XXVII.
évfolyam
2020.
június 10.

326. szám

TRIANON 1920. JÚNIUS 4.
NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 2020. JÚNIUS 4.
A POZSONYI CSATA előtt és a MOHÁCSI CSATA után
harmadszorra a TRIANONI DIKTÁTUM LÉTREHOZÁSA
környékén nemzetünk közvetlenül élhette át az elpusztulás,
a nemzethalál lehetőségét. 1920. június 4-én a Párizs
melletti diktátum 1000 éves, Európához hűséges országot
döntött haláltusába. Trianon hasonló nekünk magyaroknak,
mint Jézusnak a keresztfa. Nem is érti a világ, hogy nekünk
miért fáj a szétdarabolás, a megcsonkítás, a szétszakítás.
Lányoméknál voltunk Angliában és ott beszélgettünk
egy kávéházban a főnöknőjével. Említettem neki Trianon
borzalmát, meg az angolok ellenséges viselkedését. Ő így
reagált: „Mi is elvesztettük hatalmas gyarmatbirodalmainkat,
mégsem esünk kétségbe.”
Igen a nagyhatalmak mindig is
gyarmatokban, leigázásokban,
kizsákmányolásokban
gondolkoztak
és
gondolkoznak.
De
a
KÁRPÁTMEDENCE
MINDIG IS A MAGYAROKÉ
VOLT, legalábbis vannak ilyen
elég elfogadható, komoly
tényekkel
alátámasztott
történelmi elképzelések. Mi
nem birodalmat, gyarmatot,
hanem saját magunk egy
részét veszítettük el. Nincsen
még egy ország, amelyet saját
nemzetrészei vesznek körül. Lehet sírni, lehet hőzöngeni,
lehet kétségbe esni, de ez sehova sem vezet. Belenyugodni,
mint a változhatatlanba soha nem szabad. A fájdalom,
egyben a reménykedés és az emlékezés adjon erőt minden
magyarnak és a mindenkori kormányainknak, hogy ebben a
kérdéskörben mindig a legjobb döntést hozzuk és hozza, ami
a magyar nemzet javát szolgálja. Sajnos vannak országon
kívül és országon belül is olyan globalista erők, akiknek ez
nem evidens. Ők nagyon sok magyar számára hazaárulónak,
sőt a magyar nemzeten kívülállónak ítéltetnek. Sokszor
úgy érezzük még ma is, mintha minden nap, minden perc

valamilyen módon a trianoni trauma jegyében telne, a
szomszéd népekkel, az Európai Unióval kapcsolatban
is. Mi a törvénytelen, jogtalan döntés után még ma is
valami pozitív gesztusban, történésben reménykedtünk,
reménykedünk. Elismerik gigászi küzdelmünket az
megmaradásért, az önrendelkezésünkért, a szabadságunkért,
netán bocsánatot kérnek a méltánytalan helyzetért, vagy
talán végre kölcsönösen baráti kapcsolatban akarnak velünk
élni, a kettős mércét kizárva. Hiába várjuk, reménykedünk.
Persze rossz lelkiismerettel nagyon nehéz pozitív bölcs
döntést, gesztust létrehozni. AKKOR MI A TEENDŐ?
Bármennyire nem mindenki szereti a mostani kormányt,
hatalmat, amit most teszünk,
az lehet gyümölcsöző. Félre
ne értse senki, nem vagyok
a „lakáj média” képviselője.
Tömören: az önsajnálkozó,
a merevség béklyójába eső
GYÁSZNAPBÓL teremtsünk
közösen
NEMZETI
Ö S S Z E TA RTO Z Á S
NAPJÁT!
A
fiataljaink
ismerjék meg az elszakított
nemzettesteket, erre kiváló
eszköz
a
„Határtalanul”
program, a falubéli gyerekek
is így voltak már Erdélyben.
A
Közép-Kelet
Európai
országok integrációja megvalósuljon gazdasági, kulturális
és egyéb téren, hogy Európa jobb sorsú népei ne csak
kihasználjanak, ne csak kettős mérce alanyai legyünk,
hanem valóságos partnereiknek tartsanak bennünket, ne
gyarmatnak, ne kioktatható nebulót lássanak bennünk.
Hogyan viszonyuljunk a hét, rovásunkra területet és mindent
nyerő szomszédos országokhoz? Először teljes tárgyi
alapossággal, őszinteséggel fel kellene tárni, meg kellene
tárgyalni, konszenzusra kellene jutni az egymás közötti
konfliktusainkról és problémáinkról. Ezek után az előbb
említett gondok már rögtön feladatokká minősülnének át.
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A trauma, a mi fájdalmunk és az ő tudatalatti bűntudatuk őszinte reményben éljen.
feloldódna és könnyebben kialakulhatna újra a Kárpátmedence vagy a Duna-völgye gazdasági, kulturális stb.
TEGYÜK KÖZÖSEN IGAZI TÖRTÉNELMI
egysége, és ez a régió újra világgazdasági jelentőségűvé EMLÉKHELLYÉ MAGYARSÁGUNK, NEMZETÜNK
válhatna. Én ehhez a programhoz adom a nevem. Nem a IGAZI JELKÉPÉVÉ TRIANONI EMLÉKMŰVÜNKET!
hazudozáshoz, a bagatellizáláshoz és a bűntudathoz. Mert
ez mindenkit enerválttá tesz. A KERESZTRE FESZÍTÉS
Legyen mindenkié a NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS
UTÁN JÖTT A FELTÁMADÁS! Azt kívánom minden
gondolata, lelkisége.
falubeli polgártársamnak, hogy mivel a Trianon egy
kardinális dolog, ehhez való viszonyában mindenki igaz Méltó és őszinte emlékezést kíván tisztelettel:
magyarként és bölcsként viszonyuljon, és most a 100 éves
Tóth Tibor
évforduló környékén megrendült, picit fájó, de valójában

Szépül Nyársapát

HÍRMONDÓ
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A nyársapáti millenniumi kereszt
Húsz évvel ezelőtt, 2000. június 9-én Nyársapát Község
Önkormányzata a középkori település templomdombján
egy fából készült keresztet helyezett el múltunk emlékének
tisztelegve. Ezen a bensőséges hangulatú ünnepségen jelen
voltak a testület tagjain kívül a katolikus egyház képviselői,
az akkor 90 éves dr. Balanyi Béla muzeológus, aki sokat
kutatta községünk történetét, és az Arany János Múzeum
dolgozójaként ásatásokat is végzett ezen a területen.
Munkássága során Nyársapát történetének feltárása volt az
egyik legkedvesebb feladata és elfoglaltsága.
A Nyársapáti Hírmondó 2000. júliusi száma „Alatta
múltunk pihen” címmel adott hírt erről a nem mindennapi
eseményről. Emlékeztetőül a cikkből szeretnék kiemelni
pár gondolatot.
Tóth Tibor iskolaigazgató rövid bevezetőjében azt mondta,
hogy Nyársapát nemcsak ezzel az egyszerű kereszttel,
hanem ezáltal lélekben is gazdagodik. Labancz Árpád
akkori polgármester arról beszélt, hogy a templomdomb
körüli 15 hektárt dr. Balanyi Béla tárta fel, melynek éppen a
keresztállítás helyén volt a központja. Egy déli bejáratú 10 x
18 méter alapterületű 35 cm-es kőfallal védett templom állt
itt, mely a helyben található réti mészkőből épült. Az 50-es
években még megvolt a rengeteg kő, azóta azok beépültek

a mai község házaiba. A nagy kiterjedésű területen többek
között kétszáznál is több sírt, csontvázat tártak fel, de találtak
hídpillért, több lakóházat, és sok olyan tárgyi emléket,
amely elődeink életére utalt. Miklós János plébános a
kereszt megáldása előtt hangsúlyozta, hogy ha egy település
lakói jövőt akarnak építeni, meg kell becsülniük a múltat és
az ősök által létrehozott értékeket, melyek összetartották az
ott élőket. Dr. Balanyi Béla, az ásatások korabeli vezetője
nagy lelkesedéssel ecsetelte, hogy kik és hogyan élhettek
évszázadokkal ezelőtt a templomdombon. Elmesélte, hogy
a feltárások szerint feltételezhető, hogy egy nagyon komoly
faluközpont állt e helyen, s vélhetően egy Pálos kolostor
alapjait is felfedezték.
Sajnos az Árpád-korig visszanyúló múltunkról tanúskodó
nagyon komoly leleteket, épületmaradványokat anyagi erő
hiányában visszatemették, így azokat csak a Szarka-kúria
kiállító termeiben láthatjuk, illetve ismerhetjük meg.
A templomromot és a régi faluhelyet jelző kereszt azóta
is hirdeti, hogy milyen régóta lakott település kis falunk,
melyre igazán büszkék lehetünk. Őrizzük meg tárgyi és
szellemi értékeinket!
Nagyné Kovács Éva
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KUTAK BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGÉRŐL
A Parlament a jelenlegi ülésszakban tárgyalta volna az engedély nélkül létesített kutak vízjogi
fennmaradási engedélyezési eljárásának rendjét.
Magyarország Kormánya javaslata alapján az Országgyűlés úgy döntött, hogy a kutak bejelentési
kötelezettségének határidejét 2020. december 31-ről 2023. december 31-ig meghosszabbítja!
A döntés értelmében - amíg az eljárásrendet tisztázó jogszabály nem jelenik meg - addig a
TULAJDONOSOKNAK SEMMILYEN KÖTELEZETTSÉGE NINCS!
Bármilyen változás esetén tájékoztatni fogjuk a lakosságot!

dr. Bicskei Krisztina
jegyző

Kedves Várandósok és Kisgyermekes Szülők!
A jelenlegi járványügyi helyzetben a védőnői ellátás során
előtérbe került a TÁVKONZULTÁCIÓ lehetősége.
Telefonos elérhetőség, hétfő-péntek 8-16 óráig:
0653/389-036
0630/3403349
E-mail elérhetőség: vedono.nyarsapat@gmail.com
A várandósgondozás, védőoltások beadása személyes
találkozást igényelnek, ezért ezek előre egyeztetett
időpontban történnek az Egészségház tanácsadó
helyiségében. Kérek minden érintettet, hogy a megbeszélt
időpont pontos betartásával orr-száj maszkban jelenjen
meg.
• Beléptetéskor érintésmentes lázmérés történik.
• A gondozott és/vagy szülő/törvényes képviselő
egészségesen érkezzen(ek) a tanácsadásra.
• A tanácsadásra a várandós egyedül, a gyermekkel egy
szülő/törvényes képviselő érkezzen.

•

A tanácsadó váróhelyiségében egyszerre, egy időben
csak egy gondozott és/vagy egy hozzátartozója
tartózkodjon.
Köszönöm, hogy betartjátok a járványügyi szabályokat!
Vigyázzunk egymás egészségére!
Dékány-Tóth Renáta
védőnő

Tájékoztató a 191/2020. (V.8.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2020. május 18. napján hatályba lépő fenti számú kormány rendelet értelmében az
engedélyköteles tevékenységek végzésére irányuló kérelmek ellenőrzött bejelentés formájában nyújthatók be, kizárólag
elektronikus úton, az erre a célra létrehozott alábbi e-mail címen:
bejelentes@nyarsapat.hu
Az engedélyköteles tevékenység – a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az
engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül folytatható, azt követően, hogy a Hatóság döntéséről elektronikus úton
értesítette kérelmezőt.
A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének, vagy igazgatási szolgáltatási
díjának 50 %-át kell leróni, vagy megfizetni.
Kérjük a tisztelt ügyfeleket, hogy a kapcsolattartás érdekében bejelentésükön telefonos elérhetőségüket minden esetben
közöljék.
Az egyes ügyfajtákhoz tartozó nyomtatványok a www. nyarsapat.hu honlapról letölthetők.
További kérdés esetén hivatali időben tájékoztatást nyújt Tóth Istvánné igazgatási előadó  a 53/359-080 telefonszámon.
Dr. Bicskei Krisztina
jegyző
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EBOLTÁS

A hét festménye

Az ebek veszettség elleni kötelező oltására NYÁRSAPÁT
Tóth Tibor: Golgota
községben összevezetéses formában az alábbi
időpontokban kerül sor:
„HÚSVÉTRA FESTETT NAGYMÉRETŰ
KÉP.
2020. június 15. hétfő 8-10 óráig Szarka-major
Némi reális nyomok mellett domináns
2020. június 15. hétfő 14-16 óráig Szarka-major
az absztrakció, a gesztusok lendülete. A
2020. június 16. kedd 8-10 óráig Hegedűs tanya
képen nem csak a 2000 éves tragikus múlt
(Csemő d. 13.)
jelenik meg, hanem a mai bezártságunk,
2020. június 17. szerda 8-10 óráig Farkas tanya
kétségbeesésünk, fájdalmunk, félelmünk.
(Összekötő d. 7.)
De a képen fellelhető a megújulás, megjavulás viharos
2020. június 18. csütörtök 8-10 óráig Török Pál tanya lendülete is.” – vallja festményéről Tóth Tibor nyársapáti
(Ugyeri út 17.)
nyugdíjas tanár. Nemcsak tanárként tevékenykedett
Tibor, hanem a Nyársapáti Mátyás Király Általános
PÓTOLTÁS
Iskola igazgatójaként ment nyugdíjba. Nem sokat
tétlenkedett azonban, mint nyugdíjas, mivel vásároltak
2020. június 21. vasárnap 9-11 óráig Szarka-major
Mátramindszenten egy kulákházat, amit szeretnének
2020. július 12. vasárnap 9-11 óráig Szarka- major
közösségi háznak, komplex galériának, esetleg alkotói
háznak megcsinálni. „A falu, a mátrai táj csodálatos!” –
Az oltás díja ebenként 3.500.- Ft + féregtelenítő.
mondja a festő, aki 80 db nagyméretű képpel kezdi belakni
a leendő mátrai alkotóházat. Emlékszem, Tibor pár éve
Felhívjuk a kutyatartók figyelmét, hogy szíveskedjenek Nyársapáton rendezett kétnapos alkotótábort a környékbeli
magukkal hozni az eb előző oltásakor kapott, sorszámmal tanyai iskolában. Sokan voltunk és a környező erdő festői
ellátott többlapos oltási könyvet is.
részleteiről gyönyörű képeket alkottunk. Persze ehhez
hozzájárult a jó társaság, a jóízű beszélgetések és a közösen
Csak a chippel ellátott kutyák olthatók be!
elfogyasztott étel öröme is. Újra felcsillant hát a remény,
hogy egy esetleges mátrai alkotó táborban „megújulhatunk,
Családjuk, embertársaik és állataik védelmében tegyenek megjavulhatunk” és együtt tölthetünk néhány napot
eleget oltási kötelezettségüknek!
barátainkkal, festőtársainkkal.
Forrás: Ceglédi Panoráma
Kiszely Margó

Felhívás!
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a
Nagykőrösi Járási Hivatal ügysegédjének
ügyfélfogadási ideje
kettő hetenkénti rendszerességűre
módosult az alábbiak szerint:

Közérdekű telefonszámok:

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

Páros heteken
szerda 8:00 – 13:00 óra között
Ettől eltérő időszakban telefonon nyújtunk
segítséget az 53/550-367 és a 20/278-6333
telefonszámokon.
Tisztelettel:
Nagykőrösi Járási Hivatal
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Háziorvosunk újból köztünk!
Dr. Gyáfrás Sándor háziorvos március 16-tól május 15-ig
„kényszerből” otthoni munkavégzésen volt életkora miatt.
Törvény biztosította ezt a lehetőséget a 65 +-os házi- és
szakorvosok, valamint a kórházban dolgozók részére
egészségük védelmében.
Ez idő alatt csak telefonos konzultáció volt lehetséges beteg
és orvosa között. Tudván, hogy a mi Gyáfrás doktorunk
milyen lelkiismeretes és mindig csak a betegek érdekeit nézi
– kérdeztem meg arról, hogy hogyan érezte magát otthon.
Gondoltam, hogy igen rövid választ fogok kapni, ami be is
igazolódott, vagyis válasza így hangzott: Rosszul. Sokkal
jobban szerettem volna minden nap aktívan dolgozni.
Annak ellenére éreztem magam így, hogy tudtam, a betegek
jó kezekben vannak asszisztensnőim, Anna és Erika
gondozásában.
Mit szóltak a betegek, és doktor úr családja ehhez a
helyzethez?
A háziorvosi ellátásnak működnie kellett, és működött is,
csak eddig ismeretlen formában. Ezt mindenkinek meg
kellett szoknia az egész ország területén. Voltak az első
hetekben értetlenkedők, türelmetlenebb betegek, de az
idő folyamán ez letisztult. A családomnak természetesen
megnyugtató volt, hogy otthonról dolgoztam.
Arra is kíváncsi vagyok, hogy sokszor kellett-e beavatkoznia
az ellátásba?
Naponta többször hívtak telefonon a munkatársaim és 1-2
beteg is. Sürgős eset is előfordult, amikor mentőt kellett
hívnunk.

Ugyan annyi beteg jelentkezett, mint amikor normál ellátás
volt?
A krónikus betegek a havi gyógyszereikért természetesen
ugyan úgy jelentkeztek, akut, új beteg jóval kevesebb
volt, mint amikor a személyes megjelenés lehetséges volt.
Ezeket az új eseteket is meg tudtuk oldani Anna és Erika
közreműködésével „zárt” ajtók mögött is. Ezt jogszabály
írta elő a dolgozók és a betegek egészségének védelme
érdekében. Az ügyeleti rendszer délután 4 és reggel 8
óra között ugyan úgy működött, mint korábban fiatal
orvosokkal.
Mikor indul be a régi, megszokott élet?
Jelen pillanatban erre senki sem tud válaszolni. Május 18tól a rendelőben vagyok, de továbbra is vannak kötöttségek.
A fokozatosság elve alapján csak a sürgős ellátást igénylők
jöhetnek be telefonos egyeztetés után. Óránként maximum
4 beteg fogadható. Nagy hangsúlyt kap a fokozott
fertőtlenítés, és a szájmaszk kötelező a betegeknek is.
Köszönöm Törökné Révész Anna és Tanai Istvánné Erika
lelkiismeretes munkáját, mellyel a COVID-19 vírus
karantén ideje alatt segítették a munkámat. Köszönöm a
betegek türelmét, megfelelő hozzáállását és mindenkinek jó
egészséget kívánok!
Én is köszönöm az interjút és remélem, hogy még nagyon
sokszor fogunk ilyen jó hangulatú beszélgetéseket folytatni,
de csak pozitív dolgokról!
Tisztelettel: Nagyné Kovács Éva

Felújítás karantén idején
Néhány hónappal ezelőtt elvállaltam
a nagyon rossz állapotban lévő
Mátramindszenti Kálvária stációinak
felújítását. A 14 képet 1934-ben
állították föl a helyi barokk templom
körül. Mára vaddarazsak fészkeltek a
borításába, a festés teljesen lemállott,
alig látható volt az eredeti. A nagy
munkával a karantén ideje alatt
sikerült elkészülnöm. A kijárási

korlátozás utáni első szentmisén a
nyársapáti templomban megmutattam
keresztény testvéreimnek és a közelgő
egyházi ünnepek alkalmával szeretném
átadni az mátramindszenti plébános
úrnak, Fekete Roland atyának, aki
néhány évvel ezelőtt még nálunk volt
káplán. A fotók megmutatják, hogy
milyen elhanyagolt állapotban vettem
át őket, majd hogyan alakultak át,

újultak meg.
A képek kazettáinak elkészítését
Varga Dániel asztalos mester vállalta
el, reméljük, hogy a teljes ingyenes
felajánlásunkat szeretettel fogadják az
ottani egyházközség tagjai. A hivatalos
átadás Mátramindszent búcsúja napján
fog megtörténni.
Tóth Tibor
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Csehi Dóri
Néhány héttel ezelőtt váratlan e-mailben Valóban, sok rajzversenyen és szavalóversenyen vettem
keresett meg volt tanítványom, Csehi részt és ezek közül sokról sikerélménytől duzzadó
Dóri.
mellkassal érkeztem haza; tehát lehettem volna történelem-,
magyar-, rajz-, vagy akármilyen más szakos tanár is. Nagyon
„Kedves Tibor bácsi!
szerettem a fogalmazásos feladatokat; a tanáraim pedig
Ismert okok miatt egyelőre csak itt szerették, hogy én ezeket szeretem. Ily módon motiváltuk
tudom a kapcsolatot felvenni Tibor tanáraimmal egymást: én őket, ők engem. Tanár és diák
bácsival, de amint a járványügyi ilyen együttműködése csak gyümölcsöző lehet. A gyümölcs
helyzet javul, s lehetőségem lesz,
tervezem személyesen is meglátogatni azonban általában lassan érik, de minden várakozás jó.
Tanár Urat. Ennek több oka is van. Ugyanis minden várakozás mögött ott lapul valamiféle
Leginkább az, hogy összegyűjtöttem néhány eredményem, remény, a jövőre vonatkozó kérdés. Egy kedves tanárom
amiről nyomtatott példányokat szeretnék adni Tibor szokta volt mondani: „Az ember nem testi funkcióinak
bácsinak. Ezekről és az egyetemi tapasztalataimról, leállásakor hal meg, hanem mikor nincs több kérdése.”
élményeimről szeretnék most itt röviden mesélni. Már Nekem rengeteg kérdésem van még. Ámde egyedül az
régóta tervezem ezt az e-mailt megírni.”
ember saját kérdései tengerében, lett légyen bármilyen
Ezek után a sorok után megsimítottam a homlokom, és nem „jóeszű”, elveszett volna. Válaszainkat magunknak kell
akartam hinni, hogy ilyen finomság, minőség is van, amivel megkeresnünk. De milyen úton? Merre induljak? Ebben
megtisztelhet valaki egy idős pedagógust. Az egész levelet segítenek és segítettek tanáraim. Elindultam, úton vagyok,
természetesen nem adom közre, de elolvasása után rögtön várakozom…remélem egyszer célba érek. Akárhogyan
megszületett az az elhatározás, hogy kellene indítani egy is, minden tanáromnak köszönettel tartozom: áldozatos
sorozatot az újságban a főiskolára, egyetemre járó, vagy már munkájukért és iránymutatásukért!
végzős diákjainkról. Hiszen innen indultak el, ebből az apró
alföldi faluból szerencsét próbálni, magas tudást szerezni a 2. Kérlek, meséljél az érettségi utáni felvételiről,
iskolakezdésről és az utána kapott és szerzett
minden. Kérdéseimre Dóritól az alábbi összegzést kaptam,
élményeidről, röviden miért és hová kerültél a gimi
amit most megosztok a Kedves Olvasókkal.
után, és mit csinálsz most!
Minden válaszadásom előtt szeretnék hálás köszönetet
mondani Tibor bácsinak, amiért felkeresése és Mint azt már említettem, a KRE BTK karán tanulok,
kérdésfeltevései nyomán írhatok néhány gondolatot szabadbölcsészet alapképzésen. Ebben az évben szakosodtam
a Hírmondóba magamról, egyetemi élményeimről és filozófia és vallástudomány specializációkra. Bár
művészettörténeti célokkal érkeztem, docenseim javaslatára
tapasztalataimról!
a filozófia és vallástudomány szakpárt választottam.
“I had to philosophize. Otherwise, I could not
Év elején félve, de mégis boldogan léptem be az egyetem
live in this world.”
ajtaján. Tudtam, hogy az érettségi gyötrelmei az itt rám
váró megpróbáltatásokhoz képest semmik sem voltak.
– Edmund Husserl –
Az első félévemben teljesen tanácstalanul próbáltam
1. Írjál kérlek a nyársapáti iskolai meghatározó idősebb egyetemi társaimra hallgatni, melyik tanártól
élményeidről, ami a mostani pályaválasztásodat és jobb félni, melyik vizsgára érdemes többet készülni,
tanulmányidat esetleg előkészítette!
kinek az órájára érdemes bejárni, stb. Második félévemet
A nyársapáti iskola olyan volt számomra, mint egy család, már ilyen félelmeket feloldó tanácsok igénye nélkül,
nehéz volna bármikor is elfelejtenem. Akárhányszor, bátran kezdtem el. Hogy mennyi szabadidőm volt első
amikor épp egyetememre utaztam és a buszhoz sétálván a félévben, mennyi van most és mennyi lesz később?
kerítésen át bepillantottam régi iskolám udvarába, eszembe A racionalitás talaján állva bátran kijelenthetem: minden
jutott, mennyi mindent is köszönhetek itteni tanáraimnak. évben egyre kevesebb lesz szabad perceim száma,
Mivel akkor még nem tudtam igazán, mi is szeretnék lenni, mígnem teljesen megszűnök „szabadnak” lenni. A
ha nagy leszek, mindenbe belekóstoltam egy kicsit. Egyszer filozófia talaján állván azonban mégis azt mondom: a
orvos, máskor grafikus, megint máskor tanár szerettem volna mostaninál szabadabb nem is lehetnék. Olyan előadásokat
lenni. Csupa olyan szakma, melynek egy Anya és a régi hallgathatok, amik nem csak a tudományos-, de a
tanárok örülhetnek, és büszkék lehetnek arra: „Ez a valaki magánéletben is csak hasznára válhatnak az embernek.
az én gyerekem, ez a gyermek az én diákom volt”. Jelenleg Az előadások közötti szüneteimet a Szabó Ervin könyvtár
a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi elbűvölő palotaterme szó szerint „bearanyozta”. Ha
karán tanulok, szabadbölcsész szakon. Egyik gyermekkori éppen nem ott, akkor a terem előtt, valamilyen könyvvel
célommal sem egyezik. Sokszor megkérdezik: „És mi a kezemben várakoztam az órarendemben éppen soron
leszel, ha itt végzel. Olyan „jóeszű” gyerek vagy, miért nem következő másfél órás előadásra. Nem volt ez másképp
akkor sem, mikor egy vallástudomány órám után kedves
választottál valami kifizetődőbb szakmát?”
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egyháztörténész tanárom odaállt mellém és megkérdezte:
„Nem mondja, hogy maga még ebédidőben is olvas.
Mit olvas?” Természetesen: Hume Értekezés az emberi
természetről című kiváló írását olvastam, de a táskámban
volt még Hobbes Leviatánja és Kant Gyakorlati ész
kritikája is. Mind arra várt, hogy megértsem őket. Még
most is arra várnak. Ugyanis a bölcsészhallgatóként
az ember tudja, az említett 3 olvasmány mellett, több
könyvtár irodalma vár arra, hogy megértsék őket.
Újabb egyetemi kalandom a vizsgaidőszak volt.
Rengeteg tapasztalattal és élménnyel gazdagodtam,
és megismertem a beugrók vérengző természetét is.
Egy kedves tanárom a vizsgán sok lehetőséget látván
bennem, felajánlotta segítségnyújtását egyetemi éveim
idejére, javasolta, hogy valamikor próbáljam meg a
tudományos konferenciát is, mert lát benne reményt. Jól
esett, de igazán magam sem hittem el. Egy napon azonban
az interneten megláttam, hogy idén is megrendezik az éves
Interdiszciplináris Vallástudományi Hallgatói Konferenciát.
Januárban, minden bátorságom összeszedvén odaálltam
tanárom elé, és megkérdeztem, esetleg jelentkezhetnék-e,
és ha igen, kit kell keresnem. Kis mosolyt láttam az
arcán, talán ő sem hitte el, hogy én ezt valóban: komolyan
gondolom. Azt kérdezte: „De maga még csak első éves,
nem?” Végül mégiscsak, vagy azért mert elhitte, hogy
komolyan gondoltam, amit mondtam, vagy éppen azért,
mert nem hitte és kíváncsi volt mi sül ki ebből, elmondta
kit keressek. Ezután belekezdtem kutatómunkámba annak
reményében, hogy részt vehetek a konferencián.
3. A „verebek azt csiripelték”, hogy valami komoly
szakmai anyagot készítettél, örülnék ha ezt
részletesebben bemutatnád,. A dolgozat motivációjáról,
ill. tematikájáról is tegyél említést!
Feszített tanulmányi tempóm és kutatómunkám gyümölcse
beért: részt vehetek a tudományos hallgatói konferencián.
Ehhez egy egyoldalas tudományos absztraktot kellett
írnom, melyben bemutatom a kutatási témám, vázolom az
eredményeim, a módszerem és kutatásom céljait. Jelenleg
a keresztény szakrális festészettel foglalkozom, kutatásom
fő kérdése: Létezik-e hit nélkül a liturgiának megfelelő
művészet? Mind a tudományos, mind a laikus vélekedésben
tisztán megkülönböztethetünk két, egymással szöges
ellentétben álló elképzelést:
•

A művésznek hívőnek kell lenni, hogy művészetével
az emberek lelkét Istenhez elvezethesse: a művésznek
művével, ahogy azt lelkében is teszi: Istent kell
dicsőítenie.

•

Szakrális mű megalkotásához nem szükséges, hogy
a művész hívő legyen. A művész hitéről, vallásos
meggyőződéséről nem szerezhetünk bizonyosságot,
tehát nem győződhetünk meg arról, hogy a keresztény
szakrális festészet a maga mivoltában örökké és
változatlanul vallási aktus volna..

A kérdés azonban továbbra is fennáll: Miért vannak akkor
olyan alkotások, melyek nem felelnek meg az egyházi
elvárásoknak? Mi van abban az esetben, ha az erre kijelölt
egyházi személyek olyan képet szenteltek fel, melynek
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születésekor a művész nem dicsőítette sem lelkében, sem
elméjében Istent: tehát maga a mű megfestése nem vallási
aktus volt? Dolgozatom II. János Pál pápa művészeknek írt
levele alapján az egymásnak ellentmondó vélemények között
köztes helyet foglal el: Abban, hogy a művészek szakrális
alkotásai örökké saját individuális hitük kifejeződései,
soha nem lehetünk biztosak. Éppen ezért kell vizsgálni azt,
hogy ha nem individuális hitük, akkor mi teszi képessé,
vagy mi ösztönzi a művészeket egy, az egyházat szolgálni
képes szakrális mű megalkotására. Kutatásom várható
eredménye: Arra a kérdésre, hogy létezik-e hit nélkül a
liturgiának megfelelő művészet, igennel kell válaszolnunk.
Azonban ez a kérdés nem válaszolható meg a festészet
közvetlen aktusának vizsgálatával; sokkal távolabbról, a
művész művészléte folyamán alakuló tudati aktusaiból kell
kiindulnunk.
4. A falusi fiatal, amikor felkerül a világvárosi
környezetbe, sokszor elámul és sajnos előfordul, hogy
meg is tagadja kis szülőfaluját. Te, hogy éled meg ezt a
nagy kontrasztot?
Az első félévben napi 5-6 órát ingáztam otthonom és
egyetemem között, „aludni” jártam haza. Roppant fárasztó
volt, de rengeteg mindent köszönhetek ezeknek az utazással
töltött perceknek. Sokan szidják a tömegközlekedést. Én a
szerelmese vagyok. Minden részletében inger gazdag, oly
sok minden van, amit megfigyelhetek. Amikor a vonaton,
vagy a buszon épp nem Heidegger Lét és időjét olvastam, az
emberek arcát figyeltem. Figyeltem őket reggel, figyeltem
őket este. Mennyire gazdag Isten teremtett világa! Olykor
egy-egy skiccet is felfirkantottam épp kezemben levő
könyvem egy lapjára. Minden reggel zene volt füleimnek,
mikor a vonat zúgása után végre meghallhattam a munkába,
iskolába siető emberek cipőinek kopogását. Micsoda
gyors léptek! Én is mindig rohantam. Ilyenkor mindig
eszembe jutott: ha most nem rohannék, mennyi mindenben
gyönyörködhetnék még! De tudtam: este újra hallhatom
az emberek cipőit, a vonat zakatolását. Ez valamelyest
megnyugtatott. Imádtam figyelni, hogy ki mit cselekszik
utazás közben. A vonaton az emberek általában aludtak. A
metrón a fiatalok vagy tanultak, vagy zenét hallgattak, míg
a felnőttek az esetek többségében frissen nyomtatott újságot
olvastak. Én is olvastam. Olykor Platónt, vagy Kantot, vagy
Hume Értekezését. Milyen élmény gazdag percek ezek! Az
utazástól fáradtan, de végül mindig boldogan: megérkeztem
iskolámba. Ott, ha épp nem késett annyit a vonat, hogy még
erre se legyen időm, vettem egy nagy levegőt, aminek az este
fél hatkor végződő előadásomig ki kellett tartania, hiszen még
haza kellett utaznom. De milyen furcsa is volt hazaérni…
Itthon nem üti meg az ember orrát a vas maró illata, az
emberek különböző parfümjeinek aromája, nem hallja az
ember a cipők kopogását… itthon a levegő friss és csak a
tücskök ciripelnek, mert este már a kutyák is alszanak. Pest
lakosai ezt a fajta csendet nem ismerik. Ott hiányzik az, amit
a falunkban éjszaka sétáló ember érez: béke. Minden olyan
nyugodt, semmi sem vibrál, az ember „magán érezheti a
természetet” annak minden csodájával. Körülöleli Őt a friss
természet minden illata, minden tompa, szórt fénye. Ezt
az áldott békét éreztem én is minden alkalommal, mikor
ballagtam haza: hogy nyugodt gondolatokkal másnap újra
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útra kelljek, és hallhassam az emberek cipőinek kopogását. negatív. Pozitív, ha művészi munkálataim gyümölcseivé
válhatnak bölcsészeti ismereteim, negatív, ha megszűnök
5. Hogyan tovább? Milyen terveket szövögetsz a közeli és
egy személyben „bölcsészhallgató – és művésztanonc”
távolabbi jövőre?
lenni. Ezért újra… reménykedve várakozom.
A közel jövőben (nyáron) újabb kutatómunkába szeretnék
7. Van-e esetleg üzeneted a nyársapáti középiskolásokhoz,
kezdeni: ezúttal a husserli filozófiában megjelenő
hogy milyen prioritásokra figyeljenek a továbbtanulás
öneszmélést vizsgálnám behatóbban. Továbbá, mivel a
területén?
kutatás javarészét idegen nyelvű irodalmak elemzése teszi
ki, fontos volna elmélyednem a német, angol, ógörög Egyetlen üzenetem volna minden diáktársamnak: „Legyen
és héber nyelvekben is; mivel ezek a nyugati filozófia és kérdésetek!”. Semmi baj nem történik akkor, ha valaki nem
teológia – hadd mondjam így – „szaknyelvei”. Távoli lesz orvos, jogász, esetleg teológus. Baj akkor van, ha nincs
céljaim között szerepel, hogy az alapképzés után a KRE BTK kérdésetek. Úgy élni egy világban, hogy semmit sem tudtok
arról… veszélyes, és jó csak igen ritkán sülhet ki belőle.
vallástudomány mesterszakán folytassam tanulmányaim.
Emberként éltek ebben a világban: egyedül ti, mi vagyunk
6. Arra is kiváncsiak vagyunk, hogy a grafika területén a itt olyan teremtmények, akik képesek kérdés formájában
tanulmányaid mellett szűkre szabott idődben van-e még
egy válasz reményében hangot adni gondolataiknak.
lehetőséget a tevőleges alkotásra.
Ha tücskök, bogarak, vagy növények volnátok, nem
Természetesen több időm volna alkotni, ha több időt kérdezhetnétek. Kérdezzetek tehát, és gondolkodjatok, mert
szentelnék rá. Ellenben mivel az időm nagy részét a filozófiai kérdéseitek visznek titeket előre!
és teológiai szövegek elemzése teszi ki, erre kevesebb
jut. Az idő… annyira titokzatos és mindig hadban állunk.
Akárhogyan küzdök ellene, mindig igába hajt. De mi ez és
Kedves Dóri!
miért van ekkora hatalma felettem? Aurelius Augustinus
kiválóan mutat rá az idő misztériumára: „Tehát mi az idő? Számomra válaszaid intellektuális örömül szolgáltak.
Igényes, választékos soraid érzelmileg is megindítottak,
Ha senki nem kérdezi tőlem, akkor tudom. Ha azonban talán még egy aprócska könnycsepp is megjelent szemem
kérdezőnek kell megmagyaráznom, akkor nem tudom.” sarkában. Sok erőt, jó egészséget, szabad gondolkodást és
Szabad akaratomból választom a bölcseleti szövegek tartalmas, mély érzelmeket kíván nyugdíjas rajztanárod.
elemzését. De tudom, emellé egy napba nem fér az alkotás
is. Döntök, választok. Ez azonban oka lesz egy általam Köszi mindent!
még nem ismert okozatnak. Ez az okozat lehet pozitív és
Tóth Tibor

Győri Gábor r. zászlós,
körzeti megbízott telefonszáma:
70/492-0784
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Virágos Nyársapát verseny
Pályázati feltételek:

2020. szeptember 26-án, a Magyar Konyha Világnapján.

A pályaműveket elektronikus úton lehet elküldeni a
muvhaz@nyarsapat.hu e-mail címre 2020. szeptember
11-ig. Pályázni a dísznövényeket, fűszernövényeket,
zöldségeket, gyümölcstermő növényeket kiemelő, a kerti
kompozíciót is bemutató fotókkal és egy rövid leírással
lehet 2 kategóriában:

A bírálat során vizsgált szempontok:

•
•

Legvirágosabb kert
Legszebb konyhakert

A lakosságnak szóló virágosítási pályázat célja, hogy
jó minőségű fotókon keresztül mutassa meg, hogy
milyen dísznövényeket, egynyári- és évelő virágokat,
fűszernövényeket, dézsás növényeket ültettek közvetlen
környezetükben az emberek, milyen növényekkel szépítik
teraszaikat, kertjeiket.

kertépítészeti kompozíció, korszerű növényalkalmazás,
utcaképet javító érték, hazai nemesítésű egynyári
fajták alkalmazása, kertészeti hagyományok ápolása,
haszonnövények
(fűszernövények,
gyümölcstermő
növények, zöldségnövények) korszerű alkalmazása,
fenntarthatóság: anyagok újrahasznosítása, vegyes egynyári
és évelő kiültetések, madárbarát kialakítás, esővízgyűjtés és
hasznosítás, kreatív ötletek, egyedi megoldások.
Kis Miklós
polgármester

Kérünk minden pályázót, hogy lehetőség szerint a fotók
között legyen olyan, amely a teljes növénykompozíciót,
tehát a teljes kertet vagy teraszt ábrázolja, valamint olyan
is, amely annak részleteit mutatja meg.
A pályázatok értékelése:
A pályaműveket zsűri bírálja el. A legjobbnak ítélt
alkotásokból mindkét kategóriában 5-5 díj kerül kiosztásra

Óvodai hírek
Kedves Szülők!
Értesítem az óvodába járó gyermekek szüleit, hogy 2020. május 25-én eredeti nyitva tartással kinyitott az
óvoda. Az óvodás gyermekek jogosulttá váltak az ellátásra, gondozásra, nevelésre.
A mostani nyitás ellenére, a nyár végéig nem tarthatnak rendezvényt a gyermekintézmények.
Az iskolás gyermekek önkormányzati étkeztetését 2020. 06. 15-ig az eddig kialakult módon,
változatlanul oldjuk meg.
Kérem a szülőket, hogy az étkeztetés (adagszám) biztosítása érdekében értesítsék előző nap 9.00 óráig
telefonon az óvodát arról, hogy gyermekük melyik naptól kezd óvodába járni.
A rendkívüli szünet vége és az önkormányzati intézmények teljes körű nyitása nem mentesít a higiéniai
előírások és a személyi védőtávolság kötelező megtartása alól!
						

Üdvözlettel:

Szőke Piroska Andrea
Nyársapáti ÁMK ig.
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Iskolai hírek
Iskolaszépítés

Az iskola politikamentes hely. Senki
nem használ(hat)ja választási céljainak
elérésére. Tehát nem fordulhat elő,
hogy egy rendezvény, vagy egy
akció bárki választási propagandáját
szolgálja. Sok múlik viszont a Szülői
Szervezeten! Nálunk, itt a nyársapáti
iskolában, olyan szülői gárda gyűlt
össze, amely hegyek mozgatására is
képes lesz.
A múlt év őszén, a szülők, folytatva a
gyerekek nyári táborokban elkezdett
munkáját,
udvarszépítésre
adták
a fejüket. A két egymást követő
gyermekrendezvény
után
szülők

gyülekeztek az iskola udvarán. Jó kis
csapat gyűlt össze, égett a kezük alatt a
munka. A kaputól virágtartók kerültek
az út két szélére. Új ruhát öltött a
hinta, a pingpongasztal, a szemetesek.
Legjobban azonban a kerítés festésére
volt szükség.
Sajnos ez a kerítés már eléggé
megviselt állapotban van, ezért sok
helyen hegeszteni kell. Akadt olyan
szülő, aki ezt is bevállalta. Szépen
haladtunk egészen addig, míg a trafó
le nem égett. A festéssel is elértük a
megjavított rész végét. Megbeszéltük,
hogy befejezzük, ha lesz eszköz a

javításhoz.
Aztán az időjárás közbeszólt. Most
újra itt a lehetőség. Összegyűlhet a
nagycsapat, befejezhetjük az elkezdett
munkát.
Várjuk a jelentkezéseket elsődlegesen
a hegesztés elvégzésére, majd a
festésre. Köszönjük szépen, de festék
felajánlásokat nem kérünk, ugyanis
megvan a teljes mennyiség, mert
egyszerre vásároltuk meg.
Jelentkezni a Szülői Szervezet
vezetőjénél lehet.
Iskolavezetés

A mi Rubiconunk
Mit is jelent a Rubicon kifejezés? Fontos döntést, amelyet
a kialakult helyzet követelt meg. A mi Rubiconunk 2020.
március 16-án történt meg. Ekkor a miniszterelnöki
bejelentést követően kellett az ország összes köznevelési
intézményének átállnia a digitális munkarendre. Így a
Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskolának is.
Két napunk (egy szombat és vasárnap) volt Rozika
néninek és nekem arra, hogy az átállás alapvető feltételeit
megteremtsük. Hétfőn már az iskola pedagógusait arról
tudtuk tájékoztatni, hogy az iskola tanulóinak 90%-át
besoroltuk az internetes tanulócsoportokba, felmértük az
étkezési igényeket és közösen a kollégákkal kialakítottuk a
gyerekek új órarendjét is.
A digitális munkarend megszervezésénél figyelemmel
kellett lennünk arra is, hogy olyan módszereket, eszközöket
válasszunk, ami a családok többségének megfelel. Mert
bizony akiknél több iskoláskorú gyermek is van a családban,
nem egyszerű helyzet elé állította az adott családokat. De
úgy gondolom, hogy az első két hét „próbaüzemének”
tapasztalatai alapján be tudtunk állítani egy olyan rendszert,
amiben a gyerekek, szülők és a pedagógusok is jól tudták
érezni magukat, hatékonyan tudtak tanulni és tanítani.
A Szülői Munkaközösség is jelentős segítséget nyújtott
azon családok gyerekeinek, ahol több nebuló is van. 8
okostelefon vásárlásával és a családokhoz juttatásával
könnyített helyzetükön. Itt szeretnék köszönetet mondani
az SZMK-nak és Henczné Nagy Krisztinának ezért.
A falu lakossága is megmozdult, segítő kezet nyújtott, hiszen
sok magánszemély is felajánlott olyan digitális eszközöket,
amelyekkel több gyereknek is könnyebbé tették a tanulást.
Ezért is köszönettel tartozunk, hiszen a mi munkákat is

segítették ezzel egyúttal.
A digitális munkarend számos nehézséget hozott felszínre
az iskola és a családok életében is. A családoktól egy
újfajta munkabeosztást követelt meg, hiszen a szülők egy
kicsit tanárrá is váltak ezekben a hetekben. Tudjuk, hogy
figyelemmel követni, megszervezni és levezényelni a
gyerekek otthontanulását nem egyszerű. Ehhez minden
segítséget megpróbáltunk megadni, feltéve, ha jelzett felénk
az adott család. A segítség sok formában megérkezhetett:
plusz magyarázatok, meghosszabbított feladatleadási
határidők, másik digitális platformok felajánlásának
formájában. Aki nem tudott részt venni a digitális oktatásban,
az postán kapta meg a feladatait és azokat elkészítve juttatta
vissza hozzánk.
Sokszor, sok helyen olvastam-láttam, hogy a szülők bizony
erősen leterheltté váltak március 16-a után. Humoros vagy
kevésbé humoros formában találkoztam bírálatokkal és
kritikákkal a pedagógusok munkáját illetően.
Itt és most szeretnék egy kicsit arról beszélni, hogy a
másik oldalnak (a pedagógusoknak) milyen nehézségei,
megoldandó feladatai voltak.
Meg kellett találni azokat a feladatokat, amelyekkel
minden gyerek meg tud birkózni. Meg kellett találni azt
a munkaformát, amiben mindenki részt tud venni. Meg
kellett tanulniuk sok olyan technikát, amivel órákat tudnak
tartani az interneten. Meg kellett ezekhez találni azokat az
adatbázisokat, amelyeket fel tudnak használni munkájuk
során. A beadott feladatokat egyenként végignézni, javítani,
visszajelzést küldeni róla. Ez több százas számot is jelent a
javítandó feladatoknál. (És ez a szám csak egy tantárgynál
igaz!) Segítséget nyújtani a gyerekeknek, szülőknek.
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Továbbra is vezetni naprakészen a dokumentációkat. Ez így
bizony azt jelenti, hogy a kollégáim napi 10-12 órát ülnek a
számítógép előtt, végezve munkájukat.
Azt gondolom, ez sem egyszerű, mégsem jelent meg soha,
sehol egy olyan cikk, poszt, ami a pedagógusok nehézségeit
tárta volna fel. Nem panaszkodtunk, tettük a dolgunkat.
De nem csak otthon, hanem az iskolában is. Az iskola
vezetőségének nemcsak az online oktatást kellett végeznie,
hanem be is kellett járnunk minden nap az iskolába, ahol
a napi teendők nem csökkentek a március 16-a előtti
időszakhoz képest. Két fronton is helyt kellett állnunk,
és ez sikerült is. A Ceglédi Tankerületi Központ magas
színvonalúnak ítélte meg intézményünk munkáját.
Nem sokára itt a tanév zárása, készülünk erre, valamint a

következő tanév indítására. Hamarosan itt a bizonyítványok
kiadásának ideje (ami most az e-naplón keresztül
fog megtörténni), és bizony mielőtt ez megtörténik,
sok tanulónknak be kell pótolni az elmaradását, hogy
bizonyítványában ne elégtelen szerepeljen. Mintegy ötven
(!) nebulónknak kell osztályozó vizsgára felkészítést
tartanunk. Ők azért kell, hogy jöjjenek, mert több héten
keresztül nem csinálták meg a házi feladataikat. Reméljük,
hogy sikeres osztályozó vizsgát tesznek, és nem kell velük
augusztusban a pótvizsgán találkoznunk.
A tanévből hátralévő hetekre kívánok mindenkinek kitartást
és türelmet!
Horváth Dóra

ZENEISKOLAI BEIRATKOZÁS
Tisztelt Szülők! Kedves leendő első és második osztályos Tanulók!
Kocsisné Bogdán Magdolna vagyok, a nagykőrösi AMI
Weiner Leó Zeneiskola zongora és szolfézstanára. Csaknem
30 éve tanítok zenét a nyársapáti kihelyezett tagozaton.
Az általános iskola elsős és másodikos tanulóinak a
2020.-2021. tanév szeptemberétől előképzős csoportot
indítunk, ahol játékos formában, sok-sok körjátékkal,
ritmushangszerekkel, énekkel, mozgással sajátítják el a
tanulók a zenei írás-olvasás alapjait. Második osztálytól a
zongorázás rejtelmeibe nyernek betekintést az érdeklődők.
A művészetoktatás, s ezen belül a zenetanulás segítséget
nyújt a többi tantárgy könnyebb elsajátításához: fejleszti
a memóriát, a kezek koordinációját az írástanuláshoz, a
tiszta énekhangot, a szabálykövetést, stb.. Az előképzős

órákat hetente kétszer 45 percben, a tanítókkal egyeztetve
a kora délutáni órákban tartom. Ha a gyermeke kedvet érez
a zenetanuláshoz, szívesen énekel, nagy a mozgásigénye,
érdeklődő, s a szülő igényli gyermeke zenei nevelését,
akkor a zeneiskola honlapján: http://weinerzeneiskola.
hu/, vagy facebook profilján: http://www.facebook.com/
AmiWeinerLeoZeneiskola/ megtalálható jelentkezési lapot
kitöltve és elküldve csatlakozhat a nyársapáti zeneiskolás
gyerekek csapatához.
Kérdéseikkel bátran forduljanak hozzám!
Kocsisné Bogdán Magdolna
zenetanár

Művelődési ház hírek
Kedves Véradók és leendő Véradók!
Magyarországon 1959 óta önkéntes és térítésmentes a A véradás egyben szűrővizsgàlat is, bármi eltérés esetén
véradás.
visszajelzést kapunk.
A vér semmivel sem pótolható!
Sosem lehet tudni, hogy életünk során nekünk vagy Több év kihagyás után újra lesz Nyársapáton véradás.
hozzátartozónknak mikor lesz szükség rá.
2020. június 10-én du. 13:00 - 16:00 ig.
Ki lehet véradó?
a művelődési házban.
•
•
•
•
•

Aki 18 - 65 év közötti, egészséges, legalább 50 kg.
Szeretnék mindenkit arra kérni, aki teheti Adjon vért!
A kérdőív kitöltése után előzetes orvosi vizsgálatot
követően az orvos dönt, hogy alkalmas e az illető
Jó érzés, hogy egy véradással három embernek tudunk
véradónak.
segíteni!
Nem kell félni, 5 - 10 percig tart a vér levétele.
Találkozzunk minél többen!
Steril, egyszerhasználatos tűt, tasakokat használnak.
Törökné Révész Anna
Fontos a folyadék pótlás.
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Gyereksarok
Pontösszekötő szabály:
Növekvő sorrendben kell a
számok melletti pontokat ös�szekötni egy folytonos vonallal.

Kedves Gyerekek!
Boldog Gyereknapot
kívánunk minden kedves
nyársapáti gyerkőcnek!

Fecske Csaba: Jó leszek
Ezentúl jó leszek, állítom.
Reggeltől estig, tetőtől talpig
Csupa jó leszek.
A füleimet ezentúl mindig
megmosom.
Rendbe rakom a ruhám,
tiszták lesznek a körmeim,
köszönök szépen
mindenkinek,
azt teszem csak,
ami szép és jó.
Ha már jó leszek - és ezután
az leszek!
Nem verekszem, nem
csúfolkodom,
nem húzom meg
a lányok haját.
Semmit se teszek,
amit nem szabad,
a legeslegjobb gyerek
én leszek!
Mert ezt a sok jóságot
észben tartani, azért nem
tudja egy ilyen kisgyerek.

PONTÖSSZEKÖTŐ
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Változás a házhoz menő szelektív hulladékok szállítási rendjében
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2020. június 1-től a csomagolási
és zöldhulladék házhoz menő szelektív gyűjtésének gyakorisága
havi 1 alkalomra módosul.
A csomagolási hulladékok gyűjtésének időpontjai:
2020.

június

július

aug.

10.

8.

5.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként 2 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.
Ezáltal havi egyszeri gyűjtési alkalommal is megvalósul az összegyűjtött csomagolási hulladékok
elszállítása.
Fentiek miatt 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.

június

július

aug.

25.

23.

20.

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

DTkH Nonprofit
Kft.

53/500152

2700 Cegléd, Kút
u. 5.

53/500153

e-mail

honlap

ugyfelszolgalat@dtkh.hu

www.dtkh.
hu
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Meghalt:
Szabó József Ferenc Nyársapát,
Ugyeri u. 37. szám alatti lakos
2020. április 06-án, 85 éves volt.
Papp László Nyársapát, Összekötő
d. 14. szám alatti lakos 2020. május
10-én, 57 éves volt.
Emléküket őrizzük!

Született:
Papp Gergely és Nagy Cintia Evelin Nyársapát, Kossuth Lajos u. 1.
szám alatti lakosok MÁTÉ nevű
gyermekük 2020. május 25-én.
Köszöntjük az újszülöttet!

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

Hirdetések
Anikó Fodrászat
Fodrászat:
hétfő-szerda-péntek:
délután
kedd-csütörtök-szombat:
délelőtt

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
Bejelentkezés
a
fodrászüzletben van!
valamint a 06-20-485-2913, 53-389- Érdeklődni: 06-53-715-672
106 telefonszámon.
Megújult kozmetika óriási akciókkal!
Rita
körömépítés,
pillaépítés,
kozmetika,
lábápolás,
pedikűr, Zártkert eladó Nyársapáton a Bokros
masszázs.
dűlőben. 2877 m2 alapterületen, 2
Bejelentkezés a fodrászüzletben, kúttal, árammal.
valamint
a
06-70-576-6859-es Érdeklődni: 06/70/669-8992
telefonszámon.
Eladó Csemő Dávid d.11. szám
Villanybojlere mikor volt tisztítva? alatti lakóingatlan, bekerített kerttel.
Ha 3 évnél régebben, keressen! Érdeklődni a fenti címen. Herczeg
Ugyanitt 50, 120, 200 literes felújított Benőné
készülékek eladók!
Tel.: 06/30 375-9483, 06/53 350-302
Családi házak hidegburkolását és
4 személyes plüss rekamié 2 fotellal kisebb vakolások és betonozások
eladó.
kivitelezését vállalom. Sághy Vilmos
Érd.: 53-389-054
Tel.: 70-633-5642
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Nyílászárók, ajtók, ablakok bontása és beépítése. Igény
esetén visszajavítását is vállalom. Választható kiegészítők:
redőny, szúnyogháló.
Tel.: 0630/4692435

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!
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
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

