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A NEMZET NAPSZÁMOSAINAK köszöntése

Minden leendő, most aktív és nyugdíjas óvónéninek, 
tanítónak, tanárnak BOLDOG PEDAGÓGUSNAPOT 
kívánok a nyársapáti polgárok és jómagam nevében! 

Tudom, hogy egy pedagógus nem az én tollamból vagy 
egy hivatalnok tollából eredő sorokra vágyik ilyenkor, 
hanem a tanítványok csillogó szemére, néhány csacsogó 
szóra, a kedves szülők szeretetteljes gesztusaira. Azt már 
az elején megjegyzem – nem nélkülözve önös érdekemet 
– hogy gyerekeket nevelni, oktatni a legszebb, egyben a 
legnehezebb dolog a munka világában. Ezt csak hittel, 
hivatástudattal lehet nagyszerű eredménnyel végezni. 
Persze azt is tudom, hogy sokszor elmarad a sikerélmény és 
a hála, vagy legalább az elismerés. 

Édesapám mondta kb. 50 évvel ezelőtt, mikor pályát 
akartam választani: „Fiam, a nemzet napszámosa akarsz 
lenni? Mindig koldus maradsz.” Jóslata teljes egészében 
beteljesedett. De a csodás nyarak, a diákok megfiatalító 
varázsa, a jó egzisztenciájúvá vált tanítványokkal való 
találkozás mégis azt sugallja, hogy pedagógusnak lenni a 
legnemesebb, legemberibb, legszeretetteljesebb – tudom, 
hogy patetikus – de legszentebb dolog is világunkban. 
Ehhez kívánok jó egészséget! Legyetek mindig optimisták, 
vagy legalábbis reménykedők; legyetek következetesek, 
tisztességes példaképek, legyetek fiatalosak még akkor is, 
ha gyakran kattognak az ízületek! Békét, megelégedettséget, 
emelkedettséget kívánok, pedig tudom rengeteg gond 
gubbaszkodik a pedagógus munka körül.

Végül fogadjátok ezt a néhány emelkedett gondolatot.

„Nem értünk rá tanulni, mert folyton tanítottak.” 
(Karinthy Frigyes)

„Nem a tudásban van a boldogság, hanem a tudás 
megszerzésében.” 

(Edgar Allan Poe)

„A tanár az a gyerek, aki a legtovább jár az iskolába.”
(Juhász Gyula)

„Csak egy jó pedagógus gondja azt olykor, hogy rossz 
pedagógus.” 

„A tekintély és a szeretet jobban biztosítja a fegyelmet, mint 
akármilyen szigorú eszköz.” 

(Friedrich Herbart)

„Akkor tanít jól az ember, ha közben ő maga is tanul.” 
(Vörös István)

„Akkor tudunk tanítani, ha vannak bennünk olyan 
életélmények, amit érdemes továbbadni.”

Ezeket a sorokat szívből jövő szeretettel és tisztelettel 
küldöm Nektek!

Tóth Tibor

Testületi ülésen történt... Tóth Tibor alpolgármester 
június 23-án 14 órától 16 óráig 

fogadóórát tart 
az önkormányzati hivatal dísztermében, 

melyre várja a falu lakosságát!

Kis Miklós polgármester

Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2022. május 30-án ülésezett. A Képviselő-testület 
megtárgyalta és elfogadta a Nagykőrösi Rendőrkapitányság 
2021. évi munkájáról szóló beszámolóját. A folytatásban 
elfogadásra került az előirányzat főösszegének módosítása, 
valamint Nyársapát Község Önkormányzatának 2021. 
évi zárszámadása. Az óvodaköteles korú gyermekek 
megnövekedett létszáma miatt szükségessé vált az óvodai 
csoportlétszám túllépésének engedélyezése, melynek 
értelmében a felvehető maximális gyereklétszám egy 
csoport esetén 30 gyermeket jelent. A Képviselő-testület 
módosította a Nyársapáti ÁMK Alapító Okiratát, valamint 
a DTKH Társulási megállapodását. Az újonnan alakult 
Nyársapát Vigyázunk Rátok Polgárőr Egyesület részére 
300.000.- forint támogatást nyújt Nyársapát Község 
Önkormányzata.

Kis Miklós
polgármester

Közérdekű telefonszámok:

Orvosi rendelő: 53/389-003
dr. Fekete László: 70/771-8955
Fogorvosi rendelő: 53/369-918
Védőnői szolgálat: 30/340-3349
Családsegítő szolgálat: 53/310-003
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Trianoni megemlékezés Nyársapáton

2022. június 3-án 16 órakor kezdődött megemlékezésünk, 
A Himnusz hangjai után műsorunkban először a Nyársapáti 
Népdalkör Töltik a nagyerdő útját címmel katonadalokat 
énekelt. Majd Szarka Tamás, Kossuth-díjas zenész, 
zeneszerző 2019-ben indított kezdeményezésére, melynek 
célja, hogy a Kézfogás című dal közös eléneklésével 
emlékezzünk a trianoni békeszerződésre, valamint a 
Nemzeti Összetartozás Napjára, ez a dal hangzott el a 
Nyársapáti Népdalkör és a Felnőtt Énekkar előadásában.
Ezt követően Tóth Tibor alpolgármester úr mondta el 
emléknapi beszédét, felidézve a tragikus eseményt és annak 
következményeit. A nemzeti lelkiséggel átitatott beszéd 

után Totth Jenő: Akármi jő, emlékezünk című versét Nagyné 
Kovács Éva mondta el, majd a Felnőtt Énekkar következett: 
Magyar vagyok, énekelték. A Trianoni Emlékmű talapzatán 
koszorút helyezett el Kis Miklós polgármester úr és dr. 
Bicskei Krisztina jegyzőasszony, valamint Nyársapát 
Község Önkormányzatának intézményei és a civil 
szervezetek képviselői.
Megemlékezésünk zárásaként közösen elénekeltük a 
Székely Himnuszt.
Köszönjük, hogy jelenlétükkel megtisztelték trianoni 
megemlékezésünket!

Vígné Kerekes Magdolna

Köszönöm!

Eredményes felhívás után megszépült a posta melletti játszótér. Szeretném megköszönni a segítők munkáját, de legfőkép-
pen Cseh Józsefné Áginak, hogy ezt az akciót megszervezte.
Nemcsak a játszótér, hanem a temetőben lévő zöldterület is gondozottá vált, mely Hencz József kétkezi munkájának kö-
szönhető!
Célunk, hogy minden nyársapáti polgár kivegye részét a falu szépítésében, mert ez közös ügyünk és örömünk.
Előre is köszönöm mindenki együttműködését!

Kis Miklós polgármester
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Megemlékező beszéd

Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt! 
Köszönöm a felkérést a beszédem megtartásához, nagyon 
megtisztelő számomra. Hálás vagyok, hogy – ha nagyon 
kevesen is, de – elfogadták a meghívásunkat. 

Valaki megkérdezhetné tőlem: Tibor, Tibor bácsi, mit 
foglalkozunk a múlttal, a 102 évvel ezelőtti dolgokkal, 
hiszen jelenünkben annyi baj, betegség, háború van, nem 
ezt kellene megbeszélni, megoldani? A kérdés jogosnak 
tűnhet, de időközben találtam egy Kossuth Lajos idézete, 
amely némileg helyére tette a bizonytalanságomat, így szól: 
„A nemzetnek lehet elnyomást tűrnie, de jogai valósításának 
reménye iránt semmi körülmények közt nem szabad 
kétségbe esnie, s ezért, mert valamely jogát nyomban 
(megjegyzem 102 éve) nem képes valósítani, nem szabad 
arról önként, örök időkre lemondania.”

1920 június 4-én egy békeparancsot, diktátumot írtunk alá, 
kínnal és kelletlenül. Ez nem volt jó békekötés, mert nem 
érdekbeszámítással készült. Kissé nevetségesen is hangzik, 
hiszen békét nem lehet parancsolni. Ez alapján meg kell 
őriznünk reményünket, látni lehetőségeinket, jogainkat a 
Kárpát-haza tekintetében. 

Néhány adatot szeretnék közölni a Párizs melletti 
kínlódmányos megegyezés nemzetcsonkító mivoltáról. 
Területünk 71,4 %-át, lakosságunk 64 %-át elvették tőlünk. 
Románia 103000 km2 területet kapott, míg az anyagország 
csupán 93030 km2 maradt. 18 millió lakosból 7,6 millióan 
maradtunk és 3 millió magyart elszakítottak az testvéreiktől. 
Majdnem pár megye nagyságúra zsugorodott hazánk, csoda, 
hogy még magyarok vagyunk, lehetünk.

Kik tették ezt a gyalázatos dolgot velünk? A tárgyalásokról 
minket és az oroszokat/szovjeteket kizártak. Első számú 
befolyásolók az akkori világ globális urai voltak, akik az I. 
Világháborút kirobbantották a világ újra felosztása céljából. 
Másodsorban a győztesnek vélt (mert háborúban igazi 
győztes soha nincs) nagyhatalmak, akik velünk magyarokkal 
együtt a Habsburgok évszázados nagyhatalmát is fel 
akarták számolni. Harmadsorban a cseh szabadkőműves 
páholyok vezetői, akik Közép-Európában Csehszlovákia 
néven egy mintaállamot szándékoztak létrehozni. De úgy 
vélték, ha a Felvidéket el is oroznák, még mindig elég 
erős marad a magyarság, ahhoz, hogy később akár fizikai 
erővel is visszaszerezheti a területet. Ezért az irredenta 
románokat, szerbeket, horvátokat, szlovénokat felbujtották 
ellenünk (nem volt nehéz). Rövid megjegyzés még ehhez a 
gondlathoz, hogy a „mintaország” azóta már szétszakadt. 
S végül őszintén be kell vallanunk, hogy nemzetiségi, 
külpolitikánk és főleg belpolitikánk tekintetében mi is 
óriási hibákat követtünk el. Pedig nemzetiségi törvényünk 
abban a korban az egyik legtoleránsabb volt, nézetem 

szerint a kelleténél engedékenyebb is, ráadásul lebecsültük 
a nemzetiségek irredenta elszakadási törekvéseit is. A 
legsúlyosabb problémát az okozta, hogy vezető elitünk 
nem képviselte markánsabban a többség – a magyarság – 
érdekeit. 

Trianon utóéletéről néhány szóban: az aláírás után 25 
évig a revans, területeink visszaszerzése éltette népünket, 
ami olasz és német fasiszta segítséggel némileg sikerült 
is. Sajnos sorsközösségbe kerültünk a II. Világháború 
vesztesével. Ez után a szocialista érában nemzedékek 
nőttek fel úgy, hogy nem is nagyon tudtak (nem lehetett 
beszélni) Trianonról. A rendszerváltás óta pedig máig is két 
szólamú a beszéd és a hozzáállás. Egyik a nemzeti, a másik 
a globális, föderális EU-s érdekeknek akar megfelelni. 12 év 
óta folyamatosan erősödik a nemzeti érdekek, a határokon 
átívelő nemzetegyesítés, az összefogás. A kesergés 
helyett egy önbizalommal és tettekkel teli együttműködés 
formálódik a külhoniakkal, ami jelentős segítségben, kettős 
állampolgárság biztosításában stb. nyilvánul meg. Ezért ma 
a NEMZETI ÖSSZEFOGÁS NAPJÁT ünnepeljük. 

Azt tudnunk kell, hogy a „nagyháború” vége és az aláírás 
között másfél év telt el, mi sajnos akkor is a saját belső 
ellenzékünkkel bajlódtunk. A nagyhatalmak tárgyalói nem 
voltak különösebben tájékozottak a magyar ügyben, annyit 
sem tudtak hazánkról, mint egy elemi iskolás. Sokan úgy 
néztek Magyarországra, mint egy darab földre Afrika 
közepén. Történelmi tragédiánk volt az őszirózsás, majd a 
kommunista forradalom, valamint a középszerű vezetőink 
Károlyi Mihály, Kun Béla, vagy Linder Béla, aki Közép-
Európa legerősebb hadseregét – a magyar hadsereget – 
egyetlen parancsával teljesen leszerelte. Ők ügynökök 
vagy legalábbis külföldről erősen befolyásolt alakjai 
voltak történelmünknek. Semmilyen nemzeti érdeket 
nem képviseltek, a népre, az igazságra és félresikerült 
ideológiájukra hivatkoztak, közben a környező országok 
szétrabolták ősi nemzetünket. Így működött és működik az 
internacionalizmus. 

Nem szándékozok beszédembe jelentősen belevinni a 
politikát, de a mai zavaros világhelyzet nagyon hasonlít 
az akkorihoz. Ma is a világ újrafelosztását éljük, s megint, 
mint mindig, a birodalmak fenyegetettségében élünk az 
ő „nótájukat” kell fújni. Ha ezért mi nem lelkesedünk, 
érzékeinknek ez a csalóka muzsika nem tetszik, hát 
megvetnek, sőt gyűlölnek is. 

Számunkra a nyugat jóléte vonzó és irigylésre méltó. 
Régebben Áprily Lajos ezzel kapcsolatban így írt:
 
„Múltunk gonosz volt, életünk pogány, 
Rabsors ma sorsunk, s mégsem átkozom:
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Jó, hogy nem ültem győztes-lakomán,
S, hogy egy legázolt néphez tartozom.”

Mert a magyarban mindig volt és van élni akarás, 
identitástudat és büszkeség. Még nem vagyunk teljesen 
elpuhultak a jóléttől, mint a nyugati társadalmak, mi 
nem kívánjuk az ultraliberális, újmarxista, újtrockista 
devianciákat. A mai átláthatatlan helyzetben is tudjuk, 
nem a háborút kell támogatni a fegyvergyártók hasznát 
növelve, hanem a békét. Nem moralizálunk, nincs patetikus 
szövegünk, nem gondolunk a leendő profitunkra, ellenben 
minden erőnkkel támogatjuk a rászorultakat. 

Kérdezhetné valaki, mit kellene tenni a trianoni 
gondolatkörrel kapcsolatban? 

• Béke a szomszédos országokkal, megbocsátás 
magunknak és a területeinket elorzóknak;

• Való, s igaz, közmegegyezésen alapuló történetírás 
megalkotása térségünkről;

• Közép-Európa népeinek összefogása, együttműködése; 
erős érdekképviselet az EU-ban a kettős mérce ellen;

• Közös összefogás, ellenállás a „globalizációs 
úthengerrel” szemben;

• Határok megváltoztatása nélküli nemzetegyesítés;
• Életszínvonal emeléses, kultúra erősítése;
• Tudatos, bátor és becsületes politika az mindent 

elpusztító infláció megfékezésére.

Sok dologból érzékelhetjük, hogy a környező országok 
lelkiismerete nem teljesen tiszta. A nemrégen kirobbant 
orosz – EU – USA – ukrán háború elején egyből rettegni 
kezdtek: mi lesz, ha Putyin győz, és visszaállítja a Kárpát-
medence régi rendjét? Ennek semmi, de semmi realitása 
nincs! Az élet normalitása a nemzetiségek önrendelkezését, 
békét, összefogást sürgetne. Sajnos a világ hatalmasai az 
„oszd meg és uralkodj!” elvet erősítik. 

A magyarok mindig kifogásolták és ma is azt valljuk, hogy 
a békediktátum semmilyen intézményes biztosítékot nem 
tartalmaz; hogy a határainkon túl élő testvéreink alapvető 
jogait tartsák tiszteletben, és polgári jogaik tekintetében 
biztosítsák számukra az egyenjogúságot. Nemrég hiába 
történt milliónál is több szavazat összegyűjtése ebben a 

témában, az Európai Unió mégsem foglalkozott vele egy 
percig sem. Pozitív, beszédes példa Szerbiával való, egyre 
javuló baráti, vagy legalábbis jószomszédi viszonyunk a 
közös érdekek mentén, pedig déli szomszédunk nem is tagja 
az Uniónak. Sajnos negatív példa Ukrajna, a szomszédsági 
viszonyt is ellenségessé alakították. Az ő pálfordulásukból 
fakadó háborúba mi nem kívánunk beleolvadni. Nem 
áldozzuk fel magunkat, mert mi tisztán látjuk, hogy a most 
történtek az ő „trianonjukat” fogja létrehozni. 

Ma emlékezünk, esetleg szomorkodunk, de reménykedjünk 
is a jövőben! Mi nem a lakosság száma, területünk nagysága 
alapján akarunk részt venni a világ újrafelosztásában, hanem 
(természetesen csak gazdasági és kulturális téren) az emberi 
értékek, teljesítmények, összefogásunk szerint.

Kívánom, hogy végre győzzön a magyar JÓZAN ÉSZ! 
Ne kövessük a fertő, a káosz felé tántorgó USA-t és a 
nyugatot, ami az erőn, technikai dominancián, vélt, vagy 
valós hatalmon, de főleg a pénzen alapul. Mert nem fizikai 
lények vagyunk szellemi, hanem szellemi lények anyagi 
köntösben! Ne feledjük soha, de mindig trancendens 
derűvel érezzük és tudjuk, hogy nem a luciferi pénzisten, 
hanem a jóIsten kezében vagyunk! 

Köszönöm, hogy meghallgattak! Békét és jó egészséget 
kívánok mindenkinek!

Tóth Tibor

Egyre több virág díszíti a közterületet és az intézményeket.
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TÁJÉKOZTATÓ a 2022. évi népszámlálásról 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a koronavírus járványra tekintettel 2021. évről 2022-re halasztott teljes körű 
nép- és lakásszámlálásra 2022. október 1. és november 28-között kerül sor.

A népszámlálás egy olyan egyedülálló statisztikai adatfelvétel, amely a begyűjtött adatok teljessége és területi 
részletezettsége révén teljes körű képet nyújt a népesség és a lakásállomány jellemzőiről.

A népszámlálásra vonatkozó legfontosabb szabályokat - így a gyűjtendő adatok körét is - a 2021. évi népszámlálásról 
szóló 2018. évi CI. törvény (népszámlálási törvény) írja elő, mely szerint az adatszolgáltatás – az egészségi állapotra, 
a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatkörök kivételével – kötelező, az  
adatszolgáltatók kötelesek azokat a valóságnak megfelelően megadni.

Az adatgyűjtés - a mai kor igényeinek megfelelően - egyrészt interneten, a kérdőívek önálló kitöltésével, valamint 
elektronikus eszközöket használó számlálóbiztosok közreműködésével (papír alapú kérdőívek nélkül) valósul meg.

A népszámlálás 3 időszakra tagolódik:

• 1. időszak - 2022. október 1. és október 16. között: az internetes önkitöltés időszaka (az online kitöltött kérdőíveket 
az adatgyűjtő rendszer 2022. október 16-án éjfélig fogadja);

• 2. időszak - 2022. október 17. és november 20. között: a számlálóbiztosok általi személyes adatgyűjtés időszaka 
(azokon a címeken, amelyekről az internetes önkitöltési időszakban nem érkezett elektronikus kérdőív);

• 3. időszak - november 22. és november 28. között: pótösszeírás időszaka (ekkor az összeírásból kimaradt 
személyeknek kell jelentkezni a helyi népszámlálási felelősnél (jegyzőnél), az önkormányzati hivatalban.

A népszámlálást megelőzően - 2022. szeptember 15. és 30. között - a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) valamennyi 
magyarországi címre felkérő levelet fog küldeni a népszámláláshoz kapcsolódó legfontosabb információkról, mely 
tartalmazni fogja az internetes önkitöltéshez szükséges belépési azonosítót is.

A felkérő levél nevet nem, csak címet tartalmaz, ezért a pontos felkérés érdekében elengedhetetlen, hogy a levelek a 
megfelelő címekre érkezzenek. A postai kézbesítés minél pontosabb teljesítése érdekében kérem a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a házszámokat, illetve többlakásos épületek esetében az ajtószámot is pontosan tüntessék fel az épületeken és 
a postaládákon!

A KSH a népszámlálással kapcsolatban részletes tájékoztató oldalt (www.nepszamlalas2022.hu) indít, ahol 
tervezetten 2022. második negyedévétől további naprakész információk érhetők el az összeírásról, a népszámlálás 
jelentőségéről, az adatfelvétellel kapcsolatos eseményekről és teendőkről.

A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a számlálóbiztosok végzik. 

A számlálóbiztosokkal szembeni elvárások: A számlálóbiztosnak legalább középfokú végzettséggel, magabiztos 
számítógépes ismerettel kell rendelkeznie. Rendelkeznie kell továbbá saját eszközzel és interneteléréssel az e-learning 
tananyag eléréséhez és a hozzá kapcsolódó vizsga elvégzéséhez, valamint elektronikus és telefonos elérhetőséggel a 
folyamatos és hatékony kapcsolattartás érdekében.

A számlálóbiztosok kiválasztása a helyi népszámlálási felelős feladata, aki egy személyes beszélgetés keretében győződik 
meg a számlálóbiztosnak jelentkező személy alkalmasságáról.

A jelentkezésnél előnyt jelent:

• felsőfokú végzettség,

• ha korábban részt vett népszámlálásban, mikrocenzusban, vagy más, KSH-s 
lakossági adatfelvételben számlálóbiztosként, és munkáját jó minőségben végezte el.

A számlálóbiztosok az elvégzett munkájukért a népszámlálás elhalasztásával összefüggő rendelkezésekről szóló 
67/2021. (II. 19.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjazásban részesülnek.

Kérem, hogy amennyiben számlálóbiztosnak jelentkezne, küldje el nevét és elérhetőségi adatait (telefonszám, e-mail 
cím), legkésőbb június 25-ig a jegyzo@nyarsapat.hu e-mail címre!

dr. Bicskei Krisztina 
jegyző, helyi népszámlálási felelős
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Nyugdíjas klub hírei

A következő oldalon található Fejéregyházi Tamás atya 
gondolatait szeretném figyelmébe ajánlani a Kedves 
Olvasónak. Ilyet még soha nem tettem, hogy egy ajánló 
vagy megköszönő szöveget kifejezetten a cikk elé vagy épp 
utána írjak. Most megkértem a szerkesztő Kiss Andreát, 
hogy Tamás atya írása egy külön oldalra kerüljön és az 
előző oldal végére tegye ezt a beharangozót. 
Középiskolás koromban egy író-olvasó találkozón 
hallottam egy jó nevű színésztől: „Latinovits Zoltán után 
verset mondani szakmai, művészi, emberi öngyilkosság.” 
A következő oldalon található újságcikk minősége annyira 
nívós, hogy nem szeretném felhígítani mondanivalómmal. 
Tömören, egyedül hasson, érvényesüljön, esetleg 
élménysugárzó gondolatai külön landoljanak az olvasónál. 
Hálásan köszönöm Tamás atya nagyon mély, összetett, 
hittel teli, tehát hiteles írását. Ha lehet ilyet kérni a Kedves 
Olvasótól, többször olvassa el, mert szokatlanul gazdag és 
apró részleteiben rengeteg bölcsesség, bátorítás, belátás, 
szelíd tapasztalat található. Röviden egy evangéliumi 
üzenet, egy elhivatott pap tollából. 
Néhány héttel ezelőtt vasárnap délelőtt feleségemmel 
elmentünk a szentmisére. Atya nagyon átgondolt, kiválóan 
felépített, személyes példáival megfűszerezett szentbeszédet 
mondott. Érzelmileg és szellemileg is megindított, mikor 
ezt hallottuk tőle: „Imádkozzunk azokért is, akik nem 
jöttek vagy nem jöhettek el a misére.” Alig fejeződött 
be a liturgia, szinte rohantam az Atyához a sekrestyébe, 
ahol még átöltözés közben találtam. Ekkor fogalmaztam 
meg kérésemet, ami nem volt kiforrott, tömör, átgondolt, 

talán picit felzaklatott is lehettem. „Atya, írna nekünk egy 
cikket a Nyársapáti Hírmondóba arról, hogy miért lenne 
jobb, gyümölcsözőbb, ha többen járnánk templomba, ha 
együtt imádkozhatnánk, ha többen meghallanánk Isten, 
Jézus halk, megnyugtató, harmonizáló hívó szavát ebben a 
bizonytalan, kusza világunkban?” Atya, szokásos, kedves 
mosollyal válaszolta: „nincs semmi akadálya, csak időben 
emlékeztessenek ígéretemre, mert nagyon elfoglalt vagyok”. 
Az ígéret megérkezett, mégegyszer hálásan köszönöm. 
Tisztelettel és szeretettel kérem hívő polgártársaimat, újfent 
jöjjenek el a templomunkba, legyen egy jelentősebb, hittel 
telibb lelki közösségünk. Akik meg érdeklődnek, hogy a 
szentmisén mi történik, esetleg félnek, hogy nem ismerik 
a liturgia menetét, bátran térjenek be vasárnaponként 11 
órától az Isten házába, mert kis közösségünk mindenkit 
szeretettel és bizalommal vár. 

Tisztelettel: Tóth Tibor

Utóirat:
Közel 10 éve a faluból elindult egy zarándoklat a 
Csiksomlyói Búcsúra egy nem titkolt céllal, hogy állandó 
papunk legyen, hogy hitéletünk nyugodttá és tartalmassá 
váljon. Imádságunk meghallgatásra talált, nemsokára 
kaptunk egy fiatal papot, akit szinténTamásnak hívtak. Az 
ő helyét vette át közel négy éve Fejéregyházi Tamás atya. A 
következő oldalon megjelenő tanítását fogadjuk szívünkbe, 
mi hívők segítsük áldozatos munkáját magunk, családunk 
és falunk érdekében.

Ezt a cikket mindenképpen olvassa el!

Egy hosszabb szünet után, április 22-én ismét találkoztak a művelődési 
házban a nyugdíjasok. A régi és az új klubtagok döntése alapján minden 
második hét csütörtökén 15 órakor találkozunk, ahol mindenkit szeretettel 
várunk. 
Micziné Zsuzsa átadta a klub vezetését nekem, amit a többiek is 
megszavaztak. A Nyugdíjas Klub tagjai – mint eddig is – évi 2400.- Ft 
tagdíjat állapítottak meg. A régi, jó szokásokat továbbra is megtartjuk, és 
igyekszünk a tagok igényei szerint új hagyományokat is teremteni.

Programjaink még csak alakulnak, éppúgy, mint a tagságunk létszáma.
Eddig már három alkalommal gyűltünk össze, jó hangulatban töltöttünk 2-2 órát együtt. Elhatároztuk, hogy részt veszünk 
a Trianoni megemlékezésen, ahol koszorúzni is fogunk, valamint benevezünk a Lecsófesztivál főzőversenyére is. A nyári 
teljes programot a június 2-ai klubnapon beszéltük meg.
A járatos autóbusszal, vagy saját járművel 2022. június 23-án (csütörtökön) Tiszakécskén, a strandon megrendezendő 
„Kécske és környéke Nyugdíjas Találkozó” egész napos programjain is ott leszünk. Erre az eseményre várjuk még új 
társaink jelentkezését.
Jelentkezni legkésőbb június 12-ig lehet a muvhaz@nyarsapat.hu e-mail címen, név és elérhetőség megadásával, illetve 
a 06/20/462-0196 telefonon. 
A hírmondó megjelenését követően a legközelebbi találkozásunk június 16-án, csütörtökön 15 órakor lesz. 
A klubba szeretettel hívunk minden nyársapáti nyugdíjast!

Tisztelettel: Nagyné Kovács Éva
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A múltunk a jövőnk
A kereszténységet sokan egy 
olyan vallásnak tartják, ami – 
bár a múltban meghatározó, 
kultúrateremtő erő volt – mára 
hitelét vesztette, tudományosan 
meghaladottá vált. Mi sem 
bizonyítja ezt jobban, mint az a 
tény, hogy templomaink kiürültek, 

legfeljebb időseket látni a szertartásokon. Apropó, idősek! 
Sokan gondolják, hogy azért járnak templomba, mert 
vallásosan lettek nevelve. Ezt azonban a jelenlegi idősekről 
nem lehet elmondani nagy általánosságban. Ők ugyanis 
már a kommunizmusban nőttek fel, és még a keresztény 
családokból származók közül is sokan felnőttként 
eltávolodtak hitüktől. Miért látni mégis olyan sok idős 
embert a templomban? Azt gondolom azért, mert – ahogy 
Johnny English mondaná – a korral megjön a bölcsesség: 
az élet megpróbáltatásai sokakat visszaterelnek a krisztusi 
útra, idővel sokan belátják, hogy az Isten nélküli élet nem 
fenntartható. Templomaink tele vannak időskorukra megtért 
hívekkel! Ez a helyzet reményre ad okot! Azok, akik temetik 
az Egyházat, néhány év(tized) múlva lehet, hogy oszlopos 
tagjai lesznek! Fiatalon persze nagy a kísértés, hogy 
„kikukázzuk” a vallást. Az iskolában egyre súlytalanabb 
tantárgy a hittan, ahogy az Isten-kérdés is marginálissá válik 
a jóléti társadalomban, ami gazdagságot, sikert, élvezeteket, 
csillogást ígér. Amíg ugyanis csak a pénz után futunk, a 
hétvégi buliknak élünk, a virtuális az igazi valóságunk, 
és a like-ok számán mérjük értékességünket, a keresztény 
hit nem tud labdába rúgni. Ilyen embereknek prédikálni 
falrahányt borsó; erre a helyzetre mondja Jézus, hogy „ne 
adjátok a szent dolgokat a kutyáknak és gyöngyeiteket se 
szórjátok a sertések elé” (Mt 7,6).
Isten nemcsak irgalmas, hanem türelmes is. Bár nagy 
szomorúságot okozunk Isten szívének, mégis eltűri, hogy 
hódoljunk a pénz, a szex, a hatalom, az alkohol, a munka, a 
kütyük kisebb-nagyobb bálványainak. Ugyanakkor Jeremiás 
próféta az Úr szócsöveként figyelmeztet: „Csalárdabb az 
emberi szív mindennél, és tele van gonoszsággal. Ki lát bele 
titkos rejtekeibe? Én, az Úr, aki a szíveket vizsgálom, és 
próbának vetem alá a veséket” (Jer 17,9-10). Hogyan teszi 
ezt? A megpróbáltatások és a szenvedések által. Az életben 
senki sem ússza meg a mélypontokat, amiket okozhat egy 
szeretett hozzátartozó elvesztése, egy súlyosabb betegség, 
egy munkahelyi elbocsátás, a szomszédban dúló háború 
vagy egy világjárvány. Sokan ilyenkor döbbenünk rá a lét 
törékenységére és mulandóságára, ekkor ismerjük fel, hogy 
önelégültségünk vakká tett minket, és nagyobb alázattal és 
hálával kezdjük nézni a dolgokat. „Gyakran a kiábrándulás 
és a szenvedés ilyen időszakában válunk vágyakozó 
keresztényekké” – írja Pat Collins –, és valóban: a válság 
van, akit közelebb visz, vagy éppen visszavezet Istenhez. 
Nemcsak a megpróbáltatások, hanem saját bűnösségünkkel 
való szembesülés is elindíthat minket az Istenhez vezető 

úton. „Azt sem tudom, mit teszek, hiszen nem azt teszem, 
amit szeretnék, hanem amit gyűlölök.” (Róm 7,15) 
Bukásaink rámutatnak arra, hogy milyen hihetetlen nagy 
szakadék tátong az idealisztikus és a valós „én” között. 
Jófogadásainkban való állhatatlanságunk, elveinkhez való 
hűtlenségünk ráébresztenek minket arra, hogy önerőből 
nem tudunk olyan jók lenni, mint szeretnénk. „Ha 
gyengeségünk banánhéján elcsúcsunk, és megalázó módon 
bűnbe esünk, mi is mondhatjuk az immár jobb belátásra tért 
tékozló fiúval: »Útra kelek és hazamegyek apámhoz« (Lk 
15,18). A bűnbánatnak ezen a pontján válunk vágyakozó 
keresztényekké” – mondja az előbb idézett Pat Collins 
atya. A nehézségek tehát segíthetnek átértékelni életünket. 
Sokan egy betegségből való felépülés vagy egy közeli 
ismerős elvesztése után kezdik el újjáépíteni életüket, 
immár a krisztusi sziklaalapon, miután felismerték, hogy az 
végtelenül ütésállóbb és tartósabb, mint saját képességeik 
és lehetőségeik homokjára építkezni.
Egyre többen érzik égető szükségét annak, hogy időt 
szakítsanak Istenre a mindennapjaikban. Keressük Isten 
békéjét, amikor zaklatottak vagyunk, iránymutatását, 
amikor döntéshelyzet előtt állunk, kérjük, hogy adjon 
erőt a kihívásokkal való megbirkózáshoz, gyógyítsa meg 
beteg hozzátartozóinkat. Idővel eljuthatunk oda, hogy ne 
csak akkor szólítsuk meg Istent, amikor baj van, amikor 
szükségünk van valamire, hanem az imádság, azaz az 
Istennel való beszélgetés a mindennapok részévé válik. 
Idővel elérkezhetünk oda, hogy már nem elsősorban Isten 
ajándékait keressük, hanem magát az ajándékozó Istent. 
Ekkor lelki utunk már egyre kevésbé én-központú, sokkal 
inkább Isten központúvá válik. Amikor Isten már nem az 
önmegvalósításunk egyik eszköze, hanem mi akarunk 
az Ő eszközei lenni, amikor az ima nem arról szól, hogy 
rávegyük Istent, hogy megtegye, amit akarunk, hanem 
arról, hogy megtanuljunk belesimulni szerető akaratába, 
akkor megtörténik a „kopernikuszi” fordulat: immár nem 
saját magunk körül forog az életünk, hanem Isten lesz 
a középpontban, Isten imádása válik létünk tengelyévé. 
Ez az a pont, ahol rálelünk az igazi boldogságra, amire 
szomjazunk, és amire teremtve lettünk, betelünk Isten 
szeretetével. Életünk mások számára is vonzóvá válik: 
elkezdik kérdezgetni, hogy miért vagyunk boldogok a 
nehézségek közepette is, honnan a kiapadhatatlan öröm 
az életünkben, miért látunk mindent olyan pozitívan. Az 
ilyen örömteli keresztény az Egyház legjobb cégére, Isten 
leghitelesebb tanúja. 
Bárhol is legyél utadon, tudd, hogy Jézus, a Jó Pásztor keres 
téged; bármit is értél már el az életben, tudd, hogy Isten 
tud és akar többet adni; bármekkora kudarc és szenvedés 
is ért, tudd, hogy Isten a legnagyobb keresztekből fakasztja 
a legnagyobb áldásokat. Kelj fel, indulj tovább! És utadon 
térj be a nyársapáti templomba is. Isten ott van és vár téged!

Fejéregyházi Tamás atya
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Akik létrehozták a magyar nyelvet, tudtak számolni, sőt tanítani és bölcselkedni is

Most olyan dolgokról írok a magyar nyelvvel kapcsolatosan, 
ami egy picit a metafizika területét is érinti. Tudom titkos 
világ ez, de remélem nem sérti senki önérzetét. 
Minden nyelv, így a magyar nyelv is egy-egy gondosan 
megszerkesztett rendszer. Ami a lényeg, hogy csak 
makogásból vagy hangutánzásból nem jöhet létre egy 
ilyen árnyalt rendszer. Ennek eredménye az a mostani 
fejre állított világ, ahol a műkedvelő nyelvész rendszerről 
beszél, a hivatásos pedig véletlenről, egyszerű hangadásból. 
Akik a magyar nyelvet létrehozták, már tudtak számolni, 
és céltudatos rendszert alkottak, egyetlen hangot, egyetlen 
szót sem mondtak ki véletlenül. 
A nyelvünk játékos módon a réteges jelentésébe rejtve 
hordozza a tudást, a szellemes hagyományt, bölcsességet, 
esetleg tanítást pl.: a szív = nem pumpál, hanem = szív, a 
fel-hő = felfelé tartó meleg levegő, az ok-os = ismeri az 
okot és az okozatot is. Az alkotók a szavakat gyakran több 
jelentéssel ruházták fel. Az alap egy hétköznapi rész volt, a 
mélyebb rétegekben pedig tanító, magyarázó jelentés. Nem 
csak a mi nyelvünk ilyen, hanem például a szanszkrit nyelv 
is, amit az indiaiak az „Istenek beszédének” tartottak. A 
szanszkrit szó jelentése: szerkesztett. 
A számok világa nagyon érdekes és világos, nem csupán 
a matematika területén, hanem a numerológia világában 
is. Lényeg, hogy a számok nem csak mennyiséget, hanem 
minőséget is jelentenek, csak ezt már nem tanítják az 
iskolában. 
Tudom, hogy kicsit erőltetett a magyar nyelv és a számok 
együttes csodálata, de néhány példát mondanék erre is, mert 
izgalmas, titokzatos kincsek rejtőznek itt is. Az is tudom, 
hogy „csontmaterialisták” szemében fantazmagória, amit 
érintek, de kérem, maradjunk is ebben a hiszemben, annak 
lehet a szellemét, lelkét megérinteni, aki hasonló belső 
világgal rendelkezik, mint én. 
Nézzük a számok világában hogyan működik ez réteges 
elképzelés. MINDEGY = nem baj, nem probléma, nem 
kell miatta aggódni. Más példa – ha mégis kezdünk 
aggódni = FÉL-ELEM, megjelenik még egy szám. Mi 
erősíti a félelmet = KÉT-SÉGEK. Csodás rendszer alakul 
ki most előttünk, egy egész titokzatos filozófia a számok 
segítségével. EGÉSZ-SÉG – FÉL-ELEM – KÉT-SÉG így 
is rendszert alkotnak. Más a HAT-ÁS szavunk. Megint egy 
számnév jelenik meg, mert az anyagi világban 6 irány van: 
előre-hátra, balra-jobbra, felfelé-lefelé. Ha valaki mind a hat 
irány ismeri, minden irányban tud hatni. Az igazi hatásos – 
a MINDENHATÓ. Miről szól valójában a feltárt rendszer? 
Arról, hogy tudjunk emlékezni, pl.: EGY-ÉN. 
Az egyes szám tömör numerológiai jelentése az egó, a férfi 
erő, az egyéniség, a nap. Miért beszédes a közelmúltban 
született gyerekeknél pl. 2022. 02. 22-én született teljesen 
hiányzik az egyes szám, az egó, a férfi erő, az én akarat. 
„Kettőbe hasad – népies mondás – jelentése: gyereket szül. 
A 2-es szám a numerológiában a női minőség, a Hold, a 
békés kapcsolat. 

A hármas jelentése: talpraesett, jó kommunikációjú, 
művészi alkat, optimista beteljesítő. S erre illeszkednek 
a szólásaink: „három a magyar igazság”, „három a szent 
szám”, „három a tánc” stb. 
A négyesről: „három a magyar igazság, negyedik a ráadás”, 
de ez már a 4-es szám nehézkességét is kifejezi.
Ötről a hatra úgy jutunk, hogy ötleteink után hatni tudunk 
a környezetünkre, a világra. Az ötös és a hatos szám a 
numerológiában is ilyen jelentésű. 
Milyen érdekes, hogy egy számnak milyen szerteágazó 
minősége lehet. pl. a hetes az ember hétrétegű természetét 
jelenti, de közvetlen összefüggésben van a naprendszer 
hetes felosztásával, a szivárvány 7 színével, a hangsor 7 
hangjával, a hét 7 napjával, a 7 csakrával. Tehát a hetes 
szám egy kozmikus számnak fogható fel. 
Végül egy kis színesség: véletlenül – de az is lehet, hogy 
nem – kezembe került régen forgatott Vargha Balázs: 
Játsszunk a szóval! c nagyszerű könyve. Néhány kedves 
példát osztanék meg a Kedves Olvasóval. Ez a versrészlet a 
hangok jellemére tesz utalást. 

„…, ha megharagszol, ép
olyan vagy, mint az ú

mélyhangú, hosszan zengő és sötét…”
(Radnóti Miklós: Hasonlatok)

A szavakkal bármilyen fura, lehet festeni. 

„Piros Ősz, piros Föld, piros Ég, 
De a gondolatok ma: kormok, 

de a gondolatok feketék.” 
(Ady Endre: Nóták piros Ősszel)

1958-ban 160 pályázó szerint a 9 legszebb hangzású szavak 
a következők: csend, csillag, fény, gyöngy, könny, lomb, 
szelíd, szellő, tündér. (Érdekes lenne megtudni, hogy ma 
mely szavak kerülnének be a 9 legszebb közé.)

Arany János írt madárnyelven egy nagyon érdekes szöveget 
A Jóka Ördögében:

„Turgudorgod mirgit forgogargadtárgál:
Argadórgósorgom margarargadtárgál?
Targakargarorgodj hárgát korgomarga,.

Irginerget arga porgokorgolbarga!” 

Madárnyelvből magyarra fordítva: 

„Tudod, mit fogadtál
Adósom maradtál,
Takarodj hát koma
Innen a pokolba!”

Tisztelettel: Tóth Tibor
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Rajzpályázat Nyársapáton

A Nyársapáti Gyermekekért Közalapítvány 2022 áprilisában 
rajzpályázatot hirdetett meg a településen élő gyermekek 
számára óvodai nagycsoport, általános iskola alsó és felső 
tagozatos korcsoportokban. A pályázat témája a szeretet és 
az összetartás volt.
A pályázatra nagyon sok mű érkezett, melyeket egy 
független öttagú zsűri értékelt. Öröm volt látni, milyen 
kreatív pályaművek születtek a témában. Mindegyik rajz 
nagy gonddal készült alkotás volt, amelyek közül nehéz 
volt választania. A nehéz döntés ellenére megszülettek a 
díjazott művek, amelyek a következők:

Óvodás korcsoport:
I. helyezett Horváth Szofi
II. helyezett Molnár Szofi

III. helyezett Mogyorósi-Erdős Janka

Alsó tagozatos korcsoport:
I. helyezett: Tóth Anasztázia Ágnes (2. osztály)

II. helyezett: Tóth Alexa (1. osztály)
III. helyezett: Mata Szabolcs (4. osztály)

Felső tagozatos korcsoport:
I. helyezett: Szűcs Anna Zsófia (8. osztály)

II. helyezett: Ludvig Zsombor Zoltán (7. osztály)
III. helyezett: Molnár Dorina (7. osztály)

Gratulálunk a helyezést elért gyerekeknek! 

A többiek se szomorkodjanak, hiszen sok embernek okoztak 
örömet az alkotásaikkal!

A kuratórium tagjai

Köszönetnyilvánítás

2022. május 7-én tartottuk meg a korábban meghirdetett 
Anyák napi jótékonysági bálunkat.

Báli bevételeink forrása:
a: vacsorajegyekből származó bevétel
b: sétálójegyekből származó bevétel
c: tombola jegyek vásárlásából származó bevétel
d: felajánlások
Kiadások:
a: vacsora kifizetése
b: zenészek kifizetése
c: díszítés, rendezés költségei

Az így keletkezett mérlegből a bál bevétele, mellyel az 
alapítvány közelebb került céljainak megvalósításához:

536.600 Ft

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki 
valamilyen formában segítette bálunk megvalósítását 
(munkával, tombolatárggyal, pénzzel). A teljesség igénye 
nélkül megpróbálunk mindenkit megemlíteni!

Akiknek köszönjük fáradozásait:
Hencz Barbara, Molnár Vivien, Podmaniczkyné Grósz 
Lilla, Váli Lívia, Nagy Éva, Duende Tánccsoport 
Mata Ferenc és fia, önkormányzat dolgozói, Tóthné Kapus 
Diána, Nyársapáti ÁMK dolgozói, Sipos Árpád, Pásztor 
Ádám, a fiatal focisták, Ferencz István és neje, Nyársapáti 
Mátyás Király Általános Iskola és dolgozói.

Akiknek köszönjük tombolafelajánlását:
Nyársapát Község Önkormányzata, Dem&No Kft., 

Demeter Annamária és Rácz Norbert, Gödény Beatrix, 
Csernus Gábor és családja, Tóth Tibor alpolgármester, 
Gödényné Kapus Kitti, Papdi Richard, PP Művek, Kásáné 
Bata Ágnes, Mikazo Trans Kft., Tóth Gábor E.V., Járvás 
Savanyúság Kft., Kiss Andrea, Szalay Fémmegmunkáló 
Kft., nyársapáti gyógyszertár, Henczné Nagy Krisztina és 
családja, Kecskéscsárda Lápi Póc Kft., Lévai Krisztina, 
Rácz Zsolt, Deák Attila és családja, Rendszer-Klíma Kft., 
Cédrus Kertészet, Tóthné Kapus Diána és családja, Óvodai 
Szülői Munkaközösség Szervezete, Podmaniczkyné Grósz 
Lilla és családja, Tulip Garden Nagykőrös, Bárány László 
Zoltán E.V., Nagy Dénesné, Horváth Zsuzsanna COOP 
bolt, Holdfény Büfé Falatozó, Nagy Boglárka, Don Diego 
Bistro Grill & Pasta, Kocsis Ferenc E.V., Iskolai Szülői 
Munkaközösség Szervezete, Csernus Copy Kft., Pásztor 
Ádám és családja, S. Nagy Fuvarozó Kft., Godóné Pozsár 
Andrea, Hluszkóné Lintner Beáta, Széchenyi Zsigmond 
Vadásztársaság, Nyársapáti Szabadidő Sport Egyesület, 
Zsanett Dekor, Kis Piroska, Strabán Laura, Nagy Rozália, 
Ország Zoltán E.V.

Céljaink, melyeket ebből valósítunk meg:
• rajzverseny
• óvodás kirándulások támogatása 10.000-10.000 Ft-tal 

csoportonként
• iskolás osztálykirándulások támogatása 10.000-10.000 

Ft-tal osztályonként
• családi nap szervezése

Még egyszer hálásan köszönjük mindenkinek! 

A kuratórium tagjai
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Óvodai hírek

Kicsik voltunk, nagyok leszünk,
Hívogat az iskola:

Csingi — lingi! Gyertek, gyertek!
Szól a csengő szép szava

Megyünk, ím, már, hogyne mennénk,
Kedvesek ám a betűk.

De most azért óvodásként,
Mégis könnyes a szemünk.

De jó is volt ide járni!
Mennyi öröm várt itt ránk!

Kicsik voltatok, könnyezve, néha szipogva kezdtétek az 
óvodát. A kezdeti félénkség gyorsan elmúlt, helyette a 
bátorság, a tudásra nyitottság volt jelen napjaitokban. Sok 
mindent megismertetek a világból, az óvodai szokások 
gyorsan beépültek és rögzültek. Ügyes, aranyos óvodások 
lettetek. A 3-4 év alatt sokat nőttetek, okosodtatok. Új 
barátokat szereztetek, élmény volt együtt játszani, mókázni, 
tornázni, énekelni. Tágra nyílt szemekkel hallgattátok a 
mesét. Jó volt látni a csodát a tekinteteitekben. Sajnos a 

pandémia közbeszólt, így sokáig nem lehettünk együtt, 
de megtanultunk mindent újra. Izgalommal várjátok az 
iskolát, s bízunk benne, hogy jól fogjátok teljesíteni az új 
kihívásokat. Emlékezzetek majd a sok mesére, játékra, 
dalra, versre, arra, milyen csudajó dolgok történtek veletek 
az óvodai évek alatt. Már ti segítitek a kicsiket. Átadjátok 
a játékokat, letörlitek a könnyeket. Az óvodai jeleket 
ne feledjétek el, emlékezzetek arra mi volt a kedvenc 
játékotok, mesétek, mit szerettetek énekelni. Őrizzétek 
meg a barátaitokat és az iskolában segítsétek egymást. Ne 
feledjétek kivel ültetek az asztalnál, s hogy milyen jó dolog 
is volt naposnak lenni. Kívánjuk, hogy maradjatok mindig 
ilyen vidámak és nyitottak a csodákra és tudásra.
Sok sikert kívánunk az iskolai élethez!

„Búcsúzzunk jó kedvvel, búcsúzzunk vidáman, egyszer 
találkozunk, majd az iskolában. Addig kérem az új 
nagycsoportot mackóra, babára viseljenek gondot.”

Bözső néni, Dóra néni, Piroska néni

Elbúcsúztunk…

Beszédes képek
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Állatsimogató, sorverseny, csillámtetkó, láncfűző verseny 
között válogathattak a gyermekek. Aszfaltkrétával való 
rajzolás után lehetett ugrálóvárazni. Molnárné Rehor Zsu-
zsanna és Molnár Pàl felajánlásaként lovaskocsikázhatott, 
akinek ehhez kedve volt. Kaptak a gyermekek rengeteg sü-
teményt, nassolnivalót, üdítőt a nap folyamán, amit nagyon 
köszönünk önöknek, a kedves szülőknek!
Nagyon élvezték ezt a napot kicsik és nagyok is!
Az állatsimogatót köszönjük Kolbert Andreának és férjé-
nek. 
Köszönjük a közmunkásoknak, hogy remek helyet készítet-
tek az állatoknak.
Köszönjük a rengeteg epret Kis Miklós polgármester úrnak, 
Mogyorósi-Erdős Beátának, Dombovári-Godó Zsuzsanná-
nak.
Köszönjük ezt az igazán tartalmas napot a Szülői Szerve-
zetnek, a sok ajándékba kapott játékot (roller, kismotor, 
homokozó játék), jégkrémet, buborékfújót, ugrálóvárat és 
a  bűvészt! Aki teljesen elvarázsolt bennünket előadásmód-
jával, trükkjeivel.
Köszönjük, hogy a Kisméhecske Kft. igazi gyereknapi me-
nüvel lepett meg minket, az elmaradhatattlan palacsinta is 
megérkezett. 

Külön köszönet a nap folyamán segítő szülőknek:
Miklòs Fruzsina
Tóthné Kapus Diána
Podmaniczkyné Grósz Lilla 
Ujszászi Éva
Gödényné Kapus Kitti
Pásztorné Sipos Melinda

Köszönjük!
A gyermekek és az óvoda dolgozói

Csodás gyereknap az óvodában
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Iskolai hírek

Az elmúlt hónap folyamán mindenkit arra biztattunk, hogy 
juttassa el az iskolába az otthonában összegyűlt papírhul-
ladékot. Nagyon sokan megmozdultak kis településünkön. 
Voltak, akik jelezték, hogy nem tudják behozni, el kellene 
érte menni. A kamion érkezése előtti pénteken a nyolca-
dikosok csapatai bejárták a falut, és taligával, kiskocsival 
behordták a több mázsányi hulladékot. Ugyancsak őket 
dicséri a teherautók megrakása is. Két délelőtt rendületle-
nül dolgoztak azon, hogy a papírhegyek autóra kerüljenek. 
Végül az utolsó kartondoboz is felkerült, és indulhatott a 
mérlegelés.
Köszönjük Makula Ferenc vállalkozónak, hogy ingyenesen 
szállította el az összegyűjtött hulladékot!
Köszönjük a település lakóinak, hogy felajánlották az ott-
hon összegyűjtött, feleslegessé vált papírhulladékot!
A papírért kapott forintokat a gyerekekre fordítottuk: a gye-

reknapon ebből finanszíroztuk az iskolások és óvodások 
vattacukor és jégkása fogyasztását.

Csontosné Kis Anita SZMK vezető

Papírgyűjtés

Gyereknap

Az előző két év során a járvány miatt nem volt lehetősé-
günk nagy rendezvények tartására. Úgy éreztük, hogy ezt 
most igazán be kell pótolni.
A SZMK már december folyamán támogatókat keresett és 
sikeres süteményvásárt tartott. Mindezt azért, hogy igazi 
gyereknapot tudjon tartani.
A nap tervezése már a tavaszi szünet előtt elkezdődött. 
Olyan programokat kerestünk, amelyek szabadtéri mozgást 
tesznek lehetővé a gyerekeknek, hiszen két éven át sehová 
nem mehettek. A gyerekek tiszteletére az iskola udvara is 
szalag és lufi díszbe öltözött.
Vendégeket is vártunk, hiszen meghívtuk az óvodásokat.
A napot egy akadályversennyel indítottuk, melyen az osz-
tályok mérték össze ügyességüket, kreativitásukat. Kilenc 
órától már önállóan vehettek részt a diákok a különféle 
programokon. Két kötött helyszínünk volt: lézerharcra csak 
felsősök, az ugrálóvárba pedig csak az aprónép mehetett. 
Volt lehetőség lufihajtogatásra, csillámtetoválásra, henna-
festésre, célba dobásra. Közben megérkeztek a mentők, 
tűzoltók és a polgárőrség. 11 órára vártuk a Staféta Zene-
kart az óriás bábokkal. Közben a sportpályán kutyás bemu-
tató indult. Egész délelőtt sorok kígyóztak Szmatona Józsi 
bácsiék vattacukros standja előtt.
Az ebéd alapanyagát a Széchenyi Vadásztársaságtól kap-
tuk. A gyerekek itt is választási lehetőségük volt, hiszen az 
őzpörkölt mellett paprikás krumpli is készült.
És ha valakinek ez még nem lett volna elég, este tinidisco 
várta a gyerkőcöket MoCsa vezetésével.

Sokat dolgoztunk, de megérte, mert csak csillogó szemű, 
mosolygós gyerekekkel találkoztunk a nap folyamán.
Minden támogatónknak hálásan köszönjük a segítségét! 
Köszönjük a nap lebonyolításában segítők munkáját!

Csontosné Kis Anita SZMK vezető
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Művelődési ház hírek

Berkesi Alex, az Alma Együttes basszusgitárosának 
interaktív zenés meseelőadására vártuk a nagycsoportosokat 
és az alsós gyerekeket május 23-án a művelődési házba.
Az ingyenes programon egy mókás manóvilággal és 
annak lakóival, a pupákkal ismertette meg a gyerekeket az 
előadó. A nagyjából 60 perces műsor alatt lehetőség nyílt a 
basszusgitár kipróbálására is.
Az előadás végén jó volt látni az örömtől csillogó 
szempárokat. Fantasztikus élményben volt része 
gyermeknek és felnőttnek egyaránt.

Köszönjük a megyei könyvtárnak, hogy lehetővé tették 
számunkra ezt a színes, élményekben gazdag programot.

Kiss Andrea

Manók, basszusgitár és zenés meseelőadás a 
művelődési házban



HÍRMONDÓ oldal15.

Sport hírek

Idén áprilisban készült el a tornaterem és a hozzá tartozó 
öltözők felújítása, melyre a sportegyesület pályázaton nyert. 
Erről és az egyesület életéről, terveiről kérdeztem Pásztor 
Ádámot, a Nyársapáti Szabadidő Sport Egyesület elnökét.

Honnan jött az ötlet, hogy a tornateremre és a kiszolgáló 
helyiségek felújítására pályázzatok?
A tornaterem és az öltözők is régóta felújításra vártak, 
már Karcsi bácsi is pályázott erre a célra, de akkor sajnos 
elutasították a pályázatot. Tavaly márciusban ismét adódott 
ilyen lehetőségünk. Először ezt a pályázatot is várólistára 
tették, és augusztusban döntött úgy a kormány, hogy 
támogat még pályázatokat, így végül mi is nyertünk. 
Nagyon örültünk neki, köszönjük.

Mekkora összeget kaptatok?
Ötmillió-kilencszázkilencvenezer forintot.

Mit sikerült ebből az összegből megvalósítani?
Próbáltuk a legtöbbet kihozni a támogatásból, részben 
helyi vállalkozók kapták a megbízást a munkálatokra. 
A tornaterem vakolása, festése, a galéria rendbetétele 
mellett az öltözők teljes felújítása: csempe, padlóburkolat, 
zuhanyzók, mosdók, vécék cseréje, az öltözőpadokat is 
felújítottuk ebből az összegből.

Úgy hallottam, hogy társadalmi munkában is sokan 
dolgoztak. Miben és kik segítettek?
Mivel a költségvetésünk eléggé szűkösnek bizonyult, 
kénytelenek voltunk ilyen segítséget is kérni. Szerencsére 
kaptunk is. Az ifi csapat szülői gárdája és a frissen alakult 
asztalitenisz csapat, az iskolai szülői szervezet tagjai 
is segítettek abban, hogy leszereljük a bordásfalakat, 
radiátorokat, és a felújítás után vissza is szerelték ezeket. 
Munkájukat ezúton is köszönöm. Így a tavaszi szünet után 
használatba vehették az iskolások és a sportolók is a szépen 
felújított tornatermet és öltözőket. Már csak a pénzügyi 
elszámolás van hátra júniusban. A sportpályánk is sokat 
szépült, épült. Felújítottuk a gyepet, rávetést kapott. A 
pálya egyik felére bevilágító lámpákat szereltünk, fedett 

kispadok kerültek elhelyezésre. A korlátokat és a kapukat 
lecsiszoltuk, lefestettük.

Felélénkült a sportélet az elmúlt egy évben, jelentős a 
támogatói gárdátok is. Milyen csoportokat működtet 
jelenleg az egyesület?
Labdarúgásban felnőtt csapatunk mellett működik négy 
utánpótlás csapat, a birkózók hosszú ideje jó eredményeket 
hoznak, asztaliteniszezni járnak többen is, ők hobbi szinten 
játszanak.

Milyen terveitek vannak a közeli és a távolabbi jövőben?
Továbbra is szeretnénk kihasználni az adódó pályázati 
lehetőségeket. A jelenlegi csapatokat, csoportokat 
megtartani, illetve bővíteni. Szeretnénk megvalósítani a 
pálya másik felének bevilágítását, minél több sporteszközt 
és egy öntözőberendezést vásárolni. A Nyársapáti 
Gyermekekért Közalapítvánnyal meglepetés rendezvényt 
tervezünk. Idén is lesz Lecsó Kupa, ősszel Szüreti Kupa, 
télen a teremlabdarúgó bajnokságot is ismét megrendezzük 
(reméljük, a járvány megengedi). Szeptembertől a Bozsik 
Programba is bekapcsolódnánk. A sportpályát szeretnénk 
elnevezni Víg Károlyról. Röviden ennyit a tervekről.

Ez nem is kevés, hiszen tudom, hogy mindezek megvalósítása 
nagyon sok munkával jár, sok energiát, kitartást követel.
Ez így van, de úgy gondolom, megéri. Itt is szeretném 
megköszönni mindenki munkáját, aki valamilyen 
módon segített az eddigi eredmények megvalósításában. 
Szerencsére nagyon sokan vannak. Külön szeretném 
megköszönni az önkormányzati hivatal és Kis Miklós 
polgármester úr támogatását a csapatok utaztatásában és 
a pálya felújításában, valamint az edzőknek, Kőműves 
Csabának, Mécs Zoltánnak, Mécs Gergelynek, Mogyorósi 
Zsoltnak és Víg Viktornak, akik társadalmi munkában 
folyamatosan edzik a csapatokat.

Köszönöm a beszélgetést, további munkátokhoz sok erőt és 
kitartást kívánok neked és az összes támogatónak. 

Vígné Kerekes Magdolna

Sportegyesületünkről

Védőnői tanácsadás

Önálló védőnői tanácsadás (várandós): kedd 9-11 óra
Önálló védőnői tanácsadás (csecsemő, kisgyermek): kedd 11-13 óra
Orvossal tartott tanácsadás (csecsemő, kisgyermek): kedd 13-14 óra
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Egy teljes szezont követően...
Véget ért sok év kihagyás után a nyársapáti felnőtt 
labdarúgás első szezonja. Csapatunk nagy lelkesedéssel 
kezdte meg majd egy évvel ezelőtt a munkát mind a pálya 
körül, mind pedig a csapat felépítésén. 
Azt hiszem hogy aki szakmai szempontok szerint végignézi 
a területi besorolást, egyet érthet abban, hogy szoros és 
kiegyenlített mezőny alakult ki. Nem véletlen, hogy a 
bajnokság a végletekig kiélezett és számunkra drámaian 
alakult. A mellékelt képen is jól látható, hogy mindösszesen 
1 pont hátránnyal de az 5. helyen végeztünk az alapszakasz 
végeztével és így alsóházba került a csapatunk(hazai 
pályán veretlenül, és a bajnokságban legkevesebb kapott 
gólt kapó csapatként). Talán kicsit az alsóházba kerülés 
elvette sok ember motivációját (személy szerint jómagam 
is zavarba kerültem a folytatással kapcsolatban), de végül 
tisztes helytállással és talán a nyomás megszűnésével 
még szimpatikusabb és szerethetőbb játékkal tudtunk 
előrukkolni. Ennek is (és némi matematikailag megfelelő 
csillagállásnak köszönhetően) az alsóházat csapatunk 
MEGNYERTE.
Megítélésem szerint férfimunka volt, a csapatunk szerethető, 
helyenként a megye 4 szintjét meghazudtoló amatőr csapat 
képét sugárzó, kellemes kollektíva.
Természetesen nem árulok el titkot én magam éremesélyesnek 

gondoltam a csapatot, de ez az első szezon ennyit tartogatott 
számunkra. Az egyesület részéről egyértelmű a szándék, 
hogy dobogós helyen legyen a csapat, ennek ismeretében 
kell majd a jövőben nekiállni a közös munkának.
Tény, hogy csapatunk egy évet öregedni fog, a bajnokságban 
egyre jobban szükség lesz a fiatalításra, amelyre jó 
lehetőség van, hiszen az utánpótlás csapatokkal foglalkozó 
szakemberek minőségi munkájának köszönhetően egyre 
több és több fiatal kapott lehetőséget a felnőtt csapatban 
bemutatkozni.
Záró gondolatként. Őszinte hálás szívvel mondunk 
köszönetet a játékosok és az egyesület vezetőségének 
nevében mindenkinek, aki bármilyen formában támogatta, 
hogy újra tudjuk indítani a labdarúgást Nyársapáton. 
Abszolút a teljesség igénye nélkül köszönjük Kis Miklós 
polgármester úrnak és a helyi önkormányzatnak, Antal Laci 
bácsinak, Bendő József, Pásztor László, Víg Viktor, Dobozi 
Zoltán, Mogyorósi Zsolt és családtagjaiknak a hétről hétre 
nyújtott segítségét és támogatását.
A még sikeresebb jövőbe merengve vonulunk a jól 
megérdemelt pihenőidőszakra.

Hajrá Nyársapát!

Szerencsés Attila

Eladó egy 240 literes fagyasztó láda, 
tűzoltó tömlők!

Tel.: 06-20/577-6133

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!

Győri Gábor r. zászlós, 
körzeti megbízott 

telefonszáma: 
70/492-0784
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Birkózás
Április 23-án szombaton Tatabányán a Földi Imre 
Sportcsarnok három szőnyegén rendezték a diák I-II. leány 
országos bajnokságot. A két korosztályban közel 130-an 
léptek szőnyegre a bajnoki érmekért. A Nyársapáti SZSE 1 
versenyzővel képviseltette magát a bajnokságon.
A diák I. korosztályban szőnyegre lépő Báger Dorina a 29 
kg-ban 3 győzelmet követően úgy szerezte meg a bajnoki 
címet, hogy ellenfelei egyetlen akció pontot sem tudtak 
végrehajtani rajta.

Eredmények
diák I.

29 kg 1. Báger Dorina

Április 30-án szombaton a Kozma István Magyar Birkózó 
Akadémián (KIMBA) több mint kétszáz résztvevővel zajlott 
a felnőtt női, kötött és szabadfogású országos bajnokság. 
A Nyársapáti SZSE birkói 4 fővel képviseltették magukat 
a bajnokságon. Kötöttfogásban három, a női mezőnyben 
egy fő.  A nyársapáti birkózóik két érmet és két pontszerző 
helyezést szereztek a bajnokságon.
A legjobb eredményt a 63 kg-ban, kötöttfogásban szőnyegre 
lépő Kecskeméti Krisztián érte el, aki négy győzelmet 
követően szerezte meg az újabb bajnoki címét. Ugyan csak a 
63 kg-ban induló Tóth Levente két-két győzelem és vereség 
után a 3. helyen végzett. A szintén 63 kg-ban Molnár Pál a 
6., a női 62 kg-ban Rehor Orsolya a 4. helyen végzett.

Eredmények
női

62 kg 4. Rehor Orsolya

kötöttfogás 
63 kg 1. Kecskeméti Krisztián

3. Tóth Levente
6. Molnár Pál

Szintén április 30-án a serdülők Nagykanizsán léptek 
szőnyegre a válogatottságért. A női 58 kg-ban Báger 
Barbara is szőnyegre lépett a címeres mezért. Az első 
válogató verseny megnyerését követően ezen a napon is jól 

kezdete a versenyt a két tus győzelemmel. A döntőben is 
jól folytatta, de a mérkőzés vége előtt 20 másodperccel 14-
7-es vezetésnél az ellenfele akcióját kontrázni akarta ami 
nem sikerült és tus vereséget szenvedett. Ezzel a második 
helyen végzett. Így az ő esetében a június első hétvégéjén 
a kolozsvári nemzetközi versenyen dől el a válogatottság 
sorsa. 

Eredmények
női

58 kg 2. Báger Barbara

A Május 14-ei szombaton a Nyársapáti SZSE fiataljai a diák 
I-II. és gyermek birkózó gálán vettek részt a pesterzsébeti 
Kruj Iván Sportcsarnokban 3 fővel. A nyársapátiak végül 2 
első helyet szereztek meg.

Eredmények
gyermek

1. Csontos Bálint

diák I.
32 kg 2. Csontos Pál

Május 21-én Nyársapáti SZSE fiataljai Kiskunfélegyházán 
a szabadfogású meghívásos nemzetközi Kiskun Kupán 
vettek részt. A gyermek, diák és serdülő korosztályokban 
négy ország közel 350 birkózója lépett szőnyegre. A 
nyársapátiak 4-en képviseltették magukat a versenyen, akik 
közül végül 2-en állhattak fel a dobogóra és egy pontszerző 
helyezést is gyűjtöttek.

Eredmények
gyermek

1. Csontos Bálint

diák I.
32 kg 2. Csontos Pál

5. Báger Dorina

Pap Ferenc

Báger Dorina Báger Barbara Kecskeméti Krisztián, Tóth Levente
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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. 7500 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

NYÁRSAPÁTI HÍRMONDÓ

KIADJA: Nyársapát Község Önkormányzata
FELELŐS KIADÓ: Kis Miklós polgármester
FŐSZERKESZTŐ: Kiss Andrea
SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Dombovári-Godó 
Zsuzsanna, Kiss Andrea, Vígné Kerekes Magdolna
FOTÓK: Kiss Andrea, Makó András, Varga Irén
E-MAIL: polgarmester@nyarsapat.hu

A 151. SZÁMTÓL KEZDŐDŐEN A HÍRMONDÓ 
TELJES SZÖVEGE 

AZ INTERNETEN IS OLVASHATÓ.
www.nyarsapat.hu címen.

CÍM: 2712 Nyársapát, Arany János utca 11.
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: B/PHF/1171/P/1993.
KÉSZÜLT:

APÁTI NYOMDA
2700 Cegléd, Csatorna utca 8.

500 példányban megjelenő 
INGYENES tájékoztató kiadvány.


