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IN MEMORIAM VÍG KÁROLY
Szomorúsággal a szívünkben tudatjuk, hogy Víg Károly 2020. január 29-én este elhagyta e
földi világot és hosszú betegség után megbékélve, szeretõ családja körében elhunyt. Lelkében
azzal a gondolattal távozott, hogy kapott az élettõl még öt és fél év ajándékot, amit arra
fordíthatott, amit mindig is nagyon szeretett.
Szerette a családját, feleségét, gyermekeit, unokáit, akikkel sokat játszhatott. Szerette a munkáját,
az iskolát, a sportot - fõként a focit - nem csak játszani, hanem szervezni, segíteni a gyerekeket,
fiatalokat és az idõsebb korosztályt is. Ebben a tevékenységben teljesedett ki. Nyársapát sportja
szinte összeforrt Víg Károly nevével. Élvezettel és felesõsséggel tette a dolgát, azt, hogy
megszerettesse mindenkivel a mozgás bármely formáját. Nevéhez fûzõdik a Nyársapáti Szabadidõ
Sport Egyesület létrehozása és több évtizedes mûködtetése, és természetesen az iskola gyermeksportjának, és az
elmaradhatatlan sí- és kerékpártúrák szervezése is. Nem csak a sport területén alkotott maradandót. Szerteágazó,
közösségért végzett tevékenységét, civil munkáját az önkormányzat Nyársapátért Emlékérem kitüntetéssel ismerte
el. Több évtizeden keresztül fotózta, videózta az iskola és az önkormányzat rendezvényeit, önzetlenül segítette
a Nyársapáti Hírmondó szerkesztésével a mi munkánkat is, melyért hálával tartozunk Karcsinak.
Sajnos többé már nem találkozhatunk, de soha nem feledünk! Szeretettel és megrendülve gondolunk rád!
A Hírmondó Szerkesztõségének Tagjai

KÖSZÖNET MINDENÉRT
Drága jó férjem már nem teheti meg, én szeretném
megköszönni minden rokonnak, barátnak, kollégának,
ismerõsnek a sok segítséget, aggódást, biztatást, amit
betegsége idején kapott. Ez sokat jelentett számára és
számomra is. Köszönet a közel 30 véradónak, akik ezzel
is próbáltak segíteni. Külön köszönet a gondos ápolásért,

melyben az utolsó pillanatig Egriné Marika, dr. Gyáfrás
Sándor és a Hospice Alapítvány segített.
Ha e sok ember szeretete megtarthatta volna, még sokáig
élt volna.
Vígné Magdi

FEBRUÁR – BÖJTELÕ HAVA
Folytatni szeretném az ÉVKÖRRÕL az írásomat, sõt Márai
Sándor világhírû író sorait is idézem a Füves Könyvébõl,
melynek elolvasását mindenkinek szeretettel ajánlom.
Egyszerû, de nagyszerû bölcseleti könyv. Isten a világban
rendet teremtett. Az esztendõ a legkerekebb idõegység, s
a természet körforgása az évszakok változásaiban nyilvánul
meg.
Felteheti a kérdést valaki: „Mit érdekel engem a természet
meg az ünnepek, meg a régi babonaság, hiszen a
betontengerben élek és egész nap még az eget sem látom”.
Ha megérted az életet, akkor abból a helyzetbõl menekülsz
és megérted, amirõl Márai Sándor és én írok.
A rendhez kellenek rendet közvetítõk, szokások, hõsök
példái, mesék, mondák, imák, dalok, táncok, zene és
közösség. Az élõ hitet is tovább kell adni, még akkor is,
ha nem trendi. Az ünnepeinket is fontos megtartani, mert
ilyenkor az ÉG és a FÖLD összeér, s lelkünk Istenhez
emelkedik. Ezt írta Márai Sándor az élet ritmusáról:
„Mindig váltani az élet ritmusát. Tudatosan és figyelmesen
cserélni munkát és pihenést, koplalást és bõséget, józanságot
és mámort, igen, még a gondot és a örömet is; tudatosan
felállni az élet terített asztala mellõl, mikor legjobban esik

a bõség, tudatosan bekapcsolni gondokat és feladatokat,
melynek nevelõ erejük van. Mindenek alján az isteni
gondolat van, a szellem, mely kormányozza a világot: s
ez a szellem nem tûr semmiféle magabiztos kertelést, önhitt
elégedettséget, pislogó és lusta kielégülést. Mindig alakulni,
váltani, oda simulni és áldozni valamit, mindig adni, amikor
kapsz, mindig továbbadni, amit szeretel, így vagy úgy.
….. Csak nem „biztonságban” élni. Mindig várni a vihart
és a tûzvészt. S ha beköszönt a vihar és a tûzvész, nem
csodálkozni és nem sopánkodni. NYUGODTAN
MONDANI: „Itt van”, s oltani és védekezni.”
Farsang idején az ember gyakran felrúgja az isteni törvényt,
amely egész évben szabályozta az életét, s sokszor úgy is
viselkedik, mintha a Jóistent nem is ismerné. Ilyenkor az
ember kipróbálja, milyen Isten nélkül. A végére elege lesz
a mértéktelenségbõl, s kitanulva magából a rosszaságot,
tiszta lélekkel csöndesedik el a nagyböjt idejére.
Február 1. Balázsjárás
10-12 éves legények fehérbe öltöztek, fejükre korona szerû
csákót, egyiküknek papír püspöksüveget raktak. Szereplõk:
kapitány, zászlós, püspök, tanító, 3 diák. Szövegek és
dalok váltogatják egymást a szerepjátékban.

H ÍRMONDÓ
Február 2. Gyertyaszentelõ Boldogasszony
„Fényes gyertyaszentelõ, az íziket szedd elõ!” Ha kisüt a
Nap ezen a napon, akkor még várat magára a tavasz, elõ
kell szedni a kukoricaszárat a tüzeléshez, tartották a régiek.
Mária ekkor mutatta be az újszülött Jézust a templomban.
A katolikus templomban ilyenkor gyertyaszentelést
tartanak, régen égõ gyertyával kerülték meg a templomot
és a falu határát. A szent gyertya Jézust jelképezi: a
méhviasz Jézus teste, kanóca az õ ártatlan szent lelke, a
tûz, a világossága, az õ Istensége.
Február 3. Balázs nap
Szent Balázs püspök vértanú volt, a legenda szerint egy
özvegyasszony fia halszálkát nyelt le, s fuldokolni kezdett.
Balázs püspök mentette meg az életét. Késõbb a püspök
börtönbe került, s az asszony hálából ételt és egy szál
gyertyát vitt neki. Szent Balázs püspök Közbenjár értünk
a Jóistennél, hogy óvjon meg minket a torokbajtól és más
betegségektõl. A katolikus templomokban Balázs-áldás van
e napon. Ezen a napon almát is szenteltek hazánkban és
a kanászok a farkas ellen Szent Balázshoz imádkoztak.
Február 5. Ágota
Szent Ágota ókeresztény vértanú, gazdag és szép szicíliai
lány volt. A régiek tûzvész ellen kérték Ágota védelmét,
s a haza szabadságáért imádkoztak hozzá.
Február 6. Dorottya
Szent Dorottya ókeresztény vértanú volt. Kínzásai és halála
okán az egyház ezen a napon almát és virágot szentel.
Február 11. Elek
Tavaszkezdõ pásztornap. A székely pásztorok ekkor
tartották a „kígyó ünnepét”. A pásztorok nem dolgozhattak
e napon, mert úgy tartották, a kígyók bosszút állnának, s
a marháikat bántanák. Gonoszjáró nap, ilyenkor
máglyatüzeket gyújtottak a gonosz elûzésére.
Február 14. Bálint
Szent Bálint püspök itáliai ókeresztény vértanú volt. Bálint
püspök imádságára egy vak leány visszanyerte látását.
Bálinthoz a betegek imádkoznak. Ez a nap a tavaszvárás
ünnepe is. Madarakat etetnek, hogy ne tegyenek majd
késõbb kárt a kertekben.
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Február 16. Julianna
Szent Julianna ókeresztény vértanú volt. Férje börtönbe
vetette, ott is szembeszállt a kisértõ ördöggel. Ezért
ábrázolják festményeken gyakran Juliannát megláncolt
ördögökkel.
Február 19. Zsuzsanna
Zsuzsanna ószövetségi asszony volt, akit hamis vádak
alapján házasságtöréssel gyanúsítottak. Zsuzsannát a
gyümölcsfák védõszentjeként tisztelték. Ezen a napon a
pacsirta megszólalását várta a régi ember, ami már a tavasz
közeledtét jelezte.
Február 21.
A halak idõszaka és a nagyböjt is nagyjából ilyenkor
kezdõdik.
Február 24. Mátyás
Töri a jeget, elviszi a hava, s a madaraknak is osztja ki
a sípokat, de ha „nem talál jeget, csinál”. Mátyás volt a
13. apostol, akit az áruló Júdás helyére vettek az apostolok
sorába. Õ is vértanúhalált szenvedett.
Február 26. Hamvazószerda, idén a nagyböjt kezdõnapja.
Ez a farsang utáni elsõ nap. Ez után 40 napos böjt
következik. Ez az évek során a mozgó ünnepek közé
tartozik. Legkorábban február 4-én, legkésõbb március 10én ünneplik. Az õskeresztények vezeklésükkor hamut
szórtak a fejükre.
Március és a tavasz közeledtével a régiek így énekeltek:
„Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom.
Minden madár társat választ, virágom, virágom.
Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom?
Te engemet, én Tégedet, virágom, virágom.
Zöld pántlika, könnyû gúnya, virágom, virágom,
Mert azt a szél könnyen fújja, virágom, virágom.
De a fátyol nehéz ruha, virágom, virágom,
Mert azt a bú nyomdogálja, virágom, virágom.”

Tóth Tibor

TELJESEN ÚJ MEGOLDÁSOK A JELEN ÉS A JÖVÕ ORVOSTUDOMÁNYÁBAN
Valaki megkérdezheti tõlem: miért foglalkozik valaki az egészséggel és az alternatív gyógyászattal, mikor pedagógus.
Válaszom: azért, mert az emberek nem a kevés pénz és más dolgok miatt aggódnak legtöbbet, hanem az egészségük
vagy betegségük miatt. Fiatalon mindent megteszünk, hogy megbetegítsük magunkat, mert picit sem vagyunk
tudatosak, idõsödve pedig minden pénzt megadunk azért, hogy meggyógyuljunk betegségünkbõl. Az emberek
jelentõs része a gyógyuláshoz vezetõ úton csak egy alternatívát lát, pedig NEM CSAK EGY VAN! Az egyik
lehetõség a BIOLOGIKA címszó alatt található meg. A témának egyik legjelentõsebb hazai képviselõje Barnai
Roberto, aki a BIOLOGIKA SZABADEGYETEM honlapján röviden és érthetõen elmagyarázza a tudomány 5 alap
tézisét a betegségek keletkezésével kapcsolatban. Nagy tisztelettel kérem a Kedves Olvasókat, ha van módjuk,
nézzenek utána a témának. Mivel írásai jogvédelem alatt állnak, nem szándékozzuk megjelentetni ebben a számban.
A YouTube-n is számtalan érdekes film található a különbözõ betegségekrõl és kezelésükrõl.
A téma alapmûve a biológiai atlasz nekünk is meg van, ha valaki szeretné megismerni a teljesen új metódust,
rövid idõre szívesen kölcsön adjuk az érdeklõdõknek.
Tisztelettel:
Tóth Tibor
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AZ ADÓZÁSRÓL
Az adózó az adótárgy utáni
adókötelezettséget évente két egyenlõ
részletben, március 15-ig és
szeptember 15-ig köteles megfizetni
mindaddig, amíg a kivetést érintõ
változásról az adóhatóság új
határozatot nem hoz.
A magánszemélyek kommunális
adójának éves összege belterületi
ingatlanok, telkek után 4.500,-Ft,
külterületi, zártkerti lakások után
3.000,-Ft, külterületi nem lakás céljára
szolgáló helyiségek után 6.000,-Ft,
üzletek, mûhelyek, vállalkozások
székhelye, telephelye esetén az éves
adó összege 7.500.- Ft.
Amennyiben házat, telket vettek,
értékesítettek, örököltek kérem
szíveskedjenek a változást az
Önkormányzati Hivatal 6. sz.
irodájában bejelenteni.
Adóügyeiket elektronikusan az
Önkormányzati Hivatali Portálon

POSTA

keresztül is intézhetik. (https://eonkormanyzat.gov.hu )
A gépjármûadó alanya az a személy,
aki a hatósági nyilvántartásban az év
elsõ napján üzemben tartóként,
tulajdonosként
szerepel.
A
gépjármûadóról szóló törvény úgy
rendelkezik,
hogy
gépjármû
tulajdonátruházása esetén, ha a
tulajdonátszállással érintett felek (eladó
vagy vevõ) egyike sem tesz eleget
bejelentési kötelezettségének, akkor a
tulajdonátszállás bejelentése évének
utolsó napjáig annak kell megfizetnie
a gépjármûadót, aki a gépjármû
forgalmi engedélyében az év elsõ
napján tulajdonosként van feltüntetve.
Amennyiben a forgalmi engedély az
üzembentartót tartalmazza, az adó
alanya az üzembentartó.
Változás, hogy az eddig megszokott
fehér csekket 2020. tavaszától a
hagyományos sárga csekk váltja fel,

UTCAIAK KÁLVÁRIÁJA

A Posta utca l2 lakójának aláírásával
érkezett egy elkeseredett, segítséget
kérõ levél hozzám. Arra kértek, hogy
járjak el annak érdekében, hogy
szûnjön meg Petrik Rudolf és családja
évek óta tartó elviselhetetlenül hangos
zenehallgatása,
mellyel
a
szomszédság életét keserítik meg.
Természetesen kérték már tõlük,
hogy ezt a cselekedetüket ne
folytassák, de a kérés süket fülekre
talált, de még a hivatalos szervek sem
tudtak kellõ képpen hatni rájuk. Polgármesterként és
nyársapátiként is úgy gondolom, hogy egy lakó nem
teheti tönkre egy utca nyugalmát, az ott lakó
polgártársaink életét. Ezért a Nyársapáti Hírmondóban
közzéteszem, hátha ez majd jobb belátásra téríti a
csendháborító családot, hiszen már a környezetükben
lakók mindent megtennének annak érdekében, hogy
Petrik Rudolf és családja végre nyugalmat teremtsen a
Posta utcában. Felháborító, hogy egy család így tönkre
tudja tenni egy egész utca lakóit!
Reméljük, hogy a közvélemény segítségével békesség
és csend költözik majd a Posta utca elejének lakóihoz
is!
Kis Miklós polgármester

amelyet a Takarékbank Zrt. már nem
fogad el.
Helyi adó befizetéseiket átutalási
megbízáson is teljesíthetik az alábbi
számlaszámokra. A közlemény
rovatban kérjük feltüntetni az adózó
nevét és mutatószámát, mely az
adószámla
kivonaton
kerül
feltüntetésre.
Számlavezetõ pénzintézet:
Takarékbank Zrt.
Építmény adó
65100352-10550032
Magánszemélyek kommunális adója
65100352-10550056
Helyi iparûzési adó
65100352-10550049
Gépjármûadó
65100352-10550063
Késedelmi pótlék
65100352-10550070
dr. Bicskei Krisztina jegyzõ

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

H ÍRMONDÓ
A PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NAGYKÕRÖSI JÁRÁSI HIVATALA
(2750 Nagykõrös, Szabadság tér 4)
2020. január 01. napjával az alábbi szervezeti
struktúrában látja el feladatait:
járási hivatalvezetõ:
Dr. Nyikos Tamás Antal
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TÁJÉKOZTATÓ
2020. JANUÁR HAVI
ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK BEFIZETÉSÉRÕL!

KORMÁNYABLAK OSZTÁLY
Vezetõ: Szöllõsiné Dr. Patonai Judit
Cím: 2750 nagykõrös, Szabadság tér 4
Telefonszám: + 36 53/550 392
Fax: + 36 53/550393
E-mail: kab.nagykoros@pest.gov.hu
Ügyfélfogadás: Hétfõ: 07:00-17:00, Kedd: 08:00-16:00,
Szerda: 12:00-20:00, Csütörtök: 08:00-16:00, Péntek:
08:00-14:00
2020. január hónaptól az iskolai étkezési térítési díj
beszedése a szolgáltatás igénybevételét követõen, utólagos
HATÓSÁGI OSZTÁLY
fizetéssel történik.
Vezetõ: Kaslik Jolán Marianna
A 2020. január havi tényleges étkezési napok után a térítési
Cím: 2750 nagykõrös, Szabadság tér 4
díjat február 10-én és 11-én 8-16 óra között lehet befizetni
Telefonszám: + 36 53/550 390
az Önkormányzati Hivatal 4. számú irodájában, vagy
Fax: + 36 53/550 393
február 11-ig átutalni az Általános Mûvelõdési Központ
E-mail: hatosagi.nagykoros@pest.gov.hu
65100352-11361079 számú számlájára.
Ügyfélfogadás: Hétfõ: 08:00-16:00, Kedd: 08:00-12:00,
Szerda: 08:00-18:00, Csütörtök: 08:00-12:00, Péntek: Az étkezés megfizetésére a szülõ, gyám, törvényes
08:00-12:00
képviselõ köteles, ezért kérjük a Tisztelt Szülõket,
hogy az étkezési térítési díj befizetési határidejét
GYÁMÜGYI és IGAZSÁGÜGYI OSZTÁLY
szíveskedjenek betartani.
Vezetõ: Papp Erika Tünde
Cím: 2750 nagykõrös, Szabadság tér 4
A napi térítési díj összege:
Telefonszám: + 36 53/550 374
teljes ár:
Fax: + 36 53/550 393
tízórai: 160,02,- Ft
E-mail: gyamhivatal.nagykoros@pest.gov.hu
ebéd: 434,34,- Ft
Ügyfélfogadás: Hétfõ: 08:00-15:00, Kedd: Nincs uzsonna: 160,02,- Ft
ügyfélfogadás, Szerda: 15:00-18:00, Csütörtök: Nincs
ügyfélfogadás, Péntek: 08:00-12:00
50 %-os ár
tízórai: 80,01,-Ft
FÖLDHIVATALI OSZTÁLY
ebéd: 217,17,-Ft
Vezetõ: Dr. Sebestyén Gyula
uzsonna: 80,01,-Ft
Cím: 2750 nagykõrös, Ceglédi út 16/B fszt. 2
Telefonszám: + 36 53/351 279
A teljes árú térítési díjat fizetõk a 6/2018. (X.24.)
Fax: + 36 53/351 279
önkormányzati rendelet alapján napi bruttó 50,-Ft
E-mail: foldhivatal.nagykoros@pest.gov.hu
kedvezményben részesülnek, amely a kiszámított napi
Ügyfélfogadás: Hétfõ: 13:00-15:30, Kedd: Nincs térítési díjból levonásra kerül.
ügyfélfogadás, Szerda: 08:00-12:00 és 13.00-15.30,
Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás, Péntek: 08:00-12:00
ÜGYSEGÉDI SZOLGÁLAT
Ügysegéd: Petõ Ákos
Telefonszám: +36 20/278 6333
E-mail: peto.akos@pest.gov.hu
Cím: 2755 Kocsér, Szent István tér 1.
Ügyfélfogadás: Kedd: 8:00-13:00
Cím: 2712 Nyársapát, Arany János u 11.
Ügyfélfogadás: Szerda: 8:00-13:00

dr. Bicskei Krisztina
jegyzõ

Orvosi rendelõ: 53/389-003
Fogorvosi rendelõ: 53/369-918
Védõnõi szolgálat: 30/340-3349
Családsegítõ szolgálat: 53/310-003
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POLGÁR ISTVÁNT ÉS RÉVÉSZ ISTVÁNNÉT KÖSZÖNTÖTTÜK
90. születésnapjuk alkalmából családjuk körében
köszöntötte Nyársapát Község Önkormányzata 2020. január
25-én Polgár Istvánt és Révész Istvánné Vikartóczki
Katalint, akik már 42 éve élnek együtt békességben,
szeretetben. Tóth Tibor alpolgármester adta át az
ünnepelteknek az önkormányzat ajándékát, és
Magyarország Kormánya díszoklevelét, emléklapját
szépkorú polgáraink részére. Ebbõl a különleges alkalomból
kívánt mindkettõjük részére jó egészséget és további boldog
éveket Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.
Ennek a nem mindennapi és megható eseménynek a
kapcsán kerestem fel otthonukban az ünnepelteket és
kérdeztem Õket az életükrõl. Különleges interjú volt, hisz
két emberrõl szól, és mégis egy.
Polgár István Nyõgéren született 1930. január 25-én.
Egy Vas megyei kis településen laktam szüleimmel, akik
paraszt emberek voltak. Saját kis földjükön gazdálkodtak
5-6 kataszteri holdon. Hatan voltunk, én voltam a legkisebb,
testvéreim közül már csak egy él, aki most 96 éves. Anyuka
otthon volt a gyerekekkel, ellátta a háztartást, a földünkön
is dolgozott, és az otthoni jószágokat is Õ gondozta. Apám
a saját földjén kívül vállalt munkát az aratásban és az
uradalomban is dolgozott. Lovakat is tartott. Már
gyerekkoromban szerettem apám lovait, és megtanultam a
gondozásukat is. Minden testvérem 6 osztályt végzett, én
már 8 osztályt végeztem Nyõgéren. Ahogy befejeztem az
iskolát, dolgoznom kellett. Megtanultam kaszálni, kapálni,
nagy birtokokon és otthon segítettem a gazdaságot. Haza
kellett adni a keresetet a szüleimnek. 1950-ben lettem
katona, Nagykõrösre helyeztek és itt nõsültem meg 1952ben. Két fiam és egy lányom született. Ahogy leszereltem,
átmentem a rendõrségre, ott teljesítettem szolgálatot.
Feleségemtõl elváltam, de barátságban maradtunk és a
gyerekekrõl mindig gondoskodtam. Mivel kevés volt a
fizetés, 1960-ban átjöttem Nyársapátra a Pincegazdaságba,
ahol kocsis lettem, mivel szerettem és értettem a lovakhoz.
Az egyik lovam nagyon félt, nagyon vad volt, nem igazán
lehetett otthagyni, igényelte a törõdést. Fiatal koromban a
lovak mellett a kutyákat és a motorokat szerettem a
legjobban. Jawa motorral jártam régen, de kutya nélkül
máig sem tudnék élni.
Itt Nyársapáton megismerkedtem Erzsikével, akivel 10 évig
éltünk együtt. Nagy tragédia ért 1976-ban, István fiam 21
éves korában meghalt. Sajnos másik két gyermekemet is
eltemettem. Éva 2016. szeptemberében, Laci 2018-ban
ment el. Halálukig jó kapcsolatban voltunk, kijártak
hozzánk Nyársapátra.
Jelenlegi párommal, özvegy Révész Istvánné Katikával
1978-ban ismerkedtem meg és össze is költöztünk ide a
jelenlegi lakásunkra. Bizony már 42 éve élünk
békességben, szeretetben, családjaink körében.
Kérem Kati nénit, hogy tessék bekapcsolódni a
beszélgetésbe, meséljen fiatal koráról.

Révész Istvánné Vikartóczki Katalin vagyok. Nagykõrösön,
1930. január 26-án születtem. Szüleim cselédek voltak
Nagykõrösön a Labancz birtokon, akik megbecsülték a
munkásaikat. Nem csak lakást, hanem tehenet és apróbb
jószágot is adtak, hogy a 8 gyerekkel könyebb legyen. Én
és ikertestvérem voltunk a legkisebbek, de a szülésnél a
fiú testvérem meghalt. Késõn születtünk, idõsebb
testvéreimnek lehettem volna a gyereke. 8 éves voltam,
amikor a Soós birtokon már én is dolgoztam, ha nem
kellett iskolába menni. Inkább dolgoztunk, mint iskolába
jártunk. Én csak 4 osztályt tudtam végezni, mert anyukám
agyvérzést kapott, fél oldalára lebénult, így nekem kellett
gondoskodni róla is. Anyukám kardos asszony volt,
szeretett minket, de megkövetelte, hogy mindannyian
dolgozzunk. 12 évesen kenyeret sütöttem, fõztem és a
tanyában a jószágot is gondoztam. Szerettem dolgozni,
napszámba is kijártam, ahogy végeztem az otthoni
munkával. Keveset játszhattunk, azt is inkább az istálló
mögött. 1944-ben halt meg édesanyám, akkor elkerültem
Abonyba testvéremékhez, aki hadirokkantként trafikot
üzemeltetett a feleségével. Volt egy kisfiuk, arra kellett
nekem vigyázni. Egy évig voltam nálunk. 1945-ben másik
testvéremhez, Rozika nénihez Zöldhalomba kényszerültem
visszajönni. Ott is házi cseléd voltam inkább, mint testvér.
Innen mentem férjhez 19 éves koromban. Nehéz idõszak
volt ez mindenkinek a háború miatt. Férjem szülei
lányukként szerettek, 15 évig laktunk velük együtt Csemõ
mellett, Zöldhalomban. Három gyermekem született, Pista
1950-ben, Sándor 1954-ben, Anna 1965-ben.
Különválásunk után gyerekeimmel együtt jöttem 1966-ban
Nyársapátra, a Pincegazdaság majorjába Annuska
nõvéremhez. Különbözõ gazdáknál napszámban dolgoztam,
ebbõl tartottam el a gyerekeimet. Annuskáéknál szeretetben
éltünk. 1967-tõl Bendõ Péterrel 10 évig, haláláig éltem
együtt, sajnos a halálát megelõzõ 4 évben ápolnom kellett
õt is. Sajnos nekem már egyetlen testvérem sem él, de
Kálmán testvérem gyermekei még tartják velünk a
kapcsolatot. Férjem idõ közben elhalálozott, így
özvegyültem meg.
1978-ban kerültünk össze élettársi kapcsolatban párommal,
Polgár Istvánnal, akivel a mai napig is megértésben,
szeretetben élünk együtt. 48 évesek voltunk, egymás
családját, az unokákat elfogadva élünk csendesen,
tiszteletben, békében. Papa elfelejtette megemlíteni, hogy
1975-ben bekerült Nagykõrösra a kórházba dolgozni,
szintén kocsisnak. (Ma már szinte elképzelhetetlen, hogy
a kórházi szállításokat lovas kocsival oldották meg!)
Amikor megszûnt a lótartás, udvari munkásként dolgozott
tovább, ahonnan 1991-ben jött nyugdíjba. Én 1980-tól az
Apáti Bisztróban dolgoztam betanított szakácsként 1985ig, nyugdíjazásomig. Jó idõszak volt, szerettem fõzni,
szerették a fõztömet nyugodt szívvel gondolok vissza
munkahelyemre. Családi körben minden ünnepet
megültünk, fõztem, sütöttem, jókat ettünk, ittunk, együtt
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vidáman voltunk. Boldogságunkat beárnyékolja, hogy
gyermekeink közül 5 elment elõttünk, én is eltemettem
már két gyermekemet, Istvánt 1994-ben, Sándort 2017ben. Csak Anna maradt meg nekünk, aki fiával és férjével
nap mint nap jár hozzánk. Tamás a bevásárló, szeretõ
“gondviselõnk”. Öreg napjainkat Õ vidítja föl. Nem csak
Tamás, hanem Anita unokánk és családja, illetve menyünk,
Marika is szeretettel, gondoskodással van irántunk Sándor
fiam halála után is, amiért nagy köszönet jár neki.
Mindenkit tisztelünk, becsülünk. Haragosunk soha nem
volt, és remélem, hogy nem is lesz. Becsületesen éltünk
mindig, elégedettek vagyunk az életünkkel. Nagyon
szeretjük Nyársapátot, szeretjük az otthonunkat,
mindenkivel jó viszonyban vagyunk, sokan megállnak itt
a József Attila út 16. szám alatti lakásunk elõtt beszélgetni.

7. oldal
Különleges, amikor ilyen két hasonló, viszontagságos életút
idõsebb korban összefut és bearanyozza mindennapjaikat.
Nagyon jó volt hallani még a nem igazán pozitív dolgokról
szóló beszámolókat és emlékeket is, mert még ezeken is
átütött szeretetteljes, gondok által megerõsített tiszta lelkük.
90 éves korukra egészségi állapotuk jónak mondható. Pista
bácsit mostanában már bizonyos dolgokban el kell látni,
de Kati néni mindent megtesz szeretett párjáért és
önmagáért is. Szép kertjüket máig Kati néni gondozza, hét
végén és ünnepnapokon fõz, várják a családot.
Olvasóink nevében is gratulálunk 90. születésnapjukhoz,
és sok boldogságot kívánunk Kati néninek és Pista bácsinak!

Tisztelettel: Nagyné Kovács Éva
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100 ÉVE VOLT TRIANON
Még ma is az egyik legnagyobb,
legpusztítóbb és legmegbetegítõbb
történelmi és társadalmi traumánk a
nagyhatalmak és a környezõ országok
igazságtalan és a saját érdekek által
fûtött, Trianonban megtestesülõ
diktátum, ami egyáltalán nem
békeszerzõdés. Ettõl az idõtõl
gyakrabban vannak bennünk ártó
gyûlöletek, merünk kicsik lenni, gyakran
viselkedünk úgy, mint egy torzó, vagy keresztre feszített
Jézus. Illyés Gyula írta valahol arra a kérdésre, hogy ki
a magyar – „akinek fáj Trianon”. Manapság nagyon sok
embernek és politikai erõnek nem fáj ez a szétdarabolás.
Az I. Világháborút kirobbantók és elõtte szervezkedõ
baloldali és liberális erõk akkor is világraszóló rombolást
végeztek (lásd: Tanácsköztársaság, forradalmak, 20 millió
áldozattal háborúk) és én most is azt érzékelem, hogy
újfent ugyanazon forgatókönyv szerint szeretnének
bizonyos nemzetközi és belpolitikai erõk eljárni. Félelmetes
víziókat és gátlástalan megoldásokat érzékelünk, de ha
ezek a sötét internacionalista erõk gyõznek, a meglévõ
bizonytalan, de sok tekintetben reményt adó helyzet
szétesik. A kisember mai reakciói számomra azt jelentik,
hogy ezek az erõk alattomos sugallatait (minden korrupció,
egészségügy, oktatás romokban van, ne váljunk el az
európai trendi ideáktól, nincs Isten és lélek, csak anyag,
a többségnek alig van joga) magukénak érzik és indulatos
hirdetõivé válnak. Félelmetes világ, közélet, hétköznapi
élet teremtõdik így a gátlástalan hataloméhségbõl.
Elvtelenül, minden politikai erõ összefogott, mindenki
mindenkivel, egyetlen vágy mozgatja õket, hogy
megszûnjön az Orbán-éra. Õket nem érdeklik az
eredmények, a viszonylagos rend, a rengeteg megépült
közösségi tér, csupán CT vásárlásban és buszmegállókba
ajánlott méhek telepítésével élik ki kreativitásukat.
Visszatérve a fõ témára, az idén gyászoló szívvel
emlékezünk a 100 évvel ezelõtt kihirdetett diktátumra. Az
újságban is szeretnénk néhány gondolatot feltárni a június
4-ét megelõzõ hónapokban.
A Tanácsköztársaság minden szempontból borzalmat hozott
országunknak. A béketárgyaláson nem képviselte a
nemzetet, leszerelték az egész hadsereget, és az akkori
Szovjetunióval
való
barátság
katasztrofális
viszonyrendszerbe hozta hazánkat. Ebben az óriási
vákuumban szinte tetszhalott országban egy igazán bölcs
ember gróf Apponyi Albert próbálta meggyõzni (ez nem
sikerülhetett, mert hazánk feldarabolása eldöntött tény volt
már az elején) a gyõztes hatalmakat a magunk igazáról és
víziójáról. Néhány gondolatot megemlítenék az 1920. január
16-i felszólalásból. Azért is mert mostani vonatkozásai,
áthallásai is lehetnek. Apponyi jóslata már most beteljesülni
látszik az akkori hóhér nemzetek sora felett: A
HAGYOMÁNYOS NYUGAT-EURÓPA VÉGNAPJAIT
ÉLI. Így szólt, amikor a magyar delegáció vezetõjeként

tudomásul vette Magyarország halálos ítéletét: „Önök most
megásták Magyarország sírját, de Magyarország ott lesz
a temetésén mindazon országoknak, amelyek most
megásták Magyarország sírját.” Valaki könnyen mondhatja:
Európa nyugati része gazdag, mi meg jóval szegényebbek
vagyunk. Hogy lesz ebbõl sír? Gondoljunk bele, hogy a
hagyományos nyugateurópai keresztény kultúra milyen
állapotban van manapság. A gazdagság spirituális
értelemben nem a pénzbõl, hanem a múltból is áradhat,
így a lélek, a hagyomány, az õsi kultúra nem eldobandó,
elavult dolog, hanem csillogó érték. Nyugaton a jólét, a
gazdagság, az anyagelvûség és a hedonizmus teljesen
kifordítja és demoralizálja az ottani embereket. Mi legyünk
bölcsebbek, vigyázzunk kultúránkra, hagyományainkra,
szuverenitásunkra, mert ha nagy baj van, csak ez lehet az
összetartó erõ, ami megmenthet. 100 éve valós veszélye
volt, hogy a magyar nemzet megszûnjön, vagy feldarabolva,
vagy más országba beleolvadva eltûnjön Európa térképérõl.
Ez a közvetlen halálélmény máig ható trauma, ami nem
csak a nemzettudatunkat betegíti, hanem tudat alatt minket
embereket is. Benes, cseh vezetõ ezt írta rólunk aljas
módon: „Az egész világ elborzadt ezen a tõsgyökeres,
mongol politikai viszonyoknak a láttán, és megértette, hogy
a háborút nem egyedül az akkori osztrák-magyar monarchia
végzetes politikája robbantotta ki, hanem sokkal inkább
Budapesten, mint Bécsben készítették elõ.” Ma is az
Európai Unióban a jog és a társadalmi élet kérdésében
mint „mongolokat” támadnak, mert nem tudunk és akarunk
úgy gondolkozni, mint a liberális baloldali, kozmopolita
nyugat. A magyar delegáció gróf Bethlen Istvánnal és a
világhírû természettudóssal gróf Teleki Pállal egyetemben
jól felkészülten érkezett meg 100 éve a francia fõvárosba.
Gróf Apponyi Albert beszéde racionális, tényszerû,
tudományos és komoly összefüggéseket tartalmazó volt,
de az abszurditást képzeljük el, amint a delegáció
megérkezett Párizsba, a vendéglátó franciák azonnal
háziõrizetbe helyezték õket. A magyar politikusok nem
vehettek részt a nemzet sorsát megvitató tárgyalásokon
egyáltalán. Ez igazi „civilizált jogállami” megoldás volt
akkor. Sajnos hasonlókat tapasztalunk most is az uniós
parlament munkájában.
Folytatás a következõ számban...
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ÁLLÁSHIRDETÉS
Nyársapáti Általános Mûvelõdési Központ állást hirdet
TAKARÍTÓ munkakör betöltésére.
Jelentkezni:
2712 Nyársapát, József Attila útt 22.
2020. február 29-ig
önéletrajz beadásával lehet.

ISKOLAI HÍREK

MAGYAR KULTÚRA NAPJA AZ ISKOLÁBAN
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat szerint Kölcsey Ferenc
1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt.
Az idei évben az iskola tornaterme adott otthont a községi rendezvény helyszínének.
Horváth Dóra iskolaigazgató köszöntõje után az óvoda pedagógusai szavalták el a Himnuszt, majd a második osztályos
tanulók a Nyársapáti Népdalkör vezetõjével – Nagy Erzsébettel – és Tolnai Judittal közösen énekeltek népdalokat.
A hatodik osztályosok mûsorát a Nyársapáti Népdalkör tette még színesebbé. Õk kettõ népdalcsokorral kedveskedtek
nekünk.
A világ bármely pontján büszkén ki lehet jelenteni, hogy jó magyarnak lenni! Jólesõ érzés járta át szívemet a
rendezvény alatt. A mûsorban a szereplõk említettek néhány példát arra, hogy mire is vagyunk büszkék. Ilyen volt
a kolbász, a piros paprika, a gulyásleves, a méz, a pálinka, a bor, az országház, a túró rudi… és még sok mindennel
lehetne folytatni a felsorolást.
Aki részt vett ezen a színvonalas mûsoron ismét egy fantasztikus élménnyel lett gazdagabb.
Köszönjük a szereplõknek és a felkészítõknek a belefektetett energiát és munkát.
Külön köszönjük a Nyársapáti ÁMK Elek Apó Óvoda óvónõinek, Nagyné Kovács Évának, a második osztályos
tanulóknak, Nagy Erzsébetnek, Tolnai Juditnak, a Nyársapáti Népdalkörnek, a hatodik osztályos tanulóknak és Dancsó
Rozáliának ezt a színvonalas mûsort.
Kiss Andrea
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RENDHAGYÓ ÉNEKÓRA
A Nyársapáti Mátyás Király Általános
Iskola 3. osztályos tanulói januárban
rendhagyó énekórán vehettek részt. A
gyerekek a népdalok mellett játékos
formában megismerkedtek népi
hangszerekkel, mint a citerával és a
hatlyukú furulyával.
A gyerekek nagyon élvezték a
különbözõ hangszerek megszólatását és
a citera megpengetését.
A közös énekléssel és táncolással az
óra még varázslatosabb, hangulatosabb
lett.
Ezen a tanórán Kovács László
népzenész, hangszerkészítõ, népzeneoktató és a Nyársapáti Népdalkör
mûvészeti vezetõ munkásságába is
betekintést nyertek a tanulók.
Remélem, hogy mindenki feledhetetlen
élménnyel lett gazdagabb és
legközelebb is tarthatok ilyen órákat
más osztályokban is.
Tolnai Judit

MÛVELÕDÉSI

HÁZ HÍREK

INTERJÚ KOVÁCS LÁSZLÓVAL
A következõ interjúalanyom,
Kovács László népzenész,
hangszerkészítõ,
népzeneoktató, a Nyársapáti
Népdalkör mûvészeti vezetõje.
Mióta van jelen a népzene az
életedben?
1979-ben
kezdtem
el
népzenével
foglalkozni
Táborfalván, a szülõfalumban.
Birinyi József népzenész – az
akkor
indult
gyermek
citerazenekarból késõbb
megalakult Csutorás Együttes vezetõje - bejött az iskolába
és megmutatott egy népi hangszert, a citerát és azt, hogy
hogyan lehet ezzel játszani. Ekkor még nem keltette fel
az érdeklõdésemet a hangszer, kb. egy fél évvel késõbb
csatlakoztam a csoporthoz, és próbáltam ki a hangszert.
Van-e olyan tanárod, akire szívesen emlékszel vissza
népzenei tanulmányod során és miért?
Birinyi József volt az elsõ olyan tanár, akitõl nagyon sokat
tanultam. Többféle magyar népi- és történeti hangszeren
tanultam meg tõle játszani. Az elsõ hangszer a citera volt,

késõbb jött a pásztorfurulya, a tekerõlant, tambura, nádsíp,
duda, és még néhány hangszer. Késõbb az Óbudai
Népzenei Iskola növendékeként Kobzos Kiss Tamástól
kobzolni, Lányi Györgytõl dudálni tanultam. A sor nem
teljes, hiszen ebben az iskolában tanított még Nagy Balázs
is – akitõl szintén kobozleckéket vettem, valamint Csoóri
Sándor, aki dudálni tanított. Késõbb, egy vonós zenekarba
belépve támadt igény, hogy nagybõgõn is tanuljak, így
jutottam el a Budafoki Népzeneiskolába, ahol Mohácsy
Albertnél tanultam bõgõzni. Miután Pécelre költöztem,
beiratkoztam a helyi zeneiskola klasszikus klarinét szakára
Bálint József tanár úrhoz.
Mikor és miért fogalmazódott benned, hogy a magyar
népzenét – annak oktatását és az elõadó-mûvészetet választod hivatásodul?
Tulajdonképpen ez már gimnáziumban eldõlt, ugyanis
Birinyi József beíratott egy citerazenekar-vezetõi
tanfolyamra, és mire második osztályba mentem volna, 15
évesen már „szakma” volt a kezemben, oktatói mûködési
engedélyt szereztem, amit elsõ pillanattól kezdve ki is
használtam. Eleinte a gimnáziumban tanítottam, késõbb
Budapesten több helyen is felkértek zenekarvezetõnek,
citeraoktatónak. Folyamatosan érkeztek a felkérések
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csoportok vetetésére, zenekari közremûködésekre,
koncertek megtartására, rádió- és lemezfelvételekre, így
nem is tudtam volna más irányban tovább tanulni. A zenével
maradtam kapcsolatban pályaválasztásom alkalmával is.
Késõbb, a ’90-es évek közepétõl alakítottam ki
mûsorkínálatomat - fõként óvodás, és alsó tagozatos iskolás
gyermekek számára - ahol a magyarság hagyományainak
(az énekes és hangszeres népzene, a népszokások, népi
táncok, és népi játékok) - megismertetését, terjesztését
tûztem ki célul.
Kialakítottam egy olyan mûsor-sorozatot, amelyben
szeptembertõl májusig a gyerekeknek havonta újdonságot
tudok mutatni az aktuális népszokásokhoz fûzõdõen.
A népzenész, oktató munkád mellett hangszereket is
készítesz. Milyen hangszerek készülnek a mûhelyedben?
Érettségi után cimbalomkészítést tanultam, majd általános
tárgyrestaurátori képesítést szerezve hat éven át a budapesti
Néprajzi Múzeum Népzene Gyûjteményében dolgoztam
hangszer-restaurátorként. 1999 óta saját mûhelyemben népi
hangszerek készítésével foglalkozom, ahol elsõsorban
citerákat, pásztorfurulyákat és tekerõket készítek.
A gyerekeknek szóló mûsoraid mellett felnõttekkel is
foglalkozol. Több felnõtt népdalkörös csoport mûvészeti
vezetõje is vagy. Jelenleg hány népdalkörös csoportod
van, illetve tanítasz-e máshol ezeken kívül?
Jelenleg 8+1 helyen tanítok. A Veresegyházi Népdalkör
és a Veresegyházi Férfikórus vezetõje vagyok, Dunakeszin
a Bárdos Lajos Általános Iskolában egy gyerekcsoportot,
az Árgyélus Együttest tanítom, Dabason a Dabasi Népzenei
Mûhelyt vezetem, benne a Szalmaszál Együttest és egy
kezdõ citerás csoportot, amelynek nincs neve.
Szintén gyermekeket tanítok a Fantázia Alapfokú Mûvészeti
Iskolában is, amelynek Bugyin és Alsónémedin van egyegy tagozata.
De vezetõje vagyok a Dunavarsányi Népdalkörnek, a Szadai
Asszonykórusnak, és itt Nyársapáton a Nyársapáti
Népdalkörnek is.
2019 õszétõl + 1. helyszínként pedig – havonta egy
alkalommal - a Bécsi Zenemûvészeti Egyetemen is tanítok
magyar népzenét.
Hogy kerültél ide a Nyársapáti Népdalkörhöz?
A Nyársapáti Népdalkör tagjai kezdetben a maguk
szórakoztatására kezdtek énekelni. 1987 óta Kapásné
Rózsika volt a népdalkör vezetõje, aki késõbb szakmai
vezetõt keresve Birinyi Józseftõl kért segítséget, és õ
ajánlott engem. 1998 óta vagyok a népdalkör szakmai
vezetõje.
A Nyársapáti Népdalkörrel milyen sikereket értél el?
A Nyársapáti Népdalkör a KÓTA minõsítõ rendszerében
többször ért el szép eredményt. A népdalkörök számára
adható legmagasabb szakmai díjakkal is rendelkezünk.
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Többször szereztük meg az Arany Páva minõsítést, valamint
az Arany Páva Nagydíjat is.
Az elmúlt 22 év legsikeresebb összeállításaiból válogatva
2018 végén jelent meg a népdalkör elsõ CD-je Vígan,
vígan, víg angyalom címmel.
Nem csak a népdalkörökkel elért sikereidet díjazzák,
hanem a te eddigi munkáidat is már sokszor elismerték.
Milyen kitüntetéseid, díjad vannak?
Népzenészként 1984-ben a Népmûvészet Ifjú Mestere
lettem. 2009. 12. 16-án Népzenei kategóriában Kóta díjat
kaptam, 2013-ban hangszereimmel – egy csikófejes
citerával, egyik tekerõmmel és néhány pásztorfurulyámmal
– a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által alapított
Kézmûves Remek Díjat is megkaptam.
2015. 08.20-án a Veresegyházi Képviselõtestület díját, a
Sejtes Vendel Közmûvelõdési díjat is átvehettem.
Legutóbb pedig 2018.12.07-én a Közép Magyarországi
Folklórszövetség díját, a „Pest Megye Népmûvészetéért”
díjat vettem át.
Emellett több lemezem is megjelent önálló kiadványként,
valamint neves szólisták, zenekarok felkérésére
közremûködõként is.
Bizonyára külföldi fellépéseid is voltak. Merre jártál
az évek során?
Európa 25 országában és Ázsiában is több helyszínen
turnéztam.
Ezek között a legemlékezetesebb, ill. legtávolabbi
helyszínek közül a Mordvin Köztársaságot, Dél-Koreát,
ill. Szibériában a Hanti-Manysi Köztársaságot említeném.
Legutóbb az Egyesült Arab Emirátusokban, az Abu-Dhabi
Magyar Nagykövetség meghívására egy március 15-i
mûsoron volt fellépésem.
Ha valaki jobban bele akar mélyedni a népzene
tanulásába, vagy a népi hangszereken való játékmódba,
mit javasolsz neki, hogyan kezdjen hozzá?
Mostanában egyre több lehetõség van a népi hangszerek
tanulására.
Sok népzenei kiadvány van, ami segíti a munkát. Az én
gyerekkoromban szinte kizárólag a helyi oktatónktól, ill.
népzenei táborokban lehetett zenét tanulni.
Ma már szinte tájegységekre lebontva rengeteg kiadvány
van - CD mellékletekkel. A Zeneakadémián több mint egy
évtizede képeznek népzenetanárokat. Az onnan kikerülõ
tanárok mûvészeti iskolákba kerülnek, ahol egyre nagyobb
számban tanulhatnak a gyerekek. Természetesen, aki ilyen
téren szeretne tanulni, bátran fogjon bele, csak tartsa észben,
hogy mint mindent, a népi hangszereket is sokat kell gyakorolni, mert a munkának csak így lesz meg az eredménye.
Nagyon szépen köszönöm az interjút és továbbra is
eredményes, sikeres munkát kívánok neked.
Tolnai Judit
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GYEREKSAROK

KEDVES GYEREKEK!

PONTÖSSZEKÖTÕ

A szerkesztõség tagjai nektek is
szeretnének kedveskedni, ezért arra
gondoltunk, hogy minden számban
lenne 1-2 játékos „feladat”, melyet
minden hónapban közzétennénk a
Hírmondó hasábjain.
Fogadjátok
szeretettel!

ezeket

tõlünk

sok

Szerkesztõség

Pontösszekötõ szabály:
Növekvõ sorrendben kell a számok
melletti pontokat összekötni egy
folytonos vonallal.
Sudoku játékszabály:
9×9-es táblázat minden sorában és
minden oszlopában az 1, 2, 3, …. 9
számok mindegyike egyszer forduljon
elõ.

SUDOKU
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HIRDETÉSEK
Eladó Csemõ Dávid d.11. szám alatti Nyársapáton Hatodik dûlõben
lakóingatlan, bekerített kerttel. bekerített tanya eladó! Víz, villany van!
Érdeklõdni a fenti címen. Herczeg Érdeklõdni: 06-53-715-672
Benõné

Zártkert eladó Nyársapáton a Bokros
dûlõben. 2877 m2 alapterületen, 2
Családi házak hidegburkolását és kúttal, árammal.
4 személyes plüss rekamié 2 fotellal
kisebb vakolások és betonozások Érdeklõdni: 06/70/669-8992
eladó.
kivitelezését vállalom. Sághy Vilmos
Érd.: 53-389-054
Tel.: 70-633-5642
Cegléden a Nagykátai úthoz közel 1,5
ha szántóföld eladó.
Érd.: 06/30361-22-05
Eladó: 1 db szoba szekrénysor 40.000.Ft, 1 db ágyazható heverõ 80.000.Ft, 1 db asztal 12 személyes 6 db szék
Eladó a József Attila út 48. szám alatt 35.000.- Ft
lévõ 1495 m2-es vízzel, villannyal, Érdeklõdni: Demeter Ferencné 2712
Nyársapát, Posta utca 25. (70-572csatornával ellátott telek.
1761)
Érd.: 70/416-01-78, 53-389-096

Eladó megkímélt, jó
állapotban lévõ 4 ütemû
rotációs kapa.
Érdeklõdni: 70/3621864-es telefonszámon
lehet.
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ANYAKÖNYVI HÍREK

HIRDETÉSEK

Meghalt:
Kaszap Lászlóné (szül.: Bognár
Erzsébet) Nyársapát, Arany János
u. 5. szám alatti lakos 2019.
december 18-án, 85 éves volt.
Seres József Nyársapát, Ugyeri út
38. szám alatti lakos 2019.
december 29-én, 64 éves volt.
Víg
Károly
Nyársapát,
Szövetkezeti utca 21. szám alatti
lakos 2020. január 29-én, 64 éves
volt.
Emléküket õrizzük!

Házasságot kötött:
Halasi Norbert és Barna Terézia
Nyársapát, Második d. 4. szám
alatti lakosok 2020. január 10-én.
Gratulálunk!

Született:
Németh János és Szabó Klaudia
Patrícia Nyársapát, Erdõ d. 2.
sz. alatti lakosok JÁNOS nevû
gyermekük 2020. január 21-én.
Zsoldos Attila és Kováts Éva
Nyársapát, Vasút d. 10. szám
alatti lakosok ANNA nevû
gyermekük 2020. január 21-én.
Köszöntjük az újszülötteket!

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik özv. Kaszap
Lászlónét a családdal együtt elkísérték
utolsó útjára.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik Seres József
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, mély
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

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

Eladó Nyársapát külterületén
frekventált helyen állattenyésztésre
alkalmas lakótanya (90 m2),
melléképületekkel. 2 ha fiatal
termõgyümölcsössel és 3 ha kitûnõ
szántóval, gazdasági felszereléssel.
Ipari árammal és 2 db 45 méteres fúrt
kúttal.
Érd.: 06/30-565-1298

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

Villanybojlere mikor volt tisztítva? Ha
3 évnél régebben, keressen! Ugyanitt
50, 120, 200 literes felújított
készülékek eladók!
Tel.: 06/30 375-9483, 06/53 350-302

Nyílászárók, ajtók, ablakok bontása és
beépítése. Igény esetén visszajavítását
is vállalom. Választható kiegészítõk:
redõny, szúnyogháló.
Tel.: 0630/4692435

Gépi árok ásás!
Földmunka, tereprendezés, kerítés,
házalap kiszedését, fatuskó kiásását,
kiemelést, közmû árkok, valamint
vízóra akna, medence és kerti tó
helyének elkészítését vállaljuk. 5000
Ft/óra + áfa
Elérhetõség: 06/70 340 86 46

18. oldal
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!
Anikó Fodrászat
Megújult környezetben és újabb szolgáltatásokkal
várja régi és új vendégeit:
-Fodrászat:
hétfõ-szerda-péntek
délután
kedd-csütörtök-szombat
délelõtt
Megújult kozmetika óriási akciókkal!
-Rita lábápolás, pedikûr

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

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 bejelentkezni
a 70/457-1845-os telefonszámon lehet.

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

