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Trianoni megemlékezés Nyársapáton
2020. június 4. 16.32
Éppen 100 éve annak, hogy aláírták azt a békeszerződést,
ami a mai napig is ránehezedik minden magyar érző szívre
határokon belül és azon kívül is. A századik évfordulónak
azzal is hangsúlyt szerettünk volna adni, hogy az eddigiektől
egy kicsit eltérően emlékeztünk. Szőke Piroska Andrea
érzelmekre ható emléknapi beszédére fűztük rá műsorunkat,
mely templomunk harangjának szavára indult pontosan 16
óra 32 perckor.
Az emlékmű talapzatán 100 mécsesből formáztunk
„emléklángot”, amit sajnos a hatalmas szél nem engedett
meggyújtani, de azért ez a szám gondolatban világított az
emlékezők szívében.
A harangok elhallgattak, ekkor közösen imádkoztunk, azt
az imát, amit mindenki ismer: Mi Atyánk… Ezt követően
felcsendült a Csík zenekar Hazám, hazám című dala.
A megemlékező szónok beszéde következett, amit teljes
terjedelmében közlünk a Hírmondóban.
Mivel az ÁMK vezető beszéde beépült a műsor szerkezetébe,
így közben kérte fel a jelenlévőket, hogy énekeljük el a

MAGYAR HIMNUSZT a szöveghez igazodóan, ami így
még hangsúlyosabbá vált!
Szónokunk Ady Endre: Imádság háború után című versével
zárta gondolatait.
A Trianoni Emlékmű talapzatán ezek után koszorút
helyezett el Nyársapát Község Önkormányzata és
intézményei, valamint a civil szervezetek képviselői. A
századik évfordulóra családok is elhozták koszorúikat, a
megemlékezés virágait, melyet ezúton is köszönünk!
Megemlékezésünk a Székely Himnusz közös eléneklésével
zárult.
Köszönjük mindenkinek, aki eljött, és emlékezett!
„Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet…”

Tisztelettel: Nagyné Kovács Éva

Tisztelt Emlékezők!
A történelmi Magyarországon 1920. június 4-én délelőtt 10
A felvidéki nem szlovák!
órakor – az aláírás vélelmezett időpontjában – megkondultak
A kárpátaljai nem ukrán!
a harangok, megszólaltak a gyárak szirénái, a zászlókat
A délvidéki nem szerb!
félárbocra eresztették, leállt a közlekedés, bezártak az
Az erdélyi nem román!
üzletek.
Ők magyarok!
A békediktátumot valójában délután fél 5 után 2 perccel
írták alá az első világháború győztes nagyhatalmai, erre a Bár ma ünneplőbe öltöztünk, a lelkünk és a szívünk mégis
pillanatra emlékezünk harangszóval a megemlékezésünk sír és vérzik. Nem ünnepnap ez számunkra, a magyarság
kezdetén.
számára.
”Mert nem lehet feledni, nem, soha, A 100. évfordulója van ma hazánk legszégyenletesebb
Amíg magyar lesz és emlékezet… ” eseményének. Szégyen, keserűség, kilátástalanság érzése
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kavarog a levegőben.
A Trianoni békeszerződést a Magyar Királyság nevében
Benárd Ágost, a magyar kormány népjóléti és munkaügyi
minisztere, a küldöttség vezetője és Drasche-Lázár Alfréd
rendkívüli követ és államtitkár írta alá.
A választás azért esett rájuk, mivel a „rangos” és közismert
politikusok egyike sem akarta magát kompromittálni a
hazánkra nézve végzetes és máig is meghatározó trianoni
békeszerződés aláírásával.
100 éve történt…
Az első világháborúban győztes antanthatalmak elsődleges
célja Németország és a háborúban vele szövetséges
országok alapvető meggyengítése volt, ezen felül céljuk
volt a jelentős háborús jóvátétel követelése, valamint a
soknemzetiségű nagyhatalmak egységének megtörése is,
mint amilyen az Osztrák–Magyar Monarchia volt.
A döntéshozók a magyarokkal szembeni Európa-szerte
létező ellenséges hozzáállást nem tudták figyelmen kívül
hagyni. Ami sajnos, mind a mai napig változatlan.
A történelmi okirat a nagy Magyarország új határainak
megállapítása mellett 35 000 főben korlátozta a magyar
hadsereg létszámát, megtiltotta légierő és nehézfegyverek
tartását.

NYÁRSAPÁTI
Bizakodás, Jóhiszeműség, Hit, Bizalom, REMÉNY.

2020. június 02.
Szlovákia modernkori történelmében még nem volt rá
példa, hogy egy szlovák kormányfő felvállalta volna
Trianont! Igor Matovic szlovák kormányfő és miniszterei
június másodikán összejövetelt rendeztek a pozsonyi
várban a trianoni béke 100. évfordulója alkalmából, erre
100 felvidéki magyar közszereplőt hívtak meg. A meghívó
baráti találkozónak nevezte az összejövetelt, és az alábbi
jelmondat szerepelt rajta: „a múltat nem mi írtuk, de a jövő
a mi kezünkben van”.
Ez REMÉNYT adhat a következő évekre, hogy a
kisebbségben élő magyar testvéreink adott ország béli
helyzete változhat, jobbra fordulhat.
Mi jelenlévők a reményen túl, felelősséggel tartozunk azért,
hogy, ne felejtsük el múltunkat a jövő építése közben; fontos,
hogy az emlékezés a mindennapjaink része maradjon.
Ami minket, magyarokat a „világ magyarjait” összeköti az
sokkal erősseb mintsem, hogy országhatárok jelenthetnének
akadályt!
VOLTUNK… VAGYUNK… LESZÜNK…
2020. A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS ÉVE
Éljük meg úgy ezt az évet, hogy értékeinket,
A Magyar Királyság széthullott, a békediktátum MAGYARSÁGUNKAT
még
inkább
tegyük
a
következtében Magyarországtól elcsatolták területének hétköznapjaink részévé.
71%-át! A 282870 km² területű Magyarország, 92952km²re csökkent.
ADY ENDRE: IMÁDSÁG HÁBORÚ UTÁN
Közel 3,5 millió magyar egyik napról a másikra hontalanná
vált és rekedt kívül az új magyar állam határain. A magyar
Uram, háborúból jövök én,
nemzetiségűek lélekszáma az elcsatolt területeken az 1910Mindennek vége, vége:
es népszámlálás alapján:
Békíts ki Magaddal s magammal,
• Horvátországban a helyi lakosság 3,5%-a
Hiszen Te vagy a Béke.
Nézd: tüzes daganat a szivem
• ma Szlovéniához tartozó területen: a helyi lakosság
S nincs ami nyugtot adjon.
1,6%-a
Csókolj egy csókot a szivemre,
• ma Ausztriához tartozó területen a helyi lakosság 9%-a
Hogy egy kicsit lohadjon.
• ma Szlovákiához tartozó területen a helyi lakosság
Lecsukódtak bús, nagy szemeim.
30%-a
Számára a világnak,
• ma Romániához tartozó területen a helyi lakosság 32%Nincs már nekik látni valójuk,
a
Csak Téged, Téged látnak.
• ma Szerbiához tartozó területen a helyi lakosság 28%-a
Két rohanó lábam egykoron
• ma Ukrajnához tartozó területen a helyi lakosság 30%-a
Térdig gázolt a vérben
ŐK MIND MAGYAROK!
S most nézd, Uram, nincs nekem lábam,
Csak térdem van, csak térdem.
Néhány esetben belterületen vágtak szét egyes településeket.
Nem harcolok és nem csókolok,
(Dél-Komárom és Észak-Komárom, Nagylak, Somoskő)
Elszáradt már az ajkam,
Gyakran fordult elő, hogy egyes külterületi részeket vágott
S száraz karó a két karom már,
el a központi belterülettől az új országhatár, s az elvágott
Uram, nézz végig rajtam.
rész önálló községgé szerveződött.
Uram, láss meg Te is engemet,
Ennél is gyakrabban fordult elő, hogy egyes elvágott
Mindennek vége, vége.
külterületi részeket az új országhatár miatt más
Békíts ki Magaddal s magammal,
településekhez csatoltak.
Hiszen Te vagy a Béke.
A leggyakoribb eset az, amikor nem egy-egy települést
vágott ketté a határ, hanem korábban szorosan együtt élő Köszönöm a figyelmüket!
településeket zárt el egymástól. Családokat vágott ketté,
barátságokat tépett szét, álmokat tört össze! Egy NÉP
Szőke Piroska Andrea
álmait…
ÁMK vezető
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Képek a megemlékezésről
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Tájékoztatás
2020. június 18. napjától Nyársapát lakossága
a fekvőbeteg, sürgősségi,
valamint az intenzív szakellátást
ismét a ceglédi Toldy Ferenc Kórház és
Rendelőintézetben veheti igénybe.
Kis Miklós polgármester

Tisztelt Nyársapáti lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal (Nyársapát, Arany János u. 11.)
2020. július 20-tól 2020. augusztus 2-ig igazgatási szünet miatt zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel.
Igazgatási szünet alatt telefonos ügyeletet tartunk az alábbiak szerint:
Haláleset anyakönyvezése 06/30/340-3327
Egyéb rendkívüli, sürgős eset 06/70/430-4566
Szünet utáni első ügyfélfogadási nap: 2020. augusztus 3.

dr. Bicskei Krisztina
jegyző

Eboltás
Az ebek veszettség elleni kötelező oltására NYÁRSAPÁT a beoltott kutyák számán. A megjelent kutyatartóknak
községben összevezetéses formában még egy időpontban köszönjük a felelős részvételt!
biztosítunk lehetőséget:
Az elmúlt évek gyakorlata azt mutatja, hogy sokan a
pótoltások alkalmával tesznek eleget kötelezettségüknek.
Sajnos ez évben azt tapasztaltuk, hogy még mindig várnak
PÓTOLTÁS
a gazdik az utolsó összevezetéses lehetőségre. Még mindig
sok kutya oltatlan Nyársapáton! Családjuk, embertársaik és
2020. július 12. vasárnap 9-11 óráig Szarka-major
állataik védelmében oltassák be kutyáikat!
Az oltás díja ebenként 3.500.- Ft + féregtelenítő.

Köszönjük Kis Miklósnak és Török Páléknak, hogy az
Felhívjuk a kutyatartók figyelmét, hogy szíveskedjenek eboltáshoz fedett, védett helyet biztosítottak most is, mint
magukkal hozni az eb előző oltásakor kapott, sorszámmal már sok-sok éve.
ellátott többlapos oltási könyvet is.
Nagyné Kovács Éva

Csak a chippel ellátott kutyák olthatók be!
A COVID-19 vírus miatt a március hónapra tervezett
oltások elmaradtak. Ezt pótoltuk június közepén, amikor
már megengedett volt az összevezetéses eboltás. Az
évtizedek óta megszokott 4 különböző helyszínen – a
Szarka-majorban, a Csemő dűlőben, az Összekötő dűlőben,
az Ugyeri úton - és 6 időpontban volt most is lehetőség az
ebek oltására. Sajnos az időjárás nem volt kegyes hozzánk.
Június 15-én hétfőn reggel és a délutáni órákban is komoly
eső fogadott bennünket a Szarka-majornál, és a külterületi
oltási napokon sem volt sokkal jobb, ami meg is látszott
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Tájékoztató parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban
A
parlagfű
nagymértékű
elszaporodásának
a
közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő.
A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan
tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége.
A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos/
földhasználó nem tesz eleget a kötelezettségének – a
mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést,
emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.

védekezéssel kapcsolatban
ügyfélnek kell megfizetni.

felmerült

költségeket

az

A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és
talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés
elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett
iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A
növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület
nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy belterületen a jegyző, is egyaránt 15.000-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.
külterületen (az ingatlanügyi hatóság által helyszíni
ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv tartalma alapján) Parlagfűvel fertőzött lehet a mezőgazdasági kultúrnövénnyel
a növény- és talajvédelmi hatóság köteles hatósági borított terület, nem mezőgazdasági terület (elhanyagolt
eljárást indítani azokkal szemben, akik elmulasztották telkek, építési területek), vagy nem művelt, elhanyagolt
a parlagfű elleni védekezési kötelezettségüket.
valamikori szőlők, hétvégi kertek, zártkerti ingatlanok,
valamint a vonalas létesítmények (utak, vasút) melletti
Az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletéről szóló sávok.
2008. évi XLVI. törvény 17.§ (4) bekezdése kimondja:
„A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt földhasználó a – bírságon túl – vele szemben elrendelt
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerülő költség
folyamatosan fenntartani.”
megtérítésére is kötelezett. A költség köztartozásnak
minősül. A közérdekű védekezés elrendelése után minden
Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor,
védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok
a sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, e körben kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008.
elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának (VII. 31.) korm. rendelet alapján.
megállapítása.
Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének állampolgár közös érdeke, és az eredményt csak
a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább összefogással, közös felelősségvállalással érhetünk
virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, el, kérem tegyenek eleget e fenti jogszabályi
akkor közérdekű védekezést kell elrendelni. Amennyiben kötelezettségüknek. Ugyanakkor szükséges figyelemmel
a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény lenni arra is, hogy nem elegendő az, hogy valaki
károsodás nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni lekaszálta a szennyezett földterületet, azt tiszta,
közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha parlagfű-mentes állapotban a vegetációs időszak végéig
az adott területen a kultúrnövény tőszáma nem éri el meg kell őrizni.
agronómiailag indokolt tőszám 50%-át és a parlagfűvel
való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A
parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásnak,
valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól
szóló 221/2008. (VIII. 30) korm. rendelet értelmében
a közérdekű védekezést belterületen a jegyző,
külterületen, a Pest megye és Budapest területén a Pest
Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc- biztonsági,
Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
Növény- és Talajvédelmi Osztálya (továbbiakban: növényés talajvédelmi hatóság) rendeli el.
A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa
megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó
általi parlagfű- mentesítésre, ha az ügyfél jelzése alapján
időközben maga eleget tesz kötelezettségének. A közérdekű
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Sajtóközlemény
Befejeződtek a „Felszíni csapadékvíz elvezetése Nyársapáton”
projekt kivitelezési munkálatai

Nyársapát Község Önkormányzata 2017.09.27-én sikeres pályázatot nyújtott be a Települések felszíni csapadékvízelvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén
című, PM_CSAPVÍZGAZD_2017 kódszámú felhívásra. A projekt a Magyar Állam finanszírozásával valósult meg,
támogatója a Pénzügyminisztérium.
A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja
2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból.
Az önkormányzat a 245,71 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével a Külterület (hrsz 0215, 0350, 0400),
a József Attila és a Petőfi Sándor utcák felszíni csapadékvíz elvezetését valósította meg.
A Támogatási Szerződés száma: PM_CSAPVIZGAZD_2017/23
A kivitelezővel 2018. 11. 19-én került megkötésre a vállalkozási szerződés. A munkálatokat a PENTA Általános Építőipari
Kft. 2019. 06. 03-án megkezdte.
A projekt keretében csatornák és kapcsolódó műtárgyak építése történt meg melynek hatására ezentúl az elvezetett
csapadék káresemény mentesen tud a befogadó csatornán eltávozni. A belterületi szakaszokon a csatornák TB elemes
mederburkolattal épültek, a József Attila utca egy szakszán a tervezett TB elemes csapadékvíz elvezető rendszer nem volt
kivitelezhető, így helyette földmedrű szikkasztó árok került kialakításra, míg a külterületi szakaszon pedig földmedrű
csatorna épült.
A kivitelezési munkálatok a terveknek és az időközben szükségessé vált módosításoknak megfelelően elkészültek. A
kivitelező cég 2020. 05. 22-én a munkát készre jelentette. A műszaki átadás átvételi eljárás 2020. 06. 17-én megtörtént.
Az utóbbi időben tapasztalható és egyre gyakoribbá váló nagyobb esőzések, veszélyes helyzeteket és komoly károkat
okozhatnak a település lakosságának. A projekt hatására javultak a település központi részén a csapadékvíz elvezetés
infrastrukturális feltételei, valamint megvalósult a csapadékvizek belterületről történő mielőbbi elvezetése a külterületen
található befogadóba, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak a káresemények csökkentéséhez megóvva ezzel a
település és a lakosság értékeit.
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Tájékoztató!
Örömmel értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Nyársapát
Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében
2.951.689,- forint támogatást nyert orvosi eszközök
(ambuláns vérnyomásmérő Holter készülék, Holter
EKG készülék, boka-kar index meghatározását biztosító
automatizált készülék, dopler készülék, docureader
vizeletanalizátor) beszerzésére.
Kis Miklós polgármester

Új tanyagondnoki kisbusz
A Magyar Falu Programban keretében elnyert 15 millió forint támogatásból megvásárolt tanyagondnoki kisbusz
megérkezett. Köszönjük a FIDESZ-KDNP kormányunknak, hogy lehetővé tette. Ezért cserébe a régebbi Opel Vivaro
autónkat egy határon túli településnek ajánlottuk fel a pályázati kiírásnak megfelelően.
Kis Miklós polgármester

Köszönet
Nyársapát Község Önkormányzata nevében ezúton köszönöm Benkó
Jánosné Margitkának, Bimbó Istvánné Terikének, Kormány Istvánné
Erzsikének és Pásztor Jánosné Rózsikának a templom előtti tér és a
templomkert rendezésében, szépítésében nyújtott önzetlen segítségét.
Köszönjük, hogy ebben a nagy melegben locsolják, gondozzák az ott
megtalálható növényeket.
Kis Miklós
polgármester

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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Óvodai hírek
Fortuna Mazsorett Együttes
Kedves Mazsoretteseim!
Sajnos az idei tanév sok kihívást tartogatott számunkra, mellyen igen csak megbirkóztunk.
Egy rövid verssel kívánok nektek, örömteli vakációt, boldog családi pillanatokat és perceket!
A szeptemberi találkozás reményében ölellek benneteket!
Anikó néni

Röpke tanév 2020
Rövid tanév, röpke percek,
mazsorett bot, mindig pergett.
Szüreti nap, kis fellépés,
minden perce egy szép érték!
Kiscsoportos foglalkozás,
az első félév nagy kihívás.
Január is gyorsan eljött,
Pom-pom tánca oviból jött.
Fantázia iskolások,
táncra perdült, jóbarátok.
Y.M.C.A. lett a kedvenc,
a hangulatnak is ez kedvez.
Köszönöm, hogy vagytok nékem,
a perceim ettől szépek.
Pihenjetek sokat nyáron,
a szeptemberi folytatáshoz!
Szűcs Anikó
2020. 06. 15.

fotók: Szőke Nóra (hobby fotós)

Iskolai hírek
Ó, IÓ, CIÓ…VAKÁCIÓ!

Mindenkinek ismerős lehet ez a felirat,
hiszen generációk óta ezzel a felirattal
várjuk az iskolában a nyári szünetet, a
megérdemelt pihenés idejét.
Azt hiszem, most még inkább
számolgattuk a napokat június 16-

ig, mert az addig eltelt 3 hónapban
alaposan elfáradt mindenki. Gyerekek,
szülők, pedagógusok.
Mindenkit próbára tett a digitális
munkarend, hiszen olyan helyzetet
teremtett, amit még nem tapasztaltunk
és nem is voltunk felkészülve rá. Úgy
gondolom, hogy mindenki remekül
helyt állt ebben a szituációban. A
gyerekek többsége legjobb tudása
szerint teljesített, a szülők nagy
többsége pedig erőn felül segítette
csemetéjét
abban,
hogy
tudja

teljesíteni feladatait. A kollégáim pedig
legjobb tudásukat nyújtották, hogy
sikeres tanévet zárjunk. (És ha már a
segítségnyújtás jött szóba, még egyszer
szeretnénk megköszönni az iskolai
SZMK-nak, hogy az általuk vásárolt
digitális eszközökkel segítették a
rászoruló családokat abban, hogy
okoseszköz híján ne maradjanak le a
gyerekek a tanulásban.)
Így aztán be tudtuk fejezni a tanévet,
bizonyítványt tudtunk adni minden
tanulónknak, még úgy is, hogy 51
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gyerekünk osztályozó vizsgázott.
A gyerekek 95 %-ának sikerült is
bizonyítania, hogy megvan a tudása a
felsőbb évfolyamba lépéshez. Sajnos
azonban lesznek olyanok is, akikkel
augusztusban a javítóvizsgán fogunk
találkozni. Remélem, hogy ők a nyáron
fel tudnak annyira készülni, hogy ne
kelljen nekik osztályt ismételni.
Viszont szép számmal akadtak, akik
javítottak tanulmányi eredményeiken.
Alsó és felső tagozaton is sok kitűnő és
jeles bizonyítványt tudtunk kiosztani.
De büszkék nemcsak rájuk vagyunk,
hanem mindenkire, aki átküzdötte
magát ezen a három hosszú hónapon.
A pihenés most aktív pihenés formáját
fogja ölteni, hiszen június 29-től július
3-ig tartó héten elindulnak az idei
Erzsébet-táboraink. De erről Rozika
néni bővebben fog írni.
Visszatérve a 2019-2020-as tanévre,
meg kell valljam, hogy bizony nem volt

egyszerű levezényelni… Voltak szép
számmal akadályok, amik nehezítették
a helyzetünket. De leginkább a
COVID-19 járvány az, ami még most
is a legnagyobb bizonytalanságot
okozza.
Ez volt az oka annak, hogy júliusban a
ballagás is halasztásra került. De csak
HALASZTÁSRA és nem elmarad!
Tudom, hogy ez a szülőknek és a
nyolcadikos gyerekeknek is fájó
pontja, hiszen nem így tervezték, nem
erre készültek. Mi sem. Viszont az
EMMI kiadott egy olyan szabályzatot,
amit nem hagyhattunk figyelmen kívül
a tömegrendezvények megszervezése
során. Ha júniusban megtartottuk volna
a ballagást, a ballagó nyolcadikosok
családja nem lehetett volna jelen,
csak a ballagásról készült videót
nézhette volna meg. Ezt méltatlannak
éreztem volna a ballagókkal szemben,
ezért úgy döntöttem (és a Ceglédi

Tankerület valamennyi intézménye is),
hogy augusztus végén tartjuk meg a
ballagást, hátha akkor a járványhelyzet
lehetővé teszi a méltóbb ünneplést.
Köszönöm mindazoknak, akik ezt az
érvelést elfogadták és nem egy újabb
támadási pontnak használták fel.
Összegezve
elmondhatom,
hogy
munkával teli tanévet hagyunk
magunk mögött és feladatokkal teli
nyárnak nézünk elébe. Remélem,
hogy mindenkinek (kollégáknak,
szülőknek és gyerekeknek is) lesz ideje
a pihenésre, a feltöltődésre, egy kis erő
gyűjtésére a szeptemberi iskolakezdés
előtt.
Addig is jó pihenést,
élményekkel teli nyarat
kívánok mindenkinek!
Horváth Dóra

Újra Erzsébet táborok

Az idei tanév sok meglepetést tartogatott a számunkra.
A digitális oktatás maga volt a csoda. Aztán júniusban
következett az újabb csoda: az Erzsébet a Kárpát-medencei
Gyermekekért Alapítvány kiírta a nyári napközis táborokra
a pályázatát.
Villámgyorsan kellett cselekedni, mert rövid határidőt
szabtak. A meghirdetett táborok létszáma – a húsz fős
keretszám miatt – nagyon gyorsan betelt.
A szülőkkel online tartottuk a kapcsolatot. A gyermekek
kért adatait messengeren küldték el. Mindenki vállalta,
hogy az 500 Ft-os táborozási biztosítékot befizeti.
A rövid idő ellenére nyolc pályázatot adtunk be. Június 24én megtörtént az eredményhirdetés: mind a nyolc pályázat
nyert! És itt kezdődött a szokásos huzavona, ugyanis június
26-ig be kellett fizetni a biztosítékot az MKB-nál. A vállalt

befizetéseknek meg kellett volna történnie. Ez, azonban
ebben az évben sem történt így. Voltak, akik jelezték a
problémájukat. Ezt megértjük! Megint voltak olyanok
is, akik úgy gondolták, itt is működik a jól ismert: „Ej,
ráérünk arra még!” patópálos ősi jelszó. Olyan jó lenne, ha
végre mindenki megértené, hogy ezt a hatalmas összeget
nem nekünk, hanem az alapítványnak fizeti, és befizetési
határidő van! Megoldottuk a problémát, így június 29-én, az
első turnusban, három tábor kezdi meg működését:
• A foci az életem,
• a Gazdálkodj okosan!
• és a Kertész leszek tábor.
Augusztus első két hetében valósul meg:
• a Sportolj velem!,
• a Kiskukta,
• az Indiántábor,
• az Alkossunk együtt!
• és a Királyi barangolások elnevezésű táborunk.
Minden résztvevőnek kellemes időtöltést kívánok!
Dancsó Rozália
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Példa lehet a nehézségekben is
Nagyon úgy érzem, hogy megbolondult vagy
megbolondították az emberiséget. Minden valószínűtlenül
bizonytalanná vált, minimum 2 kibékíthetetlen nézet harcol
számtalan szinten egymással. A többezer éves alap, a tények –
igazság – valóság hármas összetartozás valamilyen egysége
mára már szétesett, nincsen morális alapja, csupán egyéni
érdekek dominálnak. Éppen ezt a baljós vibrálást szeretném
ellenpontozni a következő riporttal. Mert jó azt tapasztalni,
hogy vannak emberek, akik egyszerűen és természetesen
azt teszik, ami a normális emberi létezés évezredes
rendje. Családot alapítanak, dolgoznak, gyerekeket
szülnek, küzdenek tanulnak és fejlődnek és szeretnének
önkiteljesedésükben boldog egyéni és családi életet élni.
Ilyen ember a volt tanítványom, az iskolatitkárságot vezető
volt munkatársam Pásztorné Sipos Melinda, aki most
szerezte 4 gyerek nevelése mellett szín ötössel a főiskolai
diplomáját. Nem a csöpögős érzelgősséget szeretném
megszólítani, hanem az őszinte, baráti egyszerűséget. Nem
is a példa a fontos, hanem, hogy ő van, hogy ők vannak (a
családja) és olyanok, ami reményre ad okot.
Első kérdésem: Az Erdei Ferenc Általános Iskolában voltál
diák 8 évig. Milyen eseményekre emlékszel, vannak-e olyan
élmények, amelyek hatással voltak a további életedre?

3. kérdés: Milyen az élet Nyársapáton, mit szeretnél, ha
megváltozna?
Szeretek itt élni. Azon szerencsések közé tartozom,
akiknek mindene megvan itt helyben. Akik elvándorolnak,
valószínűleg egy jobb élet, könnyebb boldogulás
reményében teszik. Változtatások kezdeményezéséhez
szerintem nem én vagyok a megfelelő ember.
4. kérdés: Manapság Magyarországon az egyik legfontosabb
kérdés, hogy mennyi gyerek születik. Te - Ti ezen a téren
példamutatóan teljesítettetek. Ecseteld a nagycsalád, a sok
apróság áldásait, csodáit, nehézségeit!
Túlteljesítettük, amit „megkövetelt a haza” a népességszám
emelkedése érdekében. Szüleim is nagycsaládosok voltak,
tisztességgel, becsülettel felneveltek bennünket. Nem
lehetek elég hálás érte. Valóban áldás a sok gyermek!
Életet adni maga a csoda! Imádom a gyermekeimet, bár
nem mindig van elegendő türelmem hozzájuk. Ha csak a
szép dolgokat ecsetelném, azt gondolhatná bárki, hogy
képmutató vagyok, viszont, ha csak a nehézségeket,
akkor pedig azt, hogy ezt vállaltam, miért panaszkodok.
Eleinte tele voltam félelemmel, aggodalommal. Nem
tudtam elképzelni, hogyan fogom tudni megosztani a
szeretetemet közöttük. Ma már tudom, hogy a szeretet
nem osztódik, hanem sokszorozódik. Leírhatatlan érzés,
amikor csak úgy odajön valamelyik gyermekem, hogy
„anya, szeretlek” és ad egy puszit. Vagy amikor egy-egy
vita után Dávid szól Ádámnak, hogy „gyere, szeressük meg
egymást, és anya örülni fog”, imádom, amikor ölelkeznek.
Ami nehézséget okoz, az a felelősség, amikor egyedül
vagyok. Négy fiamból három még pici. Elevenek, igazi kis
csibészek, akik minden huncutságot kitalálnak, tehát mindig
mindenre oda kell figyelnem. Néha kicsit kimerítő. Főleg,
amikor betegek… természetesen egyszerre mindannyian.
Ennyi fiúval az otthonunk sem úgy néz ki, mint egy múzeum.
Nagyon szeretem azt a körülbelül 3 percet, amíg tart a rend
és a tisztaság.

Már több mint 20 éve annak, hogy elballagtunk, de
mindig nagy szeretettel emlékszem vissza az itt eltöltött
évekre. Nagyon jó osztályunk volt, amit köszönhetünk
kiváló pedagógusainknak. Mindig nagy tisztelettel
gondolok volt tanítóinkra, tanárainkra. Az alapokat ők
rakták le, erre könnyen tudtam építkezni. Minden volt
osztálytársam remekül megállja a helyét az életben.
Szívesen
emlékszem
vissza
a
különböző
versenyekre, kirándulásokra, iskolai programokra.
Alsós osztályfőnököm Csonki Lászlóné Jolika néni hatására
már 8 évesen tanító szerettem volna lenni. A magyar
nyelvtan és irodalom iránti szeretetemet Vígné Magdi
néninek köszönhetem. Valójában minden volt tanítómat
és tanáromat felsorolhatnám, mert mindenkitől tanultam
valamit, amit a mindennapokban hasznosítani tudok.
5. kérdés: A szülés, a picikről való állandó gondoskodás
2. kérdés: A nyársapáti fiatalok közül sokan elvándorolnak más fiatal nőknél kicsit a bezárkózottságot, a lelassulást,
a faluból. Csábít a város, csábít külföld. Te is elmentél rövid az egy dologra való fókuszálást jelenti. Te pedig ebben
időre a településről, majd visszatértél. Ragaszkodás, vagy az időszakban kezdted, vagyis folytattad a főiskolai
csak ez a lehetőséged maradt - gondolat motivált, mert tanulmányaidat. Hogy sikerült ez a fantasztikus csoda, hogy
bírtad, kiktől kaptál támogatást, segítséget?
nekem úgy tűnik, hogy Te végleg ide tartozol.
Ceglédre jártam középiskolába, érettségi után maradtam egy
kétéves képzésen. Akkor már munkahelyem is volt, szintén
Cegléden. Szakmáim megszerzése után kezdtem tanulni
Szegeden, ahol művelődésszervező, rendezvényszervező
szakirányú diplomát szereztem. Később elkerültem
Somogy megyébe, nagyobbik fiam Zsombor ott született.
Mindig vágytam haza. Nagyon nehéz pár év volt. Gyönyörű
vidék, de távol a szeretteimtől nem éreztem otthon magam.
Zsombor még nem volt 2 éves, amikor hazaköltöztünk.

Nem az a fajta vagyok, aki csak egy dologra fókuszál, mert
nem csak anya vagyok, hanem feleség, házvezetőnő, szakács,
cukrász, döntőbíró a vitákban, és még sorolhatnám. A
szakmáimat, és az első diplomámat is munka mellett szereztem.
Amikor felvételiztem 2015-ben, még azt sem tudtam, hogy
áldott állapotban vagyok, azt pedig nem is gondoltam, hogy
ikrekkel. Így egyből halasztással kezdtem a tanulmányaimat.
Abban az évben lett aktív hallgatói státuszom, amikor
Anyukámat elveszítettem. Nagyon nehéz időszak volt.
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Rengeteget segítettek férjem szülei, közeli családtagok,
kollégáim, amiért kimondhatatlanul hálás vagyok. Mégis
legnagyobb támaszom a férjem. Bármikor nyugodt szívvel
rábízhattam a gyerekeket, legtöbbször tiszta ház, meleg
vacsora, rendezett gyerkőcök vártak haza a konzultációk
után. A vizsgaidőszakok voltak a legnehezebbek. Közben
született meg legkisebb fiunk Beni, aki élete első fél évében
járt velem a főiskolára (vittem magammal). Szerencsére
pont őszi szünetben született, így akkor már nem kellett
megszakítanom a tanulmányaimat. Hálás vagyok
mindenkinek, aki hitt bennem.

nevelni a fiainkból. Próbáljuk őket már most bevonni a háziés ház körüli munkákba. Apránként haladunk mindennel,
amit elterveztünk, persze mindig akadnak új ötletek.
Van egy kis kertünk, amit elkezdtünk művelni, később
szeretnénk haszonállatokat is tartani. Nagyon jó lenne, ha
önellátóak tudnánk lenni néhány éven belül.

Köszönöm Melinda, hogy felvállaltad ezt a riportot.
Sok sikert, derűt, családi közös küzdelmek utáni örömöt
és boldogságot kívánok! Maradjatok mindig ilyenek
és fejlődjetek még tovább! Diplomádhoz gratulálok, és
kívánom, állj be a nyársapáti iskola kiváló tanítónőinek
6. kérdés: Milyen jövőképetek van általánosságban és sorába! Maradj higgadt polgára tisztelt és szeretett
családi téren, természetesen olyan mélységig, ami nem sérti falunknak! Valamint a legfontosabb: jó egészséget kívánok!
a magánszférát.
Tisztelettel:
Tóth Tibor

Szeretnénk tisztességes, becsületes, boldog embereket

Kedves Nyársapátiak!
Mivel legutóbb azt olvastam a
Hírmondóban, hogy bárki leírhatja
ide a praktikáit, tanácsait, ami a
lelkét nyomja, vagy bármit, amit csak
szeretne, úgy gondoltam én is leírom,
hogy hogyan teljesített Nyársapát
civil lakossága, mi mindent sikerült
összegyűjtenünk és kiosztanunk a
koronavírus elleni védekezés ideje
alatt.
Körülbelül
százan
dolgoztunk
a
civil
szerveződés
sikerén
(szervezők+varrónők+felajánlók),
következzen annak a felsorolása, hogy
mit tettek, ajánlottak fel a nyársapáti
civilek a közösségért. Ez a lista nem
teljes, illetve nem tartalmaz neveket,
mert egy ilyen akciónál nem az egyének
számítanak, hanem a közösség, tehát
nem tartom szerencsésnek a név
szerinti felsorolást.

Felajánlott tárgyak:
• 60 csomag fertőtlenítő kendő
• 100 darab szappan
• 730 darab gumikesztyű
• 795 darab házi készítésű maszk
• 1 darab ózongenerátor
• 16 darab telefon (új és használt)
• 2 darab számítógép
• 3 darab táblagép
• 1 darab kiságy
• 1 darab babakocsi
• 1 darab etetőszék
• rengeteg ruhaanyag
• szűrőanyag a maszkokba
• cérna, tű
• könyvek
• babaruhák, babaholmik
• 4 liter felületi fertőtlenítőszer
Felajánlott szolgáltatások:
• tűzifa szállítással

•
•

személyszállítás orvoshoz
tájékoztató készítése, kiküldése a
lakosoknak
Azt gondolom, hogy dicséret illeti
ezeket az önzetlen embereket,
akik szabadidejüket nem sajnálva
segítettek, viszont sehol nem jelent
meg, hogy egyáltalán léteznek.
Ha valaki szeretne részt venni a
szerveződésben, ami a koronavírus
után sem áll meg, hanem az elesetteken,
rászorulókon próbál segíteni, akkor
a Nyársapáti Összefogás csoportban
ezt megteheti, mindenkit örömmel
fogadunk, pártállástól függetlenül.
Még egyszer: ez nem politikai
szerveződés,
mi
lokálpatrióták
vagyunk, és a község, egyben a
közösség sikeréért dolgozunk.
Üdvözlettel: Papdi Richárd

12. oldal

NYÁRSAPÁTI

Művelődési ház hírek
Virágos Nyársapát verseny
Pályázati feltételek:

2020. szeptember 26-án, a Magyar Konyha Világnapján.

A pályaműveket elektronikus úton lehet elküldeni a
muvhaz@nyarsapat.hu e-mail címre 2020. szeptember
11-ig. Pályázni a dísznövényeket, fűszernövényeket,
zöldségeket, gyümölcstermő növényeket kiemelő, a kerti
kompozíciót is bemutató fotókkal és egy rövid leírással
lehet 2 kategóriában:

A bírálat során vizsgált szempontok:

•
•

Legvirágosabb kert
Legszebb konyhakert

A lakosságnak szóló virágosítási pályázat célja, hogy
jó minőségű fotókon keresztül mutassa meg, hogy
milyen dísznövényeket, egynyári- és évelő virágokat,
fűszernövényeket, dézsás növényeket ültettek közvetlen
környezetükben az emberek, milyen növényekkel szépítik
teraszaikat, kertjeiket.

kertépítészeti kompozíció, korszerű növényalkalmazás,
utcaképet javító érték, hazai nemesítésű egynyári
fajták alkalmazása, kertészeti hagyományok ápolása,
haszonnövények
(fűszernövények,
gyümölcstermő
növények, zöldségnövények) korszerű alkalmazása,
fenntarthatóság: anyagok újrahasznosítása, vegyes egynyári
és évelő kiültetések, madárbarát kialakítás, esővízgyűjtés és
hasznosítás, kreatív ötletek, egyedi megoldások.
Kis Miklós
polgármester

Kérünk minden pályázót, hogy lehetőség szerint a fotók
között legyen olyan, amely a teljes növénykompozíciót,
tehát a teljes kertet vagy teraszt ábrázolja, valamint olyan
is, amely annak részleteit mutatja meg.
A pályázatok értékelése:
A pályaműveket zsűri bírálja el. A legjobbnak ítélt
alkotásokból mindkét kategóriában 5-5 díj kerül kiosztásra

Véradás
Félve, ámde nagy lelkesedéssel kezdtem szerezni a
véradást. A régi sokszoros véradók koruknál fogva, illetve
betegségeik miatt már kiesnek a listából, így teljesen elölről
kellett kezdeni. Félelmem alaptalan volt, mert ebben a
válságos, kritikus időszakban is sokan érezték azt, hogy
jönni kell. Nagyon örültem annak, hogy Kapásné Rózsika
néni, aki a régi véradások szervezője volt, megtisztelt azzal,
hogy eljött hozzánk, és örült, hogy ilyen sokan voltunk.
Ezúton szeretném megköszönni azoknak, akik június
10-én vérük adásával hozzájárultak mások életének
megmentéséhez! Azóta többen jelezték, hogy sms-ben
üzenetet kaptak arról, hogy az általuk adott vért kiszállították
a kórházba egy beteg gyógyulásához! Ez bizony felemelő
érzés!
Örömmel tudatom, hogy 38 megjelentből 31 fő alkalmas
volt véradásra! 11 fő első véradó volt! Jó érzés tudni, hogy
ennyi segíteni akaró ember él Nyársapáton. A COVID-19
vírus miatt fokozott biztonsági előírások mellett történt a

véradás.
Ezen a délutánon egy jó kis közösség alakult ki a véradásra
várakozókból. Kellemes, vidám, beszélgetős, jó hangulat
uralkodott a művelődési házban. Eszegettük a szendvicset,
ittuk a finom teát, és senki sem rohant haza.
Ígérem, hogy legközelebb friss pogácsa is lesz.
Június 14-e a véradók világnapja. Folyamatosan szükség
van a véradókra. Ne féljen senki, a szervezet gyorsan
pótolja a hiányzó vért. Sikeres véradásunk buzdított fel
arra, hogy november hónapban ismét szervezzünk véradást,
ahová szintén várunk mindenkit nagy szeretettel. Jó lenne,
ha minél több fiatal csatlakozna a véradók csapatához!
Köszönjük az Országos Vérellátó Szolgálat dolgozóinak
kedves, türelmes munkáját. Külön Vank Nándorné Ilona
szervezését, illetve a Vöröskereszt adományát.
Mindenkinek köszönöm a segítségét!
Törökné Révész Anna
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Interjú Halasi Tamással
A következő interjú alanyom
Halasi Tamás költő, akinek
nemrég jelent meg második
verses
kötete
a
Lelkem
pásztortüzei.
Mikor
fogalmazódott
meg
benned a versírás?
Az igazat megvallva, ha
őszinte
akarok
lenni,
a
pontos megtörténtét, konkrét
kialakulását nem tudom. Talán tizennégy éves koromban
írtam az első versem, amit még nem lehet igazából versnek
nevezni, csak gyermeki szárnypróbálgatásnak a kollégiumban
egy pályázatra, a nevelőtanáraim ösztönzésére. Egyébként
nem tudom, hogy van ez bennem, miért és hogy és mikor
alakult ki nálam, hogy nekem evvel kell foglalkoznom.
Én is csak visszagondolva találgatom az okokat.
Gyerekkoromban rengeteg időt töltöttem a természetben,
csavarogtam, szemlélődtem, bunkert építettem, nyilaztam,
késő estig fociztam. Talán ezek a gyermekkori élmények
belém ivódtak s erre az útra szocializálódtam általuk,
mivel nekem a versírás azt jelenti hogy: szomorú, egyben
boldog emberi gondolatok, érzelmek, hangulatok, színek
megnyilvánulása a lélek számára, a természeti képek
által való összehasonulása. Már az általános iskolában
feltűnt, hogy a kedvenc tantárgyaim a földrajz, irodalom,
történelem. Annak ellenére, hogy nem szerettem tanulni,
csak figyelni az órákon jó tanulónak számítottam. Ez a
tendencia megmaradt a későbbi, középiskolai tanulmányaim
alatt is. Ott már azon kaptam magam az órákon, hogy
néha elkalandozom és jár az agyam s rendszeresen papírra
vetettem a gondolataimat. Annak ellenére, hogy szerettem
az irodalmat a kötelező olvasmányokat soha nem olvastam
ki éppen akkor, amikor kellett, csak utólag. Nem tudom,
hogy igazából, mi késztetett az írásra, ha lehet ilyet
mondani, talán isteni sugallatra kezdtem el, vagy bele van
kódolva, szerkesztve a génjeimbe, amit örököltem, vagy a
csillagoknak is lehet köze hozzá, mert Halak csillagjegyben
születtem, ami hatással van rám önkéntelenül is és formálta,
alakította ki a személyiségem. Így visszagondolva két
történés is akad, ami talán ösztönzőleg hatott rám. Fekete
István Tüskevár című regénye, amit láttam a televízióban és
utána olvasásra késztetett, a másik Edgar Allan Poe a Holló
című költeménye, ami máig a kedvencem s tudatos vizekre
terelte az eleinte csak hobbi szinten űzött tevékenységemet.

sok emberhez eljut a munkásságom s azok az üzenetek,
amiket a verseim által közvetítek. Semmi nagyravágyás
nincs bennem, egyszerű embernek tartom magam, a híresség
se motiváció számomra, szenvedélyből csinálom nem
pedig megélhetésből az írást és néha megkönnyebbülést
jelent számomra, ha kiírhatom magamból a fájdalmat és
pusztán örömöt okoz, ha valakinek csak úgy megérintem
a szívét a gondolataimmal, s megnyugvással tölt el, ha
valakinek tetszik, amit megfogalmazok s jóleső érzéssel,
ami egy részben boldoggá tesz. Ami a legközelebb áll a
szívemhez az a szerelem, amit a saját bőrömön tapasztalok
negatív és pozitív megnyilvánulásban, ezek a verseim a
leghitelesebbek s mutatják meg igazán milyen ember is
vagyok valójában. A másik kedvenc témám az Isten. Hiszen
ő általa létezünk, ő alkotott meg minket s a világunkat
és vallom, hogy minden emberben jelen van, hiszen van
tudatunk, ott rezeg bennünk a részecske s megteremtette
azt a képességünk, hogy mi is alkothatunk vele közösen
s létrehozhatunk örökérvényű dolgokat. Nekem ez a
versírás, az élet értelme a saját család megteremtése mellett.
Fontosnak tartom egy költő életében, mint témát a Haza
szeretetét s megbecsülését. Mivel magyarként itt élünk,
közös a múltunk s a jelenünk, a történelmünk, a nyelvünk,
az ünnepeink, a hagyományaink. Hirdetem a magyarságnak
az Istenhez fűződő küldetéstudatát. Édesanyámhoz is írok
verseket, mert ő nélküle nem lennék szintén sehol és a
verseimben szeretném neki megköszönni mindazt, amit
idáig értem tett, s nagyon hálás vagyok neki, hogy felnevelt.
A halál motívuma is megjelenik gyakran a műveimben,
mert sajnos pár szerettem már nincs velünk és a verseimmel
szeretnék méltó, halhatatlan emléket állítani számukra,
jelet vésni a létezés rajzlapjára. Mindezek mellett sok olyan
ellentétre keresem a választ, amelyek fellelhetők az emberi
kapcsolatokban és keresem rá a válaszokat, megtalálni a
mindenki számára egyenlő középutat.
Kinek szólnak a verseid, gyerekeknek, felnőtteknek?
A verseim mindenkihez szólnak, akik megtanultak olvasni,
tudnak és akarnak gondolkozni, megakarják ismerni a földi
létünk titkait vagy csak pusztán érzelmeket szeretnének
megélni, esetleg menedékre lelni a mai embertelen,
kiszolgáltatott világban, visszatérni a rég elveszett ösvényre.
Van e olyan költő vagy költők akik közel állnak hozzád?
A kedvenc magyar költőm, mint sokan másoknak is József
Attila és mellette egyenrangú páholyban Radnóti Miklós.
Az ő kettejük költészete áll hozzám a legközelebb minden
téren. Velük tudok a legmélyebben azonosulni, számomra ők
hirdetik világérvényűen azokat a gondolatokat, eszméket,
képeket, amik fontos építőkövei az egyetemességnek, az
Isteni elvárásnak egyéni és közösségi szinten egyaránt, még
a hányatatott sors közepette is.

Milyen témákat ölelnek fel a verseid? Miről írsz? Van-e
olyan téma ami közel áll hozzád, amit megfogalmazol
verseidben?
Az élet minden területéről merítek és ma már fontosnak
tartom, hogy egy komplex és egyetemes életművet hozzak
létre, ami hatással van az emberekre, akár bölcseleti jelleggel
vagy éppen csak örömszerzés céljából a mindennapi, szürke
hétköznapok megszépítésére, a lélek röptetésére. Remélem, A verseidet olvasva nagyon gazdag költői képekkel,

14. oldal
színekkel, érzelmekkel, hangulatokkal. Tanultad a versírást
valahol?
Nem tanultam a versírást, nem jártam egyetemre,
főiskolára vagy bölcsészeti karra. Egyéni szinten próbálom
képezni magam, hogy jobb legyek abban, amit csinálok s
folyamatosan szeretnék fejlődni, s megélni a változásokat,
amit hoz az élet. Törekszem rá, hogy kialakítsak egy rám
jellemző, egyedi stílust, ami által megismernek az emberek.
Két verses köteted is megjelent a Mindennapok léptei és a
Lelkem pásztortüzei. Miben különbözik ez a két verseskötet?
Mikor jelentek meg ezek nyomtatásban? Máshol is jelentek-e
meg verseid?
A két kötet tulajdonképpen nem sok mindenben különbözik
egymástól. A régi, még gyerekkorban íródott verseket
átdolgozva, újra gondolva és a folyamatosan készült, már
felnőttkori versekkel karöltve egy válogatott gyűjteményt
hoztam létre, ami minden témát érint, ami rávilágít
egységében az alkotói összmunkásságomra. Tehát nem
kronológiai sorrend jellemzi a köteteimet, mint a klasszikus
nagyoknál, mert eleve én későn érő típus vagyok és
sokáig nem éreztem magamban a bátorságot abból a
meggondolásból, hogy a fiókban maradjanak, esetleg a
széles nyilvánosság elé merjem e tárni őket. Nem éreztem
magamban a tehetséget, az elhivatottságot ezért elég későn,
nagy dilemmák közepette született meg a végső elhatározás.
Ismeretlen, tapasztalatlan amatőrként izzadságos éveket
jelentett, míg találtam kiadót, rájöjjek, hogyan működnek
a kiadással járó teendők és végül magánkiadásban adattam
ki a Mindennapok léptei című első, önálló kötetem az
Underground Kiadó gondozásában 2019-ben.

NYÁRSAPÁTI
szerzői oldalam, ahol rendszeresen publikálok és próbálom
kialakítani az olvasóközönségem. A saját köteteim előtt
írott formában már megjelenhettem a Tápiószecsői Irodalmi
Baráti Kör társaságában a Lélek hullámhosszán című
antológia lapjain keresztül. A Bács-Kiskun Megyei Írók és
Költők Baráti Társasága is felkarolt, rendszeresen biztattak,
segítettek, hogy csiszolódjak. A legelső megjelenésem,
szerepelhetőségem a Nyársapáti Könyvtár jóvoltából
jöhetett létre egy verses füzet tolmácsolásában, több
helyi, versszerető, falubéli polgártársammal együttesen.
Idén a Ceglédi Mária Rádióban készült velem riport s az
ő segítségükkel készítettünk az első kötetemből klasszikus
zenei alapokra hangos verseket, amik minden reményem
szerint láthatóak s hallhatóak lesznek a youtubeon verses
videó formájában. Ezen kívül az oldalamon is megtalálható
pár hangos felolvasás a verseimből és az Esti zsoltár című
költeményemből Csórics Balázs színész készített egy
versklippet, ami az ő oldalán megtekinthető.
Tagja vagy e valamelyik írók, költők társaságának,
versmondó egyesületnek?
Jelen pillanatban nem vagyok tagja semmilyen társaságnak.
Gondoltál-e már arra, hogy rendhagyó irodalomórákon is
részt vegyél?
Igen gondoltam. Régi vágyam a verseim más által való
szavalása mellett, ami már teljesült, hogy ismerősökkel,
barátokkal, alkotó pályatársakkal, az irodalmat kedvelő
emberekkel összejőve egy beszélgetős, verselemzős esteket
hozzunk létre, amin nem csak a felolvasás jelent élményt,
hanem a vers boncolgatása, esetleg megszületésének háttere
is színesíthetné az eszmecserét.
Mi a terved a jövőben a versírás terén?
Szeretném megjelentetni az újabb kötetemet s még több
értéket teremteni, szélesíteni a repertoárom, minél több
emberhez eljutni s addig örömömet lelni benne, amíg el
nem távozok az élők sorából.

Szinte minden költőnek van múzsája. Neked is van?
Van múzsám, igen. Ha pontosan szeretnék fogalmazni két
múzsám is van, akik megihlettek s megerősítettek, hogy
írnom kell s folytassam, amit elkezdtem, ne hagyjam
A második kötetem a Lelkem pásztortüzei 2020-ban jelent abba. A gyerekkori szerelmem indított el a pályámon, igaz
öntudatlan, de mégis hozzá íródtak az első kezdetleges
meg.
verseim. A másik múzsám életem nagy szerelme, akivel
együtt éltem sokáig s jóban-rosszban kitartottunk egymás
mellett. Ő a mai napig itt él a szívemben s örökre ott
marad. Hálás vagyok neki, hogy inspirált, támogatott,
hitt bennem, noszogatott s igényelte a hozzá íródott
költeményeket. Sokszor kikértem a tanácsát, véleményét
s az ő keze munkássága is fellelhető titkon az írásaim
mögött. Az őhozzájuk született versek elé tiszteletből és
szeretetből írtam összefoglaló mottókat, amikben minden
szó kezdőbetűjét kiolvasva megkapjuk a nevüket, hogy
tulajdonképpen kinek is szól a vers.
Mindkettő e-könyv formájában is elérhető a kiadó webshop
Tolnai Judit
felületén. 2005-ben hoztam létre a facebookon a saját
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Tájékoztatás
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2020. június 1-től
a csomagolási és zöldhulladék
házhoz menő szelektív gyűjtésének gyakorisága
havi 1 alkalomra módosul.
A csomagolási hulladékok gyűjtésének időpontjai:

2020.

június

július

aug.

10.

8.

5.

A zöldhulladék gyűjtésének időpontjai:

2020.

június

július

aug.

25.

23.

20.

Megértésüket és segítő közreműködésüket köszönjük!
DTkH Nonprofit Kft.

Meghívó
Nyársapát Község Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt és családját a
Szent István napi ünnepségre,
melynek keretében
2020. augusztus 19-én 16 óra 30 perckor
a Cegléd Táncegyüttes fellépésére,
az Árpád-szobor koszorúzására,
majd ezt követően
a katolikus templomban szent misére és
kenyérszentelésre kerül sor.
Szeretettel vár mindenkit:
Kis Miklós polgármester
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Gyereksarok
Kedves Gyerekek!
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 ös�szekötni egy folytonos vonallal.

PONTÖSSZEKÖTŐ
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Meghalt:
Hencz Ambrusné (szül.: Hencz
Eszter) Nyársapát, Második d. 1.
szám alatti lakos 2020. június 10én, 89 éves volt.
Polgár István Nyársapát, József
Attila út 14. szám alatti lakos 2020.
június 19-én, 90 éves volt.
Emléküket őrizzük!

Hálás szívvel mondok köszönetet
mindazoknak, akik Polgár István
temetésén
megjelentek,
sírjára
virágot, koszorút helyeztek. Külön
köszönet dr. Gyáfrás Sándor
háziorvosnak.

Hirdetések
Anikó Fodrászat
Fodrászat:
hétfő-szerda-péntek:
délután
kedd-csütörtök-szombat:
délelőtt

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
Bejelentkezés
a
fodrászüzletben van!
valamint a 06-20-485-2913, 53-389- Érdeklődni: 06-53-715-672
106 telefonszámon.
Megújult kozmetika óriási akciókkal!
Rita
körömépítés,
pillaépítés,
kozmetika,
lábápolás,
pedikűr, Zártkert eladó Nyársapáton a Bokros
masszázs.
dűlőben. 2877 m2 alapterületen, 2
Bejelentkezés a fodrászüzletben, kúttal, árammal.
valamint
a
06-70-576-6859-es Érdeklődni: 06/70/669-8992
telefonszámon.

Révész Istvánné

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

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

Eladó Csemő Dávid d.11. szám
Villanybojlere mikor volt tisztítva? alatti lakóingatlan, bekerített kerttel.
Ha 3 évnél régebben, keressen! Érdeklődni a fenti címen. Herczeg
Ugyanitt 50, 120, 200 literes felújított Benőné
készülékek eladók!
Tel.: 06/30 375-9483, 06/53 350-302
Családi házak hidegburkolását és
4 személyes plüss rekamié 2 fotellal kisebb vakolások és betonozások
eladó.
kivitelezését vállalom. Sághy Vilmos
Érd.: 53-389-054
Tel.: 70-633-5642
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Nyílászárók, ajtók, ablakok bontása és beépítése. Igény
esetén visszajavítását is vállalom. Választható kiegészítők:
redőny, szúnyogháló.
Tel.: 0630/4692435

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!
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

Gépi árok ásás! Földmunka, tereprendezés, kerítés,
házalap kiszedését, fatuskó kiásását, kiemelést, közmű
árkok, valamint vízóra akna, medence és kerti tó
helyének elkészítését vállaljuk. 5500 Ft/óra + áfa
Elérhetőség: 06/70 340 86 46
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

