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Tájékoztatás 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy az önkormányzati hivatal 
kizárólag az ügyfélfogadási időben fogadja az ügyfeleket.

 Belépéskor a maszk használata kötelező! 

Az ajtónál elhelyezett kézfertőtlenítőt szíveskedjenek 
használni. 

Kis Miklós
polgármester

Belterületi út 
A Kormány a Belügyminisztériumon keresztül tavasszal 
idén is pályázatot írt ki önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására. Nyársapát Község 
Önkormányzata 18 091 934 forint támogatást kap belterületi 
utak felújítására. A projekt keretében a Táncsics Mihály 
utca, az Új utca, illetve a parkoló kap új burkolatot.

Településünk tovább fejlődik!

Kis Miklós polgármester

Takarékbank tájékoztató 
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. 10. 01. naptól 
a Takarékbank Zrt. nyársapáti fiókja 

csökkentett nyitvatartási napokkal működik, 
az alábbiak szerint:

Hétfő: 8.00-17.00
Kedd: ZÁRVA

Szerda: 8.00-16.00
Csütörtök: ZÁRVA
Péntek: 8.00-15.00

Megértésüket köszönjük!
Takarékbank Zrt.

Jó ütemben épül a járda a Posta utcában...

Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal 
ügyfélfogadási ideje az alábbi:

Hétfő: 8.00-12.00 óráig, 
13.00-17.00 óráig

Kedd: ügyfélfogadás nincs
Szerda: 8.00-12.00 óráig

Csütörtök: ügyfélfogadás nincs
Péntek: 8.00-12.00 óráig
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Temetőfejlesztés 
Nyársapát Község Önkormányzata a Magyar Falu Program 
keretében 4.856.933.- Ft vissza nem térítendő támogatást 
nyert temetőfejlesztésre. A projekt keretében 3 db urnafal 
került felállításra. Ezekben 56 egyszemélyes és 32 db kettő 
személyes urnafülke került kialakításra. A munkálatok a 
vége felé közelednek. 
Köszönjük a Fidesz-KDNP kormányunknak a támogatást!

Kis Miklós polgármester

Tűzifa támogatás 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Nyársapát Község 
Önkormányzata a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó támogatás jogcímén 226 erdei m3 
keménylombos tűzifa vásárlásához kapott támogatást 
4.305.300.- Ft értékben.

A támogatás feltételeit és eljárási szabályait Nyársapát 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. 
(XI.30.) önkormányzati rendelete szabályozza az alábbiak 
szerint: 
A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként 
adható annak a személynek vagy családnak, aki létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan 
bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási 
problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező 
• háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 130%-át, azaz 37.050 Ft-ot, 

• egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150%-át, azaz 42.750 
Ft-ot,

• lakása fával fűthető. 

Az elbírálásánál – a jogosultsági feltételek megléte esetén 
– előnyt élvez, aki a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló törvény szerinti:

• aktívkorúak ellátására,
• időskorúak járadékára
• települési támogatásra jogosult (e támogatásban 

részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó 
rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos 
támogatásban részesülők), valamint

• a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy 
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő 
személyek és a háztartások számától. 

A támogatásként legfeljebb 2 m3 tűzifa állapítható meg.

A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, 
nem adhatja át másnak.

Az eljárás kérelemre indul, melyet a Nyársapáti Közös 
Önkormányzati Hivatalnál lehet benyújtani 2020. 
november 15-ig. A határidő jogvesztő. 

Kis Miklós polgármester

Tisztelt Lakosság!

A kitöltendő kérelem az 5-6. oldalon található!
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Szeptember 21-től hatályos a szigorúbb 
járványügyi szabályozás, ezért az 
önkormányzat jóvoltából 500 db 
maszk került szétosztásra a községben 
működő üzletek és intézmények között.

Kötelező a megfelelő maszkviselés 
a tömegközlekedési eszközökön, 
az üzletekben, bevásárlóközpontok, 
mozik, színházak, múzeumok, 
könyvtárak közönség által látogatott 
területén, valamint egészségügyi és 
szociális intézményekben, közszolgálati 
és postai ügyfélszolgálatokon is. A 
maszkviselési kötelezettség be nem 
tartását szigorúbban szankcionálják. 
A tömegközlekedési eszközről 
leszállítható az, aki nem visel maszkot, 
és emellett akár 50 ezer forint büntetést 
fizethet. Még szigorúbb lehet a 
büntetés, ha az illető együttműködése 
hiányában megzavarja a közösségi 
közlekedést, ez esetben ellene rendőri 
intézkedést is lehet kezdeményezni és 

elzárással is büntethető.
A maszkviselési kötelezettséggel 
kapcsolatos szabályokat az üzletek, 
a mozik és a bevásárlóközpontok 
esetében a kereskedelmi hatóság, 
minden más helyen a kormányhivatal, 
a rendőrség pedig bármely helyszínen 
ellenőrizheti. A maszkviselés betartása 
az üzletek, bevásárlóközpontok mozik 
üzemeltetőinek felelőssége is. Az 
üzemeltető a maszkviselési szabályokat 
sértő személyt a maszkviselésre 
felszólíthatja, ha az illető ennek 
ellenére sem vesz fel maszkot, 
akkor távozásra kell felszólítani és 
kiszolgálás is megtagadható tőle. Az 
üzemeltető csak akkor büntethető, 
ha semmit nem tesz a jogsértés ellen. 
Ez esetben a kereskedelmi hatóság 
az ellenőrzés során vagy a rendőrség 
értesítése alapján több fokozatban 
szankciót szabhat ki az üzletre is. 
Első alkalommal figyelmeztetést 
alkalmaz, második alkalommal 100 

ezer forinttól 1 millió forintig terjedő 
bírságot szab ki, harmadik alkalommal 
az üzletet, illetve a helyiséget legalább 
3 napra, legfeljebb egy év időtartamra 
ideiglenesen bezárathatja.

A vendéglátóhelyek és szórakozóhelyek 
mától csak 23 óráig lehetnek nyitva és 
továbbra is érvényben marad az 500 
fős létszámkorlát.

Kérem, tartsák be a maszkviselésre és a 
távolságtartásra vonatkozó előírásokat! 
Kérem a kereskedelmi egységek, 
boltok vezetőit, dolgozóit is, hogy 
tartsák és a vevőkkel is tartassák be 
az érvényben lévő előírásokat. A vírus 
sem kímél minket, az ellenőrök sem 
fogják elkerülni a falut.

Vigyázzunk egymásra, viselkedjünk 
felelősséggel!

Kis Miklós polgármester

Járványügyi szabályozások

Közérdekű telefonszámok:

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

Védőnői tanácsadás
Önálló védőnői tanácsadás (várandós): 

kedd 9-11 óra

Önálló védőnői tanácsadás (csecsemő, kisgyermek): 
kedd 11-13 óra

Orvossal tartott tanácsadás (csecsemő, kisgyermek): 
kedd 13-14 óra
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Házhoz menő szelektív hulladékok szállítási rendje

A csomagolási hulladékok gyűjtésének időpontjai:

2020.
október november december

14.; 28. 11.; 25. 9.; 23.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot 
(csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak.

Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék 
mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető bármely átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék 
gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga színű, vagy tetejű, felirattal 
ellátott) szabványos edényzetben is.

Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve 
a tároláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!

A zöldhulladék gyűjtésének időpontjai:

2020.
október november december

14. 11. 9.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöldhulladék gyűjtésére 
szolgáló, zöld színű, emblémás, lebomló) adnak.

Megértésüket és segítő közreműködésüket köszönjük!

Ügyfélszolgálat

cím telefon e-mail honlap

DTkH Nonprofit 
Kft.

2700 Cegléd, Kút 
u. 5.

53/500-
152

53/500-
153

ugyfelszolgalat@dtkh.hu www.dtkh.
hu
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Sajtóközlemény

Folytatódik a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
mezőgazdasági összeírása, az Agrárcenzus 2020, amely 
során személyesen keresik fel a gazdákat az összeírók. 
A hazai mezőgazdasági termelés aktuális helyzetét 
felmérő, teljes körű, országos felvételből nyert adatok 
a következő évek döntéseit, forrásfelhasználását 
alapjaiban befolyásolják, ezért a pontos válaszadás a 
mezőgazdaságban dolgozók kiemelt érdeke. A felmérés 
első szakasza – amelyben online lehetett kitölteni a 
kérdőívet – június 5. és 30. között volt.

Agrárcenzust tízévente hajtanak végre a világ minden táján, 
az Európai Unió tagállamaiban erre 2019 ősze és 2021 
tavasza között kerül sor. A KSH az idei összeírás során 
megkeres minden olyan egyéni gazdaságot, amelyek a 
korábbi felmérések, illetve az adminisztratív nyilvántartások 
alapján értékesítési céllal végezhetnek termelést, továbbá 
valamennyi mezőgazdasági tevékenységet végző gazdasági 
szervezetet. A népszámlálások után a második legtöbb 
embert érintő felmérés hazánkban, összesen mintegy 750 
ezer címen valósul meg. 

A felmérésben a KSH adatokat kér többek között a 
növénytermesztési jellemzőkről, állatállományról, a 
mezőgazdaságban dolgozókról, illetve a gazdaságok 
egy részétől az épületekről, trágyázási módszerekről, 
továbbá a hazai információigényeket figyelembe véve 
az agrárdigitalizációról is. Így az összegyűjtött adatok 
széleskörű elemzési lehetőséget biztosítanak majd.
„A következő évek hazai és EU-s támogatási és egyéb 
agrárszakmai döntéseihez szükségesek a pontos 
információk, így minden gazdálkodónak érdeke fűződik a 
kitöltéshez. Az adatok összesített formában, nyilvánosan is 
elérhetők lesznek, amelyek a gazdák döntéseit is segíthetik” 
– mondta Dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke.

Az összeírás két hullámban valósul meg: június 5–30-
a között az érintettek egy része online felületen tölthette 
ki a kérdőívet, szeptember 19. és november 22. között 
pedig az agrárcenzus kérdéseire összeírók segítségével 
válaszolhatnak azok, akik nem vettek részt a felvétel nyári 
szakaszában. A maszkot viselő összeírók szigorúan ügyelnek 
a közösségi távolságtartás szabályainak betartására, a 
rendszeres kézfertőtlenítő használatára és az érintésmentes 
kommunikációra. 
Az adatszolgáltatást kormányrendelet írja elő, így az 
érintettek számára a válaszadás kötelező. Az adatokat a 
KSH statisztikai célra gyűjti, azokat csak összesítve, név 
nélkül publikálja. 

Az elektronikus adatgyűjtés és a pontos adatszolgáltatás 

lehetőséget nyújt arra, hogy az agrárcenzus előzetes adatait 
már 2021 tavaszán megjelentesse a KSH. A részletes, 
településszintű adatok 2021 végén válnak hozzáférhetővé.

További információ az Agrárcenzus 2020 mezőgazdasági 
összeírásról a következő linken érhető el: www.ksh.hu/
agrarcenzusok_agrarium_2020

Sajtóinformáció: kommunikacio@ksh.hu 

A KSH-ról

A KSH a magyar statisztikai szolgáltatás nagy múltú 
centruma, olyan tudásbázis, amely magas szakmai 
színvonalú munkájával átfogó adatokat és elemzéseket ad 
a gazdaságot, a társadalmunk minden egyes szegmensét 
meghatározó kérdésekben. A hivatal önálló szakmai 
szervezetként, tevékenységével európai szinten is 
jegyzett, elismert, nemzetközileg aktív intézmény. 
Tevékenysége a döntéshozók, gazdasági szereplők, kutatók 
és a társadalom minden tagjának minél magasabb szintű, 
tényalapú tájékoztatását szolgálja. Olyan alapvető értékek 
mentén végzi munkáját, mint a szakmai függetlenség, a 
pártatlanság, az objektivitás, a megbízhatóság és a minőség 
iránti elkötelezettség.

Szeptember 19. és november 22. között összeírók keresik fel a gazdákat

Győri Gábor r. zászlós, 
körzeti megbízott 

telefonszáma: 
70/492-0784
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Óvodai hírek

Informatikai tipp gyakorló betegeknek
Tapasztalataim alapján nagyon kevesen tudják, hogy 
minden olyan magyar állampolgár, akinek van ügyfélkapus 
elérhetősége és érvényes TAJ kártyája, bármikor hozzáférhet 
az elektronikus térben rögzített adataihoz a https://www.
eeszt.gov.hu oldalon.
Fontos, hogy jelentős terhet le tudunk venni az egészségügyi 
személyzet válláról, ha  belépés után, az önrendelkezés 
menüpont alatt található értesítési beállításoknál megadunk 
egy e-mail címet és azt is meghatározzuk, hogy az adott 
e-mail címre milyen adatok érkezzenek. 
- RECEPT (Azonnal kapunk email-t, ha az orvost felírta a 
receptet, annak minden adatával. Tehát tudni fogjuk, hogy  
mikor indulhatunk a patikába.)
- BEUTALÓ felírása (Értesítést kapunk beutaló kiállításáról. 
Ez az opció nem nagyon működik még, hisz az e-bautalók 
bevezetése még gyerekcipőben jár.)
- EHR dokumentumok (Ezt az opciót választva, minden 
olyan dokumentumról kapunk egy visszajelzést, ami rólunk 

keletkezett. Pld.: zárójelentés, ambuláns lap, szakorvosi 
vizsgálatok eredménye, LABOR vizsgálati eredmények.)
Érdemes mind a 3 opciót kiválasztani. A recept 100%-ban, a 
beutaló 5%-ban, az EHR pedig 80-90%-ban működik.
Összefoglalva: Érdemes ügyfélkapu regisztrációt csinálni. 
Ha nincs, akkor lehet csinálni az okmányirodában, illetve 
e-személyi igazolvány segítségével a https://ugyfelkapu.
gov.hu/regisztracio/regEszemelyi oldalon.
És miért? Nem kell folyamatosan zaklatni háziorvosát, 
hogy mikor kerül fel az e-recept. Nem kell a szakrendelőkbe 
visszamenni a leletekért, laboreredményekért. Mindig kap 
értesítést email-ben, így akár a mobiltelefonján is értesülhet. 
Ezeket a dokumentumokat Ön bármikor megtekintheti, és 
akár ki is nyomtathatja!
Egy kicsit bővebb leírást a https://e-egeszsegugy.gov.hu/
lakossagi-portal  oldalon talál.

Forrás: Patika Plus Gyógyszertár

A 2020/2021. nevelési évben is sajnos eléggé sajátos a 
helyzetünk a COVID 19-es járványügyi helyzet miatt. 
Köszönöm szépen a fegyelmezettségüket, hogy szinte 
mindenki betartja az előírásokat. Nem könnyű ez a helyzet 
a pedagógusoknak és a gyermekeknek sem. Köszönöm 
eddigi támogatásukat, és bízom benne, hogy a továbbiakban 
is megértik, ha változtatnom kell bevált szokásainkon, akár 
a napi rutinjainkon.
Meg is ragadnám az alkalmat, hogy bejelentsem: 

2020. 10. 01. csütörtöktől, szülők az óvoda épületét 
nem látogathatják visszavonásig! 

A törvényben előírt hőmérsékletmérési pont a bejárati 
ajtóban lesz. Tehát, a kapun be kell jönni. A kapu 8.30 
óráig van nyitva; ezen időpont után nem tudunk gyermeket 
fogadni az óvodába. Kiscsoportosokra is vonatkozik!
Megérkezéskor kívülről az ajtóban kell várakozni a 1,5 
méteres távolságot betartva. Kérem, csak egy szülő, kisérő 
legyen egy gyermekhez azért, hogy elkerüljük a reggeli 
tumultust.
Kiscsoportosokkal a szülő az öltözőbe bemehet, és gyorsan 
átöltöztetheti, de maximum 2 fő tartózkodhat az öltözőben 
egyszerre.
Ebéd után hazamenő gyermekeket ugyanúgy, ahogy eddig 
a kapuhoz visszük csoportonként: 12.30-12.40 óra között.
Délután hazamenő gyermekért is az ajtóig be lehet jönni 
14.30-16.30 óráig, kopogni kell! Kiviszi az éppen ügyeletes 

daduska vagy óvónéni a gyermeket a szülőnek.
A maszk viselése továbbra is kötelező! 

Kérem önöket, legkésőbb a kapuban ezt vegyék fel!
Csak az ajtóban álló ügyeletes engedhet be bárkit is az 
ajtón, így kérem türelmüket a bejutáskor!

További közérdekű információk a 2020/2021. nevelési évre 
vonatkoztatva:
• óvodai gyermek létszám: 86 fő
• óvónők száma az intézményben: 6 fő
• daduska nénik száma: 3 fő
• pedagógiai asszisztens: 1 fő

Az alábbi csoportbeosztásban működünk:
Méhecske csoport (kiscsoport): Kisprumik Marianna, 
Kásáné Bata Ágnes, daduska: Molnár-Tóth Zsanett
Süni (középső csoport): Csehi Istvánné, Nagyné Szathmáry 
Dóra, daduska: Benchea Irina
Maci (nagy csoport): Dombóvári Judit, Halász Anna 
daduska: Strabán Anna
Az óvónők és dadusok munkáját Cseh Rita pedagógiai 
asszisztens segíti.

Bízva türelmükben és segítő szándékukban remélem, hogy 
ezt az évet is élményekben gazdagon tudjuk majd zárni a 
gyermekekkel.

Szőke Piroska Andrea Nyársapáti ÁMK ig.

Kedves Szülők!
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Virágos Nyársapát verseny díjazottjai

Lezárult a virágos Nyársapát verseny, melyre a 
pályaműveket a muvhaz@nyarsapat.hu e-mail címre vártuk 
2020. szeptember 11-ig. 

Nyársapát Község Önkormányzata a benyújtott pályáza-
tok alapján díjazta a legvirágosabb kert és a legvirágosabb 
konyhakert kategória fotóit, a kertek gyönyörű növénykom-
pozícióit.

A pályamunkák kis létszáma miatt sorrendet nem állított 
fel a bizottság. Minden pályázó díjazásban részesül, melyet 
mindenki személyesen a lakásán kap meg.

Mindenkinek köszönjük azt a tavasztól őszig tartó munkát, 
mellyel hozzájárultak Nyársapát község szépítéséhez, virá-
gosításához függetlenül attól, hogy pályáztak-e vagy csak a 

maguk örömére díszítették portájukat, a falu utcáit.
Külön köszönjük a templomkert szépítésében végzett mun-
kát Benkó Jánosné Margitkának, Bimbó Istvánné Teriké-
nek, Kormány Istvánnak, Kormány Istvánné Erzsikének és  
Pásztor Jánosné Rózsikának, mellyel példát mutattak mind-
annyiunknak. Természetesen díjazzuk tevékenységüket.

A pályázat nyertesei az alábbiak: Danicskó Erzsébet, Egri 
János és Egriné Fabók Mária, Fehér László és Fehér Lász-
lóné, Kocsis Ferenc és Kocsisné Bogdán Magdolna, Miczi 
Flóriánné, Nagy-Gombai György és Matáné Sebők Eszter, 
Pataki Istvánné, Sperli János és Sperli Jánosné.

Mindenkinek szívből gratulálok!

Kis Miklós 
polgármester

Egri János és Egriné Fabók Mária
Dózsa György utca

Danicskó Erzsébet
Posta utca

Kedves Kertszépítők!

Benkó Jánosné, Bimbó Istvánné, Kormány István, Kormány Istvánné, Pásztor Jánosné

„Aki a virágot szereti...”



HÍRMONDÓ oldal11.

Sperli János és Sperli Jánosné
József Attila út

Fehér László és Fehér Lászlóné
Kun Imre utca

Nagy-Gombai György és Matáné Sebők Eszter
Nagykőrösi út

Miczi Flóriánné
József Attila út

Pataki Istvánné
Szövetkezeti utca

Kocsis Ferenc és Kocsisné Bogdán Magdolna
Szövetkezeti utca

Virágos Nyársapát verseny díjazottjai
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Iskolai hírek

A Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskola 2020. 09. 
25-én az Európai Sporthét (#beactive) alkalmából tartott 
iskolai sportnapot. A járványügyi előírások megnehezítették 
a tervezést, de végül sikerült minden előírásnak megfelelő 
programot összeállítanunk.
Az alsó tagozatban Dobozi Julianna irányításával egy 
nagyon hangulatos versenyt valósult meg. 
Felső tagozatban a foci pálya körül alakítottunk ki 4 
állomást. Ezen állomások Karcsi bácsi (Víg Károly) Kinizsi 
programjának elemeiből tevődtek össze. Az állomásokat 
forgó rendszerben teljesítették a diákok, hogy elkerüljük a 
tanulók keveredését. 
Az első állomáson a gyorsaságukat mérhették össze a 
nebulók. Futás közben különféle akadályokkal kellett 
megküzdeni. Először a mocsárjárásnál lassultak le, a 
gerendán átkelés is több diákon kifogott. A pálya további 
részén zsákban ugrálás közben torpantak meg a villámgyors 
diákjaink. Néha egy-egy cipő is a zsákban maradt. Végül a 
szekrény ugrással fejezték be a kört, szerencsére a diákok 
java sikeresen vette ezt az akadályt is. 

A második állomáson rönkhajításban mérettették meg 
magukat az osztályok. Mindenkinek két lehetősége volt 
hajítani. Tanáraink is aktívan részt vettek ezen az állomáson 
is, diákjaink nagy örömére. 
Harmadik állomáson a kitartásé volt a főszerep. Ez is 
egyfajta erőpróba volt, melynek során „csak” egy pohár 
vizet kellett megtartani. Hamar kiderült, hogy milyen 
nehézzé válhat egy vízzel teli pohár. Két nyolcadikos diák 
45 percnél is tovább tudta tartani. 
A negyedik állomáson a pontos célzást kellett megmutatni. 
Három egyre távolabbi körbe kellett bele dobni a 
„gránátokat”. Három dobása volt a résztvevőknek. Egyéni 
döntés volt, hogy a közelebbi 5 pontos vagy a legtávolabbi 
15 pontos kört próbálja megcélozni. 
Mindenki aktívan részt vett, melyet az eredményeik is 
alátámasztanak. Az iskola minden pedagógusa és dolgozója 
segítette a gyors és zökkenőmentes sportnap lebonyolítását, 
melyet ezúton is szeretnék megköszönni. 

Szabó Ágnes

Felsős sportnap
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Alsós sportnap

Szeptember 25-én szép, napsütéses időnk volt. Ez a nap 
Karcsi bácsi emlékének is adózott. Délelőtt 9 órától 
akadálypályán versenyeztek kisdiákjaink.
A pici elsőskék még most először, de annál nagyobb 
lelkesedéssel. Ez a vidám, lelkes hangulat volt a jellemző 
a többi osztályra is. Hangosan, szívvel-lélekkel bíztatták a 
társaikat a gyerekek. Öröm volt hallani és látni!
Minden leküzdendő akadálynál egy –egy tanító néni, illetve 
tanító bácsi vigyázott a gyerekek testi épségére.
A padon levő átkelés, a célbadobás, csúszás, bújás, 
szlalomozás, a futás mind igazi erőpróba volt a kicsiknek.

Gyorsaság és kitartás jellemezte a versenyzőket. Senki fel 
nem adta volna!
Azt hiszem, hogy a sport ad olyasfajta hozzáállást is, amely 
az akaraterőt is növeli.
A mi kisiskolásaink minden dicséretet megérdemelnek!
Szeretném a segítő kollégáimnak is megköszönni a 
munkáját!
Remélem jövőre is lesz sportnap, mindannyiunk örömére!

Üdvözlettel:
Julika néni
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Színházban jártunk

A Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ 
színháztermében, a VSG Táncszínház előadásában 
csodálhattuk meg negyedikeseimmel a Szépség és a 
szörnyeteg c. előadást, szeptember 10-én. 
A kulturális központ dolgozói maximálisan betartották 
a járványügyi előírásokat. Hőmérés és kézfertőtlenítés 
után foglaltuk el a kijelölt helyünket. Természetesen 
az elhelyezésnél is figyelembe vették a szabályokat. A 
különböző csoportok megfelelő távolságra lettek szétültetve, 
illetve kettő időpontban adták elő a színdarabot.
Nem mindennapi oldalról mutatta be a VSG Táncszínház 

a könyveket imádó lány és a szörnnyé varázsolt herceg 
szerelmes történetét. Az előadás során rövid, de ízes átvezető 
narrációkkal, látványos háttérvetítéses díszletekkel, 
klasszikus aláfestő zenékkel nyújtottak valódi nagyszínházi 
élményt, a kiváló jelmezekről, maszkokról nem is beszélve. 
Érdekesség, hogy a főszereplőt (Belle) játszó Vincze Renáta 
nagykőrösi származású.

Köszönjük a szülőknek, hogy lehetővé tették számunkra ezt 
a fantasztikus élményt!

Kiss Andrea

A család mindenek felett

Interjú 

Mostanában majdnem minden Hírmondóban 2-3 cikkem 
jelenik meg. Előfordulhat az, hogy valaki azt gondolja, 
hogy propagandista vagy újságírói ambícióim vannak. Ez 
óriási tévedés, csupán Ghandi mondása motivál: „Életem 
a tanításom.” Mivel már iskolában nem tanítok, lehet, hogy 
ez jelenti számomra az utolsó lehetőséget a tanításra. De 
hangsúlyozom, nagy szeretettel és tisztelettel várom, várjuk 
a fiatal, ambiciózus újságíró palántákat, akiknek a stafétát 
szíves-örömest átadnánk. Most ismét egy olyan interjút 
szeretnék közreadni, amely példaként szolgálhat faluszerte. 
Manapság az utat kereső, de sajnos szétesni tűnő világunkban 
a legnagyobb támadásnak az Isten, haza, nemzet és a 
család van kitéve. Pedig az Isten a reményt, a haza, nemzet 
a biztonságot, a valóságos család a gyermekáldást és a 
boldogságot képes biztosítani. Ezért az utamat a Godó 
család felé vettem, és próbálom megtudakolni tőlük az igazi 
titkot család ügyben. 

Arra kérnélek Manyika, hogy mutasd be légy szíves röviden 
családodat.

Felkérésed meglepett, de örömmel teszek eleget. Jancsival 
a közös életünket 1984. szeptember 1-jén kezdtük meg 
az ugyeri szülői házban, mely nagy segítséget jelentett az 
élet alakulásában (családomnak ez egy bűvös dátum lett, 
mert Zsuzsiék és Norbiék is szeptember 1-jén kötöttek 
házasságot). Semmit nem terveztünk előre, csupán csak 
rábíztuk magunkat a Jóistenre és hála, segített bennünket. 
Születtet két csodálatos gyerekünk, Norbi elsőként, 
majd Zsuzsi másodikként. Így máris nagycsaládosként 
könyveltük el magunkat, mivel Jancsi előző házasságából 
már születtet egy fia, Csabi, akit sajátomként szeretek. 

Ha születés- vagy névnapot tartotok, kb. hány széket 
szoktatok az ünnepi asztalhoz helyezni? 
Testvéreimmel Pistával és Etával gyermekkorunk óta 
megmaradt a szoros kapcsolat, igyekszünk minél több időt 
együtt tölteni. A közös névnapozások, szülinapozások, 
karácsonyi ebéd közel 30 fővel zajlik le. 

Neked mit jelent a család, családod? 
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Számomra a CSALÁD a legfontosabb, hiszen az adja a 
boldogságot. Jancsinak szintén hasonló az értékrendje.

Mi a legfőbb titka a család egyben tartásának? Nagy 
többségben Nyársapáton az a megszokott, hogy a fiatalok 
elmennek, itt hagyják a szülőket, a falut. Ti a férjeddel 
hogyan tudtátok az ellenkezőjét megvalósítani, hiszen 
mindkét gyermeketek itt telepedett le és itt élnek.
Hogy mi a titka? Nem tudom! Lehet az erős családi szeretet, 
egymás iránti ragaszkodás, bizalom és a támogatás. 
Szerencsés helyzetben vagyok, mert lett egy olyan vejem, 
Sanci és olyan menyeim, Klaudia és Andi, akik ezt teljessé 
tették. És még hab a tortán, hogy pár évvel ezelőtt Csabiék 
is kiköltöztek Nyársapátra. Az utcánk egyik végén Csabiék 
másik végén Norbiék laknak. Zsuzsiék azért nincsenek 
az utcában, mert a vejem kijelentette, hogy az anyós ne 
tudjon átjönni papucsban. De ez a pár utca nem akadály, 
és sűrűn átjárok hozzájuk abban a bizonyos papucsban. A 
viccet félretéve nagyon sok időt töltünk közösen, ha jól 
belegondolok, nincs is olyan nap, hogy ne legyünk együtt. 
Ezáltal amit egy szülő megkaphat, odafigyelést, szeretetet 
és törődést, azt mi mind meg is kapjuk Tőlük. 

Az unokák megszületése milyen változást hozott az 
életetekben emberileg, érzelmileg stb? 
Az unokák az élet csodái, ezt mi Jancsival pontosan így 
is éljük meg. 5 unokánk van, Fannika, Bence, Manna, 
Zente és a legkisebb Hédike. Születésükkel olyan érzések 
szabadultak fel, melyet korábban el sem tudtam képzelni, 
hogy a szeretetet még lehet fokozni. Ez az érzés valóban egy 
csoda. Imádom Őket, hálás vagyok, hogy vannak nekünk. 

Kérlek mesélj egy dolgos napodról, mivel foglalkozol?
Egy átlagos napom, munkával telik. 30 éve piacozok, 
illetve Jancsi a bátyámmal közösen gazdálkodik, ahol én 
is igyekszem helyt állni. Minden nap ebéddel várom a 
gyerekeket.

Tudom, hogy van egy női baráti társaságotok. Mi a közös 
időtöltésetek? Talán nem elég a nagy családi közösség?
Igen, van egy baráti társaságunk, akikkel igen jó hangulatban 
megünnepeljük a névnapokat.  Korábban hetente egyszer 
összeült a csapat egy kártyapartira, de most sajnos egy időre 
ezt felfüggesztettük.

Viszonylag kevés közéleti dologban, ünnepségen vagytok 
láthatóak, ennek mi az oka?

Valószínűleg az elfoglaltságunk miatt nem tudunk részt 
venni a rendezvényeken.

Falunk hűséges tagjai vagytok, mit szeretnétek szépíteni, 
jobbítani közös életünkön? Szívesen venném ötleteiteket, 
véleményeteket erről a dologról. 
Nagyon szeretem Nyársapátot, szeretek itt élni. Viszont 
úgy érzem, hogy szükség lenne a falu szépítésére, mely 
csakis a nyársapáti lakosok összefogásával érhető el. 
Tetszett az előző interjúban a templomkert szépítőinek 
kezdeményezése. Szívesen csatlakoznék, ha lennének 
társaim, mi is felvállalhatnánk egy-egy közteret, melyről 
gondoskodnánk.

Családi tervekről szóljál kérlek az interjú végén.
Legfőbb tervem, hogy a családom körében egészséges, 
boldog életet tudjunk élni. 
Végezetül, köszönöm a megtiszteltetést, hogy a 
Hírmondóban bemutathattam a családomat.

Köszönöm Kedves Manyika a pozitív érzésekkel és sok-
sok empátiával teli gondolataidat. Kívánom, hogy ezt a 
„tyúkanyó” drága státuszodat egészségben és családi 
békében, boldogságban éljed meg még sokáig. 

Tisztelettel: 
Tóth Tibor 

Becsomagolt, eldobott lelketlenség

Az utóbbi időben sokat utazunk feleségemmel, de amiről 
írni szeretnék, nem csak máshol, utunk során, de falunkban 
is megfigyelhető. Szép tájon, kellemes napsütésben, jól 
művelt földek mellett autózunk, és egyszer csak az út 
mellett gondosan becsomagolt, szalaggal átkötött fekete 
szemeteszsákokat látunk, máshol szétdobálva mindenféle 
szemetet. De nem azért, mert jön a kukás autó és azt majd 
össze fogja szedni. A természet csodásságát „arcának” 
szépségét „pattanások, szeplők” csúfítják el. Nem szép, 

nem hasznos, nem praktikus, hanem otromba, igénytelen 
és csúnya. De engem igazából nem ez érdekel csupán, 
hanem az a mondás: „aki szemetel, annak rendetlenség, 
szemét van a tudatában, de inkább a szívében, lelkében”. 
Milyen értékrendje lehet annak az embernek, aki kérés 
nélkül másra bízza a szutykát? Mi magyarok szemetelő, 
szemetes nemzet vagyunk, vagy ilyenné váltunk? Minden 
a neveléssel kezdődik! Ha nem vagyunk következetesek 
ezen a téren csemetéinkkel, akkor gyerekeink sajnos 
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szemétdobálókká válnak, sőt felnőttként is el fogják dobni 
a cigaretta csikket, műanyag flakont és még sorolhatnám. A 
következő állomás az óvoda, de főleg az iskola. Ezeknek az 
intézményeknek csak azért kellene takarítókat alkalmazni, 
hogy a vegyszeres beavatkozásokat (veszélyes dolgokat 
- WC, mosdó takarítás, ablaktisztítás, porszívózás) 
elvégezzék. Egyébként az otthonról hozott jó szokást (ha 
van ilyen) rendrakás, közös takarítás stb. a gyerekek az 
intézményben osztályszinten megszervezzék, megcsinálják. 
Saját piszkukat maguk takarítsák el. Hamar rá lehet 
jönni, ha mindenki vigyáz a rendre és a tisztaságra, akkor 
olyan gyors és egyszerű az összepakolás a tanítás végén. 
Erről azért merek írni, mert gyakorló tanárként többször 
hallottam elkényeztetett vagy igénytelen tanítványaimtól: 
„a takarítónéni nem azért kapja a fizetését, hogy a mi 
szemetünket eltakarítsa?” Nagyon fontosnak tartom a 
példamutatást. Kiemelném a szülők és a felnőttek szerepét, 
valamint a középületek előtti permanens tisztaságot, 
ami igényességet és példát is mutatna mindenkinek, és 
természetesen minden ház előtt lenne elvárható. Az utcai 
rendrakást balgaság lenne csak a közmunkásoktól elvárni. 
Azoknak csak az optimális helyzet kialakításában kellene 
feladatot vállalniuk. Aztán kiemelkedően lényeges, hogyan 
tűri a társadalom a szemetelést. Szólunk-e a szemetelőkre 
stb.? Hiszen a szemét eldobása bizonyos értelemben 
világszemléletből is fakad. Ha az egyén úgy gondolja: „úgy 
sem látja senki, hogy én dobtam el”, akkor felelőtlenül 
mindent megenged magának. Ezért is megoldás lehetne a 
keresztény szemlélet: a Jóisten mindent lát, de nem büntet, 
lehet, hogy elintézi „odafentről”, hogy a szemetelő háza 
előtt másnap reggelre egy pótkocsis szemétlerakat legyen. 
Ugye ez a fantazmagória milyen tanulságos lehetne. 
Régebben hallottam, hogy Svájcban valaki eldobott egy 
cigaretta csikket, a térfigyelő kamerák bizonyítékként 
felvették cselekedetét, majd megkapta a jelentős összegről 
szóló büntetőcsekkjét. Nálunk belenyugvóan eltűrjük, 
hogy a gyerekek a csokipapírt eldobják, az autóból az 
üres energiaitalos dobozokat, üdítős flakonokat kidobják, 
és a hazasétáló emberek a cigarettacsikkeket, a féldecis 
„pisztolyokat” a bokrok alá helyezzék, de a legszörnyűbb, ha 
a sörös üvegeket az úttesten ripityára törik. Persze erre jöhet 
egy nagyszerű válasz reagálásként: „miért nincs mindenhol 
szemétgyűjtő?” Erre analóg a válaszom a következő: ugye 
mindenki átélte már, hogy útközben rájött a „szükség”? S 
mégsem guggolunk le mások háza előtt, hanem a „témát” 
világ legtermészetesebb módján hazavisszük, vagy 
keresünk egy helyet, ahol van köz WC. Sokszor a kutyámra 
is mérges vagyok az udvarunkban, mert ő ezen a téren nem 
elég tudatos. Fontos lenne a jó neveltetés, a kulturáltság, 
a szépérzék mellett az empátia és a fennkölt lelkiség is. 
Aki az út melletti szemetet érthetetlen módon mégiscsak 
otthagyja, talán abban bízik, hogy az őzek, vadnyulak vagy 
fácánok fogják eltakarítani? Vagy talán az is baj, hogy a 
gravitáció mindig működik és a földnél tovább nem esik 
a szemét? De belegondolok abba, ha a világűrben lennénk, 
lehet, hogy az orrunk meg a szánk előtt lebegnének ezek 
a szutykok. Lehet, hogy szavaimból egyfajta rendmániás 
gőg, vagy valamiféle felsőbbrendűségi attitűd sejlik. Nem 

csak másoknak, de magamnak is írom. Mindenki söpörjön 
maga háza előtt és ne söpörje át másokhoz a szemetét. S ha 
mégis vannak megtévedt emberek, akkor nem alantas dolog 
mások helyett a szemetet felszedni. A következő történetre 
picit ironikusan gondolok vissza. Mint iskolaigazgató az 
iskola épületét és udvarát a munka befejeztével az utolsók 
között hagytam el. Ahogy sétáltam a kapu felé természetesen 
az utamba kerülő szemetet felszedtem és a kapu előtti 
szemétgyűjtőbe dobtam. Nagyon ritkán voltam megfázva, 
de a ritka fertőzéseket valószínű akkor kaptam el, amikor 
garmadával szedtem össze a taknyos papírzsebkendőket, 
és hazáig ilyenkor nem tudtam kezet mosni. Persze ha újra 
fiatal lehetnék, én újra megtenném ezt, mert egy vezetőnek 
ilyen téren is van felelőssége. Azokat az idegeneket és 
falubelieket, akik szemetelnek, vagy a szemetet nem 
rendeltetésszerűen rakják le, először tapintatosan kérjük 
jobb belátásra, majd, ha kell, szigorúan szankcionáljuk. 
Legyen végre Nyársapát szemét nélküli település. Így biztos 
vagyok benne, hogy lelkileg is megtisztulnánk. 
A faluközösség szintjén javaslom, hogy megegyezéssel 
találjuk meg a szelektív hulladékgyűjtés megfelelő 
helyét, ne a falu közepén legyen. Rossz példát kölcsönöz 
és negatív rezgést sugároz. Ne legyen egy színvonalon a 
Trianoni Emlékmű és az Elek Apó kútja és a szeméthegyek. 
Tavasszal és ősszel szervezzünk egy hétvégi 3-4 órás 
társadalmi munkát és közösen takarítsuk ki a falut. Minden 
utcaközösség a sajátját. S a végén fogyasszunk el közösen 
egy egyszerű, tartalmas és olcsó ebédet és egy-két pohár 
finom bort.
Azt kívánom magunknak, hogy ezt az egyszerű és 
természetes feladatot a jelenben és még inkább a jövőben 
minél optimálisabban tudja közösségünk igazi összefogással 
megoldani. 

Tisztelettel: 
Tóth Tibor
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A Nyársapáti Népdalkör 
Aranypáva Díjat nyert 

szeptember 27-én Szadán, 
az Országos Minősítésen.

Gratulálunk! 

Szerkesztőség

Művelődési ház hírek 

Receptajánló

Hozzávalók:
1 kg sütőtök (megsütve)

4 db zsálya
2 dkg vaj

1.5 l alaplé
3 gerezd fokhagyma

250 ml habtejszín
só ízlés szerint

bors ízlés szerint

Elkészítés:
A megsült sütőtök húsát kikaparjuk (süthetünk külön ehhez 
is tököt, de ez egy tökéletes maradékfelhasználó recept is 
egyben).
A vajat megolvasztjuk, hozzáadjuk a finomra vágott 
fokhagymát és zsályát, kicsit kevergetjük.
Mehet mellé a kikapart sütőtök, ezzel is összekeverjük, 
majd felöntjük az alaplével.
Sózzuk, borsozzuk ízlés szerint, majd 15 percig kis lángon 
főzzük.
Ha elkészült, botmixerrel pürésítjük, majd beleöntjük a 
tejszínt, és még egyet forralunk rajta.

Jó étvágyat kívánok!

Kiss Andrea

Sütőtökkrémleves

Könyvajánló

Borsa Brown: Gyalázat és hit
Egy  elzárt amish közösség és a külvilág összecsapása.
Dorothy Miller, a fiatal amish lány Sarasotában éli min-
dennapjait. Bár közösségük visszahúzódik a világi élettől, 
de nem zárkózik el teljesen.
Gregory Hamilton újabb üzleti tervet készül véghezvinni, 
nívós éttermet építene a városi amish piac helyén. A hely 
felvásárlása már folyamatban van, és ezzel az amish kö-
zösség tagjai is szembesülnek.
Vajon felveszik a harcot azzal az emberrel, aki tönkre 
akarja őket tenni, vagy jámbor lélekként beletörődnek a 
helyzetbe? És mit tesz Dorothy Miller?
Mi történik, ha kezünkbe vehetjük a sorsunk irányítását, 
de képtelenek vagyunk józanul dönteni, mert a szívünk 
nem engedi? Mi van, ha olyasvalakibe szeretünk bele, aki 
egyenesen az ellenségünk?
És van, amikor már hiába a hit, az amish maffia is közbe-
lép, egy igazán különleges ember vezetésével. Végül pe-
dig mindenki szembesül vele, hogy a bűn az ajtajuk előtt 
áll, és arra vár, hogy beengedjék.

Christopher Farnsworth: Halálakták
John  Smith különleges képessége inkább tűnik átoknak, 
mint áldásnak: hozzáfér mások gondolataihoz.
Hallja a dalt, amit magadban dúdolsz, ismeri titkos félel-
meidet, átéli fájdalmas emlékeidet, amelyektől képtelen 
vagy szabadulni. A CIA addig finomított a képességén, 
míg egyik leghatékonyabb ügynökük nem lett, de John 
idővel elhagyta az ügynökséget, és most a magánszektor-
ban tanácsadóként dolgozik, miközben igyekszik kordá-
ban tartani adottságának sötét oldalát, és elkerülni a bajt.
John azonban váratlanul veszélyes vizekre keveredik, 
amikor legújabb megbízója, a milliárdos szoftver-géniusz, 
Everett Sloan felbéreli, hogy egy volt alkalmazottja után 
nyomozzon. Prestont egy rendkívül értékes szellemi tulaj-
don ellopásával vádolják, John feladata pedig az, Preston 
elméjét átkutatva bizonyítékot találjon a lopásra.
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Gyereksarok

PONTÖSSZEKÖTŐ
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.
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Tanya eladó Nyársapát, 
Összekötő d. 5. szám alatt.
Iá.: 3.000.000.- Ft
Érd.: Szöllősi István 
06/30-579-0953 

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.

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

Házasságot kötött:

Fónagy Róbert és Rumpf Bettina 
2020. szeptember 12-én.

Halasi Zsolt és Hanga Petra 2020. 
szeptember 18-án.

Demku Norbert és Szigeti Gyöngyi 
2020. szeptember 19-én.

Gratulálunk!

ANYAKÖNYVI  HÍREK

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

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

Hirdetések

SÜRGŐSEN eladó Cegléd Vett úton 
1000 négyszögöl bekerített terület 6*5 
m-es épülettel, pincével, melléképület-
tel, 2 db fúrt kúttal, teljes felszerelés-
sel. 
Érd.: +36-70/543-9948; 
+36-53/320-510 

Született:

Kubinyi Gergő és Laczkó Krisztina 
Nyársapát, Széchenyi u. 30. szám 
alatti lakosok LUCA nevű gyerme-
kük 2020. augusztus 26-án.

Suba Zsolt és Váradi Viktória 
Nyársapát, Dózsa György u. 54. 
szám alatti lakosok ZSOLT nevű 
gyermekük 2020. augusztus 29-én.

Wirth Krisztián és Jónás Hajnal-
ka Nyársapát, József Attila út 18. 
szám alatti lakosok KRISZTIÁN 
RIKÁRDÓ nevű gyermekük 2020. 
szeptember 15-én.

Köszöntjük az újszülötteket!

Meghalt:

Petrik Rudolf Nyársapát, József 
Attila út 15. szám alatti lakos 2020. 
szeptember 11-én, 78 éves volt.

Fodor Ferenc Sándor Nyársapát, 
Iskola utca 16/A. szám alatti lakos 
2020. szeptember 22-én, 88 éves 
volt.

Emléküket őrizzük!
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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

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

Fuvarozás, áruszállítás! 
3,5 tonnás kisteherautóval fuvarozást vállalunk: 
• költöztetés
• áruszállítás
• ömlesztett áru szállítása
• sóder
• homok
• sitt
Elérhetőség: 06/70 340 86 46

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!

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

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


