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Örök hála az anyáknak
Május egyik, ha nem a legfontosabb ünnepe az anyák napja.
Van-e fontosabb annál, aki világra hozott? Van-e fontosabb
annál, aki felnevelt, ha beteg voltam ápolt? Van-e fontosabb
annál, aki feltétel nélkül szeretett? De mégis a világ rendje
szerint, ha felnövünk elhagyjuk az édesanyákat, mert neki
azt a pótolhatatlan szeretetet, amit ő adott, maradéktalanul
nem tudjuk visszaadni, de rengetegen várják az élet
stafétája szerint szeretetünket, gondoskodásunkat:
szerelmeink, házastársunk, gyerekeink, rokonaink,
barátaink, munkatársaink, szomszédaink és sorolhatnánk
a végtelen sorozatot. Mert minden ember valamilyen
szinten össze van kötve minden emberrel. A fókuszban, az
origóban, a centrumban mégis örökösen az anya marad.
Hamvas Béla versét küldöm minden kedves olvasónak, aki
édesanya, anya, nagymama, dédi és üki. Az Isten legszebb
és legnagyobb ajándéka az anyaság. A felelősség ilyenkor
nem teher, hanem méltóság és örök reménység legyen.
Boldogságot, kivételes kegyelmet és óriási hálát az év
összes napján az anyáknak!
Tisztelettel:
Tóth Tibor

Hamvas Béla:
Isten tenyerén ébredtem
Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a Földre,
Hófehér csúcsokra, kopár legelőkre.
Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a Napot,
Sugaraiban álmos hajnal mosakodott.
Láttam az óceánt gyermekként ragyogni
Sirályokat felette felhőkkel táncolni,
Láttam a békét az emberek szívében,
Láttam az erdőket fürödni a fényben.
Láttam sok-sok mosolyt és láttam a reményt,
Láttam az embert, és láttam a zenét,
Láttam a földet szeretetben élni,
Láttam a csöndet a széllel zenélni.
Láttam Istent amerre csak néztem,
Miközben éppen az Ő tenyerében ültem,
S az Ő hangján szólt hozzám a szél,
Mint anya, ki gyermekének mesél,
Millió apró tükörben láthatod magadat,
Hisz olyannak látod a világot, amilyen Te vagy!
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Figyelem, figyelem!
Május hónaptól fogadóóra
rendszeres lehetőségét
szeretnénk bevezetni.
Május 26-án csütörtökön délután 14.00-16.00 között
a hivatal nagytermében Tóth Tibor alpolgármester
nagy tisztelettel várja azokat, akik kérdést, véleményt,
kritikát, elismerést, építő, kreatív ötleteket stb. szeretnének
megfogalmazni a falu életével kapcsolatosan. Ha a lakosság
részéről érdeklődés mutatkozik, akkor terveink szerint havi

egy-két alkalommal lehetőség nyílik erre. Az észrevételeket
minden esetben lejegyezzük és az érintett vezetőkhöz,
a hivatal szakembereihez, vagy az önkormányzathoz
továbbítjuk.
Az információáramlás következtében a falu választott
vezetősége és a polgárok közötti kapcsolat remélhetőleg
pozitív irányba fog fejlődni.
Tisztelettel: Tóth Tibor

TÁJÉKOZTATÁS A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRŐL
A 2020. november 5. és 2022. június 30. között lejáró
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményre
való
jogosultságot és hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetet
megállapító határozatok érvényessége a veszélyhelyzet
miatt 2022. július 31-ig meghosszabbodik.
Amennyiben a fenti jogosultságokat meghosszabbítani
kívánja, új kérelmet kell benyújtani. Aki 2022. július 31ig az új kérelmet nem nyújtja be, 2022. augusztus 1-től

elveszíti a kedvezményeket.
A kérelem benyújtására a lejárat előtt 3 hónappal van
lehetőség!
Az ügyintéző személyében történő változás miatt kérem,
hogy az új kérelmeket minél előbb nyújtsák be az
önkormányzati hivatalhoz.
dr. Bicskei Krisztina jegyző

Testületi ülésen történt...
Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2022. április 27-én ülésezett. Első napirendi pontban a
képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Ceglédi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámolóját. A folytatásban a
képviselő-testület hozzájárulását adta a Ceglédi Többcélú
kistérségi Társulás által biztosított személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az
ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 11/2014.
(IV. 30.) önkormányzati rendeletének módosításához. A

következő napirendi pontban a Nyársapáti ÁMK igazgató
állás pályázati kiírásáról döntött a testület. Az korábbi
évekhez megszokottan az önkormányzat idén is pályázatot
kíván benyújtani a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához.
A képviselő-testület a kerékpárutakról szóló könyv
kiadásához 300.000.- Ft támogatást szavazott meg. Az ülés
végeztével a testület jóváhagyta az önkormányzat 2022. évi
közbeszerzési tervét.
Tóth Tibor alpolgármester

Tüdőszűrés Nyársapáton
Hasonlóan az előző évekhez,
az idén is a művelődési ház
adott helyet a községünkbe
kihelyezett
tüdőszűrésnek
április 11-12-én. Hétfőn 1317.30 óráig, kedden pedig
8 – 17.30 óráig biztosította a törökbálinti szűrőállomás
a nyársapátiaknak, hogy itthon, utazás nélkül éljenek a
szűrővizsgálat lehetőségével a járványügyi előírásoknak
megfelelve. 219 fő jött el, ami a szűrést végző szakszemélyzet

tájékoztatása szerint hasonló, mint az előző évi létszám
volt. Elsősorban az idősebb, 40 év feletti korosztály jelent
meg, illetve azok, akiknek a munkájukhoz szükséges a
tüdőszűrésről az igazolás.
Köszönjük a szűrést végzőknek ezt a fontos munkát, és
köszönjük azoknak is, akik eljöttek, ezzel is biztosítva
egészségüket, hogy esetleg több betegségre időben fény
derülhessen.
Vígné Kerekes Magdolna
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EBOLTÁS
Az ebek veszettség elleni kötelező oltására
NYÁRSAPÁT községben összevezetéses formában
még egy időpontban biztosítunk lehetőséget:
PÓTOLTÁS
2022. május 15. vasárnap 9-11 óráig Szarka-major
Az oltás díja ebenként 4.000.- Ft
+ 200.-Ft féregtelenítő.
Felhívjuk a kutyatartók figyelmét, hogy szíveskedjenek
magukkal hozni az eb előző oltásakor kapott,
sorszámmal ellátott többlapos oltási könyvet is.
Csak a chippel ellátott kutyák olthatók be!
Kérjük, hogy családjuk, embertársaik és állataik
védelmében tegyenek eleget
oltási kötelezettségüknek!

Szemétszedés
Szemétszedést szerveztünk a Nyársapáti Hunor
Vadásztársasággal a falu legjobban szennyezett (és a
vadászterületünkhöz tartozó) dűlőútjain és a települést
érintő Törteli úton.
Rengeteg kommunális hulladék, pet palack, aludoboz került
begyűjtésre.
Sajnos egy nap alatt több tonna szemetet találtunk, és még
lett volna mit összeszedni.
Ahogy észrevettük, többféle szemét érkezik:
- Idegen autókból célirányosan ideszállított mindenféle
vegyes hulladék.
-Helyi lakosok által kihelyezett szemét, ami a kukába
kellene, hogy kerüljön (pld. pelenka).
-Átutazó járművekből kidobott palack, energiaitalos doboz,
italos üveg.
A megoldás sajnos elég sokrétű, és van mit tenni az ügy
érdekében (edukáció, büntetés, betétdíj, stb.).
Mindenesetre sokat tettünk annak érdekében, hogy tisztább
környezetben élhessünk; meglátjuk, meddig lesz hatása.
Feljelentést is tettünk rendőri intézkedéssel egy
beazonosítható “lerakó” ellen!
Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a közös gyűjtésben,
és az önkormányzatnak is, hogy partner a szemét további
sorsának rendezésében!
Köszönet még Szűcs Enikőnek, Cseh Gábornak, Szerelem
Márknak, Czeróczki Istvánnak, Faragó Máténak, Dobos
Józsi bácsinak, Farkas Albert Zsoltnak, Pásztor Istvánnak,
Német Viktornak, Szűcs Attilának, Kiss Hubának!
Kis Miklós
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Pályázat anyakönyvvezető és szociális ügyintéző munkakör betöltésére

Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal anyakönyvvezető és
szociális ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2712 Nyársapát, Arany János u. 11.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Anyakönyvi feladatok teljes körű ellátása. A szociális törvényben, a gyermekvédelmi törvényben valamint az önkormányzat
helyi rendeletében szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos ügyintéző feladatok. Helyi Választási
Iroda igazgatási feladatainak ellátása. A népesség-nyilvántartással és a központi címregiszterrel kapcsolatos feladatok
teljes körű ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középfokú szakirányú végzettség,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Anyakönyvi szakvizsga megléte,
• Felsőoktatásban szerzett szakképesítés,
• Közigazgatásban eltöltött – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• OKNYIR, ASP, KCR, EAK rendszerek ismerete,
• Közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• Részletes szakmai önéletrajz
• Az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik
• Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásárólNyilatkozat Kttv. 84-85. § szerinti
összeférhetetlenségről
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. augusztus 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bicskei Krisztina nyújt a 06/70/430-4580-as telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2712 Nyársapát,
Arany János u. 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NY/4122/2022., valamint a munkakör megnevezését: Anyakönyvvezető és szociális ügyintéző.
• Elektronikus úton dr. Bicskei Krisztina részére a jegyzo@nyarsapat.hu e-mail címen keresztül.
• Személyesen: dr. Bicskei Krisztina, Pest megye, 2712 Nyársapát, Arany János u. 11.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot a jegyző bírálja el, nevezi ki és gyakorolja a munkáltatói jogokat. A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével
történik. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.nyarsapat.hu
• www.kozigallas.hu

Népdalkör 2022
A tavasz folyamán nálunk is beindult az élet. Szerencsére
túléltük az elmúlt másfél év járványfenyegetettségét,
sikerült megőrizni közösségünket.
A március 15-i iskolai ünnepséghez csatlakoztunk, dacolva
az időjárással. Szerencsére jó melegen öltöztünk a
lovaskocsira, és igyekeztünk a helyzetből a lehető legjobb
teljesítményt kihozni – több-kevesebb sikerrel. Gőzerővel
készülünk az idei fellépésekre (óvodai ballagáson való
együtt-szereplés a kicsikkel, Trianoni megemlékezés,
Lecsófesztivál, továbbképzés és csapatösszetartó hétvége,
Szent István napi ünnepség, minősítőn való részvétel,
szüreti rendezvény és még sorolhatnám), ami ismét
komoly kihívást jelent tagjaink számára, bár sajnos nem
mindenki örvend a legjobb egészségnek. Jó hír viszont,

hogy pályázatokon nyertünk jelentős összegeket művészeti
vezetőnk finanszírozására, illetve az idén 35 éves
népdalkörünk születésnapjának méltó megünneplésére.
Próbáinkat továbbra is a szokásos időben tartjuk minden
csütörtökön 17.00 és 19.00 óra között a művelődési házban.
Aki szeretne csatlakozni hozzánk, van némi érzéke az
énekléshez, szívesen lenne egy jó csapat tagja és vállalja az
ezzel járó rendszeres munkát, várjuk szeretettel.
Reméljük eleget tudunk tenni az elvárásoknak. Kívánok
ehhez mindenkinek jó egészséget és kitartást az
elkötelezettsége mellett.
Nagy Erzsébet
népdalkörvezető

Önnek csak 1 %...
nekünk nagy segítség lehet
Kedves Népdalkedvelő Barátunk, Ismerőseink!
Tisztelt Támogatóink!

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

Népdalkörünk 2018-tól egyesületként működik,
önállóságunkat az elnyert pályázati forrásokból
igyekszünk biztosítani, de nagy örömmel vennénk,
ha befizetett adója 1 %-ával támogatná értékmegőrző
munkánkat, ezzel segíthetné egyesületünket céljai
megvalósításában,
a
fellelhető
népdalkincsek
megőrzésében, elért színvonalunk megtartásában,
népdalszerető közösségünk erősítésében.
Adószámunk 18979787-1-13, egyesületünk neve:
Nyársapáti Népdalkör.
Köszönjük!
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Nyársapát Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján
pályázatot hirdet
a Nyársapáti Általános Művelődési Központ igazgató (magasabb vezető)
álláshelyének betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 3 hónap próbaidő kikötésével
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2022. augusztus 1-től 2027. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2712 Nyársapát, József Attila út 22.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Nyársapáti Általános Művelődési Központ igazgatója egyúttal az Elek Apó Óvoda intézményegység vezetője is, melynek
keretében feladata az óvodáskorú gyermekek oktatásának-nevelésének megszervezése. Az igazgató ellátja az Aprajafalva
Bölcsőde, az Elek Apó Óvoda, a Szarka Mihály Művelődési és Szabadidő Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális
Kiállítóhely intézményegységekből álló intézmény irányítását, szakszerű és törvényes működésének megszervezését.
Felel az intézmény szakszerű, hatékony és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• felsőfokú, szakirányú egyetemi, főiskolai végzettség és szakképzettség
• pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
• szakirányú, legalább 5 éves szakmai gyakorlat
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet cselekvőképesség
• az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a
megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• legalább 1-3 év vezetői gyakorlat
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• B “kategóriás jogosítvány, saját gépjármű használat lehetősége
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• pályázó részletes szakmai életrajza
• az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel együtt 3
példányban
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata
• pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséget igazoló okirat (oklevél, leckekönyv)
másolata
• szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás
• nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez
• nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának
megismeréséhet
• nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételt amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását
kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat
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Az állás betölthetőségének időpontja: 2022. augusztus 1.
A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán történő megjelenéstől
számított 30 nap. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kis Miklós polgármester nyújt a 06/53/589-202es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak Nyársapát Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2712 Nyársapát, Arany
János u. 11). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NY/567/2022.,
valamint a beosztás megnevezését: ÁMK igazgató.
• Elektronikus úton Kis Miklós polgármester részére a polgarmester@nyarsapat.hu e-mail címen keresztül.
• Személyesen: Kis Miklós polgármester, 2712 Nyársapát, Arany János u. 11.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleményezési eljárást követően, a pályázók meghallgatása után Nyársapát Község Önkormányzat képviselő-testülete
dönt. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást érvénytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Nyársapáti Hírmondó – 2022. május
• Nyársapát Község honlapja – 2022. május
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Az átadott stafétabot
Az előző számban elkezdett Staféta c. cikk második részében
a művelődési háznak régi-új szervezőjével Vígné Kerekes
Magdolnával (egyszerűen Magdival) polemizálunk.
Hérakleitosz szerint: ”Nem lehetsz kétszer ugyanabban
a folyóban”. Mivel a folyó összetétele egyik pillanatról
a másikra változik. Ezt a helyzetet jómagam is átéltem,
amikor nyugdíjazásom előtt pár évvel teljesen váratlanul
újra felkértek az iskola vezetésére. Nem könnyű helyzet,
ami előtted áll Magdi, de amit biztos érdemes megtenni,
az az igazi kihívás, ami lehetetlennek tűnik. Bátorságodat
a falu közösségéért érzett felelősségedet nagyon nagyra
tartom. Ráfért kis falunkra, hogy olyan ember tematizálja a
kultúrát, aki nem megosztó személyiségű. Bátran javaslom,
minden politikai nézettől függetlenül, hogy a kultúra, a
kikapcsolódás, szórakozás terepét minél jobban használjuk
ki a jövőben. Talán közelebb kerülhetünk ennek segítségével
egymáshoz is.
Kedves Magdi, úgy emlékszem, hogy már középiskolás
korodban elkötelezted magad a kultúra mellett. Milyen
típusú fakultáció volt ez, és milyen útravalót kaptál a
pályádra ott.
Jól emlékszel, a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium indított
kétéves fakultációt, ahol népművelés szervezői képesítést
kaphattunk az érettségi mellé. Nekem nagyon tetszett ez
a képzés, mert tanárunk Lűr István, aki akkor a Kossuth
Művelődési Központ igazgatója volt és kollégái nagyon
sok hasznos dologra megtanítottak minket. Ilyen volt
például a rendezvényszervezés, kiállítás rendezés, plakátok,
műsorfüzetek tervezése, fotózás, de például ifjúsági klubot
is vezethettünk az intézményben. Szóval úgy gondolom,
teljes áttekintést kaptunk ennek a hivatásnak a szép és a
gondokkal teli oldaláról is. Számomra nagyon vonzó volt
ez a pálya, bár magyar-történelem szakos tanár is szerettem
volna lenni. Ez később részben meg is valósult.
Nyugdíjasként szerintem két lehetőség is adódott, hogy
ismét munkába állj. Miért a művelődési házat választottad?
Valóban, talán tanítani is visszamehettem volna. Őszintén
megvallom eredetileg nem nagyon terveztem, hogy
újra munkába állok. Szerettem volna a férjemmel és a
családommal, unokáimmal minél több értékes időt eltölteni.
De az elmúlt két évben sajnos egyedül maradtam, illetve
magam is komolyan megbetegedtem, és túl műtéten,
kezeléseken, a pandémia okozta bezártságon, ma úgy érzem,
hogy még van energiám, lendületem ehhez a munkához és a
családomra is marad időm. A gyerekekkel való folyamatos
foglalkozáshoz viszont őszintén megvallom, már nem érzek
elég erőt, türelmet. Ezért választottam ezt a tevékenységet,
amikor visszahívtak az intézménybe Éva helyére, akivel több
éven keresztül dolgoztunk együtt. Kicsit tartok még attól,
hogyan fogom ellátni a feladatot, hiszen több mint nyolc
éve már nem dolgoztam itt. Jelenleg újra próbálom előhozni
ezirányú tudásomat. Szerencsére többen támogatnak ebben,

és sokat jelent számomra, hogy többen is örömmel fogadták
a visszatérésemet.
Milyen új és régi bevált elképzeléseid vannak munkádban,
és mely területen léptél már?
Világot megváltani ma már nem akarok, egy fecske
nem csinál nyarat, de szeretnék kimozdítani embereket
a zárkózottságukból, amely nem újkeletű, de a járvány
még fokozta, megsokszorozta. A régebben jól működő
közösségeket szeretném újra életre hívni, de bármilyen
új közösség létrehozásához is várok ötleteket, tanácsokat,
nekem is van néhány. Nagyon örülök neki, hogy a BabaMama klub már elkezdte a foglalkozásokat, úgy tűnik a
Nyugdíjas klub újraindítása is sikerül. Asszonytorna, tánc,
énekkar, kirándulások, színházlátogatások, kézműveskedés,
néhány megvalósításra váró feladat a sokból, melyekhez
persze támogatókra, segítőkre is szükség van. A könyvtárban
az elmúlt évben hatalmas selejtezést végzett a megyei
könyvtár, a selejtezett könyvek még most kerülnek el az
intézményből. Utána a megmaradt állomány elrendezése
lesz a feladat. Ha ez elkészül, akkor következhet az olvasók
visszacsábítása, hiszen hosszú ideig zárva volt a könyvtár
is. A legkisebbekkel óvodásokkal, iskolásokkal is szeretném
megismertetni a könyvtárat, az olvasás szépségét, játékos,
élményt nyújtó formában különböző foglalkozásokon. A
már hagyományos, de a járvány miatt elmaradt programokat
ismét megpróbáljuk megszervezni, vonzóvá tenni.
Fontosnak tartom a néphagyományok megismertetését
is, és ebben közösen munkálkodni a 35 éves Nyársapáti
Népdalkörrel. Ez kezdetnek azt gondolom elég sok terv,
de bárkitől szívesen várok, várunk jó kezdeményezéseket,
ötleteket, esetleg a megvalósításához segítséget, például a
középiskolások, fiatal felnőttek ötleteit is nagyon várom.
Milyen kiemelkedő rendezvények vannak már a naptáradban,
ha a Covid és a háború nem lépnek közbe?
Júniusban a Múzeumok Éjszakája, júliusban a
Lecsófesztivál, augusztus 20., szeptemberben a Nyársapáti
Népdalkör 35. évfordulója, Szüreti Mulatság, októberben az
Országos Könyvtári Napok, nyugdíjas nap, novemberben
a Szarka Szavalóverseny, decemberben a hagyományos
advent. Hirtelen ennyi. Én köszönöm a bizalmat, hogy ismét
itt lehetek, remélem nem okozok majd csalódást, persze ezt
a tevékenységet mindig lehet jobban és jobban csinálni.
Kedves Magdi!
Köszönöm a betűkbe öntött gondolataidat, és kívánom,
hogy végezd munkádat Kazinczy Ferenc ismert gondolata
szerint:
„Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok.”
Kívánok Neked sok sikert, a falu lakossága részéről pedig
kiváló partnerséget!
Tisztelettel:
Tóth Tibor
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Mi is az a TulipGarden
Új kezdeményezés Nagykőrösön a TulipGarden.
Dombovári-Godó Zsuzsannát, a kert egyik létrehozóját
kérdeztem erről.
Honnan jött az ötlet, hogy ilyen vállalkozásba fogjatok?
Hogy honnan jött az ötlet? Valójában kiskorom óta rajongok
a tulipánokért, mindig nagy álmom volt eljutni Hollandiába
megcsodálni a tulipánültetvényeket. A pandémia ideje
alatt jött az ötlet, hogy Anyukámat szülinapja alkalmából
meglepem egy TulipGardenes kiruccanással. A
szülinaposnak sejtelme sem volt arról, hogy hova viszem.
Végül, mikor megérkeztünk a helyszínre, hihetetlen
látvány fogadott minket. Anyukám teljesen elérzékenyült,
nyilván én is, hogy ekkora örömet tudtam szerezni neki.
Természetesen mindketten szerelembe estünk. Innen jött
az ötlet, hogy mennyire jó is lenne egy saját tulipánoskert.
Szerencsémre, testvérem, Norbi is szuper lehetőséget látott
a tulipánültetvényben, így közös erővel Sanci és Klaudia
támogatásával sikerült elnyernünk a franchise tulajdonosok,
Mátrai Zoltán és Kalafatics Kata bizalmát, és bevettek
minket a csapatukba. Megtiszteltetés volt számunkra, mikor
kiderült, hogy a 170 pályázó közül benne vagyunk a top
8-ban, akikkel a jövőben együtt szeretnének dolgozni. A
siker teljes mértékben testvéremnek, Norbinak könyvelhető
el, hiszen a több mint 10 évvel ezelőtt alapított Ginko
Kertészete Mátrai Zoliékat is elvarázsolta.
Kaptatok-e a megvalósításhoz szakmai segítséget?
A franchise rendszer keretein belül jelenleg 13 helyszínen
nyitotta meg kapuit a TulipGarden. Profi ültetőgéppel, nagy
fajtaválasztékkal, növényvédelemmel, növénytáplálással
megkaptuk a szakmai segítséget.
Mi az, amivel többet nyújt ez, mint egy átlagos kertészet?
Az áruda hátsó udvarában lévő korábban kihasználatlan
terület, mára egy varázslatos tulipánkert lett, igazi
színkavalkáddal. Annyira boldogok vagyunk, hogy amit
időközben elterveztünk, a nyitás időpontjára sikeresen meg
is tudtuk valósítani.
Az ültetés tavaly novemberben történt, összesen 52.000
holland tulipánhagyma került a földbe. Izgatottan vártuk
a tavaszt, a csodás látványt a különböző színben nyíló
tulipánokról. Összesen 8 fajta tulipánt választottunk
ki, sógornőmmel, Klauval. A klasszikus piros, sárga,
valamint fehér mellett az egzotikus pink, fekete és cirmos
fajta is várja, hogy a kertünkbe ellátogató, virágszerető
emberek hazavigyék őket. Szerettük volna, hogy a szürke
hétköznapokat egy szuper, vidám igazi piknik hangulatú
hétvége kövesse, így különböző programokkal színesítjük
magát a tulipánszüretet. A gyerekek részére kiépítettünk
egy kisebb játszóteret, valamint kedvenc óvónénink
Kásáné Bata Ági közreműködésével csillámtetoválással,
illetve arcfestéssel is kedveskedünk nekik. Kézműves
termékekkel, isteni finom lepényekkel és óriási szeretettel
várjuk a kirándulni vágyó, virágot szerető embereket. A
jó hangulat pillanatait megörökíthetik látogatóink egy

különleges fényképkeret segítségével, amit saját kezünkkel
készítettünk el. Hogy mivel több ez a TulipGarden egy
átlagos kertészetnél? Elsősorban már maga a látvány, ami
fogadja a hozzánk ellátogatókat nem mindennapi. Amikor
egyszerre nyílik 52.000 tulipán, az tényleg valami csoda.
Kertünk látogatása során mindenki saját maga állíthatja
össze a csokrait. Metszőollót és virágszedő kosárkákat
biztosítunk számukra. Miközben szedi a virágokat, sok
fotót készíthet, és folyamatosan töltődhet a szépséges
környezetben. Családi programnak is kiváló, hiszen
kertünkben addig marad, ameddig csak jól érzi magát.
Kialakítottunk szalmabálából kisebb pihenőhelyeket,
étel, ital fogyasztására is lehetőségük van a hozzánk
érkezőknek. Bízunk benne, hogy sok szép virággal és
rengeteg boldogsággal, élménnyel térnek haza. Elsődleges
célunk az volt, hogy közelebb hozzuk a „szedd magad
piknik” lehetőségeit a környező települések számára is,
valamint a Ginko Kertészet részére is kiváló reklám ez a
kezdeményezés. Számomra pedig egy álom valósulhatott
meg!
Lényegében igazi családi napként éljük meg a szüreti
hétvégéket, mivel a család nagy része folyamatosan jelen van
a kertben, nagyon köszönjük segítségüket, támogatásukat.
Hogyan látjátok, mennyire népszerű ez az új forma?
Folytatjátok-e jövőre is, terveztek-e valami újat?
Úgy gondolom, hogy szuper hétvégét tudhatunk a hátunk
mögött. A TulipGarden nyitása minden elképzelésünket
felülmúlta. Hihetetlen sokan ellátogattak hozzánk a
tulipánszedés élménye miatt. Számtalan pozitív visszajelzést
kapunk vendégeinktől, ilyenkor érezzük igazán, hogy
megérte a sok befektetett munka és idő.
A jövőben mindenképpen szeretnénk tovább fokozni az
élményt, de hogy pontosan mivel is? Az még maradjon
egyelőre a mi titkunk!
Köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy a látogatók és ti is
elégedettek vagytok, a további terveitek megvalósulásához
pedig sok sikert kívánok.
Vígné Kerekes Magdolna
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Óvodai hírek
Húsvét az óvodában

Ovizsaru

Nagyon vártuk a húsvét eljövetelét, lázas izgalommal
készültünk és vártuk a húsvéti nyuszit. Tojásokat
festettünk, kidíszítettük az öltözőket húsvéti dekorációkkal,
hímestojásokkal. A tojásfát minden csoportban közösen
díszítettük fel és gyönyörködtünk benne nap mint nap.
A fiúk locsolóverset tanultak, a lányok kedves versikét,
mellyel megköszönhették a locsolást.
Végre elérkezett a nagy nap! A kisfiúk illatos kölnivel
érkeztek az óvodába. Reggel a fiúk locsolóverssel
köszöntötték a lányokat, majd rózsavízzel meglocsolták
őket, hogy illatozzanak. A lányok illedelmesen verssel
és apró ajándékkal, csokoládéval köszönték meg a fiúk
kedvességét. A locsolkodás után a Méhecske csoportban az
óvónénik meglepetés bábjátékát nézhették meg a gyerekek.
A három nyúl című mesedarabot interaktív formában
mutatták be az óvónénik a gyerekek nagy-nagy örömére,
mert így ők is részesei lehettek az előadásnak. A mese
után nyuszis körjátékokat játszottunk és nyuszis dalokat
énekeltünk közösen.
Lelkesen és izgatottan készülődtünk a tojáskeresésre
az udvaron. Aranyos kis kosárkákat készítettünk,
melynek alapanyagát szeretnénk megköszönni Bogdán
Zsuzsannának. Az udvaron minden gyermek lázas
izgalommal kereste és gyűjtötte a csoki tojásokat. Nagyon
ügyesen megtalálták a legeldugottabb helyeken is a nyuszi
ajándékát. A kis kosárkákba szétosztottuk az összegyűjtött
csoki tojásokat, melyet minden gyermek boldogan vitt haza.
Köszönjük szépen az SZMK támogatását! A nagy izgalom
és tojásvadászat után örömmel játszottunk még egyet az
udvaron.
Jövőre újra várjuk a húsvéti nyuszit, hogy látogasson az
óvodánkba.

Húsvéti ünepek után meglátogatott bennünket Győri
Gábor körzeti megbízott. A gyerekeknek az ismerkedés
szabályairól tanított fontos dolgokat.
Megtanultuk, hogyan kell bemutatkozni, mik a szabályok.
Arról is beszélt, hogy kivel nem szabad szóba állni.
A gyerekek bátran mentek oda hozzá, ügyesen
bemutatkoztak, sőt, sokan azt is meg tudták mondani, hogy
hívják a szüleiket.
Óvónők

Szeretjük a verseket!

József Attila születésnapját, a Magyar Költészet Napját
óvodánkban idén is megünnepeltük. Évek óta hagyomány
nálunk, hogy minden csoport kiválasztja a legkedvesebb
magyar versét. Ezt szerettük volna megosztani a falu
apraja–nagyjával, ezért kifüggesztettük kedvenceinket a
falu hirdetőtábláira.
Óvónők
Óvónők
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Egy gyerek egy virág
A Föld napja alkalmából (április 22.) a Nyársapáti ÁMK
Elek Apó Óvodájában gyerekek, szülők és az óvoda
dolgozói fogtak össze, hogy az óvoda környezetét szebbé,
virágosabbá tegyék. Ezzel a kezdeményezéssel az volt a
célunk, hogy a gyermekek környezettudatos magatartása
formálódjon, és a természet iránti szeretetük elmélyüljön.
Közös virágültetéssel kezdődött a nap, melynek gondozása,
ápolása továbbiakban a gyerekek feladata lesz. A
természetvédelem fontosságára Kalap Jakab zenekara

játékosan, szórakoztatóan hívta fel a gyermekek figyelmét.
A műsort minden gyerkőc nagyon élvezett. Ezúton is
köszönjük a szülők virág felajánlásait, a Nyársapáti
Szabadidő S.E. virágait, Kormány Erikának a raklap
felajánlását, és Kubinyi Gergőnek a gyönyörű virágládák
elkészítését. Nagyon örültünk annak a lelkes kis szülői
gárdának, akik a gyerekeket segítették a virágültetés során.
Óvónők

Könyvajánló
Gyerekeknek:
Korom Gábor: ZsEBetikett, avagy az a jó kutyás,
akit a környezete is szeret
Ezt a könyvet minden olyan kutya emlékének ajánlom, akit
erdei sétája során a gazdája mellől lőttek ki. De ajánlhatnám
a megkergetett macskáknak, a megharapott gyerekeknek, a
megriadt kölyök kutyáknak és a szabadban sportolóknak is.
A kötetben hőseink kalandjain keresztül olvashattok arról,
hogy mit szabad és mit lehet tenni, ha kutyával találkozunk.
Peter Jones – Rakonczay Gábor: A Kalandor
Bálnák, cápák, világvége sziget, viharok, grönlandi és
Déli-sark expedíciók, Atlanti-óceán átkelések…Rakonczay
Gábor gyerekkori tervei a nagy kalandokról, melyek mára
megvalósultak.
Felnőtteknek:
Clare Mackintosh: Húsz óra a halálig
A légiutas-kísérő Mina, amint elemelkednek a földtől

dermesztő levelet kap. A rejtélyes üzenetben valaki azt
írja, hogy a gép soha nem érheti el úti célját. Minától
együttműködést vár. Húsz óra van hátra a leszállásig. Sok
minden történhet húsz óra alatt. Az író zseniálisan mozgatja
a szálakat, mígnem kiderül, mi az elkövetők célja, és miért
éppen Mina az, akinek választania kell sok-sok ismeretlen
vagy a számára legfontosabb személy élete között.
Baráth Viktória: Első tánc
Hová vezethet egy titkokkal és hazugságokkal kezdődő
kapcsolat? Számít-e a korkülönbség, amikor két rokon
lélek találkozik? Követhetjük-e úgy az álmainkat, hogy
közben nem kell mindent feladnunk, ami számunkra
fontos? A romantikus regény szenvedélyben és izgalomban
bővelkedik, miközben választ ad a kérdésekre.
Továbbra is várjuk kedves olvasóinkat a könyvtárba!
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Kedves Kisgyermekes Szülők!
Községünkben hamarosan elkészül a Nyársapáti ÁMK Aprajafalva Bölcsőde, mely terveink szerint
2022. szeptember 1-től megnyitja kapuit.
Előzetes igényfelmérést szeretnénk végezni a nyársapáti gyermekek szülei körében.
Jelentkezési szándékukat a „Bölcsődei igényfelmérő lap” kitöltésével tehetik meg, mely letölthető, www.nyarsapat.hu
honlapról vagy a csatolt melléklet kitölthető.
Kérjük, hogy a kitöltött igényfelmérő lapokat 2022. 05. 31-ig aláírást követően, szkennelve vagy fénykép formában
küldjük el a következő e-mail címre: nyarsapat.amk@gmail.com. vagy személyesen a Nyársapáti ÁMK Elek Apó
Óvodájában: 2712 Nyársapát, József Attila út 22.
Kérdés esetén: Szőke Piroska Andrea ÁMK igazgatót kereshetik a 06/30/4339615 telefonszámon.
Tájékoztatom Önöket, hogy a nyilatkozat kitöltése előzetes igényfelmérést szolgál, kitöltése nem keletkeztet beíratási
és részéről ellátási kötelezettséget.
A nyilatkozat kitöltésével az önkormányzat feladatellátásnak megszervezését segíti elő.
Együttműködésüket előre is köszönjük és szeretettel várjuk visszajelzésüket!

Bölcsődei igényfelmérő lap
Alulírott ……………………………………………………………………………………………………2712 Nyársapát,
………………………………………………………………………..szám alatti lakos
szülő / törvényes képviselő…………………………………………………………………nevű gyermekem részére
előreláthatólag bölcsődei ellátást szeretnék igénybe venni.
Gyermek születési hely, ideje:……………………………………………….
Gyermek
feltehető
étkezése
(tápszer,
darabos
étel,
stb.)
kezdetekor:………………….........................................................................................................

az

Szülő/gondviselő
Szülő /gondviselő munkahelye:…………………………….
Szülő/gondviselő munkaideje:………………………………
Az igénybevétel kezdete:
• 2022.szeptember 1.
vagy
• későbbi időpont: 2022………………………….
		
2023.…………………………
Dátum:
									

szülő aláírása

igénybevétel
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Ismét Nyugdíjas klub
A pandémia, mint a többi közösséget, a nyugdíjasokat
is érintette, hiszen hosszú ideig nem volt lehetőségük az
összejöveteleik megtartására. Az elmúlt két évben így
elhalt, kicsit talán ki is öregedett ez a több évtizede működő,
a település életében aktívan résztvevő csoport. Most, hogy
ismét szabadon találkozhatunk, összejöhetünk, szeretnénk,
ha megújulva ismét elkezdene működni a nyugdíjasok
aktívabb csoportja. Április 22-én délutánra vártuk az
idősebbeket egy kis beszélgetésre ezzel kapcsolatban a
művelődési házba. Az összegyűltek eldöntötték, hogy ismét
találkozni fognak kéthetente csütörtökönként délután 15
órától.
Legközelebb május 5-én, csütörtökön 15 órakor.

Szeretettel várjuk ekkorra és a későbbiekben is még
azokat a fiatalabb és kicsit idősebb nyugdíjasokat,
akik szívesen csatlakoznának hozzánk, részt vennének
összejöveteleinken, programjainkon.
Vígné Kerekes Magdolna

Iskolai hírek

Sulis foci
2022. április 4.-én ismételten iskolánk rendezett
diákolimpiai versenyt, a III. korcsoportos fiúk bizonyíthatták
rátermettségüket. Ellenfeleik Kocsér és Abony csapatai
lettek. Most is körmérkőzésekkel dőlt el a torna sorsa.
Első mérkőzésen Abonnyal mérték össze a tudásukat a
fiúk. Sajnálatos módon ők is megszeppentek az abonyi
dinamikus játéktól, így jelentős gólelőnnyel kezdődött a
második félidő, amikor is sikerült egy kicsit szépíteni a
helyzetet. Kocsér elleni mérkőzésen sem a legjobb játékkal
kezdtek, ami sajnos kitartott a végéig. Így végül a harmadik
helyezést szerezték meg a III. korcsoportos fiúk.
A verseny lebonyolítás ezen a napon Víg Viktor és Pásztor
Ádám által valósult meg a szokásos profi módon, melyet ismét
szeretnék megköszönni nekik. Távolmaradásom oka, hogy
az iskola lány labdarúgó csapatunk területi diákolimpiája
Tökölön ugyanezen a napon került megrendezésre. Kicsi, de
annál lelkesebb csapattal a korai indulás ellenére épphogy
megérkeztünk a verseny helyszínére. Rövid bemelegítés
után kezdték is az első meccset Tököl ellen, melynél
nagyon izgultak a lányok. Mindkét félidőben a nyársapáti
csajok voltak a határozottabbak, de az ismeretlen pálya
és új helyzet miatt csak döntetlent sikerült elérni. Végül a
büntetőknél alulmaradtak a lányok. A rövidke pihenő után
a következő ellenfelet már lazábban vették, 6:4-re nyertek
a szigetszentmiklósi Kardos csapata ellen. Mécs Gergely
tanácsaival felvértezve a csajok már elszántan várták a
következő meccset, ahol a Nagykátáról jött focista lányokkal
mérték össze tudásukat. Öröm volt nézni az játékukat,
melynek a végeredménye 4:2. Ezzel a győztes meccsel végül
a döntőbe jutottak, ahol ismét Tököl ellen játszottak. Az első
meccsnél tapasztalható bizonytalanságnak már nyoma sem

volt, összeszedett játéknak közsönhetően 4:2-re nyerték
ezt a meccset, ezzel a területi labdarúgó Diákolimpiát is
megnyerve. A sikerüknek köszönhetően az iskola és a kicsi
csajos csapata továbbjutott a megyei Diákolimpiára.
A csapatban legtöbb gólt Báger Barbara rúgta, melyhez
általában Molnár Vivien és Káré Letícia adta a passzokat.
Tóth Annamária és Kisfaludi Esmeralda pedig a
védekezéseben jeleskedtek Bagi Viviennel (kapus) együtt.
Mécs Gergely a meccsek levezetésében is segített, amit
ismét szeretnék neki is megköszönni!
Szabó Ágnes
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Művelődési ház hírek

Húsvéti „szöszmötölő”
Április 6-án vidám kézműves foglalkozással összekötött
bábelőadásra és kézműves vásárra vártuk a gyerekeket a
művelődési ház nagytermébe. Célunk az volt, hogy együtt
hangolódjunk a közelgő húsvéti ünnepre.
A foglalkozás előtt Zakar Sándorné és Kásáné Bata Ágnes
Zelk Zoltán A három nyúl c. mesét bábozták el az érdeklődőknek. Műsoruk után finom rágcsálnivaló és üdítő várta a
résztvevőket.
A gyermekek változatos kézműves technikák közül választhattak: papírból, sablonok segítségével húsvéti dekorációt
készíthettek, festhettek gipszfigurákat, mindezt jó adag csil-

lámporral megszórva.
Természetesen meglepetéssel is készültünk az idelátogatóknak. Ugrálóvár várta a mosolygós arcú gyermekeket.
Programunk ideje alatt a Nagykőrösi Kézműves Klub tagjai
vásárt tartottak, ahol szebbnél szebb kincseket vásárolhattak az érdeklődők. Köszönjük nekik. hogy színesítették rendezvényünket!
Köszönjük Zakar Sándorné és Kásáné Bata Ágnes remek
előadását! Szuper élményben lehetett részünk!
Kiss Andrea

Kedves nyársapáti kismamák és anyukák!
Így, hogy a Covid-19 járvány okozta korlátozásoknak vége információkat a klubról, és az összejöveteleinkről.
van, újra indul a Nyársapáti Baba-Mama Klub, melyre
szeretettel hívjuk és várjuk azokat, akiknek 0-3 év közötti
Csatlakozzatok hozzánk!
gyermeke van, vagy még a szívük alatt hordják csemetéiket!
Várunk mindenkit sok szeretettel!
Találkozóink MINDEN héten CSÜTÖRTÖKÖN 10 órától
Baba-Mama Klub Csapata
kezdődnek a művelődési ház nagytermében. Kötetlen
játékokkal, beszélgetéssel telik a délelőtt, illetve tervben
vannak foglalkozások megszervezése is (pl: zenés,
mondókázós, verselős babatorna, kézműves foglalkozások,
babamasszázs, előadások, beszélgetések különböző
szakemberek bevonásával...).
Ha kedvet kaptál, szeretettel vár téged és gyermekedet egy
klassz, vidám csapat!
A Facebookon is megtaláltok minket, csoportunk neve:
Nyársapáti Baba-Mama Klub. Itt találhattok részletesebb
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Zenél a nyelvünk
Az előző számban picit szüneteltettem a magyar nyelvről
szóló sorozatomat, mivel mindenki, természetesen jómagam
is a választásra koncentráltam.
Nyelvünk páratlanul muzikális. Dallamosan, szólamokban
beszélünk, nyelvünkben a hangsúly a szólam elején van
(a tv-ben, rádióban, ha valaki megszólal, ezt nem biztos,
hogy tudja). Hanglejtésünk ereszkedő dallamvezetésű.
Régen az ének a beszéd része volt, a fohászokat, imákat
ma is gyakran éneklik. Büszkék lehetünk a kétszázezernyi
lejegyzett népdalunkra. Az öt hangból álló népdalaink az
ősi zenére jellemzőek. A hét szolmizációs hang éneklése
egész idegrendszerünket harmonizálja, a közös éneklés hat
jókedvünkre, elűzi félelmünket, erősíti immunrendszerünket,
„egésszé kovácsol”, tehát egészségesebbek leszünk és az
összetartozás érzését éljük át. A zene művészet. Az életben
és a művészetben fontosak az érzelmek és ezek megjelennek
a hangképzésben is. Hangjaink bámulatosak. A magyar
beszédhez egész arcunkat, teljes nyelvünket használjuk.
Hangjainktól leesik az állunk! Például az A hang esetén. Az
E É hangok ejtésénél ajkunk mosolyra húzódik. Mosolynál
agyunk azt a parancsot veszi, hogy jókedvünk van. R
hangnál többször pördül nyelvünk, ropogós. Gy, ty, ny, ly
mássalhangzókat szájpadláshoz nyomott nyelvvel ejtjük,
mely energetizáló hatású stb. stb.
„A magyar nyelv olyan tökéletes szerkezetű, s olyan
gazdag szóanyagú, hogy a régi irodalmi nyelvekkel nem
csak versenyezhet, de azokat fölül is múlja. Miután pedig
…föl nem tételezhető, hogy nyelvünket ilyen fejlettségűre
az egész középkoron át szinte állati sorsra kárhoztatott
földműves nép képezte volna ki, kénytelenek vagyunk
azt feltételezni, hogy a magyar nyelv már bekövetkezett
elnyomatása előtt volt ilyen tökéletes.” (Magyar Adorján)
„Egy kincs van minden nemzetnek adva, míg azt megőrzi
híven, addig él, e kincs neve: az édes anyanyelv.” (Jókai
Mór)
Mióta ezt a sorozatot írom, olvasmányaim közben, ha találok
valami nyelvünkre vonatkozó érdekességet, azt mindig
feljegyzem. Ezek közül néhányat megosztanék a Kedves
Olvasókkal. Két szót szeretnék kiemelni nyelvünkből: az
ÖL és a NŐ. Mindkettő ige is és névszó, főnév. De van még
mélyebb rétege is ezen túl a szavaknak. Az öl (anya öle +
az életet kioltó) micsoda nagy ívet képez, vigyázz, ha életet
hozol létre, ez magába foglalja a halált is. A másik szó a
(nő + növés), a nőnemű élőlénynek a növelés, a mennyiségi
létrehozás az egyik fő feladata. Bizonyos, hogy még
mélyebb, összetettebb rétegeket is fellelhetünk akár ebben
a két példában is.
Latinovits Zoltán kivételes óriás színészünk írta: „Sehol
nem született ennyi égi antennás, ennyi kiválasztott poéta,
mint éppen itt, nálunk. Hogyha rendeznének egyszer
olimpiát költők részére, minden korok költőinek, hát az
első hat közé nem tudnék mást beengedni, csak magyart.
Ha komolyan vesszük ezt a gondolatsort – CSODÁS

NYELVÜNK NÉLKÜL LEHETSÉGES EZ?”
„A magyar nyelv messze magasan áll magában. E nyelv
a nemzeti önállóság, a szellemi függetlenség legrégibb és
legfényesebb emléke… A magyar nyelv eredetisége még
ennél is csodálatosabb tünemény! Aki megfejti, igazi titkot
boncolgat, annak is az első tételét …” (John Borwing)
Az ENSZ 1990-ben nyilvánította február 21-ét a Nemzetközi
Anyanyelv napjává.
A Földön kb. 15 millió ember tud magyarul.
Az olasz és a görög nyelv után a magyar nyelv a harmadik
legdallamosabb – állítólag. Ezt nem kisebb nyelvtudós,
mint Giuseppe Mezzofianti bíboros állította, aki 58 nyelven
írt és 103 nyelven beszélt.
A közmédia 2021-ben a család kifejezést választotta az év
szavának.
A külföldiek szerint a legszebb magyar szó a cipőfűző.
A magyar nyelv leghosszabb szava nem más, mint a hírhedt:
megszentségteleníthetetlenséges.
A 10 legszebb magyar szó Kosztolányi Dezső összeállítása
alapján: láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, csók, vér,
szív és a sír. Természetesen mindenki más-más szavakat
gyűjtene csokorba, ha felkérnék egy ilyen összeállításra.
S végül, ha valaki megkérdezné: Tibor miért foglalkozol
ennyit a magyar nyelvvel egy csöppnyi falusi újságban,
arra határozottan úgy válaszolnék: mert a magyar nyelv a
magyar identitás egyik alapja. Ha csodás nyelvünk elveszne,
sajnos magyarságunknak is vége lenne. Természetesen ezt
nem kívánom se magunknak, sem utódainknak.
Tisztelettel:
Tóth Tibor
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Született:
Zsákai Viktor és Balog Zsófia
Zsuzsanna Nyársapát, Kossuth
Lajos u. 2. szám alatti lakosok
ZORA ZSÓFIA nevű gyermekük
2022. április 20-án.
Erdei Péter és Tomasóczki Erika
Nyársapát, Nyilas d. 9/A. szám
alatti lakosok MARCELL nevű
gyermekük 2022. április 23-án.
Kővári Elemér Barna és Petrik
Krisztina Elizabet Nyársapát,
József Attila út 11. szám alatti
lakosok HANNA KRISZTINA
nevű gyermekük 2022. április 30án.
Köszöntjük az újszülötteket!

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!

Hirdetések
Közérdekű telefonszámok:

Anikó Fodrászat

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

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

