XXIX.
évfolyam
2022.
július 10.

351. szám

2. oldal

NYÁRSAPÁTI

Ünnepélyesen átadták a Cegléd-Nyársapát-Nagykőrös összekötő kerékpárutat
A „Cegléd-Nyársapát- Nagykőrös összekötő kerékpárút
építése” című projekt keretében 441 sz. főút mentén, 11,053
km hosszon került kerékpárút kiépítésre, melyet 2022.
június 10-én adtak át ünnepélyes keretek között.
Az átadóünnepség napjára Nagykőrösön Városi kerékpáros
családi napra várták az érdeklődőket. A Cifrakertben már
9 órakor gyülekeztek. Itt a Hegeshow extrém kerékpáros
bemutatót követően Dr. Körtvélyesi Attila, Nagykőrös
alpolgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd Katus
Attila személyi edző, életmód-tanácsadó, világ- és Európabajnok sportolóval melegítettek be közösen kicsik és nagyok,
hogy aztán kerékpárral elinduljanak a Cegléd-NyársapátNagykőrös összekötő kerékpárút átadó ünnepségére.
Az átadó ünnepségen Dr. Czira Szabolcs, a gesztor
település, Nagykőrös polgármestere visszatekintett,
felelevenítette, hogy 2007-ben Nagykőrös kezdeményezte,
hogy Kecskemét-Nagykőrös-Nyársapát és Cegléd legyen
összekötve kerékpárúttal. Ennek eredményeként szinte
napra pontosan 12 éve került átadásra a NagykőrösKecskemét kerékpárút. A Nagykőrös-Nyársapát-Cegléd
kerékpárút esetében 2021. április 21-én történt meg a
munkaterület átadása és az út átadására most kerül sor.
Nagykőrös polgármestere szólt arról is, hogy miért is
fontos ez a beruházás. Egyrészt a közlekedésbiztonság
javítása, másrészt a térség turisztikai felfedezése, valamint
az egészségmegőrzés szempontjából. Dr. Czira Szabolcs
elmondta: a beruházás azt is megmutatta, hogy a MAGYAR
KORMÁNY elkötelezett a vidék mellett, a vidék fejlődése
iránt, támogatja a vidéki embereket, a vidéki családokat.
„Azt kívánom mindenkinek, hogy ezen az úton mindenki
lelje örömét a kerekezésben, a biztonságos biciklizésben, és
balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!” – zárta
köszöntőjét Dr. Czira Szabolcs.
Földi László a térség országgyűlési képviselője kiemelte
„egy két évtizedes álom vált valóra a mai napon azzal,
hogy a sokak által megígért Cegléd-Nyársapát-Nagykőrös
közötti kerékpárút hivatalosan is átadásra kerülhet.
Rengeteg egyeztetés, felszólalás és háttérmunka előzte meg.
Jómagam az elmúlt három ciklus során többször is szót
emeltem a Parlament plenáris ülésein a vonatkozó fejlesztés

érdekében, de a siker közös, amelyben Nagykőrös városa,
mint a beruházás gesztora oroszlánrészt vállalt. Köszönöm
a munkájukat!” Földi László megköszönte mindenki
munkáját, aki segítette a projektet, majd ő is visszatekintést
tett, kiemelve, hogy a fejlesztés elhúzódása Pest megye
Központi régiós problémájára vezethető vissza. Kitért a
kerékpárút közlekedésbiztonságot szolgáló fontosságára. „A
legfontosabb az, hogy biztonságosan lehet majd biciklizni,
mindenki hazaér, aki kerékpárral közlekedik majd!”
Kis Miklós, Nyársapát polgármestere elmondta:
„Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen sok fiatal vesz részt
az átadóünnepségünkön. Igazi sporttá fog fejlődni a
kerékpározás, mindenki örömére, nemcsak a fiataloknak,
hanem az idősebbeknek is.” Kiemelte, Nyársapát község is
a kis költségvetéséből kigazdálkodta a ráeső költségeket, a
legfontosabb azonban, hogy elkészült a kerékpárút! Felhívta
rá a figyelmet, hogy Nyársapát belterületén is kiépült egy
kerékpárút, így Nyársapátra is betérhetnek kerékpárúton a
Cegléd és Nagykőrös között kerekezők. „Megköszönöm
a Kormánynak, Képviselő Úrnak, és főleg Czira Szabolcs
polgármester úrnak, ő nagyon sokat tett ezért, hogy a
kerékpárút megépüljön!”
Dr. Csáky András, Cegléd polgármestere beszédében
kifejtette: „ha valaki Cegléd felől Kecskemét felé ment,
a nyársapáti leágazásnál egy nyárfán mindig láthatott egy
táblát, amire föl volt jegyezve, hogy hány halálos áldozata,
hány súlyos sérültje volt az itteni biciklis közlekedési
baleseteknek.” Hangsúlyozta, aminek nagyon örül, hogy:
„Ez a tábla végre lekerült!” – hozzátette – „Köszönet illeti
a Kormányt, köszönet illeti Brüsszelt, hogy forrásokat
biztosított a beruházáshoz, köszönet illeti a kivitelezőket,
mert tényleg kiváló minőségben valósították meg a
kerékpárutat… Kívánom, hogy ne csak munkába menetelre,
hanem sportolásra is használják ezt a kerékpárutat, kiváló
lehetőséget biztosít!”
Az ünnepi beszédeket követően a felszólalók a kivitelező
képviselőjével kiegészülve a nemzeti színű szalag
átvágásával ünnepélyesen átadták az új kerékpárutat.
Forrás: Önkormányzati Hírek Nagykőrös
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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

Tisztelt Lakosság!

Pest Megyei Kormányhivatal
Nagykőrösi Járási Hivatala

A DTKH Nonprofit Kft. részéről az
alábbi kérés érkezett:

Ügyfélfogadási rendje

Az országos tisztifőorvos által elrendelt
harmadfokú hőségriasztás okán arra kérjük
Ügyfeleinket és Partnereinket, hogy az
aktuális napon reggel 5 óráig legyenek szívesek
a kommunális, zöld és szelektív hulladékokat
az ingatlanok elé jól látható és megközelíthető
helyre kihelyezni.

Fokozott figyelmet fordítunk a hőmunka
okozta egészségkárosodások megelőzésére,
járataink korábban érkeznek a településekre.

Szíves együttműködésüket köszönjük!

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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Utolsó munkahelyi interjú Tóthné Bognár Eszterrel és Dobozi Juliannával
néni jobban tudja simogatni a tanítványait. Tapasztalatból
tudom, hogy ezt a mondásomat egész pályafutásod alatt
gyakoroltad, hálás köszönet érte!
Mindkettőtökhöz fordulok, beszéljetek az itt eltöltött
évekről pályafutásotokról.
•

Szeretett és tisztelt Eszterke és Julika.
Picit felkavaró és éppen ezért meghatóan szépen
búcsúztattak el benneteket a ballagáson. Szinte leírhatatlan,
hogy már Ti is „obsitosok” lettetek, pedig olyan fiatalosok
vagytok. Nagyon hálás vagyok a jó Istennek, hogy közös
munkahelyen dolgozhattunk, egy kicsit közössé vált
a sorsunk, együtt küzdöttünk, együtt sírtunk és együtt
nevettünk. Ismertük egymás gesztusait, gyengéit és
erősségeit, és jó kollegiális vagy inkább bizalmas baráti
kapcsolatot ápoltunk. Hálás vagyok nektek, hogy közel 20
éves vezetői tevékenységemben mindig az együttműködés
volt az elsődleges, mert mindannyian tudtuk: hogy egyedül
nem megy”. Eszterke, mint igazgatóhelyettes egy tucat
évben biztos, de egész munkásságodban felelősségteljes
pont
voltál,
megkérdőjelezhetetlen
tisztességed,
gyerekeknek, szülőknek, nekünk kollégáidnak példát adtál.
Soha nem fogom fel, miért ragaszkodtál végig ehhez az
iskolához, amikor a lakásodtól pár percre Nagykőrösön is el
tudtál volna helyezkedni. Hűséges voltál az intézményhez,
a faluhoz és a hivatásodhoz. Hálásan köszönjük!
Két kis epizód. Nem tudom, hogy emlékszel-e, mikor
Szlovákiában egy rövid időre nem csak munkatársad,
hanem „férjed” is voltam, mikor kicsit sörgőzösen a közös
„Tóth” névre hivatkozva előnyöket akartam kicsikarni az
ottani portástól. Vagy arra is emlékszem, mikor Gizike néni
bejelentette intelmeit: „Fiúk, most jön egy szép és nagyon
rendes kolléganő az iskolába, neki tilos csapni a szelet!”
Természetesen alig vártuk a megjelenésedet. Kedves
Julika, Te is a hűség mintaképe voltál, a múltból egy
családi beszélgetés sejlik fel. Kisebbik lányomat Renátát
kérdeztem, hogy meg van-e elégedve a tanítónénivel. „Meg
vagyok, de megfigyeltem, hogy Julika néninek még a te
kezednél is nagyobb keze van.” A meglepődés után gyorsan
válaszoltam: „Tudod kislányom a nagy kezekkel Julika

Miért a pedagógusi hivatást választottátok az érettségi
után?
Eszterke: Édesanyám és Édesapám is pedagógus volt. Az
iskola, a gyerekek, a tanítás számomra természetes közeg
volt kicsi korom óta. Soha nem is szerettem volna más
pályát választani. Valahogy magától értetődött, én is tanító
leszek.
Julika: Gyerekkorom óta érlelődött bennem a gondolat,
hogy a „nagy leszek” gyerekekkel szeretnék foglalkozni.
Ebben megerősítettek a szeretetteljes diákéveim mind
az általános iskolában, mind a gimnáziumi évek alatt.
Testvérem sajnos nem született, pedig annyira szerettem
volna! Nagyon jól „elvoltam” az utca béli pajtásaimmal.
Volt, hogy én vigyáztam a kisebbekre. Tetszett nekem ez
a „dajka” szerep. Azt is észrevettem, hogy hallgattak rám.
Ezért is gondoltam, hogy ez az én utam lehet…
•

Emlékeztek-e arra a pillanatra, amikor Gizike néni
bemutatott a nyársapáti tantestületnek?
Eszterke: Julikával, Rozikával hárman egyszerre kerültünk
ide. Emlékeim szerint mindenki kedvesen fogadott
bennünket, segítettek nekünk.
Julika: Emlékszem… A bemutatásom az akkori
tantestületnek, illetve két fiatal tagjának – rövid volt és
hirtelen történt. Eszterke és Tibor voltak azok, akiknek
Gizike néni először bemutatott. Ehhez azonban hozzá
szeretném fűzni, hogy az én „idekerülésem” meglehetősen
kalandos volt. Ugyanis jelentkeztem képesítés nélküli
nevelőnek a nyársapáti iskolába, ahol Gizike néni kedvesen
elmondta, hogy jelenleg nincs álláshely. Nagyon sajnáltam,
mert az igazgató nő első látásra szimpatikus lett, a szép és
ápolt környezet pedig nagyon tetszett. Még aznap felvettek
egy másik Ceglédhez közeli településre, úgyhogy örültem.
Este csengettek a házunknál. Nagy meglepetésemre
kedves, néhai kollégám Víg Karcsi és egy ismeretlen állt
az ajtónkban. Karcsi mosolyogva „hozta” Gizike néni
üzenetét: „Ne keressek állást! Egy kolléganő veszélyeztetett
terhes lett. Az ő helyére mehetek, de másnap már kezdjek
is!” Így kerültem hát Nyársapátra.
•

Akkor el tudtátok-e képzelni, hogy ez lesz végig a
munkahelyetek?
Eszterke: Szerintem én nem gondolkoztam ezen akkor.
Igyekeztem tanulni az idősebbektől, próbáltam megállni a
helyem.
Julika: Gizike néni jóindulatát felém az első pillanattól
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éreztem. Úgy gondoltam, jó helyen leszek. Akkor ezen nem főútra, aztán ha megáll valaki, a többi az én dolgom.” Így
gondolkoztam el. Az élet azonban igazolta, hogy ez lett is történt. Addig Ágikával ők ketten lekuporodtak az út
végig a munkahelyem.
melletti árokba. Nem telt bele sok idő, meg is állt egy „ifjú
titán” egy Leó jégkrémes furgonnal. „Tessék hölgyem, hová
• Miért nem váltottatok munkahelyet pályátok során?
vihetem?” – kérdezte. Erre én: „Engem sehová, Gizike néni
Eszterke: Nagyszerű közösséget alkotott a tantestület! Mivel tessenek előjönni!” A sofőr mit tehetett, Gizike néniéket
kevesen voltunk és sok éven keresztül együtt dolgoztunk, felvette és elvitte Orfűre. Sokáig, ha szóba került, nagyon
ismertük egymás erősségeit, gyengeségeit, igyekeztünk jókat derültünk.
odafigyelni a másikra. A tanítás mellett rengeteg közös
program is összekötött bennünket. Nem bántottuk egymást. • Van-e elképzelésetek, hogy nyugdíjas éveitekben mivel
Ha valakinek meséltem erről, nem akarta elhinni, hogy ilyen
szeretnétek foglalkozni?
munkahely is van. Azt mondták én burokban élek. Szakmai Eszterke: Nekem igazán nincsen. Tudom, hogy kellene,
kihívások is bőven akadtak, sokat dolgoztunk, de ezt együtt de még az elszakadás is nehezen megy. Persze a fejemben
és többnyire jókedvvel tettük.
vannak ilyennek, hogy több idő a barátokra, több olvasás,
Julika: Ez meg sem fordult a fejemben. Ismerős kollégák jó nagy rendrakás stb.
pedig az évek során többször hívtak városi iskolába. Julika: Egyennőre még csak barátkozom a gondolattal.
Megszerettem itt… és ez az érzés a mai napig nem változott. Meg kell éljem a jó értelemben vett elszakadást az eddigi
életemet meghatározó léttől. Amit biztosan tudok: szeretteim
• Legemlékezeteseb történeteitek pályátok folyamán?
körében minél több időt szeretnék eltölteni! Kisunokámmal
Eszterke: Nem tudok egyet kiválasztani. Eszembe sok csodát megélni!
jutnak kedves osztályok, színdarabok, jelenetek, amiket
betanítottam, szavalóversenyek, ahol a „gyerekem” jól • Milyen bölcs, hasznos útravalót adnátok a fiatal, kezdő
szerepelt. Kirándulások, sítáborok, a németországi hetek.
kollégáknak?
A Kihívás Napjának sikerei, mikor országos 1. és 2. Eszterke: Nem vagyok bölcs. Igazából még mindig
helyezést értünk el. Az iskola 30 éves évfordulójának meglehetősen naiv vagyok. Közhelyes lesz a válaszom. Aki
hetes rendezvénysorozata. És mivel többnyire elsősöket ezt a hívatást választja, jól nyissa ki a szívét és szeresse a
tanítottam, az a csoda, hogy a kis mütyürkék megtanulnak gyerekeket. Szerintem majdnem mindennek ez e kulcsa.
olvasni és íni.
Julika: Bölcs úgy hiszem nem lehet eléggé az ember,
Julika: Amikor a diplomámat odaadtam Gizike néninek de érzem, jó úton haladok és minden megtapasztalással
(több évnyi munka melletti tanulás után) láttam rajta, hogy „gazdagabb” leszek. Amit jómagam is vallok, csakis azt
büszke rám. (Az akkor még kötelező munkakönyvben tudom tanácsolni. A Szeretet a legjobb tanácsadó. Csak
ott állt: képesítés nélküli nevelő). Kezembe adta a azt tegyük meg másokkal, amit magunkkal is megtennénk!
munkaszerződésemet, amelybe a kinevezés utáni rovatba Aki gyermekszerető és hivatásnak tartja a tanítást, az
ez szerepelt: Határozatlan idejű. Képesítése: okleveles mindenképpen legyen pedagógus. Élje az életét ehhez
tanító. Számomra a sok emlékezetes esemény közül ez volt méltónak!
a legemlékezetesebb.
• Ha megnyernétek a lottó 5-ös találatot és 3 milliárd forint
• Leghumorosabb történeteitek a pályátok folyamán?
ütné a markotokat, segítenétek-e régi munkahelyeteket
Eszterke: Egy régi Ki Mit Tud?-on történt, amit a
és ha igen, mi lenne az?
mai napig emlegetünk. Második osztályosokkal verses Eszterke: Hű, az jólenne. Természetesen gondolnék
összeállítást adtunk elő az álmokról, a valóság és a képzelet az iskolámra! Ráférne már egy alapos felújítás. Aztán
játékáról. Minden jól is ment a záró jelenetig. Léggömbök építtetnék uszodát is. Még az is lehet, hogy megvenném az
lógtak le a színpad tetejéről, és egy kislánynak egyenként egész iskolát!
kellett volna egy tűvel kilyukasztani azokat, miközben Julika: Először a Családomra és a Szeretteimre fordítanék
ismételgeti: ”Ilyen nincsen, ilyen nincsen.” Igen ám, de túl e hatalmas összegből. Ahogy magamat ismerem adnék
magasra akasztottam a lufikat és a kicsi lány nem érte el. az iskola vezetőjének annyit, amiből magániskolává
Egyre kétségbeesettebben mondogatta „ilyen nincsen, ilyen „varázsolhatná” az intézményt. Azért, hogy ne függjenek
nincsen” és közben nyúlkált fölfelé a tűvel. A közönség többé senkitől!
hahotázott.
Julika: Bizony ennyi év alatt rengeteg volt. Ha mégis ki • Szerintetek mit kellene tenni legelőször, amitől
kell emelnem egyet, akkor egy vándortáboros élményre
látványosan javulna a magyar oktató-nevelő munka?
„szavazok”. Röviden: Több kolléga, hátizsák a vállunkon, Eszterke: A pedagógus pálya nagyon leértékelődött a mai
15-20 km-es napi gyalogtúrák, és kb. vagy 30 gyerek is. magyar társadalomban. A tudás nem érték sok helyen. Amíg
Alig vártuk, hogy majd a szálláshelyre érve jót falatozzunk. nem állítják vissza a gyermekeket nevelők presztízsét, nem
Igen ám, de hogy lesz valami főtt vacsoránk? Gizike ismerik el, hogy milyen nagy a szerepük a jövő alakulásában,
néni és Ágika kigondolta, majd ők főznek. De ha ők is addig ez a folyamat csak egyre rosszabb lesz. Jó lenne, ha
velünk gyalogolnak tovább, akkor nem lesz rá idejük. Azt valódi hús-vér emberek irányítanák az oktatást, olyanok,
mondja Gizike néni: „Kisjulikám! Állj ki stoppolni ide a akik láttak már igazi gyereket, valódi iskolát.
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Julika: Amíg presszióval akarnak elérni valamit, az olyan,
mintha semmit sem tennének. Csak és olyan törvényeket
szabadna hozni az oktatás terén, amelyek segítőek, és
nem gyerekektől, pedagógusoktól „elrugaszkodóak”!
Megfelelő motivációs bázist létrehozva ösztönözni a
pedagógusokat az örömteli munkavégzésre. Visszaállítani a
pedagógustársadalom presztízsét!
•

Ha újra lehetne kezdeni, vállalnátok-e ezt a
felelősségteljes és nehéz munkát? Ha igen, miért és ha
nem, miért?
Eszterke: Minden jelenlegi probléma ellenére, igen újra
csak tanító néni lennék. Nem bántam meg, hogy ezt a
hívatást választottam, nem bántam meg, hogy 40 évig
egy munkahelyen dolgoztam. A gyerekektől, szülőktől, a
nyársapáti családoktól, a munkatársaimtól sokat kaptam,
amit köszönök szépen.
Julika: Felvállalom azt a véleményemet, amit barátaim,
ismerőseim körében oly sokszor hangoztattam. Ha újra
lehetne kezdeni? Akkor sem választanék mást. Azért, mert

úgy érzem, nem „égtem ki”. A szívemből, a szeretetemből
mindig juttatnék egy-egy picinyke darabot a gyerekeknek,
a kollégáimnak, szeretteimnek.
Kérdéseimre adott őszinte igényes válaszaitokat tisztelettel
köszönöm, azért tettem fel (huncutul), hogy magatok
tárjátok fel az érzéseiteket, gondolataitokat, amiből
minannyian okulhatunk.
Kívánom, tartsuk meg életünk végéig együttműködésünket,
ragaszkodásunkat! S ha esetleg újjászületünk, válasszuk
újra a pedagógiát és a nyársapáti Mátyás Király Általános
Iskolát. A jó Isten és a szerencse segítse nyugdíjas éveiteket!
Szerető tisztelettel a volt főnökötök, aki soha nem kívánt
főnök lenni, inkább együttműködő iskolai családtag veletek
együtt. Ti a nyársapáti oktatástörténelem jeles tagjai
vagytok, a gyerekek és a szülők emlékezetében a tiszteletés a szeretet-tanítónéni.
Tisztelettel: Tóth Tibor

Tiszakécskén járt a Nyugdíjas Klub
A Tiszaparti város, Tiszakécske Barátság Nyugdíjas Klubja
meghívásának eleget téve 2022. június 23-án részt vettünk a
21. Kécske és környéke Nyugdíjas Találkozó rendezvényén.
A rendezvény helyszíne az újjávarázsolt tiszakécskei
gyógyfürdő volt, ahol egész napos programok és fürdőzés
várt bennünket. Délelőtt a jelentkező csoportok műsorai
szórakoztatták a nyugdíjasokat és a strand egyéb vendégeit is.
A rendezők mindent megtettek, hogy jól érezzük magunkat

és élvezhessük a 17 bemutatkozó csoport vidám, változatos
tánc, ének, vers, humoros jelenet produkcióját. Ebéd után
tombolahúzás, és meghívott előadók fellépése következett.
Természetesen a műsorok közben jót fürödtünk, régi és
új barátokkal beszélgettünk, és elhatároztuk, hogy a nyár
folyamán többször elmegyünk a tiszakécskei gyógyfürdőbe
és a tiszai szabad strand folyóvizében is megmártózunk.
Nagyné Kovács Éva

Tisztelt Nyársapáti Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal
(Nyársapát, Arany János u. 11.)

2022. július 18-tól 2022. július 29-ig
igazgatási szünet miatt zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel.
Igazgatási szünet alatt telefonos ügyeletet tartunk az alábbiak szerint:
Haláleset anyakönyvezése 06/70/323-2034
Egyéb rendkívüli, sürgős eset 06/70/430-4566

Szünet utáni első ügyfélfogadási nap: 2022. augusztus 1.
dr. Bicskei Krisztina jegyző
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MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA és NYÁRI NAPFORDULÓ
Nyársapáton a Szarka-kúria parkjába vártuk nagy szeretettel
az érdeklődőket erre a különleges, családias rendezvényre
2022. június 24-én péntek este.
Strabán
István
grafikai
munkáinak
projektoros
bemutatásával kezdődött programunk. István röviden
bemutatkozott, mesélt életútjáról, mialatt az elkészült
művekben gyönyörködhettünk.
A vetítés után a Szandaszőlősi Táltos Csikók Dobkör
táltos dobosaival álltuk körül a tüzet, és elkezdődött a nem
mindennapi dobolás. A dobok és az ének ütemére vert a
szívünk. A Nyársapáti Népdalkör Virágok éneke c. dallal
zárta a tűz körüli eseményt.
Az Evörgrín csodálatos nyáresti koncertjét a kúria tornácán
láthattuk, hallhattuk. Hangulatos előadásban volt részünk,

melyhez a fények is hozzájárultak. Csak a szúnyogirtós
fáklyák törték meg a kúria parkjának sötétjét.
Hátra volt még egy műsorszám, melyben a szemünk vett
részt.
Tóth Tibor alkotásait, nonfiguratív festményeit zseblámpánk
fényével fedeztük fel.
Azt gondolom, hogy minden vendégünk igazi kulturális
élménnyel tért haza a nyári napforduló éjszakáján erről a
bensőséges programról.
Köszönjük mindenkinek, aki eljött, és köszönjük a
szereplőknek, hogy művészetükkel megajándékoztak
bennünket!
Kiss Andrea
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Óvodai hírek
Vidám kisgyermekek vették körbe a foglalkozások mindennapjait
a Tipegő majorette csoportban
Minden perc ajándékként jelent meg a Tipegő majorette
csoport életben az idei nevelési évben. A 2021-es októberi
újrakezdés óta hatalmas mérföldkövön keresztül jutottunk
el a 2021/2022-es tanév végéig. Az újra indulás nem volt
zökkenőmentes az egyesület életében. Hálával tartozok a
falu óvodás gyermekeinek szülői közössége felé, hogy újra
bizalommal fordultak oktatási programhoz.
Átdolgozott oktatási folyamat
Az idei tanévtől egy újratervezett és átdolgozott nevelési terv
szerint zajlottak a foglalkozások. Célom, hogy minél több
élményhez és élmény alapú ismeretelsajátításhoz jussanak
a csoportjaim. A játékok rendszeresen tartalmaznak olyan
oktatási egységeket, melyeket a gyermekek nem vesznek
észre, de mégis újabb és újabb tanulási ingerek érik őket.
Rendszeresen körbevette a gyermekeket a zene, a folyamatos
cselekvés, az aktív munkafolyamat. Színes eszköztárunknak
köszönhetően a gyermekek megismerkedtek a korongok, a
varázspálcák, a pom-pomok, a majorette bot és az újonnan
bevezetett táncpálya használatával. Bízom benne, hogy
hamarosan meg tudjuk mutatni a közöség aprajának és
nagyjának, hol tart az újra indult oktatási folyamat.
Fejlesztés és tehetséggondozás
A foglalkozások alatt hangsúlyt fektettem olyan készségek
és a képességek fejlesztésére, melyek elengedhetetlenek
a csoportmunka és a közösségi élet kialakításának
folyamatában. Elsődlegesnek tekintem a szociális
készségek és képességek fejlesztését, majd a nagymozgás, a
finommotorika, a verbális, -és nonverbális készségfejlesztést.
Emellett ki kell emelnem, hogy a majorette nem csak
fejlesztési folyamat, hanem tehetséggondozás! Mindenki
hordoz magában olyan értékes képességet, melyet ki kell
emelni és meg kell találni. Mindez nem könnyű. Dolgozni
kell érte. Az érés és a beidegződés folyamata legalább fél
évente érzékelhető. A legnehezebb jelen világunkban a
kitartás. Hamarabb feladunk valamit, illetve eldobunk,

minthogy kitartsunk, megtartsunk valamit az életünk
részeként. Fontosnak tartom, hogy a gyermek szeresse azt,
amit csinál. A jókedv, a humor és a nevetés a mindennapi
életünk fontos része. Mindennap szükségünk van rá, hogy
tápláljuk egymást és önmagunkat. A mozgás és a vidámság
nagyon szoros kapcsolatot ölel fel. Fel kell ébreszteni
és a felszínre hozni. Többször indultak foglalkozásaink
fáradtan, morcos kedvvel, ám az órák végére feltöltődve
és csupa mosolygós arcokkal teli kisgyermekek jöttek ki a
tornaszoba ajtaján.
Ritmikus mozgás
A lendületes és ritmikus zenevilágnak köszönhetően a
nevelési folyamat is oldottabb, mint húsz évvel ezelőtt.
Rendszeresen kerülnek elő a gyerekslágerek, ifjúsági
slágerek fúvószenei átiratai, melyek tempóját és ritmikáját,
közös munkával karöltve a gyermekek mozgáskészségéhez
igazítjuk. Egy éves munkafolyamat után több kisgyermeken
is szemmel látható, hogy a feszes és összerendezetlen
mozgása mennyit fejlődött a heti rendszerességű oktatási
folyamatnak köszönhetően.
A nyári pihenő után, örömmel várjuk a szeptembert az újra
találkozás reményében.
Szűcs Anikó művészeti vezető

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Nyársapáti ÁMK Elek Apó Óvodája (2712 Nyársapát, József Attila út 22.)

2022. július 25-től 2022. augusztus 5-ig zárva tart.
Szünet utáni első nap: 2022. augusztus 8.

Összevont szülői értekezlet időpontja: 2022. augusztus 29. 15 óra. (Majd minden csoport külön-külön.)
2022. augusztus 10-én, 11-én, 12-én 9.30-tól 11.30-ig „ovikóstolót” tartunk az óvodában, melyre szeretettel
várjuk a leendő kiscsoportosokat.

Szőke Piroska Andrea ÁMK igazgató
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Iskolai hírek
Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnék köszönetet mondani az idei tanév során
nyújtott rengeteg segítségért.
Polgármester úrnak, az önkormányzat dolgozóinak és
Bárány Istvánnak, hogy lehetővé tették az iskola diákjai
számára a versenyekre való eljutást.
A helyi sportegyesület vezetőjének, Pásztor Ádámnak.
A segítségével sikeresen rendeztünk Nyársapáton több
diákolimpiai versenyt. A versenyzéshez szükséges
felszerelés biztosításával tanulóink méltón képviselhették

iskolánkat.
Az egyesület edzőinek, Víg Viktornak és Mécs Gergelynek,
hogy játékvezetői és edzői tapasztalataikkal támogatták
lelkes kis csapatunkat.
Az iskola vezetésének támogatását, melynek köszönhetően
minden versenyre eljutottunk, mellyel jóhírét vihettük
iskolánknak.
Szabó Ágnes
testnevelő tanár
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A Nyilasi iskolában jártunk...
Ötödikes osztályfőnökként januárban álmodtam egy
nagyot… Polgármester úrnak meséltem a tervemről, hogy
május végén, június elején szeretném az osztályommal
birtokba venni a Nyilasi iskolát. Természetesen
polgármester úr támogatott, sőt, nagyon is örült neki, hogy
végre lesz egy pici élet a felújított táborban. A szülőknek
szülői értekezleten vetettem fel a témát. Nagy örömömre
mindenki támogatott. Innentől kezdve nem volt akadály,
kezdődhetett a tervezgetés. Szerencsére időnk volt mindenre,
így mindent alaposan meg tudtunk szervezni. Mivel egy
ottalvós kirándulásról volt szó, volt is teendő bőven. Mit
eszünk, ki főz, kik tudnak jönni segíteni, stb. Szerencsére
nagyon összetartó osztályról, szülői csapatról van szó, így
rengeteg segítséget kaptam az előkészületi munkákban, a
lebonyolításban és az utómunkákban is, valamint az öt év
alatt bármikor.
Elérkezett a várva várt indulás reggele.
Verőfényes napsütés, hangos kacaj, gyerekzsivaj, futkosás,
játék, pattogó labda. Talán ezekkel a szavakkal jól
jellemezhető az a hangulat, amely tapasztalható volt péntek
és szombat. Készültem feladatokkal a tanulóknak. Először
is csapatokat kellett alakítaniuk, majd csapatnevet találtak
ki és ahhoz kapcsolódóan tervezték meg a címerüket. A
feladatok között szerepelt rókavadászat, környezetismereti
kvíz, puzzle kirakása időre, kulcs végig vezetése madzagon,
természetesen egy kis furfanggal fűszerezve. Miután a
feladatokkal végeztünk, felfedeztük az erdőt, a benne élő
állatokkal. Nem szerettem volna teljesen előre megtervezni,
hogy ki, mit csinál, ezért a „kötelező” feladatok után

szabadon lehetett barangolni, játszani, beszélgetni. Jó
volt látni, hogy okoskészülék nélkül is remekül feltalálták
magukat a csemeték. A nap végére nem maradt más hátra,
mint a „tinidisco”. Táncolt felnőtt és gyermek egyaránt.
Miután mindenki jól elfáradt, nyugovóra tértünk. Az összes
gyerek és én is az egyik jurtában aludtunk. Visszarepültem
egy picit időben, amikor még én voltam kisiskolás. Mi
is végigsutyorogtuk az egész estét a barátnőimmel. Van,
ami nem változik. Hiszen így történt ez most is. Az ébren
levőkkel hosszú-hosszú órákig beszélgettünk még a paplan
alatt. Másnap, a reggeli után összepakoltunk, kitakarítottunk
és élményekkel teli elindultunk haza. Volt, aki gyalog tette
meg az utat. Köszönöm Molnár-Tóth Zsanettnek, hogy
vállalkozott a kísérő szerepére. Nagyon ügyesek vagytok!
Természetesen nem jöhetett volna létre segítők nélkül
ez a kirándulás. Nagyon köszönöm Polgármester Úrnak,
hogy díjmentesen a rendelkezésünkre bocsájtotta az
iskolát. Köszönöm Bimbó Pálnak és a közmunkásoknak,
hogy járhatóvá tették a terepet kerítésen kívül és belül is.
Köszönöm Molnár Józsefnek, hogy isteni finom pörköltet
főzött nekünk. Kicsi és nagy egyaránt jóízűen falatozott
belőle. Köszönöm a szülőknek, hogy felajánlották az
alapanyagokat az ételekhez. Köszönöm a Nyársapáti
Gyermekekért Közalapítvány 10000 Ft-os támogatását.
Nem utolsó sorban hálás vagyok a szülőknek, akik
mindenben támogattak és segítettek. Köszönöm a Hencz,
Molnár, Fekete, Biró, Ferencz, Cseh családnak az aktív
részvételt.
Kiss Andrea
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Művelődési ház hírek
Kézműves tábor a művelődési házban
Június utolsó hetében tartottuk meg kézműves táborunkat
a művelődési házban, melyet szorgos kezek táborának is
nevezhettünk volna. Vígné Kerekes Magdolna és jómagam
vezettük az alkotás szerelmeseit.
Hétfő délután belevetettük magunkat az alkotás örömeibe.
Aznap gyöngyöt fűztünk és vasaltunk. Másnap Tóth Tibor
vezette be az alkotás szerelmeseit az agyagozás világába.
Köszönjük neki, hogy lelkesedését „ráragasztotta” a
gyerekekre is. Szerdán a „zoknimanók” készítése közben
Farsang Renáta a gyermekjóga örömeivel ismertette meg a
nebulókat! Hálásak vagyunk neki, hogy az óra alatt teljesen
kikapcsoltak a gyermekek. Az utolsó előtti nap délutánját
egy önfeledt tánccal indítottuk. Mohácsi Mónika remek
táncórát tartott. Köszönjük neki! Fantasztikus élményben
volt részünk! A tánc után üveget festettünk. Az utolsó

nap kavicsot és üveget lehetett festeni, majd üvegmatricát
lehetett készíteni.
Kijelenthetem, hogy nagyon jó hangulatú hetet töltöttünk
együtt. A hét zárásaként friss lángost ettek táborozóink, amit
Anyukám szívvel-lélekkel készített nekik. Nagyon ízletes
volt, örömmel csemegézett belőle kicsi és nagy egyaránt!
Segítők nélkül ez a tábor sem valósulhatott volna meg.
Köszönöm Illés Tibornénak, Majorosi Nórának és
Anyukámnak az egész heti önzetlen munkát!
Köszönöm Szőke Piroska Andreának és Vígné Kerekes
Magdolnának, hogy segített megálmodni, megszervezni és
lebonyolítani a tábort!
Mindenkinek kellemes pihenést kívánok a nyárra!
Kiss Andrea
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Ingyen utazás
Európai rangú kiállítás látható már jónéhány hónapja a
Városligetben a Szépművészeti Múzeumban. H. Boss
németalföldi reneszánsz festő rejtélyes képeire nagyon
kíváncsi voltam, és feleségemmel megbeszéltem, hogy
egyik hétköznap megnézzük e jeles kulturális programot.
Óriási biztonsági körülmények között jutottunk a pénzben
kifejezhetetlen értékű műalkotások közelébe. A kiállításról:
a rendezés picit zavaros volt, a Boss képek és az őt követő
művészek munkái keverten helyezkedtek el a termekben
és így „a sok bába között elveszett a gyerek”. A címre
még nem is utaltam. Mivel mindketten elértük a bűvös
65 éves korhatárt, így minden tömegközlekedéssel ingyen
utazhatunk, és ez életünkben először ki is használtuk.
A múzeumot elhagyva jött az ötlet, hogy nézzük meg az új,
hírhedt városligeti projekt két vitatott épületét, nevezetesen
a Zene Házát és az új Néprajzi Múzeumot. Kivételes
épületeket és kiállításokat, az utolsó négyzetcentiméterig
átgondolt, ízléses, kreatív ötletekkel teli megvalósítást
láthattunk. Nagy szónak tűnik, de nemzetünk új büszkeségei!
Jelen valóságunkban itt és most a nemzet, a nemzeti kultúra
az egyik legfontosabb védendő, fejlesztendő feladat, hiszen
körülöttünk birodalomépítés és a világ újrafelosztása zajlik.
Ez már sajnos a „III. Világháború” – milyen érdekes – ez is
Közép-Európában vagy inkább „köztes Európában” kelet és
nyugat határvonalában, mint az előző világháborúk.
Ha lehet, ne üljünk fel a jogállamiság, vírusőrület, környezeti
ijesztgetés, gender-úthenger és a focimeccsen való térdelés

népi világhülyítő manipulációinak. Próbáljunk békében,
a jól bevált, megszokott normalitások között szerényen,
biztonsággal, de erős akarattal élni. A világ „nemlétező
urai” folyamatosan a lelkünket akarják elrabolni, csak még
azt nem tudjuk, hogy kifosztani vagy megsemmisíteni
szándékoznak. Miközben az egyéni jogokat hangoztatják,
minden létező közösséget szétvernek: egyházakat, családot,
nemzeteket, hogy az elmagányosodott embert könnyebben
lehessen manipulálni, megfélemlíteni és a végtelenségig
megfigyelni.
Milyen érdekes, az ingyen utazástól a városligeti projekten
át milyen könnyen juthatunk el életünk legfontosabb,
leghúsbavágóbb kérdéseihez.
Tisztelettel: Tóth Tibor

Utóirat
Már alig várom, hogy megépüljön a projekt legutolsó
beruházása az új Nemzeti Galéria.
A művészeteknél maradva: a napokban nyílt Henri Matisse
– aki Picasso mellett a XX. század egyik legjelentősebb
festője – átfogó tárlata a Szépművészeti Múzeumban
A gondolatok színe - Remekművek a párizsi Pompidou
Központból címmel. Aki teheti, látogasson el a kiállításra,
ami több mint 150 alkotáson keresztül mutatja be a francia
festő életművét.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Született:
Vas Levente és Kovács Nikoletta Nyársapát, Köz d. 172/1.szám
alatti lakosok LEVENTE nevű
gyermekük 2022. június 21-én.
Sukó Béla és Gabris Soneta Nyársapát, Ugyeri u. 38. szám alatti
lakosok ZSOLT nevű gyermekük
2022. június 21-én.
Nagy István és Hajzer Beatrix
Nyársapát, Csücsök d. 13. szám
alatti lakosok LILI ESZTER nevű
gyermekük 2022. június 22-én.
Nemes Lóránd és Nagy Barbara Nyársapát, Rákóczi u. 3. szám
alatti lakosok NOÉMI nevű gyermekük 2022. június 23-án.
Köszöntjük az újszülötteket!

Meghalt:
Jezerniczky Rozália (szül.: Bot�tyán Rozália) Nyársapát, Vasút d.
6. szám alatti lakos 2022. június
22-én, 73 éves volt.
Király László Jenőné (szül.: Andó
Klára) Nyársapát, Élraj d. 6. szám
alatti lakos 2022. június 26-án, 69
éves volt.
Balázs Jánosné (szül.: Sági Mária)
Nyársapát, Zrínyi Mihály utca 10.
szám alatti lakos 2022. június 28án, 62 éves volt.
Emléküket őrizzük!

Hirdetések
Kedvező áron eladó
1 db franciaágy, 2 db fotel,
valamint több vadiúj heverő.
Érd.: 06/202607365

Eladó egy 240 literes
fagyasztó láda,
tűzoltó tömlők!
Tel.: 06-20/577-6133

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

NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT
AJÁNLATA
- hagyományos pácolású sonkák
- töltött húsok
- fűszerezett töltött káposztahús
- kocsonya hús
- saját készítésű füstölt kolbászok, szalámik
- sertés húsok
- házi hurka, kolbász
- szalonna félék
- tepertő, pörc
- fagyasztott baromfi félék
- kolbászhús, formázott sonka
- kolbász készítés igény szerint
- minden héten más-más akció
Szeretettel várom Tisztelt Vásárlóimat!

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani mindazoknak, akik Balázs Jánosné temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot, koszorút helyeztek.
Továbbá szeretnénk megköszönni
a nyársapáti rendelő és a Hospice
Alapítvány dolgozóinak áldozatos, odaadó munkáját.
A gyászoló család

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

14. oldal

NYÁRSAPÁTI

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.

