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A vírus idején is dolgozunk

Természetes, hogy a járvány szerepel minden média 
első oldalán és ez határozza meg az önkormányzat 
feladatellátását is. 

Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki ebben a 
különleges helyzetben továbbra is végzi feladatát, legyen 
az az élet bármely területén is. Jár a köszönet azoknak az 
önkénteseknek is, akik felajánlották segítségüket, kétkezi 
munkájukat, szakértelmüket annak érdekében, hogy minél 
biztosabban, zökkenő mentesebben tudjuk végrehajtani 
azokat a feladatainkat, melyekkel támogatjuk, segítjük a 
rászoruló lakosságot.

Nem tudjuk mindenki segítségét név szerint megköszönni, 
de meg szeretném említeni azokat, akik a hivatalnál 
jelentkeztek; Szeri Kata, Kovácsné Hajdú Erika, Tóth-
Péli Péter és Lakatos Kristóf, aki a tanyagondnokok 
feladatellátásában működött közre.  Sajnos mások csak a 
facebookon jelentkeztek … !?

Elkezdtük falunk szépítését az óvodánál, a templomnál, 
a bolt előtt, az egészségháznál, a Trianoni emlékműnél, 
az  önkormányzati hivatalnál és a művelődési háznál. A 
munkát a játszótérnél folytatjuk. Mindent megteszünk, 
de nagyon kevés közfoglalkoztatottunk van, így nem 
tudunk mindent megvalósítani. Arra kérem a lakosságot, 
hogy az utcákon lévő fákat locsolják, mert ebben a 
száraz időjárásban másként még ki sem tudnak hajtani. 

Köszönjük azoknak, akik már évek óta teszik ezt. Amit 
gondoznak, az meglátszik az utcákon és a házak előtt is. 
Az iskola kerítésének a festése sajnos abbamaradt, igaz, a 
választási kampánynak is vége lett. Magánemberek, illetve 
civil szervezetek segítségét kérnénk abban, hogy a vízmű 
mellett lévő Millenniumi park is megújuljon, szépüljön. 
Sajnos ennek rendbe hozásához nem áll rendelkezésünkre 
megfelelő számú munkaerő, de remélem, a későbbiekben 
erre is sor kerül. 

Továbbra is sok az elhanyagolt udvar, kert, utcafront. 
Tisztelet azoknak, akik valóban karbantartják, szépítik 
kertjeiket, veteményeznek portájukon és az utcafrontot is 
szépítik. 

Először magunk előtt tegyünk rendet, és figyeljünk 
oda, mert ismét egyre több a szemét Nyársapát útjain. A 
szelektív hulladékgyűjtő mellett újra rettenetes állapotok 
vannak! Próbáljuk egymást motiválni, hogy ne legyen ilyen 
szemetes a falu!

Még egyszer köszönöm mindenkinek, aki ebben a 
különleges helyzetben bármivel is segítette Nyársapát 
lakosságát, önzetlenül hozzájárult ahhoz, hogy minél 
komfortosabban vészeljük át a vírushelyzet nehézségeit, és 
tegyük szebbé, rendezettebbé falunkat!

Köszönettel: 
Kis Miklós polgármester

A Magyar Falu Programnak köszönhetően új járda épült a Szövetkezet 
utcában, a Posta utca és a Dózsa György utca között.
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A legáldottabb kéz

Anyanyelvünk, anyaföldünk, anyatermészetünk, 
anyaszentegyházunk nekünk magyaroknak az anya és az 
anya szó szinte minden. Az egyik legfontosabb minőség. 
Most hirtelen valami, talán emlékekből fakadó gátlás, 
vagy érzelmi többlet miatt a szavak nem állnak össze 
mondatfolyammá. Szavak sorakoznak csupán tollam 
hegyére, jellemezve ezt a csodálatos anyaminőséget. 
Odaadás, babaszülés, nevelés, család- és családtagokért 
való munka, aggódás, féltés, békeszeretet, tolerancia, 
táplálni a gyermeket, családot, emberszeretet, férjszeretet 
és hűség, önfeláldozás, befogadás, feltétel nélküli szeretet, 
rend, következetesség, spórolás, önmegvalósítás, joviális 
szépség, vonzó szépség, Isten- Jézus hit tisztelete, szeretete, 
imádkozni az országért, hazáért, szeretteiért, fiút elengedi 
fájó szívvel, könnyezés, takarítás, pakolás, munka, harc, 
simogatás, szerető szigor a nevelésben, derű, vidámság, 
örök remény, optimizmus, három műszak stb., stb. Ezek a 
szavak jutottak hirtelen eszembe, kérem a Tisztelt Olvasót, 
folytassa tovább a saját felsorolását.

„Egy kincs van minden nemzetnek adva, 
még azt megőrzi híven, addig él, 

E kincs neve: az édes anyanyelv.”  (Jókai Mór)

Mióta írni és olvasni tudok észrevettem, hogy ha valamit 
kellett megírni, valamilyen élethelyzet kívánta, hogy a 
hétköznapnál okosabbakat mondjak, vagy idézzek, mindig 
elém tolódott egy kötet könyv. Szinte kellette magát, ezt 
mondta: „olvass el, mert jól jársz, ha elolvasol”. Mostanában 
Dsida Jenő verseskötete ilyen. 
Két gyönyörű versével kívánok minden nyársapáti 
édesanyának jó egészséget, derűt, erőt a sok teendőhöz, 
szeretethez!
Utóirat: szeressük az édesanyát, mert sokszorosát 
visszakapjuk, ez biztos!
Szeretettel ajánlom mindenkinek Szabó Magda Álarcosbál 
című könyvét elolvasásra!

Tóth Tibor

DSIDA JENŐ (1907-1938): 
Édesanyám keze

A legáldottabb kéz a földön,
A te kezed jó Anyám

Rettentő semmi mélyén álltam
Közelgő létem hajnalán;

A te két kezed volt a mentőm
S a fényes földre helyezett.

Add ide, - csak egy pillanata, -
Hadd csókolom meg kezedet!

Ez a kéz áldja, szenteli meg
A napnak étkét, italát

Ez a kéz vállalt életére
Gyilkos robotban rabigát,
Ez tette értünk nappalokká

A nyugodalmi perceket.
Add ide, - csak egy pillanata, -
Hadd csókolom meg kezedet!

Hányszor ügyelt rám ágyam mellett,
Ha éjsötétbe dőlt a föld.

Hányszor csordúlt a bánat könnye,
Amit szememről letörölt,

Hányszor ölelt a szent kebelre,
Mely csupa szeretet. -

Add ide, - csak egy pillanata, -
Hadd csókolom meg kezedet!

Ha megkondult az est harangja
Keresztvetésre tanitott,

Felmutatott a csillagokra,
Ugy magyarázta: ki van ott;

Vasárnaponként kora reggel
A kis templomba vezetett.

Add ide, - csak egy pillanata, -
Hadd csókolom meg kezedet!

Lábam alól, ha néha néha
EI is tévedt az igaz út,

Ujjaid rögtön megmutatták:
Látod a vétek szörnyü rút! -

Ne hidd Anyám, ne hidd, hogy
Egykor feledni birnám ezeket!.
Add ide, - csak egy pillanata, -
Hadd csókolom meg kezedet!

Oh, hogy igy drága két kezeddel
Soká vezess még, adja ég;
Ha csókot merek adni rája

Tudjam, hogy lelkem tiszta még
Tudtam, hogy egy más, szebb 

hazában
A szent jövendő nem veszett! -
Add ide, - csak egy pillanata, -
Hadd csókolom meg kezedet!

DSIDA JENŐ: Óda az 
édesanyámhoz

Dicsértessél ma te is itt a földön,
mert esküszöm, hogy nagyon nagy a 

Lelked
s a földi szivek földig borulását

Te mindenkinél inkább megérdemled.
Nézem, látom a teltzsákú sok évet

és érzem: nekem már semmit se hagy,

de büszke leszek mindéltemig arra,
hogy Te vagy nekem az, aki Te vagy.

Te vagy az, aki mindenkinek ad,
a szenvedőknek virrasztást, vizet,
Te vagy, akinek mindenki adósa,

s akinek jóval senki sem fizet.
…Hadd legyek én hát az igazi zengő,
kis, régi gyermek rombadőlt tanyán
és harsogjam el hozsannás hitemmel
Dicsértessél, dicsértessél, Anyám! 

Vincent Van Gogh: Első lépések
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Kedves Kismamák és Anyukák!

Mint azt már sokan tudjátok, a járványügyi helyzet miatt 
2020. 03. 18-tól többnyire otthonról dolgozom védőnőként.

Elérhetőségeim: 0630/3403349
vedono.nyarsapat@gmail.com

Bármi probléma áll fenn, hívjatok, küldjetek képet, videót, 
videóhívást; munkaidőben elérhető vagyok.
A csecsemő ill. várandós tanácsadások keddenként 
megtartásra kerülnek, de a megszokottól eltérően CSAK 
előzetes időpontegyeztetést követően tudlak benneteket 
fogadni. Ez a szabályozás a tanácsadó fertőtlenítése miatt 
szükséges.

Időpont kérhető: 0630/3403349

Amennyiben van várandós ismerősötök és a körzetembe 
tartozik (életvitelszerűen Nyársapáton tartózkodik), 
irányítsátok hozzám.
Életkorhoz kötött védőoltások beadása kötelező, erről 
mindenkit értesítek telefonon, majd ezt követően 
egyeztessen a gyermekorvosával időpontot. 
Akinek aktuális lenne a 0-6 éves védőnői státuszvizsgálat, 
felveszem vele a kapcsolatot.

Dr. Soós Annamária tanácsadást tart
2020. 05. 14-én 10-12 óráig.

Ezen időpontban csak a kötelező védőoltások beadására 
van lehetőség, státuszvizsgálat nem történik. Időpontról 
kiértesítek mindenkit, akinek oltás esedékes. Kérlek 
benneteket, pontosan jelenjetek meg! Következő tanácsadás 
idejéről szintén kiértesítem az oltandókat.

Pár fontos tudnivaló:
• Tanácsadásra csak egészséges gyermek és felnőtt 

érkezzen, légúti tünetekkel nem lehet a tanácsadóba 
belépni.

• Egy gyermeket csak egy felnőtt kísérjen.
• Egyszerre a váróban csak egy személy, ill. a gyermek a 

kísérőjével tartózkodhat. A tanácsadó ajtaja zárva lesz, 
én nyitom ki az esedékes időpontoknál.

• Védőoltási könyvet feltétlenül el kell hozni!

Ezúton szeretném megköszönni Nektek, hogy az elmúlt 
hetekben gördülékenyen lezajlottak a tanácsadások és a 
védőoltások!
Örülök, hogy a járványügyi óvintézkedéseket betartjátok!
Köszönöm szépen a megértéseteket, és hogy ilyen 
rugalmasan kezelitek a helyzetet, segítve ezzel a munkámat!

Dékány-Tóth Renáta védőnő

Nyársapát Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy a Kormány 169/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete 
értelmében a kijárási korlátozást Budapesten és Pest megye 
egész területén fenntartja.

A kormány által hozott rendelkezések alapján Nyársapát község-
ben az alábbi szabályozások maradnak hatályban:

- A 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, 
gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalma-
zó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja. A 
megjelölt helyeken és időben az ott foglalkoztatottak kivételével 
kizárólag ezek a személyek tartózkodhatnak.

- A gyógyszertár továbbra is munkanapokon 11:00-13:00 óráig 
van nyitva. 11-12 óra között a nyugdíjas korosztályt (60 év 
felett) látják el, míg 12-13 óra között a fiatalabbakat.

- A községben működő valamennyi üzlet és dohánybolt - kivéve 
a drogériák, élelmiszerüzletek, - 06.00 és 15.00 óra között tarthat 
nyitva.

- Augusztus 15-ig nem lehet rendezvényeket tartani.

- A vendéglátó üzletek kerthelyiségei, teraszai továbbra sem 
nyithatnak meg községünkben. Az ételek, italok továbbra is 
csak csomagolva elvitelre adhatók és szállíthatók ki.

- Az esküvőkön továbbra is csak a házasulandók és két tanú 
lehet jelen.

- A temetésekkel és az egyházi szertartásokkal kapcsolatban is a 
korábbi rendelkezések vannak érvényben.

- A Kormány 170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. értelmében 
a sportrendezvények nézők nélkül, zárt körülmények között 
megtarthatók, a sportegyesületek által szervezett, valamint az 
amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzéseken 
való részvétel megengedett.

Kérünk mindenkit, hogy az ajánlott 1,5 méteres védőtávolságot 
egymástól tartsák meg és a zárt közösségi terekben, tömegköz-
lekedési eszközökön szíveskedjenek maszkot használni!

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a saját maguk és egymás 
védelme érdekében hozott intézkedéseket továbbra is szíves-
kedjenek betartani!

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁSRÓL 
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Kígyó Gyógyszertár

A COVID-19 járvány terjedése számos területen 
változásokat eredményezett. Március 28-tól a patikákban 
is szigorú korlátozásokat kellett bevezetni. A mai napig 
mindezek teljesítése odafigyelést és fegyelmet igényel 
az emberek részéről. Tapasztalataink szerint a nyársapáti 
gyógyszertárba járó betegek nagy része gondosan eleget 
tesz a szabályok betartásának. Gyakori a szájmaszk és 
gumikesztyű használata, amelyet továbbra is javaslunk az 
egészség megóvása érdekében. 
Ebben az évben került bevezetésre az Elektronikus 
recept papír alapú vény nélküli használata, vagyis az 
orvos nem köteles felírási igazolást készíteni és átadni 
a gyógyszerkészítmény felírását követően. A betegek a 
személyi igazolvány +TAJ kártya felmutatásával könnyedén 

kiválthatják az orvos által felírt gyógyszereiket. Sokan 
élnek a jelenlegi engedménnyel, miszerint a hozzátartozók 
gyógyszereit is kiválthatják elektronikus úton. Köszönjük, 
hogy ilyen módon is segítik egymást a lakosok. 
A kijárási korlátozás miatt változott patikánk nyitva tartása 
is, 11 órától 13 óráig. Az első felében a 65 év felettiek 
látogathatják gyógyszertárunkat, majd ezt követően a 
fiatalabbak jöhetnek. Kérjük, továbbra is igyekezzenek 
ennek a rendelkezésnek eleget tenni.
  
Mindenkinek jó egészséget kívánunk! 

Ceglédi Kígyó Gyógyszertár 
(Dr. Marosszéki Zsuzsanna) 

Az online Nyársapáti Összefogás csoportban 03. 29-én 
megjelent az írásom, de szeretném kiegészítve ebben a 
formában is közreadni.

Akik ismernek, tudják, hogy lehetőségeimhez képest 
csendben, önzetlenül eddig is segítettem a rászorulókon és 
ezután is így teszek, mert ez számomra teljesen egyértelmű 
és természetes. A munkámon kívül átnéztem a betegek 
névsorát, több embert privátban és telefonon megkerestem, 
megbeszéltük a felmerült problémákat. Vírus ide, vírus oda, 
mindenképp figyelni kell az emberi méltóság tiszteletben 
tartására. Mindig nehezebb elfogadni, mint adni. A 
krízis soha nem látott kihívás elé állította a rendszert. 
Ha csend és rend van a faluban, az azt jelenti, hogy 
mindenki végzi a dolgát (a polgármester úr, a jegyzőnő, az 
önkormányzati képviselők, mindenki…). Nem részletezem 
az egészségügyet, de most is aktívan dolgozik otthon 
ápolás keretén belül a nővér, a házi szociális gondozónő, a 
védőnő, a gyógyszerészek, a fogorvos, a tanyagondnokok, 
a szociális munkás és mi is. Gyáfrás Sándor doktor úr kora 
miatt otthonából tartja kézben a háziorvosi szolgálatot 
telefonos konzultációval, mint nagyon sok háziorvos. Ez 
a team összefogva, napi szinten telefonon kapcsolatban 
van egymással. Mind egészségügyi, mind szociális téren 
ellátjuk a lakosságot a jogszabályok és utasítások keretein 
belül. 37 ledolgozott év van mögöttem, mint szociális 
gondozó és ápoló. Van tapasztalatom és gyakorlatom, de mi 
is emberek vagyunk, hibázni is szoktunk, hiányosságaink 
is vannak, mert tökéletesség nincs. Mindenkinek új ez a 
helyzet, mindenkinek van joga, de kötelessége is. Egymás 
tiszteletben tartása ebben a helyzetben is elvárható!

Március 16. óta megváltozott a világ körülöttünk, a soha 
nem látott COVID-19 vírus miatt világjárvány alakult ki. 

Gyorsan, határozottan kellett cselekedni.
Nyársapát lakossága megértette a koronavírus lényegét, 
hogy igen fertőző, akár halálos kimenetelű is lehet.

Tapasztalatom a következő:
Sok ember használja a szájmaszkot és gumikesztyűt, ha 
utcán, közintézményben vagy boltban van dolga, ezáltal védi 
saját illetve embertársait is. Figyelembe vették a vásárlásra 
vonatkozó időbeli korlátozást. A boltokban fokozott 
odafigyeléssel (maszk, kesztyű, fertőtlenítés) dolgoznak, 
mégis maximálisan eleget tesznek a vásárlók igényeinek. A 
COOP boltban és heti kétszer az egészségházban is működik 
az ózongenerátor.  Az utcán nem látni lézengő gyerekeket, a 
felnőttek is dolguk végeztével haza mennek. Családon belül 
megoldják a bevásárlást, idős rokonokat nem látogatnak. 
Jól működik a tanyagondnoki szolgálat, bátran kérnek tőlük 
segítséget bevásárlás, gyógyszer kiváltása kapcsán. Jelen 
helyzetben megerősödött a kölcsönös bizalom a lakosság 
és a tanyagondnokok között.

A járványügyi előírások betartása az egészségügyi ellátás 
keretén belül fokozottan kötelező! Az egészségügyi 
dolgozók egészségének megőrzése érdekében történtek 
azok a rendeletek, hogy beteg – orvos - nővér minimálisan 
kerüljenek kontaktusba. Telefonos konzultáció, illetve 
online csatornán keresztül kell megoldani a problémát.

Köszönöm a betegeink türelmét és hozzáállását, kevés 
kivétellel mindenki megértette a szabályokat. Jól működik 
az E-recept felírása elsősorban telefonon, de a kihelyezett 
postaládába is bedobhatják betegeink a gyógyszer 
igénylésük listáját. A kórházak és szakrendelések is csak 
sürgős és indokolt esetben működnek. 
Ha kérdése van a koronavírussal kapcsolatosan, hívja a 

Kedves Betegeink! Tisztelt Lakosság!
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Nemzeti Népegészségügyi Központot a 06/80/277-455 
vagy a 06/80/277-456 telefonon. Az információs vonal a 
nap 24 órájában működik. 
Köszönöm a sok egyéni felajánlást, segítséget, a 
szájmaszkok varrását.
Arra kérek mindenkit, aki teheti, maradjon otthon, 
vigyázzon magára és családjára. 
Egyszer elmúlik a vírus, jelen helyzetben egymás bántása, 
kritizálása értelmetlen, buta dolog. Kívánatos lenne, hogy 

a falu közösség nem széthúzna, hanem összekovácsolódna!
Aki igényli a segítségemet, kérem, hogy keressen privátban 
vagy üzenjen. Megoldjuk.

Vigyázzunk egymásra! 
Kitartást, jó egészséget kívánok!

Tisztelettel: 
Törökné Révész Anna

2020. május 11-én 8 órától 14 óráig a településen részleges gázszolgáltatási szünet lesz 
a FGSZ Zrt. karbantartási munkái miatt.

Az Önök településén a gázszállító társaság szerelvényeinek karbantartási munkái miatt 
a 10m3/h feletti fogyasztók gázszolgáltatást a jelzett időpontban szüneteltetjük.

Szeretnénk külön felhívni a figyelmet, hogy a lakossági gázszolgáltatást ezen időpontban nem korlátozzuk.

Tigáz Zrt., Nyugati Régió
Varga Imre

vezető

Tigáz értesítő

Változás a házhoz menő szelektív hulladékok szállítási rendjében

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2020. május 1-től a csomagolási és zöldhulladék házhoz menő szelektív gyűjtésének 
gyakorisága havi 1 alkalomra módosul.
Az alábbi táblázat a 2020. évre vonatkozó csomagolási hulladékok gyűjtésének időpontjait mutatja:

2020.
május június július aug. szept. okt. nov. dec.

13. 10. 8. 5. 2.; 30. 28. 25. 23.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 1 db cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga 
színű, emblémás) adnak. A csomagolási hulladék bármely átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére 
használt edényzettől eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben 
is kihelyezhető a megadott gyűjtési napon.
Kérjük fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, hogy ezzel is csökkenjen a 
kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyisége!
Az alábbi táblázat a 2020. évre vonatkozó zöldhulladék gyűjtésének időpontjait mutatja:

2020.
május június július aug. szept. okt. nov. dec.

28. 25. 23. 20. 17. 15. 12. 10.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöldhulladék gyűjtésére szolgáló, zöld színű, 
emblémás, lebomló) adnak. A járványügyi veszélyhelyzet megszűnését követően többlet zöldhulladék gyűjtésére 
alkalmas zsákok a megszokott helyszíneken szerezhetőek be.

Megértésüket és segítő közreműködésüket köszönjük!

Ügyfélszolgálat
cím telefon e-mail honlap
DTkH Nonprofit 
Kft.
2700 Cegléd, Kút 
u. 5.

5 3 / 5 0 0 -
152
5 3 / 5 0 0 -
153

ugyfelszolgalat@dtkh.hu www.d tkh .
hu
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ARRÓL NEM TEHETSZ...

„Arról nem tehetsz, hogy egy madár elrepült fölötted, arról sem, hogy 
leszart, de arról már igen, ha fészket rak a fejed tetejére” (MGy)

Harmadszor ülök neki ennek az újságcikknek a 
megírásához. Ez a variáció már finomodik, a megsértettség, 
a felháborodás, kétségbeesés egyre jobban elillan, a 
felbőszült egóm visszahúzódik. Ha olyan bölcs lennék, 
amilyen szeretnék, mosolyognék az eseten, megpödörném 
bajszomat és szarkasztikusan annyit mondanék Pimpa nevű 
kutyusomnak; nem tudták mit cselekednek, csak azt, hogy 
miért. Nem harc és ítélkezés kell, hanem jószándékú, őszinte 
igazmondás és önmagunk békéjének keresése. Tudom 
néhány falubeli polgártársam is kárörvendően nevetett a 
helyzeten. Legyen lelke rajta. Lehet, hogy nem tudja mit 
cselekszik, csak azt, hogy miért. Ez az egész számomra 
nagy tanulságul szolgál. Csak annak szabad segíteni, aki 
kéri. Mellékesen meg szeretném említeni, hogy az utóbbi 
időben az alternatív gyógyászattal kapcsolatban több 
iskolában, tanfolyamon képeztem magam. Az összegyűjtött 
tudást és információt minden esetben magamon is 
kipróbálom, tesztelem. Így ezek az információk energiává 
alakulnak át. Az előző számban néhány praktikát ebből 
próbáltam közzétenni. Ami ma hihetetlennek tűnik, és 
valaki ebben kételkedik, nem kell nyomban gúnyolódás 
tárgyává tenni követőjét. Néhány évvel ezelőtt a nyugati 
orvoslás még kétségbe vonta a keleti gyógyítás energia 
központjait, a csakrákat és a meridiánokat, ma már a WHO 
nagy elismeréssel fogadja, sőt terjesztésre alkalmasnak 
véli. Hiszem azt, hogy nem olyan soká a nyugati materiális 
alapú gyógyítás és a keleti archaikus, alternatív gyógyítás 
baráti kezet fog egymással, minden ember hasznára. Ezért 
küzdök nagyon szerény lehetőségeimmel. 

Picit azon is elgondolkoztam, hogy a kritizáló 
médiaszakemberek hogyan lelhették fel a mi kis falunk 
Hírmondójának általam írt cikkét. Néhány alternatívát 
felállítottam, de ezt most nem kívánom kifejteni. A 
2000-es évek elején, mikor iskolánkban is megjelentek a 
civilizációs problémák (diszlexia, diszgráfia stb.) mertem 
meghívni hozzánk az akkori Temészetgyógyász Főiskola 
igazgatóját, mivel a felettesek, pszichológusok kerülték 
a témát. Négyszemközt megkérdeztem tőle (mert akkor 
épp aktuális volt), mi lesz a következménye annak, hogy 
a víztornyunkra több mobil átjátszót telepítenek. A válasz 
egyszerű volt: békétlenség. Nem kívánom most ennek a 
témának a tudományos és metafizikai kifejtését, nehogy 
a pestieknek újfent intrikus célpontja legyek. Persze 
tudom, hogy nem lehet csupán erre fogni a falunkban a 
választások óta érzékelhető békétlenséget. Sajnos ebbe 
a faluba sem fog eljönni a marslakó, hogy derűt, békét, 
együttműködést teremtsen. Ez nekünk, itt élőknek a közös 
feladatunk. Ha küzdelmet akarunk, küzdelem lesz, ha 
szeretetet, békét, összefogást, akkor az. Fekete György (aki 
nemrég hunyt el, aki a Művészeti Akadémia első elnöke 

volt, illetve több ciklusban országgyűlési képviselő is) 
nyilatkozta a politikáról: „a politika nem nekem való, mert 
ha kormányon vagyunk mindig az egymásba fonódás, ha 
ellenzékbe, mindig a kritika, a protestálás a lényeg. Egyik 
sem intellektuális tevékenység”. Ezt én is így érzem. A 
településünkön természetes módon kellene EGYÜTT 
ÉLNÜNK ÉS FEJLŐDNÜNK. 

Végül Tisztelt Polgármester Úr, Önkormányzati Képviselők, 
azok a Nyársapáti Polgárok, akiket irritált a portál és a 
rádióban hallott megnyilvánulások Nyársapát település 
méltósága, szeretett feleségem (aki a cikket gépelte) 
elnézést szeretnék kérni mindenkitől, ha írásommal valamit 
elrontottam. Természetesen vállalom érte a felelősséget. És 
sajnálom azokat, akik hírt adtak, megosztottak, feszültséget 
szítottak ebből a jelentéktelen dologból, hiszen van most 
ennél jelentősebb is, pl. a koronavírus, ebből a helyzetből 
hogyan tovább, mik a prioritások és mit tegyünk közösen, 
hogy jól érezzük magunkat itthon. 

Utóirat: Nagy tisztelettel kérek minden faluban élő polgárt, 
ossza meg a gondolatait a Hírmondóban, több okból is 
örömteli lenne. Így kiteljesedne a véleménydemokrácia, 
valamint 3-4 ember terhe is jelentősen csökkennének, akik 
nem újságírók, csak évtizedek óta szívügyüknek tekintik a 
helyi sajtó sorsát, személyesen meg azért, mert több időm 
maradna a képzőművészettel, festészettel foglalkozni. 

A maszkok készítését, a sokrétű segítséget, a 
kereskedelemben, egészségügyben végzett fáradságos 
szolgálatot az elmúlt hónapban nagyra becsülöm, igazi 
közösségalkotónak vélem. Csak így tovább! Hagyjuk a 
kritikát az ítélkezést másra. 

Minden Kedves Olvasónak jó egészséget kívánok!

Törekedjenek a minél teljesebb boldogságra, 
mert olyankor a legerősebb 
az ember immunrendszere!

Tóth Tibor
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1920. június 4 - 2020. június 4.

Azért bátorkodok ebben a számban megemlékezni erről a 
tragikus napról, mert elképzelhető, hogy a Hírmondó júniusi 
száma később jelenik meg, mint 4-e, és szeretném, ha előre 
felkészülnénk. Amíg a koronavírus miatt ez a bezártság 
tart, akinek ez a történelem során példátlan esemény fáj, 
vagy megindítja a szívét, lelkét egyedül vagy szűk családi 
körben (mert közösen nem lehet, hiszen megfertőzhetnénk 
egymást) vigyünk egy szál virágot a Trianoni Emlékműhöz 
délután 4 órától akár késő estig. Ha a virág beszerzése 
gondot jelent, akkor egy papírra néhány őszinte gondolatot, 
vagy versidézetet írjunk, és ezek a pici levelek is ugyan 
olyan gyönyörűen fogják ékesíteni ezt a megemlékező 
szakrális helyet. Előre is köszönet érte!
„ A huszadik századi magyar történelemben van egy dátum, 
melyet minden magyarnak jól az emlékezetébe kell vésnie, 
hogy soha el ne felejtse, és ne felejtsék majd gyermekei és 
unokái sem. Ez a dátum: 1920. június 4., az I. Világháború 
lezárását jelentő trianoni békediktátum aláírásának 
időpontja. A török seregtől elszenvedett mohácsi vereség 
után (1526) ez volt a magyarság legnagyobb katasztrófája. 
A trianoni diktátum következtében Magyarország 
elveszítette területének kétharmadát és közel 3,5 millió 
magyar került idegen államok fennhatósága alá. A Magyar 
Királyság veszteségeiből az ún. utódállamok gyarapodtak, 
a következőképpen: 
• Románia: Magyarország 282870 km2-nyi területéből 

103093 km2-t kapott,
• Csehszlovákia: 61633 km2-t kapott,
• Szerb-Horvát-Szlovén királyság 62092 km2-t,
• még Ausztria is részesült 3965 km2-ben.
A magyarság mindezzel nemcsak népességet és történelmi 
területeket veszített, nem csak gazdasága és közlekedése 
alapjainak jelentős részét (bányákat, erdőségeket, kiváló 
mezőgazdasági területeket és iparvárosokat), hanem sok 
évszázados kultúrájának, intézményeinek tekintélyes részét 
is. Ennél igazságtalanabb, észszerűtlenebb és gyalázatosabb 
békediktátum még nem született Európában. Egy 
ezeréves államisággal büszkélkedő országot így még nem 
daraboltak szét és nem aláztak meg, mint Magyarországot 
az antant hatalmak a trianoni döntéssel. Mára felbomlott 
Csehszlovákia, Jugoszlávia és a Szovjetunió, de a magyar 
területek, magyar népességükkel együtt változatlanul 
idegen államokhoz tartoznak. Ezen az Európai Unió 
létrehozása mit sem változtatott. De még csak azt sem 
lehetett eddig elérni, hogy az elcsatolt területeken élő 
magyarság autonómiáját és kellő etnikai, anyanyelvi és 
kulturális védelmét megvalósítsuk az európai elvek alapján 
és az európai államok szövetségével.” (Trianon- Antológiai 
Kiadó).
Kedves Újságolvasó! Az összeválogatott verseken 
keresztül látni, érezni fogja azt a magyar fájdalmat, amit 

eleink vagy kortársaink közül sokan átéltek és átélnek ma is 
a trianoni igazságtalan és megalázó döntések következtében. 
Ezt a fájdalmat, a soha nem feledhető veszteségek feletti 
tragikus sorsérzékelést fejezik ki elsősorban a versek. Ez 
a gazdag és mindmáig sokrétűen és sokszínűen emlékező, 
tiltakozó, a nemzet egységét kívánó és szorgalmazó magyar 
költészet érlelje meg bennünk is, a magyar ifjúságban 
is azt a tudatos és erkölcsi kötelességet, hogy a nemzet 
egyesítéséről, legalábbis lelki-szellemi értelemben, soha 
nem mondhatunk le. Soha nem hihetjük, nem fogadhatjuk 
el, hogy a történelem véglegesen és visszavonhatatlanul 
lezárta a mi ügyünket és száműzte jogos igényünket. 
Nem az emlékezés méltóságát megbántva szeretném 
megjegyezni, hogy kívánatos lenne, hogy néhány 
parlamenti párt és néhány képviselő ezeket a gondolatokat 
a fejében és szívében tegye az igazi helyére.
Utóirat: EURÓPAI POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS 
(Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális 
kultúrák fenntarthatóságáért.) Trianon 100 éves traumájára, 
az összefogásra csodálatos gyógyír lenne, ha összegyűlne 
1.000.000 aláírás, akkor az EU-nak kötelessége lenne 
foglalkozni székelyekkel, vajdaságiakkal, kárpátaljaiakkal, 
stb. Kérem, politikai hovatartozást félretéve, szavazzon 
testvéreinkre a https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/
initiative linken.
Előre is köszönet!

Tóth Tibor

Babits Mihály: ÁLDÁS A MAGYARRA

Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik.
A haza, a haza egyenlő volt mindig

ezer év óta már, és mindig az marad,
mert nem darabokból összetákolt darab:

egytest a mi hazánk, eleven valami!
Nem lehet azt csak úgy vagdalni, toldani.

 
Máskor is hevert már elkötözött tagokkal.

Zsibbadtan alélt a balga erőszakkal.
De mihelyt fölengedt fojtó köteléke,

futni kezdett a vér elapadt erébe.
Visszakapta ami soha el nem veszett.

Nagyobb nem lett avval. Csak egészségesebb.
 

Lám, igaz jószágunk visszatér kezünkre,
bár a világ minden fegyvere őrizze.

Mert erős a fegyver és nagy hatalmasság,
de leghatalmasabb mégis az igazság.
Útja, mint a Dunánk és csillagok útja:
nincs ember, aki azt torlaszolni tudja.

 
Él a nagy Isten és semmise megy kárba,

Magyarok se lettünk pusztulni hiába,
hanem példát adni valamennyi népnek,

100 év SZÉTSZAKÍTVA
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mily görbék s biztosak pályái az égnek.
Ebből tudhatod már, mi a magyar dolga,
hogy az erős előtt meg ne hunyászkodna.

 
Erős igazsággal az erőszak ellen:

igy élj, s nem kell félned, veled már az Isten.
Kelnek a zsarnokok, tünnek a zsarnokok.

Te maradsz, te várhatsz, nagy a te zálogod.
Zsibbad a szabadság, de titkon bizsereg,
és jön az igazság, közelebb, közelebb...

Juhász Gyula: Trianon

Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.

Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,

Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,

S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg

Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.

És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony,

Hol királyokat koronáztak egykor,
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel,

Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország!
És nem lehet feledni, nem, soha,

Hogy a mienk volt legszebb koszorúja
Európának, a Kárpátok éke,

És mienk volt a legszebb kék szalag,
Az Adriának gyöngyös pártadísze!
És nem lehet feledni, nem, soha,

Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol
Ferenczy festett, mestereknek álma
Napfényes műveken föltündökölt,

S egész világra árasztott derűt.
És nem lehet feledni, nem soha,
Hogy Váradon egy Ady énekelt,
És holnapot hirdettek magyarok.
És nem lehet feledni, nem, soha
A bölcsőket és sírokat nekünk,

Magyar bölcsőket, magyar sírokat,
Dicsőség és gyász örök fészkeit.

József Attila: NEM! NEM! SOHA!

Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége
Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke!
Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!
Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett!

Ha eljő az idő - a sírok nyílnak fel,
Ha eljő az idő - a magyar talpra kel,
Ha eljő az idő - erős lesz a karunk,

Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk!

Majd nemes haraggal rohanunk előre,
Vérkeresztet festünk majd a határkőre

És mindent letiprunk! - Az lesz a viadal!! -
Szembeszállunk mi a poklok kapuival!

Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár,
Egy csepp vérig küzdünk s áll a magyar határ

Teljes egészében, mint nem is oly régen
És csillagunk ismét tündöklik az égen.

 
A lobogónk lobog, villámlik a kardunk,

Fut a gaz előlünk - hisz magyarok vagyunk!
Felhatol az égig haragos szózatunk:

Hazánkat akarjuk! vagy érte meghalunk.

Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy arasszal sem,
Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen,

Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át:
Nem engedjük soha! soha Árpád honát!

Sajó Sándor: Magyar ének 1919-ben

Mint egykor Erdély meghajszolt határán
A fölriasztott utolsó bölény,

Úgy állsz most, népem, oly riadtan, árván
Búd vadonának reszkető ölén.

És én, mint véred lüktető zenéje,
Ahogy most lázas ajkadon liheg,

A hang vagyok, mely belesír az éjbe
És sorsod gyászát így zendíti meg:

Két szemem: szégyen, homlokom: gyalázat,
S a szívem, ó jaj, színig fájdalom...
Mivé tettétek az én szép hazámat?
Hová süllyedtél, pusztuló fajom?

Fetrengsz a sárban, népek nyomorultja,
Rút becstelenség magad és neved, -

Én mit tegyek már? - romjaidra hullva
Lehajtom én is árva fejemet.

Laokoon kínja, Trója pusztulása
Mesének oly bús, sorsnak oly magyar;
A sírgödör hát végkép meg van ásva,
A föld, mely ápolt, most már eltakar;

Búm Nessus-ingét nem lehet levetnem,
De kínja vád s a csillagokra száll,

Ha végzetem lett magyarrá születnem:
Magyarnak lennem mért ily csúf halál?

Nemzet, mely máglyát maga gyújt magának
És sírt, vesztére, önszántábul ás,
Hol száműzötté lett a honfibánat
És zsarnok gőggé a honárulás,

Hol a szabadság őrjöngésbe rothad
S Megváltót s latrot egykép megfeszít,

Hol szívet már csak gyávaság dobogtat, -
Ah, rajtunk már az Isten sem segít!
Pattogva, zúgva ég a magyar erdő,

Az éjszakába rémes hang üvölt,
Lehullt az égből a magyar jövendő,
Milljó görönggyé omlik szét a föld;

De bánatomnak dacra-lázadása
Mint őrület, mely bennem kavarog –

Fölrebben most is egy-egy szárnycsapásra:
Még nem haltam meg, - élni akarok!

A mindenségbe annyi jaj kiáltson,
Ahány magyar rög innen elszakad;

A tízkörmömmel kelljen bár kiásnom,
Kikaparom a földbül a holtakat:
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Meredjen égnek körül a határon
Tiltó karjuknak végtelen sora,

S az ég boltján fönt lángbetűkkel álljon
Egy égő, elszánt, zordon szó: soha!
Soha, soha egy kis göröngyöt innen

Se vér, se alku, se pokol, se ég –
Akárhogy dúl most szent vetéseinkben

Idegen fajta, hitvány söpredék!
E száz maszlagtól részegült világon
Bennem, hitvallón, egy érzés sajog:
Magyar vagyok, a fajomat imádom,

És nem leszek más, - inkább meghalok!

Uram, tudd meg, hogy nem akarok élni,
Csak magyar földön és csak magyarul;
Ha bűn, hogy lelket nem tudok cserélni,

Jobb is, ha szárnyam már most porbahull;
De ezt a lelket itthagyom örökbe

S ez ott vijjog majd Kárpát havasán
És belesírom minden ősi rögbe:

El innen rablók, - ez az én hazám!

És leszek szégyen és leszek gyalázat
És ott égek majd minden homlokon,

S mint bujdosó gyász, az én szép hazámat
A jó Istentől visszazokogom;

És megfúvom majd hitem harsonáit,
Hogy tesz még Isten gyönyörű csodát itt:

Bölcsővé lesz még minden ravatal, -
Havas Kárpáttól kéklő Adriáig

Egy ország lesz itt, egyetlen s magyar!

Csanády György: Székely himnusz

Ki tudja merre, merre visz a végzet
Göröngyös úton, sötét éjjelen?

Vezesd még egyszer győzelemre néped
Csaba király a csillag ösvényen.

Maroknyi székely porlik, mint a szikla
Népek harcától zajló tengeren
Fejünk az ár ezerszer elborítja

Ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt Istenem!

Ameddig élünk; magyar ajkú népek
Megtörni lelkünk nem lehet soha

Szülessünk bárhol; földünk bármely pontján
Legyen a sorsunk jó, vagy mostoha

Maroknyi székely, porlik mint a szikla
Népek harcának zajló tengerén

Fejünk az ár; jaj százszor elborítja
Ne hagyd el veszni, Erdély Istenünk!

Keserves múltunk évezredes balsors
Tatár, török dúlt; a labanc leigált

Jussunk e honban székely-magyarföldön
Szabad hazában éljünk boldogan

Maroknyi székely, porlik mint a szikla
Népek harcának zajló tengerén

Fejünk az ár; jaj százszor elborítja
Ne hagyd el veszni, Erdély Istenünk!

Wass Albert: ÜZENET HAZA
(részlet)

 
Üzenem az otthoni hegyeknek:

a csillagok járása változó.
És törvényei vannak a szeleknek,

esőnek, hónak, fellegeknek
és nincsen ború, örökkévaló.

A víz szalad, a kő marad,
a kő marad.

Üzenem a földnek: csak teremjen,
ha sáska rágja is le a vetést.

Ha vakond túrja is a gyökeret.
A világ fölött őrködik a Rend

s nem vész magja a nemes gabonának,
de híre sem lesz egykor a csalánnak;

az idő lemarja a gyomokat.
A víz szalad, a kő marad,

a kő marad.

Üzenem az erdőnek: ne féljen,
ha csattog is a baltások hada.
Mert erősebb a baltánál a fa

s a vérző csonkból virradó tavaszra
új erdő sarjad győzedelmesen.

S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda
a gyilkos vasat rég felfalta már
s a sújtó kéz is szent jóvátétellel

hasznos anyaggá vált a föld alatt…
A víz szalad, a kő marad,

a kő marad.

Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
ha egyenlővé teszik is a földdel,

nemzedékek őrváltásain
jönnek majd újra boldog építők

és kiássák a fundamentumot
s az erkölcs ősi, hófehér kövére
emelnek falat, tetőt, templomot.

És üzenem a volt barátaimnak,
kik megtagadják ma a nevemet:

ha fordul egyet újra a kerék,
én akkor is a barátjok leszek

és nem lesz bosszú, gyűlölet, harag.
Kezet nyújtunk egymásnak és megyünk

és leszünk Egy Cél és Egy Akarat:
a víz szalad, de a kő marad,

a kő marad.

És üzenem mindenkinek,
testvérnek, rokonnak, idegennek,

gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak,
annak, akit a fájás űz és annak,

kinek kezéhez vércseppek tapadnak:
vigyázzatok és imádkozzatok!
Valahol fönt a magos ég alatt

mozdulnak már lassan a csillagok
s a víz szalad és csak a kő marad,

a kő marad.
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Érintkezés nélküli kézbesítési módot alkalmaz a személyes 
átvételt igénylő postai küldeményeknél a veszélyhelyzet 
idején a Magyar Posta.

Az új intézkedéssel elkerülhető a közvetlen fizikai 
érintkezés, és ezzel tovább csökkenthető a fertőzésveszély 
kockázata. A változás több küldeménytípust is érint.

A Magyar Posta a fertőzésveszély kockázatát csökkentő 
eljárást 2020. április 6-tól vezet be.

Az eljárás lehetővé teszi, hogy a postai munkatárs és a 
címzett a küldemény személyes átadásakor elkerülje a 
közvetlen fizikai érintkezést.

A rendelet alapján a veszélyhelyzet alatt az ajánlott leveleket 
a kézbesítő a levélszekrénybe kézbesítheti úgy, hogy ennek 
tényét rögzíti a készülékén. A tértivevényes levél, a hivatalos 
irat és a csomag esetében az átvételt nem kell a címzettnek 
aláírással igazolnia, ehelyett a személyazonosságot igazoló 
igazolvány adatait egyezteti a kézbesítővel lehetőség 
szerint mintegy 1,5 méteres távolságból.

A kézbesítő ezeket az adatokat rögzíti az elektronikus 
készülékén, és átvettnek minősíti a küldeményt.

Hasonló lesz az eljárás a postákon is, postai küldeményátvétel 
esetén a postai munkatárs jegyzi be az átvevő igazolására 
alkalmas okmány típusát és számát, ekkor sem szükséges 
az ügyfelek részéről az aláírás. Könnyítést jelent az is, 
hogy a csomagot – a címzett kifejezett kérésére – alkalmi 
átvevőnek, akár a szomszédnak is átadhatja a kézbesítő, 
természetesen ebben az esetben is rögzíteni kell az átvevő 
adatait.

A kormányrendelet kitér a hatósági házi karanténnal érintett 
címeken történő kézbesítésre.

Az érintett címeken a tértivevényes ajánlott küldeményeket, 
hivatalos iratokat, csomagküldeményeket és a kifizetési 
utalványokat a postás nem kézbesíti személyesen. A 
küldemények kézbesítését a karantén lejártát követően 
kísérli meg a posta, sikertelen kézbesítés esetén az értesítőn 
megjelölt őrzési ideig tartja (általában 10 munkanapig), és 

annak lejártát követően a kézbesíthetetlenség szabályait 
alkalmazza, azaz visszaküldi a feladónak. A karantén 
ideje alatt az ajánlott és a közönséges levélküldeményeket 
levélszekrénybe kézbesítik.
A Magyar Posta a veszélyhelyzet kihirdetése óta számos 
intézkedést hozott, melyek célja minden esetben az volt, 
hogy csökkentsék a fertőzésveszély kockázatát a postai 
munkatársak és az ügyfelek egészségének védelme 
érdekében. A közvetlen ügyfélkapcsolattal rendelkező 
munkatársak számára védőfelszerelést biztosított a 
társaság, a postákon rendszeres fertőtlenítő takarítás van, 
a postai nyitvatartás a forgalomhoz igazodóan módosult, a 
nyugdíjasok számára az utalvány átvételhez egyszerűsített 
meghatalmazást biztosít, illetve ingyenes ismételt 
kézbesítést.
Azonban nem csupán a postások, hanem a címzettek, az 
állampolgárok is tehetnek azért, hogy óvják az egészségüket.

Hogy egymásra is vigyázzunk, kérik…
• ha csenget a postás, akkor használjon Ön is szájmaszkot, 

gumikesztyűt vagy tartson kb. 1.5 méteres távolságot.
• ha csomagja vagy tértivevényes levele érkezik, legyen 

önnél a személyi igazolványa, és adja meg adatait
• ha online rendel webáruházból, és van a közelében 

csomagautomata, kérje oda a szállítást
• csomagrendelés esetén használja az online fizetési 

módokat
• ha csekket szeretne feladni, használja az iCsekk 

applikációt
• a postai nyitvartások változhatnak, ezért tájékozódjon 

mielőtt elindul a postára

Forrás: posta.hu

Érintkezés nélküli kézbesítési mód a postai küldeményeknél

Közérdekű telefonszámok:
Orvosi rendelő: 53/389-003
Fogorvosi rendelő: 53/369-918
Védőnői szolgálat: 30/340-3349
Családsegítő szolgálat: 53/310-003

Győri Gábor r. zászlós, 
körzeti megbízott telefonszáma: 

70/492-0784
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Óvodai hírek

Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy az óvoda ügyeletet biztosít 
a dolgozó szülők gyermekei számára 2020. 04. 20-tól.

A Kormány 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével 
kapcsolatos intézkedésekről 

2020. 04. 30-tól írja elő ezt a kötelezettséget.

Az ügyeletben csak az a gyermek tartózkodhat, akinek dolgoznak a szülei. 
Az igénybevétel jogosságáról az óvodavezető dönt. 

Aki munkáltatói igazolással vagy alkalmi munka esetén a munkáltató neve és telefonos elérhetőségével rendelkezik, az 
hozhatja gyermekét az óvodába, 

az óvodavezetővel való előzetes egyeztetés után.

Mivel maximum 5 gyermek lehet egy csoportban, 
így 15 gyermeknek és családjának tudjuk ezt biztosítani.

Kérem, gondolják át a lehetőségeiket és amennyiben igény lenne az ügyeletre, akkor jelezzék felém bizalommal, ha 
tehetik írásban (e-mailen) vagy az alábbi telefonszámokon:

e-mail: nyarsapat.amk@gmail.com
telefon: +36704304564

+36304339615

Segítő szándékkal: 
Szőke Piroska Andrea

Nyársapáti ÁMK ig.

Kedves Szülők!

A koronavírus terjedésének csökkentése, valamint munkatársaink és ügyfeleink egészségének védelme érdekében március 
20-tól felfüggesztettük a fogyasztásmérők személyes, helyszíni leolvasását.

Az NKM Áramhálózati Kft. és az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.  területén lévő felhasználási helyeken a hálózati 
elosztó társaságok külső partnere, a DL Kft. elkezdi az éves elszámoláshoz szükséges mérőállások begyűjtését. Azokat 
az ügyfeleinket fogják a megbízott DL Kft. munkatársai megkeresni, akik következő leolvasásának várható időpontja 
2020. április 1. után esedékes. A DL Kft. munkatársai kizárólag a mérő adatait kérik, semmilyen ki- és befizetéssel járó 
tevékenységet nem végeznek!  Kérjük, segítsék partnerünk munkáját!

Azon ügyfeleink részére, akiket telefonon vagy e-mail üzenetben nem érnek el, az éves elszámoló számla becslés alapján 
készül.

A mérőóraállás-diktálásban érintett területek:
• Az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.
Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Komárom-Esztergom megye, Csongrád megye, Békés megye, Bács-Kiskun 
megye és részben Veszprém megye.
• Az NKM Áramhálózati Kft.
Csongrád megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye, Pest megye déli része

Tájékoztatás mérőállás leolvasásáról
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Iskolai hírek

„Tedd, amit tudsz, ott, ahol vagy, azzal, amid van, és a többivel ne 
törődj!”

Theodore Roosevelt

Hat hete vágtunk bele a számunkra teljesen új online 
oktatásba. Mindenki számára kimerítő volt az elmúlt 
időszak. A gyerekek mostanra jutottak el oda, hogy nem 
akarnak dolgozni, elfáradtak. Újra és újra könyörögnie kell 
szülőnek, pedagógusnak egyaránt, hogy elkészüljenek a 
kijelölt feladatok. Mit tud tenni a szülő ebben az esetben? 
Mi az, amivel át tudja lendíteni gyermekét a holtponton? 
Meg kell próbálnia motiválni csemetéjét.

De mi is az a motiváció? Az értelmező szótár szerint: 
Cselekvésre késztető tényező, amely növeli a személy 
hajlandóságát és észszerű ok lesz neki arra, hogy 
megtegyen egy elvárt cselekvést vagy engedelmeskedjen 
egy utasításnak. 
Ha a gyerekek motivációról van szó, az első és legfontosabb: 
hogyan motiváljunk úgy, hogy az a gyerek érdekét szolgálja. 

1. Először is, légy biztos abban, hogy szükség van a 
motivációra! Tudd biztosan, hogy nem a saját vágyaidat 
vetíted a gyerekre.

2. Tudd, hogy hol a határ. Ne feszítsd-, és ne terheld túl a 
gyereked. Ne vedd el a játékhoz, pihenéshez szabadidőhöz 
való jogát.

3. Légy biztos abban, hogy a motiváció a gyerekről szól. 
Ha azért keresel motivációs eszközöket, hogy a végén a 
gyerek több és jobb jegyet kapjon, akkor versenyistállót 
működtetsz, nem pedig családot.
A motiváció célja az, hogy a gyerek végigmenjen egy 
úton, hogy ne adja fel, hogy átlendüljön a holtponton, 
hogy elfogadja: egy eredmény eléréséhez a küzdelem (és 
a kevésbé tetszetős feladatok elvégzése) is hozzátartozik. 

4. Fogadd el, ha a gyerek nem akar valamit. Maradj a 
realitások talaján.

5. Miután ezeket végiggondoltad, és még mindig azt érzed, 
hogy szeretnél néhány ötletet ahhoz, hogyan motiváld a 
gyerekedet, fogadd meg (a számodra legerősebb esküvel), 
hogy a motiváció semmilyen formában, és soha nem lehet 
a gyerek számára megalázó, lealacsonyító, nem hozhatja őt 
kiszolgáltatott helyzetbe, és nem jelenthet erőszakot.

....és akkor lássuk a gyerekmotivációs guruk legjobb 
tanácsait:

1. Szalámi-technika
Szeleteld fel a „Nagy Célt” több kisebbre, ezek 
részeredményeket, ennek köszönhetően ezek részsikereket 
jelenthetnek a gyereknek. Egy olyan motivációs tervet 
gondolj el, ami – hetekre lebontva – mutatja az elért 
sikereket és eredményeket (jól nyomon követhető módon). 
Mindez sokkal szerencsésebb, mintha csak egyetlen, 
hosszú távú (és ezért kevésbé kézzelfogható, elérhető) cél 
lebegne a gyerek szeme előtt. Ezt az utat a „Nagy Célig”  
felrajzolhatjátok egy nagy papírlapra, a falra, de vezethettek 
róla naplót, rajzfüzetet is.

2. Ne csak azt tartsd számon, hogy mi van még előttetek, 
hanem azt is, hogy milyen hosszú utat tettetek meg
Néha álljatok meg, és nézzetek hátra, hogy mi mindent 
tanult már meg, sajátított el, hogyan fejlődött a gyerek. Ezzel 
a fókuszt az erőfeszítésén tartod (és így az eredmény/cél 
elérése kevésbé tűnik „elvárásnak”) – tehát jól motiválsz.

3. Tedd érdekeltté a gyereket
Nem, ne pénzzel vagy más materiális módon, mert az 
korrupció, hanem beszélgessetek, és találjátok meg, hogy 
mi a gyerek valódi érdeke és érdeklődése a kitűzött cél 
elérésében. Önmagában a cél elérése is jutalom, de ha 
közben több időt töltött veled, közösen csináltatok meg egy-
egy részfeladatot, akkor minőségi időt is töltötök együtt, 
ami a gyerekek számára az egyik legnagyobb jutalom.

4. Legyetek egy csapat, amelyik együtt dolgozik
Nem akkor vagy „elég jó szülő”, ha a gyerek helyett 
dolgozol, hanem akkor, ha úgy segíted őt, ami neki a 
legjobb. A csapatmunka nem azt jelenti, hogy mindennap 
megkérdezed: „Megcsináltad?” „Gyakoroltál?” – ez 
számonkérés, nem motiválás. Ha viszont kíváncsian 
közelítesz, és valódi érdeklődést mutatsz, az tényleg 
segítheti a gyereket: „Megmutatod, mit gyakoroltok?” 
„Mi megy a legkönnyebben?” „Mi érzel a legnehezebbnek 
most?”...

Gondolatok a gyermekek motiválásáról
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5. Felkészítés a kudarcra
Felnőttként (általában) tudjuk, hogy nem baj, ha nem 
egyforma ütemű a fejlődés – merthogy szinte sosem az. 
Semmi sem egyenes. Még az egyenesek sem (hiszen a 
végtelenben találkoznak). Teljesen oké, ha van megtorpanás, 
visszaesés, majd nagy nekilódulás, abból lelassulás... és így 
tovább... Ezt a gyereknek is tudnia kell, tudatosítsd benne 
te is.

6. Maradj őszinte, ha az elismerésedet fejezed ki egy 
elért eredmény miatt
Nem szabad túldicsérni a gyereket, sem általánosságban 

adni megerősítést. Legyél specifikus: ahelyett, hogy azt 
mondanád: „Ügyes vagy”, inkább fogalmazz úgy, amiből 
kiderül, hogy miben és miért volt ügyes.
A motiváció akkor igazán hatékony, ha a gyerek egyedi 
szükségleteire szabott, partnerségen alapul, és egy 
folyamatot feltételez, nem pedig pillanatokat. De a szülőség 
tanulható, ezért elég sok időnk van arra, hogy rátaláljunk 
arra a motivációs eszköztárra, ami a saját gyerekünknél is 
hatékony.

A cikk forrása: wmn.hu; 
Dr. Gyurkó Szilvia gyerekjogász írása nyomán

Művelődési ház hírek

A COVID-19 vírus és ennek kapcsán 
a kormány kijárási korlátozásról 
szóló rendelete késztetett arra, hogy 
tájékozódjak, illetve tájékoztassam 
a falu lakosait arról, hogy hogyan 
is viszonyulunk mi ehhez a nagyon 
nehéz helyzethez.
Nyársapát belterületén járva azt 
tapasztalom, hogy szinte csak 
azokkal találkozom, akik valamelyik 
boltba mennek. Iskolás gyerekeket, 
szórakozni vágyó fiatalokat egyáltalán 
nem látni a faluban, vagyis úgy érzem, 
hogy mindenki komolyan veszi a 
MARADJ OTTHON kérését, illetve 
a pedagógusok és a szülők is mindent 
megtesznek azért, hogy legyen 
feladatuk, tanulni valójuk, amelyek 
otthon tartják a gyerekeket, fiatalokat. 
Nekünk itt falun valószínűleg sokkal 
könnyebb, mint városokban, négy fal 
közé zárva, de tőlünk is fegyelmet 
kíván a koronavírus.
Így anyák napja közeledtével egyre 
nehezebben viselem azt, hogy nagyon 
ritkán áll módomban találkozni a 
gyerekeimmel, illetve a szüleimmel 
– azt is csak akkor, ha nagyon fontos, 
mert segítenem kell. Gondolom, 
minden családot ez visel meg a 
legjobban. De mivel legfontosabb az 
emberi élet, így el kell fogadnunk, 
hogy csak messziről, de szívünk teljes 
melegével ölelhetjük át szeretteinket. 
Pontosan egy hónapja annak, hogy 
nem mindig akkor mehetünk boltba, 
amikor akarunk. A gyógyszertárak, az 
élelmiszerboltok, a piacok területén 
9-12 óráig csak a 65 éven felüliek 

vásárolhatnak, 9 óráig, illetve 12 óra 
után pedig mi, fiatalabb korosztály 
tartózkodhat és végezheti el a 
bevásárlást. 
Jók vagyunk, vagy rosszak? Betartjuk a 
vírus terjedésének lassítására irányuló 
rendelkezéseket? Ezt szerettem volna 
megtudni a boltosoktól. Telefonon, 
vagy személyesen feltett kérdéseimre 
szívesen válaszoltak az üzletek 
vezetői, amit nagyon köszönök!
A Kígyó Patika, illetve a háziorvosi 
rendelőből Törökné Révész Anna 
külön cikket is írt ebben a témában, de 
elmondták nekem is, hogy általában 
türelmesek az emberek, és betartják a 
rendelkezéseket. A gyógyszertár nyitva 
tartási idejét azonnal módosították (11 
– 13 óráig), úgy változtatták meg, hogy 
mindenki igényeinek megfeleljen. 
A húsbolt eddigi nyitva tartása szerint 
várja a vásárlókat, akik szinte teljes 
mértékben betartják a rendelkezéseket, 
mondta Kocsis Ferenc. 
Barkóczi József is az eredeti 
nyitva tartása szerint dolgozik, 
jók a tapasztalatai, betartják az 
emberek a korlátozás időpontjait. 
Kevesebb idős jön, mert a gyerekeik 
intézik a bevásárlást helyettük, 
és nem a kisboltokban szerzik be 
az élelmiszereket, hanem inkább 
a nagyobb üzleteket, bevásárló 
központokat részesítik előnyben, ami 
bevételkiesést okoz.
A 100 Ft-os boltban Hollóné Ildikó 
elmondta, hogy nem mindenki tartja 
be a rendeletben meghatározott 
időpontokat, és voltak vásárlók, akik 

megsértődtek, ha arra kérték őket, 
hogy megfelelő időben jöjjenek 
vissza. A nyitva tartásukon nekik sem 
kellett változtatni, viszont a járvány 
ideje alatt csökkent a forgalom.
A Lugosi bolt a leghosszabb ideig 
nyitva tartó üzlet Nyársapáton, így 
nekik sem kellett változtatniuk. Lugosi 
Istvánnak a helybeli emberekkel nincs 
gondja, elfogadják a rendelkezést, de 
sajnos vannak olyanok is, akik ezt nem 
értik meg. 6-20 óráig vannak nyitva, 
de még így is érzékelhető, hogy 12 
óra után csoportos a vásárlás, illetve 
a 65 éven felülieknek sok a 9-12 óra 
közötti időszak. Nem a vírustól félek 
- mondta, hanem ennek a szociális 
és gazdasági hatásaitól. Mi minden 
higiéniai követelményt igyekszünk 
betartani, de sajnos vannak olyanok, - 
általában a nem régóta itt élő gyerekek 
- akik a bolttól hazafelé indulva az út 
mellett elszórják a csokipapírt, üdítős 
dobozokat, mindent, amit az üzletben 
megvásároltak. Erre fel kell hívni 
a figyelmet, hogy ne szemeteljenek 
Nyársapáton!
A zöldségboltban Godóné Andi a 
nyitva tartást a vásárlói igényekhez és 
a kormány kijárási rendelkezésében 
foglaltakhoz igazította, jó tapasztalatai 
vannak.
A Coop Élelmiszer a szombati 
nyitva tartását azonnal módosította, 
6-14 óráig várnak bennünket. 
Horváth Zsuzsával beszélgettem, aki 
elmondta, hogy a vasárnapi zárva 
tartás a dolgozók védelmét szolgálja, 
munkatársai érdekében döntött így, 

Mi nyársapátiak és a vírushelyzet



NYÁRSAPÁTIoldal14.

amit mi vásárlók meg is értettünk. 
Kis Miklós polgármester úr hozott 
a vásárlók és a dolgozók részére 
is maszkokat, valamint kesztyűt is 
kaptunk, amit köszönünk mindenki 
nevében. Természetesen munkatársaim 
védelme érdekében én is folyamatosan 
biztosítom a védő felszereléseket, 
és én is varrtam maszkokat is. Az 
üzletben megfelelően fertőtlenítünk, 
kézfertőtlenítőt is elsőként raktunk ki, 
így a vásárlóinkat is védjük. A vásárlók 
nem mindig jönnek maszkban, talán 
ez egy kicsit baj, de a dolgozók mindig 
használják. Úgy érzékelem, hogy egyre 
türelmetlenebbek a vásárlók, de ennek 

talán a félelem az oka. Több mint 30 
éve, 1989-től vagyok itt Nyársapáton, 
szeretem a falut. Megígérhetem, 
hogy bármilyen nagy baj lesz is, az 
élelmiszerbolt nyitva lesz. 
Ezzel a mondattal zárhatom is az 
interjút. 
Már csak meg szeretném köszönni 
mindazoknak a munkáját, akik 
a vírustól függetlenül is értünk 
dolgoznak ugyan úgy, mint korábban. 
Ők az egészségügyi dolgozók, a 
gyógyszerészek, az összes boltos – 
és itt nem csak az élelmiszerboltok 
munkatársaira gondolok -, a 
szemetesek, akik minden héten 

jönnek, ha esik, ha fúj. A postások, a 
takarék dolgozói, az önkormányzat 
ügyintézői, a tanyagondnokok és 
önkéntes segítőik, a közmunkások. 
Azok a szolgáltatók, akikre mindig 
számíthatunk, illetve a rendőrök, 
akiknek valljuk be, nem mindig 
örülünk, ha találkozunk velük.
Remélem, hogy nem sikerült túl 
hosszúra a cikkem és szívesen 
olvassák majd.

Mindenkinek jó egészséget és kitartást 
kívánok!

Tisztelettel: Nagyné Kovács Éva

Perna Pál: Mese a húsvéti kislibáról

Ma délután a feltámadáskor bújt ki egy szeplős a tojásból
bent a házban sonkát ettek s neki csípős csalánt szedtek.

Növögetett és szeretgették az asszonyok ölbe vették,
unta igaz néha már az egészet 

de a kis gúnár a lányok mellén szívesen legelészett.
Hanem gyorsan nőtt őkelme és kilökték a legelőre.

Hol a fűben - vagy a porban - elveszett egy sárga tolla.
S felpattant a pásztortáska hogy e jaj hírt elkiáltsa.

Béka ugrott azon nyomban és utána a tölgyfa lombja.
A nappal és az este a fiastyúk is azt kereste

róka surrant hajló nádban hogy valahol rátalálhat.
A sóska is leste, meg a saláta. Jaj, de senki nem találta.
Mit csináljon most a Gi-gá-gá? Elbujdosott más világgá

Túl a lombon, hol a rétek libavértől feketélnek.
S csőre közt a gallya fáknak seprűnyélen szállt a bánat.

Ment és ahogy tolla veszett, bánatában sírni kezdett.
Nem is látta, hogy nyomába bandukol egy fűzfa ága.
Egyszer épp a hármas útnál ahogy ült, a csodakútnál.

Hol az álmok feje alja bánatkővel van kirakva.
Kis szél támad, s máris érzi kezd valami cseperészni.

Kippen-koppan fürge lábbal versenyt fut egy kis virággal.
Valamit gágog, valamit tesz minden bimbó vérpiros lesz.

És az út is, meg a szél is még a röpdöső levél is.
Lent a rét, a barka bolyha fent az égen egy topolyfa

táncra perdül, vidám táncra forgolódik vele egy akácfa.
S szerelmes nótaszóval borsó billeg egy karóval.

Még az Isten is kiállt a szeme kitárt kapujába.
Panyókára vetve vállán cifrálkodott egy szivárvány.

Dudorászva, fütyörészve, ezt a sárga tollat nézte.
Mely olyan volt, mint egy mézcsepp 

száll a szél még cseperészett
Libavirág! Mondta halkan 

És sóhajtott: hát tavasz van.

Domonyvölgy, 2020. április 07.
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Gyereksarok

Kedves Gyerekek!

A szerkesztőség tagjai 
nektek is szeretnének ked-
veskedni, ezért arra gon-
doltunk, hogy minden 
számban lenne 1-2 játékos 
„feladat”, melyet minden 
hónapban közzétennénk a 
Hírmondó hasábjain. 

Fogadjátok ezeket tőlünk 
sok szeretettel!

Pontösszekötő szabály:

Növekvő sorrendben kell a 
számok melletti pontokat ösz-
szekötni egy folytonos vonal-
lal.

PONTÖSSZEKÖTŐ
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Gyereksarok

SUDOKU

Sudoku szabály:

6x6-os táblázat minden sorában és minden oszlopában mindegyik szimbólum egyszer forduljon elő.
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Hirdetések

Anikó Fodrászat

Fodrászat: 
hétfő-szerda-péntek: 

délután
kedd-csütörtök-szombat: 

délelőtt

Bejelentkezés a fodrászüzletben 
valamint a 06-20-485-2913, 53-389-
106 telefonszámon.
Megújult kozmetika óriási akciókkal!

Rita körömépítés, pillaépítés, 
kozmetika, lábápolás, pedikűr, 
masszázs.
Bejelentkezés a fodrászüzletben, 
valamint a 06-70-576-6859-es 
telefonszámon.

Eladó megkímélt, jó állapotban lévő 4 
ütemű rotációs kapa.
Érdeklődni: 70/362-1864-es telefon-
számon lehet.

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

Eladó a József Attila út 48. szám alatt 
lévő 1495 m2-es vízzel, villannyal, 
csatornával ellátott telek.
Érd.: 70/416-01-78, 53-389-096

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

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

Eladó Csemő Dávid d.11. szám 
alatti lakóingatlan, bekerített kerttel. 
Érdeklődni a fenti címen. Herczeg 
Benőné

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

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

ANYAKÖNYVI HÍREK

Meghalt:

Szelei Erzsébet Nyársapát, 
Nagykőrösi út 5. szám alatti lakos 
2020. február 23-án, 75 éves volt.

Zsilik Pálné (szül.: Mészáros 
Terézia) Nyársapát, Sugár utca 9. 
szám alatti lakos 2020. március 17-
én, 74 éves volt.

Kis Péter Pál Nyársapát, Nagykőrösi 
út 3. szám alatti lakos 2020. április 
15-én, 61 éves volt.

Sárik Gyuláné (szül.: Veres Lídia) 
Nyársapát, Szarka Mihály u. 1. 
szám alatti lakos 2020. április 19-
én, 89 éves volt.

Emléküket őrizzük!

Köszönet azoknak, aki Hencz 
József temetésén részt vettek, sírjára 
virágot helyeztek, illetve azoknak, 
akik bármilyen módon osztoztak 
fájdalmunkban. 

A gyászoló család

HALASIÉK TÜZIFA KFT.

Vékony akác 
 3.400.- Ft/q
Vastag akác 
 3.600.- Ft /q
Hasított vastag akác 
 3.800.- Ft/q
Nyárfa 
 2.000.- Ft /q
Tölgy, bükk, gyertyán gurigázva  
 3.200.- Ft/q, 
hasítva 
 3.400 Ft/q

Az árak a házhozszállítás díját 
tartalmazzák.

Érd.: 06-20-260-7365

20 db 6 m-es vas  öntözőcső eladó. 
Érd.: 18:00 után 70-3800-219
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Nyílászárók, ajtók, ablakok bontása és beépítése. Igény 
esetén visszajavítását is vállalom. Választható kiegészítők: 
redőny, szúnyogháló.
Tel.: 0630/4692435

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

NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT AJÁNLATA

- hagyományos pácolású sonkák
- töltött húsok

- fűszerezett töltött káposztahús
- kocsonya hús

- saját készítésű füstölt kolbászok, szalámik
- sertés húsok

- házi hurka, kolbász
- szalonna félék
- tepertő, pörc

- fagyasztott baromfi félék
- kolbászhús, formázott sonka
- kolbász készítés igény szerint
- minden héten más-más akció

Szeretettel várom Tisztelt Vásárlóimat!

Nyársapáton, a falu szélén kétszobás családi ház, 20 m2-es 
gazdasági épülettel, 3 hektár földdel ELADÓ. 
Érdeklődni Szikszai Józsefnél a 06/205116864-es számon 
lehet.

Cegléden a Nagykátai úthoz közel 1,5 ha szántóföld eladó. 
Érd.: 06/30361-22-05

Gépi árok ásás! Földmunka, tereprendezés, kerítés, 
házalap kiszedését, fatuskó kiásását, kiemelést, közmű 
árkok, valamint vízóra akna, medence és kerti tó helyének 
elkészítését vállaljuk. 5500 Ft/óra + áfa
Elérhetőség: 06/70 340 86 46

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


