérkõzések kellõen jó hangulatban zajlottak, minden
csapat sportszerûen és méltóságteljesen küzdött. Az elsõ
fordulókban a csapatok méregették az erõviszonyokat,
melyek pár mérkõzés után ki is rajzolódtak, de ennek
ellenére is voltak meglepetések.

KOVÁCS LÁSZLÓ EMLÉKTORNA

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA 12 FORDULÓ UTÁN:

A bajnokságban több mint 80 sportoló szerzett gólt, a
legjobb 5 ember nevét közöljük, akik esélyesek a gólkirályi
címre:
1. Bába Tibor, Gelbert Eco Fc, 39 gól
2. Herédi János, Gelbert Eco Fc, 34 gól
3. Bozóki Dénes, Zavar a Labda, 29 gól
4. Boros Dániel, Aranycsapat, 27 gól
5. Vas Elek, Arc Fc, 27 gól

Az utolsó fordulót március 9-én
délután 3 órától bonyolítjuk le.

Az eredményhirdetésre és a díjátadó ünnepségre március
16-án, a SPORTBÁL keretein belül kerül sor 19 órától
melyre szertettel várunk minden kedves érdeklõdõt.

Helyszín: Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskola
tornaterme

A zenét Mondi Károly és zenekara szolgáltatja

A vacsorás jegy ára 2500 Ft/fõ

„A” menü Marhapörkölt
„B” menü Sertéspörkölt

A köret választható fõtt burgonya vagy tarhonya!

A vacsora nélküli jegy ára 21 órától 1500Ft/fõ

Jegyeket elõvételben az Apáti Dance Clubban és Pásztor
Ádámnál lehet megvásárolni.

További információ: 0630 532-41-53-as telefonszámon



TÁMOGASSON ADÓJA 1%-ÁVAL NYÁRSAPÁTI EGYESÜLETEKET!

Szervezet neve Adószám

Nyársapáti Községi Gazdakör 19182717-1-13
Karácsonyi Csillagokért Alapítvány 18714904-1-13
Nyársapáti Motocross Sportegyesület 18683693-1-13
Nyársapáti Faluvédõ és Szépítõ Egyesület 18695962-1-13
Nyársapáti Szabadidõ Sportegyesület 19182573-1-13
Nyársapáti Gyermekekért Alapítvány 18673917-1-13

Köszönjük, hogy adója 1%-ával támogatja
a Nyársapáti civil szervezeteket!

Minden ember számára van egy olyan
civil szervezet, amelynek tevékenysége
és közhasznú munkája kiemelkedõen
fontos, és amelynek sikerét a szívén
viseli.
Ezeket a szervezeteket az ember
szívesen támogatná anyagilag, azonban
sok esetben forrásaikból adódóan
nincsen rá lehetõsége. Az adó egy
százalékának felajánlásával mindenki
egy évben egyszer támogathat egy
számára fontos munkát végzõ
szervezetet úgy, hogy a támogatási
összeg nem jelent plusz kiadást, hiszen
ez mindenképpen kifizetésre kerül.
Számos olyan civil szervezet mûködik,
amelynek egyik elsõdleges anyagi
forrása ez a felajánlás.
Hagyjuk ezeket a forrásokat itthon
Nyársapáton! Helyben is vannak civil
szervezetek melyeknek fontos a
támogatás és ezzel tehetünk egy apró
lépést, mellyel segíthetjük õket.
A felajánlás semmiféle bonyodalmat
nem jelent. Internetes adóbevallás során
mindössze annyi a teendõ, hogy a
megfelelõ rovatba beírjuk az általunk
támogatni kívánt szervezetet, papír
alapú bevallás esetében a feladat ugyan
ez, csupán arra kell ügyelni, hogy
írásunk olvasható legyen.

FELHÍVÁS!



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

Villanybojlerek javítása, -
vízkõmentesítése. Villanyhálózat
felújítás. Áramfogyasztás ellenõrzése.
Kapcsolók – konnektorok,
lámpatestek – fénycsõ – armatúrák
javítása, cseréje.
Tel.: 06-20-928-8334,
06-53-358-029

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!

Várandós és nõvédelmi valamint
csecsemõ-, és kisgyermek tanácsadás:

Hétfõ: 12 – 14 óra között

Telefon: 06-30-949-3873

VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT

Védõnõ: Véghné Godó Anikó



HIRDETÉSEKANYAKÖNYVI HÍREK

Anikó Fodrászat

hétfõ-szerda-péntek:
délután

kedd-csütörtök-szombat:
délelõtt

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

HALASIÉK TÜZIFA KFT.

Vékony akác
3.400.- Ft/q

Vastag akác
3.600.- Ft /q

Hasított vastag akác
3.800.- Ft/q

Nyárfa
2.000.- Ft /q

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

hasítva
3.400 Ft/q

Az árak a házhozszállítás díját
tartalmazzák.

Érd.: 06-20-260-7365

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

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

Eladó a József Attila út 48. szám alatt
lévõ 1495 m2-es vízzel, villannyal,
csatornával ellátott telek.
Érd.: 70/416-01-78, 53-389-096

Meghalt:

Gyulai Sándor Nyársapát, Ugyeri út
10/A. szám alatti lakos 2019. február
3-án, 89 éves volt.

Emlékét õrizzük!



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

Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nõkrõl, kiknek

Életünk köszönhetjük.

Ki mindent
Megtesz értünk, a nõ,

Dajkál, ápol,
És felnevel õ.

Hálánk szálljon
Lányra, anyára,

Ki a családot
Összetartja.

Szépséges nõk,
Jó asszonyok,

Kívánunk boldog,
Víg nõnapot.

KÉRI JÁNOS: NÕNAPI KÖSZÖNTÕ

A nõkrõl sokan, sokféleképpen vélekednek, költõket ihlettek, festõk ecsetjeit keltették életre, és
sok más mûvészeti ág hirdeti alkotásaiban a nõk különlegességét, szépségét, bájait.
Ezen a napon a férfiak igyekeznek kivételes bánásmódban részesíteni barátnõjüket, feleségüket,
hölgy rokonaikat.
S bár tudva lévõ, hogy a nõi lélek érzékeny és szeretetre éhes, s nemcsak az évnek ezen a napján

kívánja a törõdést, mégis boldogsággal tölti el az a kényeztetés, melyet ezen a napon kap.
Sok férfi nyilatkozott már úgy, hogy a nõvel élni néha gyönyörû érzés, olykor teher, néha felemelõ, máskor nyûg,
egy mégis bizonyos. Nélkülük élni nem lehet!
Hiszen gondoskodóak, szeretnek, aggódnak, féltenek, ha kell, simogatnak, s ha szükséges korholnak, vagy éppen
hallgatnak. Mégis szeretnek, s ezért sokan hálásak is nekik.
A nõ is olyan, mint egy virág. Minél több gondoskodást és törõdést kap a párjától, annál szebb és sugárzóbb!
Köszöntsük õket bárhol is élnek a világban, hiszen nõk nélkül mit sem érne az élet! Édesanyánk nélkül mi magunk
sem születtünk volna meg. És a köszöntést mondják férfiak, a világirodalom legnagyobbjai, akik oly sokféleképpen
fogalmazták már meg, hogy mit is jelent számukra a nõ.
Boldog nõnapot kívánok minden kedves nyársapáti lánynak, nõnek, asszonynak!

Kis Miklós polgármester

24. oldal


