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VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
A Nyársapáti Helyi Választási Bizottság a bejelentett és nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek és egyéni listás
jelöltek sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapította meg:
A polgármesterjelöltek szavazólapon szereplõ sorrendje:
független jelölt
független jelölt

1. Tóth Gábor
2. Kis Miklós

A képviselõjelöltek szavazólapon szereplõ sorrendje:
1. Bimbó Pál
független jelölt
2. Biró Csilla
független jelölt
3. Törökné Révész Anna
független jelölt
4. Holló István
független jelölt
5. Tóth Tibor
független jelölt
6. Öhler Tibor
független jelölt
7. Pintér László
független jelölt
8. Fehér László
független jelölt
9. Csehné Bakos Erzsébet
független jelölt
10. Lócskai István
független jelölt
11. Grósz Adél Ella
független jelölt
12. Balogné Benkó Zsuzsanna független jelölt
13. Kis Anita
független jelölt
14. Tóth Gábor
független jelölt
dr. Bicskei Krisztina HVI vezetõ
15. Káldi Zoltán
független jelölt

MEGHÍVÓ NYUGDÍJAS NAPRA
Nyársapát Község Önkormányzata
szeretettel meghívja
a község nyugdíjasait
2019. október 19-én (szombaton)
11 órára a mûvelõdési házba,
ahol vidám, zenés nosztalgia
mûsorral és finom ebéddel várjuk
minden kedves nyugdíjas lakosunkat.
Azok a külterületen lakók, akik a be- és visszaszállításhoz igénybe szeretnék venni a hivatal autóját, elõre
jelezzék Bárány Istvánnál a 06/30/340-3751 telefonon.
Mindenkit szeretettel vár:
Nyársapát Község Önkormányzata
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KÉPVISELÕ-TESTÜLETI DÖNTÉS
TISZTELT NYÁRSAPÁTIAK!
2006. októberében igen szûkös anyagi
keretek között vettem át az
önkormányzat irányítását. Az elmúlt
évtizedek alatt minden eszközt
megragadtunk képviselõtársaimmal
együtt annak érdekében, hogy az
önkormányzat gazdasági helyzete
megerõsödjön: képviselõ-testületi
tagok lemondtak tiszteletdíjukról, jó
magam
pedig
társadalmi
megbízatásban
láttam
el
a
polgármesteri feladatokat. A
lemondásnak,
a
takarékos
önkormányzati gazdálkodásnak

köszönhetõen az évek alatt az anyagi
helyzetünk stabilizálódott. A
fejlesztésekhez szükséges önerõt
hitelfelvétel nélkül tudta és tudja az
önkormányzat biztosítani illetve a
megtakarítások lehetõvé teszik, ahogy
az elmúlt évekhez hasonlóan az 1.
osztályosokat, a nyugdíjasokat illetve
a kisgyermekes családokat plussz
anyagi juttatásban részesítsük. A
szüreti mulatság alkalmából minden 1.
osztályos gyermek 20.000.- Ft
támogatásban részesült. A képviselõtestület döntésének köszönhetõen

minden
nyársapáti
állandó
lakóhellyel rendelkezõ 0-18 éves korú
gyermek illetve minden nyársapáti
állandó lakóhellyel rendelkezõ 70 év
feletti lakos 20.000.- Ft összegû
juttatásban részesül.
Mint eddig is - a lehetõségeinkhez
mérten - az önkormányzat minden
támogatást megadott Tisztelt
Lakosainak, reményeink szerint a
jövõben is lesz rá alkalmunk.
A sikeres együttmûködés reményében:
Kis Miklós polgármester

ÖNMAGUNK ÉS KÖRNYEZETÜNK (FALUNK) VÁLASZTÁS ELÕTT
Nagyon ódzkodva ülök neki mostani
cikkem megírásához. Felteszem
magamnak a súlyos kérdést, hogy
minek foglalkozok választások elõtt a
közügyekkel, inkább közvetlen
környezetemmel és magammal lenne
ildomos. Hiszen idõsödve az embernek
minden újabb nap Isten áldásos
ajándéka, de mégis megteszem, mert
felelõsséget érzek falum és lakosai
iránt, akik befogadtak 1981 augusztus
végén. Nekünk Nyársapát a
világmindenség közepe, az, hogy a
település létezik, és itt élünk az nem
véletlen (mert véletlenek nincsenek).
Nekünk itt kell léteznünk, itt kell
tapasztalni, fejlõdni, és lehet, hogy
innen távozunk majd egy más
dimenzióba életünk végén.
Próbáljunk minél tovább élni közösen.
Talán egy évtizede sok-sok millió
dollárt költöttek egy projektre,
kutatásra. A vizsgálat tárgya az volt,
egyik helyen miért élnek sokáig az
emberek, másutt meg miért nem
Megfigyeltek, megvizsgáltak három
olyan települést, ahol a legmagasabb
volt a földön az átlagéletkor. Az egyik
falu a Kaukázusban van, a másik
ananász és banánillatú óceáni területen,
a harmadik az USA középsõ
államában lévõ kisváros. Egyik helyen
tiszta levegõ, a másikban egészséges
táplálékok biztosították a magas kort,
de a harmadikban az emberek

túlsúlyosak voltak, cigarettáztak és
rendszeresen italoztak is. Igazából
semmi közös nem akadt a megfigyelt
települések között. A tudósok nagy
bajban voltak, mivel a projekt végén
nem
tudták
egyértelmûen
megválaszolni a kérdést. Egy évvel
meghosszabbították a programot. A
teljes kudarc elõtt jöttek rá, hogy mi
volt mindhárom településen azonos és
a hosszú élet egyik meghatározója.
Nagyon érdekes dolog derült ki.
Mindenütt
nagyon
szerették
településüket, békében, derûsen éltek
és egymást elfogadták. Védték,
segítették társaikat, és ha az utcára
kitotyogott egy 90-100 éves ember,
köszöntek,
mosolyogtak
rá,
beszélgettek vele. Nekünk sincs más
alternatívánk, így kellene élnünk.
Az úgynevezett környezõ világ (most
falunk és lakói) TÜKÖR, amelyben
mindenki csak saját látványát,
tapasztalatát, problematikáját tudja
érzékelni, mert csak azt tudjuk felfogni,
amihez van affinitásunk és saját belsõ
rezgésünkkel megegyezõ, önmagán
kívül meg semmit. Aki ennek a
ténynek nincs tudatában, az téves
viselkedési formába kényszerül. Azt
tapasztaljuk, hogy gyakran harcolunk
a külvilággal (most épp a
faluvezetéssel), ellenségeinkkel,
rokonokkal,
szomszédokkal,
fõnökünkkel, a kormánnyal, az

emberiséggel.
VALÓJÁBAN
AZONBAN
MINDENKI
ÖNMAGÁVAL KÜZD. Ezért van
mindenütt rengeteg vesztes és nagyon
kevés gyõztes. „Harcolunk” békéért,
igazságért,
egészségért,
környezetszennyezés miatt stb. Ezért
aztán van háború, betegség,
környezetpusztítás. MI nyársapáti
polgárok legyünk józanok, ne
veszteseket gyártsunk a harcban, mert
azok SAJÁT MAGUNK lehetünk. Ez
a tükör nem csak kudarc lehet, lehet
pozitív formája. Lehet ez egy kiváló
önismereti módszer is, hiszen, ha
megfigyeljük falunkat és valamivel
konfrontálódunk, ami itt és most zavar,
bánt, felháborít – az csak azt fogja
nekünk mutatni, saját magunkban még
nem békültünk meg ugyanezzel a
princípiummal, dologgal, eseménnyel,
viselkedéssel. Pl. lehet kritizálni, hogy
milyen rendetlenség van bárhol a
faluban, a köztéren, de AJÁNLATOS
KÖRÜLNÉZNI
A
SAJÁT
PORTÁNKON BELÜL. Tudom, ezt
a szembesülést - bármilyen relációban
- nem szívesen vesszük tudomásul.
Tehát ne ítélkezzünk, mert magunk is
ítélet tárgyává válunk. Sajnos ebbe a
csapdába esik világunk is. Mi
nyársapátiak az egymásra mutogatás
helyett magunkban, gondolatainkban,
lelkünkben, testünkben tegyünk rendet.
Az igazi változást mindenkinek saját
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magán kell kezdeni, így fog változni
környezetünk, falunk élete, légköre.
Magunkban csináljunk egy „új tükröt”
és a mostaninál élhetõbb, vidámabb,
motiváltabb, egymást segítõ, védõ,
megértõ emberek gondozottá, széppé,
varázsolják az udvarokat, utcákat – és
legyen mindenki mindenkinek
polgártársa, ha lehet, barátja.
Most megint egy nehezen felfogható
dolgot feszegetek. Hogy valójában
nincs is probléma. Egy bizonyos
szituáció akkor lesz problémává az
ember számára, ha nem képes azt a
tudatába beépíteni. Minden tanulási
folyamat a tudat kitágulásával jár, s
ez lehetõvé teszi a probléma
megoldását. Ezt a hétköznapban úgy
kezeljük, hogy a problémák „mint
olyanok” léteznek, s a környezõ
világtól
–
jelen
esetben
polgármestertõl, önkormányzattól,
polgármesteri hivataltól stb. várjuk el,
hogy elhárítsák. Pedig csak közös
gondolkodással, tanulással, fejlõdéssel,
vagyis a tudat kitágításával lehet
megoldhatóvá tenni. Tehát a változás
belülrõl kell, hogy elinduljon.
Mi hát a teendõ. Elsõsorban nem
ítélkezés és vádaskodás, hanem
békesség és korrektség. Minden
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képviselõjelöltnek legyen önálló
programja, amivel a közért akarnak,
szándékoznak tenni. Október 13-án
este kiderül, ki lesz a polgármester és
a 6 képviselõ, de még marad 9
program. Aztán indulhat az új munka
és nem az elválasztódás, hanem az
együttmûködés jegyében.
Választótársaim, most is bölcsen kell
dönteni! A kritizált, megkérdõjelezett
eredményeinket egy meggondolatlan,
indulatokkal fûtött döntéssel semmissé,
anarchikussá tehetjük. Bárhogy is
nézzük, a falunk sok mindenben
bõvült, gyarapodott az elmúlt évek
alatt. Továbbra is a fokozatosan felfelé
haladó spirálhoz kell ragaszkodnunk,
az esetleges hiányosságokat pedig
közösen kell megoldanunk. Sok a
megsértett, dacos, elégedetlen ember,
nehogy a választás után még több
legyen, mert akkor megkérdõjelezõdik
az elõrehaladás. Képviselõnek lenni
nehéz, hiszen elõször meg kell
mérettetni magunkat; azután nagy
kérdés, hogy a bennünk rejlõ
lehetõségek, adottságok, esetleg
képességek a gyakorlatban és a
hétköznapokban
érvényesülni,
kiteljesedni tudnak-e? Ezeket
figyelembe véve bõ egy hét múlva

megfontoltan kell minden polgárnak
dönteni. Olyan személyekre van
szükség, akik tudatosak, harmonikus
egyéniségek, megfelelõ kapcsolati
tõkével rendelkeznek falun belül és
azon túl, és mindenekelõtt
tisztességesek. A sértõdöttek
béküljenek meg azzal, amire, akire
haragszanak – legfõképp saját
magukkal – és boldogabbak lesznek.
Mert a boldogságot kint pénzben,
érdekben nem lelheti meg senki, csak
önmagában. A boldogság akkor nõ a
falunkban is, ha felismerjük azt a
kegyelmet, hogy egymásnak és a
faluért szolgálhatunk.
Tisztelettel kívánom kis tanyás
településünk minden lakójának, hogy
derûvel és bölcsességgel menjen el
szavazni, és utána ne hagyjuk magukra
a megválasztottakat, MÛKÖDJÜNK
EGYÜTT A FALUÉRT, MERT AZ
MI VAGYUNK! Aki nem teszi le a
voksát sehová sem, és negatív érzések
fûtik, az inkább maradjon csendben,
tudjuk „kibicnek semmi sem drága”.
Tisztelettel
mindenkinek.

ajánlom

soraimat

Tóth Tibor
nyugdíjas igazgató

Az önkormányzati és polgármester választással kapcsolatosan - mint minden alkalommal - most is lehetõséget
biztosítottunk arra, hogy a jelöltek bemutatkozhassanak. Ezeket most olvashatják.
Szerkesztõség

TISZTELT NYÁRSAPÁTIAK!
Fehér László vagyok.Nyársapáton
élek a családommal generációk óta.
A hosszú évek folyamán láttam és
tapasztaltam, hogy szeretett falum
már nem tündököl régi fényében. Én
mindig a tettek embere voltam, ezt
ti nyársapátiak tudjátok a legjobban,
itt élek, ismerem a falu problémáit.
A polgárõrséget szerveztem és irányítottam már korábban. Amennyiben megválasztanának képviselõnek
terveim között szerepelne a polgárõrség megújítása,
aktívabbá tétele. A polgárõrség számára a gépjármû
park korszerûsítése (segédmotor-kerékpár, személygépjármû, kerékpár) különbözõ pályázatok által.
- A községünk közbiztonságának javítása céljából
térfigyelõ kamerarendszer kihelyezését, nem csupán
a falu központjában, hanem a ki- illetve bevezetõ
utak területére is.

- Kerékpár út kivilágítása, illetve kiépítése.
- A fõ utca kivilágítása.
- A falu központjában található parkoló
továbbfejlesztése, kamerarendszer kiépítése annak
területére.
- Több szelektív hulladék gyûjtõ kihelyezése a
tisztaság fenntartása végett.
- A dûlõutak rendszeres karbantartása, ezzel segítve
a külterületen élõ állampolgárok bejutását a községbe.
- Az iskolához tartozó sportpálya területének
kivilágítása.
- A pályázati pénzek ésszerû felhasználása!
Minden erõmmel azon leszek, hogy a falunk szép,
biztonságos és élhetõbb legyen, és remélem
bizalmukkal megtisztelnek.
Köszönettel:

Fehér László
Független képviselõjelölt
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TISZTELT NYÁRSAPÁTI LAKOSOK!
Grósz Adél Ella vagyok. Idén töltöm
26. életévemet, születésem óta
Nyársapáton élek, itt jártam óvodába,
iskolába. Nagykõrösön a Toldi Miklós
Középiskolában
érettségiztem.
Szerencsére itt találtunk meleg otthont
férjemmel, gyermekemmel. Jelenleg
fõállású édesanya vagyok. Képviselõ
választáson való indulásom nyomós oka
a gyermekem, családom. Szeretném támogatni, fejleszteni
„A mi kis falunkat”!
Céljaim a következõk:
- Bölcsõde mihamarabbi létrehozása.

- Óvoda, iskola támogatása.
- Játszótér, temetõ, közterületek rendbetétele (játékok
felújítása, rongálásoktól való védelem, folyamatos tisztánés karbantartása).
- Nyugdíjas klub, Baba-mama klub támogatása (további
klubok létrehozása fiataloknak).
Ha megválasztásommal bekerülök a képviselõk sorába, az
ezzel járó tiszteletdíjat felajánlanám jótékony célokra!
Kérek minden kedves nyársapáti polgárt, hogy október
13-án szavazzanak!
Grósz Adél Ella

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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ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTÕ TEVÉKENYSÉG
Az óvodai és iskolai szociális segítõ szolgáltatás célja a
gyermek veszélyeztetettségének megelõzése érdekében a
szociális segítõ munka eszközeivel támogatást nyújtani a
köznevelési intézménye járó gyermekeknek, a gyermekek
családjának és köznevelései intézmény pedagógusainak,
az intézményben megjelenõ egyéb szakembereknek. Az
óvodai és iskolai szociális segítõ egyéni, csoportos és
közösségi szociális munkát végez.
Ennek keretében segíti:
- a gyermeket a korának megfelelõ nevelésbe és oktatásba
való beilleszkedéshez, valamint tanulmányi kötelezettségei
teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,
- a gyermeket a tanulmány elõmeneteléhez, késõbbi
munkavállalásához
kapcsolódó
lehetõségei
kibontakozásában,
- a gyermeknek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését
akadályozó tényezõk észlelését és feltárását,
- a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét
érintõ kérdésekben, valamint a családot érintõ nevelési
problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük
lévõ konfliktus feloldásában,
- prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek
veszélyeztetettségének kiszûrését,
- a jelzõrendszer mûködését.

Milyen problémával lehet a szociális segítõhöz fordulni?
1. Iskolához köthetõ problémák pl.: szorongás, tanulási
nehézségek, motiválatlanság, konfliktus az iskolatársakkal,
a pedagógusokkal, magatartási problémák.
2. Gyermeknevelési kérdésekben pl.: önállótlanság,
szófogadás kérdése, otthoni feladatok és leckeírás, szülõgyermek viszonya konfliktusos.
3. Családon belüli problémák pl.: bántalmazás, szülõk
közötti veszekedés, válás, veszteség, anyagi nehézségek,
túlzott alkoholfogyasztás, szerhasználat.
A szolgáltatást nyújtó elérhetõségei:
A Nagykõrösi Humánszolgáltató Központ, Család- és
Gyermekjóléti Központ munkatársa, Engler Zita Ilona
óvodai és iskolai szociális segítõ látja el a szolgáltatást
Nyársapáton.
Telefonszáma: 06-30/162-7907
E-mail címe: nagykoros.csgyk@gmail.com
Fogadóórái:
Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskola:
minden hétfõn 10:00-12:00
Nyársapáti ÁMK Elek Apó Óvodája:
minden hétfõn 12:30-14.30
Engler Zita Ilona

KOROKNAI ISTVÁN GONDOLATAI…
„EMLÉKLAP
Koroknai István részére
Nyársapát tisztaságáért, önzetlen munkájáért.
A nyársapáti lakosság nevében.”
Kedves Nyársapáton élõ emberek!
A szüreti mulatságon kaptam ezen emléklapot, illetve a borítékban lévõ összeget. Nagyon jól esõ érzés számomra,
hogy 47 fõ kedves társam évek óta figyelte és tisztelte a munkámat és tisztelettel és szeretettel rám gondolva kaptam
ezt az elismerést. Még egyszer nagyon sok szeretettel köszönöm ezen 47 fõ kedves nyársapáti embertársamnak az
irántam érzett jó szándékú kedvességét.
Utóirat: Ezen kedves emberek névsorát is megkaptam, így személyesen is meg fogom neki köszönni, ha találkozok
velük.
Maradok kedves tisztelettel:
Koroknai István

A településért tett szorgalmas munkájáért Koroknai Istvánt, augusztus 20-án Nyársapát Község Önkormányzata
is elismerésben részesítette oklevéllel, valamint pénzjutalommal.
Polgármesterként úgy érzem, hogy illõ lenne azoknak a nyársapáti lakosoknak elgondolkoznia, akik heti szinten
6-8 kuka szemetet dobálnak szét községünkben.
Kis Miklós
polgármester
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SZÜRETI MULATSÁG NYÁRSAPÁTON
2019. szeptember 14-én ismét
benépesült a Szarka-kúria parkja
a Szüreti Mulatságra érkezett
vendégekkel, akik igazán szép
idõben bízhattak, és eljöttek azért,
hogy egy újabb családias
hangulatú,
kicsiknek
és
idõsebbeknek is jó szórakozást nyújtó eseménynek legyenek
részesei.
A „sütõ asszonyok”, már megint szorgoskodtak a
kemencében sült lekváros bukta elkészítésével, amit
rendezvényünk fellépõi és az önkormányzat vendégei
fogyaszthattak el. A Szüreti Bográcsos Fõzõcske keretében
is készültek a finom étkek, igazi házi húsleves, töltött
káposzta, köröm-, birka-, marha- és vaddisznó pörkölt,
sült hurka és kolbász is. A Gazdakör és Kis Miklós
polgármester úr jóvoltából bor- és pálinkakóstolással vártuk
kedves vendégeinket.
10 órakor a templom elõl indultak a szüreti felvonulás
résztvevõi az óvoda Krajcár és az iskola Fantázia mazsorett
csoportja, és az albertirsai Gerje Party Fúvós Egylet
részvételével. A fúvósok, és a mazsorettek a kúria színpadán
is bemutatták színvonalas, nagy ügyességet igénylõ
produkciójukat. A kicsik mûsorát Szûcs Anikó tanította
be. A menethez csatlakozott Törtelrõl Juhász Mihály és
még egy társa lovas kocsija is, akik egész nap vitték a
gyerekeket, érdeklõdõ felnõtteket a falu utcáin. Útba
ejtették az általános iskola sportpályáját is, ahol a Szüreti
Kupa kispályás foci mérkõzései zajlottak 10 csapat
részvételével. A csapatok a mérkõzések befejezése után
jöttek át a kúria parkjába, ahol elfogyasztották ebédjüket,
amit Bendõ János és segítõi készítettek el számukra, illetve
csatlakoztak délutáni programjainkhoz.
Csodálatos rendezvényhelyszínünkön a gyerekeket légvár,
illetve kézmûves foglalkozások, csillámtetkó és arcfestés
is várta az óvónõk közremûködésével. Nagy Balázs
felügyelete alatt szõlõpréselés, mustkóstolás is várta az
érdeklõdõ gyerekeket, melyhez a szõlõt Füle Dénestõl
kaptuk. Természetesen a finom mustot nem csak a kicsik,
hanem a felnõttek is megkóstolhatták. Minden
gyermekprogramunkat ingyenesen vehették igénybe az
apróságok.
Természetesen a Szarka-kúria múzeumi termei is nyitva
álltak az érdeklõdõk elõtt. Köszönöm Perna Pali bácsinak,
hogy múzeumunkban különleges tájékoztatót adott
községünk múltjáról, a helyi emberek életérõl a
Mátramindszentrõl érkezett vendégeinknek.
Az önkormányzat sátránál Varga Dániel és segítõ csapata
birka és marhapörkölttel várta igazán jutányos áron a
mulatság résztvevõit. Köszönjük a munkájukat és a finom
ebédet! A vadat Bakosi Attilának, illetve a
vadásztársaságnak köszönjük.
Délután Bimbó Pál jóvoltából kóstolhattunk kemencében

sütött hurkát és kolbászt is. Ennek bevételét az iskola és
az óvoda javára ajánlotta fel. Az ebédhez a kenyeret
Horváth Zsuzsanna Coop Élelmiszer ajánlotta fel. A színpad
és környékének dekorációjához is kaptunk segítséget, Nagy
Istvántól kukoricaszárat, Bárányné Esztikétõl pedig a
szokásos hatalmas tököket kaptunk. Köszönjük!
Nyársapát község az idén õsszel ünnepli 65 éves fennállását.
Ezen alkalomból az önkormányzat meglepetéssel is készült,
egy 650 szeletes nagyon finom dobostortát osztottak szét
késõ délután a Szüreti Mulatságra kilátogató vendégeink
között.
A színpadon déltõl élõ folk-rock koncert hangjaiban
gyönyörködhetett a közönség, melyet a 10 tagú Áldás
Együttestõl hallottunk. Ezt követõen az óvoda és a
népdalkör, valamint az általános iskola diákjai
szórakoztatták a vendégeket. Felemelõ volt hallani az ovis
apróságok és az asszonykórus közös produkcióját. Szinte
profi elõadásban hallhattuk a gyerekkorunkból is ismert
népdalokat. Ez volt az elsõ közös fellépésük, melybõl az
asszonykórus hagyományt szeretne teremteni, mivel nagyon
fontos a számukra, hogy a gyerekek is megismerjék az
igazi népzenét és szívesen énekeljék ezeket a csodás
dallamokat otthon, és a falu rendezvényein is. Az általános
iskolások két mese feldolgozását hozták el a szüreti
mulatságra. A Hófehérke és a hét törpe, valamint a Három
pillangó címû meséket nagyon ügyesen, lelkesen
tolmácsolták, amit Kulcsár Gáborné és Mohelláné Barna
Ildikó, valamint Tóthné Bognár Eszter és Abonyi Viktória
tanított be a gyerekeknek még nyáron, a Dráma Erzsébet
táborban. Szintén nagy sikerrel mutatták be mûsorukat a
társastáncot tanuló diákok, akiktõl Nagy Éva táncoktató
betanításában modern táncokat láthattunk. Köszönjük a
közel 60 fõs gyermeksereg elõadását.
Kora délután vendégünk volt a Délvidékrõl érkezett
Csantavéri Mendicus Tamburazenekar. Lebilincselõ
mûsorukat, zenei sokszínûségüket már második alkalommal
oszthattuk meg a nyársapáti közönséggel.
A Nyársapáti Népdalkör dalosai citerákkal kísért két
szürethez illõ dalcsokrot nyújtottak át a szüreti mulatságra
kilátogatóknak igaz szívvel, gyönyörûen énekelve.
16 órakor Légli Ottó, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának
elnöke köszöntötte a 18. nyársapáti Szüreti Mulatság
résztvevõit. Ezután került sor a Nyársapáti Mátyás Király
Általános Iskola 1. osztályos gyerekeinek rövid, de nagyon
aranyos bemutatkozó mûsorára és fogadalomtételére. 16
elsõs tett fogadalmat, és kapta meg az önkormányzat
oklevelét és 20.000.- Ft-os támogatását. Köszöntöttük a
Nyársapáton 50 éve házasságot kötött lakosainkat, Nagy
Balázst és Rácz Gabriellát. Kis ajándékkal kedveskedett
az önkormányzat a 60 éves nyársapáti lakosoknak, és
elismerést kaptak a jó sportoló nyársapáti fiatalok is (az
edzõk javaslata alapján). Idén Lakatos Kristóf, Bicskei
György, Kecskeméti Dávid, Kecskeméti Krisztián,
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Kecskeméti Ferenc, Rehor Orsolya, Molnár Vivien, Báger
Barbara, Ferenc Hunor, Ferencz Viktor, Petrik Csaba és
Víg Bálint vehette át az elismerést. Gratulálunk
mindenkinek!
17 óra után a Mátramindszenti Rozmaring Asszonykórus
fellépése színesítette programunkat. Népdalaik elõtt egy
kis ismertetõt is kaptunk csodálatos népviseletükrõl, illetve
Mátramindszent polgármestere, Horváth János is
köszöntötte a jelenlévõket. Fellépésük után a Nyársapáti
Népdalkörrel közösen is énekeltek, ami még
emlékezetesebbé tette szereplésüket.
Este két sztárfellépõt köszönthettünk. A Két Zsivány és a
Unique fellépése is hatalmas hangulatot teremtett. Mindkét
együttes egy kis késéssel érkezett, de zenei tudásuk,
szimpatikus, sztárallûröktõl mentes fellépésük,
közvetlenségük azonnal feledtette azt, hogy egy kicsit
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várakozni kellett a mûsorukra.
Két sztárfellépõnk produkcióját közrefogva Strabán Anna,
NUSIKA énekelt nekünk sokszínû mûsorából, amit szintén
nagy tapssal köszönt meg a közönség.
Éjfélig tartó utcabállal zárult programunk, melyhez az élõ
zenét a Sanzon Party Együttes, Hernádi Péter és Danics
Sándor szolgáltatta. Sokrétû zenéjükre szórakozott, táncolt,
jót mulatott a nagyérdemû.
Köszönjük minden résztvevõ sütõ-fõzõ csapatnak, a
közmunkásoknak, az önkormányzat, a hivatal és az ÁMK
dolgozóinak a munkáját, a támogatók felajánlását, a
segítõknek, a fellépõknek a színvonalas közremûködését,
mert nélkülük bizony nem sikerülhetett volna ilyen jól a
nyársapáti 18. Szüreti Mulatság!
Nagyné Kovács Éva
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III. SZÜRETI KUPA
Idén harmadik alkalommal szervezhettük meg a Szüreti
Mulatság kísérõ rendezvényeként kispályás labdarúgó
bajnokságunkat.
Reggel 8 órára érkeztek a csapatok. Sajnos 10 csapatból
csak 7 érkezett meg a beígért nevezések ellenére, így fél
óra késéssel tudtunk csak kezdeni a lebonyolítás átvariálása
miatt. A nevezések után Tóth Tibor alpolgármester úr
mondott nyitóbeszédet. Ezúton köszönjük neki a torna
megnyitását.
Csapatok: IQ (Csemõ), Szpcdse (Ceglédbercel), OldBoys
(Nyársapát), Árpád Fc (Cegléd), Alfa (Cegléd), White
Power (Nagykõrös), Csikirippa (Nyársapát)

A sorsolás után két csoportban zajlottak a mérkõzések,
melyek legjobbjai az elõdöntõbe kerültek. Színvonalas,
izgalmas meccsek után a döntõt a Csikirippa és az Szpcdse
csapata játszotta, ahol az Szpcdse csapata diadalmaskodott,
így õk szerezték meg a III. Szüreti Kupát, harmadik helyen
az Oldboys csapata végzett. Az elsõ három helyezett
érmeket kapott, minden további résztvevõ csapatot
oklevéllel jutalmaztunk, és ízletes ebéddel láttunk vendégül.
Különdíjakat is osztottunk:
Gólkirály: Perlaki Szilárd (Oldboys)
Legjobb játékos: Buczkó István (Árpád Fc)
Legjobb kapus: Nagy István (Szpcdse)
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Köszönjük a csapatoknak, hogy részt vettek a tornán!
Reméljük, hogy a II. Kovács László emléktornán ismét
hasonlóan változatos mérkõzéseket láthatunk.
Hálásan köszönjük a támogatást, segítséget az
önkormányzatnak, Kis Miklósnak, Lugosi Istvánnak és
Lugosi Istvánnénak, Apáti Dance Clubnak és Lócskai
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Istvánnak, Bendõ Jánosnak, Pásztor Lászlónénak és Pásztor
Lászlónak, Dobozi Zoltánnak és Székely Ágnesnek, Nyári
Lászlónak, valamint az iskola dolgozóinak!
Jövõre is szeretettel várjuk a labdarúgás szerelmeseit!
Szervezõk
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ÓVODAI

HÍREK

ÉRIK A SZÕLÕ…
Szeptember 13-án õszi kirándulást szerveztünk
gyermekeinknek. Nem messzire sétáltunk, csak a Szarkakúria udvarára, ahol egy igazi szüreti szõlõdarálást és
préselést, sutulást láthattunk. Izgatottan készültünk már
egész héten az oviban, minden gyermek szõlõvel járult
hozzá ehhez a naphoz. Amikor odaértünk, kört alakítottunk
és elénekeltük szüreti dalainkat, eljátszottuk a tanult szüreti
dalos játékainkat.
Ezen a rendezvényen szeretettel vártuk a szülõket is.
Reméljük, akik eljöttek remekül érezték magukat, és jövõre

többen megtisztelnek minket, hiszen ez remek alkalom
egy kis kikapcsolódásra, közös élményszerzésre.
A gyerekek nagyon élvezték a munkálatokat, segítettek
darálni, a préselést, sutulást is csodálattal figyelték. A
lepréselt szõlõlevet átvittük az óvodába, és ebéd után
jóízûen megittuk.
Köszönjük szépen Pali bácsi, Gábor bácsi és Norbi bácsi
segítségét!
Óvónõk

BESZÁMOLÓ
a Nyársapáti ÁMK Elek Apó Óvodájának 2019/2020. nevelési év csoportjainak alakulásáról,
személyi változásokról, valamint az elmúlt és az idei év programjairól, terveirõl
1. A Nyársapáti ÁMK Elek Apó Óvodájának maximális beszámoltunk a történtekrõl. Mikulás, karácsony, farsang,
férõhely száma (ami az alapító okiratában és az húsvét, apák napja, anyák napja, gyereknap minden évben
engedélyében szerepel): 75 fõ (25 fõ csoportonként). Ez elmaradhatatlan programja óvodánk életének.
mindig is így volt, most is ez van érvényben. Törvényességi
kereteket betartva a képviselõ testület 2019-ben 20%-kal Összeszedtem egy csokorba, mit csináltunk, merre
megemelte a férõhely számot, így biztosítva a zavartalan
jártunk a 2018/2019. nevelési évben:
óvodai beiratkozást, felvételt.
Szeptember
A 2019/2020. nevelési évben az összes 3 éves életkorú 17. Állatkertbe látogattunk
(2019. 08. 31-ig betöltötte a 3 évet) gyermek óvodai 28. Népmese napja
ellátása biztosított községünkben. A nevelési évet 82 Október
gyermekkel, 3 csoporttal indítottuk:
4. Állatok világnapja
24. Színház
Süni (kiscsoport): 27 fõ
November
Óvó nénik: Csehi Istvánné, Nagyné Szathmáry Dóra
11. Márton nap süti vásár, este lámpás felvonulás- szülõkkel
Dadus néni: Benchea Irina
21. Színház
29. Adventi készülõdés - szülõkkel
Maci (középsõ csoport): 27 fõ
December
Óvó nénik: Dombóvári Judit, Halász Anna
2. Elsõ gyertyagyújtás - szülõkkel
Dadus néni: Strabán Anna
6. Megérkezett hozzánk a Mikulás
18. Karácsonyi ünnepség a templomban- szülõkkel
Méhecske (nagy csoport): 28 fõ
Január
Óvó nénik: Bakosiné Balog Anikó, Kisprumik Marianna 23. Színház
Dadus néni: Molnár-Tóth Zsanett
26. Lovas szánkózás a hóban
Február
2. Személyi változás is történt. Sajnos több éve itt dolgozó 16. Jótékonysági bál - szülõkkel
szeretett kollégánk Gödény Beatrix a nevelési év kezdete 18. Farsang - szülõkkel
elõtt 1 héttel felmondott. Sajnálattal, de a 2 hónap 20. Színház
felmondási idõtõl az õ kérésére eltekintettem, elbúcsúztattuk Március
és elengedtük. Helyét Cseh Rita tölti be 2019. 09. 01-tõl. 15-i héten, ünnepre hangolódás
22. Víz világnapja
3. Az elmúlt 2018/2019. nevelési év programjait mindenki Április
olvashatta a Hírmondókban, hiszen minden hónapban 13. Mazsorett szereplés a võfélytalálkozón - szülõkkel
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Május
6. Szegedi Látványszínház mûsora
9. Anyák napja – nagycsoport - szülõkkel
10. Kiscsoport kirándulás - vadaspark - szülõkkel
14. Anyák napja - középsõ csoport- szülõkkel
17. Anyák napja – kiscsoport - szülõkkel
18. Ovi Olimpia - szülõkkel
24. Apák napja- szülõkkel
Június
7. Óvodai ballagás - szülõkkel
11-13. Ovinyitogató - szülõkkel
17. Gyermeknap - Tarzan park - szülõkkel
4. 2019/2020. nevelési év
elsõ féléves program terve

Este községi rendezvény, lámpás lovas kocsis felvonulás
– szülõkkel
13. Színház
27. Adventi Szöszmötölõ Délután (kreatív délutáni
foglalkozás) - szülõkkel
December
01. Adventi községi elsõ gyertyagyújtás - nagycsoportosok
mûsora - szülõkkel
06. Mikulás – délután a mûvelõdési házban községi
Mikulás ünnepség
15.00 órától mese elõadás – szülõkkel
11. Színház
17. Óvodai Karácsony – templomban – szülõkkel
A második félév programjának terveit
januárban tesszük közzé.

Szeptember
12. Szüreti mustpréselés, sutulás – szülõkkel
30. Benedek Elek, Elek Apó születésnapja a Népmese
napja. Községi rendezvény – szülõkkel
Október
04. Állatok világnapja – Felsõlajos Magán Zoo állatparkba
való látogatás autóbusszal
09. Színház
November
11. Márton nap - Márton napi süti vásár – szülõkkel

Köszönjük a képviselõ-testület, a közmunkások, és nem
utolsó sorban a szülõk támogatását programjaink
megvalósításában. Bízunk benne, hogy a jövõben is
számíthatunk rájuk.
Tisztelettel:
Szõke Piroska Andrea
a Nyársapáti ÁMK igazgatója

ISKOLAI HÍREK

ÁLLATKERTI SÉTA
Szeptember 16-án, egy szép nyárutói napon útra kelt 46 kis-, és nagydiák 4 felnõtt kíséretében a Fõvárosi Állatkertbe.
Elõzõ héten kaptuk a jó hírt, hogy a Ceglédi Mozgáskorlátozottak Egyesületének és Kis Miklós polgármester úrnak
a jóvoltából egy busznyi gyerek indulhat el az iskolánkból Pestre, az állatkertbe.
A gyerekek nagy izgalommal készülõdtek az útra, és a buszút közben is azt találgatták, milyen állatokat fogunk majd
látni.
Mikor megérkeztünk, bizony nagy volt a csodálkozás, hogy ezen a napon mennyi látogatója van az Állatkertnek.
Ugyanis minden év szeptemberében megrendezésre kerül a fogyatékkal élõk világnapja, amely napnak egyik fõ
rendezvénye az Állatkerti Élményséta. Nos, gyógypedagógus szemmel ez bizony egy nagyon jó alkalom volt a
tanulóink érzékenyítésére. Hiszen mi is integrálunk iskolánkban sajátos nevelési igényû gyerekeket, de ezen a napon
sok más típusú akadályozottsággal élõ gyermekkel és felnõttel is találkoztunk. Büszkén mondhatom el, hogy a
nyársapáti gyerekek elfogadóak és empatikusak. Nagyon ügyesen vigyáztak a körülöttük sétáló, kerekesszékben ülõ
emberekre.
A regisztráció után megkezdtük mi is az élménysétánkat. Láttunk víz alatt „balettozó”, birkózó jegesmedvéket,
egymással versenyt úszó fókákat. A lepkeházban színpompás pillangókat, köztük tenyérnyi méretûeket is. Volt ott
még selyemmajmocska, aligátor, sisakos kazuár és a természet megannyi csodája. A gyerekek érdeklõdve, lelkesen
járták be a felnõtteknek is fárasztó távot az Állatkertben. Mire jött értünk a busz, bizony jól is esett mindenkinek,
hogy leülhet.
A hazafelé úton jó volt hallgatni, ahogy a gyerekek egymás szavába vágva mesélték egymásnak, kinek mi tetszett
a legjobban. Remélem, mindenki aki ott volt, egy életre szóló élményt kapott ezen a napsütéses hétfõi napon.
Ez úton is szeretnénk megköszönni polgármester úrnak, hogy lehetõséget adott nekünk erre a kirándulásra, hiszen
a buszutunkat is a polgármesteri hivatal állta. Köszönjük az iskola minden lakója nevében!
Horváth Dóra
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KÉPEK AZ

ÁLLATKERTI SÉTÁRÓL

GYEREKNAP AZ ISKOLÁBAN
Szeptember 13-án végre megvalósult
az iskolai SzMK két lelkes tagjának –
Hanyecz Tímeának és Jenei Zsoltnak
– az álma. November vége óta folyt a
szervezés, de csak most jött el a
pillanat, hogy találkozhassunk a TEK
csapatával. A csoport izgalmas
jármûvekkel és érdekes feladatokkal
érkezett a gyerekek nagy örömére. Az
iskola kapui minden érdeklõdõ elõtt
nyitva álltak. A jármûveket és a
felszerelést is kipróbálhatta mindenki.
Hogy senki ne maradjon éhen, a szülõk
finom ebédet fõztek. Háromféle étel
közül választhatott az éhezõ.
Õzpörkölt, sertéspörkölt és bakonyi
sertésragu szerepelt az étlapon. A

szomjazó különbözõ üdítõkkel olthatta
szomját. Desszertként jégkrémet
kaptak a résztvevõk. Élményekkel és
ajándékokkal gazdagodva tértek haza
a gyerekek. Nemcsak õk érezték jól
magukat! Erre bizonyíték, hogy a TEK
vezetõje meghívta iskolánkat egy
tavaszi rendezvényükre Pestre. Két
nappal a rendezvényünk után pedig
bejelentkezett hozzánk a DELTAFORCE. Október 28-án, hétfõn,
újabb honvédelmi elitalakulat érkezik
hozzánk. Erre az alkalomra is
szeretettel várunk MINDENKIT. A
belépés és az ebéd ugyanúgy díjtalan,
mint az elõzõ rendezvényen. Ez pedig
a következõ emberek jóvoltából

valósulhatott meg: Halasi Norbert,
Kocsis Ferenc, Lugosi István, Hováth
Zszuzsanna, Locskai István, Godóné
Pozsár Andrea, Szabó Albert és
Monzinger Violetta, Németh Pálné,
Kisprumik József, Pákozdi-Hús, Tóth
Tibor, Family Frost, Rendszer-Klíma
Kft, Csontos család, Monori Zsuzsanna
és családja, Évin Sándor, Jenei Zsolt
és családja, Lantai Zsolt, Tímár Imre.
Hálásan köszönjük a sok-sok
segítséget. Óriási köszönettel tartozunk
annak a szülõi csapatnak is, akik az
elõkészítõ
munkában
és
a
lebonyolításban részt vettek.
Az iskola dolgozói

H ÍRMONDÓ
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LÉGY AKTÍV! (#BEACTIVE)
Iskolánk harmadik esztendeje csatlakozik az Európai
Sporthét rendezvényeihez. 2019. szeptember 29-én
megrendeztük mi is a #beactive sportnapot. Az iskola apraja
- nagyja megmozdult és mozgott egy jót.
Az alsó tagozatnak Dobozi Julianna tanító néni állított
össze egy akadálypályát, ahol a gyerekek futhattak,
ugorhattak magasra, padon egyensúlyozhattak,
súlyzózhattak, célba dobhattak és zsákbafutásban is
megpróbálhatták tudásukat. Öröm volt hallani, milyen
lelkesen szurkoltak egymásnak a kisebbek, mekkora
lelkesedéssel sportoltak, mozogtak.
A felsõ tagozat versenyszámait Vig Károly állította össze
és segített is nekünk levezényelni a napot. Munkáját ezúton
is köszönjük! A felsõs gyerekeket is várta egy akadálypálya,
ahol lehetett rönköt dobni, szekrényt ugrani, mocsárjárást

kipróbálni, zsákban futni, célba dobni, gerendán átsétálni.
Minden felsõs osztályból 10 fõs csapatok mérhették össze
az erejüket patkódobásban, rönkhajításban és kötélhúzásban.
Aki még érzett magában elég erõt, az egyéni számokban
is indulhatott: erõpróbán (vizespohár tartása nyújtott karral),
grundbírkózásban.
Nagy lelkesedéssel bíztatták egymást a gyerekek, a nap
nevéhez méltó aktivitással mozogtak, sportoltak. Sajnos,
az örömbe némi üröm is vegyült, amikor a sportszerû
magatartást legyõzte a rossz értelemben vett versengés, a
minden áron nyerni akarás.
A nap egésze az egészséges éltmódról, a mozgás örömérõl
szólt. Hiszen ez a célja a sporthétnek: a mozgáson keresztül
nevelni az egész személyiséget.

SZÉPÜL AZ ISKOLA
Szombat reggel kis csoport gyülekezett az iskola udvarán.
Mi oka lehet, hogy hétvégén szülõk jönnek az iskolába?
Az ok egyszerû: a szülõk úgy döntöttek, változtatnak az
iskola udvarának képén. Hegesztettek, festettek, kertet
takarítottak. Közben jókat beszélgettek, nagyokat nevettek.
A bográcsban megfõtt az ízes paprikás krumpli. Ennek az
elfogyasztásával zárult a munkával töltött délelõtt. Ebéd
közben eldõlt, hogy két hét múlva folytatás következik.
Minden szülõt szeretettel várunk!
Az iskola dolgozói

Az iskola dolgozói
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MÛVELÕDÉSI

HÁZ HÍREK

KÖRZETI SZAVALÓVERSENY FELHÍVÁS
A nyársapáti Szarka Mihály Mûvelõdési és Szabadidõközpontban
– az elõzõ évekhez hasonlóan – szeretnénk megrendezni
a SZARKA MIHÁLY VERSMONDÓ VERSENYT
térségünk települései között.

A verseny idõpontja: 2019. november 28. (csütörtök) 13 óra.
Helyszíne: 2712 Nyársapát, Szarka Mihály u. 7.
Szarka Mihály Mûvelõdési és Szabadidõközpont.
A versenyt négy kategóriában kívánjuk lebonyolítani.
Általános iskolások, illetve gimnáziumok ennek megfelelõ korosztálya:
I. kategória – 1-2. osztály
II. kategória - 3-4. osztály
III. kategória – 5-6. osztály
IV. kategória – 7-8. osztály
Nevezni szabadon választott verssel lehet a magyar irodalomból.
Az intézmények kategóriánként kettõ – a nagy létszámú iskolák három - versenyzõt indíthatnak.
A kategóriák legjobbjai könyvjutalomban részesülnek.
Jelentkezési határidõ: 2019. november 26.
A résztvevõk nevét és korosztályát is kérjük megküldeni a muvhaz@nyarsapat.hu címre.
A felkészüléshez jó munkát kívánunk, és szeretettel várjuk az iskolák legjobb versmondóinak jelentkezését!
Természetesen nem csak a versmondókat és felkészítõiket, hanem a verseket kedvelõ érdeklõdõket is várjuk szeretettel
a 2019. november 28-i térségi versmondó versenyünkre.
Mûvelõdési ház dolgozói

A NÉPDALKÖRRÕL
A szüreti mulatság után kedves kis ünnepségre
gyülekeztünk szombaton délután. Sorainkban többen vannak
70 éven felüliek, most Micziné Zsuzsi töltötte épp a 75.
életévét. Kívánjuk innen is, hogy az õrangyala még nagyon
sokáig kísérgesse, a jó Isten tartsa meg közöttünk jó
egészségben, szeretetben!
Az õ köszöntésére jöttünk össze egy baráti találkozó
keretében. A meghívottak között voltak családtagok, régi
osztálytársak, barátok, kedves ismerõsök és mi
népdalkörösök a „második család”, de csak hölgyek.
Felelevenítettünk néhány emlékezetes pillanatot sorban a
barátok, a nyugdíjasok méltató szavaival, majd a Csík
együttes „Születésnapi köszöntõjének” citerás változatával
és egy-egy szál virággal kívántunk sok boldogságot az

ünnepeltnek. Vele együtt énekeltük az „Édesanyám
rózsafája” címû kedvenc népdalcsokrát, amelyben – mint
a nemrégiben megjelent CD-nken is – szólót is énekelt.
A finom ebéd és a gyönyörû torták elfogyasztása után
derûs bordalokkal szórakoztattuk a jelenlévõket. A délután
jó hangulatú baráti beszélgetéssel zárult.
Elkövetkezõ feladataink: szeptember 28-án Ballószögön
megrendezésre kerülõ Népdalköri Találkozón, október
végén az Inárcsi Népdalköri Találkozón veszünk részt,
ahová szintén meghívás kaptunk. Az idén ez már a 18.
fellépésünk lesz, és természetesen hátra van még az Adventi
ünnepkör.
Nagy Erzsébet

H ÍRMONDÓ
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SPORT HÍREK
Szeptember 14-én az a Nyársapáti SZSE birkózói Abonyban
a Skultéty Sándor emlékverseny, Közép-Magyarország
Területi Diák I-II. kötöttfogású diákolimpián és gyermek
valamint leány versenyen vett részt 6 fõvel. A versenyen
22 szakosztály 207 versenyzõje mérte össze a tudását. A
nyársapátiak közül végül 5-en állhattak fel a dobogóra és
a diák I-II. korosztályokban 3-an, Kovács Roland,
Krenyóczi Martin és Kovács Zsolt bejutottak az október
elején megrendezésre kerülõ országos döntõbe.

gyõzelmet követõen a döntõbe jutott. A döntõben bõ egy
percet követõen a második csípõ dobás után két vállra
fektette ellenfelét és ezzel megérdemelten lett a 63 kg
bajnoka.
Ugyanebben a súlycsoport Tóth Levente végül az elõkelõ
5. helyen végzett.
Eredmények:
63 kg 1. Kecskeméti Krisztián
5. Tóth Levente

Eredmények:
gyermek I.

Pap Ferenc

26 kg 3. Csontos Pál
lányok
38 kg 1. Báger Barbara
diák II.
26 kg 1. Kovács Roland
69 kg 2. Krenyóczi Martin
diák I.
32 kg 2. KovácsZsolt
54 kg 4. Báger Roland
Szeptember 21-én szombaton Esztergomban került
megrendezésre az U23-as válogató, az október végén
Budapesten megrendezésre kerülõ világbajnokságra, hét
súlycsoportban. Kecskeméti Krisztián a 60 kg-ban voltak
érdekelt, ahol a kiírás szerint a ceglédi Török Tamás volt
a kiemelt mivel az év elején õ vívta ki a válogatottságot
az Európa Bajnokságra, amin Krisztián vállsérülés és mûtét
miatt nem tudott részt venni. A lebonyolítás szerint elõször
a kihívók küzdöttek meg a kihívás jogáért és a gyõztes
mérkõzhetett a kiemelttel a válogatott mezért. Mivel a
ceglédi versenyzõ belázasodott és nem tudott indulni a
válogatón, így Krisztiánnak egy Vasasos birkózóval
megmérkõzött meg a világbajnoki részvételért. A mérkõzés
elején Krisztián egy derékra támadásból vezetést szerzett
és végig irányította a mérkõzést. Majd a második menet
elején egy fej lefogásból két vállra fektette ellenfelét. Ezzel
eldõlt, hogy a hazai rendezésû világbajnokságon 60 kgban Kecskeméti Krisztián képviseli Magyarországot.
Szeptember utolsó szombatján az ESMTK Kruj Iván
Sportcsarnokában került megrendezésre a junior
kötöttfogású országos bajnokság!
A Nyársapáti SZSE 2 fõvel vett részt a bajnokságon.
Kecskeméti Krisztián és Tóth Levente egyaránt a 63kgban lépett szõnyegre. Krisztián a múlt hét végi U23-as
válogatóhoz képest egy súlycsoporttal fentebb indult, de
ebben a súlykategóriában is remekelt. Három technikai tus

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

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

Gyõri Gábor r. fõtörzsõrmester,
körzeti megbízott telefonszáma:
70/492-0784

H ÍRMONDÓ
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ANYAKÖNYVI HÍREK

HIRDETÉSEK

Házasságot kötött:
Grósz Adél Ella és Deák Attila
Nyársapát, Dózsa György u. 24.
szám alatti lakosok 2019.
szeptember 6-án.
Gratulálunk!

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

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

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!

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

Nyársapát Törteli út és Nyilas dûlõ
mellett 56 ha és 31 ha termõföld eladó.
Érd.: 20-285-2826

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

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

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

4 személyes plüss rekamié 2 fotellal
eladó.
Érd.: 53-389-054

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

Eladó megkímélt, jó állapotban lévõ
4 ütemû rotációs kapa.
Érdeklõdni:
70/362-1864-es
telefonszámon lehet.

20. oldal

VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT
Védõnõ: Dékány-Tóth Renáta
Várandós és nõvédelmi valamint
csecsemõ-, és kisgyermek tanácsadás:
Telefon: 06-53-389-036

Anikó Fodrászat
Megújult környezetben és újabb szolgáltatásokkal
várja régi és új vendégeit:
-Fodrászat:
hétfõ-szerda-péntek
délután
kedd-csütörtök-szombat
délelõtt
-Fanni kozmetika
-Rita lábápolás, pedikûr
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 2712 Nyársapát, Posta utca 25.
70-572-1761

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

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

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.
- Nóri köröm- és kézápolás, melyre bejelntkezni
a 70/421-9397-es telefonszámon lehet.

NYÁRSAPÁTI HÍRMONDÓ
KIADJA: Nyársapát Községi Önkormányzat
FELELÕS KIADÓ: Kis Miklós polgármester
FÕSZERKESZTÕ: Kiss Andrea
SZERKESZTÕBIZOTTSÁG: Dombóvári-Godó Zsuzsanna,
Kiss Andrea, Nagyné Kovács Éva
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

