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MEGHÍVÓ
Nyársapát Község Önkormányzata tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját

1956-os megemlékezésére
2018. október 19-én 16 órára
a Szarka Mihály Mûvelõdési és Szabadidõközpontba.
MEGEMLÉKEZÕ BESZÉD
A Pest Megyei Értéktár vándorkiállításának megnyitója
A Szabad Ötletek Színháza irodalmi emlékmûsorával adózunk a hõsök emlékének.

Az ünnepség után koszorúzást tartunk a templom elõtti kopjafánál.
Emlékezzünk együtt a forradalom hõseire!
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NYÁRSAPÁT A FEJLÕDÉS ÚTJÁN
A föld és a falu szeretete párosul a
nyársapáti polgármester Kis Miklós
életében, s hogy mindkét vágyát nagy
intenzitással váltja valóra, az
bizonyítja, hogy a családi gazdasága
fenntartása mellett 12 éve vezeti a
helység önkormányzatát. Milyen
fejlõdésen ment át a falu a tucatnyi
esztendõben, errõl beszélgettünk a
választások elõtt egy esztendõvel.
- Az elsõ megválasztásomkor, amikor
szembekerültem a Nyársapát
többmilliós adósságával, akkor még
nem voltam fõállású polgármester.
Javaslatomat
elfogadták
képviselõtársaim és az egész testület
két
cikluson
át
lemondott
tiszteletdíjáról, az adósság csökkentése
érdekében. Ez sokat segített az anyagi
problémáink megoldásában. Ennek
volt köszönhetõ, hogy néhány év után
a pályázatainkhoz önerõt tudtunk
biztosítani – kezdte a visszaemlékezést
a polgármester.
- Melyek voltak a legjelentõsebb
beruházásaik a három választási ciklus
alatt?
- A falu teljes területén 2010-re kiépült
a szennyvízhálózat, amelyre minden
házat bekötöttek. Megépült az
általános iskola körül a kerítés és
felújítottuk a napközi otthont. Az óvoda
is új kerítetést, továbbá játszóteret
kapott. Tavaly pedig az egész objektum
kívül-belül
megújult.
Teljes
tatarozáson esett át az úgynevezett
bázisépület, ahol a közmunkásaink
telephelye található és ott létrehoztunk
egy kis zöldségboltot. Új temetõt
alakítottunk ki, amit bekerítettünk,
térköveztünk és építettünk ott egy
ravatalozót. A posta mellett játszótér
készült. Tetõtõl talpig tataroztuk a
polgármesteri hivatalt, amely új
nyílászárókat kapott. Többfelé épült
járda és az utakat is folyamatosan
felújítjuk.
Szépen tataroztuk a közösségi
rendezvényeink színterét, a Szarka
kúriát, amelynek udvarát parkosítottuk,
és kemencéket is építettünk oda. A
hangulatos szaletli alatt egyszerre száz
ember tud helyet foglalni. A vendégek
kiszolgálása és a rendezvények
lebonyolítása érdekében faházakat
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állítottunk a portán. Szépen díszíti a
teret a hatalmas, jelképes Szent
Korona. A köztereinket szintén
megszépítettük; több mûvészeti alkotást
helyeztünk ki. A jeles csemõi fafaragó
Orisek Ferenc, a népmûvészet mestere
elkészítette II. Rákóczi Ferenc,
valamint Árpád fejedelem szobrát. A
képviselõk adakozásából Trianon
emlékmûvet hoztunk létre. A nagy
mesemondó Benedek Elek emlékét õrzi
Elek apó kútja, amelynek 130 mázsás
kövét Gyöngyössolymosról hozattuk,
egyenesen a bányából. Törtel határából
behozattuk a vihar által kidöntött,
úgynevezett Rákóczi fát. Ennek a több
mint 400 éves fának a törzse köszönti
a faluba érkezõket, az út mentén. A
fõtér mellett megvettünk egy családi
házat. Ahol a Leader program
keretében szálláshelyeket szeretnénk
létesíteni, a falusi turizmus fejlesztése
érdekében. A hozzánk jövõk
ellátogathatnak
birkafarmra,
tehenészetbe és egy hangulatos
borozóba. Szállást kínálunk a
szomszédságunkban lévõ Bognár Gokart park országos hírû versenyei
látogatói számára. A vadásztársaság
vendégvadászai számára is tudunk
majd szállást biztosítani.
- Milyen beruházásaik vannak
folyamatban és melyek a következõ
fejlesztési elképzelései?
- A most folyó beruházásaink közül a
legjelentõsebb az új egészségház
építése. Még az idén egy épületbe
kerül a háziorvosi rendelõ, a fogorvosi
rendelõ és a védõnõi szolgálat.
Hamarosan
átadjuk
a
hat
vállalkozásnak otthont adó ipari parkot.
Ahol 140 négyzetméter alapterületû
„inkubátor ház”, vagyis irodaház épül,
melyet, ha minden jól megy,
novemberben adunk át. Most folyik
a közbeszerzési eljárás 100 millió
forint értékben, dûlõútépítésre. Ennek
során négy dûlõ kap majd makadám
utat. Ebben a pályázatban benne van
egy nyolcvan lóerõs traktor beszerzése
is, amelyet a földes dûlõutak
gréderezésére és tolólapozására fogunk
használni. Pályáztunk a községben lévõ
csapadékvíz elvezetõ csatornák
rendbetételére, illetve kiépítésére.
Mindkét beruházás várhatóan a jövõ
év végére megvalósul.
A Cegléd – Nyársapát - Nagykõrös
útvonalra 12 év alatt háromszor

terveztük meg a kerékpárutat.
Reméljük, egy-két éven belül
megvalósul a települések kerekezõinek
álma.
- Milyen változások következtek be
Nyársapát életében az utóbbi években
szociális és kulturális területen, és
mekkora a foglalkoztatottság?
- Tizenegy évvel ezelõtt létrehoztuk a
tanya- illetve a falugondnoki
szolgálatot. A feladatot két fõ látja el.
A
munka
elvégzéséhez
Vidékfejlesztési pályázatból nyertünk
két darab kilencszemélyes Ford
autóbuszt. Amelyeket arra is
használunk, hogy az ellátásra szoruló,
nehéz mozgású, idõsebb embereket
hetente kétszer elvisszük a szükséges
kivizsgálásokra a ceglédi kórházba,
rendelõintézetbe. Az autókat civil
szervezetek is igénybe vehetik. Azzal
jár fellépésekre például a híres
asszonykórusunk, vagy versenyekre
visszük
a
CVSE
birkózó
szakosztályában sportoló fiataljainkat.
Felpezsdült a kulturális életünk. A
szépen felújított és berendezett
mûvelõdési házunkban, a Szarka
kúriában számtalan kulturális és
szabadidõs programot szervezünk
évrõl-évre. Külön kiemelem a
Nyársapáti Lecsófesztivált, amelyet
idén tízedik alkalommal hirdettünk
meg, 56 csapat részvételével, a
program Máté Péter emlékesttel zárult.
A
munkaerõhelyzet
fontos
meghatározója az itteni emberek
életének is. Mindössze hét
közmunkásunk van, akik a faluban
tevékenykednek. Sokan dolgoznak a
hûtõházban és reggel este autóbuszok
hozzák-viszik a bejárókat a
kecskeméti, a jászberényi és a ceglédi
munkahelyekre.
Nyársapát Pest megye egyik
legfiatalabb, egyre növekvõ létszámú
települése. Az elsõ megválasztásomkor
a lakosság száma 1846 személy volt,
ami 258 fõvel gyarapodott. Ez
bizonyítja, hogy egyre élhetõbb a
településünk, s szeretik a lakói. Nem
véletlen, hogy a következõ tervem egy
bölcsõde építése – fejezte be a
beszélgetést a polgármester.
Forrás: Ceglédi Hírmondó, 2018. 09. 13.
Kõhalmi Dezsõ
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SZÜRETI MULATSÁG
NYÁRSAPÁTON
2018. szeptember
22-én
ismét
benépesült a Szarkakúria parkja a
Szüreti Mulatságra
é r k e z e t t
vendégekkel, akik
az igazán rossz idõ
ellenére is eljöttek
azért, hogy egy újabb családias
hangulatú, minden korosztályt
megmozgató eseménynek legyenek
részesei. Sajnos az idõjárás miatt jóval
kevesebben jöttek el, mint az elmúlt
években.
A „sütõ asszonyok”, már nagyon korán
szorgoskodtak a kemencében sült
finomságok elkészítésével. A Szüreti
Bográcsos Fõzõcske keretében is
készültek a finom étkek, pacal, birka,
marha és vaddisznó pörkölt, sült hurka
és kolbász is. A Gazdakör és Kis
Miklós polgármester úr jóvoltából borés pálinkakóstolással vártuk kedves
vendégeinket.
10 órakor, a templom elõl indultak a
szüreti felvonulás résztvevõi az óvoda
Krajcár mazsorett csoportja, és az
albertirsai Gerje Party Fúvós Egylet
részvételével. A fúvósok, és az ovis
mazsorett csoport a kúria színpadán is
bemutatta színvonalas produkcióját. A
kicsik mûsorát Szûcs Anikó tanította
be. A menethez csatlakozott Törtelrõl
Juhász Mihály lovas kocsija is, aki
egész nap vitte körbe a gyerekeket,
érdeklõdõ felnõtteket a falu utcáin.
Útba ejtették az általános iskola
sportpályáját is, ahol a Szüreti Kupa
kispályás foci mérkõzései zajlottak 8
csapat részvételével. A csapatok a
mérkõzések befejezése után jöttek át a
kúria parkjába, ahol elfogyasztották
ebédjüket, amit Bendõ János és segítõi
készítettek el számukra, illetve
csatlakoztak délutáni programjainkhoz.
Csodálatos rendezvényhelyszínünkön a
gyerekeket légvár, illetve kézmûves
foglalkozások, csillámtetkó és arcfestés
is várta az óvónõk közremûködésével.
Nagy Balázs felügyelete alatt
szõlõpréselés, mustkóstolás is várta az
érdeklõdõ gyerekeket, melyhez a

szõlõt Füle Dénestõl kaptuk.
Természetesen a finom mustot nem
csak a kicsik, hanem a felnõttek is
megkóstolhatták.
Minden
gyermekprogramunkat ingyenesen
vehették igénybe az apróságok.
Természetesen a Szarka-kúria
múzeumi termei is nyitva álltak az
érdeklõdõk elõtt. A kúria tornácán
pedig Nyársapát régmúltját bemutató
fotókiállítást is láthattak kedves
vendégeink.
Az önkormányzat sátránál Varga
Dániel és segítõ csapata birka és
marhapörkölttel várta igazán jutányos
áron a fesztiválozókat. Köszönjük a
munkájukat és a finom ebédet!
Délután Bimbó Pálnak köszönhetõen
kóstolhattunk kemencében sütött
hurkát és kolbászt is. Ennek bevételét
az iskola és az óvoda javára ajánlotta
fel. Az ebédhez a kenyeret Horváth
Zsuzsanna Coop Élelmiszer ajánlotta
fel. A színpad és környékének
dekorációjához is kaptunk segítséget,
Nagy Istvántól kukoricaszárat,
Bárányné Esztikétõl pedig a szokásos
hatalmas tököket kaptunk. Köszönjük!
Ebéd után a Cegléd Táncegyüttes tagjai
Borgya-Réfi Ildikó vezetésével
csodálatos néptáncokat mutattak be.
Nem csak a felnõttek táncát láthattuk,
hanem a Kossuth Mûvelõdési
Központban mûködõ néptánc szakkör
6-8 éves apróságai is bemutatták
tudásukat. A bemutató után táncház is
várta a szüreti mulatság résztvevõit.
Ezt követõen az általános iskola 5.
osztályos diákjai szórakoztatták a
vendégeket, nagyon érdekes táncos
mûsort adtak elõ Dancsó Rozália
betanításában szintén nagy sikerrel.
A Nyársapáti Népdalkör dalosai
citerákkal kísért két szürethez illõ
dalcsokrot nyújtottak át a szüreti
mulatságra kilátogatóknak tiszta
szívvel, gyönyörûen énekelve.
16 órakor Földi László országgyûlési
képviselõ köszöntötte a 17. nyársapáti
Szüreti Mulatság résztvevõit. Ezután
került sor az 1. osztályos nyársapáti
gyerekek bemutatkozó mûsorára és
fogadalomtételére. 26 elsõs tett

fogadalmat, és kapta meg az
önkormányzat 10.000.- Ft-os vásárlási
utalványát.
Köszöntöttük
a
Nyársapáton 50 és 55 éve házasságot
kötött lakosainkat, Auer Imrét és
Lõrincz Zsuzsannát, Fodor Ferencet és
Kun Zsuzsanna Gyöngyvért, valamint
Tóth Jánost és Szabó Rozáliát. Kis
ajándékkal
kedveskedett
az
önkormányzat a 60 éves nyársapáti
lakosoknak, és elismerést kaptak a jó
sportoló nyársapáti fiatalok is. Idén
Lakatos Kristóf, Báger Barbara,
Kecskeméti Dávid, Kecskeméti
Krisztián és Bicskei György vehette
át az elismerést. Gratulálunk
mindenkinek!
17 órakor a RELEVÉ Táncegyüttes két
csoportjának fellépése színesítette
programunkat. Este két sztárfellépõt
köszönthettünk. Pál Dénes és Bereczki
Zoltán fellépése hatalmas hangulatot
teremtett, és igazán szép számú
vendéget vonzott a kúria parkjába a
hideg idõ ellenére is.
Két sztárfellépõnk mûsora között
amatõr helyi mûvészünk, Strabán Anna
NUSIKA énekelt nekünk teljes
odaadással, amit nagy tapssal hálált
meg a közönség.
Éjfélig tartó utcabállal zárult
programunk, melyhez az élõ zenét
Hernádi Péter, Damics Sándor és Illés
Evelin szolgáltatta. Sokszínû zenéjükre
szórakozott, táncolt, jót mulatott a
nagyérdemû, feledve a szinte már igen
hidegnek mondható idõt.

Köszönjük minden résztvevõ sütõfõzõ csapatnak, az önkormányzat,
a hivatal és az ÁMK dolgozóinak
a munkáját, a támogatók
felajánlását, a segítõknek, a
fellépõknek a közremûködését,
mert nélkülük bizony nem
sikerülhetett volna ilyen jól a
nyársapáti

17. Szüreti Mulatság!
Nagyné Kovács Éva
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SZÜRETI MULATSÁG KÉPEKBEN

H ÍRMONDÓ

5. oldal

6. oldal

N YÁRSAPÁTI

BÖLCSÕDE ÉPÜL NYÁRSAPÁTON
Az Elek Apó Óvoda mellett, a József Attila út és Viola utca sarkán pályázati pénzeszköz felhasználásával tervezi
megépíteni Nyársapát Község Önkormányzata a falu 28 férõhelyes bölcsõdéjét. A benyújtott pályázat bruttó bekerülési
költsége 210.400.000.- Ft.
Az úgynevezett Vankó néni féle portán jelenleg talajrendezés, bontási munkálatok folynak, melyrõl fényképes beszámolót
közlünk.
Kis Miklós polgármester

AZ EGÉSZSÉGHÁZ ÉS AZ IPARI PARK MUNKÁLATAI
Már a Hírmondó korábbi számaiban
is tájékoztattuk a lakosságot a pályázati
forrásokból
megvalósuló
új
egészségház építésérõl, illetve az ipari
park kialakításáról.
Az egészségház külsõ része szinte már
készen van, jelenleg a belsõ
munkálatokat végzi a kivitelezõ. A
beruházás készültségi foka 70 %-os.
A Nyársapát dûlõ – Epres utca
keresztezõdésében lévõ ipari park kb. 50 %-os készültségû.
Mindkét beruházásról képekben számolunk be.
Kis Miklós polgármester

MEGHÍVÓ NYUGDÍJAS NAPRA

Nyársapát Község Önkormányzata szeretettel meghívja a község nyugdíjasait
2018. október 12-én (pénteken) 11:30 órára a mûvelõdési házba,
ahol vidám, zenés nosztalgia mûsorral és finom ebéddel várjuk minden
kedves nyugdíjas lakosunkat.
Azok a külterületen lakók, akik a be- és visszaszállításhoz igénybe szeretnék venni a hivatal
autóját, elõre jelezzék Bárány Istvánnál a 06/30/340-3751 telefonon.
Mindenkit szeretettel vár:
Kis Miklós polgármester
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FIGYELEM!
A lakosság segítségét kérjük ismeretlen tettes/tettesek
leleplezésében. Tóth Tibor alpolgármester és Nagy Erzsébet
Nyársapát, Sugár utca 5. szám alatti lakosok ingatlanába
illetéktelenek hatoltak be, készpénzt és ékszereket
tulajdonítottak el. Kérjük, hogy aki bármilyen hasznos
információval szolgál, jelentkezzen Kis Miklós
polgármester úrnál.
A becsületes nyomravezetõ 100.000 Ft jutalomban részesül,
és kiléte NEM kerül nyilvánosságra!
Várjuk azon jószándékú, segítõkész lakosok jelentkezését,
akik információval tudnak szolgálni a betöréssel
kapcsolatban.
Köszönjük a segítséget!
Kis Miklós polgármester

PEST MEGYEI ÉRTÉKTÁR
VÁNDORKIÁLLÍTÁS
A Pest Megyei Értéktár vándorkiállítása Nyársapátra érkezik.
Legutóbb Hernádon volt látható a megye értékeit bemutató
tárlat, mely örömünkre hozzánk is megérkezik.
A vándorkiállítás megnyitójára 2018. október 19-én 16
órakor kerül sor - az 1956-os megemlékezéssel együtt – a
mûvelõdési ház nagytermében, melyre szeretettel várjuk
Nyársapát lakosságát.
A vándorkiállítás 2018. november 3-ig tekinthetõ meg a
Szarka-kúria múzeumi termeiben.
Kérjük, hogy a kiállítás megtekintése elõtt Bimbó Brigitta 06/
70/221-3468 számú telefonján szíveskedjenek a kívánt
látogatási idõpontot egyeztetni.
Nagy szeretettel várjuk az érdeklõdõket!
Mûvelõdési ház dolgozói

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!

ÓRÁNKÉNT HÁROM EMBER
HAL MEG A
DOHÁNYZÁS MIATT
BÁRMELY ÉLETKORBAN ÉRDEMES
ABBAHAGYNI A KÁROS SZENVEDÉLYT
Akár tíz évvel korábban halnak meg azok, akik
dohányoznak – derült ki a Magyar Kardiológusok Társasága
adataiból. A felmérések szerint a dohányzás abbahagyása
azonban – bármikor szánja is rá magát valaki – jelentõsen
javítja az életesélyeket. Az életmódváltásban segített a
vasárnapi Szívünk napja is, ahol ingyenes szûrésekkel,
elõadásokkal várták azokat, akiknek fontos az egészségük.
Magyarországon minden órában meghal három ember a
dohányzás következményeként, naponta 77, évente pedig
28 ezer olyan áldozatot veszítünk el, akinek a halála
összefüggésbe hozható a dohányzással – tájékoztatott a
Magyar Kardiológusok Társasága a Szívünk napja
apropóján, amelyet tegnap rendeztek a Millenárison.
– A dohányzás mind a szívünkre, mind a tüdõnkre káros
– hívta fel a figyelmet Fényes Márta tüdõgyógyász, az
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet Dohányzás
Leszokás Támogatási Módszertani Központ munkatársa.
Szavai szerint a dohányosok jelentõs részénél súlyos légúti
és tüdõmegbetegedéseket okoz a krónikus gyulladás és
rostpusztulás, ezért a dohányzással töltött évek során
fokozódó légzési nehéz-ség lép fel. A tüdõrák
kialakulásának hátterében is 80-90 százalékban a cigaretta
áll.
– Ereink, szívünk károsodása is markáns, mivel a lappangó
érelmeszesedés mentén a szív koszorúereiben, az agyat
ellátó erekben és a végtagi artériák-ban is szûkület alakul
ki. A dohányzás a lassan kialakuló koszorúér-elzáródás és
a hirtelen fellépõ szívinfarktus kialakulásáért is felelõs.
Akinek már volt korábban infarktusa, és továbbra sem
hagy fel a dohányzással, annak komoly esélye van arra,
hogy ez a súlyos állapot megismétlõdjön nála, és a második
infarktus gyakran halálos – hangsúlyozta Fényes Márta.
A tüdõgyógyász szerint a függõséggel kapcsolatos
betegségeknél nem csupán az egészségügyi rendszerre kell
terhelni a felelõsséget, hogy majd az orvosok karbantartják
a beteg állapotát, hanem kulcsszerepe van a dohányosok
életmódváltásának és elhatározásának is, hogy leteszik a
cigarettát. A leszokásban és a módszer megválasztásában
ingyenes segítséget kaphat bárki, aki igénybe veszi a
Korányi Intézetben mûködõ telefonos, leszokást támogató
programot a 06-80-44-20-44-es zöldszámon.
– A dohányzás abbahagyását hamar meghálálja a szervezet.
Már 24–48 óra után eltûnik a szén-monoxid a vérbõl,
három napon belül csökkennek a légzési panaszok, a
köhögés, két-három héten belül enyhülnek az elvonási
tünetek és már egy éven belül felére csökken a szív- és
érrendszeri betegségek kockázata – hangsúlyozta Fényes
Márta.
Forrás: Magyar Idõk
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ÓVODAI

HÍREK

TALÁLTAM EGY FALEVELET, GESZTENYE FA LEVELÉT…
Gyönyörû õszi napra virradtunk
szeptember
12-én,
így
hát
felkerekedtünk a kiscsoportosokkal,
hogy ellátogassunk a nagykõrösi
Cifrakertbe. Segítségünkre voltak
ebben az önkormányzat autói, Bimbó
Pali bácsi és Bárány Pista bácsi,
valamint a szülõk, akik üléseket,
ülésmagasítókat biztosítottak a
gyerekeknek. Köszönjük!
Hatalmas örömmel vettük birtokba a
parkot, ahol szebbnél szebb õszi

kincsekkel töltöttük meg kis Reméljük még számos hasonló
tapasztalatszerzésben lehet részünk így
kosárkáinkat.
A gyûjtögetés után a Maci csoportosok együtt óvodás társainkkal.
kipróbálhatták az új játszótereket is.
Kiscsoportos óvó nénik
Élményekkel
és
kincsekkel
megrakodva, fáradtan értünk vissza az
óvodába, néhányan már el is aludtak
az autóban.
A makkok, gesztenyék, szép falevelek
azóta is mindennapi játékunk,
barkácsolásunk eszközei.

FÕVÁROSI ÁLLATKERTBEN JÁRTUNK!
Óvodánk középsõ és nagycsoportos
gyermekei izgatottan gyülekeztek
2018. 09. 17. reggelén, hiszen az
önkormányzat támogatásával a
Fõvárosi Állat- és Növénykertbe
mehettünk kirándulni.
Már az oda utunk is izgalommal telt,
mert egy kirándulós busszal utaztunk.
Az állatkertben sok-sok érdekes és
különleges állatot láttunk. Az egyik
legnagyobb élményünk a jeges medvék

búvárkodása volt. Olyan szerencsések
voltunk, hogy zsiráfokat is egész
közelrõl láthattunk, mivel kíváncsian
kihajoltak a felettünk lévõ fa lombját
eszegetni.
Fáradtan, de tele élménnyel értünk
haza.
Köszönjük az
élményt és a lehetõséget!
Óvó nénik

ISKOLAI HÍREK

AKADÁLYVERSENY
NAGYKÕRÖSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG
2018. október 25-én
09.00-11.00 óra között
Nyársapáton, a Mátyás Király
Általános Iskolában
(2712 Nyársapát,
József Attila út 6.)
„Bike Safe” program keretében
kerékpár regisztrációs lehetõség.

„kicsiknek"
Szeptember 28-án délelõtt 10 órától az 1-4. osztályosok
kipróbálhatták mennyire gyorsak és ügyesek. 4 akadályból
álló pályán versenyeztek fiúk és lányok. Padon kúszás,
kislabdával célbadobás, ugrás, futás, bójákra célzás. A
teljesített pálya után finom almát ropogtathattak a gyerekek.
Az az osztály, aki még nem került sorra játékos feladatokat
próbálhatott ki egy kijelölt pályán.
A gyerekek és pedagógusok egyaránt jól érezték magukat.
Nagy küzdelmek az idõvel, gyors befutó, majd pihenés.
Jövõre is szívesen veszünk részt ilyen jellegû
megmozduláson a sport szeretetéért, egészséges életmódért,
az együtt játszás öröméért.
Köszönet a kollégák segítségéért!
A szervezõk nevében: Dobozi Julianna
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FERGETEGES FORGATAG
A 2018/2019-es tanév sok újdonságot, kihívást tartogat
számomra. Ezek közül a legfontosabb, hogy nyolcadikos
osztályfõnökként eligazítást nyújtsak a rám bízott gyerekek
számára a pályaválasztás „útvesztõjében” .
Nem egyszerû feladat, be kell valljam. Hiszen igen nagy
felelõsség, hogy milyen szakmát választanak a gyerekek,
vajon ez illik-e a személyiségükhöz, és nem utolsósorban az
is fontos tényezõ, mennyire versenyképes az a szakma, amire
a választás esett. Ezekben a kérdésekben igyekszem a legjobb
tudásom szerint segíteni a gyerekeknek és szüleiknek egyaránt.
Ezért is vettem nagy örömmel a Toldi Miklós Élelmiszeripari
Szakgimnázium és Szakközépiskola meghívóját a II. Toldis
Forgatag nevû rendezvényükre, amely 2018. szeptember 28án került megrendezésre.
Iskolánkból 11 tanuló jelentkezett, hogy részt szeretne venni
a Nagykõrösön megrendezett programokon. 8 nyolcadik
osztályos és 3 hetedikes tanulóval indultunk útnak pénteken
a 13 órás busszal. Hogy összekössük a kellemest a hasznossal,
miután megérkeztünk az úticélunkhoz, elsétáltunk fagyizni.
A fiúknak még egy kis focizásra is maradt idõ, mielõtt
bevetettük volna magunkat a forgatagba.
A Toldiban kedves fogadtatás várt minket, nagyon örültek,
hogy részt vettünk a programokon. Az iskola aulájában az
egyes szakmacsoportok mind-mind bemutatkoztak. A
gépészek az általuk készített középkori fegyverekkel bûvölték
el (elsõsorban) a fiúkat. Az analitikusok igazi
boszorkánykonyhával vártak bennünket: lombikokban
különbözõ „varázsfõzetek” voltak, amiket szaglás után fel
kellett ismerniük a gyerekeknek. De volt mikroszkóp is,
amivel meg lehetett figyelni közelrõl a rézgálicot, ásványokat,
de még egy méhecskét is.
A pékek gyönyörû kenyerekkel (mondhatni
kenyérkölteményekkel) tettek ki magukért, a cukrászok
standjánál mézeskalácsot és tortát lehetett díszíteni.
De volt itt illatlabirintus és szabadulószoba is. Az udvaron
bográcsban fõttek a finomabbnál finomabb fogások, sült a
kenyérlángos és a kürtõskalács. Ez utóbbiakból kóstolót is
kaptunk, a gyerekek legnagyobb örömére.
A sportpályán íjászkodni, petanque-ozni, krikettezni is
lehetett. Sõt, még egy lovas íjászbemutatót is láthattunk.
A tornatermekben focizni, röplabdázni, tollasozni lehetett.
Egy szóval: mindenki megtalálhatta a magának való
elfoglaltságot.
A nyársapáti gyerekek is örömmel próbáltak ki mindent,
ragyogó szemmel mesélték az élményeiket a nap végén.
Kicsit rövidebbre sikerült a nap, mint ahogy terveztük, mert
már 18 órakor Nyársapáton voltunk, a tervezett 19 órával
szemben. Szóljon mentségünkre, hogy nagyon elfáradtunk a
programok sokaságában.
A végén megemlíteném, hogy nagyon büszke vagyok a
gyerekekre. Végig fegyelmezetten viselkedtek, mind az
utazás, mind a Toldis programok során. Ezt az élményt külön
köszönöm számukra!
Horváth Dóra
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MÛVELÕDÉSI

HÁZ HÍREK

KEDVES NYÁRSAPÁTIAK!
Egyre inkább kezdenek meghonosodni az úgynevezett
„nyitott polcok” az olvasó, könyvszeretõ emberek nagy
örömére. Többfelé találkozhatunk ezzel a kezdeményezéssel
jártunkban-keltünkben az országban, de egy dologban mind
megegyeznek: szabadon levehetsz róluk neked tetszõ könyvet,
cserébe nem kell mást tenned, mint a helyére rakni egy
sajátot, amire már nincs szükséged.
Ettõl jobb dolog talán nem is történhetne az otthon fellelhetõ
és már feleslegessé vált másodpéldányokkal, könyvekkel.
(Tudom, nincs olyan, hogy felesleges könyv, de lássuk be:
elõfordul, hogy olyanokat raktározunk otthon, amikrõl tudjuk,
hogy soha többé nem fogjuk kinyitni, pedig jó kis olvasmány
volt – éppen ezért másnak is jó lehet.)
Szeretnénk útjára indítani egy kezdeményezést egyenlõre a
könyvtárban, késõbb, ha igény van rá, akár a buszmegállókban
is elképzelhetõ.

2018. szeptember 30-tól – a népmese napjától - a
könyvtár elõterében kialakításra került egy nyitott
polc, természetesen könyvekkel; ezt lehet használni
bárkinek:

„Hozz egy könyvet,
vigyél egy másikat!”
Szõke Piroska Andrea
ÁMK vezetõ

SZÍNHÁZBAN VOLTUNK
Az elõzõ évekhez hasonlóan az idén is lehetõségünk nyílt
arra, hogy Cegléden, a Kossuth Mûvelõdési Központ által
szervezett elõadásokra színházbérletet vásároljunk.
Nyársapátról 10 fõ döntött úgy, hogy közösen, összefogva,
két személyautóval megyünk együtt színházba.
A Patkós Irma színházbérlet 4 elõadásából szeptember 26án volt az elsõ, ami Rejtõ Jenõ - Szente Vajk - Gulyás
Levente: A szõke ciklon címû zenés akció vígjátéka volt.
A mulatságos, rejtõi fordulatokban bõvelkedõ mû
felejthetetlen pillanatokkal ajándékozta meg a teltházas
színházterem jó hangulatú, mosolygó, vagy éppen nevetõ
közönségét. És kik azok a színészek, akiknek ezeket a
csodálatos pillanatokat köszönhettük? Õze Áron, Lévay
Viktória, Szerednyey Béla, Pusztaszeri Kornél és Csonka
András.
Már alig várom a következõ elõadást, ami novemberben
a Furcsa pár lesz.
Nagyné Kovács Éva

TÁRSASTÁNC KÉPZÉS
NYÁRSAPÁTON!
Nagyon sok szeretettel várja
a Duende Tánciskola
a leendõ táncolni vágyó növendékeket!
Óvodás, valamint a 8-12 éves korosztály
jelentkezését várom.
Minden kedden: 17:00-18:00-ig a
Szarka Mihály Mûvelõdési és Szabadidõközpont
nagytermében.
Az órák keretein belül megismerkedünk a latinamerikai táncokkal, valamint a gyermek
Moderntáncokkal.
Év közben lehetõség nyílik fellépésekre, mikulás
gálamûsorra valamint év végi gálamûsorra, nyári
táborra.

Havi tagdíj: 4000Ft/hó
Érdeklõdni:
Nagy Éva
06/30/4094416 telefonon lehet.

A NÉPDALKÖRRÕL
Augusztus 25-én Egerben arany minõsítést értünk el.
Köszönöm minden kedves énekesnek, citerásnak a rengeteg
munkát, hiszen egy éve énekelünk együtt ilyen felállásban.
Folyamatban vannak a CD-vel kapcsolatos munkálatok,
minden készen áll arra, hogy októberben megtörténjen a
feléneklés. A pályázatunkhoz kapcsolódó teendõk zajlanak.
Októberben meghívásunk van még Nagykõrösre, ill. Inárcsra
népzenei találkozóra, és még az idén novemberben részt
vehetünk egy újabb megmérettetésen, talán addigra elkészül
az új fellépõruhánk is.
Nagy Erzsébet
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EGY KIS TÖRTÉNELEM

AVAGY

KIK IS VAGYUNK VALÓJÁBAN

2. RÉSZ
Templom
Nyársapát Árpád-kori templomának
építése az 1100-1200-as évekre tehetõ.
Az eredetileg román stílusú, lõrés szerû
ablakokkal, egy nagy térre és egy kicsi
oltár részre osztható templomot
kibõvítették a középkorban. Új
ablakokat és helyiségeket kapott a
gótika jegyében. A török hódoltság
idején a háborús pusztítások ellenére
sem pusztult el teljesen a templom,
jóllehet a falu gyakran vált lakatlanná.

1632-ben Nagykõrös mezõváros
tanácsa pénzadománnyal támogatta a
nyársapáti
reformátusok
templomépítését. A falu végleges
elnéptelenedésével megpecsételõdött a
templom sorsa is. Romjait a Templompart rejti a mai napig.
A XIX. század második felében és a
XX. század elsõ felében a nagykõrösi
református és római katolikus egyház
tiszteletesei, papjai tartottak

istentiszteletet ill. misét Nyársapáton,
az iskola épületében. Az 1990-es
években a nagykõrösi Szent László
Római
Katolikus
Egyház
kezdeményezte az új templom építését,
amelyet társadalmi összefogással 2000ben szenteltek fel. Harangjának
felszentelésére pedig 2004-ben került
sor.
Bimbó Brigitta

BURSA HUNGARICA FELSÕOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
Nyársapát Község Önkormányzata az
Emberi Erõforrások Minisztériumával
együttmûködve 2019. évre kiírta a
Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
Az „A” típusú pályázatra azok a
Nyársapáton állandó lakóhellyel
rendelkezõ hátrányos szociális
helyzetû felsõoktatási hallgatók
jelentkezhetnek, akik felsõoktatási
intézményben (felsõoktatási hallgatói
jogviszony keretében) teljes idejû
(nappali munkarend) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményezõ
alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményezõ
mesterképzésben,
osztatlan
képzésben, vagy felsõfokú, illetve
felsõoktatási szakképzésben folytatják
tanulmányaikat. A pályázat kötelezõ
melléklete a felsõoktatási intézmény
által kitöltött eredeti jogviszonyigazolás a 2018/2019. tanév elsõ
félévérõl.
A „B” típusú pályázatra azok a
Nyársapáton állandó lakóhellyel
rendelkezõ hátrányos szociális
helyzetû fiatalok jelentkezhetnek,
akik a 2018/2019. tanévben utolsó

éves,
érettségi
elõtt
álló
középiskolások, illetve felsõfokú
végzettséggel nem rendelkezõ,
felsõoktatási intézménybe még
felvételt nem nyert érettségizettek, és
a 2019/2020. tanévtõl kezdõdõen
felsõoktatási intézmény keretében
teljes idejû (nappali munkarend)
alapfokozatot és szakképzettséget
eredményezõ alapképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsõoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni.
Csak azok részesülhetnek ösztöndíjban,
akik 2019-ben elõször nyernek
felvételt felsõoktatási intézménybe és
tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben
ténylegesen megkezdik.
A pályázatbeadáshoz a Bursa
Hungarica
Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttmûködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPERBursa rendszer) egyszeri pályázói
regisztráció szükséges, melynek
elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/
paly/palybelep.aspx.
Azok a pályázók, akik a korábbi
pályázati évben regisztráltak a
rendszerben, már nem regisztrálhatnak
újra, õk a meglévõ felhasználónév és

jelszó birtokában léphetnek be az
EPER-Bursa rendszerbe.
A regisztrációt vagy a belépést
követõen lehetséges a pályázati
adatok feltöltése a pályázók részére.
A személyes és pályázati adatok
feltöltését követõen a pályázati ûrlapot
kinyomtatva és aláírva az
Önkormányzati Hivatalban kell
benyújtaniuk a pályázóknak. A
szociális rászorultság igazolására
mindkét típusú pályázat esetében
kötelezõ csatolni a pályázó és a vele
egy háztartásban élõk egy fõre jutó
havi nettó jövedelmérõl szóló
igazolásokat és vagyonnyilatkozatot.
A pályázat csak a pályázati kiírásban
meghatározott
csatolandó
mellékletekkel együtt érvényes.
A pályázatok benyújtási
határideje 2018. november 6.
A pályázati kiírás megtalálható az
önkormányzat hirdetõtábláin. További
felvilágosítás az Önkormányzati
Hivatalban kapható.
Dr. Bicskei Krisztina
jegyzõ
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SPORT HÍREK
Szeptember 15-én, szombaton
rendezték a Közép-Magyarország diák
I. - diák II. kötöttfogású diákolimpia
területi bajnokságát és Skultéty Sándor
emlékversenyt Abonyban.
A Nyársapáti Szabadidõ SE a Területi
Bajnokságon két fõvel a gyermek és
nõi versenyen négy fõvel képviseltette
magát.
A diák II. 50 kg-ban birkózó Báger
Roland a 3. helyen végzett és ezzel
kivívta a jogot az országos döntõben
való induláshoz.
A gyermek korosztályban és a
lányoknál mindegyik nyársapáti
felállhatott a dobogóra.
Eredmények:
diák II.
50 kg 3. Báger Roland
gyermek korosztály
24 kg 3. Kovács Roland
3. Csontos Pál

lányok

akit 4-0-ra pontozással vert meg és
ezzel újabb bajnoki címet szerzett.
22 kg 2. Báger Dorina
35 kg 3. Báger Barbara

Az elmúlt évek talán legmagasabb
létszámú kadet bajnokságát rendezte a
Tatabányai SC Birkózó Szakosztálya
a Földi Imre Sportcsarnokban
szeptember 29-én szombaton. A
kötöttfogásban
lebonyolított
bajnokságon 39 szakosztály, 148
birkózója próbált szerencsét. A
Nyársapáti Szabadidõ SE két fõvel
képviseltette magát és nagyszerûen
szerepeltek. A 11 bajnoki címbõl egyet
az 55 kg-ban szõnyegre lépõ
Kecskeméti Dávid szerzett meg. Dávid
egész nap nagyszerûen birkózott. A
nyolcad döntõben a ceglédi ellenfelét
10-1-re verte technikai tussal. A negyeddöntõben az orosházi ellenfelét 36
másodperc elteltével, tussal gyõzte le.
A döntõbe kerülésért az ESMTK
versenyzõjét egy szoros mérkõzésen 21 arányban múlta felül. A döntõben egy
újabb ESMTK-ás birkózó következett,

Eredmények:
55 kg 1. Kecskeméti Dávid
Pap Ferenc
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ANYAKÖNYVI HÍREK

HIRDETÉSEK

Meghalt:
Tóth Sándorné Nyársapát, Sugár u.
5. szám alatti lakos 2018.
szeptember 7-én, 93 éves volt.
Kovács László Nyársapát, Posta u.
36. szám alatti lakos 2018.
szeptember 16-án, 57 éves volt.
Emléküket õrizzük!

Anikó Fodrászat

HALASIÉK TÜZIFA KFT.

hétfõ-szerda-péntek:
délután
kedd-csütörtök-szombat:
délelõtt
Bejelentkezés a fodrászüzletben
valamint a 06-20-485-2913, 53-389106 telefonszámon.

Az árak a házhozszállítás
díját tartalmazzák.

Született:
Boda Csaba és Balogh Melinda
Nyársapát, Dózsa György út 40. szám
alatti lakosok KRISTÓF nevû
gyermekük 2018. szeptember 4-én.

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

Köszöntjük az újszülöttet!

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik édesapánkat,
Kovács Lászlót, utolsó útjára
elkísérték, bánatunkban velünk együtt
éreztek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek.

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

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

Érd.: 06-20-260-7365
Nagykõrösi telephelyre keresünk
bútorasztalost és férfi betanított
munkást, egy mûszakos munkarendbe.
Jelentkezni a butorszer@gmail.com email címen vagy a 0670/698-9659-es
telefonszámon lehet.
József Attila út 40. szám alatti 2 szobás
ház eladó.
Érdeklõdni: 70-397-6582

Eladó / kiadó Nyársapáton a Kertes
utcában villannyal, kúttal rendelkezõ
Viola utca 2. szám alatti családi ház
felszántott zártkert.
A gyászoló család
eladó.
Érd.: 389-021
Érdeklõdni: 06-30-578-1427
06-20-340-3676
Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon barátainknak
és ismerõseinknek, akik a távolság ellenére vállalták, hogy
Édesanyámat elkísérjék utolsó útjára. Köszönjük azoknak is
akik lélekben velünk voltak ezekben a nem könnyû
pillanatokban.

Nagykõrösön Tázerdõ dûlõben tanya eladó. Bekerített terület,
2 szoba, konya, fúrott kút, villany.
Irányár: 2.500.000.- Ft
Érdeklõdni: 06-20-3148-407

NYÁRSAPÁTI HÍRMONDÓ
Azért azonban már kevésbé vagyunk hálásak, hogy volt
valaki, aki kihasználta ezt a szomorú helyzetet, galád módon
behatolt a lakásunkba és elvitte édesanyám temetésre félretett
pénzébõl a megmaradt összeget, ill. az utolsó havi nyugdíját.
Elvitte a közel 60 év alatt ajándékba kapott családi ékszereket,
amiknek inkább jelképes értéke volt, de számunkra kedvesek.
Többek között születésnapi ajándékként kapott csipke mintájú
ezüst karkötõ, a fehérarany fülbevaló, a nyakláncként viselhetõ
ezüstóra, az augusztus 20-án kapott díszpolgári pecsétgyûrû
Nyársapát címerével stb. Mi sem gondoltuk, hogy ez velünk
is megtörténhet. Ilyen emberek is élnek közöttünk.
Vigyázzunk egymásra, értékeinkre!
Tóth Tibor és Nagy Erzsébet

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

