
XXV.
 évfolyam

2018.
április 10.

300. szám

Nyársapát Község Önkormányzata
2018. április 28-án rendezi meg

MAJÁLISÁT a Szarka-kúria udvarán.

Töltsük el közösen, fõzõcskézéssel,
szórakozással ezt a szép tavaszi napot!

Várjuk a civil szervezetek, baráti társaságok, családok,
munkahelyek jelentkezését. (Fõzési szándékukat kérjük,
hogy elõre jelezzék a mûvelõdési házban, a 06/70/430-4565
telefonon, vagy a szarka@nyapatmuvhaz.t-online.hu e-mail
címen.)

Program:
10 órától Fõzõhelyek elfoglalása
„Fõzz magad, finom hazai ízek” indul az április végi
családias fõzõcske
Nyársapáti gazdák pálinkájának kóstolója
11 óra A rendezvényt megnyitja Kis Miklós polgármester
11-19 óráig a kúria múzeumi kiállítótermei várják látogatóikat
13-15 óráig a gyerekeknek lufi hajtogatás

Színpadunkon:
15.30 órától az óvoda, az általános iskola és
a TETZ alapfokú mûvészeti iskola fellépõi
adnak mûsort.
Cegléd Táncegyüttes néptánc mûsora,
táncház
17 óra Nyársapáti Népdalkör énekel
17.30 óra Bimbó Brigitta fellépése
18 óra 10 éves a Nyugdíjas Tánckar
legsikeresebb mûsoruk: az ülõ kán-kán
bemutatása
18.20 óra Kurucz Niki fellépése
19 óra Nyugdíjas Tánckar új mûsora
19.30 óra KACZOR FERI fellépése
20.20 órától 24 óráig UTCABÁL Dj BERO-
val

(A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.)

Mindenkit szeretettel vár:

Kis Miklós
polgármester

MEGHÍVÓ 25 X 12 = 300
A cím titokzatos, viszonylag egyértelmû számokkal egy
egyszerû mûvelet, talán mondhatnám modernül kódolt
érthetetlenség. Pedig nem az! A Nyársapáton megjelenõ
Hírmondó épp 25 éves, és 2018. áprilisiában a 300. szám
jelenik meg. ISTEN és EMBERI JÓSZÁNDÉK éltesse a mi
újságunkat ezen a többszörösen kerek évfordulón. Milyen
érdekes, hogy rohanó világunkban mennyi és mennyi
évfordulón és ünnepen átsiklunk, mert egyre pörgõsebb az
illúziókkal teli MÓKUSKERÉK, amiben napi rutinból élünk.
Ezt a gondolatébresztõ köszöntõt azért merem én megírni,
mert a Hírmondó születésénél fiatal igazgatóként magam is
részt vettem. Labancz Árpád polgármester úr vezetésével egy
aktív, fiatal szerkesztõbizottság próbálta a rendszerváltás
utáni társadalmi hangulatban a falu, az itt élõ emberek
identitását erõsíteni, az eredményeket dokumentálni, a
programokat meghirdetni. Röviden a külvilágnak és
magunknak tudatni, hogy élünk, fejlõdünk, a kornak
megfelelõen szeretnénk teljesíteni.
A megalapítás nagyszerû, izgalmas és intellektuálisan óriási
kihívás volt, hiszen környezetünkben igazi újságírói vénával
rendelkezõ egyén nem élt. A lényeg a létezés, a rendszeresség,
a lakosság igényeinek a kiszolgálása volt.  Így, 25 éves
távlatból kijelenthetem, hogy nagyon hamar megszerettük,
vártuk, érzésekkel és értelemmel reagáltunk a hírekre,
beszámolókra, versekre stb.
Most egy végtelen hosszú névsornak kellene következnie.
Nem tudom vállalni a felsorolás felelõsségét, mert félek,
hogy valakit kihagyok, hanem tiszta szívbõl köszönöm a falu
minden lakosa nevében az önzetlen, igényes és jószándékú
munkáját, aktivitását, a közösségért végzett szellemi
tevékenységét mindenkinek, aki csak egy pontot is tett a
Hírmondóba.
Írás közben arra gondoltam, milyen nemes dolog lenne, ha
nyomtatott, sõt digitalizált formában is kiadnánk a 25 év
számainak teljes anyagát. Benne lenne az életünk, a falu
történelme, gondjaink, örömeink. Ezt újra felidézve,
feldolgozva sok tanulságra rájöhetnénk, a fiatalok meg
ezáltal is megismerhetnék szüleik életét. Soha nem szerettem,
ha csak illúziókat kergetünk. Ahogy az elõzõ számban is
írtam, a mi HÍRMONDÓNK soha nem érte el, nem tárta fel
azokat a mélységeket, magasságokat, finomságokat, amit mi
megérdemelnénk. A miértekkel, az egymásra mutogatással
ebben az ünnepi hangulatban talán kevésbé érdemes
foglalkozni.
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Újra megszólítom a településen élõ, dolgozó értelmiséget,
volt diákjainkat, jelenlegi közép- és fõiskolásainkat,
egyetemistáinkat, bármilyen mûvészeti ággal foglalkozókat
és minden, valamit is közölni vágyó – és nem a széthúzást,
feszültséget növelõ – embert: CSAK KÖZÖSEN,
KALÁKÁBAN, CSALÁDIAS HANGULATBAN lehet
teljesen a miénk ez a nagyon fontos, kommunikációs eszköz.
Ezért kérem ötleteiket, segítõ és szeretetteljes kifejezni
vágyó szándékukat lapunk színvonalasabbá tételéhez, amit a
Hivatalban, a Kultúrházban, vagy akár nálam jelezhetnek
(elõre is hálásan köszönöm!).
A végére, mit is kívánhatnék? Legyen a hírmondó mindig a
jelen, a MOST újságja, amibe integrálódjon bele a múlt
tanulsága, a jövõ igényes vágya, alakítása, hogy MI magunk
jószándéka, közösségi igénye, vágya éltesse! Hogy mindenki
várja és szeresse, mert rólunk szól. Nevelõdjön ki egy olyan
ki egy olyan fiatal generáció, akik profi módon, érdekesen,
izgalmasan írják, szerkesszék a HÍRMONDÓT úgy, hogy az
manipulálás nélkül, reményt, szeretetet, hitet sugározzon,
hogy „minden Egy”!

Tisztelettel: Tóth Tibor

TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT…
Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2018. március 12-én ülésezett.  A Képviselõ-testület 2018.
február 19-ei döntésének megfelelõen közbeszerzési eljárás
indult a Mini vállalkozói zóna kialakítása tárgyában. Az
ajánlatok beérkezésének határideje 2018. március 06-án
lejárt, mely idõpontig két kivitelezõ nyújtotta be ajánlatát. A
Képviselõ-testület döntése alapján a közbeszerzési eljárás
nyertese a DIAGONÁL 3000 Építõipari Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt felelõsségû Társaság (2700 Cegléd,
Világ u.24. ), aki a legjobb ár-érték arányra vonatkozó
érvényes ajánlatot tette. Elfogadta a Képviselõ-testület az
óvodai jelentkezés idõpontját a 2018/2019-es nevelési évre
és meghatározta a nyári nyitvatartási idõt.
Elfogadásra került az önkormányzat 2017. évi költségvetés
fõösszegének módosítása.

Kis Miklós
polgármester

Nyársapát Község Önkormányzata
2016.október 03-án sikeres pályázatot
nyújtott be a Versenyképes Közép-
Magyarország Operatív Program, „Az
üzleti infrastruktúra fejlesztésének
támogatása Pest megyében” címû
felhívására. A projekt a Széchenyi 2020
program keretében valósul meg. Az
önkormányzat a 98 106884 forint vissza
nem térítendõ európai uniós támogatás
segítségével Vállalkozó negyed
kialakítását fogja megvalósítani a
Nyársapát, Epres utca - 521/6 HRSZ
alatt.
A pozitív támogatói döntést 2017. június
15-én küldte ki a Versenyképes Közép-
Magyarország Operatív Programokért
Felelõs Helyettes Államtitkárság az
önkormányzat részére. 2017. június 27-
én a Támogatási Szerzõdés hatályba
lépett mindkét fél aláírása után.
A kijelölt terület a település déli
szektorában, az Epres utca - 521/6 HRSZ
alatt helyezkedik el, közel két hektáros
területen. Itt 6 db egyenként 3325 m2-
s telek létrehozása a cél. Minden telek a
telekhatáron belül megkapja az igénybe
vehetõ

közmûveket. A projekt keretein belül
azEpres utca, tehergépjármûforgalom
lebonyolításához szükséges szélesítése
is megvalósul.
A fejlesztés eredményeként, a
Versenyképes Közép-Magyarország
Operatív Program stratégiai céljaival
összhangban, a mini vállalkozói zóna
létrehozásának célja olyan támogató
környezet megteremtése, amely
csökkenti a betelepülõ, újonnan alapított,
növekedésre képes vállalkozások üzleti
kudarcának kockázatát, és segíti
fejlõdésüket, elsõsorban életciklusuk
kritikus, kezdeti szakaszában.
Lehetõséget teremt új munkahelyek
létrehozására.

A projekt fizikai befejezése, a
Támogatási Szerzõdés szerint,
várhatóan:

2018. 11. 30.

További információ kérhetõ:

Varga Edit, sajtóreferens
varga.edit@mailpartner.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY

MEGKEZDÕDÖTT A MINI VÁLLALKOZÓI ZÓNA KIALAKÍTÁSA

NYÁRSAPÁTON

VEKOP-1.2.2-15-2016-00021

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

Varga Edit
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vizek védelmével kapcsolatos intézkedések hozzájárulnak az
élhetõbb és fenntarthatóbb lakókörnyezet kialakításához.
A Nemzetgazdasági Minisztérium az elmúlt héten arról
tájékoztatta Nyársapát Község Önkormányzatát, hogy a
felszíni csapadékvíz elvezetése tárgyában benyújtott
pályázata elnyerte a maximális támogatást az igényelt
245.710.688.- Ft összegben, így megkezdõdhet a tervezett
beruházás.

Kis Miklós
polgármester

PÁLYÁZAT FELSZÍNI CSAPADÉKVÍZ

ELVEZETÉSRE

Nyársapát Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be
2017. évben a Nemzetgazdasági Minisztérium „Települések
felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése,
a települési vízgazdálkodás korszerûsítésének támogatása
Pest megye területén” elnevezésû pályázatára.
A maximálisan elnyerhetõ támogatási intenzitás 95 %, ami
azt jelenti, hogy 5 % saját erõt kell biztosítani a projekt
megvalósításához. A támogatási konstrukció keretében
igényelt támogatás 245.710.688.- Ft, melyhez az
önkormányzat saját forrásból 12.932.141.- Ft összeget tesz.
A projekt teljes költsége 258.642.829.- Ft.
A felszíni csapadékvíz elvezetéssel érintett területek a
külterületi 0215, 0350 és 0400 hrsz., a belterületen a József
Attila út (090 hrsz), valamint a Petõfi Sándor utca (103, 338
és 339 hrsz.).
A beruházás keretében az újonnan épített nyílt csapadékvíz-
elvezetõ árok hossza1741 méter, a felújított nyílt csapadékvíz-
elvezetõ árok hossza 2622 méter, összesen 4363 méter.
A projekt tervezett megkezdésének idõpontja 2018. március
1, befejezésének idõpontja 2019. február 28.
Nyársapát község területe vízgazdálkodási szempontból a
Gerje-Perje belvízöblözethez tartozik. A település külterületi
befogadója a Nyilas-I. belvízcsatorna, mely a Nyilas összekötõ
csatornán keresztül a Gerje belvízcsatornába vezeti el a
csapadékvizeket.
A település felszíni vízelvezetése nem megoldott, a hirtelen
lezúduló csapadékot a csatornák nem tudják elvezetni és nem
kellõ kiépítettség, a nem megfelelõ kapacitás, valamint az
elhasználódás következtében, ezáltal ismétlõdõen károk
keletkeznek belvíz alkalmával. Ezért szükséges a csapadékvíz
elvezetõ rendszer kiépítése.
A községben korábban épültek csapadékcsatornák, melyek
a József Attila útra vezették le a csapadékvizeket, de ezek
részben feliszapolódtak, részben a kapubejárók alatti átereszek
hiánya miatt nem funkcionálnak. A meglévõ csatornák így
nem képesek a csapadékvizek elvezetésére.
A belvízproblémákat az okozza, hogy ezeknek a csatornáknak
a gyûjtõcsatornája, a József Attila úton húzódó csatorna nem
elég mély, illetve csak a település határáig halad. Innen a
befogadó felé nincs kiépített csatorna, vagyis a kivezetett
vizeknek nincs elvezetése a külterületi befogadóba, a Nyilas-
I. csatornába.
A legfontosabb feladat a József Attila úton egy megfelelõ
befogadó kiépítése, és ennek elvezetése a külterületi
befogadóba, melyet jelen pályázat keretében kívánunk
megvalósítani.
A beruházás megvalósításával településünkön csökkennek a
belvízjárta területek, illetve a csapadékvíz elvezetõ rendszerek
kiépítésével megvédett terület nagysága nõ. A projekt
megvalósulásával a felszíni és felszín alatti vizek minõségében
is javulás következik be, hiszen megakadályozza a csapadékvíz
szabályozatlan lefolyását, ezáltal csökkenti az abból származó
szennyezéseket, ami egyaránt szolgálja a felszíni és a felszín
alatti vizek minõségének és mennyiségének védelmét. A

EBOLTÁS
Az ebek veszettség elleni kötelezõ oltására NYÁRSAPÁT
községben összevezetéses formában még egy idõpontban
biztosítunk lehetõséget:

PÓTOLTÁS

2018. április 15. vasárnap
9-11 óráig Szarka-major

Az oltás díja ebenként
3.500.- Ft + féregtelenítõ.

Felhívjuk a kutyatartók figyelmét, hogy szíveskedjenek
magukkal hozni az eb elõzõ oltásakor kapott, sorszámmal
ellátott többlapos oltási könyvet is.

Csak  a chippel ellátott kutyák
olthatók be!

Március hónapban már az évtizedek óta megszokott 4
különbözõ helyszínen – a Szarka-majorban, a Csemõ dûlõben,
az Összekötõ dûlõben, az Ugyeri úton - és 6 idõpontban volt
lehetõség az ebek oltására. Sajnos az idõjárás talán még soha
nem volt ilyen rossz. Március 19-én hétfõn reggel a Szarka-
majornál -7 Co és hóesés fogadott bennünket, és a külterületi
oltási napokon sem volt sokkal jobb, ami meg is látszott a
beoltott kutyák számán. A megjelent kutyatartóknak
köszönjük a felelõs részvételt!
Az elmúlt évek gyakorlata azt mutatja, hogy sokan a pótoltások
alkalmával tesznek eleget kötelezettségüknek.
Sajnos ez évben azt tapasztaltuk, hogy még mindig várnak
a gazdik az utolsó összevezetéses lehetõségre. Még mindig
sok kutya oltatlan Nyársapáton! Családjuk, embertársaik és
állataik védelmében oltassák be kutyáikat!

Köszönjük Kis Miklósnak és Török Páléknak, hogy az
eboltáshoz fedett, védett helyet biztosítottak most is, mint már
sok-sok éve.

Nagyné Kovács Éva
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Nyársapát Község Önkormányzata 80
milliós pályázatot nyújtott be
egészségház létrehozására.
Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy 2018. április 4-én, szerdán
ünnepélyes keretek között megtörtént
az alapkõ letétele.

Kis Miklós
 polgármester

ÚJ EGÉSZSÉGHÁZ ÉPÜL

NYÁRSAPÁTON

Nagy örömmel tájékoztatom Önöket, hogy sikeresen
pályáztunk a Nyársapát dûlõ, Öreg dûlõ, Epres utca, Keretes
út valamint a Homoki dûlõ buszmegálló és a MIKLAKER
közötti szakaszára makadám úttal történõ megvalósítására.

A Projekt teljes költsége összesen (Ft): 116 433 636
A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft): 115 710 982
A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft): 722 654
Támogatás összege (Ft): 104 139 878 Önerõ (Ft): 12 293 758
Saját forrás (Ft): 12 293 758
Egyéb támogatás (Ft): 0
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerõ (Ft): 722
654

1) Képviselõ-testületi határozat, vagy a képviselõ-testület
költségvetési rendeletbe foglalt - a tartalék feletti rendelkezési
jogot átruházó - felhatalmazása alapján a polgármester
nyilatkozata a saját forrás biztosításáról.  Ez a dokumentum
a projekt dokumentáció részeként is benyújtandó, támogatási
szerzõdés megkötésekor a projekt összköltsége, és az önerõ
tényleges összege alapján szükség esetén módosítandó, és a
módosítás benyújtandó.  (A határozat kötelezõ tartalmi
elemeit ld. a táblázat alatt.)
2) A forrás igazolására kizárólag a kedvezményezett nevére
kiállított, 30 naptári napnál nem régebbi bankszámlakivonat
vagy banki igazolás fogadható el. Felhívjuk a figyelmet,
hogy amennyiben a számlapénz rendelkezésre állását több
bankszámlakivonattal, vagy banki igazolással kívánja
igazolni, a becsatolt dokumentumoknak ugyanarra a napra
vonatkozó egyenleget kell tartalmaznia!
3) Önkormányzati támogatást igénylõ, vagy önkormányzati
társulás esetén az önerõ rendelkezésre állását igazoló
képviselõtestületi határozat, vagy ha az önkormányzat
SZMSZében hatáskör átadás történik, akkor az ennek
megfelelõ szervezeti egység határozatának kötelezõ tartalmi
elemei:
A projekt címe, a támogatási kérelemben megjelölttel össz-
hangban; - A projekt megvalósítási helyszínének pontos cí-
me; - A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma;
- A felhívás száma;  - A projekt összes költsége a támogatási

TISZTELT LAKOSOK!
kérelemmel (költségvetési táblával) megegyezõen; - A
projektnek a támogatás szempontjából elszámolható
(elszámolható költségét) a támogatási kérelemmel, illetve a
támogatói döntéssel megegyezõen;  - A projekt teljes
költségére vonatkozó önkormányzati önerõ számszerû összegét
és forrásait (saját forrás, hitel, egyéb) a támogatási kérelemmel,
illetve a támogatói döntéssel megegyezõen; - A támogatási
kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összegét a
támogatási kérelemben foglaltakkal megegyezõen; - Az
önkormányzat kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy
a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önerõ összegét
a költségvetésében elkülöníti.
4) Releváns kormányrendelet.:
77. § (1) A támogatási szerzõdés megkötéséhez vagy - ha a
felhívás lehetõvé teszi - legkésõbb az elsõ kifizetési kérelemhez
a kedvezményezett köteles benyújtani
a) a kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek
- a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a kisebbségi
önkormányzat, az egyházi jogi személy, a felsõoktatási
intézmény, a közalapítvány és az állam kizárólagos
tulajdonában lévõ gazdasági társaság kivételével - pénzügyi
intézmény által igazolt, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos
által ellenjegyzett aláírásmintáját, közjegyzõ által hitelesített
aláírási címpéldányát, vagy ezek közjegyzõ által hitelesített
másolatát,
b) az egyszeri elszámolók kivételével az önerõ rendelkezésre
állását igazoló dokumentumokat vagy nyilatkozatokat, és
c) kiemelt és az 57/A. § (1) bekezdése szerinti projektek
kivételével a projekt megvalósításának elindításához
szükséges jogerõs hatósági engedélyezõ határozatot, vagy az
annak megadására vonatkozó kérelem benyújtását igazoló
dokumentumokat, és
d)  az olyan projektek esetén, amely keretében a környezeti
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti tevékenységet terveznek
végezni, a környezeti hatástanulmányt, vagy annak hiányában
elõzetes vizsgálati dokumentációt, ha az készült.
(1a) A kezességvállalás pénzügyi eszköz esetén az (1)
bekezdés c)-e) pontja nem alkalmazandó.
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(2) A támogatói okirat kiadásához vagy a támogatási szerzõdés
megkötéséhez az (1) bekezdés szerinti dokumentumok ismételt
benyújtása nem szükséges, ha azok korábban már benyújtásra
kerültek, és azok tartalma a benyújtást követõen nem módosult.
(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozaton
a) helyi önkormányzat, társulás esetén a képviselõ-testületi,
társulási tanácsi határozatot, vagy a képviselõ-testület
költségvetési rendeletbe, határozatba foglalt - a tartalék
feletti rendelkezési jogot átruházó - felhatalmazása alapján a
polgármester, társulási tanács elnöke nyilatkozatát,
b) költségvetési szerv esetén az irányító szerv vezetõjének
nyilatkozatát

Testületi döntést kell hozni a fent látható projekt
költségvetésrõl, illetve kérelmet, melyben megvan jelölve az
52 069 939 Ft elõleg melynek Önerõ része 10% - azaz 5 206
994 Ft

Kis Miklós polgármester

A LEGIDÕSEBB NYÁRSAPÁTI FÉRFI

2018. március 22-én, egy hideg, de szép napos délelõtt
kerestem fel Gajda Ferencet a Vasút d. 3. szám alatti
tanyáján. Kértem, hogy meséljen magáról, arról, hogy milyen
volt a fiatalkora, hogyan élt régebben és hogyan éli napjait,
mivel foglalkozik ma.
Cegléden születtem 1922. január 25-én, vagyis már 96 éves
vagyok. Szüleim 2 hold szántón és 1 hold szõlõn gazdálkodtak,
jószágot tartottak, így belenõttem a mezõgazdaságba. 6
elemit, majd 3 gazdasági iskolát végeztem.
Nyársapátra nõsültem 1946-ban, így kerültem ide. Feleségem,
Licuka volt a tsz-tag, nekem el kellett mennem az iparba
dolgozni, mert a tsz. nagyon keveset fizetett, abból nem
tudtunk megélni. Csepelen, egy hadiüzemben esztergáltam
állandó éjszakai mûszakban, ami sokkal több pénzt hozott.
Az éjszakázás mellett nappal a háztájiban dolgoztunk,
õszibarackot és krumplit termeltünk. Kerékpárral hordta a
feleségem az árut Ceglédre és Abonyba a piacra. 1968-tól
nyolc éven át Cegléden, az EVIG-ben vasöntõként dolgoztam.
A komoly fizikai munka kikezdte az egészségem,
leszázalékoltak.
1974-tõl a Haladás Tsz-ben így vállaltam munkát, 12 évig
pincemester voltam. Természetesen tovább folytattuk a
gazdálkodást. Késõbb már nagyobban ment a termelés és
leginkább Szolnokra jártunk a feleségemmel piacra. Mindig
együtt, közösen dolgoztunk.
Sajnos 2 éve elveszítettem a nejemet, azóta is fáj, nagyon
hiányzik. 70 évig éltünk együtt, 90 éves korában halt meg.
A kertben sok virágot termesztek, azt viszem ki a sírjára.
Az egészségem jó volna, csak a hallásommal és a látásommal
van baj. A ház körül, az udvarban tevékenykedek, magam
körül rendet csinálok. Tyúkjaim vannak, ellátnak tojással és
jó érzéssel tölt el, ha gondozhatom õket. Van kutyám,
macskáim, reggel már az ajtóban várnak, hogy megetessem
õket.
Elektromos kerékpárral még be szoktam menni a faluba a
boltig, a postára, de igazán itt a tanyámon érzem jól magam

az emlékeimmel. Itt vagyok itthon.
Keresztlányunk és családja az, akire támaszkodhatom, Õ a
gondviselõm. Csak jót mondhatok rájuk, mindig hozzák a
fõtt ételt és mindent, ami az ellátásomhoz szükséges. Férjével
együtt szinte naponta jönnek, gondolnak rám, ellátnak
gyümölcsökkel, finomságokkal is, csak dicsérni tudom Õket.
Sajnos a barátaim, jó, régi szomszédjaim már mind elmentek,
a mostani szomszédsággal már nem alakult ki olyan kapcsolat,
mint a régiekkel.
Azt üzenem a nyársapátiaknak, hogy csak jó érje õket,
legyenek egészségesek, éljenek szép családi életet.
Kedves Feri bácsi! Ennél szebbet én sem kívánhatnék
Önnek. Éljen még jó egészségben sokáig! Remélem, hogy 100
éves korában is beszélgethetünk majd!

Nagyné Kovács Éva

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSE

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az óvodai és iskolai
étkezési térítési díjat minden hónap 10-ét követõ elsõ kettõ
munkanapon lehet befizetni az Önkormányzati Hivatal 7.
számú irodájában.

Kérjük az idõpontok pontos betartását!

2018. április 11-12.
2018. május 14-15.
2018. június 11-12.
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KÖZSÉGI NÕNAP NYÁRSAPÁTON

Március 8-án 16 órára várta Nyársapát
Község Önkormányzata a falu lányait,
asszonyait nõnapi köszöntésre a
mûvelõdési ház nagytermébe.
Elsõként Földi László országgyûlési
képviselõ mondta el szívhez szóló
gondolatait a nõkrõl, arról, hogy a
gyengébbiknek tartott nem mennyivel
erõsebb, mint a férfiak, illetve elmondta,
hogy miért tiszteli oly mélyen az anyákat,
a feleségeket, a dolgozó nõket, a család
összetartóit. Beszéde után virággal

kedveskedett minden jelenlévõ
hölgynek.
Az önkormányzat nevében Kis Miklós
polgármester úr és a képviselõ-testület
férfi tagjai is gyönyörû virágokkal
köszöntöttek bennünket. Személyes
ünnepség résztvevõi is voltunk; Kis
Miklós polgármester úr és Szõke Piroska
Andrea ÁMK vezetõ itt köszönte meg a
mûvelõdési ház dolgozójának, Kovács
Ambrusné Katikának a 34 éves
tevékenységét.

Nyugdíjas éveihez soksikert, jó
egészséget kívánunk.
A köszöntõk után Arany Zsolt saját
dalaival szórakoztatta a nõnap
résztvevõit, mellyel hatalmas sikert
aratott. Egy kis megvendégelés, és
beszélgetés zárta a községi nõnap
meghitt rendezvényét.

Köszönjük, hogy idén is gondoltak ránk!

Nagyné Kovács Éva
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ÓVODAI HÍREK

Értesítjük a Tisztelt Szülõket, hogy a 2018/2019-es
nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE
Nyársapát községben a következõ idõpontokban történik:

2018. május 2-án (szerda) 8.00-16.00 óra
2018. május 3-án (csütörtök) 8.00-16.00 óra

2018. május 4-én (péntek) 8.00-16.00 óra

Helye:
Nyársapáti Általános Mûvelõdési Központ Elek Apó Óvodája
2712 Nyársapát, József A. út 22.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik
2018. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és
óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Az a szülõ vagy törvényes képviselõ, aki a szülõi felügyelete
vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre
kötelezett gyermekét kellõ idõben az óvodába nem íratja be,
a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II.
törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek
szülõje, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét
külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó
határnapját követõ tizenöt napon belül írásban értesíteni a
gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes jegyzõt.

Kérjük a Tisztelt Szülõket, hogy az év közbeni felvételi
igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2018.
augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis elõfelvételis
jelentkezõk) is a fenti idõpontban szíveskedjenek jelezni az
óvodában.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülõket, hogy Nyársapáton integrált
óvodai nevelés is folyik az óvodában – a sajátos nevelési
igényû gyermekek számára - az alapító okirat szerint, a
sajátos nevelési igényt megállapító szakértõi véleményben
foglaltak alapján.

A jelentkezéskor be kell mutatni:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek
nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi
kivonatot vagy személyi igazolványt),
- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt
(lakcímkártyát),
- a szülõ személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát),
- kedvezményekre való jogosultság igazolására szolgáló
dokumentum.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének
határnapja legkésõbb a beiratkozásra kiírt utolsó
határnapotkövetõ huszonegyedik munkanap.

Az óvodavezetõ írásbeli döntése ellen a szülõi felügyeleti
jogot gyakorló szülõ a közléstõl számított tizenöt napon belül
illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz
(önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzõhöz)
címezve az óvoda vezetõjénél. A fenntartó jár el, és hoz
másodfokú döntést.

Kis Miklós
polgármester

HIRDETMÉNY

HÚSVÉT AZ ÓVODÁBAN

Március egyik hó végi napján a mese Tapiról, a húsvéti
nyúlról szólt. Felcsillant a kicsik szeme, mikor megbeszéltük,
hogy hamarosan itt a húsvét, és sok feladat vár ránk. A
gyerekek szüleikkel együtt kitartóan gyûjtötték a kifújt
tojásokat, sokféle dobozt is hoztak.
Együtt gondolkodtunk, hogyan tegyük széppé az óvodánkat.
Barka ágat szedtünk és tojásfát készítettünk. Megfestettük és
szalaggal díszítettük a kifújt tojásokat, különbözõ technikákkal
barkácsoltuk húsvét jelképeit. Így kerültek a falra, ablakba
díszített tojásformák, bárányok, nyulak. Munka közben
tavaszi dalokat énekeltünk, a fiúkkal locsoló verset tanultunk.
Utolsó hét hétfõ reggelén Máté bácsi és Zsuzsi néni segítségével
jó kedvre derültünk, népi játékokat játszottunk, énekeltünk,
táncoltunk. Az udvarra érkezve meglepõdve láttuk, hogy
különös vendégek várnak minket a kertben. Selyemtyúkot,
kacsát, nyulat láttunk, amit meg lehetett etetni és simogatni.
Másnap folytattuk a húsvéti hagyományok megismerését,
saját kezûleg sütöttük meg a húsvéti kalácsunkat, fõztük és
színeztük a húsvéti tojásunkat.
Ünnepi programunkat locsolkodással folytattuk.  Reggel
mindenki ünneplõ ruhában érkezett, a kisfiúk locsolóvers
elmondása után saját kölnijükkel meglocsolták a kislányokat,
akik a hét elején készített tojásokkal ajándékozták meg a
fiúkat.
A szép versek és dalok óvodánk udvarára csalták a húsvéti
nyuszit, aki ajándék csoki tojásokat rejtett el, amit a gyerekek
izgalommal szedegettek kis kosaraikba.
„A jól viselkedõ gyerekeknek ígéretet tett a nyuszi, hogy
otthon is meglátogatja õket.”

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden
gyermeknek

és kedves családjának!

Óvoda dolgozói
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OVIZSARU AZ ÓVODÁBAN!
Két évvel ezelõtt csatlakozott óvodánk a programhoz.
Idén ismét ellátogatott Gyõri Gábor rendõr fõtörzsõrmester
egy kis beszélgetésre a középsõs és a nagycsoportos
gyerekekhez. Megbeszélték, hogy mi is az Õ feladata és
munkája. Külön kiemelte, hogy milyen fontos az, hogy
tudják a gyerekek a nevüket és a lakcímüket, és ami a
legfontosabb, hogy idegenekkel soha ne álljanak szóba.
Az elkövetkezendõ idõben a gyerekekkel meg fogja ismertetni
az óvoda udvarán található KRESZ pálya segítségével a
helyes közlekedés szabályait és a KRESZ táblák neveit. A
programmal játékosan nevelhetõek gyermekeink, hogy ne
féljenek a rendõrtõl és merjenek segítséget kérni.

A program lényege: személyiségfejlesztés, biztonság,
szabálykövetés, viselkedési szituációk.

Célja: az óvodás korú gyermekek biztonságérzetének
erõsítése.

Feladata: az életkori sajátosságnak megfelelõ szintû
információ átadása.

Ezeket játékkal, mesékkel, bábokkal, rajzolással és
beszélgetésekkel próbáljuk megtanítani.
Egy-egy feladatba a szülõket is bevonva szeretnénk a program
célját megvalósítani. Közremûködésüket elõre is köszönjük!

Óvónõk
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De sokszor megy haza így a gyerkõc!
Ugye kedves Szülõk? Február végén
azonban igazi cirkusz volt nálunk. No
nem nagy, csak olyan aprócska, három
személyes. A nézõsereg annál nagyobb
volt, hiszen az iskola tanulóival együtt
részesei voltak a programnak az
óvodások is. Az egy óra, amit itt töltöttek
villámgyorsan elszaladt. Bevonták a
gyerekeket is egy-egy produkcióba.
Voltak itt bûvészrükkök: nyuszit
varázsoltak elõ a kalapból, kendõk
garmadáját húzták ki egy hengerbõl.
Hullahopp karika versenyt rendeztek,
egyensúlyoztak, zsonglõrködtek,
fátyoltáncot adott elõ az egik szereplõ.
A legrémisztõbb szereplõ egy óriáskígyó
csemete volt. A kisebb gyerekek minden
produkciót lelkes tapssal jutalmaztak,
míg a kajla nyolcadikosok próbálták
kitalálni a trükkök mikéntjét. Köszönjük
Kis Miklós polgármester úrnak, hogy
lehetõvé tette az „artisták” fellépését!

ISKOLAI HÍREK

CIRKUSZ VOLT AZ ISKOLÁBAN!

Hagyományokhoz híven idén is részt
vettünk az Ovi Olimpián.
Judit néni és Dini bácsi felkészítésével
már hónapok óta gyakorolnak a
nagycsoportosok és két középsõsünk a
nagy megmérettetésre.
Március 24-én el is jött a várva várt nap.
10 fõs kis csapatunk és a szurkoló szülõk
izgatottan indultak kora reggel az ovi
elõl Kocsérra, akik idén rendezték az
Olimpiát.
Megérkezésünk után átöltöztünk és
elfoglaltuk a helyünket. Felvonulással,
majd zenés bemelegítéssel kezdetét vette
az olimpia.
Bár a feladatok nem mindig bizonyultak
könnyûnek, a gyerekek mégis hõsiesen
kitartottak és sportszerûen játszottak
végig minden egyes feladatot.
Végül utolsó helyen végeztünk, de
mindez nem vette el a gyerekek kedvét.
Fáradtan, de élményekkel és sok-sok
ajándékkal gazdagon tértünk haza.
Köszönjük Kis Miklós polgármester
úrnak és az önkormányzatnak, hogy
segítettek az utazásban és a
felkészülésben. Valamint köszönjük a

OVI OLIMPIÁN JÁRTUNK!
sok szép ajándékot, mellyel
kedveskedtek a kis olimpikonoknak.
Jövõre találkozunk Csemõben!
Csapat tagok: Nagy Szilvia, Turkevi
Nagy Marcell, Petrik Dominik, Kovács
Gabriella, Kiss Zsolt, Palotai Dávid,
Bajor Hanna, Bakosi Anikó, Tóth
Viktória, Mokos Ramóna

Óvónõk
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Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti
köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény

(továbbiakban: Nkt.) 50.§ (7) bekezdése, valamint a
nevelési - oktatási intézmények mûködésérõl és a

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései alapján
a Nagykõrösi Járási Hivatal az alábbiak szerint határozza

meg:

A 2018/2019. tanévre történõ általános iskolai
beiratkozásra az alábbi idõpontokban kerül sor:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óra között
2018. április 13. (péntek) 8.00 - 18.00 között

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig
a hatodik életévét betölti, legkésõbb az azt követõ tanévben
tankötelessé válik.
A szülõ köteles a tanköteles korba lépõ (2012. augusztus 31-
ig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes, kötelezõ felvételt biztosító
vagy a választott iskola elsõ évfolyamára beíratni.

A szülõ az elsõ évfolyamra történõ beiratkozáskor köteles
bemutatni:

- a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére
kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító
igazolást.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével
kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülõ a döntés ellen
jogorvoslattal élhet.

A szülõ az Nkt. 37.§ (2) - (3) bekezdései alapján
jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat
be jogorvoslati kérelmet a döntés kézhezvételétõl számított
15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet a fenntartóhoz
kell benyújtani.

Amennyiben a szülõ a választott iskola elutasított döntése
ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés jogerõre
emelkedését követõ 5 napon belül köteles gyermekét beíratni
a kötelezõ felvételt biztosító iskola elsõ évfolyamára.
A kötelezõ felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni,
átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerûen az
általános iskola körzetében lakik.

Az a szülõ vagy törvényes képviselõ, aki a szülõi felügyelete
vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellõ idõben az iskolába

HIRDETMÉNY
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI

BEIRATKOZÁS RENDJÉRÕL

nem íratja be, továbbá az a szülõ, aki nem biztosítja, hogy
súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlõdését
biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
szabálysértést követ el.

Dr. Nyíkos Tamás Antal s.k
járási hivatalvezetõ

NÕNAP AZ ISKOLÁBAN

“Ó NÕ, Te vagy az élet nagy csodája, 
Szépség és öröm mind belõled jõ! 

A nyugalom, a szeretet hazája,
Te vagy a biztos, éltetõ erõ!”

Az évben két nap kapcsolódik a nõkhöz, az anyák napja és
a nõnap. Míg az elsõt az édesanyák, a másodikat minden nõ
tiszteletére ünepeljük. Talán még a tavasz elsõ virágai is ezért
dugják ki fejüket leveleik közül. Iskolánkban is régóta
hagyománya van a két nap ünneplésének. Idén is titokzatos
készülõdés folyt a Diákönkormányzat vezetésével. Március
8-án reggel minden kislány ajándékot kapott a fiúktól. Voltak
osztályok, ahol az SZMK is bekapsolódott, és meglepték a
lányokat. A tanári szobát is ugyanez a titokzatosság lengte
körül. Valami készült. Az osztályok képviselõi megkerestek
minden velük foglalkozó tanító nénit, tanár nénit és átadták
a virágokat. A nagyszünetben a férfi kollégák köszöntötték
a hölgyeket, egy pillanatra feledtetve velük a hétköznapok
küzdelmeit. Egy napra virágos kertté vált a tanári szoba.
Délután a mûvelõdési ház adott otthont a községi ünnepségnek.
Jelenlétével megtisztelte a hölgyeket Kis Miklós polgármeter
úr, és Földi László országgyûlési képviselõ úr is. Arany Zsolt
zenével, remek gondolatokkal kápráztatta el a megjelenteket.

Kedves fiúk, kedves férfiak! Köszönjük, hogy nem feledkeztetek
meg rólunk!

„SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG!”

Ennek ellenére mégis sokan vannak, akik nem jutnak el
életükben egyszer sem színházba. Mivel iskolánk nem
szeretné, hogy ez így maradjon, ezért a Diákönkormányzat,
az SZMK és a Ceglédi Tankerületi Központ összefogásával
20 diákbérletet vásároltunk. A színházlátogatást ajándékba
kapták a valamiben kiemelkedõen teljesítõ kisdiákok. Március
8-án délután felkerekedett a kis csapat. Buszra szálltak, és
irány Nagykõrös, ahol Maugli, a dzsungel fia várta õket a
színházban. Az elõadás nagyszerû volt, a csemeték még
nagyszerûbbek. Látni kellett volna a sok csillogó tekintetet,
már a buszon is, ahol úgy utazhattak, mint a felnõttek: állva!
A színház is elbûvölte õket, napokig beszéltek róla.

Kedves Támogatók! Megérte! Köszönjük!

Általános iskola dolgozói

Általános iskola dolgozói
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Mint minden évben, most is a Mátyás
Király Általános Iskola nevelõi és diákjai
szereplésével emlékeztünk az 1848.
március 15-ei eseményekre. Az idei
rendezvény mégis eltért a szokásostól,
ugyanis falunk fõutcáján vonult végig
az ünneplõk hada, - a nyársapáti fiatalok
és az idõsebbek; általános iskolások,
pedagógusok, az intézmények dolgozói,
a község vezetõi és természetesen a
szereplõk követve az iskola zászlaját.

MÁRCIUS 15-EI ÜNNEPSÉG NYÁRSAPÁTON

A diákok és a község ünneplõi az
általános iskola fõbejáratától indulva -
mely a Pilvax kávéház volt - járták végig
a 170 évvel ezelõtt történtek fõbb
helyszíneit. A menet a templom elõtt állt
meg újra, ahol a Landerer nyomdában
történteket adták elõ. Énekszóval
vonultak tovább egészen a Szarka-
kúriáig, ahol három helyszín elevenedett
meg, a Nemzeti Múzeum, a Budai
Helytartótanács és a Nemzeti Színház. 

Köszönjük a felkészítõknek, a diákoknak
és a hozzájuk csatlakozó Nyársapáti
Népdalkörnek, a Cegléd Táncegyüttes
tagjainak és Bimbó Brigittának, hogy
színvonalas szereplésükkel – versekkel,
dalokkal, tánccal - ismét emlékezetessé
tették nemzeti ünnepünk forradalmi
történéseit 2018. március 14-e
délutánján.

Nagyné Kovács Éva

Az elõzõ számban a nagykõrösi
gimnázium diákjával
beszélgettem, most a ceglédi
Kossuth Lajos Gimnáziumba
járó Csehi Dóra a következõ
vendégem.
Köszönöm Dóri, hogy elfogadtad
meghívásomat, és szívesen beszélsz

magadról, gondolataidról, érzéseidrõl és jelenlegi iskoládról.
Úgy emlékszem Rád, mint egy eminens, kitûnõ tanulóra, aki
nem csak tehetséges, hanem vasakarattal is rendelkezik.
Tudom, hogy alkatodból adódóan nem lehettél volna
kosárlabdás élsportoló, de internetrõl magad,
önszorgalommal szinte zsonglõr szinten tanultál meg a
labdával bánni, hasonlót cselekedtél a rajzolásnál, de a
történelem és az angol tantárgy esetében is. Számomra Te
vagy a „nyársapáti vas-lédy”. Közben pedig csupa szeretet

MEGHÍVÓ

Hívunk és várunk minden
irodalombarátot

2018. április 11-én 16 órakor a
mûvelõdési házba a Költészet Napja megünneplésére.

Kérjük a verskedvelõket – gyerekeket és felnõtteket
egyaránt -, hogy hozzák el legkedvesebb versüket,

esetleg saját költeményüket, és azt osszák meg a többi
résztvevõvel. A versünnepet Bimbó Brigitta nyitja meg.

Természetesen szeretettel várjuk azokat is, akik
hallgatni szeretnék a versmondókat, mert verset

olvasni, mondani és hallgatni is nagyon jó!

Legyenek részesei a versünnepnek Nyársapáton.

Mûvelõdési ház dolgozói

MÛVELÕDÉSI HÁZ HÍREI
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és barátság vagy. Hogyan fér meg a két dolog békében
benned?
Évek óta próbálom megtalálni helyem a világban, pont azért,
mert sok dolog érdekel komolyan, pl. a sport, a tudomány és
a mûvészetek. Mindegyikben szerettem volna maximálisan
teljesíteni, de ez a mai világban legfeljebb idõlegesen
lehetséges. Betegségeim miatt a sportról egyre inkább (fájó
szívvel) le kell mondanom. Így a felgyülemlõ energiát,
feszültséget a rajzolás segítségével dolgozom fel.
Ha Te lennél az interjú készítõje, milyen kérdéseket
tennél fel szívesen önmagadnak?
Elsõ kérdésem: mennyire vagyok elfoglalt, mint ifjú hölgy a
gimnáziumi teendõim miatt? Elég mazochista vagyok, szeretek
pörögni, kifejezetten zavar a tétlenség. Szerintem mindenkinek
arra van ideje, amire akarja. Szórakozni inkább hétvégén
szoktam, napi 6-7 órát alszom, általában 7-9 órám van a
gimiben és tanítás után 3-4 órát készülök másnapra. A
fennmaradó kevés idõben olvasni, rajzolni, családtagjaimmal
társasjátékozni szoktam. Minimális idõ marad a barátkozásra,
a felszínes haverkodásra nem pazarolom a szabadidõmet.
Második kérdésem önmagamhoz: hogyan emlékszem vissza
a nyársapáti iskolai éveimre? Picit visszasírom, hiszen akkor
rengeteg szabadidõm volt, a felelõsség is jóval gyérebb és
sokkal szorosabb kapcsolatot tudtam kialakítani akkor
tanáraimmal és diáktársaimmal. A „határtalanul” programban
az erdélyi utazást soha nem fogom elfelejteni, gyönyörû és
izgalmas volt. Most már tudom értékelni azt, amit akkor nem
teljesen értettem, hogy mit jelent nemzettársainknál
vendégsében lenni, hogy a határtól még 600 km-re is magyarok
élnek. Valójában a Kárpáthazában egy országban élünk.
Derûs toleranciával gondolok a csibészkedõ osztálytársaimra
is. A versenyeredményeimmel könnyebb volt kiemelkedni,
mert itt helyben kisebb volt a konkurencia. Büszke is voltam
magamra, amikor országos rajzversenyeken elsõ és második
helyezést értem el.
Harmadik kérdésem: mennyire szeretek itt élni és miért?
Sokat járok Budapestre, tudom mihez viszonyítani a vidéki
életet. Pozitívuma a falunak, hogy csendes, jó a levegõ, itt
még köszönnek egymásnak az emberek, és sokszor ad ihletet
a rajzoláshoz a természet. Jó találkozni a falusi ünnepségeken
a régi ismerõsökkel és együtt kikapcsolódni. Negatívumnak
tartom, hogy közlekedés kicsit körülményes, jobb lenne, ha
közvetlenül fel lehetne jutni Budapestre valamilyen jármûvel.
A soron lévõ újabb kérdésem: meséljek a gimnázium életérõl,
ahová tanulni járok. Ezt a patinás középiskolát közel 120 éve
alapították. Itt nagyon sokat kell tanulnom, de rengeteg olyan
programjaink vannak, ahol a diákok felszabadultan, jól
érezhetik magukat pl. projektnapok interaktív bemutatókkal,
hangulatos sportnapok és méltóságteljes nemzeti ünnepek
sokaságára emlékezek. Tanáraink mindenkivel megtanítják,
hogy az iskolai munka felelõsségteljes dolog. Nagyon komoly
tempót diktálnak a nevelõk, hogy biztosan mindenkit
felvegyenek, ha tovább akar tanulni. Nyársapátról Bakosi
Attila, Bicskei Gyuri, Lófai Misi és Ócsai Heni az
iskolatársaim. A pedagógusok a testi fejlesztést és a szellemi
gyarapodást igényesen akarják harmóniába hozni, szabad
választási lehetõséget biztosítanak sok területen pl.:

testnevelésbõl én nem járok órára, de délutánonként
gyógytestnevelésen veszek részt, ami felüdítõ és hasznos is.
Következõ kérdésem: milyen terveim vannak a jövõvel
kapcsolatban? Nagyon szeretnék tanári diplomát szerezni a
Képzõmûvészeti Egyetemen történelem, rajz szakon. Nyáron
felsõfokú angol nyelvvizsgát akarok tenni, érettségi tantárgyak
közül a történelmet és az angolt emelt szinten szeretném
teljesíteni. A jövõmet Budapesten képzelem el, hiszen
testvéreim mindannyian a fõvárosban élnek és dolgoznak, és
eléggé családcentrikus ember vagyok. Szeretnék néhány sort
üzenni a mai általános iskolásoknak, mire figyeljenek, hogy
a középiskolás követelményeket majdan könnyebben tudják
teljesíteni. Mindennek az alapja az általános iskolai
követelmények magas szintû elsajátítása, mert egyébként
vagy „elvéreznek”, vagy kilátástalan helyzetbe kerülhetnek
a diákok már az elsõ évben. Szerintem a legfontosabb
tantárgyak az érettségi tárgyak. Nagyon jó, ha megtanulják
a fontossági sorrendet felállítani, és az általános iskolában
mindenképpen tanuljanak meg igényesen tanulni.
Szeretnék egy „öreg diákok klubját” összehozni a közelgõ 50
éves iskolai születésnapra. Ha erre esetleg meghívnálak,
hogyan fogadnád?
Mindenféleképpen megtiszteltetésnek érezném egy ilyen
csapat tagjának lenni, még akkor is ha nem itt élnék.
Van-e valami egészséges ötleted, hogyan lehetne vonzóbbá
tenni a falu életét a Ti korosztályotok számára?
Szerintem változó célközönséggel, szerteágazó programokat
kellene szervezni, a fiataloknak szórakozási lehetõségeket
biztosítani a sportban, esetleg közös kirándulások terén,
lehetne kiállításokat, tárlatokat sûrûbben szervezni, több, a
karácsonyi adventi programhoz hasonló közösségi élményt
adó ünnepléseket, együttléteket összehozni.
Kedves Dóri! Köszönöm, hogy rám és az olvasókra szenteltél
szabadidõdbõl egy jelentõs mennyiséget. Sok-sok sikert
kívánunk a vágyaidhoz, terveidhez. De még utoljára lenne
egy nagy feladatod, hogy az interjúd címét Te fogalmazd meg.
Most az egyszer a végére kerül a cím.
Az arany középút keresése.

EGYIK KEDVENC

TANÍTVÁNYOMMAL

Így, évtizedek távlatából elárulhatom,
hogy egyik kedvenc tanítványom voltál,
mert kivételesen ügyesen rajzoltál,
fiatalként is értelmes, céltudatos, a
lényeges dolgokra éber és koncentrált,

figyelemmel követõ emberként ismertelek. Talán az
Erdélybõl betelepülõ családok közül elsõként tettél az
asztalra olyan teljesítményeket, amik gazdagították a falu
szintjét, Veled többek lehettünk. Felszínesen figyeltem
mindig az életed alakulását, picit „mérges” is voltam mikor
a trendi tánc elcsábított a képzõmûvészettõl. De késõbb,
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amikor abban is igényesnek és eredményesnek láttalak,
empatikussá váltam. Mûvészet ez is, az is címszó alatt
megnyugodtam. Mert abban biztos voltam, hogy életed
sávja csak a mûvészet, vagy annak partnerségében lévõ
dolog lehet.
Kedves Strabán István köszöntelek, és kérlek beszélj életedrõl,
onnan, amikor elballagtál az Erdei Ferenc Általános
iskolából.
8 évet töltöttem el az Általános Iskolában Nyársapáton.
Életem egyik legszebb, legváltozatosabb idõszaka volt.
Nagyon családias, közvetlen, sok-sok programmal,
ünnepélyekkel teli gyermekévek voltak ezek. Kiváló
osztálytársaimmal igazi közöségi életet élhettünk.
Nagyon szívmelengetõ visszaemlékezés, még ma is úgy
gondolom, ezek az évek voltak az iskola életében a
legszuperebbek, a kiváló tanári gárda nagy lelkesedéssel,
hivatástudattal dolgozott.
Folytasd kérlek!
A ballagás után a Kecskeméti Kandó Kálmán Szakközépiskola
rajz szakára kerültem. Itt szakmailag felkészültem a fõiskolára,
majd érettségi után a Nyíregyházi Fõiskola Vizuális és
Kommunikációs Szak hallgatója lettem. Itt két évet végeztem
el. Ebben az idõszakban sikerült Hip-Hop Világ- és
Európabajnokságot nyernem. Ez után a Ceglédi Tetz Alapfokú
Mûvészeti Iskola moderntánc szakos tanára lettem. Ez is két
évig tartott, mert egy törvényi döntés értelmében csak
fõiskolát vagy egyetemet végzettek taníthattak tovább iskolai
szinten. Kénytelen voltam a kultúra más területén megtalálni
a helyemet. Tevékenységemmel a környéken egyre ismertebbé
váltam, és szinte minden település mûvelõdési házában
mûködtek színvonalas csoportjaim. Egyesületet is alapítottam
és tánciskolát hoztam létre. Nem csak táncot tanítottam a
fiataloknak, hanem az életre is neveltem õket, hitet, reményt
adtam, motiváltam az igényes munkára, önismeretre
bátorítottam tanítványaimat, a kudarcok elviselésére, az
igazi emberi étékek fontosságára. Sokszor picit családpótló
szerepet is töltöttem be életükben. Természetesen közben
folyamatosan képeztem magam. Hiszen én még videókból
kezdtem a moderntánc tanulását, szinte autodidakta módon.
A „piac” akkor sajnos (de még ma is) nagyok szûk volt. De
csoportunkkal a világbajnokságon bronzérmesek lettünk. Ez
a tánckultúra a TV tehetségkutató mûsorainak köszönhetõen
terjedt el és lett népszerû a HIP-HOP. 2010-ben megalapítottuk
saját együttesünket B-MASTER néven. Saját CD, rengeteg
fellépés, kiváló show-mûsorokban szerepelhettünk. Az akkori
csapatunk énekese egy ma nagyon népszerû együttesnek a
CHILDREN OF DISTANCE-nek a frontembere. Úgy volt,
hogy a Fási-mulatóval turnézhatunk, de emberi okok miatt
sajnos felbomlott csapatunk. Ez teljesen tolerálható volt,
mégis alapvetõen befolyásolta a karrieremet. A fõváros
zizegõ, pihenést nem hagyó forgatagából haza vágytam.
Azért jöttem haza, hogy lélekben még jobban megerõsödjek,
hogy még több szeretetet tudjak adni a tánc eszközével. Két
évig a mai tevékenységemre készültem fel, valójában
visszatértem a képzõmûvészethez, de modernebb
eszközrendszerrel, magyarul számítógépes grafikákat tervezek
– építem hazai és nemzetközi kapcsolatimat, vállalkozásomat.
Közben Nagykõrösön  mûködnek a csoportjaim.

István, mint nyugdíjas, obsitos tanár, igazgató, sokszor
azon gondolkozom, azt tervezgetem: olyan jó lenne egy volt
diákokból álló klassz társaságot szervezni, akik segítenék az
iskolát, a falut, tetteikben, intellektuális tevékenységeikben
mindig jeleznék, hogy innen indultunk, - nekünk van közös
sorsunk és feladatunk, mi lokálpatriótái vagyunk
Nyársapátnak és a ma már Mátyás Király Általános
Iskolának.
 Tibor bácsi ötlete számomra nagyon szimpatikus, én mindig
visszatérek a kezdetekhez, családomhoz, az induláshoz, ez
biztonságot és nyugalmat ad. A sok-sok egymásra épülõ
generáció biztos, hogy nagyot tudna alkotni, segíteni tudnánk
az itteni közösséget és egymást. Tudom országosan is sikeres
iskolatársaim vannak, vállalkozók, politikusok, kiváló
mesterek és szakemberek. Nagyon drukkolok, hogy ez
sikerüljön, hiszen jövõre lesz 50 évfordulója az iskola
születésének. Ha idõm engedi, aktív tagja leszek ennek a
csoportnak csak egyet kérek: csak igényesen és nagyon
tisztességesen végezzük a majdani tevékenységünket, hogy
ne kelljen csalódnunk.
Arra is gondoltam, hogy ha egy idõsödõ generáció nem
nevel ki, nem motivál egy következõ nemzedéket, nagy hibát
követ el. Szeretném, ha fiatalos, kreatív, energiával teli,
modern tudásotokkal új, korszerû dinamizmust hoznátok a
település életébe. Egyáltalán milyennek találod most a
falunkat?
Szerintem a világ egyik legjobb helye. Nyugodt, elmélyedésre
alkalmas, de lehetõségekben bõvelkedõ, családias méretû
település. Szép a környezete, virágzó a mezõgazdasága,
kiváló a fekvése a nagyvárosok környezetében, és sok a fiatal.
Ezeket a pozitív lehetõségeket kell fokozni. Vállalkozásokat
vonzani, vonatot visszaállítani, az ünnepségeket baráti
kapcsolatokkal újra dinamizálni, új távlatokban gondolkodni,
idegenforgalmat ösztönözni, fesztiválokat rendezni stb. A
távoli, közeli környezettel elhitetni, hogy jó itt élni, és jó ide
jönni kikapcsolódni. Ilyen tevékenységekben nagyon szívesen
együttmûködnék néhány hozzáértõ emberrel.
Milyen középtávú céljaid vannak?
A meglévõ vállalkozásomat szeretném profi szinten
kiteljesíteni. Az általam vezetett csoportokat a legigényesebb
tudásom szerint sikerhez juttatni. Élményeket, értékeket,
emberséget közvetíteni hitelesen a tanítványaimnak. Ha
lenne valós igény Nyársapáton, az általam sokra becsült
tánckultúrát szeretném újraépíteni. Mivel ez a csatorna, a
mûvészet, a tánc talán hat legközvetlenebbül az emberekre
és valódi emberi értékekkel tölt fel egyénileg és  csoportosan
is.
Jó hallani a szavaidat, mert Te bizonyítod számomra, hogy
nem elég mûvésztanári szakembernek lenni, fontosabb az
emberi tényezõ – sõt a magával ragadó karmikus egyéniség
a nevelésnél.
Mi a vonzó számodra ebben a pici alföldi faluban, hiszen
a fõvárosból jöttél haza, a kisebb-nagyobb városok csábítása
biztos jelentõsen hatott Rád?
Én nagyon ragaszkodó típus vagyok, soha nem mentem volna
el, ha itt olyan lehetõségek adódtak volna, amelyben
maximálisan ki tudtam volna teljesedni. A családom, a
gyökereim nekem óriási biztonságot jelentenek, szeretetet,
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melegséget nyújtanak. Fontos a nyugalom, az elmélyülési
lehetõség.
Nálunk találkoztunk és úgy gondoltam ¾ óra alatt
megbeszéljük az interjút. Éjjelbe hajlóan beszélgettünk. Jó
volt érezni a felém áradó tiszteletet és még felemelõbb volt
megtapasztalni, hogy egy volt kisdiákomból egy érett,
mondhatnám azt is: bölcs felnõtt lettél, egy falubeli társam.
Jó volt beszélgetni (nagyon ritkán élem meg) igazi komoly,
intellektuális kérdésekrõl – mûvészetrõl, filozófiáról,
szeretetrõl, boldogságról, kiteljesedésrõl, a nemzetrõl és a
jövõrõl.
Nem csak intellektuálisan, de emberileg is feltöltõdtem az
Istvánnal, feleségemmel való 3-4 órás beszélgetésben.
Köszönöm, és kívánom, hogy a megtervezett utadon
rakétagyorsasággal haladj elõre – akár kifelé, akár
magadban befelé haladva.
Isten éltessen István.

Tisztelettel: Tóth Tibor

RIPORT MACZÁK TAMÁS ATYÁVAL

Kedves Tamás Atya! Nagy
tisztelettel köszönöm, hogy
fogadtál és HÚSVÉT hetében,
amikor rengeteg az
elfoglaltságod, idõt szenteltél
erre a beszélgetésre.
Kicsi falu vagyunk, és még
ekkora méretnél is gyakran
elõfordul, hogy komoly
beosztásban tevékenykedõ
emberekrõl is alig tudunk
valamit. A Te esetedben is most,

több éves mulasztás után szeretnénk a bemutatást pótolni.
Nem tudom hallottad-e, hogy mielõtt a falunkba kerültél, mi
néhányan Csíksomlyóra a Pünkösdi Búcsúra zarándoklatot
szerveztünk, a személyes imáink mellett volt egy közösségi
kérésünk is a Gondviselõhöz. Nevezetesen, hogy legyen végre
egy fiatal, a közösségünket, lelkünket segítõ fiatal papunk. A
Jóisten hamarosan teljesítette kérésünket. Ilyen egyszerûen
megy a kapcsolattartás az együttmûködés a Mindenhatóval?
Mikor imádkozunk, mi emberileg néhány szempontot látunk
az életünkbõl és azt fogalmazzuk meg Isten felé, Isten pedig
az egész teljességet. Ez jelenti bízva hinni, hogy engedem,
hogy Isten úgy szeressen ahogy nekem jó, ne úgy ahogy én
elvárom, mert ez nem imádság, hanem önmegvalósítási
feladat, mert az életem középpontjában én állok és nem
Krisztus. Én imádkoztam azért, hogy Gödön maradhassak,
mert sok minden jó kezdeményezés volt, de Isten áthelyezett
Ceglédre. Visszatekintve megértem, hogy Isten jobbat készített
számomra, mint az én elképzeléseim. Ez a különbség a hívõ
és nem hívõ ember között, hogy a hívõ leborul Isten elõtt a
nem hívõ pedig kiborul minden változástól, nyûgös, békétlen.
Mit tudhatunk meg kedves családodról, hol éltél, milyen volt
gyermek- és ifjúkorod?

Dunakanyarból származom, életem elsõ 25 éve Budapest és
Vác között zajlott – fél évet leszámítva – Dunakeszin nõtem
fel, Vácott a Piaristáknál érettségiztem, Pesten pedig a
Központi Papnevelõ Intézetben válaszoltam Isten személyes
hívására 7 éven keresztül. Ami áthatotta a gyerekkoromat, a
családban tapasztalható mély hit generációkon keresztül,
közös családi imádságok, hétköznapi szentmisék, a papokkal
való személyes kapcsolat, családlátogatások, nyári ifjúsági
táborok.
Apukám okleveles kertészmérnök, anyukám ízig-vérig
pedagógus földrajz, biológia és hittan szakos tanár, jelenleg
plébánián dolgozik. Hárman vagyunk testvérek, legidõsebb
bátyám kamilliánus (betegápoló) szerzetes, Bécsben kórházi
lelkész. Másik bátyám családos 3 gyermekes pedagógus,
angol, történelem és hittanár.
Fiatal koromban Dunakeszin zenetagozatra jártam, zenekarban
is játszottam, komoly hobbim a foci volt. Két nyelvvizsgát
tettem, mert vágyam volt, hogy idegenvezetõ legyek, az
informatika is nagyon vonzott, de a hit mindeközben nagyon
meghatározta életemet.
Mi inspirált meghatározóan erre a pályára? Mi volt az az
esemény, az fordulópont, ami a papi szolgálathoz vezetett?
Akit megérint az Istennek a tüze, az lángrakap. Elõször is a
családból hozott háttér, második fõ szempont, ami döntött,
az a személyes, mély találkozás az élõ Istennel. Középiskolás
koromban a sportban (labdarúgásban) tehetségesnek
bizonyultam, amiben végre elindulni látszott a karrierem.
Váratlanul súlyos asztma alakult ki szervezetemben, ami a
versenyszerû sportolásom végét jelentette. Sokat háborogtam,
igazságtalannak tartottam, miért éppen én, hogyan engedheti
meg ezt az Isten, amikor én olyan sokat tettem érte. Nem
sokkal ezután részt vettem egy lelkigyakorlaton, ahol adtam
egy esélyt az Istennek, hogy beszéljük meg. Az ott lévõ
közösség, illtetve az atya szeretõ légkört varázsolt a helyszínen,
ami hatására az utolsó nap meg tudtam bocsátani a
Mindenhatónak és éreztem, hogy egy kõ gördül le a szívemrõl.
Következõ kontrollon megállapították, hogy megszûnt a
betegségem, s ez volt az a pont, amikor rádöbbentem, hogy
egész életemet arra szeretném tenni, hogy errõl az Istenrõl,
akivel én találkoztam, beszélhessek. A betegségen, majd a
gyógyulásomon keresztül szólított meg az Isten. Nem ment
a 7 év alatt minden úgy, ahogy én elterveztem, sokféle
küzdelmem volt ez idõ alatt önmagammal és a Jóistennel,
nem tudtam, hogy papként hogyan tudom megállni a helyemet.
Emiatt az utolsó elõtti évben kimentem Belgiumba egy fél
évre ösztöndíjjal, ahol sikerült egy imádságos, tisztán megélt
egyetemi félévet eltöltenem. Sok embert megszólítani,
elgondolkoztatni, kicsit talán a Jóisten felé terelni. Talán
mégis sikerülhet? Egyre inkább megtapasztaltam, Isten
hogyan akar ajándékká tenni.
Mivel tölti az idejét egy pap a XXI. században? Sokan naivan
azt gondolják, hogy néhány misét megtart és a többi idõ
szabad.
Azt szeretem a papságban, hogy rendkívül változatos.
Egyszerre kell építésznek, gazdasági menedzsernek,
informatikusnak, házvezetõnek, titkárnak, és még millió egy
más dolognak lenni. Az én életemnek a középpontja minden
nap a szentmise és a zsolozsma (a rám bízott hívekért való
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napi egy órás imádság). Emellett iskolákban 9 órában tanítok,
plébánián 5 ifjúsági csoportot vezetek, a rádióban
tevékenykedek, emberek nehézségeivel, küzdelmeivel
találkozok, havonta kb. 40 ember jön egy órára lelki vezetésre,
egyházmegyei ifjúsági helyettes lelkész is vagyok, ami
Váchoz köt, hetenként egy nap. Temetés, keresztelõ,
házasságra felkészítés, pályázat írás mind-mind a
tevékenységeim közé tartozik, családlátogatás, sportolás,
ezért aztán fontos a csütörtöki szabadnap, amihez a kiégés
elkerülése végett ragaszkodom.
A legszelídeb megfogalmazással sem lehet állítani, hogy
Nyársapáton egy dinamikus keresztény közösség mûködik.
Sajnos legtöbbször a templomban is kevesen vagyunk. Mit
tanácsolnál, mire kellene figyelnünk? Mit kellene a
hétköznapjainkban a középpontba tenni?
A kereszténység nem a rendkívüli dolgokkal kezdõdik,
hanem az emberi alapértékekkel, a megszólíthatósággal. A
püspökatya azzal indított bennünket, hogy: „ébresszétek föl
az embereket, találjátok meg az utat az emberek szívéhez.”
A mai világban az emberi szintek hiányoznak az életbõl, ami
a kereszténység alapja. Egyszerû hétköznapi cselekedeteket
végezni, ahogy Teréz anya mondta: „nem kell nagy dolgokat
tenni, hanem kicsiket, nagy szeretettel”. Egy-egy jó cselekedet
olyan, mint egy csepp az óceánban, de az óceán is cseppekbõl
áll.
Közeledik a kereszténység legnagyobb ünnepe a HÚSVÉT, a
legkiemelkedõbb misztérium. Mi ennek az ünnepnek az
üzenete?
Tegnap temettem a nagymamámat fehér miseruhában. A
fehér a föltámadás és az örök élet színe. Azt mondtam a
résztvevõ embereknek, hogy a HÚSVÉT fényében mi nem
hihetünk abban, hogy ez lenne a végállomás. Ahogy egy
édesanya is, aki világra hozza a gyermekét mérhetetlen
fájdalmak közepette, de miután magához emeli a csöppséget,
nem emlékszik tovább a fájdalomra, hanem azt akarja, hogy
ez az öröm soha ne szûnjön meg. Ha valóban ismerjük az
Istent, aki maga a szeretet, akkor be kell látnunk, hogy az élet
nem pusztán az, amit látunk, nem ez a 10-20-80-90 év, hanem
az örökkévalóságra lettünk teremtve. A HÚSVÉT annak a
bizonysága, hogy Jézus föltámadt a halálból és bennünket,
szeretett gyermekeit haza akar vezetni. HÚSVÉT tehát a
hazatalálás ünnepe, hogy ne pusztán azokat a dolgokat
nézzük, amik az orrunk elõtt hevernek, mindennap lekötnek,
hanem az egész életünket az örök élet szempontjából
vizsgáljunk.  A fentiekre jó példa és elgondolkodásra inspirál,
amikor két magzat beszélget az anyaméhben:
– Te hiszel a születés utáni életben?
– Természetesen. A születés után valaminek következnie
kell. Talán itt is azért vagyunk, hogy felkészüljünk arra, ami
azután következik.
– Butaság, semmiféle élet nem létezik a születés után.
Egyébként is, hogyan nézne ki?
– Azt pontosan nem tudom, de biztosan több fény lesz ott,
mint itt. Talán a saját lábunkon fogunk járni, és majd a
szánkkal eszünk.
– Hát ez ostobaság! Még hogy lábon járni! És szájjal enni!
Nevetséges, hiszen mi a köldökzsinórunkon keresztül

táplálkozunk. De mondok én neked valamit: a születés utáni
életet kizárhatjuk, mert a köldökzsinór túlságosan rövid.
– De, de, valami biztosan lesz. Csak valószínûleg minden egy
kicsit másképpen, mint amihez itt hozzászoktunk.
– De hát onnan még soha nem tért vissza senki! A születéssel
az élet egyszerûen véget ér. Különben is, az élet nem más,
mint örökös zsúfoltság a sötétben.
– Én nem tudom pontosan, milyen lesz, ha megszületünk, de
mindenesetre meglátjuk a mamát, és õ majd gondoskodik
rólunk.
– A mamát? Te hiszel a mamában? És szerinted õ mégis hol
van?
– Hát mindenütt. Körülöttünk. Benne és neki köszönhetõen
élünk. Nélküle egyáltalán nem lennénk.
– Ezt nem hiszem! Én soha, semmiféle mamát nem láttam,
tehát nyilvánvaló, hogy nincs is.
– No de néha, mikor csendben vagyunk, halljuk, ahogy
énekel, és azt is érezzük, ahogy simogatja körülöttünk a
világot. Tudod, én tényleg azt hiszem, hogy az igazi élet még
csak ezután vár ránk…
Áldott, tartalmas húsvéti ünnepeket kívánunk a Hírmondó
olvasói és magunk nevében, köszönjük az õszinte beszélgetést!

Tisztelettel: Tóth Tibor és Nagy Erzsébet

KLUBOK, FOGLALKOZÁSOK

A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

Mint arról már a Hírmondó elõzõ számában is beszámoltunk,
- a már mûködõek mellett több új, és ismét beinduló
foglalkozás és klub kapott helyet a mûvelõdési házban,
melyre szeretettel várjuk az érdeklõdõket az alábbi
idõpontokban:

Hétfõ: 18-19 óráig felnõtt torna Kiss Piroskával és Bárány
Katával
kondizás a pince helyiségében (igénytõl függõen)

Kedd: minden 2. héten 17 órától meditáció Székely Ilonával
(térítéses)
kondizás a pince helyiségében (igénytõl függõen)

Szerda: minden 2. héten 14 órától Nyugdíjas Klub
a fellépésektõl függõen Nyugdíjas Tánckar
1630-1730-ig pilates torna Sz. Tóthné Simon Ágnessel
(térítéses)

Csütörtök: 10-11 óráig BABA-MAMA Klub
14-16 óráig Mamik Klubja
1630-tól Nyársapáti Népdalkör

Péntek: 18-19 óráig felnõtt torna Kiss Piroskával és Bárány
Katával
fellépésektõl függõen 17 órától Felnõtt Énekkar Kocsisné
Bogdán Magdival
fellépésektõl függõen 17 órától irodalmi színpad
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Néhány napja írtam a választásokra egy cikket a Hírmondóba.
Amikor készen voltam, félretettem a vázlatot, hadd érjen
még. De valójában hezitáltam, hogy van-e jogom, erkölcsi
alapom olyanba (országgyûlési választás) beleszólni, ami
végtelenül személyes, titkos és sokszor beláthatatlan egyéni
érdekektõl is fûtött. A következõ nap reggelén azzal a néhány
lappal gyújtottam be a kandallóba. Akkori tettem filozófiai
alapja az volt, hogy ha egy nép úgy dönt, hogy neki a rossz
kell, vagy a még rosszabb, az nem lehet véletlen. Az azért
történhet meg, mert valamit újra meg kell tapasztalnia,
tanulnia. Ez után megnyugodott lelkem és elmém. Mivel a tv-
t a sportmûsorokon kívül másért nem nagyon szoktuk nézni,
az aktuálpolitikai dolgok szinte egyáltalán nem motiválnak.
Ma este mégis újra tollat ragadtam. Nem a választási
csatározások befolyásolnak, hanem az, hogy felismertem:
így, húsvét misztériumához közeledve lehet, hogy ekkora
tétje a rendszerváltás óta nem volt egyetlen választásnak sem.
Itt most felelõtlenül, rosszul és rosszat választani, magunknak
ártva, tragédia. Ha a demokrácia szabályai szerint
gondolkozunk, egyetlen igazi nagy gond lehet csak, ha nem
megy senki sem el szavazni. Mivel ez képtelenség, akkor
megkérdezheti az olvasó, hogy miért olyan vészteljes ez a
választás.
Ha a pártoktól elvonatkoztatunk, csak a kormány
tevékenységét figyeljük, nagy szó, de objektíven elemzünk:
a mai Magyarországon rend és biztonság van, a
makrogazdaság stabilizálódott (még akkor is, ha a kisember
csak néha érzi), viszonylag elhanyagolható az infláció, a
forint megdönthetetlen (köszönet Kínának), az ipar, a
mezõgazdaság, az idegenforgalom elfogadhatóan teljesít, az
ambiciózus polgár az élet minden területén érvényesülni tud.
Kell-e ennél bíztatóbb?
A Kedves Olvasó sorolhatja: - de minek kellett a focipályákat
építeni (mert romokban álltak), miért nem építettek több
kórházat? (mert vigyáznia is kellene mindenkinek, tõle
telhetõen a saját egészségére) gyerekeinket is kiüldözték
külföldre. (Ki mondta, hogy akinek nem tetszik, kimehet az
országból?) stb., stb.
Mire figyeljünk a döntésünknél? Elõször arra, hogy semmilyen
médiának nem hihetünk, mert manipulál. Minden információt
fogadjunk be, de saját belsõ szûrõnk alkossa meg az igazságot.
Másodszor nem valami ellen, hanem valami mellett kellene
voksolnunk. Harmadszor a saját érzéseink és érdekeink
mellett, sõt elõtt az ország, a nemzet érdekét kellene alapvetõen
figyelembe venni. A regnáló kormány tisztes eredményeit,
szándékait, átalakításait, jövõképét és hibáit, túlkapásait egy
képzeletbeli mérleg két serpenyõjébe helyezve, viszonylag
objektíven megmérni. Fontos még, hogy megvizsgáljuk,
hogy a leváltók milyen szándékaik, vágyaik, sérelmeik és
fõleg érdekeik mentén akarják leváltani a jelenlegi hatalmat.
Sorolhatnám még tovább a szempontokat, de valójában
sejtem, hogy milyen egyszerûen is dönt sok esetben a
választópolgár pl. ez a miniszterjelölt nekem szimpatikus,
megnyerõ; a barátom, a haverom is rájuk szavaz; ha az
ígéretüket beváltják, esetleg én is jobban járhatok majd.
Sajnos 30 év alatt sokszor meg kellett tapasztalnunk, hogy az
ígéretek gyakran nem valósulnak meg. Kedves volt

Tanítványaim, azok Családtagjai, Falusi Polgárok, akik
valaha is adtak a szavamra! Tisztelettel kérek mindenkit,
hogy ne az elõbbi mondatok alapján döntsenek április 8-án.
Tömören és egyszerûen, szinte hûvös racionalizmussal
szeretném leírni, MOST NINCS ITT A KORMÁNYVÁLTÁS
IDEJE! A 8 éve mûködõ kormány egy óriási pénzügyi
csõddel vette át az irányítást. Pillanatokon múlott, hogy a
gazdaság nem omlott össze. Tüntetések, tüntetések hátán,
alig tudta kihúzni az elõzõ kormány a választásokig a
hatalmát, hiszen az „elsõ ember” elszólta magát (hazudtunk
éjjel, nappal, mindenkor). Ebbõl a gazdasági és erkölcsi
mélyrepülésbõl felemelkedni óriási feladat volt, de nagy
részben sikerült. Úgy gondolom, a kormány fõ irányvonalai,
prioritásai minden területen elfogadhatóak, jók.
A migránskérdés valóban igazi veszély, vagy csak hisztéria?
Sajnos azt kell írnom, hogy végtelenül veszélyes. Talán a
mohácsi vészhez tudnám hasonlítani. Ha vallásunk, kultúránk,
társadalmi szokásrendszerünk fellazul, elkopik, vele pusztul
magyarságunk. Ha most tévedünk, visszaállítani az eredeti
állapotot már képtelenség lesz. Ha a határok megnyílnak,
elveszítjük fejlõdõ idegenforgalmunkat, mert ma a világ
egyik legbiztonságosabb helye Magyarország. A keletre
nyitás politikája dugába dõl, az oroszok, kínaiak, indiaiak
kihátrálnak, mert gõzerõvel jönne USA, a „sarokba szorított
oroszlán”, a világhatalmát erõs arroganciával visszaszerezni
akaró liberális kapitalisták, vagy úgyis írhatnám: globalisták,
uniformizált világpolgárrá darálnának mindannyiunkat. Az
Egyesült Európa szándéka ugyan az, mint valamikor a
Szovjetunió volt, más jelszavakkal és más zászlók alatt. Nem
játszhatunk a választás utáni esetleges kormányalakítási
válsággal sem, mint a németek. Nem áldozhatjuk fel gazdasági
eredményeinket, stabilitásunkat. Ha kemény, magyaros,
nemzetszeretõ hagyományainkat megtartjuk az Unióban és
az ENSZ-ben is, mellénk állhatnak a szomszéd országok és
még Lengyelország, Csehország, Bulgária, Olaszország, s
elindulhat egy normális folyamat az integrációban.
Megvédhetjük továbbra is az élelmiszergazdaságunkat a
génmódosított termékektõl. Ez alapvetõ szempont lehet az
egészséges életmód kialakításánál. Sorolhatnám az érveket
tovább, de nem teszem. Gondoljunk bele, hogy kell-e még
egy újkori tanácsköztársaság, egy újkori liberális Soros
változás? Szerintem nem! Most fontosabb lenne egy meglévõ,
határozott struktúrát rendbe tenni, a nyilvánvaló kozmopolita
hazaárulókat jobb belátásra bírni, a legalapvetõbb
prioritásokban az élet minden területén megegyezni. MOST
NINCS ITT A KORMÁNYVÁLTÁS IDEJE! Írom én, aki
nem voltam megelégedve a Fidesz minden döntésével.
Baloldali sem voltam soha, mert teremtõ és elrendezõ Isten
nélkül nem tudom elképzelni a létezést. A liberalizmus
embersanyargató, gyarmatosító, mindent a pénzre és a
versenyre leképezõ elgondolása is távol áll tõlem. A Jobbikot
pedig a szemünk elõtt vásárolták meg személyes ellentétek
miatt, így a hagyományos jobboldaliság is lejáratódott
országunkban. Így kérek mindenkit, hogy a nemzetnél, a
hazánál, a kultúránknál ne legyen fontosabb tényezõ a
döntésében. Utóiratként: ha a jelenlegi kormány túléli
(remélem) a választásokat, kellõ kritikával módosítja, kijavítja
tévedéseit, hibáit, kommunikációja megnyerõbbé válik,

NA, MOST MIT TEGYÜNK?
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TOJÁSFA A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

A Hírmondó elõzõ számában arra kértük községünk lakóit,
hogy készítsenek tojás formájú díszeket, dekorációt a tojásfára.
A legkreatívabb, legszebb tojást egy húsvéti sonkával
díjazzuk. Ötletes alkotásaikat március 26-ig vártuk a
könyvtárban.
Felhívásunkra több, nagyon ötletes, szép pályamunka érkezett.
Kaptunk gipszbõl készített, gyöngyökkel díszített, régi
nyakláncokból összeállított, papírból, lévõ tojásokat. Érkeztek
a Hírmondó lapjaiból összeállított, kartonra felragasztott
háromdimenziós tojások is. A zsûri a legszebbnek és
legötletesebbnek a festett hungarocellbõl készített, apró
papírvirágokkal takart tojásokat ítélte. A gyönyörû fehér és
piros szirmokat készítõjük gombostûkkel rögzítette.
Szõke Piroska Andrea ÁMK vezetõ természetesen még
Húsvét elõtt eljuttatta a gyõztes pályamunka készítõjének,
Õze Mária Nyársapát, Kun Imre u. 5. szám alatti lakosnak a
megérdemelt húsvéti sonkát.
Gratulálunk mindenkinek, aki a legkülönbözõbb kézmûves
technikákat alkalmazva készített a tojásfánkra díszeket.

Köszönettel: A mûvelõdési ház dolgozói

abbahagyja amindenki ellen irányuló harcot és még nagyobb
tisztelettel, empátiával és alázattal viseltetik népe és a
kisemberek iránt, akkor ebben a megbolydult, értékeket
elvesztõ világban a mi Kárpáthazánk példát adó
harmóniaszigetté válhat.

Tisztelettel: Tóth Tibor
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A megújult PEAC Birkózó Szakosztály történetének elsõ
rangos hazai versenyének adott otthon március 4-én a Pécsi
Egyetem Sportcsarnoka. Az U23-as korosztály szabadfogású
és nõi küzdelmei a bajnoki címekért és a válogatottságért
folytak. A Nyársapáti SZSE a fiúknál és a lányoknál is egy-
egy fõvel képviseltette magát és mind a ketten a súlycsoportjuk
negyedik helyét szerezték meg.

Eredmények
lányok

50 kg 4. Kása Viktória

fiúk
55 kg 4. Horváth Csaba

Március 10-én az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a
mogyoródi Grosics Gyula Sportcsarnok adott otthont az
U23-as kötöttfogású országos bajnokságnak. A szombati
bajnokságra, amely egyben az V. Duna Autó Kupa is volt,
hetvenkilencen mérlegeltek, akik a bajnoki érmek mellett a
válogatottságért is küzdöttek. A Nyársapáti SZSE 2 fõvel
képviseltette magát. Kecskeméti Krisztián az 55 kg-ban
végül két gyõzelem és egy vereséget követõen a súlycsoportja
harmadik helyén végzett.

Eredmények
55 kg 3. Kecskeméti Krisztián

Szinte minden évben, így idén is a Pestszentimrei Sportkastély
három szõnyege adott otthont a diák és serdülõ leány országos
bajnokságnak március 17-én. Az idõsebb Növényi Norbert
Emlékversenyen a két korosztályban egy-egy nyársapáti is
szõnyegre lépett a bajnoki helyezésekért, ahol végül Báger
Barbara révén a 34 kg -ban egy ötödik helyezést sikerült
megszerezni.

Eredmények
diák

34 kg 5. Báger Barbara

Ugyancsak ezen a napon került megrendezésre Kiskõrösön
a XVI. Petõfi Kupa meghívásos nemzetközi szabadfogású
verseny. A versenyre 148-an mérlegeltek köztük hat nyársapáti
birkózóval. A fiatalok szép eredményeket értek el, mivel öten
felállhattak a dobogóra.

Eredmények
gyermek

20 kg 3. Báger Dorina
23 kg 3. Kovács Roland

24 kg 2. Csontos Pál

diák II.
46 kg 1. Báger Roland

50 kg 3. Krenyóczi Martin

Március 24-én szombaton a Miskolci Egyetemi Körcsarnok
adott otthont a 2018. évi felnõtt kötöttfogású országos
bajnokságnak. A 90 birkózót felvonultató bajnokságon rajthoz
állt a teljes válogatott. A Nyársapáti SZSE 1 fõvel képviseltette
magát. Kecskeméti Krisztián az U23-as OB. után ezúttal egy
súlycsoporttal fentebb lépet szõnyegre a 60 kg-ban. Az elsõ
fordulóban pontozással nyert kecskeméti ellenfelével szemben.
A döntõbe kerülésért a ceglédi ellenfelével szoros mérkõzést
vívott. Az elsõ menetben egy intést követõen Krisztián
szerzett vezetést 1 ponttal. A második menetben Õt intették
a bírók és az ellenfele meg is pörgette és így 3-1 -re módosult
az állás az ellenfele javára. A mérkõzés vége elõtt pár
másodperccel indított egy akciót amit a mérkõzés idõ lejárta
után tudott csak befejezni, így az ellenfele nyert és jutott a
döntõbe, aki végül meg is nyerte a bajnokságot. Krisztián a
bronzmérkõzésen tus gyõzelmet aratott és ezzel elsõ felnõtt
bajnoki érmét szerezte meg.

Eredmények
60 kg 3. Kecskeméti Krisztián

Szintén szombaton, immáron hetedik alkalommal rendezték
meg a kadet kötöttfogású Fekete Gyémánt Kupát. A rangos
nemzetközi eseménynek a Tokodi Hegyeskõ Általános Iskola
tornacsarnoka adott otthont, amin 12 ország, 165 birkózója
próbált szerencsét a 11 súlycsoportban. A Nyársapáti SZSE
1 fõvel képviseltette magát a rangos viadalon. Kecskeméti
Dávid az 51 kg-ban egy gyõzelemmel kezdett, majd a negyed
döntõben egy ukrán állította meg, akitõl pontozással kapott
ki. A folytatásban a vigaszágon a bronz mérkõzésig jutott
ahol Honvédos ellenfelét meggyõzõ fölénnyel, technikai
tussal gyõzte le. Így a súlycsoportja legjobb magyarja ként
a harmadik helyen végzett és ezzel kivívta a jogot a kadet
világversenyeken való indulásra.

Eredmények
51 kg 3. Kecskeméti Dávid

Pap Ferenc

SPORT HÍREK

Kecskeméti Dávid
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FARM ÉS
KERTKULTÚRA

ÁRUHÁZ

NAGYKÕRÖS, SZÉCHENYI TÉR 32.

2018. április 2-tõl
hosszabb nyitva tartással:

H-P:
7:30 – 18:00

SZO:
7:30 – 12:00 óráig várjuk kedves

vásárlóinkat.

AJÁNLATUNK:

- növényvédõszerek
- gyomirtók
- vetõmagok

. kerti szerszámok, eszközök és gépek

TÖRÖKFALVY DÁVID CT.
06-20/2219-005

Prémium minõségû lemosó permetezõ
szerek és zöldségmagok tavaszi akciós

áron!

Nagy kiszerelésû bab, borsó
vetõmagok.

Nyársapáti kiszállítás megoldható.

Kecskeméti Krisztián Kecskeméti Krisztián



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

Született:

Kõvári Barnabás és Petrik Krisztina Nyársapát,
Dózsa György u. 50. szám alatti lakosok MARTIN
BARNABÁS nevû gyermeke 2018. március 19-
én.

Köszöntjük az újszülöttet!

ANYAKÖNYVI HÍREK
HIRDETÉSEK

Tanya eladó Második dûlõben, 1,5 szoba,
konyha, fürdõszoba. Különálló konyha
pincével és tárolókkal.

Érd.: 06-20-458-8822

Anikó Fodrászat

hétfõ-szerda-péntek:
délután

kedd-csütörtök-szombat:
délelõtt

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

Lakásfelújítás, Vásárlás, Építés fix és garantált állami
támogatásra.
Bóbis Károly Lakástakarék szakértõ 30/9035-099

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!

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

20. oldal


