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Egy szép, napos október végi délelőtt fogadott Fodor Feri 
bácsi özvegye – szinte napra pontosan szeretett férje halála 
után egy hónappal. Gyöngyvért arra kértem, hogy arról 
beszéljen, amit a legfontosabbnak tart elmondani ahhoz, 
hogy Feri bácsit azok is megismerjék, akiknek nem volt 
szerencséjük ismerni Őt.

Feri 1931-ben született Kecskeméten. A Nagykőrösi 
Református Tanítóképző elvégzése után Komlóra, 
majd Szárárra került gyakorló éves tanítóként. Kevéske 
fizetéséből rendszeresen támogatta családját. 
Két évi katonaság után került Nyársapátra, a Nyilasi 
iskolába. A nyilasi szülők és gyerekek őszintesége, 
természetessége, szorgalma meghatározó volt munkássága 
és egész élete során. 1954-től bekerült a központba, itt 
tanított nyugdíjba vonulásáig. Ha szükség volt rá, bármiben 
segített kollégáinak, legyen az a táblák és a szemléltető 
eszközök, képek felrakása, vagy bármi más. Szinte minden 
tantárgyat oktatott, éneket, énekkart vezetett és gyakorlati 
foglalkozást tartott, amibe sok minden belefért; gyalultak, 
fúrtak, faragtak, sárkányt készítettek, lövészetet vezetett 
nemcsak a gyerekeknek, hanem a falu lőni szerető fiataljai, 
és az idősebbek számára is a lövészklub keretében. A sok év 
alatt rengeteg lövészversenyen indultak és nyertek, - erről 
tanúskodnak az oklevelek, érmek, serlegek, és a lövészklub 
tagjainak szép emlékei. 
Mindenkit szeretett, mindenkinek segített, ahol tudott. 
Becsülte, tisztelte a nyársapáti embereket. Kollégáival, és a 
falu mindenkori vezetőivel is jó kapcsolatot ápolt. 
2001. augusztus 20-án elsőként vehette át a Nyársapát 
Község Díszpolgára címet, mellyel az együtt járó 
gyűrűt büszkén viselte. 2016. szeptember 1-én 65 éves 
közmegbecsülésre méltóan teljesített pedagógus hivatása 
elismeréséül vasoklevelet kapott a Nagykőrösi Református 
Templomban tartott ünnepi Istentiszteleten. 
Két csodás gyermekünk született, Zsuzsa és Feró, akik 6 fiú 
unokával ajándékoztak meg bennünket, teljessé téve Feri 
életét.
Boldog, megelégedett ember volt. A Jóisten mindent 
megadott neki, ahogy mindig mondogatta. Szép, hosszú, 

tartalmas életet élt. 

Ahhoz, hogy még árnyaltabb képet kaphassunk, két kis 
történetet szeretnék ismét közre adni a saját szavaival, amik 
sokat elmondanak Feri bácsiról.
„Kora tavasszal hirtelen jött az olvadás, az iskolát körös-
körül víz borította. Azt hittem, egy gyerek se jön iskolába, 
de 8 órára 5-6 kis apróság ott toporgott a túlparton. Rövid 
gondolkodás után felhúztam a hosszúszárú bőrcsizmámat, 
és a vízen átgyalogolva egyenként áthoztam őket a hátamon, 
így kezdődhetett a tanítás. Délre már elnyelte a nyilasi 
homok a rengeteg vizet, mintha ott se lett volna. A másik 
történet már 1960-ban, itt a belterületen, a most ebédlőként 
működő iskolaépületben esett meg. Napközis voltam. 
Egy elsős növendékem, amikor meglátta a sóskamártást 
az asztalon, kijelentette, hogy „Én esztet nem szeretöm.” 
Ettél már ilyet? – kérdeztem. „Nem, de nem is akarok!” – 
hangzott a válasz. Csak egy kanállal kóstolj meg – kértem, 
ha nem ízlik, nem kell szedned. Hogy mi volt az eredmény? 
„Ez nagyon jó!”- mondta, és két tányérral szedett. Ezek a 
kis történetek nekem nagyon sokat jelentenek. A pedagógus 
munkájában vannak olyan pillanatok, amik megmozgatják 
az ember érzelmeit.”

Beszélgetésünk végén Gyöngyvér elmondta, hogy este 
elbúcsúzott tőle, és csendesen elaludt.
Fodor Ferenc 2020. szeptember 22-én, életének 89., 
házasságának 53. évében örökre eltávozott közülünk. 
Szerettei, barátai, tanítványai, és sok nyársapáti tisztelője 
kísérte utolsó útján szeptember 29-én a nyársapáti 
temetőben.

Drága Feri bácsi! Emléked szívünkben örökké él!
A vasdiploma átadója után a templom ajtajában készült 
egy különleges fotó, ahol Fodor Feri bácsinak Farkas Berci 
bácsi gratulál. Milyen különleges dolgokat produkál az élet! 
Ezt a fotót tesszük közzé mindkettőjük előtt tisztelegve.

Tisztelettel: 
Nagyné Kovács Éva

Elment Fodor Ferenc tanító, Nyársapát első díszpolgára
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Általam nagyra becsült (bár tudom ez nem haladó szellemű 
hozzáállás) Herczeg Ferenc írta az Arany hegedű c. 
regényében „A halottak nem halnak meg, csak elbújnak 
az élők elől.” Megint temetünk, megint elmentek, vagy az 
előző idézet szerint elbújtak településünk idős nagyjai: Feri 
bácsi (Fodor Ferenc) és Berci bácsi (Farkas Albert). Végül 
is mindig szomorú a csodás élet természeti rendje. Ami 
anyagból van, az megszületik, fejlődik és el is megy, bújik, 
de hová? Nekünk hívőknek nagyon egyszerű a válasz: oda, 
ahonnan jöttünk, a teremtó Jóistenhez! NYUGODJATOK 
BÉKÉBEN! Nekünk meg a faluközössége és saját épülésünkre 
az a feladatunk, kötelességünk, hogy áldott, tevékeny életük 
emlékeit megőrizzük, felelevenítsük, esetenként tanuljunk 
belőle. Nem szeretem azt a bibliai idézetet, hogy: „porból 
lettünk, porrá leszünk”. Túl materiálisnak tűnik nekem. 
Én a lélek, a szellem örökkévalóságában hiszek. A test egy 
fontos öltözet, kalitka, páncél, amit mikor kellőképpen 
elhasználjuk, levetjük. Soha nem feledjük személyiségeket, 
a veletek együtt eltöltött közös perceket, órákat, bölcs 
beszélgetéseket és borozgatásokat. NYUGODJATOK 
BÉKÉBEN!

Tóth Tibor

„Lakni sokfelé lehet, de élni csak tanyán.” 

A közelmúltban elhunyt Farkas Berci bácsira a 2 évvel 
ezelőtt készült újságcikk felelevenítésével szeretnénk 
tisztelettel emlékezni.

Tisztelt Berci Bácsi! Köszönöm, hogy így Adventhez 
közelegve megengedted, hogy barátságos tanyádon 
beszélgessünk Rólad, a faluról, hazáról, életről. Én 
feljegyzem mondataidat és a Hírmondó olvasói elé 
tárom. Számomra Te az egyenes emberi tartás, hibátlan 
méltóságpéldaképe vagy a faluban, akinek szavaira, 
gesztusaira, gondolataira mindig oda illik figyelni. Most is 
nagy érdeklődéssel hallgatom kérdéseimre adott válaszaidat. 
Hogyan telnek a napjaid? Beszélnél róla?
Panaszkodással kezdem az interjút, hiszen a közelmúltban 
jónéhány negatív dolog történt velem és közvetlen 
környezetemben. Sajnos családi oldalról öcsémet (Istvánt) 
nemrég temettük el, ő nagyszerű testvér volt és kiváló 
szakmai társam. 

Fogadd őszinte részvétemet!
Ebből és 80 év fáradtságából adódóan be kell látnom, hogy 
aktív termelői-gazdálkodói tevékenységemet be kell fejezni. 
Ez egy szigorú, racionális döntés, az egészség megromlása 

gátat szab a szív vágyainak. Hagyni kell másoknak, 
fiatalabbaknak a föld művelését. 150 évvel ezelőtt verték le 
a cöveket őseim ebben a határban, amikor nyugdíjas lettem 
visszavonzott a családi rög, sőt még néhány hektárral 
növeltem is a közös birtokot. Gazdaismerősöm régebben 
kérdezte tőlem: „Miért csinálod ezt, Berci bácsi?” A 
válaszom nagyon egyszerű volt: „Azért, mert ez a föld az 
enyém! Tudod Tiborkám, lakni sokfelé lehet, de élni csak 
tanyán, ez maga a szabadság.”

Az idén töltötted 80. évedet (Isten éltessen sokáig!), mi az 
ami leginkább foglalkoztat? 
Gyakran gondolok azokra a dolgokra, amiket életem 
során nem tudtam megtenni, elérni, megvalósítani. De 
azt is tudom, hogy az élet véges. „A jegenyefák sem nőnek 
az égig.” Társadalmi tekintetben hazánk, nemzetem 
sorsa is izgat. Sokat meditálok arról, hogy a jelentősen 
megszaporodott földi lakosságot hogyan lehet majd ellátni 
élelmiszerrel a jövőben. Tömören fogalmazva: lesz-e elég 
kenyér az asztalon 50-100 év múlva? Én biztosítottnak látom 
a jövőt, bizakodó vagyok. A tudomány és az agrotechnika 
fantasztikus eredményeket produkál szerintem a következő 
évtizedekben, évszázadokban. Az 50 évvel ezelőtti egyetemi 

Beszélgetés Farkas Alberttel

Elbújtatok?
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tanulmányimhoz képest elképzelhetetlenül nagy fejlődésen 
ment át az agrárium is. 

Hogyan vagy megelégedve a jelenlegi magyar helyzettel, 
sorssal? 
Napjaink helyzetét csak akkor lehet megérteni, ha legalább 
a XX. század és a jelen idők történéseit viszonylag tisztán 
látja valaki. A mi népünk egy keletről jött, ősi, nagy 
tradíciójú nemzet. Elődeink évszázadokon keresztül sokat 
küzdöttek, harcoltak, hogy ez a föld a miénk maradjon. A 
politikában, társadalmi jelenségekben rengeteg új, váratlan 
kihívás adódik. A jelenlegi vezetés bölcsen támaszkodik az 
ősök példájára, s modernül konzervatív. Így én kedvezően 
látom a jövőt, a nemzet fejlődését. Megértem a keleti 
nyitást is, hiszen mi a nagy, végtelen sztyeppéről jöttünk, 
valamint mindig arra kell tekinteni, amerről kedvesebben 
fogadnak. Ismerem a nyugati orientációt a történelemből, 
pl. a bajorokkal meglévő szoros kapcsolatunkat, de az igazi, 
ősi, mégis a keleti. 

Hogyan érzed magad kis falunkban: 
Ezelőtt hetven évvel ebben a tanyavilágban Balogh néninek, 
meg Balló néninek volt egy kis háza és abban működött egy 
bolt. A vasúton túl mindenütt szőlőt termesztettek, ehhez 
viszonyítva a helyzet fejlődést mutat, a település képe 
csodálatos. Úgy vélem az utolsó időben az előrelépés nagyon 
dinamikus. A következő 70 év során szerintem valamelyik 
szomszédos városnak elővárosa lehet Nyársapát. 1950-ben 
egy nap egyszer jött busz Ceglédről, és vissza is csupán egy 
járat volt. Szerintem a környező településekkel is kiállja az 
összehasonlítást a falunk. 

Édesanyámat figyeltem, aki 93 évet élt, de jómagam is 
érzékelem, hogy ahogyan idősödik az ember, a régmúlttal 
(gyermek-, ifjúkorral) egyre többet foglalkozik. Te is így 

vagy ezzel?
Igen, emlékeimmel gyakran visszatekerem az idő kerekét. 
A mai diákokhoz képest a mi életünk sokkal nehezebb 
volt. Én 4 éven keresztül gyalog vagy biciklivel jártam a 
Ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumba, forró napsütésben és 
hózáporban is. Tanyasi iskolában végzett tanulóként kellett 
felvennem a versenyt a városi diákokkal. De ez fényesen 
sikerült. Érettségi után a Budapesti Kertészeti Egyetemre 
kerültem, amit végig kitűnővel, arany diplomával 
végeztem el. Diákként, ha itthon voltam, szüleim mellett 
a mezőgazdaságban töltöttem az időm javát. A szakma 
iránti szeretetemet édesapámtól kaptam. Az egyetemi éveim 
az életem legszebb időszaka volt. Amit itthon addig nem 
kaphattam meg, azt ott bepótoltam. Színházba, könyvtárba, 
sportolni jártam. Belekerültem a kultúra, a tudomány és a 
politika berkeibe is. Legboldogabb akkor voltam, amikor 
a diplomámat kézhez vettem. Büszke voltam magamra, 
bizonyítani tudtam szüleimnek és kicsit azt is, hogy 
tehetséggel és kitartással el tudtam érni, hogy tanyáról jött 
fiatalként az elsők között végeztem. Persze az egyetemen 
nem az számított, hogy ki honnan jött, hanem az, hogyan 
teljesített a vizsgán. Szerencsére én kiválóan. 

Kedves Berci Bácsi! Köszönöm szívélyes vendéglátást, 
áldott karácsonyt és új évet kívánok Neked és családodnak, 
valamint jó egészséget. 
Berci Bácsi rövid reagálása: Minden kedves Hírmondó 
olvasónak kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánok. 
Neked pedig Tibor köszönöm, hogy megtiszteltél az 
interjúval. 

Jószívvel és barátsággal búcsúztam el, a tanyavilág 
besötétedett, a falu távoli fényei hívogattak – hazaindultam.
 

Tóth Tibor
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TISZTÍTÓVIHAR 1956

Újkori történelmünk 
legnagyobb tisztító vihara 
az 1956-os események 
voltak. 
Közben ahogy elkezdem 
írni a cikket, megrebbenek, 
talán, ha őszintén leírom 
a gondolataimat, akkor 

félreérthetnek, félremagyarázhatnak, esetleg megint 
beárulhatnak az Index-nek. Közben megemberelem magam; 
igenis mindenről polemizálni kell, ami az embert, falunkat, 
nemzetünket, az emberiséget érinti. 
Már így az elején zavarba kerülök, hogy saját igazságom 
szerint minek nevezhetem az 1956 őszének szűken vett 1-2 
hetét: forradalomnak, ellenforradalomnak, népfelkelésnek, 
szabadságharcnak stb.? Talán egyszerre, összetetten 
mindegyik. Ezért kerestem és találtam meg ezt az inkább 
kicsit költőiesebb TISZTÍTÓVIHAR kifejezést. Ez a dolog 
azért is aktuális dilemma, mert mindenki tapasztalhatja, 
hogy kétségbeejtően kettészakadt társadalmunk, talán 
éppen annyira, mint 1956-ban is volt. 
Lassan kiöregszenek, elhunynak a szemtanúk, harcosok; 
hiteles, autentikus visszaemlékezésekre alig lehet már 
számítani. Mert ha ilyenek lennének, akkor nem nekem 
kellene írni – hiszen csupán 2 éves voltam akkor – hanem 
azoknak, akik valójában lelkesedve, közben félve, dühösen 
vagy éppen bátran, netán vakmerően megélték azokat a 
napokat. Úgy érzem, bizonyos értelemben túl távolinak 
és egyben talán túl közelinek tűnik ez a történelmünk 
sorsfordító eseménye. A fiatalok túl távolinak, túl 
ködösnek, bizonytalannak vélik és mondhatják: ez apáink 
ügye volt (óriási tévedés!). Az idősebbek pedig azért 
szemérmesebbek, mert túl közelinek érzik, hiszen még 
köztünk élhetnek azok a kommunisták, akik AVH-sok 
voltak, esetleg, akik a padláslesöprésben, a föld elvételében 
aktívan tevékenykedtek. 
A közvetlen történelmi eseményekről keveset szándékozok 
írni. A diák majd megtanulja, ha érdekli, és ha lesz jó 
történelem tanára. Az idősebb erről a korszakról számtalan 
cikket olvashat. Talán a hiteles tényekről csak annyit, hogy 
Sztálin halálával véget ért egy borzalmasan sötét, több 
tízmillió ember életét követelő korszak első időszaka. Ez 
a szocializmus 1917-es indulásától a háborún átívelő és 
1953-ig tartó nagyon durva, nagyon direkt, embertelen 
korszak. Sokan azt gondolják, hogy a szocializmus 
teljesen más társadalmi forma, mint a kapitalizmus (óriási 
tévedés, még akkor is, ha részleteiben némi igazság van, 
de a lényeg egészen más). Mivel a szocializmus is profit 
(haszon) alapú, ezért talán azt írhatom le, hogy valójában 
államkapitalizmus volt. Amíg a világunkban a profit lesz a 
cél és a mérce, addig úgy gondolom, igazi társadalmi béke 
sem lesz. A szocializmusra „a világ nem létező urainak” 
azért volt szüksége, hogy a legszakrálisabb néptömeg, 
a parasztság kezéből gyorsan és hatékonyan kivegyék a 

tulajdont, mert mindig a földdel rendelkező paraszt volt 
a legszabadabb, a legönállóbb életformájú ember. Ha a 
mindenkori hatalom ki akarta zsákmányolni, becsukta 
a tanya kapuját és egy csikóval, borjúval többet hagyott 
magának és élt dolgosan tovább. A nyugati társadalmakban 
a föld elvételéhez évszázadok kellettek, a szocializmusban 
elég volt pár év. EZ A TERROR! Tehát Sztálin meghalt, 
szerte a világban így hazánkban is mindenki bízni kezdett 
a reformokban és az emberhez méltóbb élet eljövetelében. 
Nálunk is elindult valamiféle erjedés, az értelmiségiek 
körében (egyetemek, Petőfi-kör stb.), a reformkommunisták 
elkezdtek mozgolódni. Nagy Imre szerepe is egyre jobban 
előtérbe került (saját véleményem – ő is elég ellentmondásos 
történelmi személyiség), de Rákosi, Gerő, Farkas stb. 
moszkoviták, diktatúrájukat és a proletárokat védték. A nép 
egyszerűbben fogalmazott, érzett, cselekedett. Elég volt! 
Legyen vége az AVH terrorjának, ne legyenek kitelepítések, 
legyen vége az éhezésnek, jegyrendszernek, a túlzott 
iparosításnak, a lódenkabátos – svájcisapkás nyomorúságnak 
és egyendivatnak, legyenek szabad választások, s menjenek 
haza a szovjet katonák és bürokraták! Ha vulgárisan 
szeretnék fogalmazni, legyen normális plurális polgári 
élet, társadalmi béke és szabad Magyarország! A „világ 
nem létező urai” egyébként is akartak egy népfelkelést a 
kommunista tömbön belül, de azt inkább Lengyelországba 
tervezték, végül aztán nálunk szakadt el a „húr”. Azt se 
felejtsük el, hogy a békeszerződésben talán az is benne van, 
hogy ha a szovjet csapatok Ausztriából kivonulnak, akkor 
rá 2 évre tőlünk is el kell távozniuk. Tehát a kivonulás egyre 
időszerűbbé vált. 
1956. október 23-án elementáris erővel, talán gyűlölettel 
a fiatalok vakmerő bátorságával elkezdődött a 
„TISZTÍTÓVIHAR”. Nagy tisztelettel és szeretettel 
emlékezünk ma is azokra a hősökre, akik életüket, 
egzisztenciájukat, sőt 250 ezren hazájukat is feláldozták 
a népért és a magyarságért, átvitt értelemben miértünk 
is. NAGY KÉRDÉS, MÉLTÓ UTÓDAI VAGYUNK-E 
NEKIK? Volt értelme, hogy magyar öljön magyart, 
vagy szovjetet? Volt értelme, hogy az akkori világ egyik 
legerősebb hadseregének nekimenjünk? Talán igen, talán 
nem. Időnként a magyarságnak meg kell mutatni, hogy nem 
lehet bennünket elpusztítani, desputává tenni, megalázni 
és kívülről dolgainkba beleszólni. Meg kellett mutatni 
elsőként, hogy a kommunista szovjet birodalom semmivel 
se különb az azt megelőző birodalmaknál. Fontos volt 
még, hogy nem szeretjük soha feladni zsigereinkben is 
működő ősi, nemzeti értékeinket, és végül példát adtunk 
hazaszeretetből a világnak. Sajnos, ha ma szétnézek 
hazánkban, gyakorta azt kell megállapítanom, hogy nagyon 
sok a haszonleső, hedonista és kozmopolita honfitársunk 
és a haza szó már-már szitokszóként is megjelenik az 
Országházban és a közéletben. Elődeink életüket áldozták 
az ország függetlenségéért és gyakran mit tapasztalunk 
ma? Hogy sajnos vannak olyan külföldről pénzelt belső 
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erők, akik ezer szállal, talán lánccal szeretnék hazánkat, 
nemzetünket az új birodalomhoz láncolni. 1956 számomra 
még egy nagyon nagy fordulat előképe volt, nevezetesen 
az idealista szakrális világnézet rehabilitációja, a sokszor 
magabiztos, tudományos materialista gőggel szemben. 
Mostanában nagy csodálattal és örömmel olvasom Herczeg 
Ferenc írásait (sokan nem is sejtik, milyen különleges zseni 
volt) és önéletrajzi regényeiben döbbenten tapasztalom, hogy 
több, mint 100 éve is majdnem ugyanazok a törésvonalak 
voltak a társadalmunkban, amitől ma is szenvedünk. 
Nemzeti és kozmopolita, népi és urbánus, marxista liberális 
és polgári konzervatív stb. stb. Mi és a világ úgy tűnik, nem 
tudunk tanulni a hibáinkból és folyamatosan megismételjük 
a tévedéseinket, a háborúkat, tanácsköztársaságokat stb. 
Vegyük már végre észre, a „világ nem létező urai” sokszor 
ugyan azokat a játékokat játsszák velünk. 
Még talán arról érdemes néhány szót ejteni, hogy kik nyertek 
és veszítettek az 56-os „TISZTÍTÓVIHARBÓL”. A „világ 
nem létező urai” nyertek, mert jelezték Szovjetuniónak, hogy 
nem olyan túl soká végük lesz, valamint a szuezi konfliktusról 
elterelték a figyelmet. A nyugati fejlett kapitalista országok 
kaptak 2-300 ezer jól képzett, dolgozni, érvényesülni 
akaró munkaerőt, orvost, mérnököt, szakmunkást (nem 
mai migránst). Valaki kiszámolhatná már, hogy ennyi 
ember felnevelése, taníttatása, kiképzése mennyi áldozatot 
kívánt a magyarságtól. Nyertek a reformkommunisták is, 
hiszen még több, mint 30 évig hatalmon maradhattak „a 
legvidámabb barakkban”. Megbecsülésben, presztízsben 
nyert a magyarság, a nemzet, hiszen a földön élő normálisan 
gondolkozó emberek csodálatát elnyerték a hősies 
helytállással. De veszített egyben mindenki, nem csak az 
áldozatok, és bebizonyosodott valami borzalom. Csak 
forradalommal, háborúval, öldökléssel lehet a nép őszinte 
óhaját, vágyait, igazságát felszínre hozni. 
1956 tanulsága legyen, hogy nem a mennyiség a fontos, 
hanem a minőség, és ne hagyjuk soha, hogy saját 
magunkkal összeveszítsen bárki, se kívülről, se belülről. 
Ma sajnos semmilyen ünnepünket (még a Karácsonyt sem) 
tudjuk egységben, békében megünnepelni. Azt javaslom 
falubeli társaimnak, lélekben megbékülve emlékezzünk 

minden áldozatról, bármilyen ideológia, érdek mentén 
veszítette életét. Ez legyen a tolerancia menti kiegyezés! 
Egyre bölcsebbnek, tudatosabbnak kellene lennünk, 
szeretetbe, harmóniába ágyazott érzésekkel kellene együtt 
élnünk ebben a kivételesen szép országban. Tudom 
idealisztikus elképzelés, de alapban csak nemzet szintjén 
szabadna gondolkoznunk. Mert az emberi szellem, lélek 
ennél nagyobbat nem képes kezelni. Nem szocializmus, 
liberalizmus kellene, hanem embertisztelet, az isteni, 
természeti törvények szerint. A jelenlegi világtrend 
megfordítására lenne szükség pénzügyi szempontból, a 
javak 80 %-a a Föld lakóinak 80 %-áé legyen, a többi a 
gazdagoké és a kiszolgálóiké. Sajnos már évszázadok óta 
a fordítottja az igaz. De ez a fordulat ne marxizmus, ne 
globalizáció, ne Egyesült Európa ne liberalizmus legyen, 
hanem Jézus és a többi igazi avatár emberi méltóságot 
tisztelő gondolatai, elképzelései alapján történjen. 
1956 igazi TISZTÍTÓVIHAR volt, rengeteg áldozattal, 
lehet, hogy minden magyar áldozatnak tekinthető, legalábbis 
lelkileg. De az egoizmusban, devianciában, hedonizmusban 
sajnos sokszor az eszköztelen, demoralizáló szegénységben 
szenvedő embertömeg csak vergődésnek, kilátástalanságnak 
véli az életet. Pedig az élet csodás, 1956 előtt, 1956-ban és 
2020-ban is. A csoda lényege pedig BENNÜNK LEHET 
CSAK! Legyen 56 csodájának tanulsága, hogy keressük 
magunkban és másokban az igazi értékeket és fejlesztésükért 
tegyünk is! Bogár László vallotta, hogy az emberiség 
egyik része a rendben, a viszonylagos harmóniában, a 
másik a rendetlenségben, a bizonytalan új értékekben és 
az állandó feszültségben érdekelt. Legyünk a rendteremtő 
„TISZTÍTÓVIHAR” 56-os örökösei! 
Utóirat:
A pandémia miatt településünkön elmaradt a koszorúzás, 
a rövid emlékezés is. Szívesen ajánlom az interneten 
Bogár László előadásainak megtekintését. Az Egy bogár 
naplója gondolatébresztő sorozatot fél év alatt több, mint 
kétmillióan hallgatták és nézték meg. Bölcs, idős professzor, 
közgazdász, aki fiatalos szellemmel, szelíd alázattal próbálja 
felnyitni napi gondoktól és a médiától eltorzult tudatunkat. 

Tóth Tibor

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló kormányrendelet előírásai alapján 
2020. október 23. napjától az alábbi rendelkezések léptek életbe:

• a sportolók, az edzők, a mérkőzésvezető, a versenybíró és ezek segítői kivételével a sportrendezvény résztvevője a 
sportrendezvény helyszínén;

• a gyülekezési jogról szóló törvény szerinti szabadtéren megtartott gyűlésen résztvevők, ide nem értve a gyűlés 
felszólalóját a felszólalás időtartamára

• kötelesek orvosi vagy munkavédelmi, vagy textilből vagy más anyagból készült maszkot viselni úgy, hogy az 
folyamatosan fedje az orrot és a szájat.

A szabály betartásáról a szervezőknek kell gondoskodni, a rendelet megszegőit a sportrendezvény szervezőjének ki kell 
vezetnie, a gyűlés szervezőjének távozásra kell szólítania.

Kibővültek a maszkviselési szabályok
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Házhoz menő szelektív hulladékok szállítási rendje

A csomagolási hulladékok gyűjtésének időpontjai:

2020.
október november december

14.; 28. 11.; 25. 9.; 23.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot (csomagolási hulladék 
gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak.

Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás 
nélkül kihelyezhető bármely átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól 
látható módon megjelölt (sárga színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is.

Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz 
szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!

A zöldhulladék gyűjtésének időpontjai:

2020.
október november december

14. 11. 9.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöldhulladék gyűjtésére szolgáló, zöld színű, 
emblémás, lebomló) adnak.

Megértésüket és segítő közreműködésüket köszönjük!

Ügyfélszolgálat

cím telefon e-mail honlap

DTkH Nonprofit 
Kft.

2700 Cegléd, Kút 
u. 5.

53/500-
152

53/500-
153

ugyfelszolgalat@dtkh.hu www.dtkh.
hu

Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete felhívja tagtársai figyelmét, hogy 150.000 ft-os akadálymentesítés fel 
lett emelve 300.000 ft-ra. Aki már kapott 150.000 ft akadálymentes támogatást az igényelhet még 300.000 ft-ot. Az 
igényléshez szükséges szakorvosi papír vagy fogyatékos támogatás, hogy igazolja a pénzintézet felé jogosságát. 
A támogatást igényelni lehet (fürdőszoba kialakításához átalakításához, fűtés korszerűsítéséhez, makadám udvar , ajtó 
szélesítés, és elektromos kapuhoz az udvari lépcsők megszüntetése rámpa kialakítása) 
A támogatás igényléséhez szükséges elmenni a helyi OTP-hez vagy a takarék szövetkezethez. 

A nyomtatvány kiadása után a kitöltésben és a további intézkedésben egyesületünk tud segíteni.

Tisztelettel: 
Wittnerné Hunya Mária elnök
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Magyarok Kenyere program

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
a MAGOSZ (Gazdakörök) együttműködésével a 

2020. évi Magyarok Kenyere program keretében 500 kg lisztet adományozott 
térítésmentesen Nyársapát Község Önkormányzata részére. 

Az adományból december hónapban részesülnek a rászoruló családok.

Kis Miklós 
polgármester

2020. november 10-től új helyen a szelektív hulladékgyűjtő sziget

A szelektív hulladékgyűjtő sziget a parkolóból átkerül a volt 
Szarka major bejáratához, 

mely a József Attila útról közelíthető meg. 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, 
hogy CSAK a konténereken megjelölt szelektív hulladékot 

helyezzék a gyűjtőkbe.

Háztartási hulladékot TILOS ezekben az edényekben, illetve mellette elhelyezni!

A gyűjtősziget kamerával felszerelt, és akik a fenti szabályokat megsértik, 
komoly birságra számíthatnak!

Kis Miklós 
polgármester

Kálvária felújítása

Az előző számokból esetleg értesülhettek arról, hogy 
a csodálatos mátramindszenti barokk templom körül 
található kálváriának felújításában mi nyársapátiak nagy 
feladatokat vállaltunk. 
Nevezetesen: Nyársapát Község Önkormányzata, és Kis 
Miklós polgármester a logisztikai feladatokban, Varga 
Dániel asztalos munkákban (kazetták elkészítésében), 
jómagam  pedig a képek felújításában. 
Ezen a képen azt láthatják, hogy Horváth János 
mátramindszenti polgármester, Fekete Roland atya a 
mestertől a kész asztalosmunkákat elviszik falujukba.
A felszerelésről és a hivatalos átadásról a decemberi 
számban adunk tudósítást.

Tóth Tibor
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Látni és Látszani!

A balesetek megelőzése érdekében a Nagykőrösi Rendőrkapitányság fokozott figyelmet kér a közlekedésben 
résztvevő járművezetőktől és a gyalogosoktól!

Az őszi, téli időszakban az időjárási, a látási és az útviszonyok egyaránt kedvezőtlenül változnak. A nappali 
világosság időtartama jelentősen lecsökken, a gyakran erősen felhős ég és a sűrű téli csapadék (hó, ónos eső, dér, 
zúzmara, stb.) is megnehezítik a járműből való kilátást. A sötétebb környezet, a csapadéktól csillogó útburkolat, 
a szemből érkező járművek fényszórói, valamint a csapadékos időben működő ablaktörlők is nehezebbé teszik 
a gyalogos, vagy kerékpáros észlelését. Legyenek türelmesebbek az úttesten lassabban áthaladó gyalogosokkal, 
biztosítsák biztonságos átkelésüket! Az őszi-téli időszakban különösen figyeljenek a gyalogosok közlekedésére, 
vezessenek körültekintőbben, óvatosabban és lassabban! Tartsák mindig tisztán a gépjármű fényszóróit, világító 
eszközeit, valamint szélvédőit!  A gyalogos is figyeljenek arra, hogy nemcsak látni, látszani is kell!

Kérjük a gyalogosokat:

• A számukra kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, fokozott óvatossággal és körültekintéssel haladjanak át!
• Minden esetben győződjenek meg arról, hogy az elsőbbséget megadják-e számukra, biztonságosan át 

tudnak-e menni az úton!
• Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a sötét ruha nehezen észrevehető. Lehetőség szerint ilyenkor 

viseljenek élénk színű, jól látható ruhadarabokat vagy tegyenek táskájukra láthatóságot elősegítő eszközöket!
• Ha az úttesten gyalogolnak, akkor vannak a legnagyobb biztonságban, ha a baloldalon, a menetiránnyal 

szemben közlekednek (lakott területen kívül ez kötelező, lakott területen belül pedig ajánlott).
• Olyan helyen, ahol a járművekkel szemben nincs elsőbbségük, csak akkor lépjenek az úttestre, ha 

meggyőződtek arról, hogy áthaladásukkal a járműforgalmat nem zavarják!

Felhívjuk a járművezetők figyelmét:

• Haladásuk során kellő körültekintéssel közelítsék meg a gyalogos-átkelőhelyeket!
• Kijelölt gyalogos-átkelőhelyen a gyalogosok részére elsőbbséget kell adni!
• Útkereszteződésnél a bekanyarodó járművel - kijelölt gyalogos-átkelőhely hiányában is - elsőbbséget kell 

adni a gyalogosnak!
• Azt a helyet, ahol a gyalogosnak elsőbbsége van, a jármű vezetőjének csak olyan sebességgel szabad 

megközelítenie, hogy a vezetője az elsőbbségadási kötelezettségének eleget tudjon tenni!

Kérjük a közlekedés valamennyi résztvevőjét, hogy figyeljenek egymásra és maradéktalanul tartsák be a KRESZ 
szabályait!

… hogy mindenki hazaérjen!

A kampánnyal kapcsolatban bővebb információk találhatók a www.latnieslatszani.hu, a www.police.hu, és a 
www.kreszvaltozas.hu weboldalakon.
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Nyugdíjasok köszöntése

Nyársapát Község Önkormányzata és a művelődési ház 
dolgozói szeretettel várták és készültek nyugdíjasaink 
köszöntésére 2020. október 16-án, de erre sajnos a 
COVID-19 járvány miatt nem kerülhetett sor.
Ezt nagyon sajnálom, hiszen már évtizedek óta szép 
hagyomány nálunk, hogy műsorral, finom ebéddel és szép 
gondolatokkal tisztelgünk az idősebb korosztály előtt, akik 
közé már én is tartozom.
Gondolták volna, hogy Magyarországon minden ötödik 
ember időskorúnak számít, vagyis már betöltötte a 
hatvanadik életévét? Ezért feladatunk és kötelességünk is 
egyben, hogy méltóságteljes öregkora, feladata, szerepe, 
helye legyen a társadalomban minden idősödő embernek. 
Ugyanakkor legfontosabb mégiscsak az emberi kapcsolatok 
erőssége, a kis közösségeink megtartó ereje. Az idősek 
megbecsülését, a velük való törődést szívünkből fakadó 
kötelességünknek tartjuk életünk során gyermekként, 
szülőként, nagyszülőként, szakemberként, és közemberként. 

Köszönettel tartozunk azért, hogy verítékükkel, 
könnyeikkel, szorgalmas munkájukkal, áldozattal a nehéz 
időkben megteremtették és biztosították a fiatalabbaknak, 
gyermekeiknek, unokáiknak, hogy tanulhassanak, 
dolgozhassanak, gyarapodhassanak, és nyomdokukba 
léphessenek. Köszönjük, hogy küzdöttek, hogy vállalták 
mindazt, amit a sors az Önök korosztályára mért. Az 
időskor egy nagyon fontos életszakasz, ajándék. A szeretni-
tudás, a türelem, a megértés művészetének birtokosai 
Önök, ezekhez szükségesek a személyes kapcsolatok és a 
nyugdíjasok különböző közösségei. Köszönjük mindazokat 
az értékeket, amelyeket megőriztek és mindazt, amivel a 
nyársapáti fiatalabb nemzedéket gazdagították! A köszöntő 
végén álljon itt egy vers, ami mindent elmond nekünk és 
rólunk, az idősödő korosztályról.

Tisztelettel: 
Kis Miklós polgármester

Az idő… az idő csodákat művel,
Sebeket gyógyít, bánatot küld el,
Új hónapot, évet, évszakot hoz,

Szomorúságot vagy örömet okoz.

Az idő múlik, de kit zavar?
Miért ne múlhatna, ha akar?

Hisz mindig ragyog majd napsugár,
S Időtől függetlenül énekel a kismadár.

Múljon az idő, engem nem zavar,
Múljon csak, múljon, ha akar.

Az idő, mint egy drágakő,
Mint a boldogság, csak eljő.

Egyformán szép minden kor,
Mert mind az életről szól,

Mindegy, hogy idős vagy fiatal,
Csendes, vagy erős a zivatar.

Hisz a fiatalság el nem múlhat,
Ez egy örök igazság, mit mindenki tudhat.

A fiatalság minden embernek megmarad lélekben,
Csak több tapasztalata lesz az életben.

A lelki fiatalság nem a gyerekeké,
Hanem csak a jó embereké,
Hiába idős a boldog ember,

Ha rendelkezik ugyanannyi életkedvvel.

Önök tényleg tudják milyen nehéz ez,
Jónak lenni, hol a gonoszság körülvesz.
Ennyi bábu között embernek maradni,

Silány tv műsor helyett könyvet ragadni.

Átéltek már sokféle rendszert, rengeteget,
Megismerték a különböző „embereket”.

Az idő csodálatos, az idő tapasztalat,
De lelkében az ember mindig fiatal marad.

Oly csodás mikor új életet adhat,
Mikor egy kis unokát kaphat,
Mindezt az idő teszi lehetővé,

De nem tehető mindenért felelőssé.

Mindegy a kor, mi magyarok maradunk,
De elsősorban emberek vagyunk,
Gyermek, fiatal, oly mindegy ez,

Hisz előbb utóbb mind idősebb lesz.

Példaképül szolgálni az előző nemzedéknek,
Olyan embernek lenni, kire felnéznek,

Utat, célt, jövőt mutatni a gyerekeknek,
Komoly feladat ez az idős embereknek.

S hogy mekkora boldogság, idősnek lenni,
Célokat az életben megvalósítani,
Nem kell más, egy kis idő csak,

Megmutatni az utat a fiataloknak.

Miniska Zsejke: Az örök fiatalság
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Óvodai hírek

Virágos Nyársapát verseny

A tök számunkra a késő ősz jelképe, a sütőben sülő tök 
illatától pedig mindahányszor kellemes karácsonyváró 
hangulat járja be az óvodánkat.
Gondolhatunk a vitamindús sütőtökre, amit mézzel 
édesíthetünk meg, hogy a gyerekek szívesebben egyék. 
De gondolhatunk a faragni való tökre is, amivel mosolyt 
csalhatunk a kicsik arcára. 
A tök, ez a sokféle színben, formában és méretben pompázó, 
jókora és dekoratív kései termés méltóképpen díszíti az 
őszi tereinket. Kapható az aprócska dísztököktől az óriás 
halloweeni tökig mindenféle változat. Önmagában is szép – 
viaszos kemény héja miatt sokáig eláll –, mérettől függően 

állíthatjuk az ajtóba, vagy lehet az asztal vagy a polc dísze. 
Ha viszont a lámpáskészítés mellett döntünk, ami 2-3 
napig csodás esti látványosság (aztán sajnos „elhervad”), 
élvezhetjük a kivájt tökbélből és -magokból süthető-főzhető 
finomságokat is.
Szülői felajánlásból kaptak a csoportok szép nagy faragni és 
sütni való tököket. KÖSZÖNJÜK!
Az óvó nénikkel közösen készítették el a gyerekek a kitalált, 
megrajzolt, kimagozott, majd kivágott vicces fejeket.
A kifaragott tökfejekbe mécseseket tettünk, így készítve 
igazi töklámpásokat.

Szőke Piroska Andrea ÁMK vezető

Késő ősz az óvodában 

Néhány kép az örömteli pillanatainkból így ősz végén:

A Virágos Nyársapát verseny díjazottjait a Nyársapáti 
Hírmondó októberi számában tettük közé.
Minden pályázó díjazásban részesült, melyet mindenki 
személyesen a lakásán kapott meg.
Sajnos a múlt havi felsorolás nem volt teljes. Labancz 
Árpádné pályaművét nem tettük közzé, amiért szíves el-
nézését kérjük!

A nyertesek az alábbiak: Danicskó Erzsébet, Egri János 
és Egriné Fabók Mária, Fehér László és Fehér Lászlóné, 
Kocsis Ferenc és Kocsisné Bogdán Magdolna, Labancz 
Árpádné, Miczi Flóriánné, Nagy-Gombai György és Ma-
táné Sebők Eszter, Pataki Istvánné, Sperli János és Sperli 
Jánosné.

Szerkesztőség



NYÁRSAPÁTIoldal12.

Iskolai hírek

Október elseje Yehudi Menuhin 
kezdeményezésére 1975 óta A zene 
világnapja. A híres hegedűművész 
így írt erről: „Szavakkal már nagyon 
sokszor visszaéltek, különösen a 
korunk társadalmában egyre növekvő 
tudatlanság következtében. A zene 
azonban továbbra is módot ad arra, 
hogy az emberek ma is megértsék 
egymást, amikor az emberiségtől a múlt 
előítéletei távolabb állnak, mint valaha, 
de megerősödve kerülnek előtérbe azok 

az örök értékek, amelyek mindig részét 
képezték bármely nép minden művészi 
megnyilvánulásának.” A magunk 
módján és eszközeivel az iskolában is 
hosszú esztendők óta megemlékezünk 
erről az Éneklő osztályok versenyével. 
A gyerekeknek két dalt kell előadniuk a 
műértő közönség előtt, melyek közül az 
egyiknek népdalnak kell lennie, a másik 
teljesen szabadon választott. Az első 
osztályosok némi koreográfiával, népi 
játékkal is megfűszerezték a dolgot, a 

többiek leginkább a klasszikus kórus-
technikával dolgoztak. A kínálat is 
nagyon széles volt, a gyimesi népdaltól 
kezdve az ősember mamutkergető 
daláig sok minden elhangzott, köztük 
az örök kedvenc, a Republic Szállj 
el kismadár című dala is. S bizony 
milyen jó belegondolni abba, hogy ezt 
valószínűleg száz év múlva is énekelni 
fogják majd az akkori nyársapáti 
gyerekek.

Horváth Gábor

Éneklő osztályok
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Kis Iskolák Versenye

2020. 10. 15-én a nyársapáti iskola diákjai Albertirsán a 
Diákolimpiai szervezésben Kis Iskolák Versenyén atlétika 
versenyszámaiban mérettették meg gyorsaságukat és 
ügyességüket. A diákok és számomra is első ilyen jellegű 
versenyünk volt. 
Hárompróbában a rövidtávfutás, a távolugrás és a 
kislabdahajítás eredményeit mérték, és egy egységes 
ponttáblázat szerint pontozták az eredményeket. Ezen kívül 
600m és 800m síkfutás szerepelt a versenykiírásban. 
Az iskolánkból eredetileg 19 diák lett nevezve, sajnálatos 
módon az utazás körül adódott gondok miatt 12 főre kellett 
csökkentenem a versenyzők számát. A versenyszervezés 
magas színvonalú volt a pályával együtt. A mi kis csapatunk 
a kezdeti izgalom után szépen szerepelt az előzetes 
adatokhoz képest jóval nagyobb létszámú mezőnyben.
Tóth Kálmán 800 m-es síkfutásban 3. helyezést ért el 
(2:50,7). Petrik Csaba hárompróba versenyszámban nagyon 
kicsivel lemaradva a dobogóról 4. lett a korosztályában. 
Mészáros Dávid és Kardos Anett pedig 600 m-es síkfutásban 
értek el 4. helyezést. Anett nagyon szép versenyzéssel 5. 
helyezést ért el hárompróbában. 
A csapatversenyben az iskola 5. helyen végzett. Mindenki 
elfáradt a nap végére, mégis reméljük, hogy lesz még 
lehetőségünk hasonló jó hangulatú versenyekre eljutni a 
tanév során.  

Eredmények: 
Hárompróba: 

II. korcsoport: Csontos Pál 10., Flórián Alex 19.
III. korcsoport: Petrik Csaba 4., Mészáros Dávid 12., 
Kovács Alexander 14., Petrik István 18., Kovács Roland 21.
III. korcsoport (lány): Kardos Anett 5. 
IV. korcsoport: Tóth Kálmán 8., Jenei Márk 19., Dobozi 
Dávid 21., Kovács Zsolt 22. 
600 m síkfutás: Mészáros Dávid 4., Kovács Alexander 8., 
Kovács Roland 9., Petrik István 10., Petrik Csaba 11.
800 m síkfutás: Tóth Kálmán 3., Jenei Márk 5., Kovács 
Zsolt 6., Dobozi Dávid 7.
600 m síkfutás: Kardos Anett 4.

Szabó Ágnes

Atlétika Diákolimpia

Aradi Vértanúk Emléknapja

„Kezét - mert ő ölt, maga a király - 
egy nép arcába törölte bele. 

Nem volt e földnek Petőfije már! 
Igy kezdett lenni Ferenc Józsefe.” 

(llyés Gyula: Október 6.)

Október 6-án emlékezünk. 
Emlékezünk olyan hősökre, akik életüket adták 
Magyarországért. Sokan közülük nem magyarajkúak 
voltak- mégis hazájuknak tekintették Magyarországot. 
(Nem véletlenül írom ezt, tudom jól, hogy a Habsburg 
Birodalom része volt akkor országunk. De ők nem ezt a 
birodalmat érezték sajátjuknak, hanem csak annak egy 
kisebb részét- a későbbi Magyarországot.) Gondolkodás 
nélkül, bátran álltak a magyar forradalom ügye mellé. 
Tették ezt úgy, hogy valahol a lelkük mélyén talán tudták 
is: a nagyhatalmak nem engedik a magyarokat önállósodni. 
Mégis tették a dolgukat, követték lelkük szavát. 
Ferenc József uralkodott, amikor kivégezték Aradon 
a vértanúkat, Pesten pedig Batthyány Lajos volt 

miniszterelnököt. Az iskolánkban előadott műsor 
szövegében találóan fogalmazták meg személyiségének 
lényegét, ami ehhez a naphoz vezetett. Ferenc József 
győzni nem tudott (a magyar forradalom leveréséhez a 
cári Oroszországot hívta segítségül), viszont bosszúvágya 
vezérelte. És ez utóbbi volt az, ami a szabadságharc leverését 
követő éveket határozta meg- Haynau segédletével.)
Nem szeretnék történészi babérokra törni ebben a rövid 
írásban. Nem is teszem. Csak annyit kérek, hogy hajtsunk 
főt ezekért az emberekért. Csendben emlékezzünk rájuk. 
Hiszen a lehető legtöbbet adták értünk: az életüket.

Horváth Dóra
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Nyársapáti Népdalkör
A magyar népdal a népi kultúránk csodálatos gyöngyszeme, 
amely elvarázsol, éltet, magával ragad. Aki népdalt 
énekel, az megőrzi hagyományait. Az éneklésen keresztül 
kapcsolatba kerül másokkal, kultúránkkal és annak több 
ezer éves gyökereivel. 
Ezért is csatlakoztam a Nyársapáti Népdalkörhöz, mert a 
népdaléneklési hagyományokat meg akarom őrizni, tovább 
akarom adni és éltetni. 
Az idei év tavaszától az országban kialakult helyzet 
azonban a Nyársapáti Népdalkörben is változást hozott.  
Eleinte próbáinkat online, majd később a járványügyi 

szabályoknak megfelelő óvintézkedések mellett tartottuk 
meg, de még így is nagyon lelkesen és kitartóan készültünk 
népzenei találkozóra és minősítő versenyre. 
Augusztus 29-én, szombaton Szolnoki Szakajtó Népzenei 
Műhely Egyesület és a Damjanich János Művelődési Ház 
szervezésében a VÍG-A-DALOM népzenei találkozóra 
kaptunk meghívást, melyen a Szolnok és környéke népzenei 
együttesei, szólistái és népdalkörei léptek fel.  
Szeptember 27-én, vasárnap Szadán Országos Minősítésen, 
Aranypáva díjat vehetett át a Nyársapáti Népdalkör.

Tolnai Judit

Művelődési ház hírek
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A népdalkörről
Először is köszönöm Tolnai Judit képes beszámolóját a 
Népdalkör elmúlt időszakáról.
Az idei vírushelyzet sokat változtatott elképzeléseinken. 
Tervbe voltak véve közös éneklések, daltanulások, 
szereplések az óvodásokkal és az alsós kisdiákokkal. 
Jónéhány esemény elmaradt a településünkön, ezzel együtt 
baráti együttesek meghívása is, és mi sem tudtunk eleget 
tenni a felkéréseknek a közös rendezvények sztornózása 
miatt. Ennek ellenére – én nem tudom mi hajt bennünket 
– senkit nem kellett unszolni, hogy jöjjön próbára. 
Csütörtökönként „bekígyóztunk” a művelődési házba és 
egymástól tisztes távolságot tartva énekeltünk. Ha valaki 
nem tudott jönni, együtt aggódtunk egészségéért, talán még 
azt is mondhatom, imádkoztunk mielőbbi gyógyulásáért.
Nyár végére úgy éreztük, eljött az idő az újbóli 
megmérettetésre. Összeérett a hangunk, ami nem kis 
dolog, hiszen vannak köztünk nagyon fiatalok, közép- 
és szépkorúak is, ki-ki a maga tanult vagy teljesen 
autentikus hanganyagával. Már a szolnoki szereplésen 
is érződött az összeszokottság, az együtt lélegzés. Pedig 
akkor nagyon forró nyári délután volt, és legutolsónak 
kerültünk színpadra. A fellépés drukkja, a hőség, az 
előttünk éneklőkért való izgulás fáradtsága ellenére is 
nívós teljesítményt nyújtott kis csapatunk. Sok gratulációt 
kaptunk, örültünk, hogy meg tudtuk mutatni, hogy egy 

aránylag fiatal, népi hagyományokkal nem rendelkező 
településen is lehet népi kultúrát művelni. És mint a 
Szadai Országos Minősítő megmutatta, nem is akármilyen 
színvonalon, hiszen szeptember 27-én Aranypáva minősítést 
kaptunk. Na most kellene egy új CD-t felénekelni, javasolta 
egyik hozzáértő ismerősöm. Természetesen mindig van 
hová fejlődni, nálunk is vannak új célok, reméljük a 
jövő még nekünk dolgozik. A siker, a fejlődés érdekében 
kockázatot is bevállalunk, ahogy tettük ezt október 9-én is, 
amikor az országosan elismert tehetségtől, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének népi ének 
tanárától, Maczkó Máriától tanulhattunk tájjellegű éneklési 
stílust, életfilozófiát, szívvel-lélekkel előadott gyönyörű 
rimóczi népdalokat, ráadásul élőzene kísérettel. Azt hiszem 
mindannyiónk számára új lendületet adott az este, még 
ha néhány napra kényszerpihenőt is kellett tartanunk. Aki 
énekel, az nem fél, mondta Maczkó Mária, és aki nem fél, az 
egész, aki egész, annak az immunrendszere sem támadható 
egykönnyen. Hát ebben maradtunk.
Köszönöm a Népdalkör minden egyes tagjának a 
lelkiismeretes, fáradtságot nem ismerő, rendszeres 
munkáját, a művészeti vezetőnknek Kovács Lászlónak a 
türelmes felkészítést, Polgármester Úrnak a támogatást, 
söfőreinknek az önzetlen helytállást.

Nagy Erzsébet

Könyvajánló

B. E. Belle: Megtörtek
Egy  fájdalmasan őszinte és szívszorító történet, amelyet az 
élet ihletett.
Dása Szmirnova komoly versenytáncos múlttal a háta mö-
gött diplomás táncpedagógus lesz. Angyali szépség, ám a 
lelke fagyos, mint a tél. Magyarországra költözik, ahol az 
orosz rutint követve, vasszigorral neveli tanítványait. Anya-
gi jóléte és szakmai tudása miatt azt hiszi, neki mindent 
szabad. Szembemegy a magyar oktatási rendszerrel, nem 
törődve növendékei szüleivel sem. Kezelhetetlen természet, 
mígnem váratlanul megismerkedik egy szeretetteljes férfi-
val.

Borsa Brown: Sapho
Vágy és bosszú a bűn kapujában.
Umberto Sapho a szicíliai Cosa Nostra egyik családjának 
oszlopos tagja. Apja halálával megörökli a bűntől csöpö-
gő birodalmat. Próbál hű maradni a régi Don értékeihez, de 
olyan kalamajkába keveredik, amiből talán sosem tud majd 
kimászni.
Lia Dortella a taorminai kapitányság csinos, ám felettébb 
kusza magánélettel megáldott nyomozónője. A szicíliai 
maffia tönkretette az egész életét, egy cél vezérli...

Védőnői tanácsadás
Önálló védőnői tanácsadás (várandós): 

kedd 9-11 óra

Önálló védőnői tanácsadás (csecsemő, kisgyermek): 
kedd 11-13 óra

Orvossal tartott tanácsadás (csecsemő, kisgyermek): 
kedd 13-14 óra
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Honnan ered a mindenszentek ünnepe?

November 1-je mindenszentek ünnepe, november 2-a 
a halottak napja a keresztény világban. Mindenszentek 
(latinul: festum omnium sanctorum) a katolikus egyházban 
az összes üdvözült lélek emléknapja, a protestánsok az 
elhunytakról emlékeznek meg ilyenkor. A halottak napja 
fokozatosan vált egyházi ünnepből az elhunytakról való 
általános megemlékezéssé.

A 4. században mindenszentek ünnepét a pünkösd utáni 
első vasárnap ülték meg, az ortodox keresztény egyház 
ma is ekkor tartja. A kezdetben az összes keresztény 
vértanúra, később „minden tökéletes igazra” emlékező 
ünnep a 8. században tevődött át november 1-ére, egy kelta 
ünnep időpontjára. (A mindenszenteket megelőző naphoz 
kapcsolódik halloween, az All Hallows Eve kifejezésből 
származó elnevezés magyarul annyit tesz: mindenszentek 
éjszakája. Ez a kóbor lelkek, a kelták halotti istenének 
éjszakája.) Jámbor Lajos frank császár 835-ben IV. 
Gergely pápa engedélyével már hivatalosan is elismerte 
az új ünnepet, amikor a tisztítótűzben megtisztult, már a 
mennyekbe jutott üdvözültekre emlékeznek.

Általános szokás, hogy mindenszentek napján rendbe 
teszik, virággal díszítik a sírokat, amelyeken gyertyát 
gyújtanak a halottak üdvéért. A gyertya fénye az örök 
világosságot jelképezi, a katolikus egyház szertartása 
szerint a „temetők nagy keresztjénél” ma is elimádkozzák 
mindenszentek litániáját, és megáldják az új síremlékeket. 
Magyarország egyes vidékein ezen a napon harangoztattak 
a család halottjaiért, máshol ételt ajándékoztak a 
szegényeknek. Sokan úgy tartották, hogy a halottak ezen az 
éjszakán kikelnek a sírból, ezért a családi lakomán nekik is 
terítettek, és minden helyiségben lámpát gyújtottak, hogy 
eligazodjanak a házban. Egyes falvakban ezen a napon 
választották meg a bírót, fogadták fel a cselédeket.

Mindenszentek Magyarországon 2000 óta, fél évszázad 

után ismét munkaszüneti nap. Az ünnep 2013-tól újra 
kötelező egyházi ünnep, ami a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy a katolikus hívők számára kötelező a szentmisén 
való részvétel. A november 2-i halottak napja jóval 
későbbi eredetű: Szent Odilo clunyi apát 998-ban vezette 
be emléknapként a clunyi bencés apátság alá tartozó 
bencésházakban. Hamarosan a renden kívül is megülték, és 
a 14. század elejétől a katolikus egyház egésze átvette.

A megemlékezés a halottakról, elhunyt szeretteinkről, az 
értük való közbenjárás a purgatórium (tisztítóhely) katolikus 
hittételén alapul. Azoknak, akik Isten kegyelmében hunytak 
el, de törlesztendő bűn- és büntetésteher van még lelkükön, 
Isten színe előtt meg kell tisztulniuk. Lelkileg nagy 
vigasztalás a hátramaradottaknak, hogy imával, vezekléssel, 
szentmisével tehetnek valamit elköltözött szeretteikért. E 
napon gyertyákat, mécseseket gyújtunk elhunyt szeretteink 
emlékére. A szokáshoz kapcsolódó népi hiedelem szerint 
ennek az a célja, hogy a „véletlenül kiszabadult lelkek” 
visszataláljanak sírjukba, ne kísértsenek, ne nyugtalanítsák 
az élőket. Azért kell megszépíteni ilyenkor a sírokat, hogy 
a halottak szívesen maradjanak lakhelyükben. A bukovinai 
magyarok - ahogy más kultúrákban is szokásos - még 
ennivalót is vittek ilyenkor a temetőbe.

Forrás: mult-kor.hu

Közérdekű telefonszámok:

Orvosi rendelő: 53/389-003
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



HÍRMONDÓ oldal17.

Anikó Fodrászat

Fodrászat: 

hétfő-szerda-péntek: 
délután

kedd-csütörtök-szombat: 
délelőtt

Bejelentkezés a fodrászüzletben 
valamint a 06-20-485-2913, 53-389-
106 telefonszámon.

Megújult kozmetika óriási akciókkal!

Rita körömépítés, pillaépítés, 
kozmetika, lábápolás, pedikűr, 
masszázs.

Bejelentkezés a fodrászüzletben, 
valamint a 06-70-576-6859-es 
telefonszámon.

Villanybojlere mikor volt tisztítva? 
Ha 3 évnél régebben, keressen! 
Ugyanitt 50, 120, 200 literes felújított 
készülékek eladók!
Tel.: 06/30 375-9483, 06/53 350-302

Eladó Nyársapát, Ugyeri részen 1 ha 
területű 3 éves nyárfa-akác erdő.
Érd.: 06/20 22- 19-005.

Nyársapáton Hatodik dűlőben 
bekerített tanya eladó! Víz, villany 
van!
Érdeklődni: 06-53-715-672

Zártkert eladó Nyársapáton a Bokros 
dűlőben. 2877 m2 alapterületen, 2 
kúttal, árammal.
Érdeklődni: 06/70/669-8992

Családi házak hidegburkolását és 
kisebb vakolások és betonozások 
kivitelezését vállalom. Sághy Vilmos 
Tel.: 70-633-5642

Hirdetések

SÜRGŐSEN eladó Cegléd Vett úton 
1000 négyszögöl bekerített terület 6*5 
m-es épülettel, pincével, melléképület-
tel, 2 db fúrt kúttal, teljes felszerelés-
sel. 
Érd.: +36-70/543-9948; 
+36-53/320-510 

ANYAKÖNYVI  HÍREK
Született:

Kiss István és Pető Szabina Nyár-
sapát, Csemő d. 12. szám alatti la-
kosok CSENGE nevű gyermekük 
2020. szeptember 30-án.

Kubinyi Zoltán és Tóth Kata 
Nyársapát, Arany János u. 13/A. 
szám alatti lakosok MÁTÉ BÁ-
LINT nevű gyermekük 2020. ok-
tóber 18-án.

Lunka Árpád és Bódi Ágnes Nyár-
sapát, Kertes u. 11. szám alatti 
lakosok MAJA nevű gyermekük 
2020. október 25-én.

Köszöntjük az újszülötteket!

Tanya eladó Nyársapát, Összekötő d. 
5. szám alatt.
Iá.: 3.000.000.- Ft
Érd.: Szöllősi István 
06/30-579-0953 

Meghalt:

Hegedűs Ilona Nyársapát, Nagy-
kőrösi út 3. szám alatti lakos 2020. 
október 12-én, 65 éves volt.

Farkas Albert Nyársapát, Szövet-
kezeti utca 17. szám alatti lakos 
2020. október 16-án, 82 éves volt.

Emléküket őrizzük!

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik Petrik 
Rudolf temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot he-
lyeztek, mély fájdalmunkban 
osztoztak.

A gyászoló család



NYÁRSAPÁTIoldal18.

Sok szeretettel várunk mindenkit vasárnap 11 órától  
a Diadalmas Keresztény Gyülekezetbe karizmatikus 
istentiszteletre. 
Nyársapát, Szövetkezeti u. 14.
Szolgál: Kovács Zoltán
Elérhetőség: 06/20 390 41 70

Gépi árok ásás! Földmunka, tereprendezés, kerítés, 
házalap kiszedését, fatuskó kiásását, kiemelést, közmű 
árkok, valamint vízóra akna, medence és kerti tó helyének 
elkészítését vállaljuk. 5500 Ft/óra + áfa

Fuvarozás, áruszállítás! 
3,5 tonnás kisteherautóval fuvarozást vállalunk: 
• költöztetés
• áruszállítás
• ömlesztett áru szállítása
• sóder
• homok
• sitt
Elérhetőség: 06/70 340 86 46

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 Nyársapát külterületén frekventált helyen 
állattenyésztésre alkalmas lakótanya (90 m2), 
melléképületekkel.  2 ha fiatal termőgyümölcsössel és 3 ha 
kitűnő szántóval, gazdasági felszereléssel.
Ipari árammal és 2 db 45 méteres fúrt kúttal. 
Érd.: 06/30 5651298

4 személyes plüss rekamié 2 fotellal eladó.
Érd.: 53-389-054

Eladó Nyársapáton a Kertes 
utcában 3 darab összesen 

1 ha területű egyben 
művelt zártkert.

A terület lakóingatlan 
építésére is kiválóan alkalmas.

 2 darab 45 m-es fúrt kút, 
ipari áram,

gázlekötés, állattartásra 
alkalmas épület található rajta.

Érd.: 06/20 22-19-005 
Törökfalvy Dávid


