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MEGHÍVÓ
Nyársapát Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját
2018. augusztus 20-án
hagyományos Szent István napi ünnepi rendezvényére.
Program:
17.00
Az Árpád-szobor koszorúzása az Árpád parkban
18 órától a rendezvény a Szarka-kúria udvarán folytatódik.
18.00
Ünnepi megemlékezés
Ünnepi beszéd
A történelmi egyházak képviselõi megáldjákaz új kenyeret
Díszpolgári cím és a Nyársapátért Emlékérem átadása
Virágos, rendezett kert, utca díjak átadása
19.00
A Nyársapáti Népdalkör énekel
19.30
Kiss Alexandra és Gyányi István ünnepi zenés mûsora
20.30
Tûzijáték
20.30-24-ig
Utcabál Dj. Beró közremûködésével
Mindenkit szeretettel vár:
Kis Miklós polgármester
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A X. LECSÓFESZTIVÁL NYÁRSAPÁTON
Az ünneplõbe öltözött Szarka-kúria
parkja 2018. július 21-én már hajnaltól
várta a vendégeket, a fõzõ csapatokat,
a fellépõket, az árusokat és a
rendezvényen közremûködõ segítõket,
akiknek a munkája nélkül nem jöhetett
volna
létre
10.,
jubileumi
lecsófesztiválunk.
A szervezõk és a területet berendezõ
dolgozók egész héten azért fáradoztak,
hogy ideális körülmények fogadják a
résztvevõket a Szarka-kúria parkjában.
Kísérõ rendezvényünk is volt, a II.
Lecsó Kupa kispályás focibajnokság.
A mérkõzések már reggel 8 órától
zajlottak községünk focipályáján 10
csapat részvételével. Errõl külön
cikkben tájékoztatjuk olvasóinkat.
A kúriában már hajnaltól dagasztották
a tésztát a népdalkör tagjai, hogy
vendégeinket igazi jó, kemencében sült
pogácsával és lekváros buktával
köszönthessük. Természetesen nem
maradt el a szokásos pálinkakóstoló
sem, amit a gazdakör tagjainak és Kis
Miklós
polgármester
úrnak
köszönhettünk. 8-9 óra között már
érkeztek a lecsófõzõ verseny
résztvevõi.
Még soha ennyien nem jelezték
részvételi szándékukat a fõzõversenyen,
mint most. 56 csapat nevezett be a
fõzõversenybe. A helyi, nyársapáti
csapatokon kívül Ceglédrõl, Csemõbõl,
Nagykõrösrõl, Kecskemétrõl, Budapestrõl, Tihanyból, Jászkarajenõrõl,
Törtelrõl, Kakucsról, Szolnokról,
Nagykátáról, Ceglédbercelrõl, Csömörrõl, Tápiószentmártonból, Fótról,
és érkezett még 4 fõzõ csapat a
Vajdaságból is. Köszönjük mindenkinek!
Az 56 benevezett fõzõ csapat
fantasztikus lecsókkal örvendeztette
meg a zsûrit – Wéber Tamást, Katona
Lajost, Perna Pált és Homolya Sándort
-, illetve a lecsófesztivál vendégeit.
Munkájukat köszönjük! Nem csak
lecsót lehetett kóstolni, hanem marha, birka-, vaddisznó és egyéb más
pörköltet is fõztek a csapatok, illetve
vásárolhattak vendégeink. Az
önkormányzat sátránál Varga Dániel,
Turcsán István, Bakos Ferenc, Bimbó
Pál és segítõik fõzték a finom étkeket.

„Nyársapát lecsóját” – mint az elõzõ
években, most is Újházy György
készítette, de a versenybe nem nevezett
be fantasztikus lecsójával. Köszönjük,
hogy szakácsaink ismét nagyon
finomat fõztek nekünk!
Késõ estig – amíg el nem fogyott a
nemes nedû - ingyenes borkóstolóval
várta a lecsófesztiválra kilátogatókat
Tihany polgármestere, Tósoki Imre és
fõzõ csapata.
Délelõtt 10 órakor mondott köszöntõt
dr. Nagy István agrárminiszter úr, majd
ezután Kis Miklós polgármester úr, Kis
Miklós Zsolt vidékfejlesztési államtitkár és Földi László országgyûlési
képviselõ közremûködésével zajlott le
a X. Nyársapáti Lecsófesztivál megnyitója, illetve a zsûri ekkor indította
a lecsófõzõ versenyt. A megnyitón dr.
Nagy István agrárminisztertõl vehették
át a lecsófõzõ verseny csapatvezetõi a
Lecsófesztivál kötõjét is.
A
megnyitót
követõen
a
„Lecsórádióban” Szatmári Gábor
helyszíni riportokkal szórakoztatta a
versenyzõ csapatokat és vendégeinket.
A kicsiket ingyenesen igénybe vehetõ
játékpark és többféle kézmûves
foglalkozás várta reggeltõl késõ
délutánig. Bajor Sarolta népmûvész
madárijesztõ készítésre hívta a
gyerekeket és az érdeklõdõ felnõtteket.
Az óvónõk, Nagyné Szathmáry Dóra,
Kisprumik Marianna, Bakosiné Balog
Anikó és Gödény Beatrix részvételével
pedig arcfestés és csillámtetoválás volt
a gyerekek nagy örömére. Mint
mindig, most is nagyon sokan vettek
részt a gyermekkuckó színes
foglalkozásain.
Fafaragó népi iparmûvész, Tar Péter
furulyát, nádsípot, gyermeksípokat
készített. Bemutatta a gyerekeknek a
nádsíp készítésének módját. Az
elkészült sípokat meg is lehetett
vásárolni.
A kúria mögött pónilovaglás is várta
a gyerekeket térítés ellenében.
A Szarka-kúria múzeumi termei is
várták az érdeklõdõ látogatókat este 7
óráig.
Nyársapát Község Önkormányzata és
Kis Miklós polgármester úr a 10.
Lecsófesztivál
tiszteletére

meglepetéssel is készült, a színpad
mellett egy 500 szeletes dobos tortát
osztottak szét a lecsófesztiválra
kilátogató gyerekek és a vendégek
között.
Még egy különlegesség várta kedves
vendégeinket. Egy hatalmas üstben
500 csõ kukoricát fõztek Kis Anitáék,
melyet ingyenesen kóstolhatott meg a
lecsófesztivál közönsége.
Színpadunkon a torta szétosztását
követõen 14 órakor mutatta be
tanévzáró produkcióját a Fortuna
Mazsorett Együttes Krajcár csoportja
Szûcs Anikó betanításában. Az ovis
nyársapáti gyerekek mindent megtettek,
hogy a vendégeket elkápráztassák
tudásukkal. Bizony a büszke szülõk
szemében megjelentek a könnyek is
apró csemetéik mûsorát látván. Nem
csak kislányok, hanem a fiúk is
bemutatták, hogy õk is tudják forgatni
a botot és tudnak bánni a pompomokkal is. Az ovisok után a
nagykõrösi Relevé Táncegyüttes 2-4.
osztályos tagjai voltak a vendégeink.
Elõször egy páros önállóan készített
duettjét láthattuk, majd a Junior Plusz
csoport tagjai léptek a színpadra Hey
Mama koreográfiájukkal. Zárásként
egy hip hop táncot mutattak be nagy
sikert aratva.
A modern táncok után népdalok
következtek. A nagy hagyományokra
épülõ Veresegyházi Népdalkör
csillagos és somogyi népdalokat,
valamint a Veresegyházi Férfi Kórus
gömöri pásztornótákat és szilágysági
katonadalokat adott elõ. Közönségünk
nem csak a csodálatos hangokban,
hanem a különleges népviseletben is
gyönyörködhetett.
15 órakor került sor a lecsófõzõ
verseny eredményhirdetésére Földi
László országgyûlési képviselõ, a zsûri
és a számtalan különdíjat felajánló
közremûködésével. A legjobb
lecsófõzõ csapatokat díjazta: Nyársapát
Község Önkormányzata, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara, a Bounduelle
Nagykõrös, Kis Miklós polgármester
úr, a MAGOSZ, a Pest Megyei
MAGOSZ Szervezete, a Széchenyi
Vadásztársaság Cegléd, Újházy
György, Csömör Polgármesteri
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Hivatala. Felajánlásukat, segítségüket,
támogatásukat köszönjük! I. helyezést
ért el, vagyis a zsûri szerint a
legfinomabb lecsót a Cegléd Rádió
csapata fõzte. II. helyezett Imregi Tibor
lett, a III. helyezést a Széchenyi
Zsigmond Vadásztársaság nyerte el.
Törtel Önkormányzatának fõzõ csapata
kapta a legötletesebb tálalásért, a
Nyársapáti Nyugdíjas Klub pedig a
figyelemre méltó receptért járó díjat.
A zsûri különdíját a Ceglédi Mentõsök
kapták. Kis Miklós polgármester úr
különdíját a Vajdaságból érkezettek
vehették át. A vajdasági csapatoknak
köszönhetõen a jubileumi, X.
Lecsófesztiválunk nemzetközivé is lett.
Köszönjük, hogy ilyen messzirõl is
eljöttek hozzánk! A MAGOSZ
különdíját, egy hatalmas kupát Kis
Miklós Zsolt vidékfejlesztési
államtitkár Varga Dániel részére adta
át az évtizedes fõzésekért. A
MAGOSZ Pest Megyei Szervezetének
különdíját Obreczán Ferenctõl vehette
át Újházy György, aki már 10 éve fõzi
„Nyársapát Lecsóját”. A Széchenyi
Vadásztársaság és Újházy György által
felajánlott különdíjat is Tihany fõzõ
csapata, illetve Tósoki Imre
polgármester úr kapta. Gratulálunk
mind az 56 csapatnak a finomabbnál
finomabb lecsók elkészítéséért, és
köszönjük, hogy résztvevõi voltak a
X. Nyársapáti Lecsófesztiválnak.
Az eredményhirdetés után lépett
színpadra a Nyársapáti Népdalkör, akik
kiskunhalasi népdalcsokrot és nógrádi
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mulatóst adtak elõ. A népdalkör
szereplését az tette különlegessé, hogy
a dalaikat nem csak citera, hanem
tekerõlant is kísérte. Fellépésüket és a
lecsófesztiválon
való
segítõ
közremûködésüket is köszönjük!
A Népdalkör után Bimbó Brigitta és
Kázmér Tamás fellépése színesítette a
lecsófesztivál programját. 17 órakor
lépett színpadunkra a Sramli Kings,
akiknek a különleges elõadásmódját
nagy tapssal jutalmazta a közönség.
Õket a Mulatós Menyecskék követték.
A három hölgy igazán jó, nevükhöz
méltó mulatós hangulatot teremtett. 19
órakor Nusika mulattatta a
lecsófesztivál közönségét a kúria
tornácán létrehozott színpadon, amiért
külön köszönet jár Strabán Annának.
Fellépése alatt a színpadon zenekari
beállás folyt, mely bizony
megnehezítette Nusi dolgát, de
derekasan helytállt a technikai
nehézségek ellenére is. Köszönjük!
Este élõ zenekar lépett fel nálunk.
Sztárvendégünk a Máté Péter
emlékkoncert volt Gallusz Nikolett,
Tabáni István és Bolyki Balázs
közremûködésével. A koncertet 10
tagú zenekar kísérte. A másfél órás
élõ koncert csodálatos élményt adott a
X. Lecsófesztiválra kilátogató
nagyszámú közönség számára. Máté
Péter felejthetetlen dalait mindig jó újra
hallani, pláne így, hogy élõben
hallhattuk azokat a fiatal, csodás hangú
mûvészek
tolmácsolásában,
újragondolásában.

Utcabállal zárult a X. Lecsófesztivál
programja Nyársapáton.
Hála
Istennek, az esõ és az erõs villámlás
csak hajnali egy óra után érkezett meg
Nyársapátra, így az egész napos
csodálatos idõjárás is hozzájárult a
rendezvény sikeréhez.
Egy ilyen nagy rendezvény
lebonyolítása közben elõfordulhatnak
hibák, hiányosságok, valaki neve nem
hangzott el, esetleg valakit sérelem ért.
Az ilyen esetekért a szervezõk nevében
elnézést kérek.
A X. Lecsófesztivált támogatták:
Nyársapát Község Önkormányzata, a
Vidékfejlesztési Program Irányító
Hatósága, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara, az Aquarius Aqua Kft., az
OTP
Bank,
a
Pátria
Takarékszövetkezet, a Bonduelle
Nagykõrös, a Zölden Friss Kft., a
KIMAGRO Kft., a Nyársapáti
Gazdakör, Horváth Zsuzsanna Coop
Élelmiszer, Velkei József, Vér János,
Tabáni Ádám, Bakosi Attila, Kis
Miklós, Mészáros István és Szabó
Albert vállalkozók.
Felsorolni is lehetetlen, hogy kiknek a
közremûködése, kétkezi munkája,
segítsége, fellépése, támogatása,
részvétele kellett ahhoz, hogy
létrejöhessen a falu legnagyobb
rendezvénye.
Nélkülük
elképzelhetetlen a Lecsófesztivál
sikeres lebonyolítása. Mindannyiuk
munkáját, segítségét köszönjük!
Köszönettel:
Nagyné Kovács Éva
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ÓVODAI

HÍREK

ÓVODÁSOK ÉS ÓVÓ NÉNIK A X. LECSÓFESZTIVÁLON
Óvodánk Krajcár mazsorett csoportja is fellépett az idei X. Lecsófesztiválon. A gyerekek nagyon izgatottak voltak,
hogy megmutathatják végre a falunak mit tanultak egész évben. Pom-pomot és mazsorett botot is tudnak már
használni. Profikat megszégyenítõen adták elõ mûsorukat, egyszerre mozogva, teljes átéléssel. Nagyon izgultak, hiszen
ez volt az elsõ bemutatkozásuk ilyen nagyszámú közönség elõtt.
Óvodánkban a következõ nevelési évben is folytatódik a mazsorett oktatás. Szûcs Anikó oktató szeptembertõl várja
azon óvodás gyerekek jelentkezését, akik kedvet kaptak a mazsoretthez.
Hagyományosan, az óvó nénik mûködtették a fesztivál ideje alatt a „Kreatív Kuckót”, ahol arcfestést, csillám tetoválást,
és hûtõmágnest lehetett készíteni kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A forgalom nagy volt náluk egész nap. Sok
gyermek és felnõtt örömére.
Köszönet a helytállásukért!

H ÍRMONDÓ
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NYÁRI ÓVODA
2018. június 8-ai ballagásunkkal, óvodánkban is
megkezdõdött a nyári idõszámítás. Csökkentett
gyereklétszámmal kezdtük meg a nyarat, így az óvodai
dolgozók is egymást váltva szabadságra tudtak menni.
Ha az idõ engedte fõleg az udvaron töltöttük minden
percünket. A kinti játékok mellet a már elkészült magas
ágyásokkal foglalkoztunk. Szépen rendbe raktuk õket és
figyeltük az ott fejlõdõ növényeket. Paradicsom, paprika,
saláta, retek, bazsalikom és még sok-sok minden, ami a
kiskertekben megtermett. Az elsõ szüret alkalmával mi is
nagyon csodálkoztunk a sok-sok bio finomság láttán, a
daduska nénik pedig finom salátát varázsoltak belõlük.

Ilyenkor nyáron a játéké a fõszerep, de, azért természetesen
jutott idõnk egy kis kézügyesség fejlesztésre is. Szineztünk,
vágtunk, festettünk, gyurmáztunk, saraztunk, halas
nyakláncot készítettünk, halszálkát hímeztünk, aszfalton
kréta óvodásokat rajzoltunk, mindenféle szép dolgot
készítettünk a gyerekek nagy-nagy örömére.

ÓVODAI INFORMÁCIÓK!
2018. 07. 30-tól 2018. 08. 03-ig, minden nap
10:00-11:30-ig várjuk a leendõ kiscsoportosokat
egy „Ovi kóstolóra”. Ezen a héten
megismerkedhetnek az óvodával, óvó nénikkel és a dadus nénivel.
Mind a három csoport szülõi értekezletét
szeptember hónapban fogjuk megtartani!
2018. 08. 06 - 2018. 08. 20-ig , 2 hétre, óvodánk teljesen bezárja kapuit.
Elsõ nevelési nap: 2018. 09. 03. (hétfõ)
Mindenkinek jó pihenést és tartalmas nyarat kívánunk!
Az óvoda dolgozói
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ISKOLAI HÍREK
Augusztus 19-én, 1/2 3-kor (délután) indul az erdélyi
táborba az a gyerekcsapat, akiknek a szülei felvállalták,
hogy csemetéjük az ivói Erzsébet-táborban töltheti a szünet
utolsó elõtti hetét.
Az iskola elõl indulunk busszal a Keleti-pályaudvarra.
Mivel a buszt a gyerekek nem töltik meg, szülõk is
elkísérhetik õket. A busz visszajön Nyársapátra.
Haza augusztus 25-én, szombaton, reggel érkezünk. Nyolc
óra körül szállunk le Szolnokon a vonatról, odajön a busz
és Nyársapáton az iskola elõtt szállnak le a gyerekek 9 óra
körül.
Amit kötelezõ hozni: ÉRVÉNYES SZEMÉLYI
IGAZOLVÁNY VAGY ÚTLEVÉL. Enélkül senki nem
szállhat fel a buszra!
Amit érdemes a gyermekeknek magukkal vinni:
Ruhanemû- réteges öltözet (erdélyi túrázáshoz,
strandoláshoz is megfelelõ): zokni, alsónemû, fürdõruha,
póló, pulóver, szabadidõ/ sportolásra alkalmas ruha, hosszú

nadrág, papucs, sportcipõ (esetleg gumicsizma vagy
bakancs) esõkabát, pizsama.
Tisztálkodáshoz: szappan (tartóban) vagy tusfürdõ,
strandtörölközõ, törölközõ, fogkefe + fogkrém, fésû,
papírzsebkendõ
Egyéb: hátizsák/táska, amibe minden belefér, egyéni
gyógyszer, (napolaj, naptej) zseblámpa vagy fejlámpa,
szennyeszsák, egy jó könyv, kedvenc kártya, társasjáték,
olcsó fényképezõgép, minimális költõpénz román lejben,
forintban, esetleg euróban (ugyanis a tábor területén nem
üzemel büfé, vásárlási lehetõség a külsõs utak során lesz).
Valamennyi programunk ingyenes.
Mit NE hozzanak a gyerekek: bicskát, kést, drága
elektromos eszközöket (telefont, tabletet, laptopot), kényes
ruházatot.
Javasoljuk, hogy minden ruházatba írják bele a gyermek
nevét, hogy elvesztés esetén könnyebben vissza tudjuk
juttatni a tulajdonosnak.

Augusztus 20-án indul az utolsó napközis táborunk Lóháton a matemetika világában címmel. Két nap lovagolni
(vagy csak lovakkal ismerkedni) mennek, a többi idõt az iskola területén töltik õk is.
A pótvizsgák augusztus 30-án, csütörtökön, lesznek.
Az évnyitó napja szeptember 03., amely egyben az elsõ tanítási nap is. Ezen a napon kapják meg a tanulók a
tankönyveket is. (Mindenki ingyenesen.)
A nyári szünet utolsó hónapjára jó pihenést kívánunk!
Iskola dolgozói
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MÁTYÁS
Július 2.-tól 6.-ig a nyársapáti iskola
Erzsébet – táboros diákjai idõutazást
tehettek
a
XV.
század
Magyarországára, egész pontosan
Mátyás király udvarába.
A hétfõi tábornyitást követõen a
csoportalakításé volt a fõszerep. A 45
táborozó 4 csoportot alakított, ahol a
gyerekek maguk választhatták meg
csoportvezetõiket a pedagógusok
közül. A felnõttek kisebb-nagyobb
segítségével rövid bemutatkozást
állítottak össze, valamint saját
tervezésû címereket alkottak. A
délután mesésre sikerült, hiszen
Mátyás-meséket néztünk meg, majd
egy szabadon választott mesébõl
bábelõadást tartottunk. Természetesen
a síkbábokat is egytõl-egyig a csapatok
saját kezûleg tervezték és készítették.
A keddi napon betekintést nyerhettünk
a kódexmásolók munkájába, hiszen a
feladatunk iniciálék másolása volt. A
vállalkozó kedvû gyerekek saját maguk
is tervezhettek iniciálékat. Azt hiszem,
ez a feladat nyerte meg legjobban a
gyerekek tetszését. Öröm volt figyelni,
milyen elmélyülten, precízen és
kitartóan
dolgoztak
a
munkadarabjukon.
Ebéd után a kor divatját vettük górcsõ

NYOMÁBAN

NYÁRSAPÁTON

alá, hiszen a lányok reneszánsz ruhába
öltözhettek, amihez a fejdíszt õk
készítették el. A fiúk a fekete sereg
zsoldosaivá váltak: maguk készítette
pajzsaikkal és ruhájukkal.
A napi programok mellett Sági Ilona
vezetésével a lányok reneszánsz táncot
tanultak, Tóthné Bognár Eszter pedig
egy kis színdarabot tanított be az arra
jelentkezõknek.
Szerda a kirándulás napja volt,
Visegrádra mentünk, ahol elõször a
Fellegvárat vettük be. A gyerekek nagy
lelkesedéssel, érdeklõdéssel nézték
végig a kortörténeti kiállításokat. Nagy
sikere volt a panoptikumnak is. Itt kell
megemlítenem azon kollégáim
bátorságát is, akik a tériszonyuk
ellenére hõsiesen végig kísérték a
gyerekeket a Fellegváron. Egy kicsit
lejjebb ereszkedve megnéztük a
visegrádi királyi palotát. A hûs
kerengõ, az oroszlános szökõkút ideális
hely volt, hogy megpihenjünk egy
kicsit, erõt gyûjtve a hazaútra. De elõtte
még megálltunk egy fagyira, hogy
felfrissüljünk a melegben. Fáradtan, de
élményekben gazdagon tértünk haza.
Csütörtökön a reggeli után egy igazi
lovagi tornán vehettünk részt. A fehér
és fekete sereg tagjai nyomába

eredtek az eltûnt királylánynak,
különbözõ erõpróbákat álltak ki és még
az alaposan elrejtett kincseket is
kereshették. Délután, teli hassal mirõl
is lehetett volna szó, mint a mátyáskori gasztronómiáról? Ica néni igazán
érdekes elõadást tartott arról, milyen
ételeket ettek a királyi udvarban,
hogyan fõzték meg azokat, és milyen
fûszereket használtak akkoriban. A
fûszereket mi is megszagolhattuk, a
bátrabbak bele is kóstolhattak azokba.
Ha már ételekrõl volt szó, a gyerekek
megalkották hozzájuk az edényeket,
tányérokat, kupákat- só-liszt
gyurmából.
Pénteken nagy izgalommal készültünk
a délutáni elõadásra, ahol a lányok
bemutathatták tánctudásukat, illetve
elõadták kis színészeink a színdarabot
is. Kiállítás nyílt az egész heti
alkotásokból, amit az érdeklõdõ szülõk
megtekinthettek.
Fárasztó, de élményekben gazdag,
alkotó hetet zárhattunk péntek délután.
Köszönet érte Rozika néninek, aki
sikerre vitte a pályázatokat és köszönet
minden kollégámnak, akik igazán
lelkesen vettek részt a Mátyás-tábor
lebonyolításában.
Horváth Dóra
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CSAK TERMÉSZETESEN TÁBOR
2018. július 9-én elindult a harmadik napközis Erzsébettáborunk, amely a természetismeret, a környezettudatosság
és az önismereti közösségépítés köré épült fel.
Színesebbnél-színesebb programokon és foglalkozásokon
vehettek részt a gyerekek, ahogyan az elsõ két táborban
is. Unatkozni itt sem volt idõ, hiszen feladatot feladat
követett, melybõl mindenki kivette a részét és megtalálta
a számára legkedvesebbet. A hétfõ reggel, a már
megszokott módon vette kezdetét. A nyitást követõen
megtörtént a csoportok beosztása és mindenki neki láthatott
a kreatív alkotásnak. A természet kincseit felhasználva,
színes plakátokat készítettek a diákok, amelyen csoportjuk
jelképét mutatták be. Így születtek meg az ötletes
csapatnevek és a hozzájuk kapcsolódó verses csatakiáltások.
Az izgalmas munkát csak a bõséges étkezések és a
nassolások szakították meg. Minden reggel energiát adó
étellel és finom kakaóval, teával indult a nap. Az ebéd
utáni programok valamely fontos környezeti témát
dolgozták fel. Az elsõ napon a víz, mint nélkülözhetetlen
és éltetõ környezeti elem illetve annak körforgása volt a
megcélzott téma. A táborozók érdeklõdve hallgatták az
információkat, majd megtekinthettek egy ehhez kapcsolódó
részletet Saint-Exupéry, A kisherceg címû mûvébõl. Az
ismereteket feldolgozva ötletes illusztrációk készültek.
Kedd délelõtt folytatódott a természetismereti foglalkozás,
melyet a kreatív kézmûvesség jegyében töltöttünk el. A
feladat, Napóra készítése volt. Szebbnél-szebb alkotások
készültek. Színesek és díszesek, egyszerûbbek és
nagyszerûek. Mindenki legjobb tudása szerint, lelkesen
dolgozott a csapatért. Délután egy új fogalommal
ismerkedtünk meg, az ökológiai lábnyommal. Az új
ismereteket felhasználva elkészült egy igazán nagy
„ökotapi”, amely azt hivatott bemutatni, hogy mit is kellene
tennünk a környezetünk és a saját érdekünk védelmében,
hogy minél kisebb lehessen ez a lábnyom, vagyis minél
kevésbé ártsunk a Földnek. Aki kedvet érzett hozzá, kérdõív
kitöltésével könnyedén választ kaphatott arra, hogy saját
ökológiai lábnyoma mekkora. Szerda reggel sok-sok

szendviccsel és szomjoltóval útra keltünk, hogy felfedezzük
a poroszlói Ökocentrum gazdag bel- és kültéri kiállítását.
Egy rövid 3D-s mozival kezdtünk, amely bemutatta a Tisza
tó gazdag és káprázatosan szép élõvilágát. Csak ámultunk
és bámultunk a szemüvegen át, ahogy a vidrák szinte
tapinthatóan kiúsztak a mozivászonból az orrunk elé.
Bíztunk benne, hogy a délutáni hajókázás alkalmával a
valóságban is megpillanthatjuk õket, de sajnos nem bújtak
elõ. Vigaszt nyújtott azonban, hogy érdekesebbnélérdekesebb madarakat-, szürke gémet, bakcsót, kormorántláthattunk, valamint csodálatos vízi növényeket. A Tisza
tavi tájat még különlegesebbé tette az egyre tornyosuló
zivatarfelhõk árnyéka. Szerencsére az esõzést már csak a
busz ablakából néztük. Az esõs idõ, ahogy jött úgy ment
is, mi pedig újult erõvel kezdtünk neki a csütörtöki
programoknak. Agyag, gipsz, kavics. Ezekbõl készültek a
hûtõmágnesek. Volt, aki állatosat, volt, aki virágosat
készített kavicsokból. Volt, aki agyagba nyomott falevéllel
alkotta meg hûtõmágnesét, és volt, aki gipszet öntött.
Megállás nélkül készültek a kreatívnál kreatívabb alkotások.
A délután folyamán az iskolaudvar nagy platánfáinak
árnyékában került megrendezésre a TV mûsorból is jól
ismert Activity játék, amely során a gyerekek a héten
megismert új fogalmakat, élõlényeket és minden a
természetismereti táborral kapcsolatos fogalmat igyekeztek
elmutogatni vagy lerajzolni csoporttársaiknak a gyõzelmük
érdekében. A feladványokat pedig érdekes játékok
szakították meg, melyek által egy-egy csapat, ha elég ügyes
és leleményes volt, plusz pontot szerezhetett. A tábor utolsó
napja az iskola relax parkjában lebonyolított, örökzöld, de
mai napig izgalmakkal teli számháború jegyében telt. A
nagy csata elõtt mindenki asztalhoz ült és ezen a forró,
száraz napon annyi dinnyét ehetett, amennyi csak beléfért.
Ezt követõen a csata kezdetét vette, majd végül a
számharcosok legügyesebbike értékes díjat kapott. A hét
lezárásának fénypontjaként a fáradt, élményekkel teli
táborozók jóízûen fogyasztották el a megérdemelt
jégkrémet.
Szeleczki Beáta
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XXVII. KERÉKPÁRTÚRA
2018. július 1-8-ig tartott idén
a nyársapáti kerékpártúra.
Immáron 27. alkalommal
került megrendezésre, stílusosan az idén 27-en vettünk
részt a túrán. Nagyon örülünk
annak, hogy a csapatnak
majdnem a fele elsõ túrázó
volt.
Az idén Nyársapát – Szentes – Orosháza – Szarvas –
Tiszakécske – Nyársapát útvonalon tekertünk. Vasárnap
hajnalban keltünk útnak. Szentesig vonattal mentünk. Egy
gyors kerékpárellenõrzés után útnak indultunk Orosházára.
Ezen településen már sokszor megfordult a csapat, de az
idén más útvonalon haladtunk, így útközben megtekintettük
a Fábiánsebestyéni Nemzetközi Fogathajópályát is. Az utak
minõségére nem lehetett panaszunk kivéve egy 4 km-es
szakaszon. Az út annyira „lyukacsos” szerkezetû volt, hogy
már itt sikerült beszerezni az elsõ defektet is. Egy gyors
szervízelés után már gurultunk is tovább. Szentetornyát
elhagyva már meg is pillantottuk a Gyopárosfürdõt. A
kemping nagyon kulturált fás bokros területen helyezkedik
el. Táborállítás közben még egy kis rögtönzött koncertet
is hallgathattunk a gyergyószentmiklósi fúvószenekar
jóvoltából.
Elég nagy szervezést igényelt, de úgy gondoljuk, hogy a
három nap, amit Orosházán töltöttünk tartalmasra
sikeredett. Köszönjük Bogdán Gyuri bácsinak, hogy ingyen
felvitt minket a Gyopárosi Panoráma Kilátóba. Nem csak
a környék természeti és környezeti adottságaiban
gyönyörködhetünk, amikor felmentünk a csigalépcsõkön,
hanem egyúttal múzeumi élményben is részesültünk. A
földszinti kiállítóterület vázlatosan érinti a terület régészetét,
néprajzát – elsõsorban a halász-vadász, gyûjtögetõ, méhész,
borász, nád- és gyékénygazdálkodás eszközein keresztül –
Gyopárosfürdõ hagyományos életének történetét. Az
emeleti részeken a látogatókat régi gyopárosi képek
fogadják, a korai rézmetszetektõl napjainkig.
A gyerekekre további meglepetések is vártak.
Gyopárosfürdõ jóvoltából minden túrázó ajándékba kapott
egy fél órás vízibiciklizést. A nap száz ágra sütött felhõ
sem volt az égen, de egy diák sem kötött ki úgy, hogy
ne lettek volna csurom vizesek.
A sok fürdés után az utolsó napon látogatást tettünk az
orosházi foci faluba és megnéztük a város fõterét is. Az
utat stílusosan a helyi Dotto-vonattat tettük meg, ami
nagyon tetszett mindenkinek.
Szerda reggel útnak indultunk Szarvasra. Valószínûleg a
sok élmény hatására kissé fáradt volt a csapat, így nem
túl gyors tempóval, de délután két órára meg is érkeztünk
a második úticélunkhoz. A szállás itt is kulturált volt. A
wifi függõk is kiélhették magukat a meglehetõsen tágas
klubszobában. Szarvason eltöltött idõnket is megpróbáltuk
mindenféle programmal színesíteni. Megtekintettük

Szarvason a Mini Magyarországot, az Arborétumban
próbáltunk pávát idegesíteni, de nem sikerült. Egy jó nagy
sétát követõen pedig megnéztük az óriási mamutfenyõt is.
Pénteken várt ránk a legnehezebb szakasz, ami több, mint
70 kilométer volt. Az út nagy részét a gáton kellett
megtennünk, mivel a 44-es út ennyi gyerek számára
meglehetõsen veszélyes lett volna. Sikeresen elértük
Kunszentmártont, de nem találtuk meg a gátról levezetõ
utat, mert sajnos már nem volt meg, ugyanis jelenleg most
építik ott a Körös-hidat. Szépen átosontunk az építkezésen
és egy gátat kaszáló férfi és a helyi kocsmáros segítségével
utunkat „újraterveztük” és már haladtunk is tovább
Tiszakécske felé. Tiszaugon kicsit még megpihentünk
feltöltöttük a gyümölcskészleteinket és meg sem álltunk a
tiszakécskei strandig.
Éreztük, hogy egyre közeledünk haza, mert a strandon sok
nyársapátival találkoztunk. Örültek nekünk sokan meg is
látogattak minket a táborunkban.
A vasárnapi ebédet követõen elindultunk haza. Nagykõrös
határában elkapott minket az esõ, de nem szegte kedvünket
haladtunk tovább. Nagykõrösön még mindenki megkapta
az utolsó kalóriabombáját egy fagyi formájában. Ekkor
már annyira esett, hogy az esõkabátokat is elõkerültek.
Hazaérkezésünkkor, mi ugyan jó vizesek lettünk, de
Nyársapáton egy szem esõ nem esett. Gyors kipakolás
után reményeink szerint mindenki jó élményekkel tért haza.
Úgy gondolom az idén nem jöhetett volna létre a túra, ha
az emberek nem fognak össze értünk. Köszönjük Regdon
Tamásnak és Egri Jánosnak, akik ingyen elszállították a
kerékpárokat Szentesig. Köszönet Egriné Fabók Máriának
és Redgon Józsefnek, akik már több mint 20 éve
folyamatosan segítik a túrákat. Víg Viktornak és Monori
Zsuzsannának, akik az idén gondoskodtak arról, hogy az
egyre növekvõ csomagok, mindig célba értek, Barna
Zoltánnak, aki új túrázóként kísérte gyerekeinket. Köszönet
Szeri István és családjának a fõzésért, ifj. Szeri Istvánnak
a szervizelésért, és a sok-sok orosházinak a felajánlásokért
(Atalante Kft., Gyermek –és Diákélelmezési Intézmény,
Gyopárosfürdõ)
Köszönet a Nyársapáti Gyermekekért Közalapítványnak,
akik idén jelentõs összeggel támogatták a túránkat, a
Nyársapáti Szabadidõ és Sport Egyesületnek. Köszönjük
a nyársapáti emberek segítségét is: Horváth Zsuzsanna,
Hollóné Langa Ildikó, Lugosi István, Kocsis Ferenc, Kis
Miklós.
Továbbá köszönet illeti a Nyársapáti Önkormányzatot, aki
az idén is rendelkezésünkre bocsájtotta az önkormányzat
kisbuszát.
Ez volt az idén a 27. Kerékpártúra, 205 kilométer.
Hajrá Nyársapát!
egyik kísérõ nevében, Szeri Kata
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KERÉKPÁRTÚRA KÉPEKBEN

EGYSZERÛ GONDOLATOK
Az idei iskolai ballagás napja feleségemmel együtt örökké emlékezetes lesz, nem csak azért, mert közel húsz nagyleány
és fiú kiröppent az általános iskolából, hanem azért is, mert mi is elballagtunk. Nyugdíjasok lettünk. Mindketten
szeretnénk megköszönni a méltóságteljes, õszinte, igényes momentumokat, amik a búcsúztatás részei voltak (Rozika
majd Csilla megható gondolatait, a kollégák szívhez szóló dalát, a gyerekek személyes virágait, megilletõdött szavait,
puszijait, a nagyvonalú ajándékokat).
Elõzõleg azt hittem, hogy ebbe az eseménybe beleszakad majd a szívem, de nem, természetesen nagyon meghatódtunk,
de azt is jó volt látni, hogy akik a „hajón” maradtak, viszik tovább a terheket, örömöket, felelõsséget. Hálásan
köszönünk mindent! De ezt még két nappal utána, a búcsúvacsorán fokozni tudták a kollégák. Nagyszerû volt látni
a sok vendéget, és csak remélni tudjuk, hogy akik nem jöttek el, azok nem a harag miatt döntöttek így. Az „obsitos
levelet” mindketten az ágyunkhoz tettük, a kedves, szeretettel teli ajándékokat nagy becsben tartjuk. Azt kívánjuk,
hogy mindenki hasonló katarzist éljen át, amikor befejezi szakmai pályafutását.
Tisztelettel: Tóth Tibor és Nagy Erzsébet
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MÁS
Eleinte féltem attól, hogy amikor nyugdíjba leszek mit csinálok majd otthon, egész nap a „hátsófelemet” nem
szerettem volna „vakargatni”. Ezért január végétõl június közepéig egy különleges tudománnyal, filozófiával, életmóddal
és a hozzá kapcsolódó gyógyítás tanulmányozásával, az õsi indiai AJURVÉDÁVAL foglalkoztam és vizsgáztam
Budapesten. Ez a teljesen komplex holisztikus orvoslás és életmód tanácsadás nagyon népszerû Európában, több
tízezer szakember terjeszti az áldásos üzenetét (pl. azt, hogy magunk vagyunk egészségünk felelõsei és nem az orvos;
hogy egészségünk záloga, amit, ahogyan és amikor megeszünk; hogy a betegségeink nagy része lelki, tudati eredetû;
hogy a tudat és a lélek az elsõdleges és nem az anyag, és még sorolhatnám). Mindez egy ötezer éves tudás része,
ami elvontnak tûnik, de mégis mûködik. Ezt a tudást nem csak magam és családom érdekében igyekeztem megszerezni
és nap-mint nap gyarapítani, hanem minden hozzám fordulónak tanácsadással szeretnék segíteni, félelmei, vágyai, testi
bajai, téves hitrendszerei ügyében. Aki bizalommal fordul felém ez ügyben, az tisztelettel és szeretettel várom a 20/
2190171 telefonszámon idõpont egyeztetésre.
Ehhez a kultúrához szervesen kapcsolódik az Ájurvéda édestestvére a jóga is, ezért szeretném tudatni az érdeklõdõkkel,
hogy egy kiváló ceglédi szakember – Megyeri Zsuzsi okleveles jógaoktató – vezetésével egy kezdõ jógacsoportot
kívánunk beindítani Nyársapáton.
Az elsõ foglalkozás 2018. augusztus 17-én 18 órakor lesz a mûvelõdési ház nagytermében!
Ha lenne igény rá, szeptembertõl egy 10 részes, részletekre is kiterjedõ elõadássorozatot is szerveznék errõl az õsi,
távoli gondolatrendszerrõl, egészségi tudományról.
SZERETETTEL NYITOTT VAGYOK MINDENKI FELÉ, MERT MINDEN EGY!
Tisztelettel: Tóth Tibor

MÛVELÕDÉSI

HÁZ HÍREI

GYERMEK GOKART VERSENY NYÁRSAPÁTON
Július 15-én, egy gyönyörû vasárnapon az ország minden
szegletébõl várta a Bognár Gokart Park a gyermek
gokartosokat. Nagyon sokan döntöttek úgy, hogy
megmérettetik magukat és beneveznek az amatõr Gyermek
Gokart Versenybe. A legfiatalabb versenyzõ 7, a legidõsebb
16 éves volt.
A 27 nevezõt felvonultató versenyt Nyársapát község jegyzõje,
dr. Bicskei Krisztina nyitotta meg és a nap végén Õ is adta
át a díjakat a helyezettek részére. A rendezvény
lebonyolításában a Bognár családot segítette Tóth Sanci – aki
már természetesen nem amatõr szinten gokartozik - és
családja is.
A verseny után Tóth Sándorral beszélgettem, akitõl az
alábbiakat tudtam meg:
Ceglédrõl, Kecskemétrõl, Szolnokról, Budapestrõl, Gyõrbõl,
Salgótarjánból, Miskolcról, Martfûrõl is jöttek gyerekek
természetesen a családjukkal együtt ide Nyársapátra, ahol
mindenki nagyon jól érezhette magát, akár versenyzõ, akár
szurkolóként volt jelen.
Ennek a korosztálynak Magyarországon nem igazán van
lehetõsége a versenyzésre, gyerek gokartokat nem is tartanak
az amatõr pályákon. Ezért is jár külön köszönet a Bognár
Gokart Parknak, akik szívükön viselik ennek a sportágnak az
utánpótlását is. Fiam, Sanci is ezen a pályán rótta elsõ köreit.
A verseny kezdete elõtt Sanci „lõtte be” a gépeket, és indult

a gyermekek versenye. Voltak nagyon ügyes gyerekek is,
közülük 4 kis tanítványt választott ki Sanci, akiket szívesen
tanít majd. Jelenlegi tanítványa 2. lett az országos amatõr
bajnokságban 15 évesen.
Reméljük, hogy az itt versenyzõ 27 fiatal gokartosból is
kinevelõdik majd a jövõ bajnoka.
Gratulálok minden versenyzõnek és a verseny rendezõinek.
Köszönöm a beszélgetést, és sok sikert kívánok Sancinak a
profik világában.
Nagyné Kovács Éva
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KÜLÖNLEGESSÉG
PATAKI ISTVÁNNÉ TERIKÉRÕL
Tóth Tibor hívta fel a figyelmemet arra, hogy keressem
fel Patakiné Terikét, mert biztosan van bennünk egy közös
dolog, ami nem más, mint a múzeumok szeretete.
Bizony igaza volt Tibornak. Olyan csodás dolgot láttam
Terikénél, amit szeretnék megosztani mindenkivel.
Beszélgetésünk közben az alábbiakat tudtam meg:
Kõházi-Kiss Teréziaként születtem 1947. október 2-án
Nagykõrösön, de mindig is itt, Nyársapáton éltek szüleim
és én is. 1956-ig tanyán, utána pedig beköltöztünk a faluba.
Sajnos csak egyedül voltam gyerek, mert az öcsém születése
után meghalt.
Barátnõimmel, iskolatársaimmal kiskoromtól tanárosat
játszottunk, mindig is pedagógus akartam lenni. Nagykõrösön, az Arany János Gimnáziumban végeztem 1966-ban.
Utána Szegeden, a Tanárképzõ Fõiskolán biológia-földrajz
szakon szereztem diplomát. 1970-ben házasodtunk össze,
3 gyermekünk született. 1971-tõl tanítottam Nyársapáton,
és mivel szakos ellátottságban a történelem hiányzott, 197576-ban beiratkoztam a történelem szakra is, - amit mindig
szerettem – szintén Szegeden.
Hogyan kerültél kapcsolatba a néprajzzal?
A régi paraszt emberek minden eszközüket megõriztek, újra
hasznosítottak, nagy becsben tartották a tárgyaikat. Ebbõl
adódik, hogy nálunk otthon az 1900-as évek elejétõl voltak
eszközeink, edények, porcelánok, asztalnemûk, szerszámok.
Ezeket állandóan használtuk is. Édesanyám és édesapám
minden iratot és a különféle régiségeket is megõrizte, nem
dobta ki. Én is örököltem ezt a tulajdonságot. Az iskolában
már Takács Imréné Marika néni gyûjtötte ezeket a régi,
hasznos tárgyakat. A gyerekeket is arra bíztatta, hogy

hozzák be ezeket az iskolai gyûjteményébe. Amikor Õ
nyugdíjba ment, örömmel vettem át ezt a feladatot és
hoztam létre egy szolgálati lakásban az iskolamúzeumot.
Ösztönöztem is a gyerekeket egy-egy ötössel is, így még
szívesebben kutatták fel a padlást a régi dolgokért. A
gyerekek segítettek lefesteni a vas tárgyakat, a fa eszközök
szútalanítását magam végeztem, mert ez mérgezõ. Szobakonyhát és pitvart rendeztünk be a meglévõ tárgyakkal. A
saját régiségeinkbõl, örökségembõl is sokat vittem be;
bútorokat, ruhanemût, asztalnemût - melyek minden
darabjához személyes emlékek fûznek.
Amikor az iskolából átkerült a Szarka-kúriába a múzeum,
a saját tárgyaimat hazavittem és a kiskonyhából és a
kamrából saját múzeumot rendeztem be. Ehhez a rokonság
is sok dologgal ellátott.
A falu közösségi életében szívesen vettem részt addig is,
amíg az általános iskolában tanítottam. Nyugdíjba
vonulásom után még több idõm lett, így a Nyugdíjas
Klubban és a Nyugdíjas Tánckarban is tevékenykedem,
szívesen fellépek a társaimmal együtt. Részt veszek a
rendezvényeken, ha egészségem és idõm engedi.
Nem tudom, hogy ez az én helyi kis gyûjteményem hogyan
szolgálhatná a falut, ha majd én már nem leszek.
Köszönöm, hogy érdeklõdtél. Elsõsorban jó egészséget,
boldogságot, biztos megélhetést, jó családi életet kívánok
neked és a falu lakóinak.
Kedves Terike! Én köszönöm, hogy megosztottad ezeket az
információkat velem és megmutattad a csodás gyûjteményedet! Szerintem ezt mindenkinek látnia kellene!
Köszönettel: Nagyné Kovács Éva

KÖZVILÁGÍTÁSI INFORMÁCIÓK
Közvilágítási hibabejelentés
Közvilágítási hibák bejelentésére az alábbi elérhetõségeken van lehetõség.
Telefonos ügyfélszolgálat hibabejelentõ vonala: 06 62 565 881 (a nap 24 órájában hívható)
E-mail: kozvilagitashiba@nkmaram.hu
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TÖRTELEN JÁRTUNK…
A már negyedik alkalommal nyájban és lesz lehetõségünk ismét benevezni a versenyre.
megrendezett
Törteli Ezúton köszönöm meg minden kedves résztvevõnek,
Juhászfesztiválon vett részt a támogatónak az önzetlen, baráti segítségét!
Nyársapáti Betyárok névre hallgató
fõzõcsapat 2018. 07. 07-én.
Köszönettel:
Kora reggel gyors virágszedés a
Bimbó Brigitta
dekorációhoz és irány Törtel.
Érkezésünkkor egy jól szervezett,
tiszta, átgondolt, hangulatos
rendezvény fogadott. A szervezõk
még a csapatban résztvevõ
gyerekek üdvözlõ ajándékára is
gondoltak.
A nap nyitórendezvényeként, Sebõk Mihály (Magyar Juh
és Kecsketenyésztõ Szövetségének alapító ill. elnökségi
tagja) mintatelepét, tanyáját tekinthették meg a látogatók.
Az ország egész területérõl, sõt még Törökországból is
érkeztek tanulni vágyó, a szakma és Misi bácsi tudása
iránt érdeklõdõ emberek. Misi bácsi körbevezetett birtokán,
beszélt a precíz, kitartó munka és a család fontosságáról.
Mindenki nagy tisztelettel, figyelemmel hallgatta ezt a
hatalmas tudással és még nagyobb szerénységgel rendelkezõ
EMBERT. Egy kis citera mûsor után ízletes tízórai
következett, mely alatt öröm volt látni ennyi megszállott
ember eszmecseréjét. Ezek jó alkalmak arra, hogy erõt
nyerjünk a folytatásra!
A délelõtt következõ részében gasztronómiai totó, élõzene,
birkanyírás, terelési bemutató és jóhangulatú baráti fõzés
következett, de ez már a törteli sportpálya területén. A
fõzõcsapatok készségesen segítettek egymásnak, akár
ismeretlenül is. Jó volt csapatban dolgozni. Senkinek nem
mondtunk semmit és mégis mindenki tudta a dolgát. Egy
igazán hangulatos kis sátrat sikerült berendeznünk, ahol
egy „pásztor módra” – készített „sánta birka pörkölt” került
az asztalra, jobbnál jobb házi savanyúságokkal és persze
nyársapáti szamócapálinkával. A színpadon az
eredményhirdetés elõtt egy kis bemutatót láthattunk
táncosokkal, énekesekkel, majd következett a díjak
átadása.Elõször a gasztronómiai totó került díjazásra, ahol
második helyezést értünk el. Elõttünk a házigazdák csapata
végzett, akik a zsûri elmondása szerint jól tudják használni
az internetet. Mi „saját kútfõbõl” dolgoztunk, külsõ segítség
nélkül! Így, az egyik fogós kérdésre nem tudtuk a választ,
miszerint: „ Hány százalékban oszlik meg a libatojásban
a fehérje ill. a sárgájának aránya?” Azóta már tudjuk…ezt
is. Következõ díj amit átvehettünk, az a Polgármesteri
különdíj volt. Ezúton is köszönjük Godó Tibor polgármester
úrnak! De nem kellett nagyon messzire mennünk a
színpadtól, hiszen bezsebelhettük, a Legszebb tálalásért,
díszítésért járó elsõ helyet is! A díjesõ után, még sokan
látogattak sátrunkba, kellemesen elröpült a délután.
Kifogytak a bográcsok, üresedtek az üvegek.
Így telt egy hangulatos nap Törtelen, a IV. Törteli
Juhászfesztiválon. Hátha jövõre is lesántul egy birka a
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Kossuth Emlékkupa –
Amatõr Gokart Verseny
2018

A Bognár Gokart Park ad helyet
2018. augusztus 12-én (vasárnap)
a IV. Kossuth Emlékkupának.
Kategóriák:
65 kg alatt,
65-75 kg-ig,
76-85 kg-ig,
86-95 kg-ig,
96-115 kg-ig,
felnõtt nõk.
Nevezési határidõ: 2018. augusztus 11. (szombat).
Nevezési díj: 10.000.- Ft (edzés, mért edzés, verseny),
melyet a helyszínen kell kifizetni.
Edzések: délelõtt 9 órától
Verseny: délután 14 órától.
Jelentkezni személyesen a helyszínen, illetve az 53/715641 vagy a 30/948-5078 telefonon lehet név, kategória és
elérhetõségi címmel.
Az amatõr versenyzõknek RIMO és BIZ vázas 200 GX
Honda és 270 GX Honda motoros gokartok állnak
rendelkezésre a verseny napján.
A pálya idõmérõ berendezéssel felszerelt.
A versenyen mindenki a saját felelõsségére vesz részt!
A nézõknek a belépés díjtalan!

Szeretettel várunk mindenkit
a Kossuth Emlékkupán!
www.bognargokart.hu
bognargokart@yahoo.com

NÉPDALÉNEKLÕK FELLÉPÉSEI
Az idei X. jubileumi Lecsófesztiválon meghívott
vendégként a Veresegyházi Népdalkör és Férfikórus tagjai
is a mûsor részesei voltak. A két népdalkört évtizedes
ismeretség és az azonos mûvészeti vezetõ köti össze,
sokszor szerepeltünk egyidõben népdalköri találkozókon,
minõsítõkön, és kedves barátság alakult ki közöttünk. A
szédítõ meleg ellenére megcsodálhattuk hagyományos
népviseletüket, amelyben a színpadra léptek. A nyaralási
szezon miatt közülük is többen hiányoztak, de így is
kellemes perceket szereztek a népzenét kedvelõknek.
A Nyársapáti Népdalkör most is két dalcsokorral járult
hozzá a Lecsófesztivál hangulatához. Elsõnek egy nógrádi
mulatós összeállítást, majd érdekességként citera és
tekerõlant (népies nevén nyenyere) kíséretében kiskunhalasi
dalokat hallhattak a megjelent vendégek. Köszönjük a
szervezõknek a fellépési lehetõségeket.
Itt szeretnénk a Kedves Olvasókat szeretettel invitálni
augusztus 19-én a nyársapáti Templomban délelõtt 11.00
órakor megtartandó ünnepi szentmisére, melynek
zárásaként kis hangversenyünkkel járulnánk hozzá a Szent
István napi hagyományok méltó megünnepléséhez.
Tisztelettel:
Nagy Erzsébet

H ÍRMONDÓ

15. oldal

16. oldal

ANYAKÖNYVI HÍREK

HIRDETÉSEK

Házasságot kötött:
Jenei Zsolt József és Hanyecz Tímea
2018. július 2-án.
Durucz Richárd és Kovács Szilvia
2018. július 14-én.

Eladó! Régi típusú világoskék
konyhaszekrény asztallal, két kis
hokedlivel. Egy piros mûbõr sarok
ülõgarnitúra asztallal és két székkel.
Irányár:35.000,-Ft
Tel: +36205311005

Gratulálunk!

Meghalt:
Cseri Béláné Nyársapát, Csemõ d. 6.
szám alatti lakos 2018. július 4-én,
79 éves volt.
Emlékét õrizzük!

Eladó / kiadó Nyársapáton a Kertes
utcában villannyal, kúttal rendelkezõ
felszántott zártkert.
Érd.: 389-021

20 db 6 m-es vas öntözõcsõ eladó.
Érd.: 18:00 után 70-3800-219

Kedves Olvasóink!
Hirdetés és újságcikk feladására
minden hónap 25-ig van lehetõség!
Ezt az idõpontot követõen csak
a Hírmondó következõ számában jelenik meg cikkük!
Megértésüket köszönjük!
Szerkesztõség

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

HALASIÉK TÜZIFA KFT.
Vékony akác
3.200.- Ft/q
Vastag akác
3.400.- Ft /q
Hasított vastag akác
3.600.- Ft/q
Nyárfa
2.000.- Ft /q
Magyar tölgy
3.000.- Ft/q
Magyar tölgy hasítva
3.200.- Ft/q
Az árak a
házhozszállítás díját tartalmazzák.
Érd.: 06-20-260-7365

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

NYÁRSAPÁTI HÍRMONDÓ
KIADJA: Nyársapát Községi Önkormányzat
FELELÕS KIADÓ: Kis Miklós polgármester
FÕSZERKESZTÕ: Kiss Andrea
SZERKESZTÕBIZOTTSÁG: Kiss Andrea, Nagyné Kovács
Éva, Pécsi-Dézsi Csilla,
FOTÓK: Kiss Andrea, Nagyné Kovács Éva, Varga Irén
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu
A 151. SZÁMTÓL KEZDÕDÕEN A HÍRMONDÓ TELJES
SZÖVEGE AZ INTERNETEN IS OLVASHATÓ:
www.nyarsapat.hu címen.
CIM: 2712 Nyársapát, Arany J. u. 11.
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: B/PHF/1171/P/1993.
KÉSZÜLT:
APÁTI NYOMDA 2700 Cegléd, Csatorna u. 8.
700 példányban megjelenõ INGYENES tájékoztató
kiadvány!
2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

