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VÁLASZTÁSI IRODA TÁJÉKOZTATÓJA
2019. május 26-i európai parlamenti képviselõk választásán Nyársapát községben a választópolgárok száma 1.548 fõ
volt, melybõl 390 fõ (25,19 %) adta le voksát.
Szavazatok száma listánként
jelölõ szervezet
MSZP-Párbeszéd
Magyar Kétfarkú Kutya Párt
Jobbik Magyarországért Mozgalom
FIDESZ-KDNP
Momentum Mozgalom
Demokratikus Koalíció
Mi Hazánk Mozgalom
Magyar Munkáspárt
Lehet Más a Politika

1. sz. szavazókör
6
6
17
104
8
33
5
1
3

2. számú szavazókör
5
3
14
122
13
27
14
0
7

A szavazás törvényes, zavartalan lebonyolításáért elismerés illeti az alábbi személyeket:
1. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság tagjai: Csehné Bakos Erzsébet elnök, Turkevi-Nagy András
elnökhelyettes, Varga Dánielné, Kormány Istvánné, Hornyák Margit.
2. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság tagjai: Egriné Fabók Mária elnök, Szeri Kata Klaudia elnökhelyettes,
Gödény Beatrix, Barna Zoltán Attiláné, Nagy Erzsébet Zsuzsanna.
Választási iroda tagjai: dr. Bicskei Krisztina vezetõ, Erdõs Benõné, Paul Csilla, Regdon Jánosné.
Szavazatszámláló bizottság mellett mûködõ jegyzõkönyvvezetõk: Pécsi-Dézsi Csilla, Pólyáné Cseh Judit.
dr. Bicskei Krisztina helyi választási iroda vezetõ

Kedves Nyársapáti Pedagógusok!
Szeretettel köszöntöm
Pedagógusnap alkalmából Önöket,
köszönöm eddigi fáradhatatlan munkájukat!

Kis Miklós
polgármester

"Vezesd õket, utat ne tévessz,
S magadhoz mindig hû maradj,
Mert élen állsz, és messze látszol,
Sose feledd: példa vagy!"
Nagy László
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FELHÍVÁS, AVAGY CSAPJUNK ISMÉT A LECSÓBA!
Civil szervezetek, baráti társaságok, családok, munkahelyi közösségek figyelmébe!
Elõ a bográcsokkal és fakanalakkal!
Most mindenki megmutathatja, hogy milyen az igazi lecsó.
Az idei lesz a 11. LECSÓFÕZÕ VERSENY, melyre hívunk és várunk mindenkit 2019. július 20-án
szombaton 10 órától Nyársapátra, a Szarka-kúria udvarára.
A versenyre 3-10 fõs csapatok jelentkezését várjuk.
Nevezési díj: 1.000 Ft, melyet a helyszínen kell befizetni.
Jelentkezni július 18-ig lehet, elsõsorban e-mailben a muvhaz@nyarsapat.hu címen, vagy a
06/70/430-4565-ös telefonon.
Amit a szervezõk biztosítanak: fõzõhelyek, vízvételi lehetõség, csapatonként 1 asztal, 2 sörpad,
jutalom a legjobbaknak, programok gyerekeknek és felnõtteknek, zene hajnalig.
Amirõl a csapatoknak gondoskodniuk kell: tûzrakáshoz, fõzéshez szükséges eszközök, alapanyagok
(paprika, paradicsom stb.), tányér, evõeszköz, 1 adag lecsó kóstolásra a zsûrinek.
Jelentkezési feltételek:
Minimum 5 kg paprikából kell lecsót készíteni.
Szeretnénk megkérni a csapatokat, hogy ne csak saját részre fõzzék a lecsót, hanem annyit készítsenek, hogy
a tõlük „lecsójegyet vásárló” vendégeket is meg tudják kínálni, részükre mûanyag evõeszközöket biztosítani.
A csapatok csak a helyszínen készített lecsóval indulhatnak, a verseny 10 órakor kezdõdik.
Az ételek zsûrizése 12-14 óráig tart.
Csak azon csapatokat tudjuk fogadni, akik a megadott határidõig jelentkezésüket e-mailen elküldték, vagy telefonon
jelezték. A 2019. július 18-ig e-mailen jelentkezõknek visszaigazolást küldünk.
Remélem, ennyi elég volt, hogy MEGFÕZZ-ELEK, és immár 11. alkalommal CSAPJUNK A LECSÓBA!
Mindenkinek jó szórakozást, sikeres lecsófõzést kívánok!
Kis Miklós polgármester

Nyársapát Község Önkormányzata várja
Önt és családját
ESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT
XI. LECSÓFESZTIVÁLJÁN
2019. július 20-án
Nyársapáton a Szarka-kúria parkjában. Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2019. május 29-én ülésezett. A Képviselõ-testület
Elõzetes a Lecsófesztivál programjából: megtárgyalta és elfogadta a Ceglédi Hivatásos Tûzoltóparancsnokság valamint a Nagykõrösi Rendõrkapitányság
10 óra: MEGNYITÓ, FÕZÕVERSENY 2018. évi önkormányzati beszámolóját. Szintén
megtárgyalta és elfogadta a testület a 2018. évi
INDÍTÁSA
10-12 óráig: Demeter Zsuzsi hegedûjátéka és dalai gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
szóló átfogó értékelést. Nyársapát Község
mulattatják a fõzõ csapatokat
Önkormányzatának Képviselõ-testülete hozzájárulását adja
10-14 óráig: „LECSÓRÁDIÓ”
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított
12-14 óráig: LECSÓK ZSÛRIZÉSE
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
EBÉD
15 óra: LECSÓFÕZÕ VERSENY EREDMÉNY- igénybevételérõl, valamint az ellátások térítési díjainak
megállapításáról szóló 11/2014. (IV. 30.) önkormányzati
HIRDETÉSE
rendeletének módosításához valamint gyermekjóléti
16.30 óra: BALANCE BAND mulatós fellépése
ellátásokról, azok igénybevételérõl, valamint az ellátások
18 óra: CSINIBABÁK fellépése
térítési díjainak megállapításáról szóló önkormányzati
20 óra: V-TECH fellépése
rendelet megalkotásához. Az óvodaköteles korú gyermekek
Gyermekprogramok: 10-20 óráig
megnövekedett létszáma miatt szükségessé vált az óvodai
csoportlétszám túllépésnek engedélyezése, melynek
Mindenkit szeretettel várunk!
értelmében a felvehetõ maximális gyermeklétszám egy
csoport esetén 30 gyermeket jelent.
Kis Miklós

T

polgármester

…

Kis Miklós
polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ MEZÕGAZDASÁGI ÖSSZEÍRÁSRÓL
Tájékoztatásul közöljük, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Nyársapát településen kötelezõ adatszolgáltatáson
alapuló mezõgazdasági összeírást hajt végre.
A felvétel Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma: 2218; megnevezése:
Egyéni gazdaságok júniusi összeírása, 2019.
Az összeírók május 27-e és június 15-e között keresik fel a mintába került, webes önkitöltéssel nem élõ háztartásokat.
Az összeírási munkát a KSH által megbízott, igazolvánnyal ellátott kérdezõbiztosok végzik. Az Önök településén
a kérdezõbiztos(ok) neve(i): Téglás-Kovács Anita
A háztartásokat véletlenszerûen, matematikai-statisztikai mintavételi módszerrel választottuk ki. A válaszadás a
mintába került háztartások számára kötelezõ, akik adatszolgáltatásukkal hozzájárulnak az agrárium jellemzõinek
széles körû megismeréséhez.
A felvétel során nyert információkat kizárólag statisztikai célra használjuk fel, azokat más szervek, személyek
részére nem adjuk ki, az eredményeket összesítve közöljük a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek,
valamint az Európai Unió 2016/679 sz. Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelõen.
A felvétel módszertanáról és a kutatási eredményekrõl a www.ksh.hu oldal nyújt tájékoztatást.
Köszönjük együttmûködésüket, támogatásukat, mellyel hozzájárulnak a felmérés sikeres végrehajtásához!

TÜDÕSZÛRÉS NYÁRSAPÁTON
Mint minden évben, az idén is a mûvelõdési ház adott
helyet a községbe kihelyezett tüdõszûrésnek május 14-tõl
május 16-ig. Mind a három napon 8 – 17.30 óráig
biztosította a Törökbálinti Szûrõállomás a nyársapátiaknak,
hogy itthon, utazás nélkül éljenek a szûrõvizsgálat
lehetõségével. 258 fõ jött el, ami a szûrést végzõ
szakszemélyzet tájékoztatása szerint egy kicsit több mint
a tavalyi létszám volt. Elsõsorban az idõsebb, 40 év feletti

korosztály jött el, illetve azok, akiknek a munkájukhoz
szükséges a tüdõszûrésrõl az igazolás.
Köszönjük a szûrést végzõknek ezt a fontos munkát.
Köszönjük azoknak is, akik eljöttek, ezzel is biztosítva
egészségüket, azt hogy esetleg több betegségre idõben fény
derülhessen.
Nagyné Kovács Éva

TISZTELT LAKOSOK,
KEDVES BETEGEINK!
Örömmel értesítjük a tisztelt nyársapáti lakosságot, hogy a
ceglédi
Kígyó
Gyógyszertár
Nyársapáti
Fiókgyógyszertára eddigi történetének legnagyobb és
leglátványosabb változásának, megújulásának lehetünk
részesei a közeljövõben. Ugyanis elérkezettnek látszik az
idõ a fiókgyógyszertárunk átköltözéséhez. Sikerült az összes
mûszaki és hivatali nehézséget leküzdenünk, és a terveink
szerint 2019. június 17-én (hétfõn) immár az új helyünkön,
a József Attila u. 47. szám alatt, a régi védõnõi épületben
várjuk a hozzánk betérni szándékozókat.
Mint ahogyan arról már korábban beszámoltunk, az új
nyársapáti egészségház átadását követõen Kis Miklós
polgármester úr jóvoltából a régi védõnõi épületet
gyógyszertárunk birtokba vehette, és a törvényi elõírások
szerint történõ átalakítását, valamint engedélyeztetését

követõen az új helyen fog tovább mûködni. Az új épületben
is szeretettel várjuk Önöket, igyekeztünk minél
barátságosabb és élhetõbb fiókgyógyszertárat kialakítani.
Praktikus és kényelmi szempontokat is szolgál költözésünk,
hiszen így még a mostaninál is közelebb lesz egymáshoz
az orvosi rendelõ és a gyógyszertár, valamint esztétikusabb
és tágasabb környezetben tudjuk fogadni a hozzánk
betérõket.
Kérem fogadják ezen változásokat és újításokat bizalommal,
hiszen így tudunk az Önök és a kor elvárásainak és
igényeinek a legjobban megfelelni!
Mindenkinek kívánok minden jót, de legfõképpen jó
egészséget!
Tisztelettel: Dr. Balla Csaba szakgyógyszerész
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZÕDÖTT AZ ÚJ EGÉSZSÉGHÁZ ÉPÍTÉSE NYÁRSAPÁTON
Nyársapát Község Önkormányzata 2017.08.28-án sikeres pályázatot nyújtott be az Önkormányzati tulajdonú egészségügyi
alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének
támogatása Pest megyében címû, PM_EUALAPELLATAS _2017 azonosító számú felhívásra. A projekt a Magyar
Állam finanszírozásával valósult meg, támogatója a Pénzügyminisztérium.
A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja
2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések elõirányzatból.
Az önkormányzat a 79,85 millió forint vissza nem térítendõ támogatás segítségével az Önkormányzat Nyársapát,
Ugyeri u.1. szám alatti telken új Egészségház építését valósította meg.
A Támogatási Szerzõdés száma: PM_EUALAPELLATAS_2017/39
A kivitelezési munkálatok 2018.06.01-én kezdõdtek meg. A projekt keretében egy 199,64 m2-es új egészségügyi
intézmény felépítése valósult meg, amelyben orvosi, védõnõi, és fogorvosi rendelõ került kialakításra.
A kivitelezési munkálatokat az EcoSaving Kft. végezte. A sikeres mûszaki átadás átvétel megtörtént. A kivitelezés
befejezését követõen 2019.03.14-én a projekt ünnepélyes zárórendezvénye is megtartásra került.
A projekt elsõdleges és legfontosabb célja az volt, hogy a települési egészségügyi ellátás megfelelõ színvonalú legyen,
melynek eredményeképp korszerû szolgáltatást tudunk biztosítani a település lakosainak. Jelen fejlesztés hatására
büszkén mondhatjuk, hogy ez a célunk megvalósult.
A fejlesztés megvalósulása, mind a szolgáltatás minõségében, mind az ellátást végzõ orvosok, asszisztensek, védõnõk
munkakörülményeinek javulásában hoz pozitív változást, illetve a beruházásnak köszönhetõen a páciensek méltó
körülmények között várakozhatnak és juthatnak egészségügyi ellátáshoz.
Az egészségügyi körzeteink számát nem változtatjuk. A fejlesztés legfontosabb pozitív változása az egészségügyi
szolgáltatásainkat igénybe vevõ lakosok színvonalasabb kiszolgálása, az egészségházban dolgozók munkakörülményeinek
nagymértékû javulása.

H ÍRMONDÓ

5. oldal

SAJTÓKÖZLEMÉNY
FELSZÍNI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE NYÁRSAPÁTON
Nyársapát Község Önkormányzata 2017.09.27-én sikeres pályázatot nyújtott be a Települések felszíni csapadékvízelvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerûsítésének támogatása Pest megye területén
címû, PM_CSAPVÍZGAZD_2017 kódszámú felhívásra. A projekt a Magyar Állam finanszírozásával valósul meg,
támogatója a Pénzügyminisztérium.
A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja
2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések elõirányzatból.
Az önkormányzat a 245,71 millió forint vissza nem térítendõ támogatás segítségével a Külterület (hrsz 0215, 0350,
0400), a József Attila és a Petõfi Sándor utcák felszíni csapadékvíz elvezetését valósítja meg.
A Támogatási Szerzõdés száma: PM_CSAPVIZGAZD_2017/23
A pozitív támogatói döntést 2018. április 16-án küldte ki a Magyar Államkincstár. 2018. augusztus 03-án pedig a
Támogatási Szerzõdés mindkét fél aláírását követõen hatályba lépett.
A projekt keretében a felszíni csapadékvíz elvezetõ rendszer kerül kiépítésre a fent megnevezett utcában.
A fejlesztés célja és a támogatott tevékenység fõbb elemei:
A gyakoribbá váló rendkívüli idõjárási események, a lezúduló nagy esõzések, veszélyes helyzeteket és komoly károkat
okozhatnak mind a település lakosságának mind az élõvizeknek. A károk megelõzése céljából a projekt keretében
a felszíni csapadékvíz elvezetés létesítményeinek fejlesztése valósul meg melynek célja a településen további csapadékvíz
elvezetõ rendszerek kiépítése, a meglévõk felülvizsgálata és kapacitásuk növelése. Továbbá a vízelvezetõ rendszer
mûszaki kialakítása biztosítani hivatott a település kulturált, esztétikus megjelenését és az elöntések kiküszöbölését.
A belterületi szakaszokon a csatornák TB elemes mederburkolattal épülnek, az útkeresztezõdésekben és a kapubejárókban
vb.fedlapos fedéssel. A külterületi szakaszon földmedrû csatorna kerül kialakításra 1,0 m-es fenékszélességgel és 1:1,5
rézsûhajlással.
A fejlesztés eredményei és társadalmi-gazdasági hatásai:
A belvízvédelmi infrastruktúra fejlesztése éppúgy gazdasági, mint társadalmi érdek, hiszen elõsegíti a biztonságos
lakókörnyezet és termelési feltételek megteremtését.
A beruházás megvalósításának hatására bel- és csapadékvíz károktól a lakosság és értékeik megóvásra kerülnek. A
megépült, felújított csapadékvíz elvezetõ rendszerek hossza és a csapadékvíz elvezetõ rendszerek kiépítésével megvédett
terület nagysága is növekszik. A belvízelvezetõ csatornák kiépítésével, felújításával és karbantartásával a belvizes
terület nagysága csökken. A beruházás megvalósulásával a településen a belvízjárta területek csökkennek és a csapadékvíz
elvezetõ rendszerek kiépítésével megvédett terület nagysága nõ.
Közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a kivitelezõ, akivel 2018.11.19-én megkötésre került a vállalkozási
szerzõdés. A kivitelezési munkálatokat a Penta Kft. végzi.
Jelenleg a kiviteli tervek készítése van folyamatban, melynek elkészültét követõen a kivitelezési munkálatok is
megkezdõdhetnek.
A projekt fizikai befejezése elõre láthatóan 2019. év vége.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
NYÁRSAPÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BELTERÜLETI UTAK KORSZERÛSÍTÉSE
Nyársapát Község Önkormányzata 2018. 04. 23-án sikeres pályázatot nyújtott be a Önkormányzati tulajdonú belterületi
utak szilárd burkolattal történõ kiépítésének, felújításának és korszerûsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal
Pest megye területén címû, PM_ONKORMUT_2018 kódszámú felhívásra. A projekt a Magyar Állam finanszírozásával
valósul meg, támogatója a Pénzügyminisztérium.
A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja
2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések elõirányzatból.
Az önkormányzat a 78,64 millió forint vissza nem térítendõ támogatás segítségével a Dózsa György utca, Viola utca,
Vasút utca, Rákóczi utca és Kun Imre utca felújítását valósítja meg.
A Támogatási Szerzõdés száma: PM_ONKORMUT_2018/18
A pozitív támogatói döntést 2018. november 29-én küldte ki a Magyar Államkincstár. 2019. február 18-án pedig a
Támogatási Szerzõdés mindkét fél aláírását követõen hatályba lépett.
A fejlesztés célja és a támogatott tevékenység fõbb elemei:
A projekt célja a pályázatban megjelölt önkormányzati tulajdonú belterületi utak felújítása és korszerûsítése a településen,
melynek megvalósulása nagy jelentõséggel bír a település életében. Az érintett útszakaszok hossza összesen 1716 fm,
amibõl a Dózsa György u. 770 fm, a Viola utca 240 fm, a Vasút utca 160 fm, a Rákóczi u. 370 fm a Kun Imre
u. pedig 176 fm.
A legfontosabb cél az útfelület javítása, állagmegóvása, a közlekedés biztonság javítása. Az utcák teljes hosszában
javított burkolatot kapnak 5 cm AC11 aszfalt terítéssel. A kapubehajtók burkolását jelen beruházás nem tartalmazza,
csak az esetleges szintbe emelést, mely a sérültek biztonságos használatát jelenti a járdához, ill. a járdákról. Kialakítás
során figyelembe vettük az utca meglévõ adottságait. A tervezett utak hosszúságát a fentiekben jelöltük meg, szélességét
egységesen 4,0 m szélesen. Mindkét oldalon 0,5 m széles padkával, mely zúzott kõvel az utat megtámasztja. A padka
biztosítja a kitérést és a leállást.
Az építés során fakivágásra nem kerül sor. Ellenkezõleg, új fák ültetésére kerül sor a polgármesteri hivatal munkatársa
által kijelölt helyekre. Utcánként 5 db összesen 25 db fa ültetésére kerül sor. Kihelyezésre kerülnek sebességi haladást
jelzõ táblák, utcánként 1 db a tervezési szakaszt érintõ utca elején. Forgalmi sebességet korlátozó eszköz kerül
kihelyezésre a kialakított új pályaszakaszokon. Fekvõrendõrbõl a Dózsa György utcában, a Rákóczi utcában és Viola
utcában 2-2 db, a Vasút utcában és a Kun Imre utcában pedig 1-1 kerül elhelyezésre. Ehhez kapcsolódóan elhelyezésre
kerülnek a fekvõrendõrt jelzõ táblák, fekvõrendõrönként 2-2 db. Az érintett útszakaszokon található vállalkozásokhoz
kapcsolódva utcánként 1-1 db 4 kerékpár tárolására alkalmas tároló eszköz is elhelyezésre kerül.
A fejlesztés eredményei és társadalmi-gazdasági hatásai:
A projekt több pozitív változást is fog hozni a település életében, hiszen a beruházás eredményeképp veszélyhelyzetben
gyorsabban helyszínre érnek a rendõrség, katasztrófavédelem szakemberei, orvosi ügyelet, mentõszolgálat gépkocsijai. Itt érik el a lakosok a településen lévõ szolgáltatásokat, orvosi rendelést, iskolai ellátást, tömegközlekedési útvonalakat,
vasút állomást, buszjáratokat. A lakosság által használt gépkocsik rossz idõjárási körülmények esetén is biztonsággal
céljukhoz érnek. A közlekedési lehetõségek javulásával az ott élõ lakosság életkörülményei is javulnak.
Közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a kivitelezõ, akivel 2019.04.25-én megkötésre került a vállalkozási
szerzõdés. A kivitelezési munkálatokat a KAISER Aszfalt Kft. végzi.
A kivitelezés befejezése elõre láthatóan 2019. május vége.
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SZÉKELYKAPU AVATÁS NYÁRSAPÁTON
III. MAGYAR KONYHA VILÁGNAPJA
Nyársapát adott helyet a IX. Magyar Világtalálkozó kiemelt
rendezvényének, a III. Magyar Konyha Világnapja
programjának 2019. május 19-én a Szarka-kúria parkjában.
Egyszerre három helyszínen zajlottak az események.
A 32 csapat részvételével lezajlott fõzõversenynek és a
kulturális mûsoroknak a kúria adott méltó helyet, a
templomtéren Székelykapu ünnepélyes átadására, avatására
került sor, a mûvelõdési házban pedig nemzetközi
konferencia eseményei zajlottak a magyar gasztronómiáról
és a turisztikáról. A kiemelt témakör a magyar méz, illetve
a szamóca volt.
Reggel 8 órától már érkeztek a fõzõ csapatok a világ
minden részérõl, akik a hagyományos magyar konyha
ételeit, süteményeket, italokat tárcsás és bográcsban fõtt
étkeket készítettek. Jöttek magyar csapatok Erdélybõl, Délvidékrõl, Felvidékrõl, Ausztráliából, Brazíliából,
Argentínából, Nigériából is.
A kúria parkjában 10 órakor tartott megnyitó után egy
csodálatos menet indult meg a római katolikus
templomunkhoz, a Székelykapu avatás helyszínére.
A menet élén nyársapáti apróságok, az általános iskola és
az óvoda mazsorett táncosai vonultak, õket a Csantavéri
Tambura Zenekar kísérte. A Tápióbicskei Hagyományõrzõ
Tüzércsapat 2 ló vontatta 6 fontos rézágyúja díszlövése
indította a menetet, melyben a határokon innen és túlról
érkezett Panoráma Világklub népviseletbe öltözött tagjai
hozták a 18 magyar történelmi zászlót, illetve a magyar
zászlókat. Lovaskocsin is érkeztek a templomhoz a
vendégeink, ahol ennek az egyszerre vidám, színes, és
megható, nem mindennapi felvonulásnak a megérkezése
után vette kezdetét a Székelykapu ünnepélyes avatása.
Az ünnepség a magyar himnusz hangjaival kezdõdött,
tárogatón Vestergám Miklós játszott.
Bimbó Brigitta mondta el egy elsõ kötetes nyársapáti költõ,
Halasi Tamás: Falum címû versét, mely a település 65.
évfordulójára kiírt pályázat nyertese.
Földi László országgyûlési képviselõ úr és Kis Miklós
polgármester úr mondtak köszöntõt.
Az általános iskola diákja, Kardos Boglárka mondta el
Majtényi Flóra: Mi a haza címû versét, mely után ismét
tárogató csodás hangját hallhattuk.
A szalagot Földi László országgyûlési képviselõ, Kis
Miklós polgármester úr, dr. Tanka László, a Magyar
Világtalálkozó Elnöke és Lõrincz Gábor, Szentegyházáról
érkezett asztalosmester, a székelykapu alkotója vágta el.
A szalag átvágását hatalmas dörrenéssel ágyúlövés
üdvözölte.
A székelykaput Kovács Miklós atya áldotta, illetve szentelte
fel.
Ünnepségünk befejezéseként szintén tárogató kíséretével
énekeltük el a székely himnuszt.
Ekkor három részre szakadt az ünnepi felvonulás. A
templomban mise kezdõdött, a konferencia résztvevõi a
mûvelõdési házba mentek, a menet nagyobb része pedig

visszatért kúria parkjába, ahol folytatódtak a III. Magyar
Konyha Világnapja rendezvény programjai, melyre
szeretettel vártunk mindenkit.
A mûvelõdési házban Szabó Albertné Monzinger Violetta
tartott elõadást a földi eperrõl és a családi vállalkozásukról.
Megkóstolhatták a jelenlévõk Violetta szamóca lekvárját,
szamóca pálinkát és természetesen a szamócát. A magyar
mézrõl Tápióbicskei Hagyományõrzõ Tüzércsapat egyik
tagja, Bori József méhész tartott nagyon érdekes
tájékoztatót. Megízlelhették a résztvevõk a csodálatos
magyar mézet, mézes süteményt, és mézes pálinkát is
lehetett kóstolni.
A magyar korona másolatát is fogadhattuk itt Nyársapáton,
ezen a nemzetközi rendezvényen. A kúria elõtt lévõ koronát
formázó pergola alatt állította ki a Szent Korona másolatát
a koronaõrök vitézi rendje, akik díszõrséget álltak a korona
másolata mögött, illetve az eredményhirdetésnél a
színpadon. Nagyon kevés az a rendezvény, ahol jelen lehet
a korona is, mely megtiszteltetés volt számunkra.
A fõzõverseny eredményhirdetésén Vér János Világklub
elnök, versenyigazgató, dr. Tanka László, a Magyar
Világtalálkozó elnöke és a 8 tagú zsûri Komlósi Mihály
vezetésével értékelte az elkészített étkeket. A csapatok
arany, ezüst vagy bronz oklevelet és kupát kaptak. Vér
János szerint nem az eredmény, a verseny a lényeg, hanem
az együttlét, a barátság, a kapcsolatok ápolása, a
hagyományos magyar konyha értékeinek megõrzése.
A színpadon egymást váltották a fellépõk, akik mindent
megtettek, hogy a közönség nagyon jól érezze magát, jól
szórakozzon a nívós programokon. Nagy sikerrel
mutatkoztak be Molnár Máté és az általános iskola Tetszes néptáncosai, a Nyársapáti Népdalkör tagjai, Bimbó
Brigitta és Strabán Anna Nusika. Felvidéki, délvidéki,
kárpátaljai elõadómûvészek, a Tornyosi Tamburazenekar,
betyár parádé, és 6 tagú cigányzenekar zenélt élõben.
Budapestrõl érkeztek vendég mûvészek, Szóka Júlia,
Nógrádi Tóth István, Szegedi Csaba, Tolnai Mari, Kovács
Krisztina, Farkas Annamária, Ajtai Marika, Suták Ferenc,
Ráduly Tímea, akik operettekkel, magyar nótákkal
kedveskedtek a közönségnek. Természetesen nem
feledkeztünk meg a gyerekekrõl sem. Légvár, és kézmûves
foglalkozások várták a kicsiket. Természetesen finom
babgulyás, az árusok kézmûves termékei és különbözõ
finomságai, ételek, italok, a Gazdakör faházában pálinka
és borkóstoló is várta a III. Magyar Konyha Világnapja
rendezvényre kilátogatókat.
Úgy érzem, hogy minden vendégünk jól érezhette magát,
és a programok végeztével elégedetten, szívében pozitív
élményekkel térhetett haza kis községünkbõl, Nyársapátról.
Köszönjük mindenkinek, aki munkájával, részvételével,
szereplésével, közremûködésével, támogatásával hozzájárult
a III. Magyar Konyha Világnapja rendezvény sikeréhez!
Nagyné Kovács Éva
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III. MAGYAR KONYHA VILÁGNAPJA
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BESZÉDES KÉPEK

SZÉKELYKAPU AVATÁS
III. MAGYAR KONYHA VILÁGNAPJA

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!
Nagy tisztelettel köszönjük a fantasztikus vendégszeretetet, amit tapasztaltunk
Önöknél. Bízunk benne, hogy még sokszor tudunk részt venni a
rendezvényeiken!
Kérem, tolmácsolja a helyi lakóknak is a szívélyes vendéglátás iránti
köszönetünket.
Köszönettel: Tápiósági Lovassport Egyesület nevében: Kun Edit
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N YÁRSAPÁTI

EGY 41 ÉVVEL EZELÕTTI INTERJÚ DR. GYÁFRÁS SÁNDORRAL, NYÁRSAPÁT ORVOSÁVAL
Dr. Gyáfrás Sándor képviselõ úr egy megsárgult,
mechanikus írógéppel készült szöveget hozott magával a
könyvtárba 2019. május 23-án délután, amikorra
beszélgetésünket terveztük a Hírmondó számára, azzal, ha
gondolom, ezt is leírhatom.
Annyira érdekes, és különleges, hogy szeretném megosztani
Nyársapát mai lakóival a Zrinyi Miklós Szocialista Brigád
által készített interjút.
„1978. március hónapban brigádunk az orvosi rendelõben
kért személyes találkozást dr. Gyáfrás Sándorral, Nyársapát
község orvosával. Beszélgetésünk tartalmát a következõ
kérdések és válaszok adják:
Melyek voltak életének fõbb állomásai?
Általános iskolai tanulmányaimat Nyársapát egyik
külterületi iskolájában, a Róna-telepen végeztem el. Hasonló
körülmények között, mint sok más tanyán élõ, szegény
családból származó egyszerû gyerek. Családunkban heten
voltunk testvérek, közülük én voltam a legidõsebb. A
ceglédi gimnáziumi évek után a Községi Tanács társadalmi
ösztöndíjasaként kerültem Szegedre, ahol orvosi diplomát
szereztem. Most már 8éve ebben a községben dolgozom.
Szeretem ezt a helyet, a benne lakó embereket, jól érzem
magam közöttük.
Mikor kötött házasságot?
Feleségemmel még a gimnáziumban ismerkedtem meg. A
Szegeden töltött egyetemi, illetve fõiskolai évek tovább
erõsítették kapcsolatunkat. Utolsó éves orvostanhallgató
voltam, amikor megnõsültem. Azóta 2 gyermekünk
született. Azt hiszem, a fiú az apja fia, a kislányunk inkább
az anyja természetét örökölte.
Hogyan állta meg helyét a gimnáziumban a tanyai
iskolában szerzett ismeretekkel?
Természetesen kissé nehezebb volt a kezdet. Ezt a gyorsan
összegyûjtött 3 elégtelen osztályzat is igazolta. Az igazat
megvallva, a tanyai iskolában is többet tanulhattam volna,
de úgy látszik, nem voltam eléggé lelkes, hiszen lett volna
idõm otthon is tanulni, a feladatot, szóbeli leckét mégis
csak iskolába menet, út közben olvasva tanulmányoztam
át. Aztán erõs akarással utolértem a többieket, behoztam
a hátrányt.
Elég volt-e a társadalmi ösztöndíj a továbbtanuláshoz?
A szükségeshez igen. Természetesen – a lehetõségekhez
mérten – szüleim is segítettek. A tanítási szüneteken pedig
magam is munkába álltam. Éveken át a cséplõgépnél
dolgoztam. Úgy gondoltam, ha más kibírja, én is kibírom.
Tulajdonképpen ennek a dacnak köszönhetem egy kicsit
azt is, hogy orvos lettem. Hiszen munka közben mondták
többen is: „Akkor lesz ebbõl orvos, mikor belõlem.” Ezután
még erõsebben akartam azt, amit kimondtam, amit
elhatároztam. Hát sikerült.
Terve, elképzelései?

Egyelõre nem kívánkozom el Nyársapátról. Annak ellenére,
hogy Cegléden lakást építünk, pár évig még ezen a helyen
szeretném gyógyítani az embereket.
Belgyógyász szerettem volna lenni, de hát akkor nem
folytathattam tanulmányaimat, hiszen kötött a társadalmi
ösztöndíj. Úgy gondolom, hogy most már ennek nincs
akadálya.
Milyen érzés volt, mikor másfél évi ittléte után
megválasztották tanácstagnak? A körzetével hogyan tartja
a kapcsolatot?
Jólesett a bizalom. A 10-15 család problémáit, kéréseit,
javaslatait továbbítani sosem jelentett nehéz feladatot,
hiszen a perifériás területen lakó emberekkel, mint orvos
is gyakran találkozom. Az évenként tartott tanácstagi
beszámolók tulajdonképpen már csak összefoglalói ezeknek
a fölméréseknek. Természetesen a csellengõ, alkoholista
embernek ezután sem lehet segíteni csak külsõleg, anyagi
támogatásukkal, segélyezésükkel ezután sem lehet
egyetérteni.
A községi szintû megmozdulásokban miért vesz részt
szívesen? Hogyan veszi ezt tudomásul a családja?
Amiben részt veszek, azt magam is szeretem. Ezért szívesen
megyek pl. sakkozni, társadalmi munkába. Szeretem azokat
az embereket, akikkel ebben együtt lehetek. S ezt a mi
családunk is megértõen fogadja.
Van-e valamilyen hobbija?
Szívesen kertészkedem. A motor, az autó karbantartása is
kellemes kikapcsolódást jelent számomra. A hanglemezek
gyûjtése és hallgatása szintén kedvteléseim közé tartozik.
Milyen érzés volt, amikor az elsõ nyársapáti embert
meggyógyította?
Csodálatos, nagyon jó érzés. Olyan, amely hangulatot ad,
feldob. Kár, hogy mindenkin nem lehet segíteni.
Milyen érzés, ha az éjszaka kellõs közepén beteghez hívják?
Bizony nagyon rossz érzés a nyugalmi idõt megszakítani.
Pedig nem igen van olyan éjszaka, amikor 2-3 beteghez
ne hívnának. Így aztán gyakran még az alvásra se jut idõ.
Az állandó készenléti állapot állandó feszültséget és
fáradtságot eredményez, õrli az ember idegrendszerét. Ezért
van az, hogy az ilyen és hasonló helyekre nem szívesen
jönnek az orvosok.
Úgy tudjuk, hogy a gyerekek vizsgálatát és gyógyítását
nagy szeretettel és körültekintéssel kezeli. Miért?
Mint minden felnõtt ember, én is szeretem a gyerekeket.
Jópofák. Szeretem õket dédelgetni.
Búcsúzóul mit tanácsolna az embereknek?
Ha baj vagy bánat ér bennünket, nem szabad mindjárt
összeroppanni. Erõsen akarni kell a hibák kijavítását, a
siker nem marad el. A másik, amit mondhatnék, hogy
szeretni kell az embereket, bízni kell bennük akkor is, ha
néha bosszúságot okoznak.
Köszönjük a beszélgetést. Jó egészséget és sok nyugodt
éjszakát kívánunk.”
Nagyné Kovács Éva
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RIPORT DR. GYÁFRÁS SÁNDOR KÉPVISELÕVEL
A jelenlegi képviselõ-testület tagjaival
folytatott beszélgetések sorában dr.
Gyáfrás Sándor következik, akinek
köszönöm, hogy gyógyító munkája
mellett idõt szakított arra, hogy
válaszoljon kérdéseimre.
- Mióta vállal szerepet a nyársapáti
közéletben és miért?
1971-tõl vagyok körzeti orvos, 1972ben választottak meg tanácstagnak,
majd a VB tagjának. 1989-tõl folyamatosan önkormányzati képviselõ vagyok, 1 ciklusban alpolgármesterként
is dolgoztam. Úgy éreztem, hogy elfogadtak, mint embert, és mint orvost
is, így fölkértek, hogy induljak a
helyhatósági választásokon. Jól esett a
bizalom, úgy gondoltam, hogy adhatok
valami pluszt is ezáltal a mindennapi
munkán kívül.
- Milyen érzés képviselõként dolgozni?
Vegyes érzéseim vannak. Régebben
tiszteletet kaptunk, manapság inkább
szidást, becsmérlést. Jó érzés, amikor
sikerül jót tenni, amikor nem, az rossz
érzéssel tölt el nem csak engem, hanem társaimat is.
- Doktor úr számára mi a legnagyobb,
legfontosabb eredmény az elmúlt 5
évbõl?

Az elmúlt 5 évet nem tudom külön
választani a majdnem 50 évtõl.
Legfontosabbnak a község fejlõdését,
intézményeink
felújítását,
korszerûsítését, az iskola, az óvoda,
az egészségház, a mûvelõdési ház stb.
megújulását, az utak javítását, a
községi központ tovább szépítését,
parkok, játszóterek felújítását,
szépítését tartom.
- Milyen elképzelései vannak
településünk jövõjérõl?
Úgy gondolom, hogy a falu egy
összkomfortos település lett, van
vezetékes víz, gáz, telefon stb., minden
infrastruktúra adott, de a megélhetés,
a helyi munkahelyek tovább
csökkentek, az emberek távoli
munkahelyekre kénytelenek járni.
Sajnálom, hogy állandó munkahely,
több dolgozót foglalkoztató ipari üzem
nem létesült a faluban. Úgy gondolom,
hogy községünk lakható, de helyi
állandó munkahelyet kellene biztosítani
a mezõgazdasági idényjellegû
tevékenység mellett. Régebben az
egész falu családiasabb, összefogó
község volt, közös társadalmi
munkákat végeztünk, az egész falut

megmozgató sport programok voltak
a focitól a sakkig, az óvodásoktól az
öregek korosztályáig. Most általános
az elkülönülés, a visszahúzódás, a
befelé fordulás, széthúzás, ami jó
lenne, ha megváltozna, a régi lenne.
- A következõ választáson újra
megméretteti magát doktor úr?
Még három cikluson szeretném
megmérettetni magam, de 15 kg-mal
súlyosabb vagyok a versenysúlyomnál
és 15 évvel idõsebb vagyok a
versenykoromnál, így már nincs
megmérettetés, a versenyzésrõl
lemondok.
Megköszönöm a nyársapáti emberek
eddigi bizalmát, amit megtisztelõnek
éreztem. Kívánom, hogy legyen
fiatalabb, agilisabb, emberszeretõ
önkormányzati képviselõjük helyettem.
Kívánom, hogy doktor úr õrizze meg
jó humorát még nagyon hosszú éveken
át, és 15 év múlva is ilyen jó
hangulatú, õszinte beszélgetést
jelentethessünk meg tartalmas élete
történéseirõl.
Tisztelettel: Nagyné Kovács Éva

FODOR FERENCNÉ GYÖNGYVÉR ARANYDIPLOMÁS
A Hírmondó olvasóinak nem kell
különösebben bemutatnom Fodor
Ferencné Gyöngyvért, akinek a neve
összeforrt az óvodáéval.
Annak kapcsán beszélgettem
Gyöngyvérrel, hogy május 31-én, a
pedagógusnapon
vette
át
aranydiplomáját, melyhez szívbõl
gratulálunk.
Kérlek, hogy beszélj magadról, arról,
hogy mit csinálsz most, mi tesz
boldoggá.
Számomra nagyon fontos a család.
Édesapám, Kun Imre, 15 évig volt az
általános iskola igazgatója. Utcát
neveztek el róla itt Nyársapáton, ami
nagy megtiszteltetés. Édesanyám
biztosította nekünk a meleg családi
fészket, szép gyermekkorom volt! A
nõvérem is pedagógus lett, így én is
a nyomdokaikba léptem. Nyársapáton

végeztem az általános iskolát – 1955
óta élek a községben. A nagykõrösi
Arany
János
Gimnáziumban
érettségiztem, Kecskeméten a
Felsõfokú Óvónõképzõben váltam
óvónõvé. 1968-ban diplomáztam,
abban az évben férjhez mentem Fodor
Ferenc tanítóhoz. Ceglédbercelen
kezdtem dolgozni 1971. október 1-ig,
amikor megnyílt Nyársapáton az
óvoda. 14 éve nyugdíjas vagyok, addig
34 éven át voltam az óvoda vezetõje.
Elõször egy csoportos, 1977-ben két
csoportos, majd három csoportos lett
az óvodánk. Bíróné Irénke, Balogné
Irénke, Dóri, Rozika, Hajni, Bözsõ,
Julika, Éva, Kapásné Rózsika, Bálintné
Marika, Rózsa, Nusika… Nagyon jó
csapat voltunk, a gyerekeket
szeretetben, békességben neveltük. Az
anyák napják, a gyereknapok, a

ballagások, a fellépéseink, a dáridók
… Szép idõk voltak. A falu életében
lehetõség szerint részt vettem. Két
gyermekünk született, a lányom is
pedagógus lett. Mondhatom, hogy a
férjem a nyársapáti lövészet atyja volt,
hosszú évekig. Ebben én is és az egész
család is aktívan segítette. Munkánk
elismeréséül mindketten Nyársapát
Díszpolgára címet kaptunk. Pedagógusi
munkámért miniszteri dicséretet is
kaptam.
Jelenleg a férjemmel éldegélünk
kettecskén, és várjuk a gyerekeket és
a 6 fiú unokánkat haza. Õk jelentik
számomra a legnagyobb boldogságot.
Még egyszer gratulálok az
aranydiplomához és egész családodnak
nagyon hosszú, boldog életet kívánok.
Nagyné Kovács Éva
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TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS
Június 4-én 16 órakor, a Boldog Apor Vilmosról elnevezett
katolikus templomunkban kezdõdött községi
rendezvényünk Himnuszunk közös eléneklésével, majd
Tóth Tibor alpolgármester mondta el emléknapi beszédét.
Nyársapáti Népdalkör elsõ világháborús katonadalokat adott
elõ, majd Mahalek Gábor verses, zenés összeállítása
következett.
A szégyenletes Trianoni „békeszerzõdést” 1920. június 4én, magyar idõ szerint 16 óra 32 perckor írták alá. Ennek
emlékére - a mûsor közben – pontosan ebben az idõpontban
Tóth Tibor alpolgármester, megemlékezésünk szónoka
harangot kondított meg.
Nyársapát község központi terén áll a Trianoni Emlékmû,
melyet minden évben koszorúk borítanak.

Az emlékmû talapzatán koszorút helyeztek el az
önkormányzat, az ÁMK, az általános iskola, és a községben
mûködõ civil szervezetek képviselõi.
Megemlékezésünk a Székely himnusz közös eléneklésével
zárult.
Köszönöm minden szereplõnek, közremûködõnek, és
mindenkinek, aki eljött, hogy résztvevõje volt
megemlékezésünknek.
„Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk
Mi egy vérbõl valók vagyunk.”

ÓVODAI

Nagyné Kovács Éva

HÍREK

ANYÁK NAPJA A KISCSOPORTBAN
Édesanyám szeretlek: május legszebb ünnepe a háláé, az
örömé, az együttlété. A Maci csoport május 17-én délelõtt
ünnepelt. Hetek óta készítettük ajándékainkat, tanultuk
dalainkat, verseinket, játékainkat, õriztük titkainkat.
Díszbe öltöztettük csoport szobánkat, folyosónkat és persze
a szívünket is. Felvettük a legszebb ruhánkat is ezen a
napon és izgatottan vártuk a vendégeinket. Meghatottan
vonultunk be az öltözõbe, s büszkén állíthatom derekasan
helyt állva adtak bele anyait – mamait az ajándék
összeállításába. Videó nézéssel, fotófalnál való
összebújással ért véget ez a szép délelõtt.

Óvónõk

ANYÁK NAPJA A NAGYCSOPORTBAN
Május 9-én délután szeretettel vártuk az Édesanyákat és
Nagymamákat az óvodában megrendezett ünnepségünkre.
Régóta készülõdtünk e-jeles napra, verseket, dalokat
tanultunk, ajándékot készítettünk. A mûsor végén sokak
örömére levetítettük, hogy ki, miért szereti az anyukáját;
minden kisgyermeket megkérdeztünk errõl és felvettük
videóra. Sok Anyuka könnybe lábadt szemmel nézte és
hallgatta gyermekét.
Minden kisgyerek boldogan mondta el, énekelte a
meglepetés sorait és dalait Anyukájának és nagymamájának.
Hangulatos zenére szalaggal táncoltak a gyermekek.
Reméljük sikerült meglepetést és örömöt szerezni minden
kedves Édesanyának és Nagymamának.

Óvónõk

H ÍRMONDÓ
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ANYÁK NAPJA A „MÉHECSKE” CSOPORTBAN
Az idei évben a - megszokottól eltérõen - évzáróval Mindenki könnyes szemmel, meghatódva, büszkeséggel
egybekötött Anyák napját tartottunk a Méhecske teli szívvel állt fel a mûsor végén.
csoportban. Ezen a délutánon vendégeink voltak az
édesanyák, nagymamák, keresztanyukák. A gyerekek Ildikó
„Anyák napján, édesanyám,
néni vezetésével, néptánccal nyitották meg az ünnepi
azt kívánom néked,
mûsort, majd az évközben tanult versekkel, dalokkal,
Teljesüljön minden vágyad,
gyermekjátékokkal lepték meg családtagjaikat.
minden reménységed.
A mûsor második felében köszöntötték édesanyjukat,
Jóságos két szemedben sose lássak könnyet
nagymamájukat, átadták saját kezeikkel készített
Amerre lépsz, ezer virág
ajándékaikat.
Borítsa a földet.„
Ezzel köszönték meg a szeretetet, törõdést, amit egy
Óvónõk
édesanya ad a gyermekének.

APÁK NAPJA
Idén ötödik alkalommal rendeztük meg
az Apák napját az óvodánkban.
Minden évben érdeklõdéssel,
kíváncsian várják az apukák ezt a
napot. Idén sem volt ez másképp.
A hét folyamán a gyerekek arcukon
õszinte mosollyal rajzolták le
apukájukat és készítettek nekik
ajándékot, melyet minden apuka
büszkeséggel viselt ezen az ünnepen.
A gyerekek édesapjuk kezét fogva
várták a vidám hangulatú délutáni
közös programot, ahol különbözõ
próbatételek teljesítése után kapták
meg az apukák a gyermekeik által
elkészített ajándékaikat.

Az idõjárás csalafintaságának ellenére szívvel, szeretettel tért mindenki haza
is egy vidám, játékokkal teli szép a családjához.
délutánt töltöttek gyermekeikkel az
édesapák.
„Édesapa
A feladatok elvégzéséhez szükség volt
Mit
jelent
nekem e szó?
ügyességre, gyorsaságra, szerencsére,
Mindent,
az
egész életemet!
gyermekkori
emlékekre
és
Õ
az,
ki
hûen
szeret engem.
természetesen a saját gyermek
Õ az, ki lehozta a csillagot értem.
ismeretére.
Õ az, ki fogta kezem a
Miután mindenki elfáradt, egymással
nehézségben.
beszélgetve kóstolhattak frissen sült
meleg lángost, amit ez úton is Õ az, ki mellett soha nem féltem.
Szeretlek Édesapám!”
köszönünk szépen a daduska néniknek.
Egy olyan nap után, ahol minden az
édesapáról és gyermekérõl szól, meleg
Óvónõk
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MACI CSOPORT KIRÁNDULT A KECSKEMÉTI VADASPARKBA
Május 10-én végre napos reggelre ébredtünk. Megérkeztünk reggel az óvodába és szülõi kisérettel útra keltünk a
Kecskeméti Vadasparkba. Busszal utaztunk Kecskemétre, ami nagy élmény volt a gyermekeknek A játszótéren
megreggeliztünk, majd birtokba vettük az állatkertet. Gondozott, változatos lakók fogadtak minket pl.: emu, oroszlán,
farkas; megetethettük õket zoo csemegével, láthattunk látvány etetést, cinege fészekaljat, sõt sérülésbõl felgyógyított,
varjút.
Emlékbe egy csoport fotót hozhattunk magunkkal, ami a faliújságunkat díszítve emlékeztet minket erre a szép napra.
Óvónõk

OVIOLIMPIA
Ebben az évben Dánszentmiklóson rendezték meg az
Oviolimpiát május 18-án. Sokat készültünk a
megmérettetésre. Sajnos sokan megbetegedtek a verseny
napjára, de sikerült azért a kiscsapatunkat összeverbuválni.
Lelkesen, tele izgalommal indultunk a nagy útra.
Felvonultunk az olimpia megnyitóján képviselve büszkén
településünket.
Nagyon ügyesen és bátran oldottak meg minden feladatot.
Igaz nem értünk el helyezést, de hõsiesen küzdöttek
gyermekeink. A gyermekeket kisérõ szülõk, pedagógusok

lelkesen drukkoltak. Minden résztvevõ kapott érmet és
ajándékot jutalmul. Az olimpia után a Kolompos együttes
koncertjén „bulizhattak” versenyzõink. A szervezõk finom
ebéddel vendégelték meg a résztvevõket. Külön köszönet
Kis Miklós polgármester úrnak és Nyársapát
Önkormányzatának, hogy támogatták és segítették
részvételünket az olimpián, valamint sporteszközökkel
jutalmazták külön-külön a gyermekeinket.
Óvónõk
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ISKOLAI HÍREK

KÖSZÖNET MINDENÉRT!
Az év vége a számadások ideje. Egy iskola életében év
vége júniusban van. Most van itt az ideje, hogy
gyermekeink, és a saját nevünkben köszönetet mondjunk
mindenkinek, aki valamilyen módon segített, hogy a
gyerekek, pedagógusok szebb környezetben töltsék az
idejüket.
Köszönjük Bimbó Pálnak és csapatának a kert
gondozásában nyújtott segítséget.
Köszönjük Kis Miklós polgármester úrnak az aszfaltos
utunkat.
Köszönjük T-Nagy András, Jenei Zsolt segítségét a
projektorok felszerelésében.
Köszönjük, annak a maroknyi szülõi gárdának a
támogatását, akik minden rendezvényünkön kivették
részüket a munkából. Elismerésként álljon itt a nevük:
Hegedûs Ilona, Reggelné Török Krisztina, Majorosiné
Farkas Éva, Monori Zsuzsanna, Nagy Jánosné, Hanyecz
Tímea, Csontosné Kis Anita
Április elején, az 50. évfordulót — három napon át —
különbözõ rendezvényekkel ünnepelte az iskola közössége.
Csütörtökön falujáró vetélkedõre hívtuk a szomszédos
települések iskoláit. 9 csapat ismerkedett Nyársapáttal.
Jártak a kocsányos tölgy emlékfájánál, a templomban, a
sportpályán, az iskolában, Elek apó kútjánál, a
polgármesteri hivatalban, a könyvtárban, a múzeumban.
Mindenhol próbákat teljesítettek a gyerekek. Elfáradtak a
közel négy órás túrázás alatt, de megérte végig küzdeni
az állomásokat, mert a Szarka-kúriában a Népdalkör tagjai
által sütött kenyérlángos várta a társaságot. Köszönjük a
Népdalkör tagjainak az isteni finom lángost! Köszönjük
a szülõk segítséget az állomáshelyeken!
Pénteken délután öregdiákokkal mérkõztek meg jelenlegi
diákjaink fociban, és kosárlabdában.
Este családi sorverseny zajlott nyolc (apa – anya – 1
gyermek) csapat között.
Köszönjük Víg Károlynak, és Vígné Kerekes
Magdolnának a szervezést és lebonyolítást!
Szombaton délelõtt kötetlen beszélgetésre vártuk iskolánk
volt pedagógusait, diákjait, elöljáróinkat, és a település
vezetõit. Köszöntõt mondott Dancsó Rozália az iskola
jelenlegi vezetõje, Tóth Tibor, nyugalmazott igazgató, majd
Kis Miklós, a település polgármestere. A rendezvény
sikeréhez hozzájárult Kis Miklós polgármester úr
nagylelkû adománya. Hálásan köszönjük a finom sültet
és innivalót!
A délelõtt folyamán 50, 40, 35, 30, 20 és 15 éves
osztálytalálkozók is zajlottak.
A programba építve két helyszínen koszorúztunk.
A Bognár Gokart tulajdonosának tanyája adott helyt 50
évvel ezelõttig Kistelek iskolájának. Az épület falán
emléktáblát helyeztek el, hogy ne merüljön feledésbe az

iskola. Az iskolánk udvarán magasba nyúló kopjafák azon
pedagógusok, és diákok emlékét õrzik, akik már nincsenek
közöttünk. Mindkét helyszínen elhelyeztük az emlékezés
virágait. Köszönjük Bognár Istvánnak a szíves
fogadtatást!
Este családias hangulatú bállal zártuk a
rendezvénysorozatot. A bálon fellépett a Nyársapáti
Népdalkör, az NK HIP HOP csoportja Strabán István
vezetésével. Az est fénypontját Kõhalmi Ferenc bûvész
fellépése jelentette.
A rendezvényt, fõvédnöke, Kis Miklós Zsolt, az
Agrárminisztérium államtitkára nyitotta meg. Az
osztálytermek árnyékolásának megvalósítását tûztük ki
célul, ezért jótékonysági bált rendeztünk. Köszönjük
támogatóinknak, hogy egy kis lépéssel közelebb vittek
bennünket a megvalósításához!
Rendszer Klíma Kft
Szalay Fémmegmunkáló Kft.
Tóth Tibor
Kecskeméti Kocsis Pál Szakközépiskola
Kis Miklós
Kis Miklós Zsolt
Tappancs Újság
Búz Anita (Anita élelmiszer Nagykõrös)
ERZSIKE-KER
Bognár Gokart
HW-ZONE
Torma Virág
ADC (Apáti Dance Club)
Strabán Laura
Lugosi bolt
Lovas Antalné
Ludvig Zsombor
Papp Gergely
Horváth Zsuzsanna (Coop bolt)
1.o-8.o
Benkó Hajnalka
Holló István
Balog Ambrus
Kisprumik Család
Csernus Anita és László
Godó Norbert
Kocsis Húsbolt
Auto Kelly
Füle Borászat
Miczi Flóriánné
Godó Zsuzsanna
Longera Zsolt
Nagyné Szatmári Dóra
Kozma Vivien
Hûtõház
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Miczi Edina és Adrienn
Hartyányi Lászlóné
Kovács Alexa
Tolnai Józsefné
Tolnai Judit
Koncz Család
Biczó Balázs
Dobozi Julianna
Godóné Pozsár Andrea (zöldségbolt)
Csontos Pál és Bence
Bea Bizsu
Bajor Család
Víg Károly és Vígné Kerekes Magdolna
DTKH Kft
Reggel család
Holdfény büfé
Cseri László és Adrienn

Hegedûs Tünde
Tormási Pizzéria
Russo Pizzéria
Szeleczki Óraszaküzlet
Jázmin Bútor
Margó 2004
Kispipa Cukrászda
Marika ruhásbolt
100 Ft-os bolt
Tóthné Bognár Eszter és testvére
Szirom Virágbolt
Orchidea Virágbolt
Köszönjük azoknak a nyársapátiaknak is, akik
támogatójegyet vásároltak!
Iskola dolgozói

MEGHÍVÓ
A Nyársapáti Mátyás Király
Általános Iskola végzõs tanulói
sok szeretettel meghívnak
minden érdeklõdõt
a 2019. június 15-én,
10 órától tartandó
ballagási ünnepségükre,
mely az iskola tornatermében
kerül megrendezésre.
A BALLAGÓ DIÁKOK NÉVSORA:
Kovács Ferenc
Lõrincz Roland
Majorosi Máté József
Mata Ferenc
Monzinger Petra
Nagy Xavér Martin
Pap Melissza
Pataki Benõ
Pálfi Zsanett Kinga
Rehor Levente Attila
Zakar Izabella
Zsikla Vivien Viktória

Benyik Kármen
Czeróczki Ábel
Csiló Klaudia
Deac Hajnalka Emese
Dobozi József Ákos
Farkas Nikoletta
Horváth Zoltán
Kardos Boglárka
Kisfaludi László
Kiskun Noémi
Koncz Mercédesz
Kovács Dávid
Osztályfõnök:
Horváth Dóra
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ZÁNKÁN VOLTUNK…
Május 8-tól 10-ig felejthetetlen
napokat töltöttünk a Balaton északi
partján, Zánkán.
Szerdán korral reggel „hatalmas”
csomagokkal gyülekeztünk a
nyársapáti vasútállomáson. 54
gyermek és 5 felnõtt indult útnak.
Nagyon várták a gyerekek, hiszen
voltak, akik elõször utaztak
vonattal, ráadásul a szüleik nélkül.
A kora délutáni órákban már
mindannyian birtokba vehettük a
szobáinkat. Kicsik és nagyok
fáradtan huppantak az ágyakra.
Alighogy szusszantunk egyet, már
indultunk is „ebédelni”. Finomabbnál, finomabb, bõséges ételeket
fogyaszthattunk az itt töltött napok
alatt. Gyönyörû környezet, csodás
levegõ és persze a BALATON.

A Nyársapáti Mátyás Király
Általános Iskola 6. osztályos
tanulója elkezdte
bontogatni szárnyait.
Virág egyik versét megosztjuk a
kedves olvasókkal.

ÉLET
Lehet, van örök élet,
De a vagyont választja sok ember,
Lehet, nem halnának meg annyian,
Ha hallgatnának az élet szavaira.
Lehet, jobb lenne a világ,
Ha élén nem állna a gazdagság.
Nem a pénz a minden,
Az egészség a titka az életnek.
Lehetünk gazdagok,
Ha mások meghalnak a
hibáinkból,
Az egészség, - megannyi sok év.
Lehet, hullajtunk majd néhány
könnyet,
De szeretteink vesznek körbe,
Az pénz nem öröm,
Az élet örök.
Flórián Virág 6. osztályos tanuló

Megannyi program, szabadság (jó
értelemben véve), barangolások,
beszélgetések, sok vidámság, újdonság. Szinte beleszédült az ember!
Büszkék voltunk a nyársapáti
gyerekekre, mert megdicsértek
minket, hogy ilyen kedves
társasággal már rég találkoztak.
Aki a discon szeretett volna részt
venni, oda mehetett. Aki a
könnyûzenei koncertet választotta,
ott érezte jól magát. Ki kicsit
sétálgatni, barangolni akart, azt
választhatta. Aki ajándékot
vásárolni ment, megtehette.
Nagyobb gyerekeink úgy vigyáztak
kisebb társaikra, mint szemük
fényére. S mi felnõttek sem
vesztettük szemünk elõl egy percre
sem a mieinket.

Gyorsan elrepült ez a pár nap!
Résztvevõként kollégáimnak és a
gyerekeknek csak gratulálni tudok
a helytállásukért. Mi ott összetartoztunk, mi itthon is összetartozunk. Mi a Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskola lakói élményekkel gazdagon tértünk haza.
Elmondhatom, hogy nagy tapasztalás volt ez mindnyájunknak öszszetartozásról, szeretetrõl, egymás
segítésérõl. Reméljük – remélem,
hogy mindenki jól érezte magát!
Köszönet érte Rozika néninek, aki
nélkül ez a projekt nem valósulhatott volna meg! Továbbá hálás
köszönet a kedves kollégáimnak az
együtt töltött napokért!
Szeretettel lejegyezte:
Dobozi Julianna tanító néni
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MÛVELÕDÉSI

HÁZ HÍREK

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk mindenkit a MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA és a NYÁRI NAPFORDULÓ megünneplésére
2019. június 21-én (péntek) 19 órára a Szarka-kúria parkjába.
Program:
Zseblámpás múzeumlátogatás
Szandaszõlõsi Táltos Csikók Dobkör táltos dobolása a tûz körül
Fáklyás felvonulás a Nyugalom parkba, ahol
Hernádi Péter nyáresti koncertjén vehetünk részt.
Mindenkit szeretettel várunk!
Mûvelõdési ház dolgozói

PEACE RUN
2019. május 22-én a Peace Run
maratonfutás résztvevõi jártak
településünkön. Gyõri Gábor és
kollégája felvezetésével érkeztek
hozzánk Nagykõrösrõl, ám aznap
Kecskemét-Szolnok
távolságot
teljesítettek. A világbékére szeretnék
felhívni a figyelmet ezzel az országon,
sõt a világon átívelõ futással, mivel ez
egy az egész világra kiterjedõ
akciósorozat. Magukkal hoztak egy
fáklyát, ami már járt az összes
földrészen, többek között az Északisarktól egészen Ausztráliáig. A béke
lángját szimbolizálja, amit minden
ember szívében fel szeretnének
éleszteni.
A futókat Víg Károly és Tolnai Judit
fogadta a vállalkozó szellemû iskolás
gyerekekkel együtt, a nyársapáti
elágazásnál. Innen futottak a fõutcán
rendõri felvezetéssel, fáklyával a
kézben egészen az óvodáig, ahol már
várták õket kis ovisaink Judit, Irina,
és Zsani néni vezetésével. A futás
végcélja a Szarka kúria udvara volt,
ahol kis vendéglátásban részesültek a
futók, Móni, Ildi, és Kata néni
segítségével. Nagyné Kovács Évi
pedig a múzeumi kiállítótérben állt
helyt, készséggel vezette körbe a
látogatókat. Ezúton köszönjük
segítségüket. Végül, de nem utolsó

sorban köszönjük Bimbó Pálnak és
munkatársainak, hogy elõkészítették a
helyszínt a futók fogadására.
A futók a kúriában, egy kis játékos
zenés mûsorral kedveskedtek a
jelenlévõknek, átadták a fáklyát Víg
Károlynak, aztán kézrõl kézre a
gyerekeknek, ezzel köszönve meg
jelképesen a szívélyes fogadtatást. Azt
kérték, hogy mindenki koncentráljon
a saját lelkére. Ha ott megteremtette a
békét, máris rengeteget tett a
világbékéért.
Ezt kívánom én is. Elõször mindenki
söprögessen a ’saját portáján’, tegyen
rendet a saját életében, akkor talán
elõrébb léphet a falunk közössége is.
A kis vendéglátást megköszönvén,
rendõri felvezetéssel útnak indultak a
futók Cegléd felé. Remélem, sikerrel
jár a ’láng’ terjesztése.
Bimbó Brigitta
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PEDAGÓGUSNAP NYÁRSAPÁTON
Nagy szeretettel vártuk 2019. május
31-én a mûvelõdési ház nagytermébe
a Nyársapáti Mátyás Király Általános
Iskola és az Elek Apó Óvoda
pedagógusait és a munkájukat segítõket
egy meghitt, családias ünnepségre.
A pedagógusnap a tanárok ünnepe.
Június elsõ vasárnapján, a
pedagógusnapon a gyerekek oktatóit
köszöntjük az óvónéniktõl a tanítókon,
tanárokon át az egyetemi oktatókig.
Minden pedagógus megérdemli, hogy
idõnként virággal, apró ajándékkal és
jó szóval kifejezzük köszönetünket,
hogy érezzék, meg vagyunk elégedve
a munkájukkal, szeretjük õket és
hálásak vagyunk, hogy foglalkoztak a
gyermekünkkel. Ne maradjon hát el a
méltó köszönet. Legyen bármi az
ajándék, szívbõl, hálás szívvel adjuk a
törõdésért, gondoskodásért, oktatásért,
nevelésért.
Mi itt Nyársapáton az óvodás és
általános
iskolás
gyerekek
versmondásával, zongora játékával
köszöntük meg azt a fáradtságos,
odaadó munkát, amit ebben a tanévben
végeztek a nyársapáti óvoda és iskola
nebulóiért.
Mûsorunkat óvodásaink, Tóth Viki és
Bárány Laci kezdte egy közös
versmondással, amit nagy mosollyal
tolmácsoltak az óvó néniknek.
Az ovisok után az általános iskolások
következtek. Zongorán Bíró Lilla és
Nagy Nikolett játszott, Mócza Nikolett
pedig egy nagyon vidám verset adott
elõ a pedagógusokról.
Kis mûsorunkat Tolnai-Schulteisz
Johanna zárta, akinek a verse arról
szólt, hogy milyen nehéz helyzete van
annak a tanulónak, akinek az anyukája
tanító.
Nagy szeretettel készültek és nagyon
nagy átéléssel adták elõ produkciójukat
a gyerekek, amit megköszönünk nekik
és felkészítõjüknek is. Az ünnepeltek
nagy tapssal jutalmazták a szereplõket.
Vannak olyan pedagógusaink, illetve
egy konyhás nénink, akiket külön is
köszöntöttünk ezen a jeles napon.
Kisprumik Józsefné Hencz Eszter 1991
óta, már 28 éve dolgozott az általános
iskolában konyhai dolgozóként. Június

1-tõl már nyugdíjas. Esztike
mindenkivel jóban volt, jó kapcsolatot
ápolt munkatársaival, az iskola és az
óvoda pedagógusaival, a mûvelõdési
ház dolgozóival. A gyerekekkel is
nagyon közeli kapcsolatot alakított ki,
a kölcsönös tisztelet és szeretet
jellemezte Esztike és a tanulók
viszonyát is. Az önkormányzat is
számíthatott rá, szívesen, mosolyogva
segített
a
rendezvények
lebonyolításában. A község nevében
köszönjük a munkáját és jó egészséget
kívánunk.
Ez évben vonul nyugdíjba egy
mindenki által ismert és elismert
pedagógus házaspár, Vígné Kerekes
Magdolna és Víg Károly. Magdi l981tõl a mûvelõdési házban, 1995-tõl az
iskolában, Karcsi pedig 1990-tõl
dolgozik az iskolában. Szerteágazó
munkájukért, szinte fel sem sorolható
tevékenységükért
Nyársapátért
Emlékérmet vehettek át. Évtizedek óta
együtt dolgoznak pedagógusként is,
illetve Nyársapát sportjáért, az
irodalomért, a mûvelõdésért, a
gyerekek szabadidõs tevékenységéért,
az iskolai és a községi rendezvények
lebonyolításáért. A Hírmondót is
együtt szerkesztették sok-sok éven
keresztül. Mindketten ez év
karácsonyától lesznek nyugdíjasok.
Csodálatos, tevékeny nyugdíjas éveket
kívánunk mindkettõjüknek.
Tóth Tibort már egy évvel ezelõtt
kellett volna köszöntenünk nyugdíjba
vonulása alkalmából, de ami késik,
nem múlik. Tóth Tibor ízig-vérig
pedagógus, aki hosszú éveken át volt
igazgató, képviselõ, jelenleg
alpolgármester. Tevékenységéért
Nyársapát Díszpolgára Címet illetve
egy nagyon rangos állami kitüntetést,
a Németh László díjat is átvehette.
Igazi mûvész ember, aki az ezoterika
területén is otthon van. Mindenki
számíthat a segítségére. Munkáját
ezúton is nagyon köszönjük, és
továbbra is számítunk rá. Igazán nem
is ment nyugdíjba, hiszen óraadóként
tovább foglalkozik a nyársapáti

gyerekekkel és minden közéleti és
egyéb tevékenységét is tovább
folytatja, melyhez nagyon jó
egészséget, és sok sikert kívánunk.
Szívbõl köszöntöttük Fodor Ferencné
Gyöngyvért, akinek a pedagógus napon
adhattuk át ARANY DIPLOMÁJÁT.
Gyöngyvér Nyársapáton végezte az
általános iskolát – 1955 óta él a
községben. A nagykõrösi Arany János
Gimnáziumban
érettségizett,
Kecskeméten,
a
Felsõfokú
Óvónõképzõben 1968-ban diplomázott.
Ceglédbercelen kezdett dolgozni 1971.
október 1-ig, amikor megnyílt
Nyársapáton az óvoda. Már 14 éve
nyugdíjas, addig 34 éven át volt az
óvoda vezetõje. Elõször az egy
csoportos, 1977-ben a két csoportos,
majd a 3 csoportos óvodában.
Gyöngyvér neve összeforrt az
óvodáéval. A gyerekek játékos
gondozása, nevelése, az oviban a
szeretetteljes légkör megteremtése
mindennél fontosabb volt a számára.
Munkája elismeréséül Nyársapát
Díszpolgára címet, illetve miniszteri
dicséretet is kapott. Jelenleg – és
mindig is - a legnagyobb örömet a
családja
jelenti
számára.
Ünnepségünkön is jelen voltak
gyermekei és unokái is. Arany
diplomájához szívbõl gratulálunk, és
nagyon sok boldogságot, jó egészséget
kívánunk.
Szeretnénk, ha mindannyian továbbra
is részesei lennétek a község életének.
A külön köszöntések után a jelenlévõ
mintegy 40 fõ pedagógus és segítõ
munkatársaik részére ajándékokat adott
át dr. Bicskei Krisztina jegyzõ asszony
és Szõke Piroska Andrea ÁMK vezetõ.
Pedagógus napi ünnepségünk
megvendégeléssel és igazán jó
hangulatú beszélgetéssel zárult.
Minden óvónõnek, tanítónak, tanárnak
és munkatársaiknak is pihenéssel töltött
nyarat, és a következõ tanévben is
eredményes oktatómunkát kívánunk.

Nagyné Kovács Éva
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KÉPEK A PEDAGÓGUSNAPRÓL
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TISZTELT LAKOSOK!
Nyársapáton a József Attila út, Petõfi utca
és a Magyar dûlõ között
csapadékvíz elvezetõ árok építése folyik.
Kérjük Önöket, hogy fokozott
figyelemmel közlekedjenek!
Köszönjük!

Kedves Olvasóink!
Hirdetés és újságcikk
feladására
minden hónap 25-ig
van lehetõség!
Ezt az idõpontot követõen csak
a Hírmondó következõ
számában jelenik meg cikkük!
Megértésüket köszönjük!

Szerkesztõség

Szerkesztõség
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INTERJÚ LÓCSKAI ISTVÁNNAL, AZ APÁTI DANCE CLUB ÜZEMELTETÕJÉVEL
Az „apáti” szó hallatán minden
nyársapáti, illetve környékbeli
lakosnak eszébe jut valami pozitív
emléke az Apáti Dance Clubról
vagy a sokak által Apáti
Bisztróként
emlegetett
szórakozóhelyrõl, ami Nyársapát
központjában helyezkedik el. Az
idõsebb generációval való
beszélgetések alkalmával az élõ
zenés vacsorás bálok, illetve Kadlott Karcsi neve mindig
felmerül. Ha pedig a fiatalabb generációk körében
kérdezõsködünk, akkor a discok, koncertek jutnak az
eszükbe.
Felkerestem Lócskai Istvánt, az Apáti Dance Club
üzemeltetõjét, hogy meséljen egy kicsit magáról, ötleteirõl,
terveirõl. Õ ennek a felkérésnek eleget tett, amit ezúton
is köszönök neki.
Mondj kérlek néhány gondolatot magadról!
Cegléden születtem és a mai napig ott is élek. A
nagyszüleim és a szüleim mindig a helyes úton terelgettek,
neveltek bennünket. Ezért nem is kérdés, hogy számomra,
õk a példaképeim. A szüleimen kívül a testvéreimmel is
nagyon jó, bensõséges viszonyt ápolok. Gyerekkoromban
megtanultam, hogy több lábon kell állni. Az Apáti Dance
Club vezetése mellett fegyveres õrség tagjaként dolgozom
a Repülõtéren.
Azt látom, hogy több lábon állsz, de hogy jött a
vendéglátás?
Már gyerekként a nagyszüleimtõl is azt láttam, hogy
sokoldalúnak kell lenni. Tudni kell haladni a korral. Õk
is a vendéglátásban tevékenykedtek, volt nekik Cegléden
egy kocsmájuk. Tõlük is rengeteg tapasztalatot szereztem.
Mindemellett szerencsésnek mondhatom magam, hisz fiatal
korom ellenére bejártam a világot. Voltam Angliában,
Németországban, Ausztriában és Shanghaiban. Ezekben
az országokban is szereztem vendéglátói tapasztalatokat,
amit azóta is kamatoztatni tudok.
A különbözõ külföldi országokon kívül dolgoztam
Budapesten neves éttermekben.
Miután a letelepedés mellett döntöttem kipróbáltam magam
teljesen más területen is. Készenléti rendõr is voltam egy
ideig.
Miért az Apáti Dance Clubra esett a választásod?
Fiatalabb koromban a haverjaimmal jártunk ide bulizni.
Arról értesültem, hogy egy ideje már nem mûködik a hely
és arra gondoltam, hogy megpróbálom újjáéleszteni.
Miután a tulajdonossal megegyeztünk, kezdõdhetett az
átalakítás, felújítás. A családom mellett édesapám volt a
legnagyobb segítségem. Keményen, idõt és energiát nem
sajnálva vágtunk bele. A másfél hónapnyi rengeteg munka
meghozta a gyümölcsét, hisz 2018. szeptember 14-én újra
megnyitotta kapuit az Apáti Dance Club.
Mesélj a mindennapokról!

A célom egy olyan színvonalas, családias szórakozóhely
kialakítása, ahova örömmel térnek be az emberek egy kicsit
beszélgetni, kikapcsolódni, táncolni. Szeretném, hogy a
mindennapok rohanása mellet jusson egy kevés idõ a
kikapcsolódásra is. A saját bõrömön is azt tapasztalom,
hogy valahol ki kell engedni a fáradt gõzt. A pozitív
visszajelzések azt mutatják, hogy jó úton járok és ez ad
erõt ahhoz, hogy folytassam, ne álljak le az álmaim
megvalósításában.
A jó idõ közeledtével a club környezetét tettük rendbe.
Murvakõvel szórtuk le a terasz elõtti részt, muskátlikat
ültettünk, fáklyákat helyeztünk ki, melyek még
hangulatosabbá varázsolják majd a nyáresti beszélgetéseket.
Hosszú távra tervezek, így a befolyt összeget vissza is
forgatom a dekorációkra, látványelemekre, melyek egyedi
hangulatot kölcsönöznek az Apátinak. A terasz egyik
legújabb eleme egy fahordó, melybe bele van pirográffal
égetve a logó, illetve a tetejére egy üveglap került, így
arra is lehet pakolni, körbe lehet állni.
Sokáig aktívan fociztam, ezért nem volt kérdés, hogy
megalakuljon a focicsapatunk. A környékbeli tornákon mi
is szívesen veszünk részt. A társaimmal együtt szeretjük
a csapatjátékokat.
Milyen rendezvényeknek ad helyet az Apáti Dance Club?
Vállalok különféle rendezvényeket, mint például ballagás,
születésnap, esküvõ, keresztelõ. Kívánság szerint tudok
vacsorát összeállítani is. Megbeszéljük, hogy kinek milyen
igénye van, és annak megfelelõen a realitás talaján maradva
alakítom ki az árakat.
Havi kétszer discot is rendezek, ahol más és más akciókkal
várom a kikapcsolódni vágyókat. Ilyen például az ingyenes
sofõrszolgálat, különféle ital akciók. Minden esetben face
és dress kontroll alapján jöhetnek be a szórakozni vágyók.
Mindezek mellett fontos szempont az életkor is. 17-18 év
alatti gyerekek nem jöhetnek be bulzni. A portaszemélyzetet
úgy válogattam össze, hogy illemtudóak, megbízhatóak
legyenek.
A már bevált törzsvendég találkozónak is biztosítom a
helyet, ahol megvendégelem azokat a személyeket, akik
hûek maradtak a helyhez, illetve hozzám. Közel 30-40
fõre bõvült a törzsvendégeim száma. Ezeken a
rendezvényeken is a családias hangulat a meghatározó.
Az Apátiban lehet dartsozni, csocsózni, billiárdozni,
karaokezni, meccset nézni. Billiárd versenyeket szoktunk
is rendezni.
A helység kamerával felszerelt. Jó viszonyt alakítottam ki
a körzeti megbízottal is.
Mindezek mellett a helyi rendezvényeken is képviselitek
magatokat. Miken vettetek már részt?
Minden felkérésnek igyekszünk eleget tenni. Vettünk már
részt tevõlegesen óvoda bálon, vadász bálon, iskolai bálon,
községi fesztiválokon. Ezeken a rendezvényeken is a fõ
szempont a vendégbarát árak. Azt gondolom, hogy
kompromisszumkész vagyok, mindent meg lehet velem
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beszélni. Szerencsére pozitív visszajelzéseket kaptam vissza
ezekrõl a „bulikról” is. Anyagilag is hozzá szoktam járulni
egy-egy rendezvény sikeréhez.
Milyen a kapcsolatod a tulajdonossal, illetve az
alkalmazottaiddal?
Jó kapcsolatot ápolok a tulajdonossal, aminek az alapja a
korrekt, helyes hozzáállás mind a két fél részérõl.
A pultos hölgyek helyiek, velük maximálisan meg vagyok
elégedve. Ezúton szeretném nekik megköszönni az
áldozatos munkájukat!
Szintén helyi kötöttségûek a SinCave csapata, akik a disco
hangosításában, fénytechnikájában, a lebonyolított jó
hangulatú bulik rendezésében segédkeznek. Velük is
maximálisan megértjük egymást.
Milyen ötleteid, terveid vannak a jövõt illetõen?
Ahogy azt már mondtam, én mindenképpen hosszú távra
tervezek. Szeretném visszahozni a régi idõk hangulatát. Itt
gondolok az élõzenés szilveszteri bulikra. Természetesen
a meglévõ rendezvények sem kerülnek emiatt háttérbe,
sõt, minden kreatív, jó ötletet szívesen fogadok.
Örülök, hogy beszélgettünk és ezáltal betekintést nyerhettem
a dolgos hétköznapjaidba. Kívánok a céljaid eléréséhez
erõt, egészséget és kitartást!
Kiss Andrea
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SPORT HÍREK
Április 27-én, szombaton a BVSC Tatai úti csarnokában
került megrendezésre a junior nõi minõsítési verseny. A
Nyársapáti SZSE versenyzõje Rehor Orsolya az 53 kg-ban
lépett szõnyegre. Orsi hasonlóan az elsõ válogatóhoz ezúttal
is a második helyen végzett a súlycsoportjában három
gyõzelem és egy vereség után.
Eredmények
53 kg 2. Rehor Orsolya

magukat. A nyársapáti csapatból hiányzott a válogatott
kerettag Kecskeméti Krisztián, aki a váll mûtéte után
lábadozik. A nyársapátiak ennek ellenére remekül helyt
álltak, mivel két érmet és két pontszerzõ helyezést is
begyûjtöttek. A 63 kg-ban szõnyegre lépõ Kecskemét
Ferenc a súlycsoport döntõjébe jutott három gyõzelmet
követõen, de ott már a súlycsoport válogatottjával nem
bírt és így végül az elõkelõ második helyen végzett.
Ugyanebben a súlycsoportban a még elsõ éves junior
korosztályú Tóth Levente élete elsõ felnõtt bajnokságán
az 5. helyen végzett.
A legkisebb súlycsoportban az 55 kg-ban két nyársapáti
versenyzõ is szerepelt ahol végül a bronzérem kettejük
között dõlt el. Végül a még szintén elsõ éves junior
Kecskeméti Dávid nyert 5-3-ra Horváth Csaba ellen. Így
élete elsõ felnõtt bajnokságán Dávid a 3. és Csaba a 4.
helyen végzett.

Május 4-én, szombaton a legfiatalabbak a diák II-es
korosztályban Szentesen a Lõrincz Márton emlékversenyen
mérték össze a tudásukat. A közel kétszáz induló között
két nyársapáti lány is harcba szállt a fiúk mezõnyében a
tizennégy bajnoki címért. A nyársapáti lányok remekül
helyt álltak a fiúk között. Molnár Vivien két fiút is tussal
legyõzve jutott az 50 kg döntõjébe. Itt is remekül küzdött
és a mérkõzés elején tusolta az ellenfelét, de sajnos nem Eredmények
tudta jól rögzíteni és ellenfele tovább vitte és végül öt
tusolták be. Így is nagyszerû eredményt ért el a fiúk
55 kg 3. Kecskeméti Dávid
mezõnyében.
4. Horváth Csaba
63 kg 2. Kecskeméti Ferenc
Eredmények
5. Tóth Levente
50 kg 2. Molnár Vivien
Ugyancsak május 4-én a Szigetszentmiklós Városi
Sportcsarnoka adott otthont a 2019. évi felnõtt
szabadfogású férfi és nõi országos bajnokságnak, melyen
összesen 120 birkózó próbált szerencsét. A nõi mezõnyben
szõnyegre lépett Rehor Orsolya is. A még elsõ éves junior
korosztályú versenyzõ az 53 kg-ban élete elsõ felnõtt
bajnokságán az elõkelõ 5. helyen végzett egy-egy gyõzelem
és vereség után. Sajnos szerencséje sem volt ezen a napon,
mivel a csoport küzdelmek során a körbeverés alakult ki,
amibõl õ jött ki a legrosszabbul és így nem jutott az
elõdöntõbe. Így fordulhatott elõ, hogy a az a versenyzõ
akit a csoportküzdelmek során legyõzött végül a harmadik
helyen végzett.

Május 25-én, szombaton Nyársapáton került lebonyolításra
a kötöttfogású fiú diák és serdülõ területi csapatbajnokság.
Diákoknál kilenc, a serdülõknél három csapat küzdött meg
a három-három továbbjutó helyért. A Nyársapáti
Szabadidõ SE a diák korosztályban tudott csapatott indítani.
A csapatokat három hármas csoportba sorsolták ahol a
Nyársapát az Abony és a Gurics csapataival került egy
csoportba. Nyársapát három lánnyal a soraiban szoros
mérkõzést vívott mind a két csapattal. Sajnos Nyársapát
a 11 súlycsoportból csak hat súlycsoportban tudott
versenyzõt kiállítani és így végül minimális különbséggel
alulmaradt az ellenfelekkel szemben. Nyársapát végül a 7.
helyen végzett.
Pap Ferenc

Eredmények
nõi
53 kg 5. Rehor Orsolya
Május 11-én a Dózsa György úti Simon János
Kosárlabdacsarnok két szõnyege adott otthont a III.
Honvéd-kupának, ami egyben a 2019. évi felnõtt
kötöttfogású országos bajnokságnak felelt meg. A viadalon
a 10 bajnoki címek sorsa 79 versenyzõ között dõltek el.
A Nyársapáti SZSE birkózói négy fõvel képviseltették

Rehor Orsolya

H ÍRMONDÓ

27. oldal

Báger Barbara

Molnár Vivien

Kecskeméti Ferenc

Kecskeméti Dávid

Anikó Fodrászat
Megújult
környezetben
és
újabb
szolgáltatásokkal várja régi és új vendégeit:
-Fodrászat:
hétfõ-szerda-péntek:
délután
kedd-csütörtök-szombat:
délelõtt
-Fanni kozmetika
Molnár Vivien

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

-Rita lábápolás, pedikûr
-Mónika sminktetoválás és testékszer
Fenti szolgáltatásokra bejelentkezni a 20/4852913 és 53/389-106-os telefonszámokon lehet.
-Lilla köröm és-kézápolás, melyre bejelentkezni
a 70/457-1845-os telefonszámon lehet.

28. oldal

ANYAKÖNYVI HÍREK

HIRDETÉSEK

Született:
Petrik István és Hódosi Hortenzia
Nyársapát, Rákóczi utca 6. szám
alatti lakosok BOTOND nevû
gyermekük 2019. március 29-én.
Flórián János és Deák Katalin
Nyársapát, József A. út 89. szám
alatti lakosok DOMINIK nevû
gyermekük 2019. május 14-én.
Szalisznyó Benõ és Klément Barbara
Nyársapát, Bokros d. 3. szám alatti
lakosok BENCE nevû gyermekük
2019. május 29-én.
Köszöntjük az újszülötteket!

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

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

Nyársapáton Hatodik dûlõben bekerített
tanya eladó! Víz, villany van!
Érdeklõdni: 06-53-715-672

Eladó Csemõ Dávid d. 11. szám alatti
lakóingatlan, bekerített kerttel.
Érdeklõdni a fenti címen. Herczeg
Benõné

Házasságot kötött:
Bóta István és Farkas Veronika 2019.
május 17-én.
Gratulálunk!

Meghalt:
Fehér Józsefné Dézsi Eszter
Nyársapát, Új utca 1. szám alatti
lakos május 6-án, 80 éves volt.
Emlékét õrizzük!

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Fehér Józsefné temetésén megjelentek
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot,
koszorút helyeztek.

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!

Gyászoló család

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

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

Zártkert eladó Nyársapáton a Bokros dûlõben. 2877 m2
alapterületen, 2 kúttal, árammal.
Érdeklõdni: 06/70/669-8992

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

