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Testületi ülésen történt...

Tájékoztatás

Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2020. július 15-én ülésezett. A testület elfogadta 
az önkormányzat 2019. évi költségvetés főösszegének 
módosítását és Nyársapát Község Önkormányzatának 2019. 
évi zárszámadását. 
Az óvodaköteles korú gyermekek megnövekedett létszáma 
miatt szükségessé vált az óvodai csoportlétszám túllépésnek 
engedélyezése, melynek értelmében a felvehető maximális 
gyermeklétszám egy csoport esetén 30 gyermeket jelent. Az 
ÁMK vezetője, Szőke Piroska Andrea ismertette az ÁMK 
2019. évi beszámolójában foglaltakat, melyet a testület 

egyhangú döntés alapján elfogadott.
Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 
által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak 
megállapításáról szóló 11/2014. (IV. 30.) önkormányzati 
rendeletének módosításához. Döntés született a közterület 
használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról, mely a közterületen történő szeszes ital 
fogyasztásának és forgalmazásának tiltását szabályozza. 

Kis Miklós polgármester

A Magyar Falu Program keretében Nyársapát 
Község Önkormányzata 4.739.920 Ft vissza nem 
térítendő támogatást nyert járda felújításra.
A projekt keretében a Posta utcában 490 m hosszan 
megújul a járda.

Kis Miklós polgármester

Cegléd-Nyársapát-Nagykőrös összekötő kerékpárút

A Nagykőrös-Nyársapát-Cegléd kerékpárút szakaszának 
megépítése jelentős kormányzati támogatási szándékkal 
rendelkezik. A tervezett kerékpárút, a 441. számú főút keleti 
oldalán halad végig.
Elkezdődött az építéséhez szükséges magán-, illetve jogi 
személyek tulajdonában lévő földterületek telekmegosztása, 
illetve ingatlan forgalmi szakértő általi felértékelése. 

A kerékpárút megépítéséhez az szükséges, hogy az érintett 
földterületek Nyársapát Község Önkormányzatának 
tulajdonába kerüljenek. Az adásvételi szerződések 
megkötésének időpontjáról levélben értesítjük az érintett 
ingatlantulajdonosokat. 

Kis Miklós polgármester

Július 12-én befejeződött az 
ebek összevezetéses formájú 
veszettség elleni kötelező oltása 
NYÁRSAPÁT községben. A 
pótoltásra sok gazdi elhozta 
kutyáját, így jóval csökkent az 
oltatlan ebek száma. 
Dr. Évin Sándor arról 
tájékoztatott, hogy sok kutyatartó 
önállóan, háznál oltás keretében 
gondoskodott kötelezettségéről az 

összevezetéses oltások előtti időszakban.
Köszönjük mindenkinek, aki beoltatta kutyáját! 
Természetesen az év hátralévő részében is van lehetőség 
arra, hogy pótolják az elmaradást. 
Nagyon felelőtlenek azok, akik nem oltatják be kutyáikat, 
mert a veszettség állatokra és emberekre nézve is halálos 
betegség! Kérem, hogy gondolkodjanak el ezen.
Köszönjük Kis Miklósnak és Török Páléknak, hogy az 
eboltáshoz fedett, védett helyet biztosítottak most is, mint 
már több éve.

Nagyné Kovács Éva

EBOLTÁS 
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Nyársapát a Magyarok Kenyere Programon - Tápióbicskén

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program a magyar 
gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú összefogása. 
Az egész éven átívelő programban Magyarország teljes 
területéről és a Kárpát-medence magyar lakta településeiről 
ajánlanak fel búzát a gazdálkodók a rászoruló magyar 
gyermekeket segítő szervezeteknek – határainkon innen és 
túl.
A program Pest megyei búzagyűjtő napjára 2020. július 19-
én, a tápióbicskei honvédemlékműnél került sor, a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara (NAK) Pest Megyei és Fővárosi 
Szervezetének, valamint a Pest Megyei Gazdakörök és 

Gazdaszövetkezetek Szövetségének szervezésében. A 
rendezvényt Velkei József, a NAK Pest Megyei és Fővárosi 
Szervezetének elnöke nyitotta meg, ismertette a Magyarok 
Kenyere program példaértékűségét és köszönetet mondott a 
gazdák összefogásáért.
A köszöntő és a beszédek után a Nyársapáti Népdalkör 
zenés énekes összeállítása következett. 
A rendezvény végén Kis Miklós Nyársapát község 
polgármestere és a Nyársapáti Népdalkör vezetője Nagy 
Erzsébet vehetett át egy kenyeret és oklevelet.

Makó András
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Csend vagy zaj

Nyársapát Község Önkormányzata 
10/2003. (IX. 22) számú rendelete 

a helyi környezet védelméről
az alábbiakban szabályozza a településen zajjal járó tevékenységeket: 

• A község lakott területén este 22 és reggel 6 óra között vasárnap és ünnepnapokon este 20 és reggel 
8 óra között semmilyen zajjal járó munkát nem szabad végezni. Kivételt képez ez alól a sürgős 
közüzemi javítási munka.

• A lakóterületen 6-22 óráig 45 dB-nél, 22-6 óráig 35 dB-nél nagyobb megengedett egyenértékű „A” 
hangnyomásszint zaj okozása a nap bármely szakában tilos.

• Közterületen folytatott hangszórás, hangosító berendezéssel csak a jegyző engedélyével folytatható.

• A fentiektől eltérni egyedi esetekben és csak időszakosan, a képviselő-testület döntése alapján lehet.

• Az egyes zajforrásokból származó zaj megengedett mértékét a lenti táblázat tartalmazza.

• A megállapított zajterhelési irányértékeknek a lakó- vagy intézményépület és zajtól védendő 
homlokzat előtt 2 m távolságban, illetőleg – indokolt esetben – az emberi tartózkodásra, pihenésre 
szolgáló területen kell teljesülnie.

• Hangosító berendezésnek számít bármely hangszóró vagy más műsorforrás.

A település területén megengedett egyenértékű „A” hangnyomásszint dB alapértékei
(zajterhelés alapértéke)

Területi funkció Megengedett szint dB 
nappal 6-22 óráig

Megengedett szint dB 
éjszaka 22-6 óráig

Természeti 
terület

45 35

Lakóterület és intézményterület laza 
beépítéssel

50 40

Lakóterület és intézményterület tömör 
beépítéssel

55 45

Iparterület lakóépületekkel és intézményekkel 
vegyesen

60 50
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Virágos Nyársapát verseny

Pályázati feltételek:

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:

• 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.

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

A bírálat során vizsgált szempontok: 

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

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 zöldhulladék gyűjtésének időpontjai:

2020.
június július aug.

25. 23. 20.

 Megértésüket és segítő közreműködésüket köszönjük!

DTkH Nonprofit Kft.

Tájékoztatás



NYÁRSAPÁTIoldal6.

Óvodai hírek

A járvány helyzetre való tekintettel, és a jelenlegi információk birtokában 
2020. 09. 01-től várjuk sok szeretettel minden óvodásunkat az óvodába!

Amennyiben a helyzet változik, akkor az intézkedéseknek megfelelően, 
a törvényeket, rendeleteket betartva indítjuk mi is a 2020/20201 nevelési évet.

Az óvoda 2020. augusztus 3-tól 2020. augusztus 21-ig zárva tart.

Az óvoda dolgozói

Az óvoda közössége nevében 
sok szeretettel várjuk önöket 
2020. 08. 24-én 9.00 órára 

az óvoda udvarára első szülői értekezletre.

Kérjük, mindenki hozza magával gyermeke: 

• személyi igazolványát, 
• lakcím kártyáját, 

• születési anyakönyvi kivonatát 
• TAJ kártyáját!

Aki gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 
illetve nagycsaládos az hozza magával az ezzel 
kapcsolatos legutóbbi határozatát.

Megjelenésükre feltétlen számítunk!

Az óvoda dolgozói

Kedves Szülők!

Kedves leendő kiscsoportos szülők!
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Iskolai hírek

Az idei első turnus Erzsébet-tábor harmadik tábora az 
életmód tábor volt. 
A szokásos táborindítás után (névválasztás, címer elkészítése, 
bemutatkozás) a családi gazdálkodás rejtelmeibe vetettük 
bele magunkat. Nekem szívügyem ez a téma, hiszen ennek 
ismerete nélkülözhetetlen a gyerekek számára a későbbi, 
felnőtt életükhöz.
Összeállítottunk családi költségvetést, megbeszéltük a 
bevételek-kiadások mértékét. Megalkottunk egy heti 
étrendet, amit aztán ki is számoltunk: mennyibe kerül egy öt 
fős család étkezése egy hónapra. Bizony volt csodálkozás, 
hogy csak élelmiszerre mennyi pénzt elköltenek a 
családok…
Beszéltünk a hitelek felvételéről, annak előnyeiről-
hátrányairól. Megterveztük a saját pénzünket, egy kicsit 
elkalandoztunk a boltok világába is. Milyen boltok vannak, 
miket lehet ott kapni?
Azt kell hogy mondjam, a gyerekek tájékozottak voltak 

az alapvető pénzügyi fogalmak terén. Látszott, hogy ők 
is részesei családjuk költségvetésének összeállításában. A 
digitális munkarend itt is meghozta gyümölcsét: bátran és 
ügyesen használták az internetet a feladataik elvégzéséhez, 
információk gyűjtéséhez.
Persze, a pihenés, a feltöltődés is része volt táborunknak: 
sokat játszottunk kint a szabad levegőn, társasoztunk, 
beszélgettünk. Hiszen hónapok óta most találkoztunk 
először…
A kirándulás is nagy élmény volt: Felsőlajosra mentünk a 
kis kertészekkel együtt a Magánzoo-ba. Jól telt a nap itt 
is, hiszen a sok állat megnézése mellett játszótereztünk, 
jégkrémeztünk, az állatkert tava mellett figyeltük a halakat, 
pihentünk és beszélgettünk.
Most egy kis szünet következik a táboroztatásban, de 
augusztus harmadikától ismét találkozunk!
Addig is jó pihenést kívánok mindenkinek!

Dóra néni

Gazdálkodj okosan!
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Zűrös egy tanév volt ez az idei, legalábbis a második 
fele, kicsit megrágott és ki is köpött minket ez a vírus, 
de nem adtuk fel. A tapasztalatok alapján magabiztosan 
állíthatjuk, hogy ha az emberek nem nyavalygásra és 
felesleges szájkaratéra pazarolják az energiájukat, hanem 
azt a probléma megoldására fordítják, akkor a probléma 
meg fog oldódni. Így történt ez a nyári táborok esetében 
is, melyeket az utolsó pillanatban és alaposan megnyirbált 
költségvetéssel, de sikerült tető alá hozni. A vírus miatt a 
résztvevők számát 20 főre kellett korlátozni táboronként, 
de mivel három tematikus esemény is fut egyszerre 
ugyanabban az időben, hetenként 60 gyerek pihenhet, 
szórakozhat és okosodhat a nyár folyamán. A Foci az 
életem elnevezésű tábor az első hét rendezvényeinek részét 
képezte, melyet Pásztor Ádám és jómagam vezényeltünk 
le. A csapatkialakítások után már az első nap is aktív 
edzésmunkával telt. Kedden Tiszakécskét céloztuk meg, ám 
az eredetileg tervezett Tisza-parti program a folyó magas 

vízállása miatt gyors átalakuláson ment keresztül (ezúton is 
köszönjük a helyiek önzetlen és segítőkész hozzáállását), és 
egy horgásztó partján lévő játszóparkban töltöttük a napot. 
Szerdán Ádámmal lazíthattunk egy kicsit, ugyanis Nyujtó 
Dávid és Tóth Zoltán személyében két igen professzionális 
vendégünk érkezett, az általuk szervezett és vezetett edzések, 
játékos feladatok és mérkőzések teljes mértékben lekötötték 
és lefárasztották a csapatokat. Köszönjük az ő munkájukat 
is, jövőre visszavárjuk őket. A hátralévő két nap gyorsan 
eltelt, a tábor záróeseménye a péntek délutáni apa-fiú 
meccs volt (amiben az ivararányt javítandó Pásztorné Sipos 
Melinda is igen aktívan részt vett), melyet ez alkalommal 
nagy küzdelem után a felnőttek csapata nyert meg. Az 
oklevelek, érmek és az energiapótló csokoládék kiosztása 
után a focitábor becsukta kapuit. 
Találkozzunk egy év múlva!

Horváth Gábor

Foci az életem
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Kertész leszek
Június utolsó hetében tartottuk idei 
első Erzsébet táborunkat az iskola 
udvarán. A koronavírus járvány miatt 
az alapítvány meghatározta, hogy egy 
táborban csak 20 gyerek töltheti idejét 
hasznosan. A túljelentkezések miatt a 
vezetőség úgy határozott, hogy 3 tábor 
futhat párhuzamosan egy héten, így 60 
főre duzzadt a táborozók létszáma.
A hosszú kényszerpihenő után nagyon 
nagy izgalommal készült pedagógus és 
nebuló is a táborokra. Hatalmas élmény 
volt újra személyesen viszontlátni 
tanulóinkat. 
A kertész leszek elnevezésű tábornak 
Dancsó Rozália és jómagam voltam 
a vezetője. A név hűen tükrözi, hogy 
mivel foglalatoskodtunk egész héten. 
Természetesen a kertészkedés mellett 
sok más érdekes dolgot is csináltunk. 
Megterveztük a plakátunkat, indulót 
írtunk, virágágyást terveztünk 
csoportonként, oktatóvideót néztünk 
a témával kapcsolatban, átbeszéltük a 

kertépítés fontos lépéseit. 
Az elméleti sík után átléptünk a 
gyakorlat rögös és nehéz útjára. A 
Relax parkban kiszedtük az ecetfákat, 
kikapáltuk a gyomot. (A legédesebb 
gyerekszáj 10 perc munka után: „Nem 
gondoltam volna, hogy ez a munka 
ennyire megerőltető és fárasztó.”) 
Az előkészületi munkák után minden 
csoport kijelölte a saját területét. 
Született szív, kör, spirál, „w” alakú 
kert. Mindezek után következett a 
területek felásása, melyben nagy 
segítségünkre volt az egyik lelkes 
apuka, Kulcsár Gábor. Köszönjük 
neki! A felásott részt elgereblyéztük, 
belocsoltuk, majd elültettük a virágokat 
és jó alaposan megöntöztük azokat. 
Természetesen gondolva arra, hogy a 
nagy melegben víz nélkül elpusztulnak 
az elültetett növényeink, megbeszéltük, 
hogy a nyári szünetben kik gondozzák, 
locsolják a virágokat.
A „nehéz és fárasztó” napok után 

édes volt a pihenés. Ellátogattunk 
Felsőlajosra a Magán-Zoo-ba, ahol 
egy élményekkel teli vidám napot 
töltöttünk el a gazdálkodós csapattal.
Természetesen ez a tábor sem jöhetett 
volna létre segítők nélkül. Köszönjük 
Kulcsár Gáborné, Mohelláné Barna 
Ildikó, Kunos Sándorné, Hartyányi 
Lászlóné és Vargáné Palásti Julianna 
munkáját.
Köszönjük Horváth Dórának és Dancsó 
Rozáliának, hogy megálmodták, 
megvalósították az idő rövidsége 
ellenére ezeket a táborokat.
Köszönjük Kapás Istvánné és családja 
több száz darab üdítő felajánlását! 
A kánikulában kicsinek és nagynak 
egyaránt jól esett a frissítő nedü.

Augusztusban újra folytatódnak 
táboraink, melyekhez nagyon jó 
szórakozást kívánok mindenkinek!

Kiss Andrea
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Művelődési ház hírek

Renée Rosen: Egy nyár New Yorkban
Alice vidéki félárva szegény lány, aki miután édesapja 
megnősül, és gyerekkori szerelme felbontja az eljegyzésüket, 
útra kel elhunyt édesanyja Leica fényképezőgépével, hogy 
megvalósítsa az álmát: elismert és sikeres fotóművész legyen 
Manhattanben. Főnöke – Helen Gurley Brown feminista 
írónő, a Cosmopolitan magazin legendás főszerkesztője – és 
édesanyja fiatalkori barátnője segíti ebben, és mire bábból 
pillangóvá változik, fantasztikus kalandokat él át, rég 
eltemetett családi titkok nyomára bukkan, és 1965 nyarán, 
édesapja halálakor tudja meg, hogy mégsincs egyedül a 
világban…

Holly Ringland: Szirmokba zárt szavak
A  kilencéves Alice Hart a világtól elszigetelten él a tenger 
partján, ahol édesanyja elbűvölő virágai és azok titkos 
történetei megóvják bántalmazó apjától. Ám amikor egy 
tragédia visszavonhatatlanul megváltoztatja az életét, Alice-t 
az addig soha nem látott nagymamája veszi pártfogásába, 
aki az Ausztráliában őshonos virágfajok mellett olyan 
nőknek is menedéket nyújt, akik a kislányhoz hasonlóan 
magukra maradtak és segítségre szorulnak. A viktoriánus 
hagyományok szerint minden virág más és más jelentéssel 
bír; az új életét építgető Alice ezt a virágnyelvet sajátítja el, 
hogy elmesélje mindazt, amit szavakkal képtelen.

Könyvajánló 

Baba-Mama Börze
Július 18-án második alkalommal rendeztünk Baba-Mama 
Börzét a művelődési ház nagytermében.
Nagy örömünkre eladók szép számban jelentkeztek 
(zömében nagykőrösi és ceglédi anyukák). 
A Börzével egy időben gyűjtést (baba- és gyerekruha, 
lábbeli, játék) szerveztünk a nyársapáti rászoruló családok 
részére. A megjelent árusoknak és más helyi adakozóknak 
köszönhetően rengeteg felajánlás érkezett. Ezúton mondunk 
köszönetet nekik a családok nevében! Az összegyűlt 
adományok szétosztásában a családsegítő munkatársa és 
községünk védőnője lesz segítségünkre.
Vegyes érzések kavarognak bennünk, szervezőkben. Nagy 
sikernek könyveljük el azt, hogy ilyen sok árus jött el és 
hogy ennyi adományt sikerült összegyűjtenünk. 

VISZONT! Elszomorít bennünket az, hogy több mint egy 
hónapnyi hirdetés (plakátok kihelyezése, több Facebook 
csoportban megosztás) után csak nagyon kevés embert 
sikerült megmozgatnunk a faluban. Helyi eladó is kevés 
jelentkezett (a 15-ből 5 volt nyársapáti), és vásárló is csak 
elvétve akadt. 
Felmerült bennünk a kérdés, hogy van-e így értelme? Van-e 
egyáltalán igény a folytatásra? 
Reméljük, hogy a kérdéseinkre igen a válasz…. Minden 
esetre nem adjuk fel, próbálkozunk még! Bízunk benne, 
hogy a következő alkalom ugyanilyen jó hangulatban telik, 
és sokkal több vásárló és helyi eladó tisztel meg minket!

A szervezők
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Kedves nyársapáti babák és mamák!
Várunk szeretettel minden régi, új és leendő tagunkat a 
Baba-Mama Klub összejöveteleire minden héten szerdán 
10 órától a művelődési ház nagytermébe.
Igyekszünk változatos programokat is szervezni (igénytől 
függően), szakembereket hívni havi rendszerességgel. 
Szoktunk kézműveskedni Szőke Piroska vezetésével, 
Tolnai Judit tart nekünk „Dúdolgatót”, de járt már nálunk 
logopédus, akivel a beszédfejlődésről beszélgettünk és 
védőnőnk Dékány-Tóth Renáta is ellátogatott már hozzánk. 
Mikulásoztunk, karácsonyoztunk és farsangoltunk is. 
Tervezzük pszichológus, konduktor meghívását, illetve 
elsősegély tanfolyam szervezését is. Szívesen vesszük a 
tippeket, ötleteket!
A Facebookon is megtalálhatóak vagyunk Nyársapáti Baba-

Mama Klub néven. Itt részletesebb információ olvasható az 
eseményeinkről.

Vár mindenkit a Baba-Mama klub csapata!

A „PIZZA” MESTERE
Szerafimoszki Rusze. Ugye 
nem magyarosan hangzik. 
Picit talán furcsa is a 
fülünknek, de ha azt írom, 
hogy Russzó, akkor kevés 
ember van Nyársapáton, 
aki ne ismerné őt, családját 
és vállalkozásukat. 
Most vele szeretnék egy 
rövid riportot készíteni 
példaként, hogy pozitív 
s zemé ly i ség jegyekke l 
milyen könnyen lehet 

beilleszkedni a mi falunk életébe. Dinamikus, kreatív, 
Európát látott ember ő, akiben harmonikusan ötvöződik a 
balkáni keménység a keresztényi barátsággal, szeretettel.

Kedves Russzó! Légy szíves mesélj magadról, melyik 
országban születtél, milyen az a vidék, milyen volt a 
gyermekkorod?
Macedónia születésemkor Jugoszlávia része volt, 
én Gosztivárban a mai Észak-Macedónia területén 
nevelkedtem. Öcsémmel és húgommal hárman vagyunk 
testvérek. Szüleim egyszerű emberek voltak, édesanyám 
minket nevelt és a háztartást vezette, édesapám favágóként 
kereste kenyerét. Nagymamám és édesanyám maga sütötte 
a család kenyerét, kalácsát, ami engem nagyon megérintett. 
Szívesen dagasztottam, gyúrtam a tésztát, csodáltam, 
ahogy megkel és élet költözik bele. Az alkotó hozzáadta 
szívét lelkét, megáldotta a készülő ételt. Nyugodt vidám 
gyermekkorom volt, mindig számos barát vett körül. 
Gimnázium után újságírást szerettem volna tanulni.

Tudom, életed során sok országban dolgoztál, miért hagytad 
el a szülőföldedet? Külföldön milyen hatások, impulzusok 

értek?
22 évesen otthagytam az iskolát és barátaim invitálására 
Londonba mentem szerencsét próbálni, saját lábamra állni. 
Itt egy új világba csöppentem, felnyílt a szemem, megláttam 
a lehetőségeket, amikről eddig csak álmodozni mertem. 
Életre szóló leckét kaptam: nem szükséges családi háttér 
vagy protekció ahhoz, hogy kipróbáljak új dolgokat és 
megmutatkozzék a munkám minősége. Saját erőből feljebb 
lehet jutni a szamárlétrán. Négy és fél felejthetetlen év után 
édesapám betegsége, halála miatt hazatértem. Megkezdtem 
másfél éves katonai szolgálatomat Montenegróban. Ezek 
az évek megajándékoztak az áldozatvállalás, tisztelet és 
alázat gyakorlásának lehetőségével. Ezért a mai napig 
hálás vagyok. Visszatérve szülővárosomba egyik jóbarátom 
meghívott a pizzériájába dolgozni. Itt sajátítottam el a 
pizzasütés fogásait, itt kaptam személyes elhivatást a PIZZA 
készítésére. Ismét útra keltem unokatestvérem hívására 
Németországba költöztem Ulm mellé egy tehenészetbe. 
Ott újabb tanítást kaptam az élettől: a hatalmas, számomra 
eddig ismeretlen bikák mellett nem érezhettem a félelmet, 
az önbizalmam hiányát, így hát megtanultam uralni 
azokat, erősnek magabiztosnak kellett lennem - hát az is 
lettem! Minden ország, minden ember okkal vett körül, a 
Jóisten valamilyen szándékkal engedett oda. A németektől 
becsületességet, precizitást, pontosságot és igényességet 
tanultam. Ezt is köszönöm Istennek. 

Hogyan kerültél Nyársapátra? A magas hegyek után a sík 
terület milyen hatással volt Rád?
Azt is meg kell köszönnöm, hogy ott ismertem meg 
feleségemet Juditot, akit hazakísértem Nyársapátra. Úgy 
döntöttünk itt fogunk letelepedni és családot alapítani. 
Anyukám el se tudta képzelni, hogy itt az Alföldön hogyan 
tájékozódnak az emberek a magas hegyek segítsége nélkül. 
Ez a csodálatos természeti kincs ma is hiányzik, ha tehetjük 
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túrázunk a hegyekben. A tiszta levegő és forrásvíz, ami 
felmenőim szülőfalujában Kunovoban magától értetődő, 
sajnos egyre ritkább kincsnek számít ma már! De én a 
síkságot is gyorsan megkedveltem, hisz itt végtelen séták 
és kerékpártúrák vártak rám nap mint nap. Nyugalom szállt 
meg és tudtam közben gondolkodni, filozofálni. Elkezdtem 
falni a könyveket is.

Te professzionális pizzakészító mester vagy. Magad találtad 
ki a vállalkozásodat és receptjeidet vagy adoptáltad 
valahonnan?
Öcsémmel mindig is a vendéglátásban láttuk a jövőnket, de 
a sors úgy hozta, hogy ő Németországban Mammingenben 
főzi ma a kávét, én pedig itthon Nyársapáton sütöm a pizzát. 
A mai napig képzem magam, tökéletesítem receptem, 
tudásom. Ma már ezért nem kell Itáliába utazni, hisz az 
internet mindent helybe hoz nekem.

Melyek a jó pizza készítésének ismérvei? 
Említettem, hogy a jó kenyér, vagy pizza szívvel lélekkel, 
megáldva minőségi alapanyagokból készül. Fontos a 24 órás 
hideg kelesztés is. Szeretni kell a tésztát és a vendégeket, a 
többi már megy magától! Számos kisgyerek jár hozzánk, aki 
vágyik arra, hogy kipróbálja a mesterséget, amikor engem 
figyel. Erre lehetőség szerint próbálunk is módot adni, hisz 
ez a lényege a munkánknak: megszerettetni, megmutatni a 
konyha örömeit. 

Tudom, hogy idealista világképed van, hiszen együtt vettünk 
részt csíksomlyói zarándoklaton is. Mit jelent számodra 
Isten és Jézus? 
Házasságkötésünk előtt egy kérésem volt leendő 
felségemhez: Isten áldását kérni a közös életünkre. 
Ezért ő hajnali felkészítések után megkeresztelkedett 
és megszervezte a nyársapáti templom első esküvőjét 
nekünk. Amikor 3-5 pizzát sütöttem még naponta, azért 
is hálát adtam Istennek. Ha valaki beteg, vagy bajban 
van szeretteim közül, képes vagyok naponta többször 
térden állva könyörögni érte. Ha nekem van fájdalmam, 
problémám azt felajánlom és méltósággal viselem, sőt 
megköszönöm. Így hát mondhatom, hogy Istenkapcsolatom 
aktív. Jézus útját pedig mindenhol keresem, hogy azt vele 
együtt bejárhassam.

A következő kérdésem az előzőből is levezethető: Mit jelent 
számodra a családod? 
Ha a lányomról Fanniról, fiamról Robiról vagy feleségemről 
van szó, nincs olyan nehézség, fáradtság, idő, pénz, amit 
gondolkodás nélkül ne adnék azért, hogy ők nyugodtak, 
egészségesek, boldogok legyenek. Isten után nekem ők a 
legfontosabbak.

Mi volt a legfurcsább számodra Magyarországon és 
Nyársapáton? 
A felelősség áthárítása másokra. Az emberek nem szeretik 
felvenni a keresztjüket – tisztelet a kivételeknek (ismerek 
jónéhányat) – mert azt hordozni kell, és ez kényelmetlen, 
nehéz számukra.

Ha módod lenne, mit változtatnál meg a faluban (három 
dologra gondolhatsz)?
• Jó lenne, ha az itt lakók saját ügyüknek tekintenék, 

hogy rend, tisztaság, szép kert vegye őket körül! 
• Törekedjünk rá, hogy megtaláljuk mi az, amit jól tudunk 

csinálni, s abban legyünk aktívak! 
• Ismerjük el egymás erényeit, segítsünk abban, hogy 

sikereket érjen el, s arra büszke is lehessen! 

Milyen terveid/terveitek vannak a jövőben a vállalkozással 
kapcsolatban?
Minden évben szépítgetem, korszerűsítem a sütödét, aminek 
kínálata már online is elérhető. 

Szándékoztok-e meglátogatni a távoli rokonaitokat (persze, 
ha a koronavírus nem szól bele)? 
Elég ritkán találkozunk barátainkkal, rokonainkkal, ezért 
örülnék, ha a közeljövőben idelátogathatnának vagy esetleg 
mi felkereshetnénk őket.

Kedves Russzó! Köszönöm a riportot, a kérdéseimre 
adott őszinte válaszokat, értékes, nagyon mély, bölcs 
gondolataidat! A Ti életetek egy kiváló példa arra, hogyan 
lehet a XXI. században is Jézus hitében élni, dolgozni. 
Kívánom, hogy még sokáig keressétek és találjátok meg 
a boldogságotokat, ami egyszerűen a TELJESSÉG, a 
SZERETET.

Tisztelettel: Tóth Tibor

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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Gondolatok

Receptajánló

Sárgabarack lekvár
Hozzávalók:

• 1,5 kg sárgabarack (pucolt súly)
• 50 dkg cukor
• 1 késhegynyi Nátrium-benzoát

Elkészítés:

A barackokat picit átmossuk, majd forró vízzel leforrázzuk. 
Hagyjuk a gyümölcsöket 1-2 percet a forró vízben pihenni, 
hogy aztán kézzel könnyedén leszedhessük a gyümölcshéjat.
A megkopaszított barackokat kimagozzuk és apróra 
daraboljuk. 

A barack súlyának nagyjából egyharmadát kimérjük 
cukorból, és a gyümölccsel együtt egy vastagabb fenekű 
lábasba öntjük. Elkeverjük, és amennyiben időnk engedi, 
3-4 órát (de akár egy éjszakát is) pihenni hagyjuk, így időt 
adva a barackhúsnak, hogy jól átcukrosodjon.

A főzésre késznek ítélt barackot ezután közepes lángon 
felforraljuk, közben meg-megkeverve, nehogy leégjen 
(ezért is célszerű egy megbízható, vastagabb aljú fazék 
használata).

Hagyjuk egy fél percet forrni, majd vegyük takarékra, és 
alacsony lángon hagyjuk főni 2-3 órát. Közben kevergessük 
rendszeresen. Az alacsony hőfokú, hosszú főzés célja, 
hogy minél több víz elpárologjon a lekvárunkból. Ha jól 
csináljuk, nem is lesz szükségünk zselésítő anyagra.

Amikor már kellően sűrűnek érezzük a lekvárunkat, 
botmixerrel pürésítsük. Ez persze kihagyható, ha valaki a 
picit darabkásabb lekvárt szereti.

Plusz tipp: ha a turmixolás ellenére maradnak benne 
erősebb gyümölcsrostszálak (ez nagyrészt a gyümölcsön 
múlik), akkor passzírozzuk át szitán is a lekvárt. Fontos 
azonban ez esetben, hogy a passzírozás után forraljunk még 
egyet a lekváron.

A lekvárt porciózzuk sterilizált befőttesüvegekbe. A teli 
üvegek tetejére ízlés és szokás szerint tegyünk 1 kis 
késhegynyi Nátrium-benzoátot, hogy biztos ne romoljon 
meg a munkánk gyümölcse.

Az üvegeket ezután zárjuk le, és fordítsuk fejjel lefelé, majd 
tetszés szerint tegyük száraz vagy nedves dunsztba.

Jó étvágyat kívánok mindenkinek hozzá!

Kiss Andrea

„Egy olyan kultúrában élünk, 
ahol az ideális emberkép 
nagyon lesilányult és a 
tekintély elveszett. Ma az örök 
ifjúság korát éljük, ahol az a 
trend, hogy nem öregszünk. 
Nagyon materiálissá vált a 
világ, és a minőségek, tehát 
a szociális és emocionális 
tényezők háttérbe szorultak. 

A materiális tengelyre túl sok minden rakódik, míg a 
vertikális, spirituális dimenzió, ahová az embereknek csak 
a ‚minőségét’ helyezhetem fel, tovább zsugorodik. Az 
utóbbi években nem nyilatkoztam túl kedvezően a szakma 
helyzetéről. Csendben szolgálok, teszem, amire képes 
vagyok. Fáj, hogy elképesztő presztízsrombolás folyik, és 
sajnos nem úgy néz ki, hogy az irányváltás a közeljövőben 
megtörténik.”

Prof. Dr. Bagdy Emőke
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Gyereksarok

Pontösszekötő szabály:

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

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!
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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

Teljesen felújított 2 szobás, 
összkomfortos tanya a belterülethez 
közel, berendezéssel együtt ELADÓ!
Ir.ár: 13 millió Ft.
Érd.: 06/20-224-5932

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

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

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

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

Született:

Silaghi Zsolt és Somodi Dóra Nyár-
sapát, Rákóczi u. 30. szám alatti 
lakosok ZALÁN nevű gyermekük 
2020. július 8-án.

Balog László és Hernádi Krisztina 
Nyársapát, Part d. 19/B. szám alat-
ti lakosok MILÁN LÁSZLÓ nevű 
gyermekük 2020. július 10-én.

Palkovits László és Biró Csilla 
Nyársapát, József Attila út 63. szám 
alatti lakosok RÓZA KATALIN 
nevű gyermekük 2020. július 23-
án.

Köszöntjük az újszülötteket!

ANYAKÖNYVI  HÍREK Hirdetések
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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


