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ADVENTI PROGRAMOK

MEGHÍVÓ
Nyársapát Község Önkormányzat Képviselõtestülete 2018. november 30-án (péntek) 16
órakor a
Szarka Mihály Mûvelõdési és
Szabadidõközpont nagytermében
FALUGYÛLÉST tart, melyre
tisztelettel meghívja a falu lakosságát.

Tisztelettel várjuk Nyársapát lakosságát adventi
programjainkra 2018. december 2-án, december 9-én,
december 16-án és december 23-án vasárnap este 17
órakor a templom elõtt, ahol hagyományainkhoz híven az
alkalomhoz illõ helyi mûsorral, forró teával, forralt borral
és szívbõl jövõ szeretettel együtt készülõdünk karácsony
szent ünnepére.
Mûvelõdési ház dolgozói

A falugyûlésen képekben, projektoros vetítés keretében
tájékoztatjuk Tisztelt Lakosságunkat a
2018-as év történéseirõl, fejlesztéseirõl.
A rendezvény vendéglátással zárul.
Mindenkit szeretettel vár:
Kis Miklós polgármester

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI FÓRUM KERETÉBEN
A „MINI Vállalkozói Zóna és inkubátorház kialakítása NYÁRSAPÁTON” címû
projekt jelen állásának ismertetése
a Szarka Mihály Mûvelõdési és
Szabadidõközpont nagytermében
(2712 Nyársapát,
Szarka Mihály u. 7.)

Tájékoztatom a Tisztelt
Lakosságot, hogy a
Versenyképes Középmagyarországi Operatív
Program „Az üzleti
infrastruktúra
fejlesztésének
támogatása Pest megyében” címû
felhívás keretében megvalósuló projekt
alakulásáról, a soron következõ
lakossági fórumunkon, prezentációval
egybekötött interaktív ismertetõt
tartunk.

Kérjük jelenlétükkel tiszteljék meg a
fórumot,
véleményükkel
és
észrevételeikkel segítsék ennek, a
település életében nagy jelentõséggel
bíró beruházásnak a sikeres
A fórumon résztvevõ lakosok a pre- megvalósítását.
zentáció megtekintését követõen feltehetik a projekthez kapcsolódó kérdéseiket a helyszínen.

A lakossági fórumot

Részletes információ a
projektrõl
a
www.nyarsapat.hu és a
www.palyazat.gov.hu
honlapokon érhetõ el.

2018. november 30-án
16.00 órakor tartjuk

A projekt azonosító
száma: VEKOP–
1.2.2-15-2016-00021
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KÉPES BESZÁMOLÓ A FEJLESZTÉSEKRÕL

Inkubátorház

Inkubátorház

Erdei iskola

Erdei iskola

Az óvoda melletti terület

Egészségház

Az óvoda melletti területen épülõ bõlcsöde látványterve. A
pályázat beadásra került, várjuk a kedvezõ elbírálást!

H ÍRMONDÓ
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TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT…
Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2018. október 01-jén ülésezett. A Képviselõ-testület 2018.
november 01-tõl az alábbi étkezési térítési díjakat állapítja
meg: Óvoda: tízórai 152,4.-Ft/nap, uzsonna 152,4.-Ft/nap,
ebéd 431,8.- Ft/nap Iskola: tízórai 177,8.-Ft/nap, uzsonna
177,8.-Ft/nap, ebéd 482,6.- Ft/nap.
Az Önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához.
Az óvodaköteles korú gyermekek megnövekedett létszáma
miatt szükségessé vált az óvodai csoportlétszám túllépésnek
engedélyezése, melynek értelmében a felvehetõ maximális
gyermeklétszám egy csoport esetén 30 gyermeket jelent.
Csapadékvíz elvezetõ rendszer kiépítése tárgyában lezárult
a közbeszerzési eljárás, hárman nyújtottak be ajánlatot, a
testület döntése alapján a közbeszerzési eljárás nyertese a
Penta Általános Építõipari Kft., aki a legjobb ár-érték
arányra vonatkozó érvényes ajánlatot tette.

amelyekre az engedélyt 2018. december 31-ig
megkérik, mentesülnek a vízgazdálkodási bírság,
valamint az igazgatási és szolgáltatási díjak alól.) A
moratórium meghosszabbítása nemcsak a házi
vízigény kielégítésére szolgáló kutakat érinti, hanem
a mezõgazdasági öntözési célt szolgáló fúrt kutakat
is. A legalizált mezõgazdasági hasznosítású kutak
tulajdonosai európai uniós vidékfejlesztési
pályázatokon is elindulhatnak. A moratórium
meghosszabbítását néhány nappal ezelõtt a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara kezdeményezte.
Kormányzati szándék továbbá, hogy az újonnan
létesítendõ kutak engedélyezése, valamint a már
meglévõ illegális kutak fennmaradására irányuló
eljárás a jövõben az állampolgárok számára a lehetõ
legegyszerûbb, leggyorsabb és legköltséghatékonyabb
folyamat legyen. E cél megvalósítása érdekében aktív
kormányzati munka zajlik a Belügyminisztérium és
az Agrárminisztérium együttmûködésében, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara szakmai bevonásával.
Forrás: AM Sajtóiroda/nak.hu

Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2018. október 19-én rendkívüli ülést tartott.
A Képviselõ-testület újratárgyalta az étkezési térítési díjról
szóló rendeletet. A szolgáltató 10 % engedményt adott,
illetve az önkormányzat 50.- Ft támogatás biztosít az ebéd
árából. 2018. november 01-tõl érvényes étkezési térítési
díj: Óvoda: tízórai 137,16.-Ft/nap, uzsonna 137,16.-Ft/nap,
ebéd 338,62.- Ft/nap Iskola: tízórai 160.-Ft/nap, uzsonna
160.-Ft/nap, ebéd 384,34.- Ft/nap.
Külterületi utak fejlesztése tárgyában pályázatot nyert az
önkormányzat, a közbeszerzési eljárás eredménytelenül
zárult le, ezért szükséges az új eljárás ismételt kiírása. A
pályázat keretén megvásárolható mezõgazdasági gép
beszerzéséhez a szükséges önerõ összegét a 2018. évi
felhalmozási tartalék keret terhére biztosítja az
önkormányzat.
Kis Miklós polgármester

A

PARLAMENT ELÕTT A TÜRELMI IDÕSZAK

MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ JAVASLAT

Benyújtotta a kormány a fúrt kutakra vonatkozó
engedélyezési moratórium 2020 végéig való
meghosszabbítására irányuló javaslatát az
Országgyûlésnek. A vízgazdálkodásról szóló
törvény megváltoztatását a NAK kezdeményezte.
A kormány által október 20-án beadott, a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
módosítására irányuló javaslata szerint mentesülne
a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az, aki
engedély nélkül, vagy engedélytõl eltérõen létesített
vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító
vízilétesítményt és annak fennmaradási engedélyét
2020. december 31-ig kérelmezi. (A jelenleg hatályos
jogszabályok alapján azon engedély nélküli kutak,

TÁJÉKOZTATÁS
AZ ENGEDÉLY NÉLKÜL FÚRT VAGY
ÁSOTT KUTAK ENGEDÉLYEZTETÉSÉRÕL

Az Országgyûlés 2017. évben is módosította a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a
továbbiakban: Vgtv.), amely 2018. január 1. lépett hatályba.
A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság
megfizetése alól az a létesítõ, aki 2018. január 1-jét
megelõzõen engedély nélkül vagy engedélytõl eltérõen
létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi
fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig
kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei
fennállnak.
Milyen engedélyt ad ki a jegyzõ?
A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez
és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban
az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély
nélkül került megépítésre, vagy attól eltérõen került
megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni.
Tekintettel arra, hogy a Vgtv. nem tesz különbséget a
vízkivételt biztosító kutak között, így ezek utólagos
engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi
vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkezõ jegyzõ,
illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkezõ
fõvárosi, és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi
igazgatóságok (a továbbiakban: katasztrófavédelmi
igazgatóság) között. A vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a jegyzõ engedélye
szükséges
a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez,
fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következõ
feltételeket együttesen teljesíti:
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aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérõl szóló
kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve
elõzetesen lehatárolt belsõ, külsõ és hidrogeológiai
védõidom, védõterület, valamint karszt- vagy
rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/
év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti
szûrésû vízkészlet felhasználásával üzemel,
ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági
határozattal, egyszerû bejelentéssel rendelkezõ ingatlanon
van, és magánszemélyek részérõl a házi ivóvízigény és a
háztartási igények kielégítését szolgálja, és
ac) nem gazdasági célú vízigény;
b) az ab) pontban szereplõ házi ivóvízigény kielégítését
szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási
feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez,
üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítõ,
aki 2018. január 1-jét megelõzõen engedély nélkül vagy
engedélytõl eltérõen létesített vízkivételt biztosító
vízilétesítményt, a Vgtv 31. § bekezdésének (1) pontja
szerint, a vízügyi hatóság által lefolytatott egyes
közigazgatási eljárásokért igazgatási szolgáltatási díjat
kell fizetni, kivéve ha az eljárás (2) Mentes a díjfizetési
kötelezettség alól b) a vízkivételt biztosító
vízilétesítmények engedélyezési eljárása a 29. § (7)
bekezdés b) pontjában meghatározott idõpontig, azaz
a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018.
december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának
feltételei fennállnak.
A fennmaradási engedélyezési eljárás során szakértõként
be kell vonni a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságot minden esetben annak megállapítására, hogy
a kút nem veszélyeztet karszt- vagy rétegvíz készletet.

Röviden összefoglalva a fenti feltételeket:
a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, 500 m3/év
vízigénybevétel alatti, a kút épülettel rendelkezõ
ingatlanon van, magánszemély a kérelmezõ, a kút házi
ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését
szolgálja; a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál,
akkor a fennmaradási engedélyezés a jegyzõ
hatáskörébe tartozik.
Amennyiben az elõzõ feltételek közül bármelyik nem
teljesül, akkor nem a jegyzõ, hanem a
katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a
kút fennmaradási engedélyezési eljárása!
A jogszabály meghatározza-e a gazdasági célú vízigény
fogalmát?
Gazdasági célú vízigénynek minõsül minden, a háztartási
igénytõl eltérõ, azt meghaladó vízigény. A gazdasági célú
vízigénybe beletartozhat a locsolás, vagy az állatitatás is,
amennyiben ezzel az engedélyes nem a saját háztartási
igényeit elégíti ki, azaz a víz használatával gazdasági
haszonnal járó tevékenységet végez.
Vízjogi fennmaradási engedélyezés menete:
A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem
benyújtása elõtt tervdokumentációt kell készíttetni a
vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció
tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a
továbbiakban: BM rendelet) szerint. Fontos, hogy a felszín
alatti vízkészletekbe történõ beavatkozás és a vízkútfúrás
szakmai követelményeirõl szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM
rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) szerint
tervdokumentációt csak olyan tervezõ készítheti, aki a
Magyar Mérnöki Kamara erre följogosító szakterületi
tervezõi jogosultságával rendelkezik.
A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelemnek
tartalmazni kell a BM rendelet által elõírt adatokat, tehát:
a tervdokumentációt, tervezõ mérnöki jogosultságát
igazoló igazolásokat, és a kérelmet.
Az eljárás mentes a bírság és az igazgatási szolgáltatási
díjfizetési kötelezettség alól az 1995 LVII. évi
vízgazdálkodási törvény (a továbbiakban: Vgtv )29. §
bekezdésének (7) (a) pontja szerint, mentesül a

Csak a szakhatósági hozzájárulás, valamint a
szakértõi vélemény esetén adhat ki a jegyzõ
fennmaradási engedélyt!
Milyen kútra kell fennmaradási engedélyt kérni?
Minden olyan kútra vonatkozóan fennmaradási engedélyt
kell kérni, amelyet engedély nélkül létesítettek. Fontos,
hogy a fennmaradási engedélyezési eljárást a jogalkotó
kiterjeszti mind az ásott, mind a fúrt kutakra.
A locsolási céllal létesült kutak fennmaradási
engedélyeztetése és az ivóvíz igény kielégítése céljából
létesült kutak eljárásában van különbség?
Csak akkor kell a szakhatóságot bevonni, ha a kút ivóvíz
igény kielégítésére szolgál. Vagyis amennyiben van
vezetékes ivóvíz az ingatlanon és a kút pl.: csak locsolásra,
vagy állatitatásra szolgál és ez nem gazdasági célból
használják, akkor nem kell a Népegészségügyi Fõosztályt
szakhatóságként bevonni. A szakhatóság az eljárása során
a kérelmezõt akkreditált laboratórium vízmintavételre
kötelezi és megfelelõ vízminõség esetén adja meg a
szakhatósági hozzájárulását.
A vízgazdálkodási bírság A Vgtv. 2018. december 31-ig
mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat a
létesítõket, akik a Vgtv. módosítása elõtt létesítettek kutat.
Azonban aki 2018. december 31-ig nem kér fennmaradási
engedélyt az engedély nélkül fúrt kútra, annak 2019.
január 1-tõl vízgazdálkodási bírságot kell fizetni. A
bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének
80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat
esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A természetes személyre
kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000
forintot. A fentiekbõl is látható, hogy a jogalkotó a kutak
engedélyeztetési eljárását tette díjmentessé.
Milyen költsége van az eljárásnak?
Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)
bekezdésében meghatározott 3000 forint általános tételû
eljárási illetéket kell megfizetni.
dr. Bicskei Krisztina
jegyzõ

H ÍRMONDÓ
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MAGYAROK KENYERE PROGRAM
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a MAGOSZ (Gazdakörök) együttmûködésével a 2018. évi Magyarok Kenyere
program keretében 500 kg lisztet adományozott térítésmentesen Nyársapát Község Önkormányzata részére. Az
adományból október hónapban 77 nyársapáti család részesült 5 és 10 kg-os mennyiségben.
Kis Miklós polgármester

1956-OS MEGEMLÉKEZÉS
Nyársapáton 2018. október 19-én 16
órakor kezdõdött megemlékeztünk az
56-os forradalom eseményeirõl,
hõseirõl a Szarka Mihály Mûvelõdési
és Szabadidõközpont nagytermében.
Megemlékezésünk elején közösen
énekeltük el nemzeti himnuszunkat,
majd ezt követõen ünnepségünk
szónoka, Kisfaludi Aranka, a Pest
Megyei Értéktár munkatársa adózott a
hõsök
emlékének.
Az
idei
megemlékezésünk eltért az eddigiektõl,
mivel ezen alkalommal került sor a
Pest
Megyei
Értéktár
vándorkiállításának megnyitójára is. A
kiállítást szintén Kisfaludi Aranka

nyitotta meg beszédét összekapcsolva
az 56-os helyi szellemi értékekkel.
Ezt követõen kezdõdött a Szabad
Ötletek Színháza irodalmi mûsora
Túróczi Éva, Kósa Dénes, Bor Viktor
és Pintér Gábor közremûködésével,
mellyel a forradalmi eseményeket,
olyan pillanatokat, történelmi
személyeket elevenítettek meg, akik
fõszerepet játszottak a forradalom
megszületésében és végül embertelen
leverésében. Az Õ párbeszédeiken,
cselekedeteiken keresztül betekintést
nyerhettünk
Magyarország
történelmének egyik legtragikusabb
idõszakába.

Megemlékezésünk a templom elõtti
kopjafánál folytatódott, ahol Szõke
Piroska Andrea, az ÁMK vezetõje
osztotta meg gondolatait az 56-os
eseményekrõl és az abban résztvevõ
hõsökrõl.
Beszédében
külön
köszöntötte Farkas Albertet, aki
gimnáziumi diákként résztvevõje volt
a forradalom ceglédi eseményeinek. A
megemlékezés után az önkormányzat,
az intézmények és a nyársapáti civil
szervezetek képviselõi helyeztek
koszorút a kopjafa talapzatára. A
koszorúzás
után
mécseseket
gyújtottunk, tisztelegve az 1956-os
események hõs résztvevõi elõtt.
Nagyné Kovács Éva

TISZTELT EMLÉKEZÕ KÖZÖNSÉG, HÖLGYEIM ÉS URAIM!
Szeretném megköszönni, hogy ide
fáradtak és 1956 hõseire együtt
emlékezhetünk.
Külön köszöntöm Farkas Berci bácsit,
aki gimnáziumi diákként résztvevõje
volt a ceglédi eseményeknek.
Október
huszonharmadika
a
szabadságszeretet üzenetét közvetíti.
Az ünnepi koszorúzás elõtt egy 1956
hõs: Jakab Zoltán szavait szeretném
felidézni
egy
budapesti
mérnökemberét, akit az események
annyival magukkal ragadtak, hogy a
62 évvel ezelõtti történések az õ
szavaival úgy idézõdnek fel elõttünk,
mintha a legfényesebb idõket élte
volna át.
„Olyan feledhetetlen összetartozás- és
együvé tartozás-érzése volt az
embernek, hogy ez a mindig széthúzó
magyarság végre egységes tudott lenni.

Minden ember a testvérének érezte a
másikat. Amikor sorba álltunk akár
kenyérért akár vízért, vagy valami
élelmiszerért, egymást elõre engedõ
elõzékenységgel fordultak egymáshoz
az emberek. Valami csodálatos,
katartikus érzés volt az emberekben.
Mintha valami ezeréves átoktól vagy
bûntõl szabadultunk volna meg. Dávid
legyõzte Góliátot.”
Az idézet központi szavai:
összetartozás, együvé tartozás, egység,
testvér, elõzékenység, csoda,
katartikus, szabadulás, gyõzelem,
felszabadultság.
Ezek a szavak voltak a magyarság
egyik legnagyobb gyõzelmének 1956ban a kulcs szavai és ezek azok, amiket
ma is megtehetünk,megtehetnénk újra
és újra. Megtehetünk mi, a világban

szétszórt magyarok,mi Kárpátmedencei magyarok, és mi itt az
óhazában, mi itt Nyársapáton
magyarok. Csak rajtunk múlik.
Köszönöm, hogy itt vannak, és együtt
hajthatjuk fejünket tiszteletadásra.
Szõke Piroska Andrea
ÁMK vezetõ
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KÉPEK A MEGEMLÉKEZÉSRÕL

ÓVODAI

HÍREK

MAGYAR NÉPMESE NAPJA
2018. 09. 28-án az
ó v o d á b a n
megemlékeztünk a
Magyar
Népmese
Napjáról. Elek Apó
Óvodája vagyunk, így
szeretnénk, ha ez
hagyománnyá válna.
Benedek Elek születése napjához
köthetjük ezt a jeles napot amit idén,
elsõ alakalommal, az óvodásokkal
ünnepeltünk. Reméljük, jövõre az
iskolások is csatlakoznak! Az egész
napot átszõtte az oviban a népmese. A
nagycsoportosok például koronákat
készítettek, amit késõbb a meglepetés
báb-elõadáson a fejükön viseltek. Így
királykisasszonyok és királyfik is
ülhettek a nézõk között. Az elõadás a
Tatay Színház produktuma volt, ami

feledhetetlenre és fergetegesre
sikeredett. Örök emlék marad kicsinek
és nagynak. A gyermekek tátott szájjal
figyelték a színész házaspárt, gyerek
kacajból sem volt hiány; mindent
megtettek a szórakoztatásunkért.
Ezúton is köszönjük a színvonalas
produkciót! Találkozunk még.

„Erdõ,mezõ, hegy völgy, falu…
minden mesél itt. A mesék földje
ez-csuda-e, ha szép csendesen
mesemondóvá nõ a gyermek?”
(Benedek Elek)

Szõke Piroska Andrea
ÁMK vezetõ

H ÍRMONDÓ
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ÁLLATOK VILÁGNAPJA AZ ÓVODÁBAN
Az állatok világnapját 1931 óta
ünneplik minden esztendõben Szent
Ferenc emléknapján, október 4-én.
Ezen a napon már nem csak a vadon
élõ, kipusztulással fenyegetett állatok
védelmére hívjuk fel a figyelmet,
hanem a haszonállatokra és a
kedvtelésbõl tartottakra is.
Óvodánk gyermekei ezen alkalommal
egyik óvodásunk meghívására
ellátogattunk családjához. A kertben
sokféle háziállatot tekintettek meg a
csoportok.
A kissé félénk
„vendéglátókat” magokkal csalogatták
közelebb, hogy megsimogathassuk

õket. Az óvodába vezetõ sétautunkon
megtekintettük az udvarokban pihenõ
kutyákat, szarvasmarhákat. Halk
léptekkel közelítettünk a kis erdõ felé,
hogy meghallgathassuk a csicsergõ
madarakat, megfigyelhessük az
avarban vadászó cicát, és szomorkodva
tekintettük meg a lakatlanná vált
gólyafészket. Az óvoda udvarán
levelekbõl készítettünk bogár tanyát,
süni lakot a hideg télre készülõ
állatoknak.
Izgatottan vártuk Bakos Dóri és Mona
nevû terápiás kutyusát, akik bemutatót
tartottak nekünk. Néma csendben

figyeltük Monát, aki gazdája minden
utasítását fegyelmezetten teljesített. A
gyerekek örömmel simogatták meg és
kértek pacsit a barátságos kutyustól.
Szerzett tapasztalatainkat lerajzoltuk,
képeket, bábokat barkácsoltunk a
kedvenc állatunkról.
Köszönjük az említett családok
segítségét, hogy élményekben gazdag
napokat szereztek számunkra!
Óvoda dolgozói

SZÍNHÁZBAN JÁRTUNK!
Október 24-én a nagycsoportosoknak lehetõségük volt egy
nagyon élvezetes színházi elõadás megtekintésére.
Autóbusszal utaztunk Nagykõrösre. Útközben megcsodáltuk
az õszi tájat, a fák, bokrok, levelek színeit. Megfigyeltük a
közlekedést a városba, kipróbáltuk hogyan kell zebrán
gyalogosan átkelni.
A színház erkély részén kaptunk helyet. Megcsodáltuk a
színház berendezéseit, magát a színháztermet.

Az elõadás címe: Hetet egycsapásra c. népmese feldolgozása
volt. A színházi elõadás tökéletes volt, az énekes betétrészek
alatt hangosan tapsoltak a gyermekek. Az elõadás interaktív
volt, a gyermekek segíthettek a szereplõknek egy - egy
feladat megoldásában.
A díszletek, jelmezek, a szereplõk játéka minden óvodásnak
nagyon tetszett, melyet hangos tapssal köszöntek meg.
Óvoda dolgozói

FORTUNA MAZSORETT EGYÜTTES
Megkezdte a 2018/2019-es tanévet a Fortuna Mazsorett Együttes is. Üdvözletüket küldik a Krajcár és a Fantázia csoport
tagjai minden kedves olvasónak!
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ISKOLAI HÍREK

„KINIZSI PRÓBA”
Iskolánk csatlakozott az „Európai
Sporthét” rendezvényeihez, amely
2018. szeptember 23 – 30. között
zajlott. Regisztrálnunk kellett a
www.europaisporthet.hu oldalon és ott
ismertetni kellett az általunk kitalált
sporteseményt. Mi a „Kinizsi Próba”
nevet adtuk a sportrendezvényünknek,
melyet iskolai szinten szeptember 28án tartottunk. Az alsósok 1- 4.
osztályosok az iskola udvarán épített
akadálypályán versenyeztek egymással.
A felsõsök a sportpályán küzdöttek
meg a gyõzelemért csapatban és
egyénileg. A sportpálya körül 400 mes körpályán akadályverseny volt 7
akadállyal (rönkdobás, szekrényugrás,
patkódobás, mocsárjárás, zsákban
futás, célbadobás, átkelés a gerendán.
Az
akadályversenyen
külön
versenyeztek az 5 – 6., és 7 – 8.
osztályos lányok és fiúk.
Eredmények:
5 – 6. osztály lányok:
Barna Réka
Báger Barbara
Molnár Vivien
5 – 6. osztályos fiúk:
Rehor Géza
Kovács Zsolt
Jenei Márk
7 – 8. osztályos lányok:
Zakar Izabella
Pálfi Kinga
Czeróczki Kornélia
7 – 8. osztályos fiúk:
Kovács Ferenc
Kisfaludi László
Holló Márkó

szerepelhetett, ill. az alacsonyabb
évfolyamba járók a kötélhúzásban
annyival többen lehettek a 10 fõnél,
ahány évvel alacsonyabb osztályba
járnak.
Eredmények:
5 – 6. osztály lányok kakasviadal:
Molnár Vivien
Kis Virág
Báger Barbara
5 – 6. osztály fiúk:
Krenyóczi Martin
Balog Levente
Petrik Dávid
Vizespohártartásban: 2 db 3dl-es vízzel
tele poharat kellett mindkét kézben
elülsõ középtartásban tartani.
5 – 6. osztály lányok és fiúk:
Kis Virág
Krenyóczi Martin
Molnár Vivien
7 - 8 osztályos lányok
Szász Karolina
Kõvári Mónika
Varga Leila
Rönkdobásban:
5 – 6. osztály 8 kg-os rönk:
5. osztály
6. osztály
7 – 8. osztály 10 kg-os rönk:
1– 2. 7-8. osztály 39,40 m
Kötélhúzásban
7.
8.
6.
5.

osztály
osztály
osztály
osztály

Ez után egyéni versenyek voltak,
kakasviadal és vizespohártartás Patkó dobásban
versenyszámokban, majd következett
7. osztály
a csapatverseny kötélhúzásban,
8. osztály
patkódobálásban és rönkdobásban
3 – 4. 5 -6 osztály
szintén korcsoportonként. Minden
versenyszámban 5 lány és 5 fiú

A Magyar Szabadidõ Szövetség 15 db
pólót küldött a diákoknak, amit ezúttal
is köszönünk. Szeretném megköszönni
minden munkatársamnak a segítségét,
lelkesedését. Így igazán elmondhatjuk,
hogy jól sikerült versenydélutánt
rendeztünk. Külön gratulálok minden
résztvevõnek a lelkes hozzáállásáért.
Ezen a napon jól éreztük magunkat.
Víg Károly

H ÍRMONDÓ
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AZ ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZTÜNK

Mint minden évben, iskolánkban idén
is adóztunk a kivégzettek emlékének.
A 7. osztályosok igényes versekkel,
az események felidézésével, faliújsággal, mécsesek gyújtásával méltón
emlékeztek 1849. október 6-ára, a
vértanúk halálára. Az iskola minden

MAGUNK EREJÉBÕL
Szeptember elején elkezdõdött a tanítás. Örömmel töltene
el, ha ezt mondhatnám: A nyár folyamán átfestett tantermek,
biztonságos udvar várta az iskolába érkezõ gyermekeket.
Ez azonban nem fedné a valóságot. A harmadik osztályos
tanterem — szülõi összefogással — új köntösbe öltözött
már a tanév kezdetére. A példán felbuzdulva több osztály
szülõi gárdája kézbe vette gyermeke osztályának rendbe
tételét. Így kapott új ruhát a második, ötödik, hetedik,
nyolcadik és hatodik osztály terme is. A másodikos szülõk
a projektor felszerelését is megoldották. Energiát, idõt nem
kímélve zajlottak a munkálatok, általában hétvégén, így a
tanítási napokat nem zavarva. Több osztály szinte
használhatatlan táblájára is új festékréteget húztak, így
megint látható a tábla szövege. Minden kedves szülõnek
hálásan köszönjük a segítséget!
Iskolánk udvarán tavasszal készült el az épület elõtti járda
és az azt az utcával összekötõ rész. Az összekötõ szakasz
hídnak tûnt a magassága miatt, és ettõl balesetveszélyes
is volt. A vállalkozó a rézsû feltöltését elvégezte fél
kocsinyi föld betöltésével. Ez azonban a balesetveszélyt
nem szüntette meg. Az önkormányzattól kértünk segítséget.
Kistraktorral több fordulóban az egyik oldalra elegendõ
földet tudtak behordani az udvarra. A másik oldalra a
nyolcadikos fiúk taligázták át a vállalkozó által ott hagyott
kupacot. Egyengetés, gereblyézés után fûmaggal beszórták.
Mára már szépen zöldül a járda két széle.
Minden közremûködõ segítségét köszönjük!

lakója csendben, fegyelmezetten
hallgatta végig az emlékmûsort, mely
után a gyásznapon mi is csendes napot
tartottunk. Köszönjük a 7. osztályosok
lelkiismeretes felkészülését. Olvassák
most az egyik mûsorban elhangzott
verset:

JUHÁSZ GYULA:
VÉRTANÚINK
A föld alól, a magyar föld alól
A vértanúk szent lelke földalol:
E nagy napon, hol emlék s béke leng,
A bús bitókra hittel nézzetek!
Hittel, reménnyel, mert most kél a nap,
Minden napoknál szebb és szabadabb!
A nap, melyért mi vérben esve el,
Nyugodtan haltunk ama reggelen.
Szemünk nem látta, lelkünk látta csak,
Hisz onnan jönnek mind e sugarak;
Hisz onnan árad, új világ felett,
Szentháromságunk, mely jövõt teremt:
Szabadság minden népnek, aki él
S halni tudott egy megváltó hitér,
Egyenlõség, hogy Ember ne legyen
Mások szabad prédája, becstelen.
Testvériség, mely át világokon
Kézt fog a kézbe, hisz mind,mind rokon.
Ó magyarok, ti élõ magyarok,
A halhatatlan élet úgy ragyog
Rátok, ha az egekbe lobogón
Igazság leng a lobogótokon,
Az Igazság, mely tegnap még halott,
Világ bírájaként föltámadott.
A népek szent szövetségébe ti
Úgy lépjetek, mint Kossuth népei.
A föld alól, a magyar föld alól
A vértanúk szent lelke így dalol.

Általános iskola dolgozói
Vígné Kerekes Magdolna

ISMÉT ERZSÉBET A KÁRPÁT-MEDENCEI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY
Az elõzõ félévben sokszor hangzott el pályázatai kapcsán az alapítvány neve. Öt táborozási lehetõséget nyertünk a nyárra.
Most újabb pályázatot hirdettek a karácsonyhoz kapcsolódva. December 20-án az Arénába várják a pályázó csoportokat
egy közel négy órás mûsorra. Utazás, belépõ ingyenes, sõt ajándékot is kapnak a résztvevõk. Pályázni gyerekenként egy
nyilatkozat kitöltésével lehet, ugyanúgy, mint a többi táboruknál. A pályázni kívánó gyermekek november 12-ig hozhatják
vissza a nyilatkozatokat kitöltve. Szeretnénk, ha minél többen élnének a lehetõséggel!
Általános iskola dolgozói
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ÉNEKLÕ OSZTÁLYOK
Október elsején, hagyományainkhoz híven, éneklõ
osztályok bemutatója zajlott iskolánkban. Ebben az évben
nem verseny, bemutató volt. Persze erre is ugyanúgy kellett
készülni, mint egy versenyre, hiszen a többi osztály ott ült
hallgatóságként, csupán a zsûri hiányzott. A zene
világnapjára minden osztály két produkcióval készült: egy

népdallal és egy szabadon választott dallal. Természetesen
a kisebbek bemutatóiban megjelentek a körjátékok is. A
gyerekeken látszott, hogy örömmel és teljes odaadással
énekelnek, játszanak. Az osztályok bemutatójának végén,
meglepetésként, iskolánk pedagógusai is énekeltek.
Általános iskola dolgozói
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Szeretettel hívjuk és várjuk
KATALIN BÁLUNKRA
a nyársapáti iskola tornatermébe
2018. november 24-én 19 órára.

Vacsorajegy:
3300 Ft/fõ

SZÍNHÁZBAN NAGYKÕRÖSÖN
Az iskolavezetés segítségével a 6. osztályosoknak
lehetõségük nyílt október 25-én Nagykõrösön az Arany
János Kulturális Központban megnézni a Twist Olivér
színpadi változatát. Az osztályból 22-en indultak velem
útnak ezen a szeles délutánon. A menetrendszerinti járattal
kicsit korábban érkeztünk, ezért még megnéztük a
városközpont épületeit, a parkot, szökõkutat, majd nagy
várakozással beültünk a színházterembe. Nem kellett
csalódnunk, mindannyian nagyon élveztük a felnõtt- és
gyermekszínészek játékát, a lendületes eseménysort,
sajnáltuk a fõhõst, és együtt örültünk a darab végén a jó
befejezésnek. Az elõadás után még hazabuszoztunk, a
gyerekek azt kérték tõlem, hogy máskor is legyen
lehetõségük színházba menni, mert nagyon tetszett nekik,
és jól érezték magukat. Öröm volt hallani, hogy a
számítógép mellõl szívesen kimozdulnak, ha van értelme,
így természetesen megígértem, hogy megyünk még
színházba.
Vígné Kerekes Magdolna
of.

A menü:
Rántott szelet
Gordon blue (sajt-sonkatöltelék)
Rizi-bizi, csemegeuborka
B menü:
Marhapörkölt galuskával
csemegeuborkával
Jegyek elõvételben kaphatók:
-Anikó Fodrászatban
-100 Ft-os boltban
-Az iskolában Julika néninél
Vendégvárás pezsgõvel és pogácsával!
Belépõjegy:
vacsora nélkül és azt követõen történõ belépés esetén
21 órától: 2000 Ft/fõ
Az ételeket és a büfét kedvezõ árakon a
“Kisméhecske” kifõzde szolgáltatja.
A zenérõl az országyzerte ismert
ROBESZ EGYÜTTES gondoskodik.
Értékes tombolatárgyak

FÕDÍJ WELLNESS HÉTVÉGE!
(2 fõ részére)
Meglepetés SZTÁRVENDÉG!
Kérjük, hogy lehetõség szerint a jegyeket legkésõbb
november 20.-ig vegyék meg.

MEGKÉSETT KÖSZÖNET:
A nyársapáti osztálykirándulás
A nyársapáti osztálykirándulásunk számomra
felejthetetlen élmény volt. Tavaly, hetedikesekként
mentünk, viszont már voltunk ötödik osztályban is itt,
ami úgyszintén megmaradt szerintem sokunk emlékeiben.
Ha megkérdeznék pár diákot az osztályunkból hogy nekik
mi tetszett a legjobban abban a pár napban amikor
kirándultunk, szinte biztos vagyok abban hogy a
lustálkodást mondanák ugyanis sokan élvezték a
pihenést. Emlékszem, hogy a szállás melletti hatalmas
erdõben számháborúztunk és még az osztályfõnökünk
is beszállt a játékba. Nekem ez maradt meg a legszebb
emlékként. De sokat tollasoztunk, újból körbejártuk a
hatalmas erdõt, sõt a fiúk még horgásztak is egy kis
tóban, ami a szállástól nem messze volt megtalálható.
Amikor 3 éve elõször jártuk át az erdõt, láttunk egy
kidõlt fát, ami messzirõl úgy nézett ki, mint a Loch
ness-i szörny. Aztán belegyalogoltunk egy hatalmas
szántóföldbe, ami tele volt napraforgókkal, és a sár olyan
felázott volt, hogy térdig elmerültünk benne. Vicces
volt, amikor találtunk egy kicsi tavacskát és a fiúk
beleugrottak. Tavaly viszont amikor elindultunk a túrára
más iránybõl közelítettük meg az erdõt.
Köszönjük az osztályfõnökünknek, Zsuzsa néninek, hogy
újra elvitt bennünket a szülõfalujába.
Köszönjük a polgármester úrnak, hogy biztosította
számunkra a szállást és a közlekedést, az autókat Bimbó
Pali bácsi és Bárány Pista bácsi vezette!
A szervezésért és a szíves fogadtatásért Zsuzsa néni
szüleit, Gyöngyvér nénit és Feri bácsit illet köszönetünk.
Botás Szabina
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MÛVELÕDÉSI

KÖRZETI
SZAVALÓVERSENY
FELHÍVÁS
A nyársapáti Szarka Mihály Mûvelõdési és
Szabadidõközpontban – az elõzõ évekhez
hasonlóan – szeretnénk megrendezni a
SZARKA MIHÁLY VERSMONDÓ
VERSENYT térségünk települései között.
A verseny idõpontja:
2018. november 28. (szerda) 13 óra.
Helyszíne:
2712 Nyársapát, Szarka Mihály u. 7.
Szarka Mihály Mûvelõdési és Szabadidõközpont.
A versenyt négy kategóriában kívánjuk lebonyolítani.
Általános iskolások, illetve gimnáziumok ennek
megfelelõ korosztálya:
I. kategória - 1-2. osztály
II. kategória - 3-4. osztály
III. kategória - 5-6. osztály
IV. kategória - 7-8. osztály
Nevezni szabadon választott verssel lehet a magyar
irodalomból.
Az intézmények kategóriánként kettõ – a nagy létszámú
iskolák három - versenyzõt indíthatnak.
A kategóriák legjobbjai könyvjutalomban részesülnek.
Jelentkezési határidõ: 2018. november 26.
A résztvevõk nevét és korosztályát is kérjük megküldeni
a muvhaz@nyarsapat.hu címre.
A felkészüléshez jó munkát kívánunk, és szeretettel várjuk
az iskolák legjobb versmondóinak jelentkezését!
Természetesen nem csak a versmondókat és
felkészítõiket, hanem a verseket kedvelõ érdeklõdõket
is várjuk szeretettel a 2018. november 28-i térségi
versmondó versenyünkre.
Mûvelõdési ház dolgozói

HÁZ HÍREK

VEGYÜK ÉSZRE:
„KINCSEINK” IGENIS VANNAK!
Egyszercsak megállt egy székely asszony a mikrofon elõtt és
elkezdett beszélni:
„…..mint ismeretes Nyársapát egy igen fiatal település,
mindössze 64 éves. Nem rendelkezik népviselettel, több száz
évre visszanyúló hagyományai, népdalai nincsenek. Az
épített örökségén kívül a szellemi öröksége, ami jelentõs.
Hogy konkrétumot említsünk: a Szarka-kúria épülete legalább
olyan fontos a falu életében, mint egy értékes helyi recept,
vagy akár egy ’56-os eseményekrõl szóló történet.
Élnek még olyan emberek, akik el tudják mesélni mi is történt
valójában, itt vidéken ’56 õszén.
Ezeket a szellemi értékeket sem szabad veszni hagyni, be kell
gyûjteni és megõrizni, átadni az utókornak! Ugyan olyan
fontos a megõrzésük, mint a régi épületeké, tárgyaké vagy
egy-egy természeti értéké!
Hát itt a kapocs ’56 és a helyi értékek között!
Ezért ülünk itt most: vegyük észre a helyi értékeket, ne
hagyjuk õket elveszni és emlékezzünk, amíg élünk: ’56-os
Hõseink ne halljanak hiába!”
Részlet: Kisfaludi Aranka a Pest Megyei Értéktár
munkatársának 56’-os megemlékezésünkön tartott beszédébõl.
Ugyanis falunkba érkezett egy vándorkiállítás, amit október
19-tõl egészen október 29-ig meg lehetett tekinteni, elõször
a mûvelõdési ház nagytermében, illetve a Szarka kúriában.
Ez a vándorkiállítás mutatta be azokat a településeket Pest
megyében, ahol már megalapításra került a Helyi Értéktár.
Szomszéd településeink, mint Nagykõrös és Cegléd, illetve
Kocsér, már rendelkezik ilyen értéktárral.
Hogy mi is ez?
Pár szóval összefoglalva: azon értékek összesége, amire a
település büszke, ami csak rá illetve a környékre jellemzõ.
Ilyen pl.: egy népviselet, egy népdal, egy jellegzetes épület,
egy esemény, egy helyi ünnep, egy sajátos recept, vagy régi
történet a település életébõl… és még sorolhatnám.
Nagykõrösön helyi értéket képvisel pl.: az alföldi tölgyeseik
összesége, Kocséron pedig a Kutyakaparó csárda.
Hát ilyen és hasonló értékekben bõvelkedik Pest megye és
ezen települések sorába szeretne beállni kicsiny falunk is.
Ez a kiállítás volt az elsõ lépés azon az úton, aminek a
végpontján elmondhatjuk, hogy megalapítottuk a Helyi
értéktárat, egy értéktári bizottság vezetésével, és kialakítottuk
az elsõ listát falunk megõrzendõ értékeirõl. Ez a lista az idõk
során szûkülni nem, inkább csak bõvülni fog.
Ezúton köszönöm meg az Önkormányzati Hivatal támogatását!
Remélem, hogy lassan felnevelõdik egy olyan generáció, aki
ismeri a helyi értékeket, és büszkén mondja majd külhonban:
IGEN, ÉN NYÁRSAPÁTI VAGYOK!
Köszönettel: Bimbó Brigitta
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NYUGDÍJAS NAP NYÁRSAPÁTON
Már több évtizede köszönti Nyársapát
Község Önkormányzata a falu
nyugdíjasait az Idõsek Világnapja
körüli idõben.
Ez évben október 12-én vártuk a
mûvelõdési ház nagytermébe az
idõsebb korosztály tagjait. Kis Miklós
polgármester úr köszöntõje után
„Hajmási Péter” címmel vidám, zenés
mûsorral
kedveskedtünk
a
jelenlévõknek, amit Pohly Boglárka
nyújtott át a vendégeknek nagy sikert

aratva. A csodálatos hangú,
mosolygós, nagyon közvetlen énekesnõ
közismert operettekkel, nótákkal
kedveskedett a vendégeknek, akik vele
együtt énekelték a slágereket. A mûsor
után az önkormányzat finom ebéddel
és 1-1 ajándék képkerettel köszönte
meg az idõseknek azt az áldozatos
munkát, amit a faluért, és a fiatalokért
tettek. A finom ebédet Varga
Dánielnek és Hartyányi Lászlóné
Icusnak köszönhetjük, melynek

felszolgálásában Szõke Piroska ÁMK
vezetõ, Bíró Csilla, Kis Anita és
Törökné Révész Anna önkormányzati
képviselõ valamint az óvoda és a
mûvelõdési ház dolgozói segítettek.
Köszönjük a hivatalnak, hogy a
külterületen
lakók
beés
visszaszállításához biztosították a
kisbuszt, amit Bárány István vezetett.
Nagyon szép idõben, igazán jó
hangulatban tartalmas délutánt
tölthettünk együtt azokkal, akik
elfogadták
az
önkormányzat
meghívását, és részt vettek a falu
nyugdíjasainak tiszteletére rendezett
ünnepségen.
Nagyné Kovács Éva

H ÍRMONDÓ
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NÉPDALKÖR
EGY ÁLOM MEGVALÓSULT
Igen hosszú évekig csak álmodoztunk róla, hogy lesz egy
saját CD-nk. Ez az álom most valósággá vált. Az ÁMK által
pályázhattunk és nyertünk. Így most már hozzáfoghattunk
tervünk megvalósításához.
Elõször keresni kellet egy szakembert, aki elkészíti a
hanganyagot. Hamarosan meg is találtuk Olgyay Gábor
zeneszerzõ, zenész, zenetanár személyében Csemõbõl. A
legideálisabb választás volt, mert Õ hosszú évek óta nem csak
mûveli a zenét,de komoly hangtechnikai berendezéssel is
rendelkezik.
Utána következett a dalok kiválasztása. Nagyon sok szép
népdalcsokrunk van, melyekbõl 10-12-t szántunk felvenni.
Közösen Kovács László mûvészeti vezetõnkkel beszéltük
meg, hogy melyik dalok kerüljenek fel a CD-re.
Ezután következett a felkészülés. Több hónapon keresztül
amellett, hogy más fellépéseink is voltak, ezeket a dalokat
gyakoroltuk.
A helyszín és az idõpont kiválasztása sem volt egyszerû.
Csendes hely és idõpont kellet a zajmentes felvételhez. A
mûvelõdési házra és október 22-23-ra esett a választás a
munkaszüneti nap miatt. Úgy terveztük, hogy a két nap alatt
fele-fele arányban vesszük fel a dalokat.
Mondanom sem kell, hogy milyen nagy izgalommal és
gyerekes kíváncsisággal néztünk a nap elé, hiszen ez nagyon
nagy esemény volt mindenki számára. Hamar hozzászoktunk
ahhoz, hogy a légy zümmögése is belehallatszik, hogy egy
rossz hang miatt ismételni kell, figyelni a citerásokra és
természetesen egymásra. Mindezeket betartva elsõ nap sikerült

az összes dalt felénekelni. Mindenki kitett magáért. Úgy a
régi dalosok,mint azok akik csak egy éve dalolnak, citeráznak
velünk. Délelõtt tíz órától este öt óráig elkészültünk az összes
felvétellel. Nem csak a hangszálaink, hanem mi magunk is
egészségesen elfáradtunk. Mondtam is viccesen a lányoknak:
“Látjátok csajok milyen nehéz ez a “Celeb” élet!”
Másnapra már csak a felvett anyag visszahallgatása volt a
terv. Volt amelyik tökéletesre sikerült és volt amelyiket újra
felvettük,vagy a szólót,vagy a refrént kellett megismételni.
Ez a nap a finomítások napja volt úgy az énekhanggal, mint
hangszerekkel.
Mondhatom, hogy a sikerhez hozzájárult, hogy mindezt
családias légkörben végezhettük. Értem ezalatt a közös
étkezést, az általunk sütött édes és sós süteményeket, mézes
teát, gyümölcsöt.... Itt szeretném társaim nevében is
megköszönni az ÁMK-nak a helyet, Kis Miklós polgármester
úrnak és az önkormányzatnak mindkét napra a finom ebédet.
Köszönet jár még Kovács Lászlónak a sok szép dalért,
türelemért. Köszönjük Olgyay Gábornak szintén a türelmét,
technikai tudását, Nagy Erzsónak a nem kis munkával járó
szervezését.
Reméljük munkánknak meg lesz az eredménye. Szeretnénk
sok embernek örömet szerezni dalainkkal.
Nem beszélve róla, hogy Nyársapátnak és az utókornak is
alkottunk valami maradandót.
Miczi Flóriánné

Kedves Nyársapátiak!
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
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"NINCS KIS SEGÍTSÉG!” AVAGY
MINDENKI SZÁMÍT
Jótékonysági gyûjtés a
Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekei számára

A tavaly elõször megrendezett gyûjtõakció -idén már
hagyományt teremtve - második alkalommal is elindul.
Várjuk nagy szeretettel az ajándékcsomagokat és a
felajánlásokat november 15-tõl december 19-ig a
meghatározott gyûjtõpontokon:
Cegléd: Patkós Irma Színház, Kossuth tér 10/a (az
ügyészség alatt)
Kocsér: Önkormányzati Hivatal
Nyársapát: Mûvelõdési ház, Általános iskola, Turi-Duri
Szentkirály: Önkormányzati Hivatal és Mûvelõdési ház
Fõképp tartós élelmiszerre van szükség, de semmit sem
utasítok vissza!
Köszönöm a tavalyi bizalmat, idén is igyekszem rászolgálni,
és a kis kezekig juttatni az ajándékokat!
Bimbó Brigi (0670 221 3468)

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!

HÁROM EGYMÁST KÖVETÕ NAP,
HÁROM EGYHÁZI ÜNNEP

A mindenszentek vagy mindenszentek napján az üdvözült
lelkekrõl emlékezik meg a katolikus egyház. Gyakori tévedés,
hogy november 1-jét nevezik a halottak napjának, pedig ezen
a napon a mindenszentek napját ünnepeljük.
A mindenszentek ünnepét sokan összetévesztik a halottak
napjával. Pedig egészen másról szól ez a megemlékezés. A
mindenszentek ünnepe a történelem folyamán szorosan
összekapcsolódott az õsszel tartott õsi kelta Samhain pogány
ünneppel. Úgy hitték, az elmúlt évben meghalt emberek
lelkei ezen az éjjelen vándorolnak át a holtak birodalmába.
Az ünnepen a lelkeknek ételt és állatot áldoztak, hogy
megkönnyítsék számukra a vándorlást. A keresztény
közösségek egyes településeken a pogány hagyományt
követve, szintén ünnepeket rendeztek az elhunyt katolikus
szentek tiszteletére. Így a pogány halottakra emlékezõ ünnep
mindenszentek ünnepeként élt tovább.
Hogy mit is ünneplünk pontosan halottak napján?
A halottak napja keresztény ünnep az elhunyt, de az üdvösséget
még el nem nyert, a tisztítótûzben lévõ hívekért. Az ünnepet
minden évben november 2-án tartják, amely a naptárakban
is szerepel. Halottak napján szinte mindenki gyertyát, mécsest
gyújt meghalt szeretteikre emlékezve, és a temetõkbe is
nagyon sokan látogatnak ki, hogy virágot vigyenek a sírokra.
Egészen az ókori Rómáig nyúlik vissza a halottak napi
ünnepkör. A rómaiak õseiket és a csatározásokban elhunyt
hõseiket istenekként tisztelték. Igaz, nem november elején,
hanem február 22-én ülték meg a családok a caristiát, avagy
a kölcsönös szeretet ünnepét, amelyek a halottakról is
megemlékeztek, de egymást is megajándékozták, és inkább
vidámsággal, mint mélabúval ünnepeltek.
A keresztény egyház hivatalosan 998-ban celebrálta elõször
önálló ünnepként a halottak napját, de a liturgiákban már az
idõszámításunk szerinti 3. századtól megtalálhatók az ünnepre
vonatkozó feljegyzések. Széles körben pedig a 11. századtól
terjedt el a keresztény világban.
A reformáció napja több protestáns egyházban október 31én tartott ünnepnap, annak emlékére, hogy a hagyomány
szerint 1517-ben ezen a napon függesztette ki Luther Márton
a wittenbergi vártemplom ajtajára a bûnbocsátó levelek
árusításával kapcsolatos 95 tételét (újabb kutatások szerint a
tételeket Luther a legvalószínûbben elõször levél útján juttatta
el feletteséhez, a megyés püspökhöz, nem pedig a
templomajtóra szögezte ki).
A reformációt eleinte különbözõ dátumokkal kapcsolatban
ünnepelték: Luther születése évfordulója (november 10.),
illetve halála napján (február 18.), az Ágostai hitvallás
hivatalos felolvasásának napján (június 25.). 1667-ben, a 95
tétel nyilvánosságra hozásának 150. évfordulóján a II. János
György szász választófejedelem által vezetett szászországi
evangélikus egyházi fõtanács elrendelte, hogy ezt a napot,
amelyet a vallásjavítás kezdõpontjának lehet tekinteni,
megünnepeljék. Ettõl az idõtõl fogva lassanként más
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evangélikus egyházakban is szokásba jött ennek a napnak,
vagy a rá következõ vasárnapnak a megünneplése.
Magyarországon is nagy hagyománya van a nap
megünneplésének. A legtöbb protestáns gyülekezet ünnepi
istentiszteletet tart ezen a napon. 1939 óta pedig október
végén rendezik meg az Országos Protestáns Napok
ünnepségsorozatát a legnagyobb protestáns egyházak.
A reformáció napja hivatalos állami ünnep Szlovéniában,
illetve Németország egyes szövetségi államaiban
(Brandenburg, Mecklenburg-Elõ-Pomeránia, Szász-Anhalt,
Szászország, Türingia). Svájcban és egyes német
tartományokban a protestáns egyházak az október 31-e utáni
vasárnapon ünneplik.
Forrás: veol.hu

SPORT HÍREK

ÖKÖLVÍVÁS

2018. október 20-án a Halassy Olivér Sportcsarnokban
rendezték meg a Budapest Kupa 2018 Nemzetközi
Ökölvívó Tornát.
A CVSE színeit +91 kg-ban Lakatos Kristóf képviselte,
aki kemény küzdelemben pontozásos gyõzelmet aratott és
I. helyen végzett.
A versenyzõ formája biztató a közelgõ felnõtt OB-n való
sikeres szereplésre.
Kovács István
szakosztályvezetõ
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BIRKÓZÁS
Október 7-én vasárnap rendezték a kadet szabadfogású és
nõi országos bajnokságot Soroksáron a Csepel szervezésében.
A bajnokságon a fiúknál 147 a lányoknál 63 fõ lépett
szõnyegre a bajnoki címekért. A Nyársapáti SZSE összesen
2 fõvel képviseltette magát, a fiúknál és a lányoknál is egyegy fõvel. A nyársapátiak végül a lányoknál egy bronzérmet
szereztek az 53 kg-ban szõnyegre lépõ Rehor Orsolya révén,
aki egy vereség és két gyõzelem után állhatott fel a dobogó
harmadik fokára.

Diák I. korcsoport

Eredmények:

Eredmények:

35 kg 2. Boda Csaba
Másnap vasárnap a juniorok a szabadfogású és nõi országos
bajnokságon vettek részt Kecskeméten. A Nyársapáti
Szabadidõ SE a lányoknál képviseltette magát Rehor Orsolya
révén az 53 kg-ban. Orsi végül a múlt hétvégi kadet országos
bajnokság után egy korosztállyal fentebb is fel állhatott a
dobogó harmadik fokára.

53 kg 3. Rehor Orsolya
lányok
53 kg 3. Rehor Orsolya
Október 15-én, szombaton a diák I. és diák II-es korosztály
Mezõfalván a szabadfogású Közép-Magyarország
diákolimpia területi bajnokságán küzdöttek a területi bajnoki
címekért és az országos döntõbe jutásért. A nyársapátiak 3
fõvel képviseltették magukat a bajnokságon és végül két
érmet sikerült begyûjteniük. A diák II. korcsoportban Kovács
Zsolt a 29 kg-ban 3., diák I-ben pedig Boda Csaba 35 kg-ban
a 2. helyen végzett és ezzel mind a ketten kivívták a jogot az
indulásra az országos bajnokságon.
Eredmények
Diák II. Korcsoport
29 kg 3. Kovács Zsolt

Pap Ferenc
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ANYAKÖNYVI HÍREK

HIRDETÉSEK

Meghalt:
Kovács Mihályné Reggel Juliánna
Nyársapát, Második d. 5/a. szám
alatti lakos 2018. október 1-jén, 86
éves volt.
Tóth István Nyársapát, Petõfi S. u. 1.
szám alatti lakos 2018. október 1jén, 76 éves volt.
Auer Imréné Lõrincz Zsuzsanna
Nyársapát, Petõfi S. u. 3. szám alatti
lakos 2018. október 1-jén, 72 éves
volt.
dr. Farkas István Nyársapát,
Összekötõ d. 4. szám alatti lakos
2018. október 6-án, 76 éves volt.
Rehor Józsefné Gyigor Anna Katalin
Nyársapát, Középsõ d. 11. szám alatti
lakos 2018. október 15-én, 77 éves
volt.
Emléküket õrizzük!

Született:
Deák Attila és Grósz Adél Ella
Nyársapát, Dózsa György u. 24. szám
alatti lakosok BOTOND nevû
gyermekük 2018. október 25-én.
Köszöntjük az újszülöttet!

Anikó Fodrászat

HALASIÉK TÜZIFA KFT.

Vékony akác
3.400.- Ft/q
Vastag akác
3.600.- Ft /q
Hasított vastag akác
3.800.- Ft/q
Bejelentkezés a fodrászüzletben
Nyárfa
valamint a 06-20-485-2913, 53-3892.000.- Ft /q
106 telefonszámon.
Tölgy, bükk, gyertyán gurigázva
3.200.- Ft/q
hasítva
Eladó! Régi típusú világoskék
3.400 Ft/q
konyhaszekrény asztallal, két kis
hokedlivel.+ egy piros mûbõr sarok
Az árak a házhozszállítás díját
ülõgarnitúra asztallal,és két székkel.
tartalmazzák.
Irányár:35.000,-Ft
Tel: +36205311005
Érd.: 06-20-260-7365
hétfõ-szerda-péntek:
délután
kedd-csütörtök-szombat:
délelõtt

József Attila út 40. szám alatti 2 szobás
ház eladó.
Nagykõrösön Tázerdõ dûlõben tanya
Érdeklõdni: 70-397-6582
eladó. Bekerített terület, 2 szoba, konya,
fúrott kút, villany.
Irányár: 2.500.000.- Ft
Érdeklõdni: 06-20-3148-407
Nagykõrösi telephelyre keresünk
bútorasztalost és férfi betanított munkást,
egy mûszakos munkarendben.
Jelentkezni a butorszer@gmail.com email címen vagy a 0670/698-9659-es Viola utca 2. szám alatti családi ház
eladó.
telefonszámon lehet.
Érdeklõdni: 06-30-578-1427
06-20-340-3676

Köszönetnyilvánítás
A gyászoló család nevében köszönetet mondunk
mindazoknak, akik 2018. október 18-án dr. Farkas István
elhunyta alkalmából részvétüket nyilvánították, temetésen
részt vettek, koszorút, virágot helyeztek el az elhunyt sírjánál.
Farkas Albert

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

Eladó Vett úton 1000 négyszögöl bekerített terület lakható
épülettel, pincével, teljes felszereléssel.
Érdeklõdni: 06 70 543 9948, 06 53 320 510

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

