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NYÁRSAPÁT 65 ÉVES
Nyársapát község fennállásának 65 éves évfordulója alkalmából 2019. szeptember 14-én, a Szüreti Mulatságon
egy 650 szeletes dobostortával szeretnénk kedveskedni a falu lakosságának.
A torta felszelésére az esti órákban kerül sor, melyre szeretettel meghívok minden nyársapáti lakost.
Kis Miklós polgármester
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AUGUSZTUS 20. SZENT ISTVÁN
2019. augusztus 20-a délutánján három
helyszínen zajlott a Szent István napi
községi ünnepség Nyársapáton. Az
elsõ az ünnepi szentmise volt a
katolikus templomban. Második
helyszínünk az Árpád szobor
koszorúzása volt a hivatal elõtti Árpád
parkban. Elõször Árpád vezérrõl
hallhattunk egy verset, majd a szobor
talapzatán koszorút helyezett el
Nyársapát Község Önkormányzata,
községünk intézményei, a Bognár
Gokart Park és a civil szervezetek
képviselõi.
Községi ünnepségünk 18.30 órakor
folytatódott a Szarka-kúria parkjában.
A himnusz hangjai után Földi László
országgyûlési képviselõ ünnepi
beszédét hallhattuk, aki elmondta, hogy
az elmúlt 50 évben nagyon sok
mindent ünnepeltünk augusztus 20-án.
Kiemelte, hogy a mai nap a
megmaradás napja, a magyar
keresztény egyház ünnepe, és 1083ban ezen a napon avatták szentté István
királyt. Kérte, hogy azt is ünnepeljük
meg augusztus 20-án, hogy nem csak
Kárpát-medenceiek, nem csak
magyarok, hanem nyársapátiak is
vagyunk. A képviselõ úr beszéde után
településünk új papja, Fejéregyházi

NAPJA

NYÁRSAPÁTON

Tamás káplán atya szentelte meg az
új kenyeret.
Nyársapát Község Önkormányzata a
képviselõ-testület döntése alapján 2019.
évben a Díszpolgári címet és a
Nyársapátért Emlékérmet nem adta ki.
Kis Miklós polgármester úrtól vehették
át elismerésüket a Virágos, rendezett
kert díjazottjai: Bognár István és
Bognár Istvánné, Nagy-Gombai
György és Matáné Sebõk Eszter,
Pópity Lászlóné, Demeter Pál és
Demeter Pálné, Godó Csaba és Godóné
Pozsár Andrea, Kapus Balázs és Kapus
Balázsné, Víg Károly és Vígné
Kerekes Magdolna, Horváth Istvánné,
Búz Jánosné, Márfi János, Egri János
és Egriné Fabók Mária, Miczi
Flóriánné, Erdõs Benõ és Erdõs
Benõné, Sperli János és Sperli Jánosné,
Biró László és Biró Lászlóné, Kisné
Sági Edit, Fehér László és Fehér
Lászlóné. Az idén egy különleges
díjazott is volt Koroknai István
személyében, aki a falu szépítéséért,
értékeinek megóvásáért végzett
kiemelkedõ munkájáért vehette át
oklevelét polgármester úrtól.
Mindannyiuknak gratulálunk!
Az augusztus 20-ai ünnepségünk a
Nyársapáti Népdalkör fellépésével

KÉPEK AZ ÜNNEPSÉGRÕL

folytatódott, akik Szent Istvánról szóló,
és kalocsai arató dalokat énekeltek a
tõlük megszokott magas színvonalon.
A Cegléd Táncegyüttes néptáncosai
pörgõs produkciójukkal szórakoztatták
közönségünket.
Ezután „Magyarnak lenni” címmel
ünnepi verses, zenés mûsort láthattunk
a Pesti Zenés Színpad elõadói, Porzsolt
Éva, Alagi János és Smál-Szilaly
Gábor közremûködésével. A fiatal
színészek maximális mûvészi
teljesítményt nyújtottak.
Este – igaz, hogy késve, de csodálatos
tûzijátékban gyönyörködhettünk Bimbó
Istvánék, a ceglédi Fire Dream Kft.
közremûködésével. Új látványelemeket
is fûztek a csodás tûzijátékba, ami azt
hiszem, mindenki elismerését elnyerte.
Köszönjük!
Utcabállal zárult a Szent István napi
községi ünnepség programja Gregus
Anikó és Dobrozemszky Gábor
közremûködésével, akik élõ zenéjükkel
szórakoztatták
a
falunapra
kilátogatókat.
Köszönjük minden fellépõ színvonalas
közremûködését, és a rendezvény
lebonyolításában segítõk munkáját!
Nagyné Kovács Éva
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TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Csaknem napra pontosan 5 évvel az elõzõt
követõ idõpontra, azaz október 13.
vasárnapra tûzte ki Áder János köztársasági
elnök a 2019. évi önkormányzati választást.
Az önkormányzati és polgármester választással
kapcsolatosan - mint minden alkalommal,
most is lehetõséget biztosítottunk arra, hogy
a jelöltek bemutatkozhassanak. Ezeket most
olvashatják.
Szerkesztõség

TISZTELT NYÁRSAPÁTIAK!
Egész életemben Nyársapáton éltem, 33
éve a helyi iskolában dolgozom, így
nyugodtan
elmondhatom,
hogy
tõsgyökeres nyársapáti vagyok. S mint
ilyen, nagyon sok családot ismerek, látom
a falu életében történõ változásokat. Mivel
itt élek és gyermekeim, unokáim is itt
szándékoznak letelepedni, nekem nagyon
fontos, hogy egy élhetõ, szép, rendezett,
biztonságos település legyen Nyársapát. Ezért indulok az
önkormányzati választáson képviselõjelöltként.
Nem gondolom, hogy nagy dolgokban kellene gondolkodni,
fontosabbnak tartom, hogy az eddig megvalósult
fejlesztéseket megóvjuk, gondozzuk.

Mire gondolok?
- A parkok, közterületek, játszótér állagának megóvása,
továbbfejlesztése.
- Óvoda, iskola fejlesztése (udvari játékok, felszereltség,
stb.)
- Temetõ rendszeres karbantartása.
- Virágosítás.
Ezek megvalósulásában jó lenne a falu lakosságát is
bevonni, tevékeny kisközösségeket létrehozni.
Kérem Önöket, amennyiben egyetértenek elképzeléseimmel,
szavazatukkal támogassanak!
Tisztelettel: Balogné Benkó Zsuzsanna

TISZTELT NYÁRSAPÁTI LAKOSOK!
KEDVES VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Elõször is megköszönöm, hogy az Önök
megtisztelõ bizalmából az elmúlt öt
évben az önkormányzat egyik képviselõje
lehettem,
valamint
köszönöm
képviselõtársaimnak a közös munkát!
Biró Csilla vagyok, 32 éves nyársapáti
lakos. Általános iskolai tanulmányaimat
is itt végeztem, majd a Ceglédi Kossuth
Lajos Gimnáziumban folytattam.
Pedagógus diplomámat a Kecskeméti Tanítóképzõ
Fõiskolán szereztem meg. Idén kezdtem el a 10. tanévemet
a Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskolában. Sokat
köszönhetek a falunak, az engem körülvevõ embereknek,
iskolai közösségnek, és igyekszem ebbõl visszaadni.

Hivatásomból, munkámból adódóan megválasztásom esetén
továbbra is a falu fiatalságát, a gyermekeket és szüleiket,
valamint kollégáimat szeretném személyemben képviselni.
Az iskola szervesen illeszkedik a falu életébe. Nyugodtan
nézek vissza az eddigi életem munkával töltött idõszakára,
útjára, hogy amire küldetésem volt, azt becsülettel
igyekeztem teljesíteni. Továbbra is szeretnék részt venni
kitûzött céljaink megvalósításában annak érdekében, hogy
a falu fejlõdhessen.
Köszönöm azoknak, akik szavazataikkal támogatnak.
Tisztelettel: Biró Csilla
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TISZTELT NYÁRSAPÁTI LAKOSSÁG!
Csehné Bakos Erzsébet vagyok. Rövid
bemutatkozásom szándéka az
önkormányzati képviselõ választáson
való indulásom. 1960. november 11én születtem Cegléden. Nyársapáton
nõttem fel, mindig is itt éltem.
Általános iskolai tanulmányaimat a
nyársapáti iskolában végeztem, majd a
Ceglédi Közgazdasági Szakközépiskolában érettségiztem,
ügyviteli ügyintézõi szakon. Érettségi után a Ceglédi
Gabonaforgalmi Vállalatnál helyezkedtem el titkárnõi
állásban. Ezt követõen 1981-ben kerültem a Nyársapáti
Haladás Mezõgazdasági Termelõszövetkezethez a központi
irodába, ahol a Szövetkezet megszûnéséig dolgoztam. A
föld visszaosztások idõszakában a földkiadó bizottság
munkájában is részt vettem. 2001. decemberében kezdtem
a Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezetnél, amely azóta
már PÁTRIA Takarékszövetkezet. 2002. februárjától a
Nyársapáti fiók vezetõjeként dolgozom. Úgy vélem, ezáltal
szinte minden községbeli lakos ismerhet.

Az 1990-es években a Nyársapáti Népdalkör tagja voltam,
számos fellépésen részt vettem énekes társaimmal együtt.
Szüleim életük nagy részében mezõgazdasági munkát
végeztek. Édesanyám a mai napig mûveli a kertjét. Ezt az
útmutató példát követve én is szívesen tevékenykedem
munkaidõ után a házam körül. Két gyermekem született,
akik közül a fiam jelenleg is itt él családjával. Lányom
pedig Törtelre költözött, most már ott is dolgozik.
Mindkettõjükre nagyon büszke vagyok. Nekik
köszönhetem, hogy megtapasztalhatom a többszörös
nagymama szerepet is.
Az eddig megszerzett tudásom és tapasztalatom bevetve
szeretnék a község életében aktívan részt venni,
fejlõdéséhez felelõsségteljesen hozzájárulni.
Az idei önkormányzati képviselõ választáson szeretném
megmérettetni magam, amihez kérném a Tisztelt Lakosság
támogatását.
Köszönettel: Csehné Bakos Erzsébet

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK, KEDVES NYÁRSAPÁTI LAKOSOK!
Lócskai István vagyok, 31 éves
vállalkozó. Fõállásban a Budapest
Airportnál dolgozok, a Fegyveres
Õrség állományába tartozok.
Rendszeresen sportolok, szeretek
többféle sportágban részt venni. A
világ több országában jártam már,
mely helyeken rengeteg tapasztalatot
szereztem akár az élettel, akár az emberekkel kapcsolatban.
Immáron egy éve tevékenykedek Nyársapáton és
üzemeltetem az Apáti Bisztrót. Nap mint nap a helyi
lakosokkal találkozok, beszélgetek, kommunikálok velük,
elmondják esetleges problémáikat, vágyaikat, illetve
észrevételeiket a faluval kapcsolatban.
Alapjában véve egy olyan beállítottságú embernek tartom
magam, aki ha mód van rá, ott segít, ahol tud, a
lehetõségeihez mérten. Rengeteg emberrel állok
kapcsolatban, többek között olyanokkal is, akikkel segítjük
egymást az élet bármely területén.
A helyi mindennapokban részt véve, és a helyi emberekkel
való beszélgetéseink után arra az elhatározásra jutottam,
hogy a közelgõ képviselõ választáson megmérettetném
magam. A célom az lenne, hogy segítsek a falu
fejlesztésében, a problémák megoldásában.
Programom keretébe tartozik egy ATM bankjegyautomata
elhelyezése, melyre véleményem szerint igen nagy szükség
lenne.
Szeretném a sportot aktívan visszahozni a falu életébe,
különbözõ támogatások, pályázatok útján, lehetõséget adva

ezáltal a gyerekek és a felnõttek egészséges életmódjának
kialakításához, valamint a kikapcsolódáshoz.
A helyi Ipari Park létrehozásával a község lehetõséget
kapott új munkahelyek teremtésére, ezt kihasználva
szeretném új cégekkel, vállalkozásokkal felvenni a
kapcsolatot, hiszen idetelepülésük esetén részben
megoldódna az ingázás problémaköre.
A polgárõrség újbóli visszaállítása szintén programomba
tartozna, lehetõségek vannak pályázatokra, mellyel lehetne
biztosítani formaruhákat, gépjármûvet, hogy a helyi körzeti
megbízott munkáját segítve nagyobb biztonságban
érezhessék magukat Nyársapát tisztes polgárai.
A kormány által létrehozott úgynevezett „Faluprogram”
szintén lehetõséget biztosít pályázatokra, melyek segítenék
Nyársapát fejlesztését, szebbé tételét, élhetõbb helyet
teremtve ezáltal. Véleményem szerint minden lehetõséget
meg kell ragadni és élni azzal, de ehhez szükség van
ambícióra, elszántságra és céltudatosságra, ami a
személyemben maximálisan felfedezhetõ.
Kérem önöket, szavazzanak rám október 13-án és
bizalmukkal adjanak lehetõséget arra, hogy megvalósítsam
terveimet, céljaimat, mely az önök élhetõbb Nyársapátját
szolgálná.
Köszönettel és tisztelettel:
Lócskai István független képviselõjelölt
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TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Pintér László vagyok. 1985-ös születésem óta Nyársapáton élek.
A helyi általános iskola elvégzése után a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumban érettségiztem, majd
az ELTE-n szereztem matematika-fizika tanári diplomát. Visszatérve szeretett iskolámba, immáron tíz
éve dolgozom tanárként.
Amennyiben bizalmat szavaznak számomra, képviselõként igyekezni fogok tudásom szerint a legjobb
döntéseket hozni, segíteni a település további fejlõdését.
Pintér László, független jelölt

TISZTELT NYÁRSAPÁTI LAKOSOK!
Tóth Gábor vagyok és a 2019-es
önkormányzati
választásokon
polgármesterjelöltként is indulok.
Szeretnék bemutatkozni a település
azon lakosainak, akik nem ismernek
(egy kicsit azoknak is, akik ismernek).
1980. októberében születtem
Nagykõrösön, itt jártam óvodába,
általános iskolába. Középiskolai
tanulmányaimat a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumban
fejeztem be. 2003-ban sikeresen szereztem mérnöki
diplomát a Kecskeméti Fõiskola Mûszaki Informatika
Karán. Kisebb kerülõ úton a budapesti VII. kerületi
önkormányzat
informatikusa
lettem,
ahová
köztisztviselõként vettek fel, ezért közigazgatási
alapismeretekbõl kellett vizsgáznom, így betekinthettem a
közigazgatás alapfogalmaiba. 2010 óta barátommal,
kollégámmal egy országosan elismert klímaszerelõ céget
vezetünk itt Nyársapáton. 2006-ban egy általam nagyon
tisztelt volt tanítóm, Benkó János tanácsára elindultam
független önkormányzati képviselõként az akkori
választáson, így lettem tagja egy olyan képviselõ
testületnek, amely csökkentette a település tartozását, ezáltal
új dolgokat alapozott meg. Sajnos az elmúlt idõszakban
azon kívül, hogy „szépültünk”, nagyon sok minden nem
történt. Ez odáig jutott, hogy kisebb közöny alakult ki a
község lakosai és az önkormányzat között (pl: kulcsra lett
zárva az ajtó a hivatalban hétköznap, ügyfélfogadási idõn
kívül).
- Nyertünk pályázatokat az elmúlt 2 évben, de közben
apróbb teendõk felett elsiklottunk.
- Építettünk ipari parkot az ide érkezõ vállalkozóknak, de
a már itt lévõ vállalkozók egy részével nem törõdtünk.
- Vettünk traktort, ami földmunkagépünkkel már alkalmas
lenne dûlõ utaink kezelésére, de az újságban megjelent
kép óta nem igazán látni.
- Habár újított fel utakat a hivatal, de van olyan út, ahol
-bár az ott levõk szóvá tették az „üldözött világhálón”,semmi nem történt.
- Közbiztonság: közelünkben lévõ településen a körzeti
megbízottnak saját rendõrautót adott az önkormányzat. Több

mint 20 kamera figyeli a települést. 2019-ben nálunk
mennyi van?
- Másik szomszédos településen gyermeknap a település
sporttelepén, fõzõs, játékos nap, szülõkkel közösen.
Dicséretes! Nálunk gyereknapkor szakítva a
hagyományokkal kizárjuk a szülõket, a gyereknap a
gyerekeké címszóval.
- Rengeteg parkunk van, amit nem használunk, de csak
egy játszóterünk, amit állapota miatt nem használhatunk.
Nem hinném, hogy a javítása olyan nagy költség lenne,
ráadásul úgy gondolom, lennének olyan önfeláldozó
lakosok, akik vállalnák, hogy segítenek (mint ahogy ez
meg is történt az iskolában és az óvodában is). Csak meg
kell õket szólítani.
Úgy gondolom, az általam felsoroltak egy önkormányzat
költségvetéséhez képest filléres dolgok, amelyeket könnyû
lehet kigazdálkodni, viszont ezek a dolgok magasabb szintre
emelhetik az önkormányzat-lakosság viszonyát, így tud
kialakulni a képviselõ testület által hiányolt közösségi élet.
Szeretnék egy XXI. századi önkormányzatot kialakítani,
ahol a problémákat nem besöpörjük a szõnyeg alá, hanem
teszünk ellene. Ahol a változásokat az érintettekkel
együttmûködve vezetjük be.
Ezen változtatások végrehajtásához kérem megtisztelõ
bizalmukat október 13-án
Tisztelettel: Tóth Gábor

Gyõri Gábor r. fõtörzsõrmester,
körzeti megbízott telefonszáma:
70/492-0784
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TISZTELT NYÁRSAPÁTI LAKOSOK!
Igen, jól látják, jelöltettem magam
önkormányzati képviselõnek is, hiszen
komolyan szeretnék tenni ezért a
községért, 3 gyermekünk van, akiket
ide szeretnénk óvodába, iskolába
járatni. Így az elkövetkezendõ 5 évben
biztosan érintett leszek minden iskolát,
óvodát érintendõ problémában,
feladatban. Úgy gondolom, az ember
legjobban akkor érti a problémákat, ha van köze hozzá,
érintett abban. 2006-2010-ig már voltam önkormányzati
képviselõ az egyetlen olyan ciklusban, amikor a képviselõk
helyi célok érdekében lemondtak a tiszteletdíjukról.
Amennyiben csak képviselõként jutok be, ezt szeretném
továbbra is megtenni és a tiszteletdíjamat fel fogom ajánlani
helyi célokra.

- Az elmúlt években felújították a belterületi utcáink egy
részét , de tegyük a szívünkre a kezünket, biztos, hogy a
legmegfelelõbbeket? (Rákóczi utca helyett az Ugyeri utca)
- Kerékpárutunk lesz, de merre megy több kerékpáros: a
buszfordulóba vagy az Ugyerba? Hova kellene inkább a
kerékpárút?
- Korábbi képviselõtársaim mindig azt mondták, hogy a
kistelepülések jövõjét a helyi óvoda és iskola határozza
meg, ez fogja idekötni a gyermekeket. Baj van, mert nincs
gyermek létszám az óvodában. Most van és sajnos nem
igazán tudunk vele mit kezdeni. Korábban is volt olyan
csoport, ahol sokan voltak és két osztály lett belõlük az
iskolában. Ha akkor boldogultak velük, most miért van
gond?
Kérem Önöket, hogy minél többen jöjjenek el október 13án és tiszteljenek meg bizalmukkal.
Tisztelettel: Tóth Gábor

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!
2019. október 13-án kerül sor az
általános önkormányzati választásra.
Minden választópolgár a lakóhelyén
szavazhat, az értesítõn feltüntetett
szavazókörben. Az a választópolgár, aki
2019. június 26-ig tartózkodási helyet
létesített, átjelentkezéssel a bejelentett
tartózkodási helyén, az értesítõn
megjelölt szavazókörben szavazhat.
Átjelentkezésre irányuló kérelmet 2019.
október 9-én 16 óráig lehet benyújtani
személyesen vagy meghatalmazott
útján, levélben, ügyfélkapun, illetve a
www.valasztas.hu oldalon ügyfélkapus
azonosítás nélkül.
Az átjelentkezés visszavonása iránti
kérelmet október 9-én 16 óráig lehet
benyújtani levélben vagy a
www.valasztas.hu honlapon, illetve
október 11-én 16 óráig személyesen
vagy a valasztas.hu honlapon.
Az a választópolgár, aki a szavazóköri
névjegyzékben szerepel, de egészségi
állapota vagy fogyatékossága miatt nem
tud elmenni a szavazóhelyiségbe,
mozgóurnát kérhet. A mozgóurnát
kérheti a választópolgár a lakcímére
vagy a lakóhelye szerinti szavazókör
területén található egyéb címre, vagy a
tartózkodási helyére, illetve a
tartózkodási helye szerinti szavazókör
területén található egyén címre.
A mozgóurna iránti kérelem
benyújtásának ideje:
a valasztas.hu honlapon

- ügyfélkapus azonosítás nélkül:
október 9-én 16 óráig,
- ügyfélkapus azonosítással:
október 13-án 12 óráig.
személyesen
- október 11-én 16 óráig.
postán vagy írásbeli meghatalmazással
nem rendelkezõ kézbesítõvel (futár,
hozzátartozó, egyéb személy)
- október 9-én 16 óráig kell
megérkeznie a választási irodához.
írásbeli meghatalmazással rendelkezõ
meghatalmazott útján
- október 13-án 12 óráig a
szavazatszámláló bizottsághoz.
Szavazni csak személyesen, reggel 6
órától 19 óráig lehet, ha
személyazonosságát és lakcímét
megfelelõen igazolja az alábbi
igazolványok valamelyikével:
a) lakcímet tartalmazó érvényes
személyazonosító igazolvány;
b) lakcímigazolvány mellett kártya
formátumú
személyazonosító
igazolvány, útlevél vagy 2001. január
1-jét követõen kiállított vezetõi
engedély.
A személyazonosság igazolása után a
szavazatszámláló bizottság átadja az Ön
jelenlétében lepecsételt szavazólapokat,
melyek átvételét a névjegyzék
aláírásával kell igazolnia.
A szavazás titkossága érdekében
javasoljuk, használja a szavazófülkét.
Érvényesen szavazni a jelölt neve

mellett, a lista neve felett elhelyezett
körbe, tollal írt “X” vagy “+” jellel
lehet. Egyéb megjelölés nem vehetõ
figyelembe érvényes szavazatként. A
szavazólapokat borítékba kell helyezni,
és a szavazatszámláló bizottság elõtt
az urnába kell dobni. Aki a szavazólap
kitöltését elrontja, és ezt még az urnába
dobása elõtt jelzi, a szavazatszámláló
bizottság a rontott szavazólapot egy
alkalommal kicseréli.
Polgármester választása: kizárólag egy
jelöltre lehet szavazni. Az lesz a
település polgármestere, aki a jelöltek
közül a legtöbb érvényes szavazatot
kapta.
Képviselõk választása: Nyársapát
községben a megválasztható képviselõ
száma 6 fõ, ezért a szavazáskor
legfeljebb 6 jelöltre lehet szavazni. Aki
6-nál több jelöltre adja le szavazatát,
minden szavazata érvénytelen.
Megyei közgyûlés tagjainak választása:
a megyei közgyûlés tagjait listán
választják. Listát pártok és egyéb
társadalmi szervezetek állíthatnak.
Kizárólag egy listára lehet szavazni.
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!
Amennyiben az önkormányzati
választással kapcsolatosan bármilyen
egyéb kérdése merül fel, forduljon a
jegyzõhöz vagy keresse fel a
www.valasztas.hu internetes oldalt.
Kérjük, éljen választójogával!
Dr. Bicskei Krisztina HVI vezetõ
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A NÉPMESE NAPJA
ÉLÕSZÓVAL AZ OLVASÁSÉRT – OLVASÁSSAL AZ ÉLÕSZÓÉRT!
„A NÉPMESE NAPJA” 15. ÉVES MEGÜNNEPLÉSÉRE
A KÖZÖS TÖRTÉNETEK EREJE
„Nemzetek pusztulását soha nem fizikai sorvadás,
hanem kulturális, kollektív felejtés idézi elõ.”
Jan Assmann

Benedek Elek születésének (1859.
szept. 30.) 160. évfordulójához
közeledve tisztelettel és hálával
emlékezve kérjük a szülõk, nagyszülõk,
pedagógusok, könyvtárosok százezreit,
egyszerûbben szólva társadalmunk
minden felnõtt tagját, hogy szeptember
utolsó napjaiban különös gonddal
keressék és alkossák meg minden
gyermek számára a mesehallgatás
varázslatának mással nem pótolható
alkalmait! A generációk sora által
kimunkált, mély értelmû, sokjelentésû,
a figyelmet erõsen vonzó, megragadó
népmesékkel egész életükre eligazító
gesztusokat, szavakat, mondatokat,
fordulatokat csepegtetünk gyermekeink
lelkébe: „Jó tett helyébe jót várj! Ezer
szerencséd, hogy öreganyádnak
szólítottál. Hét teljes évet kell
szolgálnod ingyen, hogy elnyerhesd
szíved választottjának kezét! Ásó, kapa
és a nagyharang válasszon el minket
egymástól!” A három testvér közül
kettõ rendszerint elbukik, de az
irgalom, a segítõkészség hiánya, az
önérdek dominanciája, gõgjük,
gyengeségük, gyávaságuk láttán,
azokból tanulva gyõzedelmeskedhet a
legkisebb. A hármas útelágazás nehéz
döntést jelent mindenki számára, az
üveghegyek, a tengerek, a szakadékok
leküzdéséhez a korábban önzetlenül
megsegített állatok, táltosok,
sárkányok, griffek vagy tündérek,
boszorkányok hozzák el a biztos
megoldást, a végsõ gyõzelmet. A
mesék hõseit erõsítõ küzdelmek,
kudarcok, áldozatok nélkül magunk
sem érhetünk el maradandó sikereket.”
Ráadásul köztudottan a fejbõl mondott
vagy felolvasott mese az az elsõ

„ábécéskönyv”, amelybõl a gyermek
akaratlanul is megtanul saját lelkében
olvasni. Hiszen a mesék szimbólumai,
a hõsök gondolkodásmódja, tettei,
magatartása, konfliktusai, megküzdõ
stratégiái öntudatlan azonosulási
folyamatokat indítanak el a
hallgatóban. Vagyis a szavak nyomán
óhatatlanul kialakuló belsõ képek már
fõként a hallgató, olvasó gyermek
szorongásairól, félelmeirõl, tudatos,
tudattalan vágyairól szólnak majd. Ezek
a belsõ képek pedig megfoghatóvá,
megnevezhetõvé teszik az addig csak
tudattalan feszültségeket hordozó
szorongásokat, vágyakat, mozgató
rugókat. Tehát a mese hatása a
gyermeki lélekre szükségképpen jóval
sokrétûbb, rejtettebb, hosszabb távú,
mintsem azt annak elsõ elolvasása,
hallása
után
mi
felnõttek
gondolhatnánk.
Végsõ soron népmeséink indirekt
módon adhatnak, kínálnak mind
gyermekeink, unokáink, tanítványaink,
mind a felnõtt társadalom tagjai
számára saját életútjuk alakításához,
legmélyebb gyökereink felismeréséhez,
felfedezéséhez,
valamint
a
megmaradásunk zálogát jelentõ egyéni
és/vagy
nemzetstratégiánk
megalkotásához. Van remény!
Csupán ezek a szerény célok
vezérelnek mindünket, akik meséink
világát másfél évtizede a betakarítás
heteiben, hónapjaiban a jövõ iránti
felelõsséget átérezve, a gyermekek
közelében élõ felnõttek szíves
figyelmébe ajánljuk. Hiszen közös
feladatunk ennek a hatalmas
népmesekincsnek újraélesztése,

terjesztése, közkincs mivoltának
tudatosítása, az eddigieknél szélesebb
körû birtokba vétele, begyakorolt,
naponkénti, természetes használata.
Ki hitte volna 3-4 évtizede, de akár
még a 2004-es európai uniós
csatlakozásunk idején is, hogy a 21.
század második évtizedének derekától
kontinensünk elsõ számú politikai,
gazdasági és kulturális dilemmája a
nemzetek fennmaradásának elméleti és
gyakorlati kérdése lesz, ez kerül majd
a közéleti viták centrumába? KözépEurópa népei számára régi történeteket
idéznek fel ezek a nagy gazdasági és
közigazgatási
összevonásokat,
birodalmi centrumokat kijelölõ,
határokat és nyelveket megszüntetõ
tervek, majd a várható intézkedések
sora. 1100 éves történelmünk ilyen
irányú
gazdag
példatárából
elegendõnek tûnik csupán 1-1 tragikus
dátum felidézése: 907 – pozsonyi
csata, vagy éppen 1956. Az Európai
Uniónak örömmel lettünk és leszünk
tagjai mindaddig, amíg azok
maradhatunk, akik voltunk. Amíg
nyelvünket,
zenénket,
hagyományaikat, irodalmunkat,
történelmünket,
ünnepeinket,
szokásainkat, táncainkat, népdalainkat,
népmeséinket,
mondáinkat,
nemzetmítoszunkat, továbbá a
felekezeti eltérésektõl független vallási
kötõdéseinket korlátozások nélkül,
szabadon õrizhetjük, használhatjuk,
mert nem engedjük a kollektív felejtés
homályába hullani.
Forrás:
www.nepmesenap.hu
Nagy Attila PhD
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„EGYSZER VOLT, HOL NEM VOLT, VOLT EGYSZER A”
NÉPMESE NAPJA NYÁRSAPÁTON

KEDVES NYÁRSAPÁTI MESEKEDVELÕK!
Az Elek Apó Óvoda és a mûvelõdési ház dolgozóinak közremûködésével – a népmese napja alkalmából – egy
meglepetés elõadásra hívjuk és szeretettel várjuk a falu apraját, nagyját 2019. szeptember 30-án hétfõn 16 órakor
a mûvelõdési ház színháztermébe.
Aki többet szeretne tudni, az jöjjön el, és járjon utána!
Szõke Piroska Andrea ÁMK vezetõ

SZÜLÕI ÉRTEKEZLETEK
AZ ÓVODÁBAN

Maci (középsõ) csoport
szülõi értekezlete:
2019. 09. 09.
16.00 óra
Méhecske (nagy)
csoport szülõi
értekezlete:
2019. 09. 10.
16.00 óra
A szülõk megjelenésére
feltétlenül számítunk!
Óvónõk
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ISKOLAI HÍREK

ERDÉLYBEN JÁRTUNK
Augusztus elején 31 gyermek indult az ivói Erzsébet
táborba, ahová velünk együtt 140 gyermek érkezett. Már
a vonaton megkezdõdött az ismerkedés az ózdiakkal. A
táborban találkoztunk a tápiószõlõsi csapattal. Az elsõ nap
az ismerkedésé volt. Másnap túráztunk. A Madarasi Hargita
csúcsáról, 1801 méter magasról csodálhattuk az alattunk
elterülõ gyönyörûséges vidéket. Kemény és fárasztó volt
a feljutás, de megérte. Ha valaki nem fáradt volna el,
éjszakai akadályversenyen vehetett részt. Szerdán a parajdi
sóbányában, Székelyudvarhelyen, Korondon és Farkaslakán
múlattuk az idõt. Csütörtökön a helyi vadasparkba
kirándutunk. Délután kürtõs kalács sütése, kézmûveskedés

volt a program. Este a Gold Band fúvószenekar muzsikája
adta az alapját a fergetegesre sikerült bulinak. A napra a
koronát a tábortûz tette fel. Pénteken csomagolás, ebéd,
és indulás haza. A vonat indulásáig az idõt Csíksomlyón
ésCsíkszeredán töltöttük. Jártunk a Székely Múzeumban
és a Kegytemplomban. „… ha elindul a vonat, a szívem
majdnem megszakad” – sokan voltunk ezzel így, maradtunk
volna még. A tábor vezetõje megvigasztalta a társaságot:
jövõre visszavárnak bennünket! Ella néni! Vigyázz!
Megyünk!
Dancsó Rozália

GYERMEKNAP
Nagyon sok szemrehányás ért bennünket az elmaradt gyereknap miatt. A szülõk december
eleje óta idõt-fáradságot nem kímélve szervezték a meglepetést, aminek most jött el az ideje.
Szeptember 13-án, 11 órától a TEK vendégeskedik nálunk.
A rendezvényre minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Az ebédrõl mi gondoskodunk.
Iskola dolgozói
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SPORT HÍREK
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ANYAKÖNYVI HÍREK

HIRDETÉSEK

Született:
Farkas Norbert és Vidák Ibolya
Nyársapát, Széchenyi u. 9. szám
alatti lakosok NORBERT DENISZ
nevû gyermekük 2019. augusztus
6-án.
Koncsik József és Dombai Szilvia
Nyársapát, Köz d. 171/12. szám
alatti lakosok JÓZSEF nevû
gyermekük 2019. augusztus 16án.
Cseh Gábor és Kállai Blanka
Nyársapát, Arany János u. 18.
szám alatti lakosok LEONÓRA
nevû gyermekük 2019. augusztus
24-én.

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

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

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

Köszöntjük az újszülötteket!

Házasságot kötött:
Egri Tamás és Haja Gabriella
Nyársapát, Dózsa György u. 2.
szám alatti lakosok 2019.
augusztus 10-én.
Gratulálunk!

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!

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

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

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

14. oldal
Nyársapát Törteli út és Nyilas dûlõ mellett 56 ha és 31
ha termõföld eladó.
Érd.: 20-285-2826
4 személyes plüss rekamié 2 fotellal eladó.
Érd.: 53-389-054
Eladó: 1 db szoba szekrénysor 40.000.- Ft, 1 db ágyazható
heverõ 80.000.- Ft, 1 db asztal 12 személyes 6 db szék
35.000.- Ft
Érdeklõdni: Demeter Ferencné, Nyársapát Posta utca 25.,
70-572-1761

VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT
Védõnõ: Véghné Godó Anikó
Várandós és nõvédelmi valamint
csecsemõ-, és kisgyermek tanácsadás:
Hétfõ: 12 – 14 óra között
Telefon: 06-30-949-3873

Családi házak hidegburkolását és kisebb vakolások és
betonozások kivitelezését vállalom. Sághy Vilmos Tel.:
70-633-5642

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

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

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

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

-Rita lábápolás, pedikûr
-Mónika sminktetoválás és testékszer
Fenti szolgáltatásokra bejelentkezni a 20/485-2913 és 53/
389-106-os telefonszámokon lehet.

Csütörtök: ügyfélfogadás nincs
Péntek: 8.00-12.00 óráig

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

-Lilla köröm és-kézápolás, melyre bejelentkezni a 70/
457-1845-os telefonszámon lehet.

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

