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1956. október 23.
1989. október 23. óta ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep
Magyarországon. Az 1956os forradalom kitörésének
napja és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának
napja, melyet az 1990. évi
XXVIII. törvény iktatott a nemzeti ünnepek sorába.

igencsak forrónak bizonyult.

Az ifjúság és a hozzá csatlakozó tömeg azt mondta: ne legyen akárhogy! Elég volt a megalázottságból, a félelemből
és kiszolgáltatottságból, az éjszakai elhurcolásokból és a
rögtönítélő népbírósági perekből.

November első napjaiban az új kormány megkezdte a tárgyalásokat a Szovjetunióval a szovjet csapatok teljes kivonásáról, a Varsói Szerződésből való kilépésről és az ország
semlegességéről. A szovjet politikai vezetés azonban a kezdeti hajlandóság után meggondolta magát, és miután a nyugati nagyhatalmak biztosították arról, hogy nem nyújtanak
a magyar kormánynak segítséget, november 4-én a szovjet
csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak Magyarország ellen.

A budapesti tömegtüntetés a kommunista pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen tömegre leadott véres
sortűz következtében még aznap éjjel fegyveres felkeléssé
nőtt. Ez a kormány bukásához, a szovjet csapatok visszavonulásához, majd a többpártrendszer visszaállításához és az
ország demokratikus átalakulásához vezetett.

Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen
folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákok békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával Az aránytalan túlerővel szemben egyedül maradt ország
fejeződött be november 10-én.
több napon át folytatott szabadságharca így végül elbukott.
A bel- és külpolitikai eredők következtében 1956 ősze tehát
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1956-os megemlékezésére

2021. október 22-én 16 órára a templom előtti kopjafához.
Megemlékező beszédet mond: Tóth Tibor alpolgármester
A műsorban közreműködik a Nyársapáti Népdalkör
és Molnár Vivien általános iskolánk tanulója.
Emlékezzünk együtt a forradalom hőseire!
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Nagysikerű és kiváló szervezésű kulturális és gasztrofesztivál Nyársapáton
Reggeltől éjfélig zajlottak a programok - remek hangulat,
nagyszerű fellépők, ízes finomságok - a X. Magyar
Világtalálkozó záróeseményén.
Hivatalosan is megalakult a Világ Magyarságának Gasztro
Szövetsége, a VIGASZ.
A X. Magyar Világtalálkozó záró rendezvénysorozata
keretében került sorra szombaton, immár negyedik
alkalommal a magyar konyha ünnepe a Cegléd melletti
Nyársapát
község
Rendezvényparkjában,
ahová
Magyarország számos településéről és a határon túlról is
szép számmal érkeztek vendégek, így például Erdélyből,
a Délvidékről, Felvidékről, Kárpátaljáról valamint az
Amerikai Egyesült Államokból, Svájcból, Norvégiából,
Kurdisztánból, Mauritániából.
A jó házigazdához illően egy kupica pálinkával fogadták
a rendezők az érkezőket, valamint Nagyné Kovács Éva
köszöntötte az érkezőket, s kiváló háziasszonyként egész
napon át bőséges információkkal látta el a közönséget.
Majd a tápióbicskei tüzérek ágyúlövésével vette kezdetét
a rendezvény, s a Szarka Kúria rendezvényparkjának
színpadán Kis Miklós, Nyársapát országszerte ismert,
népszerű polgármestere, valamint dr. Tanka László, a
Magyar Világtalálkozó és a Panoráma Világklub elnöke
köszöntötte az egybegyűlteket. A Panoráma Világklub
tag-társklubjainak messzi tájakról érkező vezetői,
képviselői is üdvözölték a jelenlévőket. Szép színfoltja
volt a megnyitónak Kovács Krisztina erdélyi gitáros-énekes
műsora, aki a találkozóra elhozta a legfiatalabb résztvevőt:
a mindössze egy egyhónapos Kamilla kislányát is…
Ezt követően Vér János és Ambrozi Zoltán, a most
megalakult Világ Magyarságának Gasztro Szövetsége
(VIGASZ) vezetőinek bevezető gondolatai után 15 leendő
VIGASZ-tag tett fogadalmat, hangsúlyozva, hogy
a
magyar konyha értékeit mindig elsőbbségben részesítik
és őseik hagyományait hűséggel megőrzik. Majd Vitéz
Komlósy Mihály, a főzőverseny zsűrijének elnöke mutatta
be a résztvevőket és ismertette a szabályokat.
Ezt követően az albertirsai fúvószenekar zenéjének
kíséretében a faluközpontba vonultak a résztvevők, ahol a
Turul-szobor emlékmű felavatására került sor.
A Himnusz elhangzása után Gereöffy Géza: Turulmadár
című versét Perna Pál mondta el.
Földi László országgyűlési képviselő avató beszédében
kiemelte a magyarság történetének szimbolikus alakjait,
megemlítve, hogy az emlékmű a polgármester és az
önkormányzati képviselők felajánlott tiszteletdíjából és Vér
János szobor-adományából született. Végezetül Kovács
Krisztina énekelt, majd ünnepélyesen felavatták a szobrot.
Mindeközben a Rendezvényparkban a főzőcsapatok
hozzálátták finomságaik elkészítéséhez, s NagyváradiKis Anna és Joó Géza műsorvezetésével pedig a
színpadon zajlottak a műsorok, s rövid interjúk során
megismerkedhettünk számos olyan vendéggel, akik messze

földről érkeztek. Közben megkezdődött Rácz Attila és népi
zenekara Jó ebédhez szól a nóta című műsora, amelynek
keretében Tolnai Judit, Strabán Anna, Nógrádi Tóth István,
Szegedi Csaba, Sztruhala József és Farkas Annamária lépett
fel a közönség örömére. Ezt követően Kovács Krisztina
mutatta be a magyarság-dalokból álló műsorát, majd a
Nyársapáti Népdaldalkör énekeit fogadta nagy sikerrel a
közönség.
Délután 15 órától a község első osztályosai lepték el a
színpadot, s tettek ünnepélyes fogadalmat tanulmányaik
és a településhez való hűségük bizonyítékaként. Nyársapát
jó sportolóinak és a település virágos, rendezett kertjeinek
elismeréseit Kis Miklós polgármester adta át. Később sor
került a főzőcsapatok díjazására is. A különféle díjakat,
elismeréseket Kis Miklós és dr. Tanka László, valamint Vér
János, Ambrózy Zoltán és Vitéz Komlósy Mihály adták át.
Ezután ismét felcsendültek a dalok: Szekeres Viktória
előadóművész és énekstúdiójának tanítványai Kovács
Krisztina „Csisztu, s Varga Kitty Gabriella adtak elő
nagysikerű hazai és külföldi slágereket . Majd érkeztek a
sztárvendégek: Tóth Éva és Leblanc Győző, akik fergeteges
műsorukkal gyakran vastapsra késztették a közönséget.
A rendezvényen szép díszletet nyújtottak a szüreti kellékek,
a szőlőfürtök, a gyermekeket és felnőtteket lovaskocsi
sétára invitálták a helyiek, a vásárosok nívós portékáikat
kínálták, a főzőcsapatok kóstolóra hívták a közönséget. A
nagy üstökben készült, s a helyi ízekkel fűszerezett ételekből
vásárolhattak a megéhezők. A színpadon elhangoztak azok
az üzenetek is, amelyeket a világ messzi tájairól küldtek a
magyarok arról, hogy ezen a napon, milyen magyar ételeket
készítettek, fogyasztottak.
A nap záró részében a könnyedebb műfaj képviselői léptek
színpadra: Pintér Timi és táncosai műsora következett,
majd az „Őszi Hacacáré” rendezvénysorozat keretében
Bódy Csabi, Báder Tibcsy, Lugosi Kati és Sós Fecó lépett
a színpadra. A remek hangulatú, kiváló szervezésű egész
napos program éjfél után ért véget egy utcabállal.
Megköszönöm a Panoráma Világklub egész csapata nevében
Polgármester Úrnak és az Önkormányzat Munkatársainak
azt az együttműködést, amelyet a szombati rendezvény
során nyújtottak.
Kedvességükkel, figyelmességükkel, gondoskodásukkal és
szorgalmukkal azt példázták, hogy Nyársapát vendégszerető
település, s vendégeink a falu jó hírnevét messze földre
elvitték!
Tanka László
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Szüreti Mulatság és Magyar Konyha Világnapja Nyársapáton
Szeptember 18-án a Magyar Világtalálkozó kiemelt
eseményéhez, a Magyar Konyha Világnapja programjához
csatlakozott Nyársapát Község Önkormányzata a
hagyományos Szüreti Mulatság rendezvényével.
A világjárvány miatt 2021. évben ez volt az első
nagyrendezvényünk. A magyar asztalra magyar
alapanyagokból magyar ételt! - jelmondattal tartott
nemzetközi főzőversenyhez 6 nyársapáti csapat is
társult, akik bizony igencsak jó eredményeket értek el.
Főző csapataink Bicskei György, Gasócs László, Tóth
Gábor, T. Nagy András, a Hűtőház és Nyársapát Község
Önkormányzata voltak.
Az önkormányzat sátránál Varga Dániel, Bimbó Pál és segítő
csapatuk birka és marhapörkölttel várták igazán jutányos
áron a mulatság résztvevőit. Köszönjük a munkájukat és a
finom ebédet!
El kell mondanunk, hogy egy rettenetes esemény borított
árnyat rendezvényünkre. Cegléd határában kora reggel egy
tragikus autóbaleset következtében egyik főző csapatunk
tagja, Dobos Péter elhunyt, ami minden résztvevőt
megrendített. Részvétünket fejezzük ki az elhunyt
családjának! Nyugodj békében Peti!
Délelőtt 10 órakor 16 csapat részvételével nyitotta meg
közös rendezvényünket dr. Tanka László, a Magyar
Világtalálkozó elnöke, Vér János versenyigazgató és Kis
Miklós polgármester úr a zsűri tagjaival együtt.
Mivel a fő szervező tollából már olvashattak a közös
rendezvényről, így most csak azokat emelem ki, aminek
különös jelentősége van Nyársapát lakói számára.
A megnyitó után indult a szüreti felvonulás az Albertirsai
Gerje Party Fúvós Egylet vezetésével a Turul-szobor
avatására.
Ünnepségünk természetesen a magyar himnusz közös
eléneklésével kezdődött a fúvós zenekar kíséretével.
Gereöffy Géza: Turulmadár című versét Perna Pál szavalta
el. Földi László országgyűlési képviselő köszöntője után
a szobrot körülölelő nemzeti színű szalag átvágásával
Földi László képviselő úr, dr. Tanka László, a Panoráma
Világklub elnöke, Vér János, a Világ Magyarságának
Gasztro Szövetsége elnöke és Kis Miklós polgármester
úr leplezte le. Kovács Krisztina erdélyi gitáros-énekes
fellépése zárta műsorunkat. Ezután visszaindult a szüreti
felvonulás a Szarka-kúriába, ahol folytatódott egész napos
rendezvényünk.

15 órától ismét miénk volt a színpad. Ekkor került sor az 1.
osztályosok fogadalomtételére, Nyársapát jó sportolóinak
elismerésére és a virágos, rendezett kert, utca díjak átadására.
A legkisebbek először kis műsorral, énekes produkcióval
kedveskedtek nekünk, melyben a népdalkör tagjai is
közreműködtek. A műsoruk után polgármester úr, jegyző
asszony és az iskola igazgatója előtt tettek fogadalmat a
Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskola 1. osztályos
tanulói: Mokos Barbara, Mokos Fanni, Nagy Máté, Paál
Anita Edina, Peterman Dóra, Petrik Mirella, Sófalvi Natasa,
Szabó Bence Krisztián, Szabó Dominika Szimonetta,
Tolnai Martin Olivér, Tóth Alexa, Tóth Éva Barbara,
Ujszászi Balázs, Völgyi Dániel, Aszódi Máté, Biró Hanna,
Búz Ferenc, Cadar Viktória, Csontos Bálint Zsolt, Darányi
Nikolett Szabina, Dienes Diána, Horváth József Kevin,
Lunka Izabella és Nyitrai Fanni. A gyerekek Kis Miklós
polgármester úrtól emléklapot és 20.000.- Ft összegű
támogatást vehettek át.
Hagyomány már községünk jó sportolóinak elismerése is.
Ez évben Tóth Levente, Báger Barbara, Molnár Vivien,
Kecskeméti Krisztián, Csontos Pál, Báger Dorina birkózók,
és Lakatos Kristóf ökölvívó teljesítményét szintén
20.000.- Ft jutalommal ismerte el Nyársapát Község
Önkormányzata, akik országszerte és határokon túl is
képviselték községünket.
A falu szépítéséért ez évben olyan családokat díjaztunk, akik
eddig még nem kaptak elismerést. Köszönjük az egész éves
munkát, virágosítást, rendezett porta kialakítását Bicskei
György és családja, Balogné Benkó Zsuzsanna és családja,
Nemes Lóránd és családja, Cseh Béla és családja, Flórián
Jánosné és családja, T. Nagy András és családja, MogyorósiErdős Beáta és családja, Balog Antalné és családja, Dobos
Dénesné és családja, Cseh Rita és családja, Podmaniczky
Ferenc és családja, Káldi Zoltán és családja, valamint
Berei Rózának és Danicskó Erzsébetnek. Munkájukért
oklevelet, és egy-egy évelő dísznövényt vehettek át Kis
Miklós polgármester úrtól és dr. Bicskei Krisztina jegyző
asszonytól.

Köszönettel tartozunk az „Őszi Hacacáré” rendezvénysorozat
szervezőinek, Magyarország Kormányának, hiszen 3 órás
ingyenes műsorral támogatták rendezvényünket. Ennek
keretében lehetett vendégünk Bódi Csabi, Báder Tibcsy,
Lugosi Kati és Sós Fecó, akik színvonalas fellépésükkel
szórakoztatták, fergeteges mulatós műsorukkal a késő
esti órákban felmelegítették a már igencsak fázós
A gyerekeket ingyenes programok, a játékparkban közönségünket.
ugrálóvár, a gyermekkuckóban kézműves foglalkozások
várták az óvónők és Faragóné Julika segítségével.
Köszönjük mindenkinek, aki támogatásával, segítségével,
A Szüreti Mulatság és a Magyar Konyha Világnapja közreműködésével, fellépésével, munkájával hozzájárult e
műsorfolyamában helyi fellépőket is köszönthettünk. nap sikeréhez.
Strabán Anna, Tolnai Judit és a Nyársapáti Népdalkör nagy
Köszönettel:
sikert aratott színvonalas műsorával.
Nagyné Kovács Éva
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Aranypáva Nagydíj
2021. szeptember 5-én Egerben Népdalkörünk elnyerte a
KÓTA Aranypáva NÉPZENEI GÁLA MINŐSÍTÉSÉN
a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek
Szövetségének az országos szinten legrangosabb szakmai
elismerését, az Aranypáva Nagydíjat. Ez már a második
csapatunk életében, az első után 9 évet kellett várni, de a
befektetett munka előbb-utóbb meghozza a gyümölcsét.
Köszönöm Kovács László művészeti vezetőnknek a
felkészítést; tagjainknak, szólóénekeseinknek, legújabb
citerásunknak a lelkiismeretes, szorgalmas készülést, a
mai világban sokszor áldozatos helytállást, Lics Imrének a
sofőrködést, Polgármester Úrnak a kisbuszt a szállításhoz.

Nem utolsó sorban köszönöm Licsné Dobos Anikónak,
hogy a következő próbánkra elkészítette torta formájában
(Tibor felajánlása alapján) a nagydíjas plakett másolatát,
mindnyájunk nagy örömére.
Jelenlegi tagságunk névsora:
Dombóvári Judit, Farkas Tiborné, Kapás Mihályné, Kubinyi
Judit, Labancz Árpádné, Licsné Dobos Anikó, Mészáros
Istvánné, Miczi Flóriánné, Nagy Erzsébet, Nagy Sándor,
Pető Imréné, Sági Ilona, Strabán Anna, Tolnai Judit.
Nagy Erzsébet
népdalkör vezető
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Megérett a gyümölcs

avagy, Aranypáva Nagydíj 2021 Eger
Kérem a Kedves Olvasót, hogy a cikk elolvasásakor ne
vádoljon túlzott szubjektivizmussal; azért se, mert valóban
van benne, másfelől meg az ember számára nincs is
objektivizmus, ez csak egyedül Istené.
A Nyársapáti Népdalkör több, mint 30 éves működésében
egy minősítésen való részvétel nem nagy ügy. Elmennek és
Arany Páva díjnál rosszabbat nem igen hoznak haza. De van
egy még magasabb szint, amit még csak egyszer sikerült
elérniük Mezőtúron 2012-ben. A népi előadóművészetben
ez a csúcs. A szintkülönbség annyit jelent, hogy az
egyik már elég jó, a másik pedig nagyon jó. Az elég és a
nagyon jó közti különbségről érdemes gondolkodni, ez
adhat lelkesedést, motivációt az értékeket komolyan vevő
egyénnek, közösségnek. Most a gyengébb vagy elfogadható
kategóriával nem szeretnék foglalkozni, mert a minősítőn
ilyenek legritkább esetben tapasztalhatók.
A népdalkör tagjai szeptember 5-én elutaztak Egerbe és
egy nagyon tekintélyes, kvalifikált szakmai zsűri szinte
hibátlannak minősítette a két dalcsokorból álló műsorukat,
NAGYON MAGABIZTOSAK, KONCENTRÁLTAK,
SZÉPEK ÉS JÓK VOLTAK! Talán, ha lehet országunkban
50 olyan népdalkör, akik ezzel a díjjal rendelkeznek, már ez
is a nagyszerűséget jelzi.
Feleségem – miután hazaértünk – megosztotta a jóhírt
facebookos oldalán, láttam rajta a derűt, a természetes
örömöt, talán elégedettséget, amikor visszaáradt a kedves
jókívánságok özöne. Arcára volt két dolog írva: egyfelől
„MEGÉRTE”, másfelől „hú, de fáradt vagyok”.
A mai értékzavaros, széteső világunkban alapvető kérdés,
hogy valami, például a munka, lelkesedés megéri-e? De ezt
főleg anyagi, pénzbeli dolgokra érti az emberek nagy része.
Itt pedig nem pénzről szól a dolog! Akkor miért éri meg?
Ha a népdalkör tagjait ebben a témában megkérdeznénk,
biztos több részletet megemlítenének, mint amit most én
kiemelek. Először is egy igazi közösségbe tartoznak, amiből
ma nagyon nagy hiány van, mert ez nem trendi érték, hiszen
mindenki egyéniségként szándékozik érvényesülni. Azután
jól is érzik magukat ebben az együttlétben, természetesen,
spontán módon, szinte magától értetődően, pedig korban és
másban is nagyon heterogén a 14 fős társaság.
Ezért köszönet a vezetőségnek és a tagságnak, de sokszor ezek
a kategóriák elhanyagolhatóak, csupán feladatmegosztásról
beszélhetünk. Fontos nekik, hogy a magyar népi hagyományt
ápolják, őrzik, nemesítik. A magyar népi énekkultúra a világ
élvonalában van. Nekünk közel kétszázezer népdalunk van,
míg az orrukat fennhordó nemzeteknek pár száz. Mert a
nagy fejlődésnek hitt haladással a „fürdővízzel a gyereket
is kiöntötték”. Fiataljaiknak nem adták át a tudást ezen a
téren. A mai világunk egyik nagy gondja, hogy nem adják
vagy nincs mit átadniuk a szülőknek a régi, ősi értékeket a
gyerekek számára.

A csoporton belül az idősebbek esetleg nagyszüleikre,
szüleikre, gyerekkorukra gondolnak éneklés közben, a
fiatalabbakat pedig valami titkos módon megérintették
az egyszerű gondolatok és érzelmek, gyönyörű dallamok
és ritmusok világa. A színpadon, óvodában, iskolában
és az elkészült CD-jükkel is ennek a páratlan kincsnek
a szépségét és értékét AKARJÁK ÁTPLÁNTÁLNI
MÁSOKBA. Azt is írnám még, hogy egyfelől így élik meg
magyarságukat. Jól érzik magukat, nagyokat nevetgélnek,
egymásra odafigyelnek a hétköznapokban is. Környezetüket
próbálják segíteni (pl. ünnepeken kemencében sütnek,
krumplit hámoznak, reprezentálnak stb). Példát adnak
arról, hogy egy csoport vagy közösség nem arra való, hogy
egyéni érdekeket érvényesítve szétbomlasszák azt, hanem
az ember eleve közösségi, társas lény, csak sajnos a mai
civilizáció ezt próbálja szétrombolni.
Egy másik lényeges dolgot szeretnék még megemlíteni.
Nevezetesen,
hogy
KÖVETKEZETESEN,
HETI
RENDSZERESSÉGGEL (pandémia alatt is „titokban”
egymásnál) PRÓBÁLNAK, KÉSZÜLNEK, csupa
nagybetűvel DOLGOZNAK. Nem kínlódva, mint sokszor
a munkahelyen tesszük, hanem önként, dalolva. Főleg
azért dolgoznak, mert IGÉNYESEK és a KÖZÖSSÉGET
NAGYON TISZTELIK, a legjobbat és a legnemesebbet
szeretnék mindig átnyújtani a színpadon. Ha véletlenül
valamit eltévesztenek, napokig emlegetik, tanulnak belőle.
Nem kényszerből, hanem civil kurázsiból jönnek össze.
A próbák végén nem rohannak haza (pedig a család is
fontos számukra), hanem külön gyakorolnak, vagy még
egyszer elpróbálják századszorra is a következő fellépés
műsorszámait.
Megemlíteném még, hogy önazonosságukat az is bizonyítja,
hogy elfogadják és megköszönik a segítséget és a támogatást,
de anyagilag is függetlenek, szabadok szeretnének bizonyos
értelemben lenni. „Nem panaszkodni jöttek a világra, hanem
fényleni” – ahogy Maczkó Mária a zseniális népdalénekes
mondta az egri zsűri tagjaként. Ezért alakítottak egyesületet,
így a pályázatokon nagyobb összegeket is sikerült
elnyerniük. Ebből a pénzből önálló CD-t, új fellépőruhát,
továbbképzéseket és művészeti vezetőjük illetményét is
sikerül finanszírozni. Nem az önkormányzattól várnak
segítséget, támogatást, hanem anyagi téren is próbálnak
teremteni nem csupán „művészetin”.
Van még valami más, amit én csodának tartok, hogy nem
csak eljárnak próbákra, nem csak közösséget építenek,
nemcsak tisztelik, szeretik egymást és az ősi, népi kultúrát,
hanem többen hangszeres kiséretet, szólóéneklést, népi
mesemondást, néptáncot külön tanárnál, tanfolyamokon is
tanulnak. Így önmagukat és a népdalkört is erősítik. Ezért
már le a kalappal előttük! Ide már szuper motiváció, energia
és időbeosztás kell!
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Ha röviden kellene dicséretet írni: Kedves Népdalköri
Tagok, nagyon örülünk, hogy vagytok magatoknak,
Nyársapátnak, nekünk! A jó közösséget természetesen
támogatók, segítők, lelkesítők is körülveszik. A férjeknek,
barátoknak, érdeklődőknek, az önkormányzatnak hálás
köszönet jár érte! Szerényen és halkan szeretném bátorítani
a falu polgárait, hogy értékeljék talán még jobban a csoport
tevékenységét, mint eddig! A gyerekek között végzett
munkájukat a szülők őszintén támogassák! Valamint, ha
a sok-sok kiváló hangú nyársapáti közül valaki indíttatást
érez, vállalja a rendszeres idő- és energiaáldozatot,
szívesen, barátsággal és segítőkészen várják soraik közé.
Az egyesület a következő évtől jogosulttá válik az 1%os adótámogatásra, ha valakinek módjában áll, ezúton is
segítheti tevékenységüket.
Azt kívánjuk, kívánom, hogy még sokáig egészségben

és szeretetben, valamint sikerekben műveljék az egyik
legnehezebb dolgot a világon, az előadóművészetet,
öregbítsék falunk jó hírnevét, minden ellenkező
híreszteléssel szemben. Valósítsátok meg nemes terveiteket,
vigyétek mindenfelé a létező legjobb hírt, hogy létezni, élni
jó! Gratulálok a szép sikerhez!
Utóirat:
Ugye patetikus, régimódi, mások szerint nyálas és főleg
szubjektív voltam? Nem szégyellem. Sőt önző is leszek,
hiszen tudom, mennyi áldozat és mennyi munka van ebben
a programban a feleségemnek is. Szép volt Erzsó! Szép volt
Nyársapáti Népdalkör, Sanyi és Laci!
Tisztelettel:

Tóth Tibor (egyszerűen, magyarul,
nem angolul vagy hottentotta szimbolikus nyelven)

Véradás
„Aki egészséges, az reménnyel teli, és aki reménnyel teli, annak
mindene megvan.”
Arab mondás

Vérre nagy szükség van a
gyógyításhoz. Az emberek 7075 %-a az élete során olyan
helyzetbe kerül, hogy neki vagy
szeretteinek vérre van szüksége.
Ezt sajnos sokan elfelejtik. Egyetlen véradással 3 ember
életét menthetjük meg, illetve többféle gyógyszer állítható
elő belőle.
Kifejezetten lélekemelő érzés, amikor kapunk SMS-t, hogy
vérünket felhasználták.
2021. szeptember 1-én ismét véradás volt Nyársapáton a
megszokott helytől eltérően az egészségházban, mivel a
művelődési ház jelenleg más célt szolgál.
A kisebb hely miatt csak két ágyon történt a vér levétele,
de ez semmi problémát nem okozott senkinek. 16 fő
jelentkezett véradásra, és mindenki alkalmas is volt
donornak. Ismét volt első véradónk is! Dicséretben is
részesültünk, mert 16 fő nem kevés, főleg, hogy véradóink
közül 7 fő irányított véradáson vett részt Kecskeméten egy
helyi betegünk gyógyulása érdekében, így ők itt nálunk
nem jelenhettek meg. A hangulat most is igazán jó volt,
szinte egy nagy család vagyunk már. Ráérős beszélgetés
mellett elfogyasztottuk a finom teát, és a frissen sütött
pogácsákat és süteményeket, melyeket támogatóinknak
köszönhetünk, Csehné Bakos Erzsikének, Csehné Vermes
Áginak, Horváth Zsuzsának, Micziné Zsuzsa néninek és
Mészárosné Marikának.

Nagy örömmel hozzák a sütiket, ezzel támogatják a sikeres
véradásunkat.
A véradók minden tiszteletet megérdemelnek! Hála és
köszönet azoknak, akik vérük adásával hozzájárulnak
mások életének megmentéséhez!
Köszönjük Vank Nándorné Ilona – Magyar Vöröskereszt
Pest Megyei Szervezetének munkatársa – kedvességét,
a Szolnoki Véradó Állomás csapatának türelmét, és
szakértelmét. Vankné Ilona a Vöröskereszt által 3
db nagy élelmiszer csomagot átadott Bárány István
tanyagondnoknak, aki ki is vitte a rászorultaknak.
Mindenkinek jó egészséget kívánok! Vigyázzunk egymásra!
Jövőre ismét találkozzunk a legközelebbi véradáson!
Törökné Révész Anna
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Testületi ülésen történt...
Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2021. szeptember 29-én ülésezett. Az önkormányzat
csatlakozott
a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához. A következő
napirendi pontban Szőke Piroska Andrea beszámolója
alapján a Nyársapáti ÁMK Elek Apó Óvoda 2020/2021es beszámolója, valamint a Nyársapáti ÁMK Elek Apó
Óvodájának 2021/2022-es munkaterve került elfogadásra.
A Nyársapáti Gyermekekért Közalapítvány elnöke, Szeri
Kata Klaudia lemondott tisztségéről, új elnöknek egyhangú
döntés alapján Tóth Gábort, kuratóriumi tagnak pedig
Grósz Adél Ellát választotta meg a képviselő-testület. A
folytatásban döntés született az önkormányzat tulajdonában
álló szolgálati lakás értékesítéséről, illetve a FORD
TRANSIT típusú LMS-381 frsz.-ú tanyagondoki kisbusz
eladásáról. Polgármester úr a régi orvosi szolgálati lakás
jövőbeni helyzetéről beszélt, majd a nemrégiben elkészül
járdák mentén történő fásítás terveiről számolt be. Az
egyebek napirendi pontjában szó volt a pályázaton nyert
közösségi ház kialakításáról, valamint az orvosi szolgálati
lakás felújításáról. Az ülés végeztével Tóth Gábor szólalt
fel, mely során a gyermekétkeztetés minőségét kifogásolta.
A Kisméhecske Kft. által szállított ételekre az elmúlt
időszakban többször érkezett panasz.

Perna Pál
Nemzeti összetartozás
Miért nincs közös tűzhelyünk?

Hétfő: 08:00 – 16:00
Kedd: 08:00 – 12:00
Szerda: 08:00 – 16:00
Csütörtök: 08:00 – 14:00
Péntek: 08:00 – 12:00

Uram! A Te tűzhelyedhez jöttem újra,
szobám hideg, elfogyott a fám és szenem.
Csak a vigasz maradt, hogy tüzem egyszer égett,
kitől kérjek, ha nem Tőled, segítséget?
Kinn esik, nézd! panaszos szemmel
költőnek lenni, megesik.
Magam vagyok már a tüzednél,
a lángokban, ha baj akad,
hitetlen szép magyar igékkel
vetek-szórok rá gallyakat.
Te jó paraszt álmokkal hallgatsz,
az ég is némán néz le ránk,
tüzünk álmosan ég az éjben,
jól füstöl az ősi magyar rőzseláng.
Más tájakról ide tévedt kalandor,
melegre váró vágy vagyok,
Sorsom vásári semmiségek kacatja,
fénylő csillagok kimúlt röge, elfáradt sírás.
S ezrek vagyunk – e sorban ezrek,…
Rőzsénk egy, de más a láng, melybe szórjuk.
Vajon mi lenne, ha egyszer összehordanánk,
a sok mese, utálkozás, sírás és szenvedés
ezer könnygallyát lángnak adnánk
egy nagy-nagy közös tűzhelyen,
és egy máglyából lobogna jajunk.
De mi sajnos jó magyar átokkal
más tüzéhez szoktuk hordani a gallyunk.
Nem így akartam! Én is csak őgyelgek,
mint vénasszony, ki önmagát siratja.
Az én könnyem béke, minden gondolata,
még akkor is, ha köröttem hullanak a rögök.
Nem így akartam! Színes álmokat álmodtam,
sokat biztató nagy hitű igéket,
úgy érzem, többet kellett volna tenni, sok az ígéret!
De arcom mégis Isten arca,
Ásító üveg a még fennmaradt időre.
A sorsom egy mély ránccá szélesülve,
az Isten arcán ezrek arca lett.

Gyámügyi Osztály ügyfélfogadási rendje:

Domonyvölgy, 2021.szeptember 08.

Kis Miklós
polgármester

Pest Megyei Kormányhivatal
Nagykőrösi Járási Hivatala
Ügyfélfogadási rendje 2021. 02. 01-től
Hatósági Osztály ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 08:00 – 15:00
Szerda: 13:00 – 16:00
Péntek: 08:00 – 12:00

Kormányablak Osztály:
		

Hétfő: 08:00 – 18:00
Kedd: 08:00 – 16:00
Szerda: 11:00 – 19:00
Csütörtök: 08:00 – 16:00
Péntek: 08:00 – 14:00

Győri Gábor r. zászlós,
körzeti megbízott
telefonszáma:
70/492-0784
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Óvodai hírek
ÁLLATKERTBEN JÁRTUNK
Ebben az évben is lehetőséget kaptunk arra, hogy ellátogassunk ingyenesen a Fővárosi Állatkertbe. Ez minden gyermek
életében fontos esemény; mert még én is emlékszem, amikor anyukámmal először eljutottunk a legnagyobb állatkertbe.
Köszönöm mindenkinek, aki ehhez a programhoz hozzájárult: Kis Miklós polgármesternek és a képviselő-testületnek.
Szőke Piroska Andrea

50 éves a nyársapáti óvoda
Nyársapát község óvodája 1971. október 1-jén nyitotta meg
kapuit 1 csoporttal, egy óvónővel és két dajkával. A fél
évszázados születésnapot 2021. október 1-jén ünnepeltük
az óvodások, Földi László országgyűlési képviselő úr,
Kis Miklós polgármester úr, dr. Bicskei Krisztina jegyző
asszony, az óvoda volt és jelenlegi dolgozói megtisztelő
jelenlétében.
A gyerekek már reggel megkezdték az ünneplést torta,
csodás bábjáték Benedek Elek: A kiskakas gyémánt
félkrajcárja meséjével.
Délután 4 órakor az óvoda nagycsoportosai nyitották
vidám műsorukkal a szülinapi ünnepséget. Az Apacuka
zenekar Tükör című számát adták elő nagy átéléssel
mindenki örömére. Földi László országgyűlési képviselő
mondott ezután köszöntőt, úgy igazán a gyerekekhez
szólóan. Énekeltek is együtt, ami az ovisoknak és nekünk
vendégeknek is nagyon tetszett. Ezután a fenntartó nevében
Kis Miklós polgármester úr mondta el gondolatait. Az
óvoda első óvónője, Fodor Ferencné Gyöngyvér egészségi
állapota miatt sajnos nem lehetett jelen, de elküldte
visszaemlékezését a kezdetekről, amit Szőke Piroska
Andrea óvodavezető olvasott fel:

-Hogy állnék? Másfél éves a lányom.
-Hozod Őt is. Ahol a falu 40 óvodás
gyermeke elfér, csak elfér az óvónéni gyermeke is.

Így is lett. Két nappal a nyitás előtt még üres volt az óvoda,
be kellett rendezni. Bognár Pista tanácsi dolgozóval, Bekker
Jancsi sofőrrel elmentünk Budapestre, a Centrum áruházba
és nyitástól zárásig bevásároltunk. A lábasoktól a kanalakig,
a törölközőktől a poharakig, az asztalterítőktől a tányérokig,
a játékoktól a függönyökig mindent megvettünk. 1-én
megvolt az ünnepélyes megnyitó, másnap munka. Volt
izgalom, sírás-rívás, de a sok újdonság egy-két hét alatt
megvigasztalta a gyerekeket. A nagy játszótér már akkor
rendelkezésünkre állt hintával, homokozóval. Az óvodához
nekem volt egyedül fogalmam a faluban, mivel másfél évig
a ceglédberceli óvodában dolgoztam. Nyomtatványok nem
voltak, nem tudtam hova könyvelni, nem volt egyszerű a
helyzet. Egy óvónővel, két dajkával, 40 gyerekkel azért
elindultunk. Tízóraihoz, uzsonnához én vásároltam be.
Egy füzetbe írtam mit vettem és mennyiért. A dajka nénik
elkészítették. Emlékeim szerint az ebédet a Nagykőrösi
Konzervgyárból szállították. Nem volt zökkenőmentes
az indulás, de örökre emlékezetes marad. Szerettük az
„Szeretett óvodám, óvodai dolgozók, óvodások! Kedves ünnepeket. Az első évzáróra az SZMK elnöktől, Sárik
Vendégek!
Gyulánétól egy fényképalbumot kaptam, hangsúlyozva,
50 éves az óvoda … benne az egész aktív életem, hogy ez nem az enyém, hanem az óvodáé. Rakjunk bele
fiatalságom. 23 éves voltam 1971. október 1-jén. Azt fényképeket, örökítsük meg a fontos eseményeket! Úgy
mondta a tanácselnök:
emlékszem, 4 vagy 5 darab van, biztosan meg lehet nézni.
Szép emlékek.
-Gyöngyvér! 2 hét múlva munkába állsz!
Mesélhetnék még, de gondoltam, a 60 éves jubileumon

HÍRMONDÓ
folytatom az óvoda történetét (sírva röhögő szmájli).
Nagyon sajnálom, hogy nem lehetek itt, ez az első jubileumi
ünnepség, amit kihagyok. Minden gondolatban veletek
vagyok, kívánok szeretetet, békességet, boldogságot, jó
egészséget mindenkinek. Addig is szeressétek az óvodámat,
vigyázzatok rá!
Gyöngyvér óvónéni”
Természetesen – amiről Gyöngyvér írt – meg lehetett nézni
a fényképalbumokban lévő fotókat és egyéb érdekességeket
azon a kiállításon, ami már az óvoda bejáratánál fogadott
bennünket, illetve egy időkapszulába elhelyezhettük a jövő
óvodásainak szánt üzeneteket.
Meglepetésként, haladva a korral egy kisfilmet készítettek
az 50 éves évfordulóra nagy szeretettel, amit meg is
nézhettünk az ünnepségen. Köszönet a film szereplőinek:
Bognár Istvánnak, Dobos Józsefnek, T. Nagy Andrásnak,
Biró Csillának, Mogyorósi-Erdős Beátának, Fónagy
Adriennek, Kovács Reginának és Molnár Dorinának, hogy
vállalták emlékeiket a nagyközönség előtt. A felvételeket
kisfilmmé Makó András állította össze.

11. oldal
A gyerekek legnagyobb örömére egy igazán jól sikerült
interaktív koncertet adott a Répa, Retek, Mogyoró Együttes.
A műsor után az SZMK elnöke, Mogyorósi-Erdős Beáta és
Tóthné Kapus Diána egy gyönyörű fényképalbumot adott
át az óvoda vezetőjének, hogy folytatni tudják az óvoda
emlékeinek dokumentálását a jövő számára.
Ezt követően az óvoda udvarának közepén egy gesztenyefát
ültetett el Kis Miklós polgármester úr, Bognár István,
Dobos József és T. Nagy András. A fa mellé helyezték el azt
az időkapszulát, amibe az ünnepség elején írt gondolatokat
raktuk. A Szarka György által készített kapszulát majd 50 év
múlva bontják föl az akkori ünneplők, a mostani óvodások.
Egy születésnap sem múlhat el torta nélkül, így az óvoda
szülinapját is egy közös tortázással zártuk.
Köszönjük minden szervezőnek, segítőnek, támogatónak a
munkáját, ami nélkül mi vendégek nem érezhettük volna
ilyen jól magunkat ezen a csodás születésnapon.
Köszönettel:
Nagyné Kovács Éva
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Iskolai hírek

#beactive
2021. szeptember 24-én iskolánk az Európai Sporthét
keretében sportnapot tartott. A szokásokhoz hűen egész
délelőtt a sporté volt a főszerep. Rövid bemelegítés
követően a felső tagozatot ismét egy Kinizsi próba várta. Az
alsósokat pedig egy akadálypálya, melyet Dobozi Julianna
állított össze korcsoportoknak megfelelően.
Idén 5 állomást teljesítettek a résztvevők. Első és
leggyorsabb szakasz az akadálypálya volt, amin a különféle
sportszerekből készítettünk akadályokat. Következő
állomáson a kitartásnak volt fontos szerepe, csak egy pohár
víz nehezítette a továbbjutást. Harmadik állomáson egy
„mocsárral” találták szemben magukat a diákok. Itt logika

mellett az egyensúlyozás is fontos szerepet kapott. Ezután
a zsákban ugrálás szintidejét mérték a segítők. Az utolsó
és egyben kedvenc állomás a célbalövés lett, ahol plusz
pontokat lehetett szerezni a pontos lövésekkel.
A feladatok teljesítése közben a várakozó diákok csapatépítő
feladatokon vehettek részt, melyek közül a kedvenc a
kötélhúzás lett. A kissé hűvös időjárás ellenére mindenki
aktívan és lelkesen részt vett az eseményen.
Ezúton is szeretném megköszönni Dobozi Julianna és a
kollégák segítő munkáját.
Szabó Ágnes

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Nyársapát Község Önkormányzata 2021-ben is csatlakozott a Bursa Hungarica Önkormányzat Ösztöndíjpályázathoz.
Pályázatot nyújthatnak be a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű:
•

felsőoktatási hallgatók, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes
idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják
tanulmányaikat („A” típus)

•

a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, akik a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni („B” típus)

Részletes pályázati kiírás:
•

A típus: https://emet.gov.hu/bursa-2022-a-felhivas-palyazok-reszere/

•

B típus: https://emet.gov.hu/bursa-2022-b-felhivas-palyazok-reszere/

Regisztráció és pályázat beadása: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A pályázat beadásához segítség a https://emet.gov.hu/eper-bursa-belepesi-pontok/ oldalon található.
A pályázat az online felület megnyitását követően azonnal benyújtható.
Beadási határidő: 2021. 11. 05.
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Sport hírek

Nyársapáti Szabadidő Sport Egyesület
Lassan az aktuális szezon felét letudja a Nyársapáti Sz.SE
felnőtt labdarugó csapata. Az 5. fordulót követően (1
elhalasztott meccsel) a 3. helyen áll a csapat, veretlenül és
mindösszesen 3 gólt kapva.
Az elmúlt egy hónap se telt munka nélkül, amelyek
azonban abban a szakaszában vannak amelyek kevésbé
látványosak, azonban szükségesek és sokszor teljes embert
vagy embereket igényelnek. Kifejezett öröm, hogy az U16
korosztály is megkezdte a bajnoki meccseit, hiszen mind
a versenyengedélyek, mind pedig a sportorvosi igazolások
elkészültek.
Folyamatosan mennek az ötletelések, hogy mit és hogyan
lenne lehetőség megvalósítani, azonban óvatos és logikus
lépésekre van szükség.

Kifejezett öröm, hogy hazai meccseken volt, hogy a 200
fő nézői létszámhoz is közel voltunk, ami remek meccs
hangulatot biztosít. Mindezek mellett számos lelkes
szurkoló elkíséri a csapatot az idegenbeli szereplésekre, sőt
az utánpótlás játékosok is amikor és akinek van lehetősége
meglátogatja a felnőtt mérkőzéseket.
A bajnokság legnehezebb szakaszába érkezünk októberben,
amikor a versenysorozat éllovasaival játszunk és számos
presztízs meccsre is van még kilátás, amelyre továbbra is
várunk mindenkit.
Ezúton köszönjük Erdős Benő úrnak a felajánlott pezsgőt a
Nagykőrös ellen megvívott győztes hazai meccs alkalmával.
Szerencsés Attila

14. oldal

NYÁRSAPÁTI

Ökölvívás
Élversenyzőink számára a világbajnoki válogatás volt érdekeltek voltunk, a Vasas-Süllős rengeteg érmet nyert,
célkeresztben a 2021-es Budapest-bajnokságon, utánpótlás ahogy ez az alábbi eredmény-összefoglalóból is látszik.
bokszolóink pedig számos érmes helyezéssel gazdagodtak
Csepelen.
Felnőtt Férfi:
A felnőtteknél világbajnoki válogató is volt egyben a
mögöttünk hagyott Budapest-bajnokság. A válogatott
- 80 kg - Lakatos Kristóf - III. hely
szakmai stábja ezekben a hetekben próbál benyomásokat
- 92 kg - Brajercsik Attila - II. hely
szerezni a versenyzőkről, hogy megalapozottan állíthassák
- +92 kg - Börzsei Kornél - I. hely
össze az október végi belgrádi vb-re utazó csapatot.
- +92 kg - Anselment Tizián - II. hely
A Budapest-bajnokságon egyébként utánpótlásszinten is
Forrás: www.vasassc.hu

Megújult a posta melletti játszótér
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Házhoz menő csomagolási és zöldhulladék
2021. II. NEGYEDÉVI SZÁLLÍTÁSI REND
FIGYELEM! 2021. július 5-től a hulladékszállítás CSÜTÖRTÖKI napokon történik! A szállítás CSÜTÖRTÖKI
napra való áthelyezése érinti a házhoz menő csomagolási és zöldhulladék gyűjtést is, melyek időpontjai az alábbi
táblázatokban található.
A kommunális hulladékszállítás napáthelyezést megelőző utolsó alkalma: 2021. június 30. – szerda, majd a
napáthelyezést követő első alkalma: 2021. július 8. – csütörtök.

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2021.
július

augusztus

szeptember

október

november

december

22.
19.
16.
14.
11.
9.
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft.
által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max.
70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az
ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség
esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az
ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok
szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával megegyező: 441 Ft+ÁFA/
db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt,
kék színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2021.

július

augusztus

szeptember

október

november

december

8.; 22.
5.; 19.
2.; 16.; 30.
14.; 28.
11.; 25.
9., 23.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot (csomagolási hulladék
gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak.
Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás
nélkül kihelyezhető bármely átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól
látható módon megjelölt (sárga színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is.
Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a
tároláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!
FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on
történik! (József A. u.)

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) házhoz menő
rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.
Zsák értékesítés
ügyfélfogadás

cím

helyszín

Nyársapát, József A. u. 12.

COOP Élelmiszer

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés
cím

ügyfélfogadás

telefon

H -P: 6.00 – 18.00
Szo: 6.00 – 13.00
V: 6.00 – 12.00
e-mail

honlap

DTkH Nonprofit Kft.
H: 8.00 - 20.00
53/500-152
ugyfelszolgalat@dtkh.hu www.dtkh.hu
2700 Cegléd, Kút u. 5.
K, Sze, Cs: 08.00 - 15.00
53/500-153
Kérjük fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínek és nyitva-tartások tekintetében, mert a járványügyi helyzettől
függően eltérhetnek a feltüntetetettektől!
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Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Nyársapát Község
Önkormányzata a szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó támogatás jogcímén 221
erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlásához kapott
4.210.050,-Ft támogatást.
A támogatás feltételeit és eljárási szabályait
Nyársapát Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2018. (XI.30.) önkormányzati
rendelete szabályozza az alábbiak szerint:

szociális ellátásokról szóló törvény szerinti:
•
•
•

•

aktívkorúak ellátására,
időskorúak járadékára,
települési támogatásra jogosult (e támogatásban
részesülők közül különösen a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével
kapcsolatos támogatásban részesülők), valamint
a gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevelő család.

A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni
ellátásként adható annak a személynek vagy
családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, időszakosan bekövetkezett A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra
vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül
küzd, feltéve, ha a kérelmező
a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
•

•
•

háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 130%-át, azaz 37.050 Ftot,
egyszemélyes háztartás esetében az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%át, azaz 42.750 Ft-ot,
lakása fával fűthető.

Az elbírálásánál – a jogosultsági feltételek megléte
esetén – előnyt élvez, aki a szociális igazgatásról és

A támogatásként legfeljebb 5 m3 tűzifa állapítható
meg.
A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem
értékesítheti, nem adhatja át másnak.
Az eljárás kérelemre indul, melyet a Nyársapáti
Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet benyújtani
2021. november 15-ig. A határidő jogvesztő.
Kis Miklós polgármester

A falu központját ékesíti az újonnan létesült szökőkút
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KÉRELEM SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ
Személyi adatok
1. Név: ..........................................................................................................................................
2. Születési név: ............................................................................................................................
3. Anyja neve: ...............................................................................TAJ szám: .............................
4. Születési hely, év, hó, nap: .......................................................................................................
5. Lakóhely: ..................................................................................................................................
6. Tartózkodási hely: ....................................................................................................................

7. Nyilatkozom, hogy lakásom fával fűthető, fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezem.
A lakás nagysága: ……………m2, szobák száma: …………………
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy nem vagyok illetve a családomban nincs,
aki a) erdőgazdálkodó,
b) erdőtulajdonos,
c) az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést végzett.

8. Az igénylővel egy lakóingatlanban élők száma: ……………… fő
9. Az egy lakásban élő személyek adatai (kérelmező adatait itt nem kell feltüntetni)
Név

Születési hely, idő

Anyja neve

TAJ
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10. Jövedelmi adatok:

A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastársa
(élettársa)

Gyermekei

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó jövedelem és
táppénz
ebből: közfoglalkoztatásból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
3. Nyugellátás, megváltoziott
munkaképességű személyek ellátása és
egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások
4. Gyermek ellátásához és gondozásához
kapcsolódó támogatások (gyed, gyes, gyet,
családi pótlék, tartásdíj, árvaellátás)
5. . Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által
folyósítottrendszeres ellátások
7. Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem …………….. Ft/hó.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak
megfelelnek
Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem elbírálására
jogosult szerv – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti. Hozzájárulok a
nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához.

Nyársapát, 2021. …………………..

................................................
igénylő aláírás
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötött:
Pap Zoltán és Fónagy Adrienn
Cintia szeptember 25-én.
Gratulálunk!

Meghalt:
Dobos Péter Pál Nyársapát, Viola
utca 25. szám alatti lakos 2021.
szeptember 18-án, 30 éves volt.
Emlékét őrizzük!

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik Dobos Péter
Pál temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, mély
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Hirdetések
Nagykőrösön a
Nagyi-Sütödébe két
műszakos munkarendbe
megbízható, talpraesett
munkatársakat keresünk
korlátozott létszámban.
Érd.: Nagykőrös,
Mentovich u. 6. szám
alatt, vagy a 30/9768776-os telefonszámon.

Anikó Fodrászat
Fodrászat:
hétfő-szerda-péntek:
délután
kedd-csütörtök-szombat:
délelőtt
Bejelentkezés a
fodrászüzletben valamint a
06-20-485-2913, 53-389-106
telefonszámon.

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!

Majorette felhívás!
Kedves ISKOLÁS diákok! Kedves volt tanítványaink!
Szeretettel várunk benneteket majorette csoportunk
és közösségünk új és régi tagjaként!
Ha szereted a zenét, a táncot, a mozgást és a szépet csatlakozz hozzánk!
Várjuk jelentkezésed!
telefon: +36/30-215-01-55

Anikó néni
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Masszázst, pedikűrözést vállalok. Pedikűrözésnél igény
esetén házhoz is szívesen kimegyek. Valamint kisebb
varrási problémájával is kereshet bizalommal.
Időpont egyeztetés alapján szeretettel várom régi és új
vendégeimet.
Elérhetőségem: 06-70/5766859; Balogné Rita

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
Fuvarozás, áruszállítás!
3,5 tonnás kisteherautóval fuvarozást vállalunk:
•
•
•
•
•
•

költöztetés
áruszállítás
ömlesztett áru szállítása
sóder
homok
sitt

Elérhetőség: 06/70 340 86 46

