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323. szám

Jön a tavasz
Az ősz és a tél nyomot hagy a kerteken, az utcafrontokon,
amit tavasz közeledtével rendbe kell tenni. Kérek minden
nyársapátit, hogy a jó idő beálltával végezzük el a tavaszi
munkálatokat, tegyük rendbe a portákat, ültessünk
virágokat, dísznövényeket, gyümölcsfákat, jó gazda módjára
gondozzuk a területünket és az előttünk lévő utcát is.
Nagyon sok szép, gondozott kertet, utcát látunk, de
sajnos vannak elhanyagolt udvarok, egyes porták nagyon
gyalázatosan néznek ki. Sok helyen találunk építőanyagokat,
sittet az utcán, ami rontja a falu látképét, és sajnos sok a
szemét is.
Ne tűrjük el a szemetelést, ne menjünk el közömbösen
a szemetelők mellett! Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy
mennyivel kellemesebb egy olyan faluban élni, ahol az
árkokat és a járdákat nem csúfítja el semmiféle hulladék.
Az utcára nem illő anyagokat onnan el kell vinni, a szemetet
összeszedni annak érdekében, hogy a falu képe minél szebb,
rendezettebb, az itt élők és a hozzánk látogatók számára is
tetszetősebb, tisztább legyen.
Mi, Nyársapát lakosai a falu rendbe tételével is fejezzük
ki szeretetünket településünk iránt. Vegyük észre
hiányosságainkat és tegyünk ellene, hogy ne kelljen
szégyenkeznünk!
Az idén is virágosítsunk, szépítsük kertjeinket és az
utcafrontot, melyhez szeretnénk, ha minél többen
csatlakoznának!
Köszönettel:
Kis Miklós polgármester
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Agrárcenzus, 2020
A Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) 2020 júniusában teljes
körű összeírást hajt végre az
egyéni
gazdaságok
körében,
„Agrárcenzus, 2020” elnevezéssel,
amiben az ország valamennyi települése, összesen 750
ezer cím érintett. A felvétel kiemelkedő jelentőségű a
gazdálkodók, a döntéshozók és az érdekképviseletek
számára, mivel ez alapján lehet átfogó képet alkotni
többek között az ágazat strukturális jellemzőiről, az egyéni
gazdaságok szerepéről és a termelés sajátosságairól. A
felvételhez uniós adatszolgáltatási kötelezettség is társul. A
felvétellel kapcsolatban további információkat tudhat meg
a KSH honlapjáról:
www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020
Az Agrárcenzus végrehajtásához 7500 összeíróra van
szükség. Ahhoz, hogy a KSH ezt a létszámot biztosítani
tudja, összeírói toborzást indít, amihez szíves támogatását
kérjük. Széles körben ismertté kívánjuk tenni az
elérhetőségét annak a webes felületnek, amely az összeírói
jelentkezésre szolgál. Az itt megadott információk alapján

– az adatkezelési követelmények szigorú érvényesítése
mellett, illetve az adatkezelési tájékoztató elfogadásával
– történik az összeírók kiválasztása az adott település,
településrész összeírására. A toborzás 2020. február 15-től
március végéig tart. Az összeírók kiválasztására legkésőbb
április közepéig kerül sor.
A toborzó felület linkje: Összeírókat keresünk a júniusi
Agrárcenzus, 2020 adatfelvételünkhöz.
A link elérhető a KSH honlapján is.
A toborzó felületen mutatjuk be az elvégzendő feladatot, a
határidőket és az összeírótól elvárt kompetenciákat. Fontos
kiemelni, hogy a jogi szabályozó környezet sajnos nem teszi
lehetővé korbetöltött öregségi nyugdíjasok foglalkoztatását.
Köszönjük támogatását és segítő együttműködését! Várjuk
kollégái, ismerősei jelentkezését!
Központi Statisztikai Hivatal
1024 Budapest, Keleti Károly utca 5-7.
Telefon: (+36-1) 345-6000
Honlap: www.ksh.hu

Felhívás
LAKOSSÁGI IGÉNYEK FELMÉRÉSE
Nyársapát Község új településrendezési eszközeinek készítése tárgy körében
Továbbá tájékoztatom az érdekelteket, hogy a készülő településrendezési eszközökkel kapcsolatban, azok tartalmát
befolyásoló fejlesztési szándékkal a helyi ingatlantulajdonosok a lakossági fórumot követő fogadó órán 2020. március 16-án (hétfő) 16.15-től a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében
(2712 Nyársapát, Arany János u. 11.) - van lehetőség - előzetes bejelentkezés alapján személyesen egyeztetni a települési főépítésszel,
illetve írásban a lakossági fórumot követő 8. napig az alábbi módokon:
•
•

papíralapon a Polgármesternek címezve, a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2712 Nyársapát, Arany J.
u. 11. címére, vagy
elektronikus levélben a hivatal@nyarsapat.hu e-mail címre/címekre történő megküldéssel.

Előzetes bejelentkezés az alábbi telefonszámon lehetséges: 06 53/389-111
A beérkezett fejlesztési szándékok Önkormányzat általi támogatása, illetve elutasítása önkormányzati határozatban
kerülnek rögzítésre a településrendezési eszközök tervezetének elkészítése megkezdése előtt. A később beérkező
(2020. március 24-e után) fejlesztési igények benyújtására és önkormányzati támogatottság melletti településrendezési
eszközökbe történő bedolgozására külön eljárásban, településrendezési szerződés megkötése mellett kerülhet sor.
Kis Miklós
polgármester
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Felhívás
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE
Nyársapát Község Településfejlesztési
Koncepciójának és új településrendezési
eszközeinek készítése tárgy körében
Nyársapát Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a
településfejlesztéssel,
településrendezéssel és településképérvényesítéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés helyi szabályairól alkotott
5/2017 (VII. 26.) számú önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: partnerségi
rendelet) 3. §-a alapján a partnerségi
egyeztetésben
résztvevők
körét
tájékoztatom jelen véleményezési
szakaszban az alábbiak szerint.
Az épített környezet alakításáról
és
védelméről
szóló
1997.
évi
LXXVIII.
törvényben
(a továbbiakban: Étv.) foglaltak
figyelembe vételével, továbbá a
településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről,

valamint egyes településrendezési
sajátos
jogintézményekről
szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Tr.) 30. § (8)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően
Nyársapát Község Önkormányzata
(a továbbiakban: Önk.) ezúton
kéri fel az érintetteket az elkészült
új
településfejlesztési
koncepció
tervezetének
véleményezésére
a
munkaközi tájékoztatás keretein belül.
Nyársapát
Településfejlesztési
Koncepciójának tervezete a Nyársapáti
Közös Önkormányzati Hivatalban
nyomtatott formában megtekinthető,
továbbá digitálisan az alábbi linken
érhető el:
http://nyarsapat.hu/nyarsapat-ujtelepulesfejlesztesi-koncepcioja-estelepulesrendezesi-eszkozei/
Tájékoztatom az érdekelteket, hogy
a Településfejlesztési Koncepció
tervezetével kapcsolatban észrevételt,

javaslatot tehetnek, illetve véleményt
nyilváníthatnak a partnerek az alábbi
módokon:
•

•
•

papíralapon a Polgármesternek
címezve, a Nyársapáti Közös
Önkormányzati Hivatal címére –
2712 Nyársapát, Arany János u.
11. - történő megküldéssel, vagy
elektronikus levélben a hivatal@
nyarsapat.hu email címre, illetve
az előzetes tájékoztatási szakasz
Lakossági Fórumán, mely 2020.
március 16-án (hétfő) 16.00-kor a
2712 Nyársapát, Arany János u. 11.
Nyársapáti Közös Önkormányzati
Hivatalban kerül megtartásra.

Vélemény-nyilvánítás utolsó
időpontja: 2020. március 24. (kedd)
Kis Miklós
polgármester

Vöröskereszt Nyársapáton
Tájékoztatom Nyársapát lakosságát, hogy a helyi Vöröskereszt tevékenysége újra
indul. Köszönöm Kaszáné Dobozi Éva eddigi munkáját, melyet 2020-tól átvettem.
Szükség esetén forduljanak bizalommal hozzám.
Szeretettel várom az új és a régi tagok jelentkezését.

Tisztelettel: Törökné Révész Anna

Testületi ülésen történt...
Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. február 17-én ülésezett. A képviselő-testület elfogadta
a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal és Nyársapát
Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetését.

Az idei évben is Nyársapát ad otthont a X. Magyar
Világtalálkozó rendezvény megszervezésére, melyre május
16-án kerül sor. A rendezvény alkalmából a képviselők
döntöttek arról, hogy a Szarka Mihály Művelődési Ház
falán Wass Albert emlékplakettjét helyezik el.

A folytatásban jóváhagyta a polgármester 2020. évi
szabadságolásának ütemtervét. A testület meghatározta az Az egyebek napirendi pont keretében polgármester úr
óvodai jelentkezés időpontját a 2020/2021-as nevelési évre, tájékoztatta a képviselő-testületet a folyamatban lévő
valamint a nyári nyitvatartási időt. A képviselő-testület beruházásokról.
igazgatási szünet elrendelése mellett döntött. A folytatásban
Kis Miklós
a temető üzemeltetési szerződését 5 év időtartamra
polgármester
meghosszabbították a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft-vel.
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Nőnapi bölcselet, ajándék
Férfiak is elolvashatják...

Charles Chaplin: Önszeretet
(Amikor elkezdtem szeretni magam…)

felfedeztem a szívemben rejlő erőt, értelmem is fontos
társra lelt.
Ezt a szövetséget ma már így nevezem: A szív bölcsessége.
„Amikor elkezdtem szeretni magam, beláttam, hogy a Nem kell félnünk az önmagunkkal vagy másokkal folytatott
fájdalom és a szenvedés óvtak meg attól, hogy a saját vitáktól, konfliktusoktól és problémáktól. Néha a csillagok
igazságom ellenében éljek.
is összeütköznek, és utánuk új világok születnek.
Ma már tudom, hogyan nevezik ezt: Hitelességnek.
Ma már tudom, hogy Ez az Élet!”
Amikor elkezdtem szeretni magam, megértettem, milyen
megalázó volt annak, akire ráerőszakoltam a vágyaimat, Önmagunk nemszeretésének jelei:
pedig tudtam, hogy sem az idő, sem az illető nem érett meg
rá – még akkor sem, ha ez az illető én voltam.
• olyan munkát végzünk, amit nem szeretünk csinálni,
Ma már tudom, hogy nevezik ezt: Öntiszteletnek.
• szüleink és társunk irányításával élünk,
Amikor elkezdtem szeretni magam, nem vágyakoztam • nem tudunk nemet mondani,
többé egy másik élet után, és láttam, hogy körülöttem • nem merünk segítséget kérni,
minden kihívást és fejlődési lehetőséget jelent.
• szidjuk, kritizáljuk magunkat és másokat,
Ma már tudom, hogyan nevezik ezt: Érettségnek.
• rosszul bánunk testünkkel (túlzott táplálkozás,
Amikor elkezdtem szeretni magam, megértettem, hogy
dohányzás, rendszeres alkohol fogyasztás, mozgáshiány
mindig és minden alkalommal a megfelelő időben és a
stb.)
megfelelő helyen vagyok, és hogy mindaz, ami történik, • ha szolgáltatást nyújtunk, nagyon kevés pénzt kérünk
helyes. Ekkor megnyugodtam.
érte,
Ma már tudom, hogyan nevezik ezt: Öntiszteletnek.
• másokat hibáztatunk saját kudarcunkért.
Amikor elkezdtem szeretni magam, nem raboltam el
többé magamtól a szabadidőt, és felhagytam azzal, hogy Maximális tisztelettel, csodálattal és elismeréssel küldöm
nagyszabású terveket szövögessek a jövőre nézve.
ezt a szöveget nőnapi ajándékként a másik nemnek, másik
Ma már csak azt teszem, ami örömöt okoz, amit szeretek, és részemnek, a lányoknak, nőknek, néniknek, mert addig
ami megnevetteti a szívemet, és mindezt a saját tempómban senkit nem tud szeretni az ember, amíg magát nem szereti,
és stílusomban.
vagy nem kezdi meg szeretni testét, lelkét, szellemét. A
Ma már tudom, hogyan nevezik ezt: Őszinteségnek.
jóisten biztos nagyon szereti magát, mert mindenkit szeret!
Amikor
elkezdtem
szeretni
magam,
mindentől
Tisztelettel:
megszabadultam, ami nem tett jót az egészségemnek.
Tóth Tibor
Ételektől, emberektől, tárgyaktól, helyzetektől és
mindattól, ami csak lehúzott és eltávolított magamtól.
Kezdetben ezt “egészséges egoizmusnak” neveztem.
Ma már tudom, hogy ez az Önszeretet.
Amikor elkezdtem szeretni magam, nem akartam többé,
hogy mindenben igazam legyen. Így ritkábban tévedtem.
Ma már azt is tudom, hogy nevezik ezt: Egyszerűségnek.
Amikor elkezdtem szeretni magam, felhagytam azzal, hogy
a múltban éljek, és a jövőmért aggódjak. Most már csak
ebben a pillanatban élem az életem, ahol minden történik.
Minden napot megélek. Ez a Tökéletesség.
Amikor elkezdtem szeretni magam, felismertem, hogy
a gondolkodásom nyomorulttá és beteggé tehet. Amikor

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

Közérdekű telefonszámok:

Orvosi rendelő: 53/389-003
Fogorvosi rendelő: 53/369-918
Védőnői szolgálat: 30/340-3349
Családsegítő szolgálat: 53/310-003
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Gazdaköri fórum Nyársapáton
2020. február 28-án a Nyársapáti Gazdakör tájékoztató fórumra hívta a nyársapáti gazdákat és a környező települések
gazdaköreinek tagjait a művelődési ház nagytermébe. A kb. 100 fő részvételével lezajlott rendezvényt megtisztelte
jelenlétével, illetve előadóként is közreműködött Földi László országgyűlési képviselő, Győrffy Balázs, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara elnöke, Velkei József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fővárosi és Pest Megyei elnöke,
Kerekes Zoltán, a NAK Fővárosi és Pest Megyei igazgatója, Jakab Tamás, a MAGOSZ főtitkára, Obreczán Ferenc, a
MAGOSZ Pest megyei szervezet elnöke, és a Takarékbank részéről dr. Kasler György régióvezető. Vendégeink között
köszönthettük Palya Istvánt Jászkarajenő polgármesterét, Győr Miklóst, Törtel alpolgármesterét, Bodnár Andrást,
Kocsér alpolgármesterét, Pesti Gábort, a Nagykőrösi Gazdakör elnökét, Klément Györgyöt, a Ceglédi Gazdakör elnökét,
Schreinerné Kiss Ildikót, Együd Nikolettát és Maszarovics Attilát, a Takarékbank ügyfélkapcsolati menedzsereit is.
Kis Miklós, Nyársapát község polgármestere, a gazdakör elnöke megnyitója, köszöntője után az Elek Apó Óvoda
nagycsoportosai egy nagyon aranyos zenés, táncos műsorral kedveskedtek a vendégeknek. A színvonalas szereplést
köszönjük.
A fórum hivatalos részében mindegyik előadó a gazdálkodókat érintő kérdésekről, a NAK gazdákat segítő tevékenységéről,
aktuális feladatokról, a különböző támogatásokról, pályázatokról, a hitelekről, a legújabb technológiákról tájékoztatta a
gazdákat, majd válaszoltak a fórum résztvevőinek kérdéseire.
A gazdakör rendezvénye vacsorával és vidám hangulatú, kötetlen beszélgetéssel zárult.
A finom marhapörköltet Hartyányi Lászlóné, Varga Dániel, és Bimbó Pál készítették. A tálalásnál, vendégfogadásnál
segítséget nyújtottak az önkormányzat, a hivatal, az óvoda, a művelődési ház dolgozói és a népdalkör tagjai. A hangtechnikát
Dobos József kezelte, a fotókat Varga Irén készítette. Rendezvényünket Nyársapát Község Önkormányzata, a Takarékbank
és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is támogatta.
Minden támogatónknak, és közreműködőinknek is köszönjük a segítségét.
Nagyné Kovács Éva
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Folytatás az egészségről, betegségről
Az
előző
számban
próbáltam
motiválni
minden
érdeklődőt,
hogy az új medicina, biologika
tudományával ismerkedjen meg az
internet segítségével. Hiába vagyunk
sokat a szabadban, sokat mozgunk,
optimálisan táplálkozunk, kiváló vizet
iszunk, ha a lelkünk, szellemünk nem
működik harmonikusan, az bizony
megbetegíthet.
A félelem,
aggódás,
irigység,
agresszivitás, düh, megbocsátani
képtelenség, a túlzó győzni akarás
stb. mind-mind más szerveket
betegíthet meg. Ezektől az ártó
dolgoktól szakemberek segítségével,
tudatosodással, igazi megbocsátással,
imával,
meditációval
lehet
megszabadulni, megoldani, elengedni,
feldolgozni. A betegség nem büntetés,
hanem megoldandó feladat, tanulás,
tudatosodás, bölcseleti út. Aki azt
képzeli, hogy a betegég csupán egy
szerkezet elromlása – az óriásit téved,

és nem ismeri az embert csak anyagi
BELEFELETKEZÉS,
szinten, anyagidimenziókban képes
KÉPZELGÉS
LÉP
és
gondolkodni.
GYOMORBETEGSÉGEKET
Tömören utalni szeretnék az archaikus
okozhat.
kínai gyógyászat belső megbetegítő 5. A
TÚLZOTT
FÉLELEM,
tényezőire (erről nemrég tanultam
IJEDTSÉG, PÁNIK VESÉVEL,
közel fél évig).
HÚGYHÓLYAGGAL kapcsolatos
problémákat okozhat. Az ilyen
1. Az ÖRÖM is megbetegíthet, főleg
emberek
túlzottan
óvatosak,
a meglepetést kiváltó öröm – a
könnyen elvesztik a nyugalmukat.
SZIVET és a VÉKONYBELET.
2. A HARAG, túlzott ingerlékenység, Ez
egy
komplex,
holisztikus
lobbanékonyság a MÁJ- és megközelítése
a
problémának.
EPEBAJOKHOZ
vezethet, Felteheti valaki kétkedve a kérdést:
MAGASVÉRNYOMÁS
is egész életemben ingerlékeny és
jellemző lehet.
lobbanékony voltam, még sincs magas
3. A
SZOMORÚSÁG, vérnyomásom, máj és epe problémám,
LEHANGOLTSÁG,
TŰRÉS hogy lehet ez? Válaszom nagyon
TÜDŐ
és
VASTAGBÉL egyszerű: Ön a jóisten kegyeltje, ezen a
problémákat
okozhat,
sőt téren valószínűleg kivételezett Önnel.
elkeseredés, öngyilkossági kísérlet
is bekövetkezhet néha.
Jó egészséget kívánok a közelgő tavasz
4. AGGÓDÁS,
TÖPRENGÉS, első hónapjában!
sok, sok GONDOLKODÁSBA
Tisztelettel: Tóth Tibor

Védőnői tanácsadás
Önálló védőnői tanácsadás (várandós):

kedd 9-11 óra

Önálló védőnői tanácsadás (csecsemő, kisgyermek):

kedd 11-13 óra

Orvossal tartott tanácsadás (csecsemő, kisgyermek):

kedd 13-14 óra

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

Hétfő: 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
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Óvodai hírek
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2020/2021-es nevelési évre az
ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE
Nyársapát községben a következő időpontokban történik:
2020. április 27-én (hétfő) 8.00-16.00 óra között
2020. április 28-án (kedd) 8.00-16.00 óra között
2020. április 29-én (szerda) 8.00-16.00 óra között
2020. április 30-án (csütörtök) 8.00-16.00 óra között
Helye:
Nyársapáti ÁMK Elek Apó Óvodája 2712 Nyársapát, József A. út 22.
Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2020. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3.
életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben
való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő
tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes jegyzőt.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik
2020. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Nyársapáton integrált óvodai nevelés is folyik az óvodában – a
sajátos nevelési igényű gyermekek számára - az alapító okirat szerint, a sajátos nevelési igényt megállapító
szakértői véleményben foglaltak alapján.
A jelentkezéskor be kell mutatni:
A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési
anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt), a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt
(lakcímkártyát), a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt
és lakcímkártyát), kedvezményekre való jogosultság igazolására szolgáló dokumentum.
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó
határnapot követő huszonegyedik munkanap.
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt
napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák
esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.
A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.
Kis Miklós
polgármester
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FARSANG AZ ÓVODÁBAN
2020. február 17-én rendeztük meg a Nyársapáti ÁMK Elek
Apó óvodájának télűző farsangi mulatságát. A megelőző
hetekben feldíszítettük a csoportszobákat, farsangi zenéket
hallgattunk, és meghívtuk a népdalkört is, hogy együtt
hangolódjunk az álarcos bálra.
A dadus nénik elkészítették a kiszebábot, mely elfoglalta
helyét a művelődési ház udvarán, várva, hogy a gyerekek
verseléssel, kántálással, ritmushangszerek kíséretével
elégessék, ezzel űzve el a telet, és köszöntve a tavaszt.
Nagyon ötletes jelmezek és maszkok mögé bújtak
óvodásaink, bátran mutatkoztak be a közönségnek.
Csoportonként és egyénileg is fotózkodhattak a gyerekek

a bohócos fotófalnál. Az ügyességi játékoknál türelmesen
kivárták a sorukat, lelkesen szurkoltak társaiknak.
A fenntartó önkormányzat jóvoltából különleges kavalkádon
vehettünk részt, melyhez a Répa, Retek, Mogyoró
Együttes szolgáltatta a zenés műsort. Köszönjük! Ezen a
rendezvényünkön a szülők is részt vettek a gyerekeikkel.
Ezúton is köszönjük a rengetek finomságot, amivel
gazdagították ezt a színes délelőttöt. Hálásak vagyunk a
Kisméhecske Kft.-nek, hogy a gyerekek napi étkezése
mellett gondolt a farsangi fánk sütésére is, ezzel külön
támogatva a rendezvényünket.

BESZÉDES KÉPEK

Óvónők
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JÓTÉKONYSÁGI BÁL
Megrendezésre került a Nyársapáti ÁMK Elek Apó
Óvodájának jótékonysági bálja 2020. február 22-én.
A szokásoktól eltérően az óvónők kezdték a műsort
flashmobjukkal, amit a közönség meglepődve és örömmel
fogadott. A Fortuna mazsorett csoport apraja nagyja
is megmutathatta tehetségét, majd Nusika ragadta el
a közönség figyelmét és legvégül, de annál nagyobb
szeretettel a nagycsoportosok tánca következett, amin el is
érzékenyültünk.
Az ízletes vacsora után, amit a Kisméhecske Kft. készített
számunkra, fergeteges táncolásba csapott a vendégek
többsége. Éjfélkor virsli lakoma került az asztalokra és a
tombola nyeremények átvételére is ekkor szakítottunk időt.
Rengeteg, több mint 180 tombola tárgyunk volt, így szinte
mindenki nyereménnyel térhetett haza.
A „BÁL” bevételéből szeretnénk megvalósítani egy „ovi
falut”, aminek az egyik háza már áll az udvarunkon. Ezen
kívül még 2 db házikót szeretnénk. Minden csoportnak
lenne egy külön házikója, amit ők tartanak rendben, ők
rendeznek be. Ezzel az udvari életük színesedik, hiszen
számtalan játékra ad lehetőséget.
Bevétel: 730.000.Kiadás:
étel: 228.000.egyéb: 150.000.378.000.352.000.- fordíthatunk a gyermekekre, az „ovi falura”!
Köszönjük!

töltötték ezt a kellemes estét. Köszönjük a szülőknek és
a szülői szervezetnek, és nem utolsó sorban köszönjük a
rengeteg felajánlást is, amit kaptunk.
Támogatóink:
Kis Miklós polgármester úr, Tóth Tibor alpolgármester úr,
Country Tours, Anikó fodrászat, Dárius Irka-Firka Erdei
Elvíra, Bódizs Antal, Alexa Szoli, ÁSZ-HÁZ, Autó Szekér és
Társa Kft, Balla Mihály Vas és Műszaki Szakáruház, BAOAN 97 Bt., Bea Bizsu, Bodri Állateledel, Cemolker Kft,
Csernus Copy Kft., Csehné Bakos Erzsébet, Danka Gyula
Bols Jazz Cafe, DM Kft, Dudás Anita AVON tanácsadó,
Edit Cipő, Erika Ruhaszalon, FAIR Diszkont, Família
Papír, Farkasné Éva, Fehér Albert papírbolt, FINUCCI
Pizza, Fodrászkellékes, Főnix természetes szappan, Győri
Beáta fodrász, Gyros Pont Nagykőrös, Halasi-Egri Melinda,
HAMBI Sarok, Holló Róbert Tímár Ház, HW Zone
Combuter, Kaszap Tüzép, Kis Csemege Élelmiszer Kft.,
Kisértés Divatáru, Kispipa Cukrászda, Kordik Cukrászda,
Kovács Órás, Kőrös Ruházat, Mészáros Istvánné, NAGYI
Sütöde, Nagykőrös Arany János Kulturális Központ, Optika
Trade Marticsek László, Oroszlán Gyógyszertár, P&G
Ékszer és Zálogház, Paál Zoltán és Fiai Lovasbolt, PAMI
Játszóház, Pap Elek Optica, Perfekt Net Számítástechnikai
Szaküzlet, Petőfi Fittnesz, Pizza Szati, Relax Villamosság
Kft, RIV Trans Kft., Stylus Divat, Szabó Albert és családja,
Tamási-Varga Pékség, TIBIKER, Tolnai Judit, Torma Virág,
Tormási Pizzéria, Törökné Révész Anna, Trend Gyerekcipő,
Vanessza Butik, Villamosság és Zárszaküzlet, Z-MAX Kft.,
Méhecske csoport, Maci csoport, Süni csoport és az óvodás
gyermekek szülei.

Köszönjük a fellépőknek és a vendégeinknek, akik velünk

KÉPEK A BÁLRÓL

Szőke Piroska Andrea óvodavezető
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Iskolai hírek
Színházban jártunk...
2020. február 3-án az első osztállyal
színházba mentünk a Lázár Ervin
Program keretében. Menetrendszerinti
járattal utaztunk át Nagykőrösre.
A gyerekek élvezték az utazást,
főleg az, aki még nem utazott
tömegközlekedéssel. Mikor átértünk,
szépen elsétáltunk az Arany János
Művelődési Központhoz, ahol már
vártak bennünket. Az előadás előtt volt
még időnk, és mivel mi értünk oda
először így mi választhattuk ki hova

szeretnénk ülni. Mi a második sort
választottuk, onnan nagyon jól lehetett
látni és hallani a műsort.
Szépen mindenki elhelyezkedett,
megérkeztek a többiek is, és
elkezdődött a várva várt műsor.
Az előadást az Aranyszamár Színház
Közművelődési Egyesület adta elő, a
címe Az állatok nyelvén tudó juhász.
Ez egy báb előadás volt, ahol nagyon
szép bábokat és kellékeket használtak.
Énekeltek és citerával zenéltek benne.

A gyerekek nagyon élvezték és
elmondhatjuk, hogy mi felnőttek is. Jó
volt látni és hallani, ahogy a gyerekek
nevetnek és segítenek a színészeknek,
hogy nehogy lebukjanak a másik
előtt. A végén megmutatták a bábokat
és az eszközöket miből készültek.
Szerintünk összességében jól telt ez a
pár órahossza.
Köszönjük szépen a lehetőséget!
Kulcsár Gáborné és Abonyi Viktória

SZÍNHÁZBAN JÁRTAK A 2.OSZTÁLYOS TANULÓK
Február 20-án a Lázár Ervin Program keretein belül a
második osztály színházba ment. Nagykőrösön jártunk az
Arany János Kulturális Központban, ahol Rémusz bácsi
meséiből láthattunk történeteket a Vázsonyi Endre-féle
átdolgozás alapján. Az oda- és visszaút feszültségektől
mentesen, nyugodtan telt, annak ellenére, hogy
tömegközlekedtünk. A különjáratot biztosító cég vezetője
ugyanis abban a pillanatban, amint megtudta, hogy a neki
járó összeget majd valamikor, tán még ebben az évezredben
az illetékes tankerületnek kellene kifizetnie, kihátrált a
szituációból és köszönte szépen a lehetőséget. Meg tudjuk
érteni, nincs harag. Ami viszont az előadás színvonalát illeti,
ott már jogosan húzhatja fel az ember a szemöldökét. Értem
én, hogy államilag finanszírozott rendezvénysorozatról
lévén szó, néhányan az „oldjuk meg okosba’, markoljuk
fel a lóvét” elvet követik, de azt nagyon nem kellene
elfelejteni, hogy gyerekek ülnek a nézőtéren, esetükben
pedig igencsak illene ügyelni a részletekre. A darabot
minden tekintetben a minimalizmus jellemezte, értem ez
alatt a díszletet, a jelmezeket és a színészi játékot is. A
Róka megformálója bordó frottír fürdőköpenyben feszített,
alatta fehér trikóval, melyhez a susogós anyagból készült,
narancssárga-zöld foltos térdnadrág adta a kontrasztot. A
féllábszárig húzott fehér sportzokni vörös félcipővel volt
a hab a tortán, az égőpiros szemüvegkeret pedig a habon
a cseresznye. Díszletileg is brillíroztak. Az első mesében
a szurokbabát, amihez a Nyúl hozzáragad, egy kék-piros
úszómatrac személyesítette meg, amit középtájt a Róka
fürdőköpenyének övével szorítottak össze, majd krétával
szemet, szájat, orrot készítettek neki. Ugyanez a matrac
később az övet leoldva és piros felével kifelé fordítva Róka
koma házikójává avanzsált, melyet a szerencsétlen jószág
nemes egyszerűséggel a fejére rakott, imígyen álldogálva

árván a színpad szélén. A gyerekeknek egy darabig tetszett
a dolog, lelkesen ordibáltak mindenfélét, mert amikor a
színészek végképp nem tudtak mit kezdeni magukkal és a
történettel, gyorsan kérdeztek valamit tőlük. Később aztán
elcsendesedtek, s bizony a végén nem repedezett a mennyezet
a tapsvihartól. A darab zenei aláfestése ellenben nagyon
jó volt, három tehetséges fiatal zenésznek köszönhetően,
akik a háttérbe húzódva tették a dolgukat, ahogy azt kell.
Ha pedig azt vesszük, hogy a gyerekek jó része először
járt ilyen nagyságú színházteremben, s hogy mégiscsak
kiléptünk egy kicsit a hétköznapok taposómalmából, akkor
azt is mondhatnánk, hogy megérte a dolog. Most pedig, hogy
szegény Csukás István is meghalt, biztosak lehetünk abban,
hogy rövid időn belül az ő neve alatt is összegründolnak
valami hasonlót. Reménykedni pedig, hogy az jobb lesz,
mindig szabad.
Horváth Gábor
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KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZBAN VOLTUNK...
A Kossuth díjas magyar íróról elnevezett program keretein
belül jutott el a nyársapáti iskola 3. osztálya Kecskemét
színházi élményeinek a központjába egy február végi
hétköznapon.
Odaérkezésünkkor minden csoportot egy kísérő fogadott az
aulában, aki megmutatta, hogy merre induljunk tovább. A
mi osztályunk az erkélyen kapott helyet. Innen be lehetett
látni az egész színházat. Sokan közülünk még nem jártak
ilyen és ehhez hasonló épületben sem, nekik újdonság volt
minden. Rácsodálkoztak a csillárra, díszletre, ülésekre, de
legfőképpen arra, hogy mintegy 400 kisdiák töltötte meg a
nézőteret. Az izgatottság halk moraja járta át mindenki szívét.
A darab elején az egyik színész megismertette a nebulókat
a megszólaló hangszerekkel és csak utána kezdődött az
előadás. Prokofjev gyermekeknek írt szimfonikus meséjét
láthattuk a kecskeméti színészek előadásában. A darab
végén nem maradt el a jól megérdemelt vastaps. Hatalmas

élmény volt gyereknek, felnőttnek egyaránt.
Az oda- illetve a visszafele utunk zökkenőmentesen zajlott,
melyet ezúton is köszönünk Zilah Zoltánnak.
Köszönjük a Ceglédi Tankerületi Központnak és az
iskola vezetőségének, hogy részesei lehettünk ilyen nem
mindennapi élménynek.
Kiss Andrea

FARSANG AZ ISKOLÁBAN
Az a megtisztelő feladat ért, hogy
visszatérhettem kedves iskolámba
és a farsangon a zsűri egyik tagja
lehettem. Ezúton is szeretném még
egyszer megköszönni a meghívást,
nagyon nagy élmény volt számomra,
jól éreztem magam.
Sok ötletes jelmezt láttam. A tanítók
és tanárok kitettek magukért és az
osztályok csoportos jelmezei, előadásai
fantáziadúsra sikeredtek.
Az osztályok jelmezes felvonulását az
első osztályosok kezdték meg. Harry
Potter varázslatos világát elevenítették
meg. Láthattunk tőlük egy izgalmas
varázslást is, melyet nagyon profi
módon mutattak be. Biztos vagyok
benne, hogy az első osztályban nagyon
izgalmasak lehetnek a tanórák.
A második osztályosok egy afrikai
kalandot mutattak be nekünk, melyben
kannibálok, vadászok, vadállatok egy
izgalmas emberrablás és mentőakció is
megtörtént.
A harmadik osztályosok a mai modern
kort tárták elénk, egy kis táncoló
emojinokkal.
Ezután következett az ötödik osztály,
akik a szorgos méhecskék életét
mutatták be. A virágok beporzását,
a méz begyűjtését és hogy milyen

veszélyek leselkedhetnek rájuk, ha egy
ember közelébe zümmögnek.
A hatodik osztály egy különleges
edzés technikát mutatott be, melyet
még Rocky is megirigyelhetne tőlük.
Az edzés végére már zombikká váltak,
végül pedig kicsit felcserélődtek a
szerepek. A lányok fiúként táncoltak, a
fiúk pedig tüllszoknyában balettoztak.
Igazán vicces produkciót mutattak be.
Hetedikes fiúk nagy kedvenceinket
- Bud Spencer és Terence Hill - híres
párosát hozták el nekünk. A hatalmas
pofonokat, a bunyót hitelesen adták
vissza a fiúk, és természetesen mint
mindig, most is a két hősünk nyert.
A lányok egy kétszemélyes vicces
történetet adtak elő. A szépségápolás
különböző fortélyát mutatták be
két különböző nemzedéken, egy
fiatal úrinőről és egy idős néniről.
Megmutatták nekünk, hogyan lehet
összekapcsolni a főzés tudományát a
szépségápolással. Mindenki a hasát
fogta a nevetéstől.
Az osztályok jelmezes felvonulását a
nyolcadikosok zárták, akik egy aktuális
jelenetet adtak elő a „Jövő titka”
címmel. Különböző foglalkozások
szereplőinek öltöztek be és így
buliztak, majd egy jó kis tánc után egy

rövid kis beszélgetés a tanárnővel arról,
minek is kellene tanulni. Számukra ez
a kérdés most igazan fontos, hiszen
életük nagy fordulópontjához érkeztek,
a továbbtanulás előtt állnak.
Az egyéni felvonulásban sok ötletes és
kreatív jelmezeket láthattunk. Volt itt C
cowboy, ninja, hercegnő, lovag,
papagáj, szellem, mikulás virág,
boszorkány, vadász, csontváz, focista.
Miután
minden
jelmezt
megtekintettünk, zsűri társaimmal
döntenünk kellett. Az osztályok
versenyében mindenki holtversenyben
az első helyen végzett és Rozika néni
által készített finom tortát nyertek.
Az egyéni felvonulók közül pedig
szellemessége és kreativitása miatt 3.
helyezett lett a csillagfejű csavarhúzó
(T. Nagy Marcell), 2. helyezett a
templom haranggal (Bajor Hanna) és
1. helyezett pedig a medúza (Hencz
Réka) lett. Minden szülő megérdemelt
egy nagy tapsot és köszönömöt az
ötletes jelmezekért.
Az eredményhirdetés után mulatozás,
disc következett.
Köszönöm ezt a csodálatos délutánt,
sok szép élménnyel és nevetéssel
gazdagodtam.
Gödény Beatrix
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A KOMMUNISTA DIKTATÚRA ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZTÜNK
A kommunizmus fekete könyve becslések és levéltári kutatások alapján körülbelül 100 millióra teszi a kommunizmus
áldozatainak számát az egész világon. Kelet-Közép-Európában az éhínségben, kényszermunkatáborban vagy kivégzés
által elhunyt áldozatok száma eléri az egymilliót, de a rendszer áldozata az is, akit börtönbe zártak, vallattak, kínoztak,
megbélyegeztek, akit csoport- vagy vallási hovatartozása miatt üldöztek, vagyis mindenki, akit a szabad cselekvés és
választás lehetőségétől megfosztottak, testileg és lelkileg megnyomorítottak.
Először 2001-ben emlékeztek meg a kommunizmus áldozatairól, azóta minden évben sor kerül emlékünnepségekre,
figyelmeztetőként és emlékeztetőként a korszak történéseire és a tanulságok levonására.
Iskolánkban a 7-8. osztályos gyerekek vesznek részt a megemlékezésen. Idén Mihók Anikó vezetésével a gyerekek
megdöbbentő képsorokat láthattak a kommunista diktatúra áldozatairól, a recski munkatáborról, a Terror házáról. A
filmek között, csoportmunkában, a témához kapcsolódó feladatokat oldottak meg a diákok. Az óra végén főhajtással
tisztelegtünk az áldozatok előtt.
Iskola dolgozói

Művelődési ház hírek
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ÖTÖDIK BOSZIBÁL NYÁRSAPÁTON
Immár hagyományőrzés képpen ismét megrendeztük
a Boszibált. Vízkereszttől, azaz január 6-tól Húshagyó
keddig, február 25-ig tartó időszak a tél elbúcsúztatásáról
és a tavasz köszöntéséről szól, a kikapcsolódás időszaka
ez. Télen sokszor rossz a kedvünk, mert hideg van, kevés a
napsütés, egy kis vidámság jobbá teszi napjainkat.
Február 15-én este 6 órakor gyülekeztek a művelődési ház
nagytermében a boszik. Édes illatú gyertyák, mécsesek
világítottak, az udvaron lobogott a tűz, a bográcsban forrt
a bor, mely gyógynövényekkel volt ízesítve. A hatékony
kombináció gyorsan hatott az esetleges náthára, védő,
regeneráló, jó érzést biztosított az érkező vendégeknek.
Kellett is a meleg ital, hisz az öreg bosziknak elindulni
nehéz, utána már megy minden magától. A megjelentek
nagyon változatos, egyedi ruhában tündököltek.
Volt itt bűbájos, fiatal boszorka, de többsége bibircsókos
orrú, sánta, púpos, öreg volt. A fergeteges zenét Tóth Ferenc
és Tóth Dániel szolgáltatta, mely igen kedvünkre való volt.
A tánc közepette meglepetésként felvonult egy boszicsapat,
kezükben citera, köcsögduda. Csak találgattuk, hogy honnan
jöttek, kik ők? Talán nem a kedves népdalkörünk? De bizony
ők voltak, és igazi boszorkányos, pajzán dalokkal bűvöltek
el bennünket, kevésbé muzikális boszorkákat. Volt köztük
fekete sovány, vörös-dögös, sánta púpos, ügyetlen, esetlen,
csetlő-botló, de mindannyian nagyon szórakoztatóak.
Rajtuk kívül a bál fénypontja a boszorkány szépségverseny
volt 13 résztvevővel. A zsűri tagjait most is meg akarták
vesztegetni, de számunkra természetesen titok maradt, hogy
sikerült-e vagy sem. Első helyezett a bűbájos, többszörösen
nyertes Ági boszi lett. Második az igen sánta, igen púpos,
de mégis kecses lábú egyedi készítésű ruhában felvonuló
Zsuzsa boszi lett. A harmadik egy idegen, messziről érkezett,
szintén öreg boszorka lett. Mindenki örült a nyereménynek,
a nagy vesszősöprűnek. Természetesen minden versenyző

elnyerte jutalmát, egy műalmát, amit természetesen
mérgezésre nem lehet használni.
Köszöntöttük a három legidősebb vendégünket is. Ötödik
alkalommal volt jelen Ibike néni Ceglédről a 83 évével,
aki a 4. helyezést érte el mint a legcsúnyább boszorka.
Nagykőrösről érkezett egy 79. éves nagyon fiatalos, korát
meghazudtoló vendég, aki úgy táncolt, hogy azt hittük, hogy
csak 60 éves. A harmadik legidősebb egy helyi boszorka, a
75 éves Zsuzsi volt.
Aztán újból elkezdődött a tánc, az asztalokon előkerültek
az otthonról hozott sütemények, pogácsák, sült húsok,
különböző finomságok és természetesen az italok is.
Rózsika erre az alkalomra kürtős kalácsot sütött.
Nagy meglepetésünkre megjelent a környék ismert fotósa,
Irénke is. Próbálta elkapni a legjobb pillanatokat, ami nem
volt könnyű, de szebbnél-szebb képek születtek.
Tombolát is húztunk. A vendégek által hozott vicces
tombolatárgyak mellett a fődíj most is Tóth Tibor gyönyörű
festménye volt, amit egy ceglédi boszitársunk nyert
meg. Hajnali kettőig tartott a vidám mulatság, mely után
hazarepültek a boszik.
Köszönjük a Nyársapáti Népdalkör csodálatos fellépését,
Tóth Tibornak a festményt, Kis Miklós polgármester úrnak
Varga Irénkét, Bozóki Jánosnak a finom bort, Hartyányiné
Ilonkának az egész esti munkáját, a művelődési ház
dolgozóinak és Csehné Erzsikének a segítő közreműködését.
Köszönjük a boszitársaknak, hogy ismét velünk voltak.
Jövőre újra várunk mindenkit egy kis boszorkánykodásra!
A boszibál bevételéből, ami 59.000.- Ft lett, a helyi
Vöröskereszt újra indulását segítjük.
Törökné Révész Anna
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TOVÁBBKÉPZÉSEN A NYÁRSAPÁTI NÉPDALKÖR
A Nyársapáti Népdalkör az elmúlt hónapokban két továbbképzésen is részt vett.
Január 17-19-ig Örkényben a KÓTA szervezésében, ahol Somogy és Zala megye dallamkincseivel ismerkedtek meg a
tanulni vágyók.
Február 9-én Szolnokon a VOKE Csomóponti Művelődési Központban került megrendezésre a népdaltanuló program.
Ezen a napon Budai Ilona Kossuth-díjas népdalénekes érkezett, hogy megossza tudását lelkes, népdalokat tanulni
vágyókkal.
Ezek a továbbképzés lehetőséget adtak arra, hogy szakmai énekes kincstárunkat tovább gazdagítsuk.

Tolnai Judit

„DÚDOLGATÓ” FOGLALKOZÁS A
BABA-MAMA KLUBBAN

Örömmel fogadtam a felkérést az énekes-mondókás
foglalkozások megtartására, a Baba-Mama Klub vezetőjétől
Mogyorósi- Erdős Beátától.
2010-től 2014-ig már tartottam ilyen foglalkozásokat. A
foglalkozások elsősorban a 6 hónapostól 3 éves kor közötti
gyerekeket célozza meg, de az óvodás korú gyerekek is
nagyon élvezik ezeket a foglalkozásokat.
Nagy fontossággal és haszonnal bírnak az énekes-mondókás
játékok a gyermekek fejlődése szempontjából. Egy-egy
ilyen foglalkozás során a gyermekeknek több érzékelési
mód is, mint a látás, hallás, tapintás egyszerre vesznek részt
egy- egy játék során.
A heti rendszerességgel végzett énekes-mondókás játékok
hosszú távon meghozzák eredményüket.
Köszönöm, hogy a Baba-Mama Klub meghívott és remélem
lesz még rá alkalom több ilyen foglalkozást megtartani.
Tolnai Judit
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EBOLTÁS

Magyar Falu Program

Az ebek veszettség elleni kötelező oltására
NYÁRSAPÁT községben
összevezetéses formában
az alábbi időpontokban kerül sor:

A Magyar Falu program keretében pályázatot nyertünk egy
új traktorra homlokrakodóval és a hozzá tartozó pótkocsira.
Az eszközök a héten sikeresen megérkeztek.

•
•
•
•
•

2020. március 23. hétfő 8-10 óráig
Szarka-major
2020. március 23. hétfő 14-16 óráig
Szarka-major
2020. március 24. kedd 8-10 óráig
Hegedűs tanya (Csemő d. 13.)
2020. március 25. szerda 8-10 óráig
Farkas tanya (Összekötő d. 7.)
2020. március 26. csütörtök 8-10 óráig
Török Pál tanya (Ugyeri út 17.)

PÓTOLTÁS
•
•

2020. április 5. vasárnap 9-11 óráig
Szarka-major
2020. április 19. vasárnap 9-11 óráig
Szarka- major

Az oltás díja ebenként 3.500.- Ft + féregtelenítő.

Felhívjuk a kutyatartók figyelmét, hogy
szíveskedjenek magukkal hozni az eb előző
oltásakor kapott, sorszámmal ellátott többlapos
oltási könyvet is.
Csak a chippel ellátott kutyák olthatók be!

Családjuk, embertársaik és állataik védelmében
tegyenek eleget oltási kötelezettségüknek!
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MÁRCIUS: BÖJT MÁS HAVA
Isten a világban rendet teremtett (legfeljebb az ember
tudatában van gyakran káosz). Az esztendő a legkerekebb
időegység, s a természet körforgása az évszakok változásaiban
nyilvánul meg. A mi közös feladatunk, hogy újra fedezzük
fel ezt a csodálatos egységet, majd megismerve cselekvő
tényezővé kell alakítanunk az évezredes tapasztalatokat és
ünnepeket, valamint új és pozitív dolgokkal érdemes lenne
továbbfejlesztenünk. Az nem járható út, hogy minden trendi
legyen, mert anarchia válik belőle! A mai helyzetben az a
veszélyes, hogy az emberek nagy része nem ismeri az ősi
tudást, a hagyományokat és az összefüggéseket, nem tudja,
hogy mi miért és mi után következik, milyen fantasztikus
belső lelki, közösségi, nemzeti szálak fűzik össze egésszé a
hétköznapokat, ünnepeket, rítusokat.
Március 1. Nagyböjt 1. vasárnapja
(A hagyomány szerint ilyenkor már nem illik bálokat és
vigasságokat rendezni.)
Március 4. Kázmér
Kázmér napja patkányűző nap. A patkány sok kárt tesz a
házban és a ház körül, komoly fertőző betegségek terjesztője,
ezért a régi emberek a következő módon védekeztek ellene:
megfogták élve a patkányt, késsel felvágták a hátát, majd sót
szórtak a friss sebre. A patkány a fájdalomtól visítva rohant
el, s maga után csalta a határba a társait is. Az ember ezzel
nem kínozni akarta az állatot, de más módot nem talált arra,
hogy elűzze a háza tájáról a betolakodót. A modern ember
módszerét is érdemes értékelni, hány szeretett jószágunk is
áldozatul esik a patkányméregtől manapság.
Március 8. Nagyböjt 2. vasárnapja (Nők napja)
Március 10. 40 vértanú napja
40 római katona szenvedett vértanúhalált 320-ban e
napon a keresztény hite miatt. Jeges vízbe vetették őket.
Sok vidékünkön e napon fejezték be a téli szövés-fonást.
A szőlőművesek szőlőföldjük négy sarkában jelképes
tőkemetszést végeztek. Göcseji megfigyelés: „ha ezen a
napon fagy, 40 napig el nem hagy.”
Március 12. Gergely napja
Nagy Szent Gergely a VI-VII. század fordulóján élt,
bencés-szerzetes volt, majd római pápa lett. Egyháztanító
és doktor volt, a középkori európai műveltség megalapítója.
Ő rendszerezte a latin nyelvű egyházi énekeket, amelyeket
„gregorián” énekeknek nevezünk. Gergely napja
tavaszkezdő, melegváró nap. A szőlőt is ilyenkor metszették
meg, bíztak a jó termésben. Ehhez a naphoz fűződött a
„Gergely-járás” szokása. A szereplők: egy püspök, két pap,
a többi gyerek mesternek öltözött, járták az utcákat, azokba
a házakba mentek be, ahol iskolába menő korú gyerek
lakott, s énekelve hozták meg a kedvét az iskolába járáshoz.

Mert régen az iskolaév ezen a napon kezdődött.
Március 15. Nemzeti ünnepünk, az 1848-as Forradalom és
Szabadságharc évfordulója – nagyböjt 3. vasárnapja.
Március 17. Aritmatheai József napja. Ő Jézus titkos
tanítványa volt. Ő kérte el Jézus testét, miután a keresztfán
meghalt, hogy méltóképpen eltemethesse. Magyarországon
egyedül a pálos-rend tartotta nyilván ezt az ünnepet. Ezen a
napon ünnepeljük még Longinus napját is. Ő római katona
volt, aki a keresztfán haldokló Jézus oldalát lándzsával
megnyitotta, s abból vér és víz folyt ki. Amikor Jézus
meghalt, sötétség és földindulás támadt, s Longinus ezt
átélve Jézus követője lett.
Március 18. Sándor napja
„Sándor napján megszakad a tél,
József napján megszűnik a szél.
Zsákban Benedek hoz majd meleget,
Nincs több fázás, boldog, aki él.” énekelték vidáman az
emberek.
Március 19. József napja.
Szent József Szűz Mária jegyese, később férje, a gyermek
Jézus „nevelőapja” volt. Tisztelete a barokk korban terjedt
el Európában. Ekkor jött szokásba a József keresztnév.
Szent József a család, a jó halál, az árvák, a favágók, az
ácsok, asztalosok védőszentje. Ez a nap tavaszkezdő, a
szőlőnyitás és a marhák kihajtásának napja volt.
Március 21-től április 20-ig a KOS jegye
Benedek a tavaszi nap-éj egyenlőség napja, ekkor egyforma
hosszú a nappal és az éjszaka. Szent Benedek a VI.
században Olaszországban élt, szent életű remete volt. Egy
sziklabarlangban böjtölt, imádkozott 3 esztendeig. Szent
Benedek szerzetes rendje a bencés-rend, melynek a tanítás
és a munka a fő feladata. Leghíresebb kolostor és iskola
Magyarországon Pannonhalmán található. E napon ültették
régen a fokhagymát.
Március 22. Nagyböjt 4. vasárnapja.
Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja. Ezen a
napon az angyali üdvözletet ünnepeljük. Gábriel arkangyal
meglátogatta Szűz Máriát és jelentette neki, hogy őt
választotta a Jóisten arra, hogy Fiának édesanyja legyen.
E nap a fák oltásának és szemzésének az alkalma. Ekkor
térnek haza az énekesmadarak, így Isten madara, a fecske
is.
Március 29. Nagyböjt 5. vasárnapja
Mindenkinek békés, harmonikus tavaszvárást kívánok és
lelki felkészülést a húsvéti misztériumra!
Tisztelettel:
Tóth Tibor
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Mi

a teendő

Szíves elnézést kérek azért, hogy a
100 évvel ezelőtti dolgokat és a jelen
történéseket gyakran párhuzamosan
mutatom be. Nagyon erősen úgy
érzem, könnyen eljöhet a közeljövőben
akár egy „II. Trianon” is, amit a
fejünk felett döntenek el, nekünk
csak a dekrétumot kell aláírni.
Természetesen ez egy feltételezett
veszély, hiszen az előttünk álló zavaros
bel- és külpolitikai harcokban minden
előfordulhat. A másik dolog pedig,
azért szeretnék elnézést kérni, hogy ha
ebben a cikksorozatban valami tárgyi
tévedés lenne, az nagyrészt abból
adódhat, hogy nem vagyok történész.
Az összefüggésekért viszont minden
pontban vállalom a felelősséget.
Mit
tehetünk
Trianon
100.
évfordulójának évében? Döntsük meg?
Törődjünk bele? Van elég gondunk, ne
foglalkozzunk ezzel a témával? Biztos
mindhárom kérdésre lenne helyeslő.
Aki valóban magyar és nem csak
itt él, a magyar kultúrát, múltunkat
őszintén hordozza, szenvedélyesen
szereti és még védeni is képes, az
nem mondhat mást, mint azt, hogy
minden erőnkkel próbáljuk revízió
alá venni Trianont, úgy vélem, talán
még cselekedni is kellene! Az az
1920-as „BÉKE” gyalázatosabb volt,
mint az I. Világháború maga. Pedig
azokban a harcokban 17 millió ember
meghalt, kb. 30 millióan megsérültek.
A gyalázat pedig azért volt, mert
2000 év küzdelmes történelmén
keresztül kialakult státuszt semmivé
tette, valamint addig a békekötésnek
és a békének is volt etikája, pl.
illett meghívni a legyőzötteket a
béketárgyalásra. Sem Németországot,
sem minket erre tudatosan elfelejtettek
meghívni. Visszapillantva a múltba
ma már egyértelmű, hogy a világ
akkori urai és a mai urak valójában
egyek. Láthatatlanok, de mindenki
érzi, néhányak tudják is, hogy kik ők.
Ez a hatalom kb. 20 évig tervezte az I.
Világháborút. A balkáni és a búr háborúk
főpróbái voltak ennek. Nevetséges az
a híresztelés, hogy Németország és
mi csináltuk ezt a szörnyű öldöklést.
Lehet, hogy nagyképűség tőlem, de

Trianon 100.

éves évfordulójára

határozott nemmel válaszolok erre a
feltevésre. Minket csak belerángatott
ebbe a szituációba mindenek feletti
hatalom, melynek szándéka az volt,
hogy szétverje az Osztrák-Magyar
Monarchiát, megdöntse a német
császárságot és az orosz cári hatalmat.
Mostanság az igazság felülírja
bizonyos körök érzékenységét. Ezt a
sebet kellene gyógyítanunk, de nincs
társunk ebben csupán egyetlen, azt
úgy hívják, hogy igazság. Szerintem
minden
médiafelületen
kellene
hangoztatnunk az igazunkat, hiszen
ez az egyetlen szövetségesünk. Sajnos
ma is van terve ennek a gátlástalan
magánhatalomnak, ami akár a III.
Világháborúhoz is vezethet, sőt
ideológiailag már folyik is a küzdelem.
Nevezetesen Oroszország és Kína
játssza ma azt a szerepet, amelyben
az első világégésben Németország
és mi voltunk. A folyamat félelmetes
volt – először azzal érveltek, hogy
milyen igazságtalan az arisztokrácia
uralma – legyen inkább a jog uralma
a mérvadó. De nem az jött, és ma sem
az van, hanem a legborzasztóbb, a pénz
uralma. Ebbe ma már belefér, hogy a
bűnözőnek, gyilkosnak több joga van,
mint a szerencsétlen áldozatnak, a
normális többségnek kevesebb joga
van, mint a deviáns kisebbségnek, a
nemzeti érdeknél fontosabb a civil
szervezetek autonómiája stb. A mai
helyzetben talán az a legveszélyesebb,
hogy ez a világméretű titkos hatalom
most szövetséget kötött az iszlámmal,
hogy elérje célját. Ez sajnos a lakosság
jelentős részét nem érdekli, inkább
humánus megközelítéssel a bejönni
akaró migránsokat sajnálják. Ebben
a helyzetben kell nekünk mindenáron
megvédeni a határainkat. Épp a cikk
írása közben hallottam az információt,
hogy a török kormányzat képtelen
tartani a több milliós menekült
tömeget, így félő, hogy borzalmas
helyzet alakulhat ki határainknál. Ez
a tény nem engedi meg a belpolitikai
csatározásokat, az egyet nem értést.
Visszatérve Trianonra, sajnos a
környező nyertes országok nem is
szándékoznak megvitatni, tisztázni

tisztességesen az akkori helyzetet, mert
ők nem ismerik el a történelmi jogot a
Kárpát-medencében. Számukra csak a
létszám a lényeg (amit 100 éve alaposan
meghamisítottak), valamint a jogtalanul
ellopott területek megtartása. Sajnos
nem volt ezekben az országokban
a háború után sehol sem törvényes
népszavazás,
aminek
eredménye
vélhetően legalizálta volna a valós
emberi vágyakat. Sajnos az Antant az
aláírt fegyverszüneti szerződéseket is
az első perctől hitványul megszegte.
Én úgy gondolom, Párizsban, meg a
környező országokban harsányan és
demagóg módon ünnepelni fognak.
Mit ünnepelnek? Az igazságtalan
győzelmet (gondoljunk bele, hogy
valójában a világháborúban sem
Franciaország, sem Románia sohasem
volt győztes, csak szerencséjükre a
többi győztes hatalom a szárnyaik alá
vette) és a tisztességtelen hatalmat.
Nem a jog uralma kellett akkor sem és
ma sem a globalistáknak, gondoljunk
csak a mai kül- és belpolitikára, az a
lényeg, hogy azt csináljanak, amit ők
akarnak – tömören: pénz és hatalom.
Nekünk Trianon azért is volt is volt
tragikus, mert a történelmünkben
Mátyás király halála után beindult
sorstragédia újonnan felerősödött.
A mindent irányító banki hatalom
találta ki a bolsevizmust is, Lenin
is az ő emberük volt, és sajnos a
balliberális pártok ma is az ő kottájuk
alapján fújják az internacionálét a
fülünkbe. A sorstragédia folytatása a II.
Világháború után az volt, hogy elűzték
és elpusztították az arisztokráciánkat.
1956 volt a következő III. stáció, fázis,
amiről egyre többet lehet hallani, hogy
nyugaton tervelték ki, mert kellett egy
nagy balhé Európában. A hatalmasok
először Lengyelországra tervezték ezt,
de később áttették hozzánk. Milyen
érdekes, a leverés után Apró Antal lett
az a katonai és leszámolási vezetője
az újonnan felállt hatalomnak, akinek
végzettsége kereskedő volt. Ezt a
kinevezést valójában nem Moszkvában,
hanem New Yorkban döntötték el.
Gondoljunk bele közösen, ki is ennek
az embernek az unokája, aki az Európai
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Unióban állandóan szapulja Magyarországot, és kinek az
érdekeit képviselheti. 1956 után elvették a lehetőségét az
annyira óhajtott önrendelkezésünknek. A forradalom utáni
60-70-es években az idősebbek még emlékezhetnek némi
felemelkedésre a szocializmusban, hiszen mi voltunk a
„legvidámabb barakk”, csak arra senki nem emlékszik,
hogy 8 millió gyermeket megöltek az édesanyák méhében
a hatalom, az orvosok és sajnos a jobb és könnyebb életre
vágyó szülők közös akciójával. Akkori pénzben egy
gyermek felnevelése kb. 2 millió forintba került, ennek
megspórolásából alakult ki durván a viszonylagos jólét,
amiről manapság sokan nosztalgiáznak. Nem iszonyatos
ez a tény? Ez a pusztító kivéreztetés a magyar sorstragédia
4. stációja volt. A következő pedig... mindenki találja ki.
Folytatás a következő számban.

Tisztelettel:
Tóth Tibor

1848. Március 15.
1848. március 15-én robbant ki Pesten a radikális ifjúság
által vezetett forradalom, nyitányát adva Magyarország
másfél éves szabadságküzdelmének.
A Párizsból induló forradalmi hullám két nap alatt jutott
el Bécsből a magyarság szellemi életének központjába, a
pesti megmozdulás fő szervezői fiatal értelmiségiek (pl.
Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Jókai Mór) voltak. Petőfi naplója
szerint a Pilvax kávéházban született meg a forradalom
„akcióterve”: a szervezők először a tanuló ifjúságot
szólították
magukhoz
az
Egyetem téren, aztán lefoglalták
Landerer Lajos nyomdáját.
Innen került ki a követeléseiket
összegző Tizenkét pont és Petőfi
forradalmi hangvételű verse, a
Nemzeti dal, mely írások máig
szimbolizálják március 15-ét.
Röplapok segítségével délután
3 órára a Nemzeti Múzeum
kertjébe gyűlést hirdettek, ahol
állítólag tízezer polgár volt
már jelen. Fontos megemlíteni,
hogy a közhiedelemmel ellentétben Petőfi nem szavalta el
versét a Nemzeti Múzeum lépcsőjén, bár az kétségkívül
számos helyen elhangzott. A Múzeum-kertből a tömeg a
Városházára, majd Budára, a Helytartótanácshoz vonult,
hogy kiszabadítsa börtönéből Táncsics Mihályt. A Nemzeti
Színházban este a nép kívánságára Katona József darabját,
a Bánk bánt tűzték műsorra, ezt azonban valószínűleg
félbeszakította a betóduló forradalmi tömeg. Más
városokkal ellentétben Pesten nem próbálták fegyveres
erővel feloszlatni a tüntetéseket, a forradalom vérontás
nélkül zajlott.

A március 15-i eseményekre legnagyobb hatással Kossuth
Lajos március 3-i országgyűlési beszéde bírt, melynek
reformkövetelései, igaz, jóval radikálisabb formában, a
Tizenkét pontban jelentek meg. A bécsi események csak
bátorítást adtak a Pilvaxban naponta összegyűlő értelmiségi
körnek, mely a kedvezőtlen időjárás ellenére eredménnyel
szervezkedett (március 15-én vásárt is tartottak Pesten, ami
hozzájárult a tüntetés sikeréhez). A pesti forradalom hatással
volt a pozsonyi rendi országgyűlésre is, döntő győzelemre
segítve a reformok pártján
állókat.
V. Ferdinánd és a bécsi
udvar a pesti eseményeket
követően nem merte
visszautasítani a beadott
feliratot,
kinevezte
gróf Batthyány Lajost
miniszterelnöknek,
aki
március
23-án
megalakította az első
felelős
ministeriumot
(kormányt).
A
pesti
forradalomnak is köszönhető az áprilisi törvények
megszületése (április 11.), amelyek eltörölték az elavult,
rendiségen alapuló politikai rendszert és lehetőséget
biztosítottak a polgári fejlődésre egy majdnem teljesen
önálló Magyarország számára.
Március 15-ét joggal tartjuk legnagyobb nemzeti
ünnepünknek, mely nap minden korban a magyar szabadság
szimbóluma maradt.
Forrás: www.rubicon.hu
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Gyereksarok
Kedves Gyerekek!

PONTÖSSZEKÖTŐ

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

Pontösszekötő szabály:
Növekvő 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 elő.

SUDOKU
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Hirdetések

ANYAKÖNYVI HÍREK
Godó Norbert és Dr. Ács Klaudia
Nyársapát, Új u. 7. szám alatti lakosok HÉDI nevű gyermekük 2020.
február 8-án.
Bódi Zoltán és Muszka Annamária
Nyársapát, Part d. 1. szám alatti lakosok EDVÁRD nevű gyermekük
2020. február 9-én.
Köszöntjük az újszülötteket!

HALASIÉK TÜZIFA KFT.
Vékony akác 3.400.- Ft/q
Vastag akác 3.600.- Ft /q
Hasított vastag akác 3.800.- Ft/q
Nyárfa 2.000.- Ft /q
Tölgy, bükk, gyertyán gurigázva
3.200.- Ft/q,
hasítva 3.400 Ft/q
Az árak a
tartalmazzák.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akikkel VÍG KÁROLY temetésén
együtt búcsúztunk, sírját a
szeretet és megbecsülés virágaival
borították, mély fájdalmunkban,
gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

Köszönetet
mondunk
Tóth
Tibor
alpolgármester
úrnak
és
mindenkinek,
akik
90.
születésnapunk
alkalmából
felköszöntöttek,
elhalmoztak
virágokkal, jókívánságokkal!
Révész Istvánné és Polgár István

Anikó Fodrászat
Fodrászat:
hétfő-szerda-péntek:
délután
kedd-csütörtök-szombat:
délelőtt
Bejelentkezés a fodrászüzletben
valamint a 06-20-485-2913, 53-389106 telefonszámon.
Megújult kozmetika óriási
akciókkal!
Rita
körömépítés,
pillaépítés,
kozmetika,
lábápolás,
pedikűr,
masszázs.
Bejelentkezés a fodrászüzletben,
valamint
a
06-70-576-6859-es
telefonszámon.

házhozszállítás

Érd.: 06-20-260-7365

díját

Eladó a József Attila út 48. szám alatt
lévő 1495 m2-es vízzel, villannyal,
csatornával ellátott telek.
Érd.: 70/416-01-78, 53-389-096
Nyársapáton
Hatodik
dűlőben
bekerített tanya eladó! Víz, villany
van!
Érdeklődni: 06-53-715-672
Zártkert eladó Nyársapáton a Bokros
dűlőben. 2877 m2 alapterületen, 2
kúttal, árammal.
Érdeklődni: 06/70/669-8992

Eladó Csemő Dávid d.11. szám
Eladó megkímélt, jó állapotban lévő 4 alatti lakóingatlan, bekerített kerttel.
ütemű rotációs kapa.
Érdeklődni a fenti címen. Herczeg
Érdeklődni: 70/362-1864-es telefon- Benőné
számon lehet.
Családi házak hidegburkolását és
kisebb vakolások és betonozások
Villanybojlere mikor volt tisztítva? kivitelezését vállalom. Sághy Vilmos
Ha 3 évnél régebben, keressen! Tel.: 70-633-5642
Ugyanitt 50, 120, 200 literes felújított 4 személyes plüss rekamié 2 fotellal
eladó.
készülékek eladók!
Tel.: 06/30 375-9483, 06/53 350-302 Érd.: 53-389-054

22. oldal

NYÁRSAPÁTI
Nyílászárók, ajtók, ablakok bontása és beépítése. Igény
esetén visszajavítását is vállalom. Választható kiegészítők:
redőny, szúnyogháló.
Tel.: 0630/4692435
Sok szeretettel várunk mindenkit vasárnap 11 órától
a Diadalmas Keresztény Gyülekezetbe karizmatikus
istentiszteletre.
Nyársapát, Szövetkezeti u. 14.
Szolgál: Kovács Zoltán
Elérhetőség: 06/20 390 41 70
NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT AJÁNLATA
- hagyományos pácolású sonkák
- töltött húsok
- fűszerezett töltött káposztahús
- kocsonya hús
- saját készítésű füstölt kolbászok, szalámik
- sertés húsok
- házi hurka, kolbász
- szalonna félék
- tepertő, pörc
- fagyasztott baromfi félék
- kolbászhús, formázott sonka
- kolbász készítés igény szerint
- minden héten más-más akció
Szeretettel várom Tisztelt Vásárlóimat!

Eladó: 1 db szoba szekrénysor 40.000.- Ft, 1 db ágyazható
heverő 80.000.- Ft, 1 db asztal 12 személyes 6 db szék
35.000.- Ft
Érdeklődni: Demeter Ferencné 2712 Nyársapát, Posta utca
25., 70-572-1761

NYÁRSAPÁTI HÍRMONDÓ
KIADJA: Nyársapát Községi Önkormányzat
FELELŐS KIADÓ: Kis Miklós polgármester
FŐSZERKESZTŐ: Kiss Andrea

Cegléden a Nagykátai úthoz közel 1,5 ha szántóföld eladó.
Érd.: 06/30361-22-05

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Dombovári-Godó
Zsuzsanna, Kiss Andrea, Nagyné Kovács Éva
FOTÓK: Kiss Andrea, Makó András, Varga Irén
E-MAIL: polgarmester@nyarsapat.hu

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

A 151. SZÁMTÓL KEZDŐDŐEN A HÍRMONDÓ
TELJES SZÖVEGE AZ INTERNETEN IS OLVASHATÓ:
www.nyarsapat.hu címen.
CÍM: 2712 Nyársapát, Arany J. u. 11.
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: B/PHF/1171/P/1993.
KÉSZÜLT:
APÁTI NYOMDA
2700 Cegléd, Csatorna u. 8.

Eladó Nyársapát külterületén frekventált helyen
állattenyésztésre
alkalmas
lakótanya
(90
m2),
melléképületekkel. 2 ha fiatal termőgyümölcsössel és 3 ha
kitűnő szántóval, gazdasági felszereléssel.
Ipari árammal és 2 db 45 méteres fúrt kúttal.
Érd.: 06/30 5651298

700 példányban megjelenő INGYENES tájékoztató
kiadvány!

2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

