
XXIX.
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2022.
november 10.

355. szám

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 27-én 17 órakor a Nyársapáti Népdalkör 
fellépése szórakoztatja az ünneplő közönséget.

December 4-én 17 órakor az általános iskola diákjai 
szerepelnek.

December 11-én 17 órakor a felnőtt énekkar 
előadásában adventi dalokat hallhatunk.

December 18-án 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  

Nyársapát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2022. december 1-jén (csütörtök) 

17 órakor a 
Szarka Mihály Művelődési és 

Szabadidőközpont nagytermében 
FALUGYŰLÉST tart, 

melyre tisztelettel meghívja a falu lakosságát.

Kis Miklós 
polgármester

MEGHÍVÓ

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

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.

A szociális munka napján Bimbó Pál és Bárány István 
tanyagondnokainknak mondunk köszönetet az egész 
évben végzett áldozatos munkájukért.

Kis Miklós 
polgármester

Szociális Munka Napja
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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

Győri Gábor r. zászlós, 
körzeti megbízott telefonszáma: 

70/492-0784

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

A tanácsadásokra időpontfoglalás szükséges, 
időpont kérhető 

a 06-53/389-036 vagy a 06-30/340-3349 
telefonszámon, 

e-mailben: vedono.nyarsapat@gmail.com

A tanácsadáson csak egészséges személy vehet részt, a 
maszk használata kötelező 6 éves kor felett.

Tanácsadásra a gyermekkel egy szülő érkezzen!

Dékány-Tóth Renáta védőnő

Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal 
ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 08:00 - 12:00  13:00 - 17:00
Kedd: szünetel

Szerda: 08:00 - 12:00
Csütörtök: szünetel

Péntek: 08:00 - 12:00

Fogászat

Rendel: Dr. Rózsa Fanni

Rendelés ideje:
Hétfő: 14-19 óráig
Kedd: 08-13 óráig

Csütörtök: 14-19 óráig

A kezelések időpont egyeztetés után történnek. Időpont 
a 06-53/369-918-as telefonszámon kérhető. 

Akinek nincs időpontja és sürgősségi ellátást szeretne 
igénybe venni az is hívja fel indulás előtt a rendelőt a 

zsúfoltság elkerülése érdekében.

Háziorvosi rendelés
Dr. Fekete László 

hétfőtől péntekig 10-12 óráig rendel.
Tel.: 06-70/771-8955

Vizsgálatra időpontkérés szükséges, 
ezt a 06-53/389-003-as telefonszámon tehetik meg.

Gyógyszerigényléseiket lehetőleg 
rendelési idő előtt intézzék.

Ügyelet Nagykőrösön 16 óra után. Tel.: 06-53/350-377

Mentők: 104

Megértésüket, együttműködésüket köszönjük.
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Szépen alakul az orvosi szolgálati lakás felújítása

Pest Megyei Kormányhivatal 
Nagykőrösi Járási Hivatala

Ügyfélfogadási rendje 

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

Elkezdődött az útfelújítás
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a mai nappal elkezdődött az Ugyeri út felújítása. A projekt a 

„Külterületi helyi közutak fejlesztése  VP6-7.2.1.1-21”  kódszámú pályázat finanszírozásával valósul meg.

A kivitelezést a PE-DA KER KFT. végzi. A munkálatok az útpadka nyesésével kezdődnek, mely nem 
akadályozza még a közlekedést. Az Ugyeri út az aszfaltozás alkalmával kerül lezárásra, 

de erről a munkálatok elkezdése előtt értesítjük a Tisztelt Lakosságot.

Kis Miklós polgármester

Iskolai gyermekétkeztetés támogatása!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy minden 
nyársapáti állandó vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező, más település általános iskolájába járó 
gyermek részére, 2022. szeptember 1-től 2022. 
december 31-ig az intézményi étkezési térítési 
díj befizetéséhez, az 5/2022. (VIII. 30.) számú 
önkormányzati rendeletben meghatározott térítési 
díj mértékéig Nyársapát Község Önkormányzata 
támogatást biztosít.

A fentiek igénybevételéhez kérelem nyomtatvány 
az önkormányzati hivatalban beszerezhető 
ügyfélfogadási időben. 

A hozzájárulás kifizetése utólag történik a már 
befizetett étkezési térítési díj igazolásával.

Kis Miklós 
polgármester
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1956-os megemlékező beszéd

66 évvel ezelőtt…
66 év, szinte egy emberi élet hossza… 66 évvel ezelőtt, 
1956-ban történtek az események, mégis elevenen élnek 
emlékeinkben. Évről-évre emlékezünk az akkori magyar 
ifjakra és idősebbekre, akik bátorságról, hazaszeretetről, 
önfeláldozásról, kitartásról tettek tanúbizonyságot.
1956 őszén a magyar nép világtörténelmet írt. Harcba szállt a 
zsarnokság ellen, egy független és szabad magyarországért. 
Akkorra már elviselhetetlenné vált az élet Európának ezen 
a felén.
Az uralmon lévő kommunisták azt ígérték, hogy hazánkban 
nem lesz kizsákmányolás, mindenki egyenlő lesz, de amit 
megvalósítottak, az csak zsarnokság volt. A szovjetek 
uralma, a totális diktatúra ellen az egész ország fellázadt. 
Tűrhetetlen volt az elnyomás, embert próbáló volt a terror. 
Mindenki gyanús volt a másik szemében. Sokszor rokon, 
szomszéd, barát volt a besúgó. Az államvédelmi hatóság, 
az ÁVH kegyetlenségei, kínzásai még ma is elevenen élnek 
azokban, akik megélték, vagy hozzátartozóiktól hallották, 
de a családi emlékezéskor is apáról-fiúra száll történetük. 
Megvertek, megkínoztak, lelkileg megtörtek sok embert. 
Nem válogattak, nőket ugyan úgy, mint a férfiakat. Miért? 
Mert ellen mertek mondani, nem úgy gondolkodtak, 
mint ahogyan azt megkövetelte a párt, a szovjetek 
meghosszabbított keze.
Egy, az ötvenes évekből származó viccet idéznék. Többéves 
börtönbüntetést kockáztatott, aki továbbadta. Így szól:

„a régészek találnak egy múmiát. Először az amerikaiak 
kapják meg vizsgálatra, akik a következőt állapítják meg:
-Ez a múmia megközelítőleg 2500 éves lehet.
Az angolok is megkapják a leletet, és kijelentik.
Ez a múmia megközelítőleg 2800 éves.
Végül a magyar ÁVH is megvizsgálja a múmiát, és 
megállapítja:
Ez a múmia pontosan 2786 éves, hat hónapos és két napos. 
Kétszer nősült, négy gyereke volt, az egyikből írnok lett, 
a többi építész. Az első felesége házsártos volt és titokban 
sokat ivott.
Honnan tudják ezt ilyen pontosan a magyar államvédelmisek? 
-kérdezik a többiek.
-Mire az ávósok:
 BEVALLOTTA!„

Talán mosolygunk rajta, de ma sem lenne ez másként. A 
válogatott kínzásokkal azt mondattak bárkivel, amit csak 
hallani akartak.
1956-ban a magyar kommunisták és a megszálló szovjet 
birodalom azzal szembesült, hogy a sokéves terroruralom 
alatt sem tudták megtörni a magyarok gerincét.

56 forradalma óriási áldozatokat követelt. A magyar nép, a 
pesti srácok, halálos sebet ejtettek a kommunizmuson.
Emlékezéseinkben sokszor emlegetjük a pesti srácokat, de 
kik voltak ők? Többségük munkásfiatal, diák. Sok közöttük 
még csak tizenéves.  Sokuk alig bírta cipelni a puskát. 
Fiúk, lányok együtt harcoltak pest utcáin.  Ők voltak 
1956 forradalmának talán legbátrabb hősei. A kamaszok 
elszántságával, igazságérzetével fellázadtak az elnyomás, 
a zsarnokság ellen, mert félelem nélkül, szabadon akartak 
élni.
A jelenlévők közül jópáran már éltek az úgynevezett 
Kádár Korszakban. Akkor, azt mondták ezekre a fiatalokra: 
huligánok, ma azt mondjuk: fiatal hősök!
Az októberben Budapestre bevonuló orosz tankok ellen 
összességében néhány ezer felkelő vette fel a fegyveres 
harcot.
Az 1956-os forradalom, szabadságharc és nemzeti 
felszabadító háború mindössze két hétig tartott, mégis 
megrengette a világot. Megroppantotta Európában a II. 
világháború után létrehozott békerendszert. Felfedte a 
szovjet típusú terror-rendszer valódiságát.
’56 után nem lehetett eltitkolni, nem lehetett nem tudomásul 
venni többé, hogy a Szovjetunióban és a fennhatósága alatt 
álló országokban- így Magyarországon is-, a bármi áron 
életben-tartott, korrupt, hazug rendszerek, nem mások, mint 
népellenes, totális diktatúrák.
’56 októberében az egész világ Budapestre figyelt. Szinte 
a világ minden, diktatúra mentes tájain a budapesti 
eseményekről szóló híreket hallgatták a rádiókészülékek 
előtt, figyelték a vérrel borított budapesti utcákról érkezett 
tudósításokat.  Ez, a közel két hetes élet-halál harc mindenki 
számára világossá tette, hogy egy kis nép szabadságharca a 
nagyhatalmi érdekekkel szemben nem kaphat esélyt. 
Mindenki tudatában volt annak, hogy aki tevékenyen részt 
vett az eseményekben és túlélte, arra és családjára biztos 
megtorlás vár.
Ezért is, és a jobb élet reményében ezrek hagyták el az 
országot. Amíg lehetett…
Aki tudott segített, aki tehette, befogadta az üldözötteket, 
támogatta a menekülőket.

Úgy is hívjuk őket világszerte: Az 56-os magyarok.

Ma azért vagyunk itt, hogy közösen emlékezzünk azokra a 
napokra, amelyek 66 évvel ezelőtt történtek. Emlékezzünk 
azokra a hőseinkre, akiknek hazaszeretete példaértékű. Ha 
felidézzük hősi tetteiket, büszkeség tölt el bennünket.
A kommunisták átírták nemzeti ünnepeinket, hamis 
emléknapokat alkottak. Évtizedekig a hősökre emlékezni 
bűnnek számított. Mindent megtettek, hogy még a 

Tisztelt polgármester úr, jegyző asszony, képviselőtársaim, 
tisztelt emlékezni összegyűlt vendégeink!
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Október 21-én délután 
emlékeztünk meg az 56-os 
forradalom eseményeiről, 
hőseiről a Szarka 
Mihály Művelődési és 
Szabadidő Központban. 
Megemlékezésünk kezdetén 

közösen énekeltük el nemzeti himnuszunkat, ezt követően 
Kis Anita önkormányzati képviselő asszony osztotta 
meg velünk gondolatait e néhány nap eseményeiről, a 
forradalom jelentőségéről. A megemlékező beszéd után a 

Felnőtt énekkar megható és elgondolkodtató verses, zenés 
műsorral tisztelgett 1956 hősei előtt, melyhez az utolsó 
dalnál csatlakozott az iskola énekkara is.
Megemlékezésünk a templom előtti kopjafánál folytatódott, 
ahol az önkormányzat, az intézmények és a civil szervezetek 
képviselői helyeztek el koszorút a kopjafa talapzatára. A 
koszorúzás után mécseseket gyújtottunk, így tisztelegve az 
1956-os események hős résztvevői előtt. 
Köszönjük mindenkinek, aki jelenlétével, közreműködésével, 
szereplésével megtisztelte megemlékezésünket. 

Vígné Kerekes Magdolna

gondolatát is kiöljék hazaszeretetünknek. Szerencsére ez 
nem sikerült.
A szabadságot, a nemzeti függetlenséget hazánknak sohasem 
adták ingyen. Mindig meg kellett harcolni érte. Az ’56-os 
hőseink is megharcoltak érte. Önfeláldozásuk, bátorságuk, 
hősiességük ma is példaértékű. A PÁRT és a HAZA közül 
az utóbbit választották még akkor is, ha tudták, megtorlás, 
talán az életük lesz a tét.
Ezeket az eseményeket nem szabad elfelejtenünk.
Ma is harcolunk. Az igaz, hogy nem Molotov koktéllal, 
tankkal. Ma a brüsszeli bürokráciával harcolunk. Öltönyben, 
íróasztal mögül. Szerencsére ezek nem véres harcok.  De 
ez ne tévesszen meg senkit! Ezeknek is hatalmas tétje van 

országunk szabadsága, függetlensége érdekében.
A szabadságszeretet, a függetlenség iránti vágy őseink óta 
bennünk él. Ezt az érzést, a haza szeretetét kell továbbadnunk 
gyermekeinknek.
Végezetül Kölcsey Ferenctől idéznék, ezzel zárom 
emlékezésemet:

„A HAZA MINDEN ELŐTT” 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Kis Anita
önkormányzati képviselő

1956-os megemlékezés
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Nyugdíjasok köszöntése

Mint már sok-sok éve Nyársapát Község Önkormányzata 
idén is köszöntötte a falu nyugdíjasait - akik közé már én is 
tartozom - október 7-én a művelődési házban. A vendégeket 
szépen feldíszített, megterített asztal várta, rajta mindenki 
számára egy csomagban holland tulipánhagymák és az 
óvodások által színezett tulipán, valamint egy szép toll is 
ajándékként. Először Tóth Viktória 4. osztályos tanuló 
kedveskedett egy szép verssel a megjelenteknek, majd 
Szőke Piroska Andrea, a Nyársapáti Általános Művelődési 
Központ vezetője köszöntött minden időskorút. Kiemelte, 
hogy az idősek megbecsülése, a velük való törődés szívből 
jövő kötelesség, köszönet azért, hogy verítékükkel, 
szorgalmas munkájukkal, sok áldozattal megteremtették 
és biztosították gyermekeiknek, unokáiknak, hogy 
tanulhassanak, dolgozhassanak, gyarapodhassanak és 

nyomdokukba léphessenek. A szívhez szóló köszöntő után 
asztalra került az ebéd, a finom marha pörkölt, majd a rétes, 
melyeket jóízűen el is fogyasztottunk. Ebéd után következett 
Sárkány Krisztián szórakoztató műsora, örökzöld 
dallamokkal, operett és musical slágerekkel. Nagy sikert 
aratott, az ismert melódiákat együtt énekeltük és tapsoltuk 
végig, néhányan táncra is perdültek a jóhangú és igazán 
kedves előadóval. A közel egy órás műsort baráti beszélgetés 
követte. Jó hangulatú, tartalmas délutánt tölthettünk 
együtt azokkal, akik elfogadták a meghívást. Szerencsére 
sokan voltunk, szeretnénk, ha jövőre is mindenkivel 
találkozhatnánk. Hálásan köszönjük mindenkinek, aki 
munkájával, közreműködésével, segítségével hozzájárult 
az idei nyugdíjas nap sikeréhez! 

Vígné Kerekes Magdolna
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Óvodai hírek

2022. október 14-én egy fergeteges hangulatú Alma 
bálon vehettek részt az ovisaink a művelődési házban. A 
gyermekek a Réparetekmogyoró Társulat interaktív, zenés 
előadásán táncolhatták, énekelhették át a délelőttöt. A jó 
hangulatot növelte a sok-sok finomság, ennivaló, innivaló, 
amit ezúton is szeretnénk megköszönni a hozzájáruló 
szülőknek. A Kisméhecske Kft.-nek pedig a tízóraira hozott 
házi almáspitét köszönjük, amivel megalapozták az Alma 
bál hangulatát.
Az esemény hetén minden csoport az almával, őszi 
gyümölcsökkel, zöldségekkel való témát dolgozta fel. 
Készültek szebbnél szebb almás kreatív rajzok, festmények. 
Számos új almáról szóló mondókával, énekkel, mesékkel 
bővült a tudástárunk.
Zöldségbolt látogatást is tettünk, ahol megismerkedtünk 
a vásárlási szokással és „betárazhattuk az éléskamránkat” 
néhány őszi terméssel. Ezúton is szeretnénk megköszönni 
Godóné Pozsár Andreának, hogy hozzájárult a hetünkhöz 
egy adag finom almával.
A hét zárásaként természetesen nem maradhatott el a 
csoportonkénti almás pite elkészítése sem, amit a gyermekek 
jóízűen fogyasztottak el. 
Hálásan köszönjük minden szülőnek, aki bármilyen 
formában támogatta, hogy a hetünk ilyen eseménydúsan 
valósulhasson meg. 

Az óvoda dolgozói

Alma bál az óvodában

Kedves Nyársapátiak!
Az óvodai Szülői Munkaközössége október 29-én fergete-
ges hangulatú Haloween bulit tartott az Apáti Dance Club-
ban! Nagy örömünkre sokan csatlakoztak a felhívásunkhoz 
és jelmezben érkeztek! Köszönjük annak a több, mint 100 
bulizónak, hogy részvételükkel támogatták az ovisokat! 
Nagy hálával tartozunk Lócskai Istvánnak, aki a buli be-
lépőjegyeiből  származó bevételével támogatta az óvodát, 
valamint Gönczi Károly Skynak, aki ismét ingyen zenélt 
nekünk és hatalmas hangulatot varázsolt! 
A buli bevétele: 120.600 Forint. 
A teljes bevételt az ovisok karácsonyi ajándékaira szeret-
nénk fordítani!

Óvodai Szülői Munkaközösség
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Iskolai hírek

1849. október 6-án a majdnem egy éven át tartó 
szabadságharc befejezését követően az ifjú Ferenc József 
császár súlyos büntetés kiszabásával akarta megüzenni a 
magyaroknak: birodalmában nem tűri a lázadást. A császár 
tizenhárom magyar honvédtábornokot ítéltetett halálra, 
mindegyiküket nyilvános és megszégyenítő kivégzéssel 
sújtva.
A halálra ítéltek mindannyian ugyanazon ügyért harcoltak: 
a magyar szabadságért és a magyar haza megújulásáért.
Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket 
tartottak október 6-án az aradi vértanúk kivégzésének 173. 
évfordulója alkalmából. Nem volt ez másképp az általános 
iskolában sem. Hagyomány, hogy minden évben a 6. osztály 
készül műsorral az Aradon kivégzett 13 vértanú tiszteletére. 
Hatodikos osztályfőnökként engem ért az a megtisztelő 
feladat, hogy életem első október 6-i műsorát összeállítsam 
és megtanítsam a gyerekeknek. Az ünnepség előtti hetek 

„lázas” próbákkal teltek. Színvonalas műsorral mutattuk 
be az akkor történteket, s a méltó megemlékezésen leróttuk 
tiszteletünket az akkori szabadságért harcoló elesett katonák 
előtt.
A kormány 2001-ben nyilvánította a magyar nemzet 
gyásznapjává október 6-át, amikor az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc leverése után Aradon 
kivégzett 13 vértanúra - Aulich Lajosra, Damjanich 
Jánosra, Dessewffy Arisztidra, Kiss Ernőre, Knézich 
Károlyra, Láhner (Lahner) Györgyre, Lázár Vilmosra, 
Leiningen-Westerburg Károlyra, Nagysándor Józsefre, 
Poeltenberg Ernőre, Schweidel Józsefre, Török Ignácra, 
Vécsey Károlyra -, valamint az aznap Pesten kivégzett gróf 
Batthyány Lajosra, Magyarország első független, felelős 
kormányának vezetőjére emlékeznek.

Kiss Andrea

Október 6.

Sok szeretettel hívjuk és várjuk 
Önt és kedves családját 

a 2022. november 26-án megrendezésre kerülő 
Katalin bálunkra az iskola tornatermébe. 

A bál kezdete: 19 óra.

A talpalávalót 
Bakos Bandi és zenésztársai szolgáltatják.

A menü: Töltött káposzta
B menü: Cordon bleu, őszibarackos csirkemell 

burgonyával és rizzsel

Vacsorás jegy: 5000 Ft

Fellépők: 
Duende Tánciskola

Iskolai énekkar
Kőhalmi Ferenc bűvész

A vendéglátásról 
a Holdfény Büfé gondoskodik!
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Művelődési ház hírek

Szinte minden gyerek örömmel vesz részt olyan 
elfoglaltságban, ahol a kézügyességét és a fantáziáját 
egyszerre használhatja. Így volt ez október 5-én a művelődési 
házban is. Nagy örömünkre hangos gyerekzsivajtól 
„zengett” a kisterem.
Az alkotó folyamat edzi a koncentrációs képességet, 
türelemre tanít, és a csoporton belüli feszültséget is oldja. 
Ezért is fontos, hogy legyen elég idő és lehetőség sokféle 
manuális tevékenység kipróbálására. 
A napsütéses őszi délutánon olyan ajándékokat, díszeket 
készíthettek a résztvevők, amiket hazavihettek, így 
alkotásuk gyümölcsét később is büszkén megszemlélhetik. 
A foglalkozás során önfeledt, játékos módon beszélgettünk.
A gyerekeknek az is külön izgalmat jelentett, hogy a társaik 
által készített műveket megnézhették, és így egymástól is 
meríthettek ötleteket. Szebbnél szebb munkák születtek.

Kiss Andrea

A Nyársapáti Szarka Mihály Művelődési és 
Szabadidőközpontban – az előző évekhez hasonlóan – 

szeretnénk megrendezni a 
SZARKA MIHÁLY SZAVALÓVERSENYT

térségünk települései között.

A verseny időpontja: 
2022. november 17. (csütörtök) 13 óra.

Helyszíne: 
2712 Nyársapát, Szarka Mihály u. 7. 

Szarka Mihály Művelődési és Szabadidőközpont.

A versenyt négy kategóriában kívánjuk lebonyolítani. 
Általános iskolások, illetve gimnáziumok ennek megfelelő 
korosztálya:

I. kategória – 1-2. osztály
II. kategória - 3-4. osztály

III. kategória – 5-6. osztály
IV. kategória – 7-8. osztály

• Nevezni szabadon választott verssel lehet a magyar 
irodalomból.

• Az intézmények kategóriánként kettő – a nagy létszámú 
iskolák három - versenyzőt indíthatnak.

• A kategóriák legjobbjai könyvjutalomban részesülnek.

Jelentkezési határidő: 2022. november 10.

A résztvevők nevét és korosztályát is kérjük megküldeni a 
muvhaz@nyarsapat.hu címre.

A felkészüléshez jó munkát kívánunk, és szeretettel várjuk 
az iskolák legjobb versmondóinak jelentkezését!

Természetesen nem csak a versmondókat és felkészítőiket, 
hanem a verseket kedvelő érdeklődőket is várjuk szeretettel 
a 2022. november 17-i térségi versmondó versenyünkre.

Szőke Piroska Andrea
ÁMK vezető

KÖRZETI SZAVALÓVERSENY 
FELHÍVÁS

Figyelem!
Pásztor István: Országjáró falusi diákok  

/Kerékpártúrák Nyársapátról/ című könyve 
folyamatosan megvásárolható 2500 Ft-os áron 
a könyvtárban nyitva tartási időben hétfőtől 
péntekig 14-18 óráig. A fotókkal is illusztrált 
kiadványban a túraútvonalak, a résztvevők névsora, 
a programok, a 28 év sok élménye olvasható. 

Kézműves foglalkozás 
a művelődési házban
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Író-olvasó találkozó Nyársapáton

Az Országos Könyvtári Napok keretein belül a könyvtár 
vendége Budai Lotti blogger, történelmiregény-író volt 
csütörtök délután.
Budai Lotti rendkívül színes egyéniség, akinek szívügye 
a történelem és az utazás, minden kötetében találhatunk 
valami különlegeset, egzotikusat. Regényeiben könnyed 
formában mutatja be különböző korok és helyek történetének 
színes szövetét, mindeközben szem előtt tartja a történelmi 
hűséget is. Művei szórakoztató, szerelemmel, romantikával 
és kalandokkal teli történelmi regények, amelyek kiválóan 
alkalmasak arra, hogy egy egészen más világba repítsenek 
bennünket.
„Mindennapok története: a régi idők (házi)asszonya”  c. 

érdekes nőtörténeti előadást hallgattunk meg az írónő 
tolmácsolásában.
Budai Lotti közvetlenségének köszönhetően az előadás 
után bensőséges beszélgetés alakult ki. Megtudtuk az 
írónőről, hogy szabadidejében szívesen kirándul és 
kosztümös sorozatokat néz. Nyitott volt a véleményünkre, 
érdeklődéssel fogadta a kritikákat is.
Azt gondolom, hogy mindenki nevében bátran kijelenthetem, 
hogy feltöltődve tértünk haza a találkozó után.
Köszönjük a megyei könyvtárnak, hogy lehetővé tették 
számunkra ezt a kulturális programot.

Kiss Andrea
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Tanyáról a világ teteje felé

A Hírmondóban a legizgalmasabb, legérdekesebb, 
legszemléletesebb anyagok mindig a helyiekkel való interjúk. 
Most egy volt diákom vall világszinten is eredményes 
tevékenységéről, amely természetesen mélyen megérint. 
Hiszen amikor még aktív pedagógus vagy intézményvezető 
voltam mindig azt mondtam, hogy innen, ebből a kis 
faluból, a 200 fős iskolából ugyanúgy fel lehet jutni a „világ 
tetejére”, mint bárhonnan. Persze azt is tudom, hogy innen 
erősebb akarat, nagyobb kitartás kell, de ehhez kell a család 
segítsége és az edzők hozzáértése. 
Interneten küldtem el kérdéseimet Kecskeméti Krisztiánnak, 
aki egy összefüggő vallomással lepett meg. Szeretettel és 
őszinte tisztelettel ajánlom minden kedves olvasó figyelmébe. 

„Mint minden gyerek, nekem is volt elképzelésem arról, 
hogy mi leszek, ha nagy leszek. Tetszett a tűzoltó ruhája 
és a kocsi, amivel tüzet oltanak vagy a rendőr. Harmadik 
osztályos voltam mikor egy birkózó bemutatót tartottak az 
iskolában, amin minden osztály részt vett. Ahogy néztem 
a bemutatót nagyon látványosak voltak a gyakorlatok, 
fogások, dobások és a sportolók küzdeni akarása, ami 
engem meg is fogott. Hazamentem és elmeséltem a 
látottakat a szüleimnek, rákérdeztem, hogy mit szólnának, 
ha elkezdenék birkózni. Elsőre nem nagyon örültek az 
ötletnek, mert nem ismerték a sportágat, és féltettek, de 
mondták, hogy próbáljam ki, és meglátjuk. A testvéreim 
szintén követtek ezen a pályán. Persze ez azzal járt, hogy 
későn értem haza.
Az első kisebb-nagyobb sikerem 2010-ben értem el, amikor 
a korosztályos diákolimpiát megnyertem.
Gyerekként kicsit nehéz volt, hogy hétköznap iskola, majd 
edzés hétvégén, meg versenyeken vettünk részt, de mindig 
visszahozott a siker, amit láttam a nagyoktól.
Ahogy haladt az idő, úgy ért bennem a siker utáni vágy. 
Nagy bennem a győzni akarás, ez mindig így volt. Ez ma is 
motivál és visz előre.
A súlyom okoz kisebb gondokat, hiszen a felkészülések 
alatt oda kell figyelni, és az erőnlétünknek megfelelni. A 
világbajnoki 5. helyezettel meg vagyok elégedve, hiszen 
ez az eddigi legjobb eredményem. Az előnevezés nagyon 
sűrű volt és több komoly versenyzőt is megelőztem. Ez 
köszönhető a tudatos felkészülésnek, és a csúcsforma 
időzítésének.
2015-ig csak a közeli országokban jártam (Szlovákia, 
Ukrajna, Románia, Csehország, Horvátország, Bulgária, 
Hollandia, Szlovénia, Bosznia és Hercegovina, Szerbia). 
2016-ban Iránba és az Egyesült Államokba is eljutottam 
(San Francisco), ahol megnéztük a híres Alcatraz-szigeti 
börtönt és a Golden Gate hidat, ami sok filmben is szerepel. 
Elkerültem Spanyolországba, Olaszországba is (Róma) 
ahol meglátogattuk a Colosseumot. Eljutottam az északi 
országokba pl. Norvégia, Svédország, Dánia). 
Jelenleg a Ceglédi VSE Szakosztály csapatát erősítem. Az 

edzőmmel, Pap Ferenccel heti rendszerességgel tartom 
a kapcsolatot. Felkészülésemet a magyar válogatottal 
végzem.
Idén lezárult a versenyidőszak, a további időt a jövő évre 
való felkészüléssel fogom tölteni.
Nagy álmok előtt állok, hiszen jövőre jön az Európa 
Bajnokság, Európai Játékok majd a Világbajnokság, ami 
kvalifikáció is egyben az Olimpiára. Szeretnék minél több 
érmet szerezni világversenyről és kijutni az Olimpiára. 
Az, hogy feladnám-e igazán, nagyon ritkán fordult meg a 
fejemben, a vereség letör, de fel kell állni. Ez a gondolat 
leginkább gyerekként foglalkoztatott, és talán az utolsó 
2019-ben fordult elő, amikor vállsérülést szenvedtem, meg 
kellet operálni, és ez fél év kihagyással párosult. Kicsit 
tartottam a visszatéréstől, hogy tudom-e ott folytatni, 
ahol abbahagytam, be tudom-e hozni a lemaradásomat. 
Az év végi U 23-as Világbajnokságon 5. lettem, ami jó 
visszaigazolás volt a visszatérésről. 
A fiataloknak azt tudom üzenni, hogy a sport nagy nevelő, 
megtanít küzdeni, és az önfegyelemre. 
„Te döntöd el, hogy holnap mit érzel, izomlázat vagy 
bűntudatot”
Nagy örömmel tölt, el mikor büszkeséget szerzek 
hazámnak, klubomnak, családomnak és kis falumnak. Ha 
hiszel magadban, meg tudod csinálni!” 

Kecskeméti Krisztián 

Akármilyen pozitív dologban, ha valaki a világranglistán az 
első 5 közé kerül, az tiszteletreméltó. Én is szerettem volna 
mindig a legjobb 5-be bekerülni, mint pedagógus vagy 
festő, de ha realista vagyok ez elképzelhetetlen. 
Kedves Krisztián! Hálás vagyok, hogy megtisztelted az újság 
olvasóit gondolataiddal, további jó egészséget, kiemelkedő 
eredményeket kívánok, hogy még sokáig büszkék lehessünk 
teljesítményedre. 

Tisztelettel: 
Tóth Tibor
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Sport hírek
Október első hétvégéjén a Kozma István Magyar Birkózó 
Akadémia növendékei U17-es női nemzetközi versenyen 
vettek részt Lengyelországban, Krasnik városában.
A Nyársapáti SZSE versenyzője Báger Barbara is a csapattal 
utazott és szép eredményt ért el. Annak ellenére, hogy még 
csak U15-ös korosztályú az előkelő 3. helyen végzett az 57 
kg-os súlycsoportban.

Eredmények
57 kg 3. Báger Barbara

Október 9-én az U15-ös korosztály küzdött a bajnoki 
címekért Mogyoródon. A Nyársapáti SZSE 1 fővel 
képviseltette magát a női mezőnyben. Az 58 kg-ban 
szőnyegre lépő Báger Barbara három győzelem és egy 
vereséget követően a 2. helyen végzett.

Eredmények
 női

58 kg 2. Báger Barbara

Október 15-én a Nyársapáti SZSE birkózója Csontos Pál 
Abonyban vett részt a diák I-es szabadfogású területi 
diákolimpián. Csontos Pál a 32 kg-os súlykategóriában az 

országos döntőbe jutásért lépett szőnyegre, ami a 2. hely 
megszerzésével sikerült is neki. 

Eredmények
 diák I.

32 kg 2. Csontos Pál

Október 22-én a vajdasági Magyarkanizsán a nemzetközi 
meghívásos Csaba Ferenc emlékversenyen vett részt a 
Nyársapáti SZSE 1 fővel. A 15 ország több mint 350 
birkózóját felvonultató megmérettetésen a gyermek 
korosztályban induló Csontos Bálint a 28 kg-ban négy 
győzelmet követően az első helyen végzett.

Eredmények
 gyerek

28 kg 1. Csontos Bálint

Pap Ferenc
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ANYAKÖNYVI  HÍREK
Hirdetések

Meghalt:

Sólya Gábor Nyársapát, Második 
d. 5. szám alatti lakos 2022. októ-
ber 10-én, 42 éves volt.

Jana Jánosné (szül.: Szabó Er-
zsébet) Nyársapát, Ugyeri u. 12. 
szám alatti lakos október 11-én, 
91 éves volt.

Emléküket őrizzük!

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!

Eladó egy 240 literes 
fagyasztó láda, 
tűzoltó tömlők!

Tel.: 06-20/577-6133

Kedvező áron eladó 
1 db franciaágy, 

2 db fotel, 
valamint több vadiúj heverő.

Érd.: 06/202607365

Majorette felhívás!
Kedves 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 a  +36-30/215-0155 számon!
Anikó néni

Könyvajánló

R. Kelényi Angelika: 
Szédítő Balaton

Caroline  Wood sosem gondolta 
volna, hogy egyszer ékes magyar 
nyelven súgja majd valaki fülébe: 
Szeretlek! 
Sármos, mindazonáltal nagyképű 
főnöke ez alkalommal egy csalá-
dias panzióba küldi, amely a Bala-
ton partjára vonzza a külföldieket 
messze földön híres konyhájával. 
Éppen ez utóbbi szúr szemet a helyi 
luxusszálloda hírhedt tulajdonosá-
nak, aki még a gyilkosságtól sem 
riadna vissza, hogy megszerezze a 
kis panzió séfjének titkos receptjeit. 
Carónak leleplező anyagot kell ír-
nia.
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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.


