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VÁLASZTÁSI IRODA TÁJÉKOZTATÓJA
ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS EREDMÉNYEK
Október 13-i helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán Nyársapát községben a választópolgárok
száma 1.634 fõ volt, melybõl 723 fõ (44,24 %) adta le voksát.
A szavazatok megszámlálása után az alábbi eredmény született:
Polgármesterjelöltre leadott érvényes szavazatok alapján megválasztott polgármester:
Kis Miklós független 502 szavazat (69,43 %)
További eredmény:
Tóth Gábor 210 szavazat (29,04 %)
Képviselõjelöltekre leadott érvényes szavazatok száma alapján megválasztott képviselõk:
Bimbó Pál független 398 (55,04 %)
Tóth Tibor független 351 (48,54 %)
Biró Csilla független 345 (47,71 %)
Csehné Bakos Erzsébet független 340 (47,02 %)
Törökné Révész Anna független 338 (46,74 %)
Kis Anita független 290 (40,11 %)
További eredmények:
Balogné Benkó Zsuzsanna független 252 (34,85 %)
Tóth Gábor független 251 (34,47 %)
Pintér László független 203 (28,07 %)
Holló István független 202 (27,93 %)
Lócskai István független 178 (24,61 %)
Öhler Tibor független 142 (19,64 %)
Grósz Adél Ella független 141 (19,50 %)
Káldi Zoltán független 106 (14,66 %)
Fehér László független 87 (12,03 %)
Megyei listákra leadott érvényes szavazatok száma:
FIDESZ-KDNP 419 (57,95 %)
JOBBIK 124 (17,15 %)
DK 70 (9,68 %)
Momentum 55 (7,60 %)
MSZP 27 (3,73 %)
Köszönöm a szavazás lebonyolításában résztvevõk munkáját.
dr. Bicskei Krisztina
helyi választási iroda vezetõje
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KÖSZÖNET A BIZALOMÉRT!
TISZTELT NYÁRSAPÁTI LAKOSOK!
Újra
megválasztott
polgármesterként köszönöm
minden nyársapátinak, aki élt
alkotmányos jogával, és elment
szavazni.
Külön köszönöm a rám, és
képviselõtársaimra
leadott
szavazataikat. Megválasztásomat
nem személyes sikernek, hanem
egy újabb esélynek tartom arra, hogy további sikeres évek
következzenek Nyársapát életében, hogy tovább
gyarapodjon, fejlõdjön, szépüljön községünk. Ez nem
képzelhetõ el viták nélkül, de bízom abban, hogy ezek a
viták megegyezéssel zárulnak majd, melyek elõbbre viszik
Nyársapátot.
A választási kampány idõszaka lezárult. Fontos, hogy
levonjuk ennek tanulságait, és nem szabad vélt vagy valós
sérelmeket dédelgetni, inkább a jövõnket kell együtt,
összefogással építenünk.
Ha végiggondoljuk a mögöttünk hagyott 5 év történéseit,
ha felidézzük az elõzõ önkormányzati ciklus fõbb döntéseit,
fejlesztéseit, beruházásainkat, és településünk eseményeit,
jó érzéssel mondhatjuk el, hogy hûek maradtunk letett
eskünkhöz. Nem véletlen, hogy Nyársapát választópolgárai

2019-ben a folytonosságra szavaztak. Hitelességünk záloga
mindaz, amit polgármesterként és települési önkormányzati
képviselõként községünk fejlõdése érdekében eddig tettünk
és tenni szeretnénk a jövõben is.
Még egyszer köszönöm, hogy újból bizalmat szavaztak
nekem és képviselõtársaimnak. Szeretném, ha megnyugvás
lenne községünkben és nem az intrika és a széthúzás
folytatódna a településen. A jó szándékú kritikára
fejlõdésünk érdekében bármikor fogékony vagyok.
Meggyõzõdésem, hogy az itt élõknek nyugalomra és
békességre van szüksége. Bízom az összefogás és
összetartozás erejében. Csak ilyen szemlélettel tudunk a
jövõben is sikeres települést építeni. Kennedy gondolatát
hagytam a végére, ami mindannyiunkra vonatkozóan igaz:

Ne azt kérdezd, hogy mit adhat neked a hazád - ez
esetben falunk, Nyársapát -, hanem azt, hogy te mit
tehetsz érte.
Gratulálok képviselõtársaimnak
mindannyiuknak a bizalmat!

és

köszönöm

Tisztelettel:
Kis Miklós polgármester

KEDVES NYÁRSAPÁTI LAKOSOK!
Köszönettel tartozom azon személyeknek, akik bizalommal vannak
felém és szavazatukkal támogattak!
Minden igyekezetemmel, erõmmel és

tehetségemmel azon leszek, hogy Képviselõtársaimnak pedig jó munkát
munkámat eredményesen végezzem, kívánok a jövõben!
amivel településünk fejlõdését tudom
szolgálni! Még egyszer köszönöm!
Tisztelettel: Biró Csilla

KEDVES NYÁRSAPÁTIAK!
Nagyon szépen köszönöm szavazataikat, és ezáltal tagja lehetek a képviselõ-testületnek. Nekem ez új kihívás és
igyekszem legjobb tudásom szerint részt venni a munkában. Egyben gratulálok minden képviselõtársamnak.
Csehné Bakos Erzsébet

TISZTELT NYÁRSAPÁTIAK!
Ezúton szeretném megköszönni minden nyársapáti Ahogyan az elõzõ ciklusban is, úgy most is minden tõlem
választópolgárnak, hogy október 13-án, azon a szép, telhetõt meg fogok tenni közös céljaink elérése, és szeretett
napsütéses õszi napon élt szavazati jogával és elment falunk további fejlõdése érdekében.
választani!
Külön, tiszta szívbõl köszönöm mindazoknak, akik ismét
Kis Anita
bizalmat szavaztak Nekem.
képviselõ

H ÍRMONDÓ
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KEDVES NYÁRSAPÁTI LAKOSOK!
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki szavazatával érdemesnek tartott arra, hogy képviselõ lehessek.
Ezzel a bizalommal nem fogok visszaélni.
Kitartó munkát és jó egészséget kívánok az új képviselõ-testületnek!
Törökné Révész Anna

TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT…
Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2019. október 24-én megtartotta alakuló ülését. Az újonnan
megválasztott önkormányzati képviselõk, valamint a
polgármester letették esküjüket. A következõ napirendi
pontban a Szervezeti és Mûködési Szabályzat
megalkotásáról döntött a testület. Megválasztásra került az
alpolgármester Tóth Tibor személyében. A képviselõtestület megállapította a polgármester illetményét az
alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését. A
folytatásban a pénzügyi bizottság elnökének Csehné Bakos
Erzsébetet, tagjainak Biró Csillát és Kis Anitát szavazta
meg a testület. A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulási
tanácsba Kis Miklós polgármestert delegálták, mint
képviseletre jogosult személyt, helyettese pedig Tóth Tibor
alpolgármester lett.

MEGHÍVÓ
Nyársapát Község Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2019. november 29-én (péntek)
17 órakor
a Szarka Mihály Mûvelõdési és
Szabadidõközpont nagytermében
FALUGYÛLÉST tart,
melyre tisztelettel meghívja a falu lakosságát.
A rendezvény vendéglátással zárul.
Mindenkit szeretettel vár:
Kis Miklós polgármester

Kis Miklós polgármester

Tóth Tibor, Biró Csilla, Kis Miklós, Bimbó Pál
Csehné Bakos Erzsébet, Kis Anita, dr. Bicskei Krisztina, Törökné Révész Anna
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NYUGDÍJAS NAP NYÁRSAPÁTON
Több évtizedes hagyomány, hogy
Nyársapát Község Önkormányzata
köszönti a falu nyugdíjasait.
Ez évben október 19-én vártuk nagy
szeretettel a mûvelõdési ház
nagytermébe az idõsebb korosztály
tagjait. Kis Miklós polgármester úr
köszöntötte a falu nyugdíjasait.
Örömmel mondta el, hogy ilyen sokan
még sohasem fogadták el az
önkormányzat meghívását, mint most.
Polgármester úr beszéde után Ady
Endre: Õrizem a szemed címû
versével, majd „Hull az elsárgult levél”
címmel vidám, zenés örökzöld
táncdalokkal, nosztalgia mûsorral
kedveskedtünk a jelenlévõknek, amit
Gregus Anikó és Dobrozemszky Gábor
nyújtott át a vendégeknek nagy sikert
aratva. A zenés mûsor utolsó dalára

táncra hívták polgármester urat is, aki
a szíves hölgyválasznak jókedvûen tett
eleget. Az egy órás szórakoztató mûsor
után az önkormányzat finom ebéddel
és aranyos kis ajándékkal, 1-1 csomag
méz különlegességgel és Nyársapát
kulcstartóval köszönte meg az
idõseknek azt az áldozatos munkát,
amit a faluért tettek. Törökné Révész
Anna képviselõasszony nem tudott
jelen lenni, de megkért, hogy a
nyugdíjas klub részére adjam át
ajándékát, egy vízforralót, teás kancsót
és teákat. Ezzel is meghittebbé lehet
tenni a civil szervezet foglalkozásait.
Az igen ízletes ebédet Varga Dánielnek
és Hartyányi Lászlóné Icusnak
köszönhetjük,
melynek
felszolgálásában Biró Csilla, Csehné
Bakos Erzsébet, Bimbó Pál

önkormányzati képviselõk, valamint az
óvoda és a mûvelõdési ház dolgozói,
Kiss Andrea, Cseh Rita és Dombóvári
Judit segítettek. Köszönjük a
hivatalnak, hogy a külterületen lakók
be- és visszaszállításához biztosították
a kisbuszt, amit Bárány István vezetett.
Nagyon szép idõben, igazán jó
hangulatban, tartalmas napot
tölthettünk együtt azokkal, akik
elfogadták
az
önkormányzat
meghívását, és részt vettek a falu
nyugdíjasainak tiszteletére rendezett
ünnepségen.
Hála Istennek nagyon sokan voltunk,
és szeretnénk, ha jövõre is ugyan ilyen
sokan lennénk!
Nagyné Kovács Éva

NEM CSAK A HÚSZ ÉVESEKÉ A VILÁG
Én már nagyon régen írtam a Hírmondóba cikket. Lehet, hogy csak tegnapelõtt, (október 25.) de most újra tollat
ragadtam. Le kellett írni, továbbadni ennek a napnak a történését azoknak a nyugdíjas embertársaimnak, akik nem
tudtak valamilyen oknál fogva ott lenni ezen a bensõséges nyugdíjas napon. Akikkel együtt ünnepeltük ezt a
gyönyörûséges napot, mindenki otthon felejtette búját, bánatát, itt csak mosolygós arcú, boldog hölgyek és urak
voltak, akik úgy örültek a találkozásnak. Régi munkatársak, jó szomszédok, klubtársak egymást megölelve köszöntötték
egymást, mert ez a nap rólunk, nekünk szólt, nekünk adtak mûsort a meghívott mûvészek, és együtt énekeltük legalább
kilencvenen, hogy nem csak a húsz éveseké a világ, és ezt megéreztük. A nagy gondossággal megterített asztalok
sok finomsággal megrakva vártak bennünket. Polgármester úr köszöntése tiszta szívbõl fakadt, olyan, mint a tiszta
forrásvíz, soha el nem apad.
Nyugdíjas társaim nevében is köszönöm a szép szavakat és a szépen megrendezett napot, mely boldoggá tette fogyó
éveinket.
Pópity Lászlóné

H ÍRMONDÓ
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EMLÉKÜL NYUGDÍJAS TÁRSAIMNAK
Gyermeket az ember azért is nevel,
Idõs korára támasza legyen.
Megsimogassa õszülõ fejét,
Egy érintéssel érezze megfáradt kezét.
Fáradt már e kéz az idõ elszaladt,
De az emlékek sora örökké megmarad.
Õk már az életben sok mindent megértek
Nehéz kétkezi munkát, sok fáradságot eleget.
Õk még õrzik a családi tûzhelyet,
Amely adja a szeretetet, melegséget.
Adjuk át nekik ezt a lehetõséget,
Õk õrizzék tovább a családi tûzhelyet.
Becsüljék meg idõs szüleiket
Amíg lehet, amíg lehet, amíg lehet.

Sok szeretettel:
Pópity Lászlóné

EMLÉKEZZÜNK ÉS TISZTELEGJÜNK 56-OS HÕSEINK ELÕTT!
1956 október szereplõinek,
hõseinek megítélése kettõs,
az esemény viszonylagos
közelsége miatt – hála
Istennek még sok az olyan
idõs ember, akik még aktív
részesei lehettek a forradalomnak és szabadságharcnak –
és a társadalom jelentõs balliberális elveket vallói egészen
más szemüvegen nézik azokat a számomra bámulatos,
hõsies napokat. 1956 október fényes emléke
mindannyiunké, de nem biztos, hogy mindenkinek egyaránt
fényes. Azoknak nem az,
- akik összetévesztik az 56-os forradalmat a
tanácsköztársasággal,
- akik közömböeks az eseménnyel, sõt lehet, nem is tudják
mi volt akkor,
- akik olyan mélyen baloldaliak, hogy még mindig
ellenforradalomnak tartják,
- és azok a politikai erõk, akik identitásukat, gyökereiket
nem a XX. század közepi világraszóló eseménytõl
származtatják.
Sok lezáratlan, sunyin megbúvó történelmi tény és baloldali
életpálya nehezíti a megnyugvást. A forradalom és
szabadságharc áldozatait, több száz felakasztott harcost
arccal lefelé, lábukat összedrótozva, kátránypapírba
csomagolva, jeltelen gödrökbe földelte el a Szovjetunió
védõszárnyai alatt, pökhendien a félelmet gerjesztõ hatalmi
elit. Apró Antal, Kádár János, Horn Gyula késõbbi
szerepvállalásai elnémították az akkori véres bûnöket.
Miértlázadt fel a társadalom jobbik és bátrabb fele? A
szegénység, a diktatúra, a félelem, az AVH-sok
kegyetlenkedései, a szovjet csapatok megszállása, a hazug
ideológia ellen, amely a múltat (a történelmet) végképp el
akarta törölni. A forradalom leverése után 1957 május 1jén a társadalom másik felelelkesen éljenezte a
kommunizmust és a proletárhatalmat. A Hõsök-terén 1956ban is az IGAZSÁGÉRT, az ÖNRENDELKEZÉSÉRT,
HAZÁNKÉRT, NEMZETÜNKÉRT a méltóbb emberi

életért küzdöttek a PESTI SRÁCOK és társaik. Ma is
aktuálisak a témák. Akkor helyettünk Szovjetunió döntött,
ma meg az Európai Unió szervezete. Feltehetnénk a nagyon
naiv kérdést, nekünk magyaroknak mindig vagy véres,
vagy hétköznapi forradalomban kell élnünk? Igen, mert a
politika egyik alappillére a nagyhatalmi dominancia. A
világ óriásit változott. Akkor minden nemzet védte határát,
ha disszidálni akartam volna a zöldhatáron – lelõttek volna,
a mai migránsoknak szinte alapjoga, hogy engedély nélkül
betegyék lábukat földünkre.
Az akkori hõsök megüzenték a világ legerõsebb
hadseregének, hogy ha csak néhány napra is, de legyõzhetõ
a túlerõ. Emiatt a tény miatt még bukásában is nagyszerû
és a világ számára csodálatra méltó az akkori magyarok
hozzáállása az élet dolgaihoz. Ez a baloldali áradat megint
lopakodik közénk, nem lehet tudni, hogy DK-nak,
Momentumnak, Zöldeknek vagy Gergõnek hívják.
Lényeges az elvek azonossága az egykori hõsök
legyilkolóival; a történelem eltörlése, a kozmopolitizmus,
az istentelen hedonizmus és a nép nevében az egyéni
érdekek érvényesítése.
Mi magyarok évente egy napon gondolunk büszkeséggel,
a felemelõ katarzisra, az 56-os hõsökre. De a világban
vannak, akik rendszeresen, például az 56-os emigránsok,
vagy az olaszországi Lazio drukkerei, akik minden hétvégén
az ELÕRE BUDAI SRÁCOK indulóval küldik csapatukat
küzdelembe:
„Elõre budai srácok,
Elõre pesti srácok,
Diákok, földmûvesek, munkások,
A Nap nem kel fel többé keleten.”
Hazánkban az évszázadok alatt rengeteg forradalom és
szenvedés volt és van, de nem ez a lényeg, hanem az,
hogy azoknak az áldozatoknak, küzdésnek mi az értelme.
Most erre kellene nekünk koncentrálni és megfejteni.
Tisztelettel: Tóth Tibor
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1956-OS MEGEMLÉKEZÉS
Nyársapáton 2019. október 22-én 16 órakor emlékeztünk
meg az 56-os forradalom eseményeirõl, hõseirõl a Szarka
Mihály Mûvelõdési és Szabadidõközpont nagytermében.
Megemlékezésünk elején közösen énekeltük el nemzeti
himnuszunkat, majd ezt követõen ünnepségünk szónoka,
Tóth Tibor önkormányzati képviselõ, a Mátyás Király
Általános Iskola nyugalmazott igazgatója osztotta meg
gondolatait a résztvevõkkel adózva a hõsök emlékének.
Ezt követõen a Pesti Zenés Színpad „Ez itt, az én Hazám”
címmel - Pánti Anna, Szilágyi Éva és Újvári Gergõ
közremûködésével - irodalmi mûsorral adózott a hõsök
emlékének.

Megemlékezésünk a templom elõtti kopjafánál folytatódott,
ahol Kis Miklós polgármester úr, és Farkas Albert beszédét
hallhattuk, aki diákként részt vett az eseményekben. Berci
bácsi kiemelte, hogy a gyerekeknek, a mai fiataloknak
meg kell tudniuk, hogy mi történt Budapesten, de itt
helyben, a környezõ települések eseményeit is meg kell
ismerniük olyanoktól, akik közelrõl látták, átélték, részesei
voltak. A megemlékezés befejezõ részében az önkormányzat, az intézmények és a nyársapáti civil szervezetek
képviselõi helyeztek koszorút a kopjafa talapzatára. A
koszorúzás után mécseseket gyújtottunk, tisztelegve az
1956-os események hõs résztvevõi elõtt.
Nagyné Kovács Éva

H ÍRMONDÓ
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ÓVODAI

HÍREK

A MAGYAR NÉPMESE NAPJÁN…
„Lehet belõled nagy ember – és hadd legyen! -, de szív nélkül, szeretet nélkül igazán naggyá nem leszel. Ne bízd el hát
magad, ha csodálják elméd tündöklését: sok fényes elme elhomályosult már, de a szív – jó vagy rossz -, megmarad
utolsó dobbanásáig annak, ami volt elsõ dobbanásakor.”
Benedek Elek

2005 óta ünnepeljük szeptember
30-án,
Benedek
Elek
születésnapján, a magyar
népmeséket. Ezt az ünnepet a
Magyar
Olvasótársaság
kezdeményezte. Céljuk az volt,
hogy a népmesék fennmaradjanak
és a mesékben élõ bölcsesség
tovább hagyományozódjon
gyermekeinkre, unokáinkra.
E jeles nap alkalmából meglepetés elõadást tartottak óvodánk
– ami Benedek Elek nevét viseli - és a mûvelõdési ház
dolgozói. Az óvó nénik, daduskák titokban, heteken át
készültek a nagy napra. Hétfõ délután, már nagy volt az
izgalom a mûvelõdési házban. A meséket szeretõ kicsik és
nagyok szüleikkel, míg a lelkes, meséket még mindig szeretõ

felnõttek egymás után foglalták el az ülõhelyeket. Négy
órára, amikor felgördült a függöny, már nem volt szabad
ülõhely! Ötletes, meseszép díszletet varázsoltak a színpadra,
ahol Benedek Elek: A só címû meséjét játszották el a lelkes
közönségnek.
Gyerekek, felnõttek egyaránt tágra nyílt szemekkel,
érdeklõdve nézték végig az elõadást. A jelmezek olyan jól
sikerültek, hogy a kicsik közül sokan nem ismerték fel az óvó
néniket, dadusokat. Az elõadást vastapssal jutalmazta a
közönség. Azt az ígéretet kaptuk, hogy lesz folytatás, lesz
újabb elõadás, amit már most nagyon várunk!
A mesedélután végén – no, nem hamuban sült pogácsát -, de
finom meleg rétest kaptak a vendégek.
Kis Anita
képviselõ
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ÁLLATOK VILÁGNAPJA AZ ÓVODÁBAN
Szent Ferenc az állatok védõszentje,
aki a legenda szerint nemcsak értette
az állatok nyelvét, hanem beszélgetett
is velük. A halálát követõ második
évben, 1228-ban szentté avatták, de a
20. század derekán VI. Pál pápa a
környezetvédõk védõszentjévé is
felavatta. Éppen ezért október 4-én
világszerte nemcsak a ferences rendi
szerzetesek emlékeznek meg
rendalapítójukról, hanem az állatok
világnapja rendezvényeivel, az állatés természetvédõk is. Assisi Szent
Ferenc a természet és az állatok
védõszentje, október 4-én tért meg a
Teremtõjéhez. Ezen a napon
ünnepeljük a ránk bízott teremtett világ

szépségei közül az állatokat.
Kegyes idõ köszöntött ránk ezen a
reggelen, így terveink szerint
autóbuszra szállhattunk és a Felsõlajosi
Magán Zoo-ba látogathattunk a nagy(Méhecske) és a középsõ (Maci)
csoportos gyermekkel. Ahogy
megérkeztünk, elköltöttük reggelinket
a természet lágy ölén. A buszozás és
a piknik hangulat nagy élmény volt az
ovisainknak. A nyitás után azonnal
birtokba vehettük a gondosan
rendbetartott állatkertet. Gyermekeink
sok érdekes információval gazdagodtak
ezen a délelõttön az állatokkal
kapcsolatban.
A kiscsoportosok a faluban található

állatfarmokra: Majorosiné Éviékhez és
Tóth
Sándorné
Marikáékhoz
látogathattak el, ami számukra
hatalmas élmény volt. Jól elfáradtak,
a séta és a sok élmény megtette hatását,
senkit sem kellett ezen a napon délben
altatni.
A buszokat köszönjük Kis Miklós
polgármester
úrnak,
így
költséghatékonyan kirándulhattunk;
csak a belépõt kellett mindenkinek
kifizetnie. Mindannyian köszönettel
tartozunk azon segítõ szándékú
felnõtteknek, akik lehetõvé tették
számunkra ezt az élménydús napot.
Óvó nénik

MEGHÍVÓ AZ OVISOK MÁRTON NAPJÁRA
Az Elek Apó Óvoda Márton napi
lámpás-lovaskocsis felvonulásra
hívja és várja az óvodásokat és szüleiket
2019. november 13-án (szerda) 17 órakor.
A felvonulás az óvoda elõl indul, és a Szarka-kúriába
érkezik, ahol meglepetés mûsorral és harapni valóval
kedveskedünk a kicsiknek.
Mindenkit szeretettel várnak az óvoda dolgozói

MEGHÍVÓ MIKULÁS NAPI ELÕADÁSRA
Szeretettel meghívjuk
Nyársapát község kisgyermekeit
a mûvelõdési ház nagytermébe
2019. december 5-én 10.30 órakor
a Weiner Leó Zeneiskola tanárainak
Mikulás napi
zenés, mesés, „hangszersimogató”
elõadására.
A gyerekekhez természetesen
a Mikulás is megérkezik!
Minden apróságot szeretettel várnak:

a Nyársapáti Általános Mûvelõdési Központ dolgozói

H ÍRMONDÓ
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ISKOLAI HÍREK

A ZENE VILÁGNAPJA
„A zene ott kezdõdik, ahol a szó hatalma véget ér.„
(Claude Achille Debussy)

A zene világnapját 1975 óta Yehudi
Menuhin hegedûmûvész és az
UNESCO zenei tanácsának a
felhívására ünneplik október 1-én.
Iskolánkban hagyomány, hogy az
Éneklõ osztályok versenyét mi is ezen
a napon, a zene világnapján rendezzük
meg.
Az, hogy zenélünk, gyermekkorunktól
kezdve
a
legtermészetesebb
megnyilvánulásunk. Végigkíséri
életünket a kicsinyek altató énekétõl
ifjúságunk, felnõtt korunk ünnepein,
mulatságain keresztül egészen a
legszomorúbb eseményig, a sírig. A
zene sok mindenre képes, amikor
örülünk, jókedvünket tudjuk vele
kifejezni, bánatunkban vigasztalást
nyújt.
Eddigi hagyománynak megfelelõen egy
népdalt és egy szabadon választott

éneket adtak elõ a tornateremben a
gyerekek.
Elõször az elsõ osztályosok
mutatkoztak be. Az „Érik a szõlõ”c.
népdal után az „Ó, te buta õszi szél”c.
éneket hallottuk tõlük. Õket követték
a másodikosok, kis körjátékkal kísérve
mûsorukat. Kedves színfolt volt a
harmadikosok „Tavaszdala”. A
negyedikesek a népdaluk után a
közismert „Magyarország”c. dalt
énekelték. Az ötödik osztályosok a
„Tavaszi szél” kezdetû népdal után a
Republic együttes „Szállj el kismadár”
c. dalát választották. Felemelõ élmény
volt,
amikor
a
közönség
bekapcsolódott, és tapssal kísérte végig
az éneküket. Az örömteli hangulatot
fokozta, a hatodik osztály szép éneke,
a „Megyen már a hajnalcsillag ”,majd
õk a „8 óra munka” c. közismert régi

slágert adták elõ a hallgatóság kitörõ
lelkesedésére. A hetedikesek az
„Õsszel érik babám” c. népdal után
szintén Republic számmal, a „67-es
út”címûvel vettek részt az éneklésben.
Az osztályok bemutatóját a
nyolcadikosok megzenésített verssel és
„A Pál utcai fiúk” c. musicalbõl vett
részlettel zárták.
Végezetül az évszakhoz illõen az „Érik
a szõlõ” c. népdal csendült fel a közel
kétszáz gyerek ajkán.
Yehudi Menuhin szavai örök
érvényûek:
„A zene a káoszból rendet teremt; a
ritmus a széttartót egységbe fogja; a
melódia a megszakítottat folytonossá
varázsolja; a harmónia az össze nem
illõket összeegyezteti.”

AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKÉRE
170 évvel ezelõtt, megtorlásul a magyar szabadságharcban
való részvételért, Pesten kivégezték Batthyány Lajos
miniszterelnököt, az aradi vár tövében pedig azt a
tizenhárom tábornokot, akik vezetõként vettek részt a
harcokban. Sokan közülük nem is beszéltek magyarul, de
a szívük a magyarokéval együtt dobbant. Rájuk, akik a
végsõ perceikben sem omlottak össze, emlékeztünk. A
hatodik osztály emlékmûsorában minden tábornokot öt
dobütés szimbolizált. Az eseményeket népzenei aláfestéssel
mutatták be. A mûsor végén gyertyagyújtással, fõhajtással
tisztelegtek a hõsök elõtt.
Az iskola dolgozói

Törökné Kurdics Mária
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JÓ NAP? JÓ NAP!

Az õszi szünet elsõ napján újra izgatott
gyerekhad lepte el az iskola udvarát.
Az idõjárás úgy döntött, aranyló
napsugárral jutalmazza a népes
csapatot. A várt vendég, egy elit
kommandós egység, sajnos más
elfoglaltság miat lemondta a
programot. Helyükre más, érdekes
csoportok jöttek. A tornatermbe a
csongrádi
Vadnyugati
Város
munkatársai érkeztek. ÖKOjátszóházat rendeztek be, ahová
csoportonként mehettek be a gyerekek.
Míg a kézilabdapálya egyik részén

valami épült, a hátsó részén sok-sok
kerékpár várt kipróbálásra. Nem
akármilyen közönséges biciklik ám!
Megálmodójuk
Bori
Jenõ
villamosmérnök,
furfangosnál
furfangosabb meghajtású, formájú
jármûvet alkotott. Óriási harc folyt a
kipróbálásukért. A focipályán
összeállított akadálypálya némely része
fullasztónak bizonyult. Senki nem
unatkozott, megtalálta az udvaron is a
szórakozását, de ha csendesebb helyre
vágyott: pinpongozhatott az iskola
aulájában, vagy dartsozhatott a
folyosón. Végre-valahára elkészült az
építmény is. Indulhatott a show. Hogy
milyen show? Hát a Hegeshow!
Hegedûs László és Takács Zoltán
fergeteges szinkron és egyéni
produkciókkal ejtette ámulatba a
közönséget. A bajnokok a bemutató
után is a gyerekek között maradtak,
sõt a trükkös kerékpárokat is

kipróbálták. Miközben a gyerekek jól
szórakoztak, a szülõk az üstök körül
serénykedtek. Az egész udvart belengte
a finom illat. A boszorkánykonyha
üstjeiben finom õz- és sertéspörkölt
fõtt. Ezúttal tarhonya és káposztasaláta
dukált a húsokhoz. Természetesen a
szomjazók is megtalálták a kedvenc
italaikat. Mindez nem jöhetett volna
létre, ha nincsenek olyan emberek, akik
szívükön
viselik
a
gyermekrendezvények sorsát: Ginko
Kertészet, Halasi Norbert, Szabó Albert
és Monzinger Violetta, Németh Pálné,
Rendszer-Klíma Kft, Széchenyi
Zsigmond Vadásztársaság, Lantai
Zsolt, Tímár Imre. Hálásan köszönjük
a sok-sok segítséget. Óriási köszönettel
tartozunk annak a szülõi csapatnak is,
akik idõt és fáradságot nem kímélve
az elõkészítõ munkában és a
lebonyolításban részt vettek.
Az iskola dolgozói

H ÍRMONDÓ
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GONDOLATOK AZ ISKOLÁBÓL…
Írni egy adott témáról mindig nagy
felelõsséggel jár. Hiszen egyrészt az írás
megmarad, másrészt úgy illik
megfogalmazni egy szöveget, hogy a
legkevesebb
teret
hagyja
a
találgatásoknak, a többféle értelmezési
lehetõségnek.
Mostanság a közéletben nem dívik az
egyértelmû kijelentések kora. A legtöbb
esetben a köz elé lépõ ember - a saját
jól felfogott érdekében - az esetek nagy
részében hagy magának kiskaput, egérutat, kinek hogy
tetszik jobban.
Az a téma, amit érinteni szeretnék ebben az írásban,
számomra nem engedi meg ezt a féle szemléletet. Hiszen
- számomra és rajtam kívül még sokaknak - a legfontosabb
dologról szeretnék írni. Az iskoláról. A MI iskolánkról, a
nyársapáti iskoláról.
Sokan sokféleképpen vélekednek az utóbbi idõben
intézményünkrõl. Tagadhatatlan, megannyi körülmény
nehezíti a munkánkat. Az is tény, hogy nemcsak a mi
iskolánk küszködik a személyi és tárgyi feltételek hiányával,
hanem az egész országra jellemzõ ez a tendencia. De még
mindig vannak olyan emberek az iskola falain belül és
azon kívül is, akik megérzik, átérzik a helyzetünket és
segíteni próbálják a munkánkat.
Nem kell ahhoz sem tudósnak, sem politológusnak lenni,
hogy tudja az ember: az iskola mindig központi szerepet
foglalt és foglal el napjainkban is a települések életében.
Megtartó ereje van: aki ott szerzi a tudását, ami aztán
elõrébb viszi õt az életben, az mindig hálával gondol
iskolájára és legtöbbször vissza is tér oda, ahol a tudását
megszerezte. Ez a kor, amiben élünk, nem kedvez az efféle
tendenciáknak. Ezért kell(ene) összefogni és a helyi
közösségnek tenni azért, hogy ellensúlyozza ezt.

Hiába a szép szó, ha nem követi tett, vagy rosszabb
esetben: olyan tett követi, ami ellentéte a szépen
megfogalmazott gondolatnak. Mostanában elég gyakran
találkozok mindkét esettel, nem kis megdöbbenésemre.
Nyilván, a felelõsség mindnyájunké, hiszen egy probléma
kialakulásához nem egy ember járul hozzá. A kérdés az,
hogy mihez kezdünk a problémával. Egymásra mutogatunk,
vagy megpróbáljuk megoldani azt. Hatékonyan,
együttmûködve, akár kompromisszumok árán. Mert vannak
olyan dolgok, amiket csak így érdemes megoldani. És úgy
gondolom, az gondolkozik felelõsen, aki meglátja egy
probléma mögött az együttmûködés lehetõségét.
Nagyon remélem, hogy Nyársapáton az összefogás is meg
tud valósulni, nem csak a széthúzás, a másik fél okolása.
Nekem sosem jelentett semmit, hogy ki melyik politikai
párthoz tartozik. Soha nem érdekelt a másik „színe”, tõlem
lehet narancs, piros, zöld vagy hupilila is. Az már annál
jobban, hogy emberileg mi jellemzi! Kortól, nemtõl,
politikai hovatartozástól függetlenül a cselekedetei
számítanak.
Persze, mostanában ez sem szerencsés gondolkodásmód,
mert a kijelölt és elvárt iránytól nem tanácsos eltérni.
Vezetõként viszont úgy gondolom, hogy a függetlenség
megõrzése a feladatom és a szakmai elõrehaladás biztosítása
az iskolánknak. Annyira viszont nem vagyok naív, hogy
ne tudjam: a mai magyar közéletben ez egyenlõ a
lehetetlennel.
Mindenfelõl prés alatt vagyunk, elvárások tömkelegének
kell megfelelnünk. Csak éppen ebben veszik el, ami a
lényegünknek kéne, hogy legyen. Ami nem más, mint a
gyerekek személyiségének, világlátásának formálása,
gazdagabbá tétele.
Csak bizakodni tudok, hogy egyszer elérünk odáig, hogy
ezt rajtunk, pedagógusokon kívül más is így lássa, más is
ilyen fontosnak ítélje.
Horváth Dóra
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MÛVELÕDÉSI

HÁZ HÍREK

MEGHÍVÓ VERSMONDÓ VERSENYRE
A Nyársapáti ÁMK Szarka Mihály Mûvelõdési és Szabadidõközpontban
idén is megrendezzük a
SZARKA MIHÁLY VERSMONDÓ VERSENYT
a térség településeinek legjobb általános iskolás korú versmondói között
2019. november 28-án (csütörtök) 13 órától,
melyre szeretettel várjuk a versmondókat, felkészítõ pedagógusaikat,
szüleiket, és természetesen szívesen látjuk
a verseket kedvelõ érdeklõdõket is.
Nevezni egy szabadon választott verssel lehet a magyar irodalomból.
Nevezni november 26-ig a muvhaz@nyarsapat.hu e-mail címen lehet.
Mindenkit szeretettel várnak a mûvelõdési ház dolgozói

NYÁRSAPÁT ADVENTJE
Szeretettel meghívjuk a falu lakosságát a
mára már hagyománnyá lett adventi
gyertyagyújtó ünnepségünkre 2019.
december 1-jén 17 órakor a templomkertbe, melynek házigazdája az óvoda lesz.
A második gyertyát december 8-án 17
órakor az általános iskolások, a harmadikat pedig december 15-én a Nyársapáti
Népdalkör mûsorával gyújtjuk. A negyedik gyertya december 22-én 17 órakor
lobban majd lángra a templom elõtt, melyre nagy szeretettel várjuk Nyársapát lakóit.
Szõke Piroska Andrea ÁMK igazgató és a mûvelõdési ház dolgozói

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
A keresztény hagyomány szerint a
koszorún három lila és egy rózsaszín
gyertya áll, amelyek a következõket
szimbolizálják: hit, remény, szeretet,
öröm. Advent elsõ, második, és
negyedik vasárnapján lila gyertyát, a
harmadikon rózsaszínt gyújtunk meg.
Elõdeink azt tartották, hogy az advent
Az adventi koszorú négy gyertyája az négy hetében mintegy próbatételként
adventi idõszak négy vasárnapját négy különbözõ tulajdonságot kell
megerõsítenünk magunkban. Ezek a
jelképezi.

következõk: igazságosság (hit),
mértékletesség (remény), bátorság
(öröm) és bölcsesség (szeretet).
Advent harmadik vasárnapján, azaz
december 15-én vasárnap délután a
Nyársapáti Népdalkör mindenkit
szeretettel vár a templom elõtt tartandó
adventi éneklésre és egyben az elsõ
adventi kézmûves vásárra.
Nyársapáti Népdalkör tagjai
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MEGSZÉPÜLT A JÁTSZÓTÉR
Kisgyermekes
szülõk
saját
elhatározásukból segíteni szerették
volna a Posta utcán lévõ játszótér
felújítását, rendbe tételét. Ezért
összefogtak, és szeptember közepétõl
4 héten át dolgoztak, a játékokat és a
padokat lecsiszolták, majd szép
színesre festették. Új homokozót is
építettek. Természetesen a játszótér
területét
is
rendbe
tették,
gyomtalanítottak, új növényeket
ültettek, amelynek egy részébõl még
nem látszik semmi sem, de tavasszal,
amikor elõbújnak a tulipánok, virágba
borul a nyársapáti játszótér.
Az önkormányzat nevében köszönjük
önzetlen segítségüket, mellyel nagyban

hozzájárultak ahhoz, hogy a gyerekek
kulturált környezetben játszhassanak.
Név szerint szeretnénk megköszönni a
segítõk munkáját, akik az alábbiak
voltak:
Rácz Gábor és Ruppel Erika, Juhász
Zoltán, Sipos Árpád, Sipos Endre,
Pásztorné Sipos Melinda, Kis Anita,
Szabóné Danicskó Erzsébet, Kormány
Erika, Deákné Grósz Adél Ella és
Deák Attila, Grósz Zoltán, Cseh Péter,
Dombóvári Sándor és DombóváriGodó Zsuzsanna, Szmatona József és
Sipos Lászlóné, Varga Dániel, Szeri
Kata, Strázsi Éva, Bálintné Kis Nóra,
Gödényné Kapus Kitti illetve Bimbó
Pál és a falu közmunkásai.

Arra kérjük a falu lakosságát,
legfõképpen azokat, akik használják a
játszóteret, hogy óvják meg,
vigyázzák, mert ezeknek a segítõkész
embereknek nagyon sok munkája, ideje
és anyagi ereje is benne van ebben az
általuk megszépített, színes, gyomoktól
mentes és tiszta játszótérben. Azt is
kérjük, hogy ha valaki a játszótérre
nem illõ italos üveget, csikket vagy
egyéb szemetet talál, azt dobja a
kukába azok helyett, akik azt ott
hagyták.
Természetesen a játszótér felújítása,
tavasszal folytatódni fog az idõjárás
függvényében.
Köszönettel: Kis Miklós polgármester

Ilyen volt...

Ilyen lett...

MICZI FLÓRIÁNNÉ (3 X 25) 75 ÉVES
A községi nyugdíjas nap
kapcsán gondoltam arra,
hogy interjút készítek
Micziné Zsuzsával, akinek
neve szinte összeforrt a
Nyársapáti Nyugdíjas
Klub, illetve az e
szervezetbõl életre hívott
Nyugdíjas
Tánckar
tevékenységével.

Kérlek, hogy mesélj magadról, amit szívesen megosztanál
a Nyársapáti Hírmondó olvasóival!
A háború kellõs közepén, elég zûrös körülmények között
születtem 1944. szeptember 3-án Törtelen a család
negyedik, kései gyermekeként. Testvéreim már jóval
idõsebbek voltak, így lettem már korán nagynéni, szüleim
unokáinak gondozó játszótársa.
Apukám borbély volt, így nagyon sok embert
ismertem, még innen a nyársapáti tanyákról is átjártak
hozzá hajat vágatni.

H ÍRMONDÓ
Törtelen jártam általános iskolába és minden vasárnap
templomba is. Gimnáziumba Ceglédre jártam a kisvonattal,
a „cérnavasúttal”, ami nagy élmény volt. Már általános
iskolában „megfertõzött” a néptánc szeretete, községi
rendezvényeken léptünk föl Varga Kati táncoktatóval, aki
szerette volna, ha a néptáncot választom hivatásomnak.
Karénekre is jártam és kisebb darabokban is szerepeltünk.
Nagyon szívesen szerepeltem, de nem akartam idõs
szüleimet itthagyni, ezért én is fodrász lettem. Apukám
üzletében dolgoztam 1963-tól. 1965-ben férjhez mentem,
1966-ban megszületett Edina, 1968-ban pedig Adrien.
Szüleim házában laktunk, ezért nem mentem GYES-re,
anyukám foglalkozott a gyerekekkel, miközben én a másik
helyiségben dolgoztam. Aki maszek volt, bizony még
szenteste is dolgozott, hogy a lányok, asszonyok szépek
legyenek.
1972-ben férjem Nyársapáton kapott szolgálati lakást, és
Edina már itt kezdte az 1. osztályt. Itt Nyársapáton lettem
igazi önálló háziasszony, itt tanultam meg fõzni is, mivel
Törtelen mindig az anyukám fõzött. 1974-ben a Takarékban,
majd az Ipartelep irodájában kezdtem dolgozni. Sok
barátunk lett, együtt névnapoztunk, jártunk az Apáti
Bisztróba, hol nagyon sok szép estét töltöttünk a mûvészek
mûsorait hallgatva. Nagyon szép idõk voltak. Akkoriban
nagyon sok ilyen zenés rendezvény volt a bisztróban ismert
elõadókkal. A társadalmi életet a Nõbizottság elnökeként
kezdtem, kirándulásokat szerveztünk, hatalmas nõnapok
voltak a bisztróban. Az iskola szülõi munkaközösségében
is részt vettem, sok programot, bálokat szerveztünk a
mûvelõdési házban. Sokat dolgoztunk a háztájiban is, és
házat építettünk, ahová 1980-ban költöztünk be. 1987-ben
megalakult a népdalkör, aminek alapító tagjai közé
tartozom. A tsz-bõl mentem nyugdíjba 1997-ben, 52
évesen. Köszönöm a sorsnak, hogy ilyen fiatalon nyugdíjba
mehettem, és segíthettem a gyerekeknek az unokáim
nevelésében.
Bekapcsolódtam a nyugdíjas klub életébe, Csonkiné Jolika
halála után annak vezetõje lettem és azóta is nagy szeretettel
tevékenykedem itt és a népdalkörben is. Verseket is írok,
kb. 15 éve született meg az elsõ versem. Azóta is írok,
ha megszáll az ihlet, a természetrõl szeretek a legjobban
írni. A faluszépítõ egyesületnek is aktív tagja, pénzügyeinek
az intézõje voltam. Azóta is megszállott természetvédõ
vagyok. Az a gondolat foglalkoztat, szeretném, álmom,
hogy minden újszülöttnek egy fát ültethetnénk itt
Nyársapáton. Mindenütt pusztulnak a fák, mit hagyunk az
unokáinknak, dédunokáinknak? Hogyan lesz nekik
egészséges élettér, ivóvíz és tiszta levegõ?
2004-ben létrejött a Szarka-kúriában a református imaszoba.
Büszke vagyok arra, hogy mi, az akkori református
gyülekezet tagjai rendeztük be az imatermet.
A nyugdíjas klubból alakult meg és mûködött 10 éven át
a nyugdíjas tánckar, mely nagyon sikeres volt a falu
határain túl is. Ez egy jó kis csapat volt, nagyon jól éreztük
magunkat. Nyolcan voltunk, tettrekész, ütõs társaság
voltunk. Sajnos már nincs vezetõnk, aki mozgassa a
csapatot, illetve az egészségünk sem engedi meg azt, hogy
fellépésekre járjunk, új táncokat tanuljunk. Közben
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születtek színdarabok, vidám, rövid jelenetek, amiben
nagyot alakítottunk mi nyugdíjasok. Szórakoztattunk és
szórakoztunk. Jó lenne, ha feléledne ez az irodalmi,
színjátszó társaság.
A Nyársapáti Népdalkörrel már 32 éve járjuk az országot,
magas elismeréssel. Õket a második családomnak tekintem.
Nagyon szeretjük egymást.
Nagyon sok minden történt ez alatt a 75 év alatt. Sajnos
nem csak jó dolgok, hanem szomorú események is
történtek. Sokan elmentek, itthagytak az utóbbi években.
Férjem halálával egyedül maradtam, barátaim közül is sokan
távoztak, de nem vagyok magányos, ugyanúgy részt veszek
a falu életében, és vezetem a Prita-Gazda Kft-t is,
gyermekeimmel együtt én lettem az ügyvezetõ, ami egy
újabb kihívást jelent a számomra 2016-tól. Nyársapát
község önkormányzata Nyársapátért Emlékérem
kitüntetéssel ismerte el munkámat és azon szervezetek
tevékenységét is, amelyeknek én is tagja vagyok.
Unokáim férjhez mentek és megajándékoztak 2 gyönyörû
dédunokával. Így éltem meg a 75. születésnapomat.
Megünnepeltem azokkal az asszonytársakkal, akik sokat
jelentettek az életemben. Nem azért hívtam össze a csapatot,
hogy engem ünnepeljenek, hanem, hogy találkozzunk, és
egy pár órát együtt, vidáman eltöltsünk. Családom nõtagjain
kívül itt volt Törtelrõl az a barátnõm, akivel 4 éves
koromtól együtt voltunk. Gimnáziumi barátnõim, akikkel
60 éve ismerjük egymást és évente összejövünk azóta is,
helyi fiatalkorom meghatározó személyei, Kisné Piroska,
Tóthné Marika, Mészárosné Marika, Bíróné Irénke. A
második családom, a népdalkör és a nyugdíjas klub lányai,
asszonyai, jelenlegi heti kártyapartnereim, Papa
kártyapartnereinek feleségei, akik visszaadták a
fiatalságunkat egy idõre azzal, hogy üdülni és bálba jártunk
együtt. Harmincheten voltunk ezen az összejövetelen, ami
akkora örömet okozott nekem, amit másokkal is szeretnék
megosztani.
Nagyon jó ilyen aktív, az emberekért tenni vágyó és a
közösségért tenni akaró emberrel beszélgetni. Mondataiból
és szemébõl is látszik, hogy mennyire szereti az övéit,
akik mindenben számíthatnak is rá. Zsuzsi máig egy nagyon
aktív, teljes életet élõ személyiség. Mindenben benne van,
mindenkire gondol, segít még ma is, lehet rá számítani.
Másként nem is tudna élni.
Az interjút az egyik baráti köszöntõbõl kiragadott
gondolattal fejezem be:
„Nyomot fogsz hagyni magad után, amit nem egykönnyen
sodor el a szél, ami kicsit tovább fennmarad, mint
néhányunk tevékenysége. Aki betér Nyársapátra, találkozhat
neveddel, szeretett fáddal, verseddel. Én örülök, hogy
ismerlek, örülök, hogy ma mindenkivel együtt itt lehetek!
Szeretettel köszöntelek még egyszer, és kérlek, sokáig
maradj köztünk te 3 x 25 éves!”

Köszönettel:
Nagyné Kovács Éva
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SPORT HÍREK

„OTT PRODUKÁLJON AZ EMBER, AHOL ÉL”
A Családinfo Magazin 2019. õszi számában jelent meg ezzel a címmel a nyársapáti gokart pályáról egy cikk Virág
Henrietta tollából, amit a Nyársapáti Hírmondó hasábjain is közzé szeretnénk tenni.

A szõlõtõkék fürge jármûveknek adták
át helyüket a nyársapáti birtokon.
Mindezt úgy, hogy a technika és a
természet jóban maradtak egymással.
Idén 15 éves magyarország
leghosszabb
épített
amatõr
gokartpályája.
5000 négyzetméternyi területen foglal
helyet a nyolcféle vonalvezetéssel bíró,
820 méter hosszú pálya és a hozzá
tartozó boxutca, bukó- és biztonsági
zóna. A park megálmodója, Bognár
István mesélt nekünk a komplexum
születésérõl:
AZ EGYKORI ISKOLA
„A gokart régen beférkõzte magát a
szívembe, 1967-ben végzõs voltam a
mûszaki szakiskolában, amikor
építettem egy gépet, és versenyeztem
vele. Aztán harmincöt év múlva,
Gyulán, egy városnézõ körúton
megmutatták nekem az ottani pályát.
Hazafelé az autóban fogalmazódott
meg bennem, hogy utána kellene ennek
az egésznek nézni… 1974-ben
vásároltuk meg lakhelyünknek ezt a
birtokot, ahol korábban Cegléd város
harmadik tanyasi iskolája mûködött.
Amikor nyugdíjasok lettünk, arra
gondoltunk, hogy valami olyat kellene
itt létrehozni, ami továbbra is a
gyerekekrõl szólhatna. A hatvanadik
évemhez közelítettem, amikor eldõlt,
gokartozásnak ad majd otthont a
puszta közepén álló egykori iskola
udvara. Így a szõlõmûvelés alól

kivontuk a területet, és 2004-ben
megkezdõdtek a munkálatok. A
helyben biztos voltam, hiszen úgy
gondolom, ott produkáljon az ember,
ahol él. Úgy kell majd mûködni, hogy
fontosak legyünk mások számára, ha
ezt meg tudjuk valósítani, akkor a
gokartozni vágyók eljönnek hozzánk.
A vidéki parknak külön hangulata van,
tele van gyönyürû virágokkal, amit a
feleségemnek köszönhetünk.”
301 M – AZ ELSÕ PÁLYA
Bognár István és családja önerõbõl
valósította meg a kezdetben sokaknak
eszementnek tûnõ beruházást. A pálya
elsõ vonala néhány apróbb
módosítással 301 méteren a barcelonai
forma1-es pálya 1:16-od kicsinyített
mása volt, melyen hat jármûvel
kezdhették meg a szórakozást a
vendégek. „Szándékosan nem
versenypályát, hanem amatõr
szórakoztató pályát szerettünk volna
létrehozni. 2003-ban nyitotta meg
kapuit a Ceglédi Termálfürdõ,
gondoltuk a mi vállalkozásunk is
idevonzza majd a vendégeket.
Azonban ennél is fontosabb volt az a
gondolat, hogy a közlekedési kultúra
megismertetésében
szerepet
vállalhassunk. A tõlünk nyugatabbra
lévõ európai országokban a gyerekek
közlekedési moráljának elsajátításán
sokkal nagyobb a hangsúly, korán
megtanulnak vezetni, és azt, hogy
milyen fontos egymást figyelembe
venni és tisztelni az utakon. Ha a
gokartozás széles körû elterjesztése
sikerül, és nem csak a felsõbb osztály
szórakozásának tartják az emberek,
akkor hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a
fiatalok biztonságos keretek között
éljék ki magukat a sebesség, a száguldozás terén, ne a közutakon. Ezért is
terveztük a Szent István Egyetem
Építéstudományi Karával és a BME
Közlekedésmérnöki és Jármûmérnöki
Karával közösen a pályánkat olyanra,

hogy aki még életében nem ment ilyen
járgánnyal, az se boruljon fel.”
820 M – A MÁSODIK ÜTEM
A Bognár Gokart Park 2012-õt újabb
pályaszakasz építésével ünnepelhette.
Akkor készült el az aszfalt ma is
használatos, 820 méter hosszú felülete,
melynek kanyarjaihoz ismét forma1es pályák adták az ihletet: az
indianapolisi és a monte-carlói pálya
vonalait hozzágyúrták a meglévõ
barcelonai kicsinyített másához.
„Szerencsém van, mert az életben
szerencsének is kell lenni – mondja
István. – Lányom, aki ma Angliában
jogi területen dolgozik, okleveles
gépjármû-technikus is, fiam szintén
kint él, õ autószerelõ. Nem tendáltam,
õk választottak maguknak mûszaki
pályát. A kezdetektõl támogatták õk
is, ahogy feleségem is a pálya építését,
mûködtetését. Mai napig én intézem
az ügyesbajos dolgokat, irányítom a
vállalkozást.
Együttmûködési
megállapodásunk van az angol BIZ
gyártóval, a jelenlegi gépparkunk tõlük
van. Ha valamelyikhez alkatrészre van
szükség, akkor ott van kint helyben a
lányom, aki intézi a megrendelést, és
milyen jó, hogy még azt sem kell neki
nagyon magyaráznom, hogy ha épp
egy jobbos gömbcsuklóra van
szükségem, akkor az mit jelent. A
filozófiám az, hogy ami tegnap sok
volt, az ma elég, holnap kevés lesz.
Mindig egy picit hozzá kell tenni, és
ha hozzá tudunk tenni, akkor azok az
elõrevetített
pontok,
amiket
meghatároztunk, megvalósulnak. Hát
valahogy így éltük meg az elmúlt 15
évet, és élünk ma is.”
A fenti cikket azzal is kiegészíthetjük,
hogy a Bognár Gokart Park –
Nyársapát ismét elnyerte az Elite
Vállalkozások Tagja GOLD 2019
címet. Az oklevél az ügyfelekhez való
készséges hozzáállás, valamint a kifogástalan munkavégzés ékes bizonyíté-
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ka az Ügyfél Vélemény Vizsgálati
Központ által kiállított oklevél szerint.
Ezt az elismerést azok a vállalkozások
kaphatják meg, akik az interneten csak
pozitív véleményt kapnak a
szolgáltatásokat igénybe vevõktõl, és
már legalább két éve részt vesznek
ebben a programban. A vizsgálatot egy
erre a célra kifejlesztett vélemény szûrõ
program segítségével végzik, amit kézi
vizsgálat is követ.
Gratulálunk és további sikereket
kívánunk Bognár Istvánnak és
családjának!
Nagyné Kovács Éva

Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a Nyársapáti Közös
Önkormányzati Hivatal
ügyfélfogadási ideje az alábbi:
Hétfõ: 8.00-12.00 óráig,
13.00-17.00 óráig

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

Kedd: ügyfélfogadás nincs
Szerda: 8.00-12.00 óráig
Csütörtök: ügyfélfogadás nincs
Péntek: 8.00-12.00 óráig

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓ!
TELEFONSZÁMOK:

Orvosi rendelõ: 53/389-003
Fogorvosi rendelõ: 53/369-918
Védõnõi Szolgálat: 53/389-036
Családsegítõ Szolgálat: 53/519-275

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!
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FELHÍVÁS

ISMÉT SZÓLNUNK KELL?
Még csak pár napja, hogy cikket írtunk a játszótér
megújulásáról és azt kértük, hogy vigyázzunk rá. Nem
tartott sokáig!
Az ünnepi hétvégén, amikor szinte minden család elhunyt
szeretteire emlékezett, pár 15-16 éves nagylány és okos
fiatalember a facebookon gyönyörû magyarsággal tette
közhírré és híressé magát azzal, hogy a frissen festett
hinta tetején egyensúlyozva ünnepeltette magát, illetve a
csúszdán ökörködött, vagyis nem rendeltetésszerûen
használta a játszóteret. Természetesen a játszótéri cigizés
és különbözõ italok fogyasztása sem hiányozhatott a hétvégi
emelkedett buliból, amit az otthagyott szemét hûen igazolt.
Lehet, hogy a szemetelõk nem azok voltak, akik
kiposztolták magukat a világhálón, de a szemét attól még
szemét marad, bárki tette is.
A játszótér nem a 14-18 éves korosztálynak épült, hanem
a picik kulturált szórakozását célozza.
Kérjük, hogy a fiatalok ne ezt a helyet vegyék birtokukba,
hanem válasszanak maguknak a parkok közül padokat,
ahol szintén lehet beszélgetni, együtt szórakozni.
Az önkormányzat a játszótér üzemeltetõjeként kéri a
szülõket, illetve a lakosságot, hogy hívják fel a fiatalok

figyelmét a helyes magatartásra, illetve kérjük ismét, hogy
vigyázzunk értékeinkre! Kamerák kihelyezésével is
igyekszünk hangsúlyt adni a kérésnek. Legközelebb a
neveket is közzétesszük.
Reméljük, hogy nem kell minden Hírmondóban ilyen cikket
írnunk!

Nyársapát Község Önkormányzata
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ANYAKÖNYVI HÍREK

HIRDETÉSEK

Született:
Durucz Richárd és Kovács Szilvia
Nyársapát, Vasút u. 4. szám alatti
lakosok ANNA nevû gyermekük
2019. szeptember 4-én.
Sutyinszki Pál és Leskó Katalin
Nyársapát, Középsõ d. 19. szám
alatti lakosok BIANKA nevû
gyermekük 2019. szeptember 4-én.
Tóth Tibor és Pupos Barbara
Nyársapát, Ugyeri út 29. szám alatti
lakosok
MELÁNIA
nevû
gyermekük 2019. szeptember 13án.
Köszöntjük az újszülötteket!

Házasságot kötött:
Petõ Szabina és Kiss István
Nyársapát, Csemõ d. 12. szám alatti
lakosok 2019. október 4-én.
Kis Edit Nóra és Bálint Ferenc
Nyársapát, Kun I. u. 4. szám alatti
lakosok 2019. október 5-én.
Gratulálunk!

Meghalt:
Ványi Sándorné Gyarmati Eszter
Cegléd, Bajcsy-Zsilinszky út 5/a.
(Nyársapát, Összekötõ dûlõ) szám
alatti lakos 2019. október 24-én, 90
éves volt.
Emlékét õrizzük!

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

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

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

HALASIÉK TÜZIFA KFT.

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

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

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

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

Az árak a házhozszállítás
díját tartalmazzák.
Érd.: 06-20-260-7365

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

VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT

MEGNYITOTTUNK!
Posta utca 38.

Védõnõ: Dékány-Tóth Renáta

Nyitva tartás
hétfõ zárva
kedd 8.00-11.00, 13.00-16.30
szerda 8.00-11.00, 13.00-16.30
csütörtök 8.00-11.00, 13.00-16.30
péntek 8.00-11.00, 13.00-16.30
szombat 8.00-11.00
vasárnap zárva

Várandós és nõvédelmi valamint
csecsemõ-, és kisgyermek tanácsadás:
Telefon: 06-53-389-036

Nõi, férfi, gyermek ruházat széles választékban.
Folyamatosan megújuló árukészlettel.
Várjuk kedves vásárlóinkat!
Anikó Fodrászat
20 db 6 m-es vas öntözõcsõ Villanybojlerek javítása, eladó.
vízkõmentesítése.
Érd.: 18:00 után 70-3800-219 Villanyhálózat
felújítás.
Áramfogyasztás ellenõrzése.
Kapcsolók – konnektorok,
lámpatestek – fénycsõ –
armatúrák javítása, cseréje.
Viola utca 2. szám alatti családi Tel.: 06-20-928-8334 , 06-53358-029
ház eladó.
Érdeklõdni: 06-30-578-1427
06-20-340-3676

Megújult környezetben és újabb szolgáltatásokkal
várja régi és új vendégeit:
-Fodrászat:
hétfõ-szerda-péntek
délután
kedd-csütörtök-szombat
délelõtt
-Fanni kozmetika
-Rita lábápolás, pedikûr
-Mónika sminktetoválás és testékszer

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

Eladó a József Attila út 48.
szám alatt lévõ 1495 m2-es
vízzel, villannyal, csatornával
ellátott telek.
Érd.: 70/416-01-78, 53-389096

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.
- 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: 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

