XXVIII.
évfolyam
2021.
november 10.

343. szám

MEGHÍVÓ

Szociális Munka Napja

Nyársapát Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2021. december 1-jén (szerda) 17 órakor a
Szarka Mihály Művelődési és
Szabadidőközpont nagytermében
FALUGYŰLÉST tart,
melyre tisztelettel meghívja a falu lakosságát.

Az Országgyűlés 2016 decemberében döntött arról,
hogy november 12-ét, a Szociális Munka Napját
munkaszüneti nappá nyilvánítja.

A mindenkori járványügyi intézkedések
betartása mellett!
Mindenkit szeretettel vár:
Kis Miklós polgármester

A szociális munka napjának célja, hogy ráirányítsa
a figyelmet azokra a szakemberekre, akik az év
minden napján segítik, gondozzák segítségre szoruló
honfitársainkat. A munka elismeréseként, amelyet
a szociális, a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi
szolgálatokban dolgozó munkatársak felkészülten,
elkötelezetten és magas szakmai színvonalon végeznek.
Ők ma fáradhatatlan és nélkülözhetetlen munkásai
annak, hogy a magyar társadalom befogadó, összetartó és
a nehézségekkel küzdő emberekkel szolidáris közösség
legyen.
A szociális munka napján Bimbó Pál és Bárány István
tanyagondnokainknak mondunk köszönetet az egész
évben végzett áldozatos munkájukért.
Kis Miklós
polgármester

ADVENT VASÁRNAPJAI
Hagyományainkhoz híven szeretettel hívjuk és várjuk Nyársapát lakosságát, a gyermekektől a legidősebbekig
ADVENTI ÜNNEPSÉGÜNKRE a templomba, illetve a templom elé minden vasárnap 17 órakor.
Hetente más programmal, finom forralt borral, teával, zsíros kenyérrel készülünk, és együtt várjuk Jézus születését.
November 28-án 17 órakor a művelődési ház programjában Murvai Júlia és Tánczos Tibor előadásában adventi
dalokat hallhatunk.
December 5-én 17 órakor az általános iskola diákjai szerepelnek meglepetés vendéggel.
December 12-én 17 órakor a Nyársapáti Népdalkör fellépése szórakoztatja az ünneplő közönséget.
December 19-én 17 órakor az óvodások és az óvoda dolgozói karácsonyi műsorát láthatják.
Várjuk együtt a karácsonyt és a kis Jézus születését az adventi vasárnapokon Nyársapáton!
Művelődési ház dolgozói
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Beruházásaink
Hamarosan újra a megszokott helyen, egy modernebb és jól felszerelt környezetben intézhetik ügyeiket a község lakói.

Pest Megyei Kormányhivatal
Nagykőrösi Járási Hivatala
Ügyfélfogadási rendje 2021. 02. 01-től
Hatósági Osztály ügyfélfogadási rendje:
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
Gyámügyi 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
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Nyugdíjas nap Nyársapáton
Nyársapát Község Önkormányzata 2021. október 8-án
délre hívta a község nyugdíjasait a Szarka-kúriába, ahol
szeretettel vártuk az ünnepelteket a téliesített szanétli
gyönyörűen feldíszített asztalai mellett. Az ízléses őszi
dekorációt az óvoda dolgozói készítették nyugdíjasaink
tiszteletére.
Az érkezőket Mészáros István és polgármester úr
pálinkájával fogadtuk.
Először Kis Miklós polgármester úr mondta el szívhez szóló
köszöntőjét, majd Murvai Julika és Tánczos Tibor zenés
nosztalgia műsorát láthattuk, hallhattuk. A csodálatos hangú
zenészek magas színvonalú előadása hatalmas tetszést
aratott. Az ismert melódiákat együtt énekeltük, és tapsoltuk
végig az előadókkal. Köszönjük a nem mindennapi élményt!

Ebédre az önkormányzat Varga Dániel által főzött finom
marhapörköltet kínált a vendégek részére. Az ebéd után
felszolgált rétes Kis Miklós polgármester úr személyes
ajándéka volt. A képviselő-testület tagjai mindenkit virággal
ajándékoztak meg. A mindent eláruló fotókat Varga Irénke
készítette.
A nagyon jó hangulatú rendezvény baráti beszélgetéssel
zárult a kellemes őszi napsütésben.
Hálásan köszönjük mindenkinek, aki munkájával,
közreműködésével, segítségével hozzájárult a nyugdíjasok
napja sikeréhez!
Nagyné Kovács Éva
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Óvodai hírek
Színházban jártunk
Az Elek Apó Óvoda nagycsoportosainak lehetősége volt
ebben a nevelési évben színházbérletet vásárolni.
A három előadásból álló sorozat jó lehetőséget nyújt arra,
hogy a gyerekek betekintést nyerhessenek a színházak
világába, új formában találkozzanak irodalmi alkotásokkal.
Az első alkalomra október 19-én került sor. A Hetvenkedő
János című darabot nézhettük meg. Remek színészi játékot,
csodálatos és kreatív díszletet láthattunk. A gyerekek

feszült figyelemmel és izgalommal nézték végig a műsort.
A bemutatott mesejáték magával ragadta a gyerekeket. Az
előadást hatalmas tapssal köszöntük meg.
Köszönjük a lehetőséget, hogy ilyen remek programot
nézhettünk meg.
Külön köszönet az önkormányzatnak, Bárány Istvánnak és
Pásztor Norbertnek, hogy segítettek megoldani az utazást
Ceglédre.
Óvónők

Csoportképek

Maci csoport (kiscsoport)
Felső sor: Cseh Rita pedagógiai asszisztens, Halász Anna óvónéni, Szőke Piroska Andrea óvódavezető, Dombóvári Judit
óvónéni, Bana Gábor Dénes
2. sor: Durucz László, Kuti Hanna, Nagy Benett László, Rácz Csenge, Szemán András, Nagy Zselyke, Lengyel Hunor
Gábor, Szabó Csenge, Lunka Milán
3. sor: Aszódi Benett, Simon Amira Maja, Boda Kristóf, Tóth Anna, Sági Szófia, Kiss István, Zsákai Benett Viktor, Papp
Milla, Fekete József, Jankó Katerina
Alsó sor: Biró Zoé, Óvári Gábor Dezső, Mogyorósi-Erdős Lenke, Gödény Fanni, Nemes Nikoletta, Petrik Dorina Amira,
Lunka Jázmin, Lőrincz Edvárd, Nyitrai Lili, Farkas Boglárka
Hiányzók: Strabán Anna daduska, Kali Jázmin, Kővári Martin Barnabás, Nagy Richárd Levente, Sófalvi Martin, Vas
Fanni
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Méhecske csoport (középső csoport)
Felső sor: Tóth Helén, Molnár-Tóth Zsanett daduska, Nagy Rebeka Réka, Víg Viktor, Kásáné Bata Ágnes óvónéni,
Szőke Piroska Andrea óvodavezető, Balog Zétény, Bárány Kinga, Cseh Rita pedagógiai asszisztens, Ficsor Milán
Középső sor: Rafael László Dávid, Kubinyi Lara, Kubinyi Mira, Völgyi Melánia, Szőke Nolen, Turkevi-Nagy Léna,
Nyitrai Julianna Erika, Lunka Szafia, Horváth Zsanett, Durucz Richárd
Alsó sor: Bogár Dániel Martin, Bimbó Elizabet, Dombovári Zente, Dobos Luca, Szőke Rebeka, Kapás Réka, Szalai
Kinga Vivien, Podmaniczky Maja
Hiányzók: Kisprumik Marianna óvónéni, Kiszel Dorina, Palotai Bence Nimród, Pásztor Benjámin, Rehor Fruzsina
Flóra, Sófalvi Marcel Zoltán, Tóth Kristóf Pál, Lunka Szabolcs

Retro Disco az ovisokért
Október 9-én tartottuk a Szülői Munkaközösség által bulit varázsoltak nekünk!
szervezett, az óvodások támogatásáért tartott Retro Discot
az Apáti Dance Clubban. Régi szokást elevenítettünk
Szeretnénk beszámolni a bevételünkről:
fel ezzel és szeretnénk újra hagyománnyá tenni. Nem
gondoltuk, hogy ekkora sikere lesz!
Belépő jegyek: 140.000.Adománygyűjtő doboz tartalma: 32.615.Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki Támogatói jegyek: 138.321.valamilyen formában támogatta az ovisokat- akár támogatói
jegyek, akár belépőjegy vásárlásával. Köszönjük azoknak a Összesen: 310. 936.szülőtársaknak a felajánlását, akik fedezték kiadásainkat.
Reméljük, akik eljöttek, jól érezték magukat és legközelebb
Hálásak vagyunk Lócskai Istvánnak, aki biztosította nekünk is velünk tartanak!
a helyszínt és rengeteget segített a szervezésben. Valamint Terveink szerint februárban várható folytatás!
köszönettel tartozunk Gönczi Károlynak és Molnár 		
Csabának, akik ingyen zenéltek, és egy nagyon jó hangulatú 				 óvodai Szülői Munkaközösség
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Süni csoport (nagycsoport)
Felső sor: Benchea Irina daduska, Szalai Dávid,Lengyel Nimród Attila, Jenei Ádám, Csehi Istvánné óvónéni, Nagyné
Szathmáry Dóra óvónéni, Szőke Piroska Andrea óvodavezető, Lunka Dániel, Cseh Rita pedagógiai asszisztens, Horváth
Szofi, Agha Elizabet Isioma
Középső sor: Dobos Botond, Lunka Nóra Brigitta, Jenei Zsolt, Molnár Szofi, Pásztor Dávid, Pásztor Ádám, Szó Tibor,
Vass Dénes, Hernádi Dominik Márk, Klément Zsolt Dominik, Ribár Aranka Csilla, Kunos Kristóf
Alsó sor: Mogyorósi-Erdős Janka, Sulyák Natália Zoja, Molnár Gergő, Petrik Zita Szimonetta, Cseh Bence, Stana Norbert, Paál Annamária Szandra, Kiss Dorina, Szemán Roland Péter
Hiányzók: Csiló Nikoletta, Fajka Máté Márk, Muszka Andrea, Petrik Flóra Fruzsina, Suko Edina Noémi

Magyarok Kenyere program
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a MAGOSZ (Gazdakörök) együttműködésével a
2021. évi Magyarok Kenyere program keretében 500 kg lisztet adományozott térítésmentesen
Nyársapát Község Önkormányzata részére.
Az adományból december hónapban részesülnek a rászoruló családok.

Kis Miklós polgármester

Valaki megint elhagyott
Nemrég érkezett a gyászjelentés,
melyben a család értesített, hogy
templomunk tervezője, az általunk
tisztelt, nagyra becsült és szeretett
Török Ferenc 2021. szeptember 10én, életének 85. évében elhunyt.
A 80. születésnapján a Pesti
Vigadóban rendezett impozáns
életmű kiállításán a Polgármester

úrral együtt még találkozhattunk vele. Most elfoglaltságunk
miatt sajnos egyikőnk sem juthatott el a temetésre. Ezzel
a cikkel picit lelkiismeret-furdalásunkat is szeretnénk
enyhíteni, és Kedves Feleségének, tisztelt családjának ezen
formában is őszinte részvétünket kifejezni.
Török Ferenc kicsit nyársapáti is lett. Nemcsak azért, mert
ide tervezte a katolikus templomot, de ritka jelenlétével,
karmikus személyiségével, kedves, derűt sugárzó
tekintetével, mosolyával egy igazi intellektuel művészt
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fogadhattunk magunk közé. Hite tele volt erővel és reménnyel,
derűvel, közben egyszerűségével otthonosan mozgott a mi
falusi-tanyasi környezetünkben. Nem véletlenül, hiszen
gyerekkora nyarait Jászfelsőszentgyörgyön a tanyán töltötte
nagyszüleinél. Ezt írta: „Sajnálom is a gyerekeimet, hogy
ők nem fejhetnek tehenet, nem csutakolhatnak lovat, nem
alhatnak Gazsi bácsival a dinnyeföldön dinnyeérés idején,
azt a „másik világot” városi gyerekként nem élhetik meg.”
Nagyon hálásak vagyunk, hogy egy ilyen hazai és
nemzetközi szinten is elismert művész hozzánk tervezte
az Isten házát. Én pedig örökké hálás leszek neki (hiszen
úgy érzem, templomaiba a szobrok jelenlétét jobban
preferálta, mint a festményeket) ő mégis megengedte, hogy
a művészet útján a végeken kullogó falusi rajztanár több,
mint egy tucat festménye, a teljes üdvtörténet díszítse az
épületét. Talán ez a belőle sugárzó tolerancia hozadéka,
de erről soha nem mertem beszélgetést kezdeményezni
vele. Ő a legjelesebb templomépítők egyike hazánkban.
Egy minden díjjal kitüntetett ember a „homoktenger
közepére” álmodott nekünk egy olyan épületet, amelyben
évezredek építészeti stílus szintézisét hozta harmóniába,
a római, bizánci, román és a modern elemek állnak össze
és méltóságteljesen emelkednek az iskola mellett a családi
házak fölé. „Bernáth Aurélnak van egy mondása, hogy a
művészet olyan országút, ahol nagyon sokan menetelnek. Itt
menetelnek jelesek is, a kis jelesek is, meg a középszerűek
is. Az országút mentén pedig kilométerkövek vannak. Én
az országúton mendegélő vagyok. Kicsit talán illeszkedő
stílus az enyém, de az építészet mindig illeszkedés is.
Nálam a ház mindig a helyzetnek megfelelően születik” –
írta könyvében.
Több, mint 10 településen tervezett templomot
(Nemeshetés, Balatonfenyves, Edelény, Dunaújváros,
Kazincbarcika, Nyíregyháza, Felsőpakony, Nyársapát
stb.), Budapesten a Magyar Szentek Templomát és még
számtalan középületet is. „A ház az örökké változó világban
a változatlant jeleníti meg” – vallotta. Így írt, mikor még
a nyársapáti templom megépítéshez szinte semmi anyagi
erő nem állt rendelkezésünkre: ”Hál’ Istennek nincs sok
megvalósulatlan tervem. Van egy dédelgetett tervem, a
nyársapáti templom. Ez sokáig álomnak tűnt, de most
mégis megvalósulni látszik. Ezt is nagyon sajnáltam volna,
ha nem valósul meg.” Természetesen mi is sajnáltuk volna.
Ha az alapot másfél nap alatt létrehozó falusi polgárok és
családtagjaik vasárnaponként elmennének szentmisére,
bizonyára zsúfolásig megtelne, sajnos nem így van.
A teljesség igénye nélkül jelezném főbb elismeréseit: Ybl
Miklós-díj, Pro Architectúra díj, Kossuth-díj, Nyársapáti
emlékérem (2003), Budavár Díszpolgára, a Nemzet
Művésze (2014).
Csete György írta róla: „A templom minden időben a
legszentebb épület és sugároz egy áhítatot, a jobb világ
iránti sóvárgásunkat: benne igyekezünk megfogalmazni
helyünket a mindenségben, mert egy határkőnél tovább a
tudomány eszközeivel aligha juthatunk… Az építőművészet
a művészetek anyja, foglalata, mindent magához ölel, ami
a szépet jelenti. A képzőművészet szerves egységet alkot
Török Ferenc műveivel. Amint a képekkel, szobrokkal
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ékesített terekbe lépünk, felhangzik a zene, hogy minden
ürességet betöltsön és űzze a homályt – a szentmisével
együtt megbonthatatlan egységben van jelen. A szentség,
a csoda, a szépség, egyszóval az ünnep mindenkié.
A művészetek e kicsiny szentélyeibe bemenekülhetsz
gondjaiddal, a kedveseidért gyújtott gyertyák lobogásánál,
magányban, ha csak néhány percig is, de más emberré
lehetsz. Török Ferenc szentélyeinek aurája van.” Ő egy erős
hittel, családi összetartó szeretettel, hazához, nemzethez
kötődéssel rendelkező moralista volt. Ezt írta: „Elsősorban
morális válságot élek meg Magyarországon, ezzel
nyilván összefügg több mint félévszázados történelme. A
folytonosságot biztosító tradíciók, belső hitek iszonyatos
hiányát sokkal súlyosabbnak érzem, mint bármi gazdasági
vagy egyéb válságot. Vannak az életnek nagyon nehezen
elviselhető állapotai, de igazából csak ebből tud valami
előjönni. Ez a ma társadalma és az emberek többsége nem
akarja felvállalni. Inkább csak a könnyebb érték, a könnyen
szerzett pénz, az anyagi boldogulás csábításának enged.
És ez az égvilágon sehová nem vezet. A válság nyugaton
egyképpen zajlik, a fogyasztói társadalom mindent elöntő
vásárló magatartásában jelenik meg: élj és dolgozz, és
vásárolj és újra élj.” Gondolatai ma is mennyire aktuálisak,
pedig ezeket a meghiúsított Expo idején írta, és a nyugatról
vallott nézetei hazánkban is a mai valóság részévé vált.
Milyen jó és gyümölcsöző, hogy tanár is volt. Kiváló
kapcsolatot ápolt tanítványaival. Példát mutatott, szavaival
és gondolataival egységben önmagát adta tovább. Így
vallott pedagógiai munkájáról idősebb korában: „Vannak
jelei annak, hogy eddig ők tanultak tőlem, most meg én
tanulok tőlük.”
A kis falunkban, ha megjelent, szinte mindig feleségével
együtt jött. Néhány jellemző sort idéznék Ferenctől:
„Kegyeltje voltam a sorsnak, midig rendelődött mellém
olyan személyiség, aki védelemmel, iránymutatással,
támogatással meghatározó része lett életemnek….
A harmadik nagy találkozásom a feleségemmel való
találkozás, akiben igazi társat találtam. Szereti az építészetet,
szereti a művészetet, és nagyon szeret engem hál’ Istennek.
Letöréseimben, bizonytalanságomban is erős támasz.”
Valaki, ha elolvassa ezt a cikket, talán kritikával illethet,
hiszen kevés az igazi személyes történek és rengeteg az
idézet. Valóban a sors ezen a téren nem volt velem kegyes.
Keveset találkozhattunk, beszélgethettünk, sajnos. Tudom
nagyon elfoglalt volt, sok helyre várták és nagyon sok
helyen számítottak rá. De én ebből a kevésből is sokat
tudtam „profitálni”, mert nem csak munkái, szavai, hanem
egész személyisége példa volt számomra.
Őszinte fájdalommal búcsúzunk Tőled, tudjuk, most pihensz,
jó helyen vagy. Ha megpihentél, az ottani „eszközökkel”
kérlek segíts, orientálj, irányíts ne csak egyéneket, hanem a
ma sajnos sokat támadott egyetemes egyházi közösséget is.
Nagyon hiányozni fogsz, de szívünkben, lelkünkben örökké
velünk maradsz. Te megálmodtad, tervezted templomodat
falunkba, azután nekünk adtad, mert mindig nagylelkű
voltál. A Jó Isten áldjon Ferenc!
Tóth Tibor
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1956-os megemlékezés
Nyársapáton 2021. október 22-én 16 órakor emlékeztünk
az 56-os hősökre a templom előtti kopjafánál. Közösen
énekeltük el a himnuszt, majd Jenei Szilveszter: Mi volt
1956 barátom? című versét Molnár Vivien, a Mátyás Király
Általános Iskola tanulója adta elő. Ezt követően Tóth
Tibor alpolgármester mondta el megemlékező beszédét.
Műsorunk végén a Nyársapáti Napdalkör citera és furulya
kísérete mellett a Kormorán együttes Isten ujja megérintett
és a Magyarok madara című dalokkal adózott a hősök
emlékének.

Ezt követően az 56-os hősök emlékére a kopjafánál koszorút
helyezett el Nyársapát Község Önkormányzata nevében
Kis Miklós polgármester úr és dr. Bicskei Krisztina jegyző
asszony, intézményeink vezetői és a civil szervezetek
képviselői. A koszorúzás után a tisztelet jeleként minden
jelenlévő mécsest gyújtott és helyezett a kopjafa talapzatára.
Köszönjük
mindenkinek,
aki
jelenlétével,
közreműködésével, szereplésével megtisztelte az 1956-os
hősöket és megemlékezésünket.
Köszönettel: Nagyné Kovács Éva

A Szabadság Napja
(1956. 10. 23 - 2006. 10. 23 – 2022.)

Ez a nap és az azt követő szűk két hét nagyon sok embernél
nincsen feldolgozva, elemezve a szívben és a lélekben.
A forradalom és szabadságharc leverése után a kegyetlen
megtorlásban a Kádár-rendszer járt élen. Ez a 33 év mégis
nosztalgikusan van kezelve ma, talán azért, mert házat
tudtak építeni és 3 év után vehettek egy Trabantot, vagy
a rendszerváltás nem hozta meg a kívánt változást. A
baloldal és a liberalizmus új köntösben reneszánszát éli a
földkerekségen. 1956-ban és ma is végtelenül megosztott
az emberi közösségünk.
65 évvel ezelőtt kedd reggel kevesen gondolták – pedig a
társadalmi feszültség óriási volt – hogy még aznap a XX.
század leghősiesebb, legdicsőbb, legigazságosabb, de
valójában a legkilátástalanabb forradalma, szabadságharca
fog kirobbanni.
Alázattal, mély fájdalommal, elismeréssel, büszkén,
magyarként gondoljunk arra a néhány dicső napra, azokra a
hősökre – főleg 18-25 éves fiatalokra – akik életüket vagy
egzisztenciájukat, vagy hazájukat veszítették el. Bátrak,
vakmerők voltak, mert a hazájukért küzdöttek. Dicső
emlékük maradjon meg örökre a magyar szívekben.
De milyen érdekesek vagyunk mi, mert nem mindenki
szívében van hála. A tömörség kedvéért az eseményeket

nem részletezném, néhány különlegességet emelnék ki: - a
szovjet katonák egy része azt sem tudta hol van, sokan azt
képzelték, hogy Szuezben; a világ legmodernebb tankjaival
egyszerű benzines palackokkal (molotov-koktélokkal)
szálltak szembe a pesti srácok; rengeteg román ügynök lepte
el az országot, főleg a fővárost; az AVH-sok a Mezőgazdasági
Minisztérium padlásáról orvul legéppisztolyoztak több
száz embert, akik a Kossuth téren gyülekeztek és a frissen
megválasztott miniszterelnököt Nagy Imrét szerették
volna meghallgatni; később kiderült, hogy az elkövetők
között egyetemi tanár és más értelmiségiek is akadtak,
akik a forradalom leverése után diákokat taníthattak, pedig
gyilkosok voltak. Micsoda képtelenség, hogy a véres
megtorlás vezetői halálukig élvezhették a kiváltságos életet,
pedig százak haláláért kellett volna felelniük. Sőt, utódaik a
mai ellenzék prominens vezető személyei.
Milyen célokért küzdöttek a hősök? A függetlenségért
(„ruszkik haza!”), semlegességért (örökös semlegesség,
amit Svájc is kapott), szabadságért, demokratikus többpárti
választásokért, se vadkapitalizmusért, se a kegyetlen
béklyóba kötő szocializmusért nem rajongtak, egy harmadik
utas lehetőséget kerestek. A zászló ne Rákosi címer, hanem
Kossuth címer legyen! Ebből keletkezett 56 egyik jelképe
a lyukas zászló.
Miért tört ki a lázongás? Szegénység, nélkülözés jellemezte
az akkori viszonyokat. Rémes diktatúrát alakítottak ki
a szovjetek, a párt és az AVH. Mindenütt kényszer és
félelem honolt. Az emberek egymást jelentgették fel,
hiányzott a szabad mozgás, a parasztságtól elvették a
földet, a kulákperek megtörték a földműves réteget, nyílt
egyházellenesség, burkolt értelmiség-ellenesség, egyoldalú
munkásdominancia volt.
Véresen leverték a forradalmat a szovjetek, pedig a
beavatkozásra az ENSZ-szerződés szerint nem is volt
alapjuk. A későbbi megtorlást és a végletes félelemkeltést
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a hazai helytartók, kommunisták, Kádár, Apró és a többi
vérbírók irányították. Nekik soha nem lehetett „nürnbergi
perük”. Közel 400 embert akasztottak fel, 12000 embert
deportáltak, 24000-et börtönbe zártak, több százezer ember
disszidált nyugatra, így nyugaton ingyen kaptak jól képzett
munkaerőt, amit soha nem köszöntek és háláltak meg. Ma
is permanensen bántanak, vegzálnak. Volt olyan eset, hogy
a forradalmár kamasz 15 évest bebörtönözték, megvárták,
hogy nagykorúvá váljon, hogy felakaszthassák, amire
1960 körül került sor. Valóban milyen humánus és jó volt a
Kádár-rendszer? Évtizedekig nem szabadott a forradalomról
beszélni, gyerekként én is édesapámtól hallottam róla, meg
a Szabad Európa rádió adásaiból. Azt hittük soha nem lesz
vége a szocializmus torz világának.
Ez után a cikket egy más dimenzióba szeretném elvinni.
Nem kívánom deheroizálni a hősöket, de azt kell
feltételeznem, hogy hasonló történt 56-ban is mint 1848ban, a tanácsköztársaság idején és a világháborúk sorában.
A Rothschild család egyik női tagja nyilatkozta egyszer:
„Ha a fiaim nem akarnának, háborút, forradalmat, soha
nem is lenne.” De miért szítja, engedi a világ virtuálisnak
tűnő, de mégis valóságos urai ezeket a traumákat? Azért,
mert teszteli, vizsgálja, befolyásolja az általa kitervelt
folyamatokat. Ezért ismétlődik oly gyakran a történelem.
1956-ban az angol királynő telefonon felhívta Hruscsovot
a szovjet pártelnököt és szinte utasította, hogy gyorsan
végezzen a lázongó magyarokkal. S közben a franciákkal
együtt kirobbantották a szuezi háborút. Miért tehetik? Mert
a nemzeti bankok, a dollár a kezükben volt és van. A pesti
srácok soha nem fogtak volna fegyvert, ha tudták volna
előre, hogy néhány évtized múlva egy „csettintésre” eltűnik
a szocializmus, mert nem kaptak elég dollárt az érintett
országok. Módszerük lényege: „oszd meg és uralkodj”,
sőt mindkét szembenállót támogasd, később hitelekkel
látszólag segítsd, végül szivattyúzd ki az összes pénzüket.
József Attila írta: „Az ősi ellenség a meg nem gondolt
gondolat.” Ez a mi átkunk. Ez alapján aláztak meg bennünket
2006-ban is a forradalom 50. évfordulóján. Budapesten
voltam személyesen, nem meséből, hanem tapasztalatból
tudom a történteket. Szerencsés vagyok, hogy barátaim
hazarángattak, mert lehet, hogy fél szemmel tértem volna
vissza falumba. Milyen érdekes, 1956 kegyetlenségéért és
2006 borzalmaiért sem vontak felelősségre senkit.
A kapitalizmus már 100 éve rohad, a szocializmust, ami
politikai államkapitalizmus, a világ urai találták ki alapvetően
a parasztság, az egyetlen szakrális erő szétverésére. Ma már
rájöttek, nem lehet megújítani. Totálisan át kell alakítani.
Félelmetes tervek kerültek felszínre. Csak néhányat
említenék meg: - népesség drasztikus csökkentése, készpénz
beszüntetése, globalizált világ, robottechnológia, mindenki
teljesen ellenőrzött személy lenne, online tanítás, online
orvoslás, szintetikus hús, nyílt társadalom (ami egyenlő
az anarchiával), migráció, népek, kultúrák összekeverése,
a legönérzetesebb európai ember megalázása, nemzetek,

kereszténység eltörlése, a nemi devianciák érzékenyítése
stb, stb.
Miért foglalkozok ezzel, kérdezhetnék. Mert a történelmi
szinkronicitás alapján a világ urai 2022-ben a választásokkal
újra tesztelni akarják a magyarságot. Van-e még elég nemzeti
öntudat, jelent-e a magyarnak még valamit a szuverenitás,
ragaszkodik-e még kultúrájához, identitásához ez a nép?
Két dolog közül választhatunk. Vagy némileg ellenállunk a
világ urainak, időt nyerünk, próbálunk partnereket találni, a
Közép-Európai országok érdekeit egységbe forrasztani, ami
Orbán Viktorral és a Fidesz-szel lehetséges, vagy gyorsan
beolvadunk a globalizál fogyasztó zombijai közé, az egyre
gyöngülő, egyesülni akaró Európa veszteseivé válunk. A
balliberális ideológiai henger egyik szétlapított országa
leszünk. Nincs több választásunk. Tudom, hogy manapság
a politika ígéret show-műsornak tűnik, abból lehet ítélni
csupán, hogy mit realizált az egyik oldal és mit realizált a
másik, amikor hatalmon volt. Kevés és gyenge az a mantra,
hogy „Orbán lop”. Nem lop, hanem felső és középosztályt
hoz létre, és nagyon nem szeretné, ha csak „vörös bárók”
lennének ebbe a rétegbe. A munkahelyeket ezek a hozzánk
viszonyított módosabb emberek tudják csak létrehozni, a
nép nem. A választásoknál ma már tisztán láthatjuk, hogy a
világ urai az egyik oldalt támogatják. Az ellenzéknek minden
pénzt biztosítanak a NER megbuktatására. Ugyanolyan
félelmetes ez a külső erő, mint 1956-ban a szovjet csapatok
voltak. Így 1956 október 23 nem csak a szabadság napja,
hanem a tanulásé is. Ne hozzunk önsorsrontó döntést,
történelmünk sajnos tele van ilyenekkel. A magyar
nemzet évszázadokkal ezelőtt felvette Jézus üdvtörténetét.
Borzalmas, fájdalmas stációkon keresztül eljutottunk
napjainkig, ezekből a traumákból, 1956 emlékéből, 2006
kivizsgálatlan kegyetlenségeiből merítsünk erőt, hogy
legyőzzük a világ legerősebb „hadseregét” a világ urait és
magyar helytartóikat.
Tisztelettel:
Tóth Tibor

Utóirat:
Életünk nem való világ show. Ha valaki nem szimpatikus
kiszavazzuk, ha szimpatikus beszavazzuk, közben
meg kifosztanak. Szerintem az élet sokkal komolyabb,
felelősségteljesebb dolog. Legyen Isten áldása rajtunk.
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Perna Pál:
„Síppal, dobbal” ’56 október
Hatvanöt évet öregedtem azóta,
ugyanennyit öregedtek
homlokom hétzárú
börtönében a gondok, halomra.
A Bem-szobor arcát,
himlősebbé rágta a rozsda.
Ötvenszer is felkamaszodtak a fák
és titeket-rejtőbbé nőttek a bokrok.
Semmi nem változott igazán,
csak a gyomromban nőtt a sav.
Ha megyek, már néha meg-megállok,
mellkasomban kalimpálnak az álmok.
Nincs semmi baj – mondom magamban,
csupán egy kis mész került az érfalakra,
úgy, mint az új nemzedéknek nyelvére
varasodtak az idegen szavak.
Ők még nem is sejtik, én már tudom,
hogy e beszédes kis megtorpanások
és ötvenhat fájó emlékei közé szorult
a mésszel teli beszédes életem.
Köröttem minden él, istennek hála, virul
a napsütötte füves parkban még
térdig sem nőtt parányi életek
rúgják a labdát, lányok és fiúk.
Azon az őszön ezek még nem éltek,
akkor is gyereket játszottak itt, már nem élnek.
Pedig azért vettek fegyvert a kézbe,
harcoltak és szebb jövőt reméltek.
Tekintetük már az égre kémlel, a csillagok közt
labdák és benzines palackok, futó kis lábak,
szétlőtt agyvelők, játék és felnyurgult halál, a
mindent eldöntője ül!
Október van, emlékezem!
A fű már lassan őszül. Én fák vöröslő lombjainál
egy sérült térdű kisgyerek mellé ülök,
fájdalma társának a porban.
Ölemben tartom s oly csendesen,
hogy még a dérvert fák se hallják
hatvanöt évem magamba zárt kalimpálását.
Sokat töprengek azóta is magamban
talán jobb lett volna, ha engem is
a többivel lőttek volna halomba.
De a sors másképp döntött, meg a bírák
megkóstolták velem a börtön minden kínját,
hogy idő múltával legyenek, kik ezt megírják.
És ennyit öregedtek a föld hét zárra
játszó börtönében a Hősi halottak is.

NYÁRSAPÁTI
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Lakossági tájékoztató
A Kormány a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletével A hivatal épületében lévő tartózkodás során kérjük
Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett egymástól a 1,5 m távolság megtartását, valamint
ki, amely jelenleg is fennáll.
lehetőleg kísérő nélkül kerüljön sor az ügyintézésre, kivéve
a házasságkötéssel kapcsolatos ügyek intézését.
A Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatalnál a személyes
ügyintézés az alábbiak szerint biztosított:
Továbbra is biztosított a lehetőség és kérem, részesítsék
előnyben az elektronikus úton, telefonon történő
Általános ügyfélfogadási rend:
kapcsolattartást.
dr. Bicskei Krisztina
jegyző

Hétfő 8.00 – 12.00 és 13.00 - 17.00
Szerda 8.00 - 12.00
Péntek 8.00 - 12.00
Ügyfélfogadási időben az Önkormányzati Hivatal
épületében 2021. november 3. napjától kötelező a maszk
viselése (orvosi maszk, munkavédelmi maszk, textil
vagy más anyagból készült maszk, amely az orrot és a
szájat folyamatosan fedi) és a hivatal épületébe történő
belépéskor a kézfertőtlenítő használata.

Tájékoztatás!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2021. november Nyársapát háziorvosi körzet elérhetősége:
11. napján (csütörtökön) 10.00 - 12.00 időszakban
Dr. Fekete László
rendkívüli oltási napot szervezünk az alábbi helyszínen:
tel.: 53/389-003 (nyarsapatrendelo@gmail.com)
2712 Nyársapát, Ugyeri utca 1.
Egészségház (2712 Nyársapát, Ugyeri utca 1.)
A tanyagondnoki szolgálat segítséget tud nyújtani a
Kérjük Önöket, hogy jelezzék személyesen vagy telefonon szállításban, amennyiben kérik az idős, mozgáskorlátozott
a háziorvosi körzetükben, ha élni kívánnak a lehetőséggel! és rászorult személyek az alábbi telefonszámon: Bárány
István 06-30/340-3751

Letölthető a Nyársapát applikáció
Az alkalmazás célja a község digitalizációjának erősítése és
az információk minél szélesebb körben való eljuttatása a lakosok körében. Az alkalmazásban megtalálható többek között az a hulladékszállítási menetrendje, kulturális és sport
események, képgaléria, a Nyársapáti Hírmondó számai. A
lakosok észrevételeket és javaslatokat is tudnak küldeni az
applikáción keresztül a hivatal számára.

Android telefonra: https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.elovaros.nyarsapat&fbclid=IwAR0ZEOVJApaN54a7c2DJ1CA4dF2QGxCUsL4Mq0x_T1MZo_URWn3BQma3OwQ

IOS
telefon
link:
https://apps.apple.com/us/app/ny%C3%A1rsap%C3%A1t/
id1591803417?fbclid=IwAR2dR-gqjP3LCrl9tgpAz aktuális híreket az üzenetek menüpontban lehet megta- ZvDadCRwRBElXm_wl_T_4NLShNAKIGdnzFslM0vM
lálni.
Még néhány funkció feltöltés alatt van, de igyekszünk minél hamarabb pótolni ezeket.
Az alkalmazás letölthető android, IOS és Huawei telefonokra is.
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Iskolai hírek
Megint elhagytak
Minden földi létet itthagyót valaki sirat sajnál, emlékezik rá. De vannak köztünk olyanok, akiket sokan siratnak, sajnálnak,
és a közös, régi együttlétek hiánya nagyon fáj. Kovács Gizella (Gizi néni) Nyársapát talán leghosszabb ideig regnáló
iskolaigazgatója az utóbbiak közé tartozik, aki életének 87. évében elhunyt.
A Hírmondó szerkesztői felkérhettek volna egy embert, hogy búcsúzzon el tőle. Elárulhatom, hogy engem is inspiráltak
erre. De én Gizikét olyan sokszínű egyéniségnek tartom, hogy egy szubjektív nézőpontú emlékezés, kegyelet nem
fejezte volna ki személyiségét, a faluban töltött éveit. Ezért felkértem néhány kollégámat, hogy röviden írjanak egy-két
olyan történetet a volt igazgató nőjükről, ami tükrözi, hogy milyennek látják őt. Ebből a sok esetleírásból, emlékből így
kialakulhat egy objektívabb kép róla. Aki nem ismerte így közelebb kerülhet hozzá, aki meg együtt dolgozott, élt vele,
még utoljára üzenhet neki abba a dimenzióba, amiről nagyon keveset tudunk.

Kedves Gizike!

A falu lakossága és magunk nevében emlékeinkkel búcsúzunk Tőled, szívünkben örökre megőrzünk. A Jó Isten terelgesse
odaát lelkedet, szellemedet, egyéniségedet!
Fájdalmas esemény késztetett arra, hogy tollat ragadjak.
Kovács Gizike, volt iskolaigazgató, - aki húsz évig
Nyársapáton nevelte a tanulókat, összekovácsolta a
pedagógusokat, iskolai dolgozókat egy nagy családdá, –
sajnos eltávozott az élők sorából.
1971-ben a főiskola elvégzése után itt kezdtem biológia
- földrajz szakos tanárként tanítani, ő is akkor került ide
igazgatónak. Egyszerre szoktuk meg a munkakörülményeket.
Mint gyakorlott pedagógus minden segítséget megadott,
a „szárnyai alá vett”, és én is támogattam mindvégig
az elképzeléseit. Mindenkivel próbált jó kapcsolatot
kialakítani, nem csak velem. Úgy tapasztaltam, hogy egyegy eldöntendő feladat előtt megkérdezte a munkatársakat,
összegyűjtötte a véleményeket, és így próbált az iskolára
vonatkozó
legelőnyösebb
véleményt
kialakítani.
Természetesen övé volt a felelősség, így nem várhattuk el,
hogy mindenkinek „igaza” legyen. A szakos ellátottságra
nagyon törekedett, így amikor gyesen voltam felmerült a
lehetőség, hogy továbbtanulásra fordíthatnám az idő egy
részét, ő ragaszkodott a történelem tanári szakhoz, mert ez
hiányzott az iskolából. Egy kicsit húzódoztam ettől, mert a
szak nehéz, rengeteg kötelező olvasmány járt vele. Aztán
meggyőzött, elfogadtam, megvalósítottam. Az iskola anyagi
javait igyekezett a leghatékonyabb formában felhasználni,
a munkatársak bérezésére, kétszer évente a jutalmazására
nagyon odafigyelt, ugyanis az iskolának járó munkabért
abban az időben az igazgató osztotta el. Ügyelt arra, hogy a
gyerekek egészségesen étkezzenek, tiszta, levegős teremben
tanuljanak, szép, esztétikus, árnyas udvaron játszanak.
Nagyon szerette a természetet, sokat kirándult, a faluban
rendszeresen láttuk gyalog sétálni. Szeretett itt dolgozni, és
sokat tett azért, hogy a munkahelyünk a második otthonunk.
legyen.
Drága Gizike! Emléked örökké élni fog szívünkben:

1972-ben jelentkeztem az iskolában, hogy itt szeretnék
tanítani. Gizi néni bízott bennem, alkalmazott. Mivel
pályakezdő voltam, nagyon figyelt rám, éveken át látogatta
óráimat, amit építő kritika követett: bírálat, dicséret egyaránt.
Ez segített engem. Az iskola diákjaira és minden dolgozójára
kiterjedt a figyelme, rend és fegyelem, ugyanakkor jókedv
uralta az iskolát. Szerette a virágokat. Szép, virágos
iskolaudvarban gyönyörködött, minden tanteremben kellett
lennie virágoknak. Gyakran be-benézett a tantermekbe, hogy
azok dekorációja igényes-e, nyújt-e a tanulóknak segítséget
a tanulásban. Az igényességet mindenkitől elvárta, Ő is
az volt. Gizi néni nagy művészetkedvelő volt. Sok szép
festmény díszítette lakása falait, s nap mint nap hosszú
perceket időzött egy-egy szép kép előtt. (Ezt Tőle tudom.)
A Képcsarnok képviselőjét is mindig szívesen fogadta, aki
hozta a sok festményt. Hosszasan gyönyörködött bennük, s
néha választott is belőlük magának, bővítve gyűjteményét.
Úgy gondolom, egy-egy fárasztó nap után nyugalmat,
feltöltődést adhattak imádott festményei.
2014-ben már 80 éves volt, de eljött az iskola fennállásának
45. évfordulójára. Meglátogatta néhány ismerősét is.
Körbejárta az iskolát kívül-belül. Elbeszélgetett volt
kollégáival és tanítványaival. Mindent tudni akart róluk,
örült sikereiknek. Nagyon boldog volt, hogy itt lehetett, de
néhány kedves búcsúszó után ezt mondta: - Most vagyok itt
utoljára Nyársapáton, az iskolámban, nem jövök többet ide.
Ez így is lett. Mindig szeretettel fogok gondolni Rá. Hosszú
éveken át sikeres igazgatója volt iskolánknak Nyugodjék
békében!
Cseh Józsefné

Emlék ez is…

Mikor Tibor megkért, hogy írjak a szomorú hír kapcsán
néhány gondolatot Gizike néniről, elég sokat gondolkodtam,
Pataki Istvánné és családja hogy mit is, hiszen nálam sokkal hosszabb és személyes
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kapcsolata férjemmel volt igazán. Mi is jut eszembe
róla? Őszinteség, kedvesség, agilitás, rendszeresség,
fegyelem, pontosság, gyermek- és természetszeretet,
kiegyensúlyozottság jellemezte szerintem. Férjemet,
Karcsit és édesanyját, aki az iskolában takarított nagyon
szerette,(Ők sajnos már nem írhatnak róla.) úgy érzem,
engem is megkedvelt. Így amikor Nyársapátra költöztünk
mindenben megpróbált támogatni minket. 1981-ben, mikor
megszületett kisfiunk Viktor, gyakori vendég lett nálunk.
Mivel akkor mi is az iskola udvarán laktunk, gyakran
jött át kis beszélgetésre, babanézésre, dajkálásra. Szinte
pótnagymama lett nálunk. Az évek során voltak közös
befőzéseink, sütögetéseink, sétáink, kertészkedésünk.
Amire míg élek emlékszem, hogy fiunk kétéves kora
körül, mikor már jól beszélt nagyon kedves „csínyt”
talált ki. Megkérdezte gyermekünket: - Viktorka, milyen
fiú vagy? Rossz kutya, vagy jómadár? - Fiam büszkén
rávágta: - Jómadár! - Ezen a tréfán, amit ezután persze
sokszor elsütöttünk, nagyon jót nevettünk. Másik nyelvi
játéka a gyerekkel: - Viktorka, mondjad, hogy expressz
vonat! – Kisfiam válasza:- Expex vonat! Ezen aztán szívből
kacagott. Mindig szeretettel közeledett családunkhoz, és mi
is szerettük és tiszteltük Őt. Furcsa volt, mikor nyugdíjazása
után elköltözött Szombathelyre, ahol rokonai éltek. Sokáig
hiányzott, üres volt nélküle az iskola udvara. Utána is
váltottunk levelet, telefonáltunk, tartottuk a kapcsolatot,
így tett sok volt kollégájával is. Mindig tudta, mi történt a
faluban. 2015-ben meghívására egy hétvégét nála töltöttünk
férjemmel Szombathelyen. Ekkor még szerencsére nagyon
jó fizikai és szellemi állapotában fogadott minket nagy
szeretettel. Ez volt az utolsó személyes találkozásunk. Én
így emlékezem rá: hetedik emeleti lakásának erkélyén
állva, ahol csodás kis botanikus kertet hozott létre magának,
mosolyogva integet nekünk. Mindig szeretettel gondolok
rá, nyugodjon békében.

Ilyenkor azt mondta:”Ó, én balga tyúk!”
Drága Gizike néni! Sok éve már, hogy nem itt élt közöttünk,
én azonban gyakran látom az iskola falai között, ahogy féltő
szemmel jár a folyosón, hogy minden rendben van-e. A volt
lakásában már zeneiskola működik, de mi, régiek máig csak
Gizike néni lakásának hívjuk.
Most búcsúzom, de nem felejtem, szívemben mindig élni
fog.

Vígné Kerekes Magdolna

Emlékezem……. és nem az igazgató – beosztott közötti
„viszonyra”, sokkal inkább az emberi, a szeretetkifejezése
oldaláról emlékezem Gizike nénire, mert talán, így
kevesebbet tudtak Róla.
Hol is kezdjem?! Milyen EMBER is volt Ő valójában?!
Milyen emlékeket hordok még mindig oly sok év elmúltával
is?!
Nos:
• Emlékezem arra, hogyan segített a közösségbe
való beilleszkedésemben, hogyan kezelt nem
alárendeltként, hanem, mint mindenki mást is,
egyenrangú „kollégaként”.
• Emlékezem nem az igazgatóra, hanem a gondoskodó
– törődő – „dorgáló” – védelmező – tanító „anyai”
mondataira.
• Emlékezem az ebédmeghívásaira, mert épp olyat főzött,
amit én nagyon szeretek; vagy a meglepetés reggeli
(rántotthúsos zsíroskenyér) ízére, és a szeretettel való
szervírozásra.
• Emlékezem a minden évbeni – nyári, egynapos
strandolásra Nyári Lacival és az „asszonyokkal”(ők
nagyon sokat dolgoznak, főként nyáron) – mondta

Gizike nénivel közel tíz évet dolgoztam együtt. Milyen
embernek ismertem meg őt? Egyenes, következetes,
szigorú, de szeretetteljes volt. Emlékszem, mikor
idekerültem kedvesen, barátságosan fogadott, és arra
kért először ismerjek meg mindenkit, úgy alakítsam ki a
véleményemet, ne engedjem magam befolyásolni. Milyen
igaza volt! Nagyon jó emberismerettel rendelkezett. Sokat
várt el a munkatársaitól, tisztában volt az értékeikkel, de
a sajátjaival is. Minket, akik fiatalok, kezdők voltunk
nagyon szeretett, segített. Az egyszerű, becsületes, őszinte
embereket tisztelte, jól megértette magát velük.
Sok egyéb mellett külön szívügye volt a kultúra minden
területe. Operába vitte a gyerekeket, iskolagalériai
kiállításokat, színpadi bemutatókat szervezett.
Lakása teli volt könyvekkel, festményekkel, grafikákkal,
melyeket szenvedélyesen gyűjtött.
A természetet is nagyon szerette, a növények, állatok a
barátai voltak. Szobája ablakából figyelte a madarakat, keze
ügyében mindig egy madárhatározó.
Jó humora volt, nagyokat kacagott, sokszor saját magán is.

Tóthné Bognár Eszter

… én „Így” emlékezem…
„Kis Julikám” gyere le kérlek, készítettem egy kis reggelit.
Minden nap ott ültem már reggel 7 óra előtt a tanáriban…
Milyen rég is volt...
De ezek a kedves szavak, a gondoskodás mindig emlékeim
között él.
… lementem és a barátságos, kifinomult ízlésről uralkodó
lakásában, a patyolattiszta konyhácskában már a finom tea
és szendvics „várt”…
Rövid beszélgetés, szeretettől „átitatott”…
Meghatározó és számomra példaértékű volt, ahogy velem a
„kis képesítés nélküli” kezdővel bánt.
Tiszteletet éreztem iránta és határtalan bizalmat. Hogy tanító
lettem, nagyban neki köszönhetem. Bíztatott, motivált…
talpig ember volt az én szememben.
„Kis Julikám nagyon várom, hogy megszerezd a diplomát!”
… megszereztem… azóta is itt vagyok.
De régen is volt már!…
Isten áldjon Gizike néni!
Dobozi Julianna Judit

Én nem búcsúzom – én emlékezem:
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mindig; és ahová vittük gyermekeinket is, és ahová
Gizike néni gyümölcsökkel – főttkukoricával megrakott
kosárral érkezett, természetesen mindenki részére, de
különösen a gyerekek számára.
• Emlékezem az aggódó érdeklődésére, ha lebetegedett
valaki a családomban.
• Emlékezem a közös névnapozásokra a „mi kis
csapatunkkal”; a szeretettől áradó vendéglátásokra.
• Emlékezem példaértékű, kollégái melletti kiállására.
• Emlékezem a tisztaságra való igényességére.
• Emlékezem erős – határozott jellemvonására.
• Emlékezem a nyugdíjba vonulása utáni költözködésre,
búcsúzkodásra.
• Emlékezem a családi nyaraltatás meghívásaira.
• Emlékezem
az
odafigyelésére
(névnapok,
születésnapok).
• Emlékezem a levélváltásokra.
• Emlékezem a soha meg nem sértődő, „levélválasz nem
érkezés” miatti röpke telefonhívásokra, csak azért, hogy
tudjon hogylétünkről.
• Emlékezem a levelek tartalmára, a bátorításra –
együtt érző – megerősítő gondolataira, mikor családi
tragédiáim kellett megéljem.
• Emlékezem arra a nyársapáti Erdei Ferenc Általános
Iskola Igazgatójára, ki számomra sokkal többször volt
a Gizi néni, mint a „főnököm”, úgy, hogy közben mély
tisztelet és nagyrabecsülés volt bennem irányába. Volt
és lehetett, mert EMBERSÉGE – EGYENESSÉGE –
HATÁROZOTTSÁGA tiszteletet adó, de tiszteletet
„parancsolóvá” is tette Őt.
• Emlékezem, hogy egy jó ideje csak üzenetek jöttek…
a „ kisterikém, tudoood! változatlan szeretettel … „
utolsó üzenetei.
Drága Gizike néni! Az én utolsó üzenetem most itt:
tetszik tudniii!! Változatlan szeretettel, szívemben őrzöm
a sok-sok szeretetet, tanításokat, óvó – védő intelmeket,
Gizike nénit!!
Isten áldja! Nyugodjon békében!

Búcsúzás

Több, mint 30 éve számodra és számomra is fontos nyári
délelőttön találkoztunk az iskolában az igazgatói irodában.
Te leköszönő igazgatóként nemcsak a tantestületet és a
diákokat hagytad itt, és lettél megérdemelten nyugdíjas, de
a falut is. Elköltöztél Szombathelyre családtagjaidhoz.
Ezen a délelőttön adtad át az iskola irányítását nekem, az
új megválasztott igazgatónak. Nemcsak fiatal, de zöldfülű
igazgató voltam tapasztalat nélkül, aki azt képzelte, hogy
ez az átadás majd valami patetikus esemény lesz sok bölcs
intelemmel, útmutatással. Te búcsúztál az irodától, iskolától,
én meg akkor kezdtem folytatni vezetői munkádat. Bejöttél
az irodába, zaklatott voltál a költözés, az élet aktív részének
lezárása, meg talán a kicsit méltatlan búcsúztatás miatt. A
kezembe nyomtál egy kb. 100 db kulcsból álló kulcscsomót
– ami már nekem sincs meg, mert én is tovább adtam – és
csak annyit mondtál: „Ez mindent zár és nyit, majd próbáld
ki, melyik mire jó.” Utána én kérdeztem, hogy nem lesz-e
hivatalos átadás-átvétel, Te szarkasztikusan válaszoltál:
„Tiborkám, én az emlékeimen túl semmit nem viszek innen,
hidd el, minden megvan.” Még érdeklődtem személyes
kapcsolatokról, azt is finoman, bizalmaskodás nélkül
visszautasítottad. Megöleltél, elbúcsúztunk és vége. De azért
az ajtóból még visszaszóltál: „majd mindent megtapasztalsz
és mindenkit megismersz, milyen is valójában.
Nekem meghatározó élményem volt ez az esemény,
magamra hagyott és azt üzente: „most edd meg, amit főztél
magadnak”. Mert ő tudott nagyon kemény lenni. Nem
volt több diplomája, nyelvvizsgái vagy doktori rangja.
Gyakorlati, pragmatikus intelligenciájával, következetes
szigorával sugallta diáknak, kollégának, szülőnek egyaránt:
a rend, a fegyelem, a felelős munka az életben az egyik
legfontosabb, mert mindenki saját maga fejlődésének és
szerencséjének kovácsa.
Gizike, örökké hálás vagyok, hogy egy szellemileg és
mentálisan jó és értékes iskolát és tantestületet hagytál rám.
Lehet, hogy most onnan, föntről visszafogott mosolyoddal
kicsit feszült, idegesnek tűnő köhécseléssel nézed földi
Balog – Molnár Terézia (Balog Ambrusné) életünket, néha vergődésünket. De Te se feledd, hogy itt lent
együtt küzdöttünk, mert én és mi sem feledjük el! Mindent
1974-ben kerültem a nyársapáti általános iskolába hálásan köszönünk!
gondnoknak. Kovács Gizella igazgatása alatt végeztem az
Tóth Tibor
iskola, óvoda és a művelődés gazdasági ügyeit. A GESZ
nyugdíjas igazgató
megalakulásával, sajnálatomra nem csak feladataim
szaporodtak, el kellett költöznöm, ott hagyva szeretett
munkatársaimat. De nem távolodtunk el egymástól, inkább
szorosabb baráti kapcsolatokba kerültünk! Nyugdíjba
vonulásunk után még találkozgattunk községi és iskolai
ünnepségeken. Majd Gizike Szombathelyre költözött.
Ezután levelezéssel, vagy telefonon tartottuk a kapcsolatot.
Talán egy hete kaptuk a hírt: Gizikénk eltávozott. A
szomorú eseményt nagyon nehéz volt megosztani a volt
munkatársakkal, közös barátainkkal. Tudjuk, hogy így
következünk szépen egymás után! Gizikém! Addig is
szívünkben őrizzük kedves emlékedet!

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

Mónus Józsefné
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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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Sport hírek

Nyársapáti Szabadidő Sport Egyesület

A bajnokság első szezonjának javán túl, továbbra is
veretlenül áll a Nyársapáti SZSE felnőtt csapata a Pest
megyei bajnokságban.
„A szeptemberi utolsó mérkőzésünket Újszilváson
játszottuk ahol 1-0 eredménnyel hoztuk el a 3 pontot. Ez
követte a Kakucs hazai pályán ahol 4-1-s győzelemmel
sikerült itthon tartani a 3 pontot.
Kisebb csalódottság érte a csapatot, ám logikus és
érthető okok vezettek rá az ezt követő jászkarajenői 1-1-s
eredményre, amely pontosztozkodást jelentett.
Október közepén magabiztos 3-1 eredményt játszottuk
Dánszentmiklós csapata ellen, amely után október 24-én
nagy izgalmakkal vártuk a listavezető Ceglédbercel elleni
rangadót, amelyet megelőzően csapatunk a 2. helyen állt.
A Ceglédbercel évek óta egy jó erőt képviselő csapat,
akikkel rendszeresen szoros edzőmeccseket és bajnokikat
játszottunk korábban is. Tudni kellett róluk, hogy a 23
rúgott góljuk mellett pusztán 4 gólt kaptak.
A mérkőzés kellő óvatossággal kezdődött, de érezhető volt
a nyílt sisakos, győzelemre törő játék mindkét csapatnál, ez
azonban betudható annak is, hogy oda-vissza a játékosok
ismerik egymást és a képviselt játékrendszert.
Az idegeket leginkább a mezőnyben megtörtént párharcok
és azok esetleges durva jellege sokkolhatta, a kapuk ezen a
meccsen nem olyan mértékben voltak veszélyben.
Csapatunk lelki erejét mutatja, hogy az 53. perctől
emberhátrányban
játszottuk,
ennek
köszönhetően
érezhetően visszaesett a támadójátékunk és igyekeztünk
kapott gól nélkül lehozni a találkozót.
A közel 170 fő kilátogatott nézők (akik közül szép számban

vidékről is érkeztek) segítségével, még az utolsó percekben
is a fogakat összeszorítva, de sikerült semlegesíteni az
ellenfél támadójátékát.
Az elért 0-0-s döntetlennel Ceglédbercel és mi is továbbra is
veretlenek vagyunk, jelenleg a 2. helyen folytatjuk az adott
szezon utolsó mérkőzésével Hernádon 10.30-án, amely
szintén rangadó lesz mivel Hernád a 3. helyen igyekszik
tartani a lépést velünk.
Utánpótlás csapataink több tagja lelkesen látogatja
meccseinket, amelynek nagyon örülünk, igyekszünk jó
példát mutatni részükre.
Őszinte köszönettel adózunk minden személy részére,
akik hétről, hétre kisebb nagyobb mértékben támogatják
az egyesületünket. Bízunk benne, hogy a következő
közleményben egy új fejlesztés megtörténéséről is be
tudunk számolni, azonban ezt egyelőre csak remélni tudjuk.
Hajrá Nyársapát!
Szerencsés Attila

Diákolimpia
Kiskunfélegyháza adott otthont az idei diák II-es, diák I-es
és serdülő leány diákolimpiai bajnokságnak.

Diák II. korcsoport:
29 kg 2. hely Báger Dorina

Október
23-án
birkózólányokkal
telt
meg
a
Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok, hiszen három
korosztályban is diákolimpiai bajnokságot rendezett a helyi
birkózószakosztály.

Diák I. korcsoport:
54 kg 2. hely Báger Barbara
58 kg 1. hely Molnár Vivien

Kezdésként a diákok mérték össze tudásukat, az I-es és a
II-es korcsoportban is egyaránt félszázan léptek szőnyegre.
Mindkét korosztályban tizenkét bajnoki cím talált gazdára.
A versenyzők ezúttal is általános iskolájuk színeit
képviselték a diákolimpiai bajnokságon, azonban az MBSZ
versenyrendszere az igazolt klubjukat jelenítteti meg az
eredményekben.

Forrás: www.birkozoszov.hu
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Született:
Halasi Zsolt és Hanga Petra Nyársapát, Szarka Mihály u. 1. szám
alatti lakosok OLIVÉR nevű gyermekük 2021. szeptember 25-én.
Bálint Ferenc és Kis Edit Nóra
Nyársapát, Kun Imre u. 4. szám
alatti lakosok ANDRÁS nevű
gyermekük 2021. október 5-én.
Hencz József és Bozóki Erzsébet
Nyársapát, Középső d. 27. szám
alatti lakosok DORINA ZOÉ nevű
gyermekük 2021. október 27-én.
Köszöntjük az újszülötteket!

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
Meghalt:
Strázsi István János Nyársapát,
Álmos d. 2. szám alatti lakos
2021. október 19-én, 67 éves volt.
Szentpéteri Albert Nyársapát, Epres u. 6. szám alatti lakos 2021.
október 21-én, 76 éves volt.
Emléküket őrizzük!

- 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

