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Augusztus 20-ai ünnepség Nyársapáton
2020. augusztus 19-én két helyszínen zajlott le Nyársapáton 
a Szent István napi községi ünnepség. Az Árpád-parkban a 
Himnusz közös eléneklése után Földi László országgyűlési 
képviselő mondta el ünnepi köszöntőjét, majd a Cegléd 
Táncegyüttes fergeteges fellépésével tisztelegtünk Árpád-
vezérnek. Ezt követően az Árpád-szobor talapzatán 
koszorút helyeztek el az önkormányzat, az intézmények, 
a Bognár Gokart park és a civil szervezetek képviselői. A 
rendezvény további részének községünk temploma adott 
helyet. Fejéregyházi Tamás káplán atya szolgálatával 
Szent István napi misére, illetve az új kenyér szentelésére 
vártuk a lakosságot. A szentmise után hallgathattuk 

meg a Sabrosa Acustica ének-gitár duó klasszikus 
koncertjét Farkas Judit énekművész és Olgyai Gergő 
gitárművész közreműködésével. Mindkét fellépő együttes 
NAGYBETŰS MŰVÉSZETÉT, felemelő produkcióját a 
„Köszönjük Magyarország” pályázat keretében ingyenesen 
láthattuk, hallhattuk. Köszönjük mindenkinek, aki 
elfogadta meghívásunkat és részese volt Nyársapát község 
augusztus 20-ai ünnepségének, illetve köszönjük minden 
közreműködő, segítő és szervező munkáját. Olyan jó lenne, 
ha többen érdeklődnének és sokan eljöttek volna erre a 
tényleg bensőséges ünnepségre!

Nagyné Kovács Éva
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A csomagolási hulladékok gyűjtésének időpontjai:

2020. szeptember 2., 30.

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. szeptember 17.

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

A járványügyi veszélyhelyzet megszűnését követően többlet zöldhulladék gyűjtésére alkalmas zsákok 
a megszokott helyszíneken szerezhetőek be.

Megértésüket és segítő közreműködésüket köszönjük!

Ügyfélszolgálat

cím telefon e-mail honlap

DTkH Nonprofit 
Kft.

2700 Cegléd, Kút 
u. 5.

53/500-
152

53/500-
153

ugyfelszolgalat@dtkh.hu www.dtkh.
hu

Változás a házhoz menő szelektív hulladékok szállítási rendjében
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Testületi ülésen történt...

Keresd a szépet!

Sokat gondolkodtam azon, hogy írjak-e, illetve hogyan is 
szólítsam meg a nyársapátiakat úgy, hogy mindenki értse 
a szándékomat, és nehogy megbántsak valakit – ami pedig 
nagyon távol áll tőlem.

Már többször, többen írtunk arról, hogy szemetes a falu. 
Most is rettenetes állapotban van a parkolóban elhelyezett 
hulladék sziget, ahová a szelektíven gyűjtött szemetet 
vihetnénk, és csak azt. Mi itt a művelődési háznál is mindent 
megteszünk, hogy szép legyen a környezetünk kívül és 
belül is, hiszen várjuk a falu apraját és nagyját a könyvtár 
olvasójaként vagy valamelyik csoportunk tagjaként, 
akik hetente minőségi időt tölthetnek nálunk nyugodt, 
szeretetteljes légkörben. 
Sajnos nekünk is meg kellett tapasztalnunk, hogy járnak 
hozzánk – illetve a nyitott parkunkba - olyan emberek is, 
akik nem kedvelik a szépet. Most legutóbb az augusztus 20-
ai hosszú hétvégén is olyan szemetet hagytak maguk után, 
és „piszkítottak” a könyvtár elé, amit nem hagyhatunk szó 
nélkül. Ez ellen, vagyis inkább ezen emberek ellen valamit 
tennünk kell. Hogy mit, nem tudom, de annyi biztos, hogy 
nem hagyhatjuk szó nélkül, mert különben azt hiszik, hogy 
ez helyes, mert még szólni sem szólnak érte! Én most 
szóltam, és remélem, hogy nem hiába! 
Természetesen továbbra is várjuk az érdeklődő lakosságot 
nyitva tartási időnkben és még azon túl is, hiszen nyitott 
a parkunk mindenki előtt, akik megpihenni vágynak a 
padjainkon, vagy netezni szeretnének a művház rendezett 
kertjében. 
Kettősség jellemzi falunkat. Egyrészt vannak a szemetelők, 

másrészt viszont ott van az a sok szép udvar, porta és 
tulajdonosaik, akik megérdemlik a dicséretet, az elismerést, 
mert sokat tesznek a szépért. 

Az idén egy kicsit másként próbáljuk lebonyolítani a virágos 
rendezett kert versenyt, melyről már több Hírmondóban 
közzé tettük az ismertetőt. Hála Istennek szépen gyűlnek a 
pályázatok, sok fotót kaptunk már a legvirágosabb kert és a 
legszebb konyhakert kategóriában is.

Arra kérek minden kertszépítőt, hogy pályázzanak! 
Osszák meg gyönyörű kertjükről a fotóikat velünk, és 
ezt nem csak azért kérem, hogy a legjobbakat díjazza az 
önkormányzat, hanem azért, hogy nekünk, nem olyan 
nagy kertészkedőknek is ispirációt adjanak, mutassák meg 
ötleteiket, amiket mi is felhasználhatunk majd jövőre a 
saját kertünkben. Tudom, hogy hatalmas munkát jelent 
tavasztól késő őszig fenntartani azt a sok szépséget, amit 
két kezük munkájával hoztak létre, de azt is tudom, hogy 
örömet is jelent! Köszönjük és várjuk a pályázatra a fotókat 
a muvhaz@nyarsapat.hu címre! 

Ebben a cikkben igen sokszor szerepel a szép szó és nem 
véletlenül. 
Mostanában keresem a szépet. Igyekszem úgy szemlélni 
a dolgokat, hogy mindenben meglássam, illetve lássak 
valami jót, szépet. Ha minél többen így teszünk, talán hatást 
gyakorolhatunk a szemetelőkre is. 

Szeretettel:  
Nagyné Kovács Éva

Kedves Újságolvasók!

Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2020. augusztus 26-án ülésezett. 

A Képviselő-testület 2020. évben is pályázatot kíván 
benyújtani szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatására, 
melyhez 396.240 Ft önerőt biztosít. 

A testület módosította a Nyársapáti ÁMK alapító okiratát.
 
Nyársapát Község Önkormányzata 2020. december 31-ig 
a Mátyás Király Általános Iskolába, valamint a Nyársapáti 
ÁMK Elek Apó Óvodájába járó gyermekek részére 
ingyenesen biztosítja az étkeztetést.

Kis Miklós
polgármester

A járványügyi helyzetre való tekintettel az 
1. osztályosok fogadalomtétele elmarad!

Az ezzel járó anyagi támogatás átvehető 
2020. szeptember 9-én, szerdán 

8 és 16 óra között 
az önkormányzati hivatal 

7. számú irodájában!

Sikerekben gazdag tanévet kívánok!

Kis Miklós
polgármester

Kedves leendő 
1. osztályos szülők! 
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Tájékoztatás 
A PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NAGYKŐRÖSI JÁRÁSI HIVATALA 

(2750 Nagykőrös, Szabadság tér 4.) 
2020. január 01. napjával az alábbi szervezeti struktúrában látja el feladatait: 

járási hivatalvezető: Dr. Nyikos Tamás Antal

KORMÁNYABLAK OSZTÁLY
Vezető: Szöllősiné Dr. Patonai Judit
Cím: 2750 nagykőrös, Szabadság tér 4
Telefonszám: + 36 53/550 392
Fax: + 36 53/550393
E-mail: kab.nagykoros@pest.gov.hu
Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 07:00-17:00, Kedd: 08:00-16:00, Szerda: 12:00-20:00, Csütörtök: 08:00-16:00, Péntek: 08:00-14:00

HATÓSÁGI OSZTÁLY
Vezető: Kaslik Jolán Marianna
Cím: 2750 nagykőrös, Szabadság tér 4
Telefonszám: + 36 53/550 390
Fax: + 36 53/550 393
E-mail: hatosagi.nagykoros@pest.gov.hu
Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 08:00-16:00, Kedd: 08:00-12:00, Szerda: 08:00-18:00, Csütörtök: 08:00-12:00, Péntek: 08:00-12:00

GYÁMÜGYI és IGAZSÁGÜGYI OSZTÁLY
Vezető: Papp Erika Tünde
Cím: 2750 nagykőrös, Szabadság tér 4
Telefonszám: + 36 53/550 374
Fax: + 36 53/550 393
E-mail: gyamhivatal.nagykoros@pest.gov.hu
Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 08:00-15:00, Kedd: Nincs ügyfélfogadás, Szerda: 15:00-18:00, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás, Péntek: 08:00-
12:00

FÖLDHIVATALI OSZTÁLY
Vezető: Dr. Sebestyén Gyula
Cím: 2750 nagykőrös, Ceglédi út 16/B fszt. 2
Telefonszám: + 36 53/351 279
Fax: + 36 53/351 279
E-mail: foldhivatal.nagykoros@pest.gov.hu
Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 13:00-15:30, Kedd: Nincs ügyfélfogadás, Szerda: 08:00-12:00 és 13.00-15.30, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás, 
Péntek: 08:00-12:00

ÜGYSEGÉDI SZOLGÁLAT
Ügysegéd: Pető Ákos
Telefonszám: +36 20/278 6333
E-mail: peto.akos@pest.gov.hu
Cím: 2755 Kocsér, Szent István tér 1. 
Ügyfélfogadás: 
Kedd: 8:00-13:00

Cím: 2712 Nyársapát, Arany János u 11.
Ügyfélfogadás: 
Szerda: 8:00-13:00
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Óvodai hírek

Augusztus 28-án délután elbúcsúztak a nagycsoportosok 
az óvodától. A járványügyi helyzetre való tekintettel most 
tudtuk megrendezni az ünnepséget. A megható búcsúzás 
önfeledt játékba torkollott.
Óvodánk díszbe öltözött a nagy napra, így vártuk a ballagó 
gyermekeket és a vendégeket. A középső csoport nevében 3 
kisgyermek verssel búcsúzott el iskolába kerülő társaiktól. 
Elsőként Piroska néni búcsúzott, majd Marianna óvó néni 
megható, kedves szavaival bocsájtotta útjára a ballagókat. A 
„varázskapu” alatt minden kisgyermek megkapta a ballagók 
tarisznyáját és az óvoda ajándékát. Az óvodai dolgozók 
egy gyönyörű dallal köszöntek el a csemetéktől. A már 
hagyománnyá vált faültetés után az ünnepség zárásaként a 
gyerekek együtt tortáztak, majd a délután hátralévő részében 
az önfeledt játéké és ugrálóvárazásé volt a főszerep. 
Kis létszámmal, családias légkörben, de annál nagyobb 
szeretetben búcsúztunk a nevelési évtől és a leendő 
iskolásoktól.

Az óvoda dolgozói

Donászi Magda: Óvodától iskoláig 

Egyszer régen édesanyám
megfogta a kezemet,
kicsit féltem, amikor
az óvodába vezetett.

Csodálkoztam: mennyi játék,
mennyi asztal, mennyi szék,
gyorsan múlt a legelső nap,

gyorsan futott el a hét.
Négy év telt el. Négyszer láttuk

az óvoda ablakán,
hogy zöld lombok integetnek,

vagy száraz ág van a fán.
Hanem közben úgy megnőttünk,

hogy az ágyunk kicsi már.
Mesesarok helyett holnap

az iskola padja vár!

BÚCSÚZUNK…

Beszédes képek
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Iskolai hírek

A 2020/2021-es tanév során a ballagás sem úgy zajlott, 
ahogy ezt eddig megszoktuk. 
Szűkebb körben, csendesebben, viszont sokkal 
bensőségesebben. A nyolcadikosok tantermében tartottuk 
a búcsúztatást. A hetedikesek emlékeket idéző beszédét a 
nyolcadikosoké követte. 
Végül én is búcsút vettem nyolcadikosainktól. Remélem, 
hogy sikerült olyan útravalót adnunk nekik az eltelt nyolc 
év alatt, amivel sikeresen tudnak majd boldogulni a 
középiskolás éveikben. Nagyon örülök, hogy személyesen 
tudtunk búcsúzni, hiszen a nyár elején még egyáltalán nem 
volt biztos, hogy ez sikerülni fog.

Az egyik szemem sír, a másik nevet, ha a mostani 
ballagásra gondolok. Örülök, hogy el tudtunk búcsúzni 
a ballagóinktól. Az viszont elkeserít, hogy a gyerekek és 
szülők nagy többsége úgy döntött, hogy nem jelenik meg 
ezen az eseményen. Sajnálom, hogy nem érezték úgy, 
hogy búcsút kellene venniük attól a helytől, ahová nyolc 
évig jártak a gyerekek. Nemcsak tanulni, hanem az életre 
készülődni, lefektetni a felnőtt életük alapjait.
Mindenesetre én köszönöm ezt az élményt! Bensőséges, 
megható volt és mindenekelőtt személyes. Minden 
értelmében ennek a szónak.

Dóra néni

Búcsúztunk a nyolcadikosoktól

Iskolakezdés
„Betű-ország nyitogatja/ hétmérföldes ajtaját…”

(Mentovics Éva)

Augusztus 20-a után ismét megtelt az iskola élettel. 
De ezúttal nem a táborozó gyerekektől volt hangos 
intézményünk, hanem az ott dolgozó felnőttektől.
A munkára jelentkezés időszaka mindig izgalommal teli: 
hogyan kezdjük a tanévet, mi mindent kell megcsinálnunk 
a tanévnyitóig és utána, az egész tanévben.
Idén az izgalomhoz egy kis aggodalom is vegyült: vajon 
szeptember elsején kezdhetünk-e a megszokott módon, 
vagy a járvány ebbe is beleszól? Aztán jött a hír: kezdhetünk 
úgy, ahogy azt eddig is tettük, de… És ott az a fránya „de” 
szócska.
Bizonyára már sok szülő találkozott az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma (EMMI) által kiadott járványügyi 
protokollal, ami a köznevelési intézményekre vonatkozik. 
Ebben az ajánlásban részletesen megfogalmazzák, mi 
mindent kell megtennünk azért, hogy az iskolát biztonságos 
hellyé tehessük a gyerekek számára. Az általunk kidolgozott 
szabályokról bővebben az iskolában a kollégáim, illetve 

az osztályok Facebook csoportjaiban fogunk tájékoztatást 
nyújtani. Kérek mindenkit, hogy az iskola bejegyzéseit 
fokozott figyelemmel kövessék, hiszen most a személyes 
találkozások, beszélgetések jelentős részét erre a platformra 
kell áthelyeznünk.
Az izgalmak közé egy kis pozitív történés is került. Az 
év előkészítése folyamán többször is egyeztetnünk kell 
fenntartónkkal, a Ceglédi Tankerületi Központtal. Az egyik 
ilyen alkalommal elismerően nyilatkoztak arról, hogy 
mennyi új kolléga kezdett el dolgozni nálunk. A tavalyi 
három (valójában azonban öt) betöltetlen álláshelyek száma 
mostanra egyre apadt, és ha lesz egy kis szerencsénk, azt is 
hamarosan be tudja tölteni egy újonnan jelentkező kolléga. 
Ezzel a nyársapáti általános iskola szakos ellátottsága 100 
százalékossá fog válni, ami a térségünkben egyedülálló 
teljesítmény.

Egy nyugodt tanévkezdés és tanév reményében kívánok 
mindenkinek sok erőt, egészséget és kitartást!

Horváth Dóra
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Sport tábor
2020. 08. 03-án - hétfőn - vette kezdetét az iskolában a sport 
tábor az Erzsébet-táborok keretein belül. A kezdeti döcögős 
indulás után hamar megalakultak a kis csapatok, akik a 
tornatermen belül igyekeztek elsajátítani a tájékozódási 
futás alapjait. Örömmel láttam, hogy minden diák lelkesen 
kereste a kapott térképek alapján a kijelölt pontokat.
Kedden reggel a ceglédi kalandparkot hódította meg a 
nyársapáti különítmény (sport és az indián tábor). Szinte 
minden diáknak újdonság volt az akadálypálya, az elején 
még látható volt, hogy nagyon izgulnak. A védőfelszerelések 
felvétele után rövid tanuló pályán mindenki végig ment 
a segítők felügyelete alatt. Körülbelül fél óra alatt a 
legfiatalabb táborozók is magabiztosan használták az 
eszközöket, szabályokat maximálisan betartva. A reggeli 
izgalom ellenére délutánra már rutinos mászó lett minden 
diák. A kirándulás végére maradt idő egy fagyizásra, majd 
a ceglédi kresz-parkot és ahhoz tartozó játszóteret próbálták 
ki a táborozók. 
Szerdán délelőtt a petanque játékok alapjait ismerték meg. 
Meglepő módon nagyon népszerű lett, házi bajnokságot 
is rendeztünk. Ebben a játékban nem számított a kor vagy 
nem, mindenkinek meg volt a maga erőssége.  Délután 
lazulásként egy kis filmnézéssel sziesztáztak, majd az 
udvaron a tájékozódási ismereteiket ismét megmutatták 

kisebb-nagyobb sikerrel.
Csütörtöki nap délelőttjén az egyensúlyozásé volt a főszerep. 
A könnyűnek tűnő sétát lelkesen gyakorolták a kifeszített 
slackline hevederen. Bátrabbak egyedül is próbálkoztak. 
Délutánra tollasozást terveztem, de a szeles idő miatt hamar 
előkerültek a petanque golyók. 
Pénteken a szokásos reggeli után az asztalitenisszel 
ismerkedtek az alsó tagozatos táborozók, a felsősök már 
rutinosan játszottak. Házi bajnokság végül nem került 
megrendezésre, mivel időközben a számháborúhoz 
kezdtünk el készülődni. Az indián táborral összeállva 
vegyes csapatok alakultak. Az első csata kicsit lassan indult 
meg, de a következő már lendületesebbre sikerült. Délután 
folyamán a táborról készültek képregények, melyeken 
maguk meséltek el, hogyan telt el ez a pár. 
Remélhetőleg a diákoknak is annyira mozgalmas napok 
voltak, mint számomra. A konyhán dolgozó munkatársak 
sem unatkoztak, a kicsi, de annál hangosabb sportos 
csoport naponta négyszer rohanta le az étkezdét. Ezutón is 
köszönöm a türelmüket és munkájukat. 
Sok újdonságot tanultam én is a táborozás során, remélem a 
további munkámat is segítik majd a friss tapasztalatok. 

Szabó Ágnes
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Indián tábor
Az augusztusi nyári napsütés elhozta iskolánk következő 
táborait is. Dobozi Julianna és én az Indián táborban 
szorgoskodtunk a gyerekekkel. Az első napon kitaláltuk az 
indián törzsünk nevét, (Bátor Medvék) megalkottuk saját 
indián neveinket, kiválasztottuk a totemállatunkat, (medve) 
kiválasztották a gyerekek törzsünk törzsfőnökét, Vének 
Tanácsának vezetőjét, és a sámánukat. 
Megnéztük Pocahontas meséjét, melyből nagyon sok 
dologról kaptak képet, persze szépített csinosított 
változatban, általunk megkapták a valódi történetet 
a rézbőrűek és a sápadt arcúak harcáról, egymáshoz 
viszonyulásáról.
Délután kiválasztottuk a törzs leggyorsabbját, legerősebbjét, 
legviccesebbjét, legkomolyabbját különféle játékos 
vetélkedők segítségével.
Kedden kirándult a csapat, a Sport táborosokkal közösen, 
meglátogattuk a ceglédi kalandparkot. Imádkoztunk, hogy 
jó időnk legyen, mert sajnos esőt jósoltak, de szerencsére 
megúsztuk és felejthetetlen élményben lehetett része a 
gyerekeknek. Hazafelé útba ejtettünk egy fagyizót, mindenki 
kapott egy finom gombóc hűsítőt a megerőltető nap végére 
és egy kicsit még kijátszhatták magukat a Kresz park 

játszóterén. Nagyon nagy élmény volt látni mennyi gyerek 
tudta leküzdeni félelmét, hiszen sok legyőzhetetlennek 
látszó akadállyal találkoztak a különböző nehézségi szintű 
kötélpályákon a kalandparkban. Köszönjük az ott dolgozók 
kedvességét, segítőkészségét!
A hét többi napja nagyon gyorsan eltelt. Volt részük a 
gyerekeknek gyógynövények tanulmányozásában, egy 
kicsit kertészkedtünk a relax parkban, a kertész táborosok 
szépen elültetett és megalkotott kiskertjében segédkeztünk, 
hogy a gyomok ne tegyék tönkre lelkes munkájukat, 
megismerkedtek az indiánok öltözködési szokásaival, 
készítettek saját elképzelés alapján női és férfi viseleteket 
rajzolással, színezéssel, készítettek ékszereket: nyakláncot, 
karkötőt, törzsi fejdíszt. Készítettünk álomfogót a rossz 
álmok elűzésére. 
Pénteken zárásként az Indián és a Sport táborosok egy nagy 
közös számháborúzásban vett részt. Nagyon élvezték a 
gyerekek. Ügyesen, sportszerűen játszottak!
Nagyon jó kis hetet zártunk. Volt dínom-dánom, móka, 
kacagás, egy kis munka, sok pihenés, játék. Remélem a 
gyerekek is annyira élvezték, mint mi tanító nénik!  

Abonyi Viktória
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„Kuktálkodtunk”

Augusztus első hetében folytatódott a napközis táborok 
sora. Ebben az évben első alkalommal került megrendezésre 
a Kiskukta tábor, ahol termetük, koruk és konyhabeli 
tudásuk alapján is igazi kiskukták tevékenykedtek. Csupa 
főzésnélküli ételt, italt készítettek. A somlói galuska, tzatziki, 
gyümölcsbólé, franciasaláta, kaszinótojás készítésével 
ismerkedtek. Majd lépésről lépésre követve a „főszakács” 
utasításait el is készítették a finomságokat. Természetesen 

a kemény munka gyümölcseit közösen el is fogyasztották. 
Kirándulni Hajósra ment a csapat, ahol megcsodálták a 
barokk kastélyt, bemásztak a füstjáratba, lemásztak a kútba. 
Utána hatalmas sétát tettek a pincefaluban. 
A tábor értékelésekor a gyerekek hangot adtak kérésüknek: 
ilyen tábor legyen jövőre is!

Dancsó Rozália
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Királyi barangolások és természet tábor
2020. augusztus 10-én elindult a soron következő Erzsébet 
táboros turnusunk, ami a Királyi barangolások és természet 
tábor néven futott. 
A hét folyamán mindkét témával foglalkoztunk. Hétfőn 
megnéztük a videót a helyes kézmosásról és az oktató videót 
a kialakult helyzettel kapcsolatban, hogyan előzhetjük 
meg a bajt. Ezek után elkészítettük a csapatok címereit, 
és mindhárom csapat kitalált egy nevet magának. A hét 
többi napján is csapatokban dolgoztunk, és ha versenyre 
került a sor, akkor szépen csapat munkával oldottunk meg. 
Kedden kirándulni voltunk Kecskeméten az Arborétumban. 
Itt megnézhettük a különböző növényeket, a bátrak 
felmentek a kilátóba is. Megálltunk a játszótéren, ahol 
szuperül éreztük magunkat. Hazafelé ettünk fagyit, ki mit 
választott. Szerdán, rókavadászatot tartottunk délelőtt, ahol 
a nyertes vadászcsapat jutalomban részesült. Megnéztünk 
pár videót Mátyás királyról, a reneszánsz korabeli étkezési 
szokásokról. Délután kicsit szépítettük az iskola udvarát, 
gyomláltunk, illetve locsoltuk a virágokat. Ezután mindenki 
kapott feladatot. Gyűjtöttek leveleket és bogyókat. Majd 
ezeket felragasztották egy kartonra és meg is nevezték 

azokat. Miután ezzel végeztünk, szabad játék következett 
az udvaron. 
Másnap délelőtt ökológiai lábnyomot számoltunk Mátyás 
király idejéből, illetve mindenki kiszámolta mekkora a saját 
ökológiai lábnyoma. Volt, akié nagyon magas számot ért 
el, de volt olyan is, aki teljesen jó értéket kapott. Délután 
fejdíszeket, ékszereket és kardokat díszítettünk. A nap 
levezetéseként sorversenyekkel zártuk a napot.
Pénteken nagy készülődés volt az előadásra, ahol egy 
reneszánsz lakodalmat adtunk elő. A lányok hozták 
otthonról a szép ruhákat a tánchoz, a fiúk a kardokat és az 
erejüket készítették elő. Délelőtt próbáltunk többször is, 
eltáncoltuk a lányokkal a reneszánsz táncot, a fiúk a lovagi 
tornát próbálták. Délután 2 órakor előadtuk a tábor többi 
lakójának a kis előadásunkat. Nagyon jól telt a hét. Sokat 
voltunk kint a levegőn, a gyerekek játszottak, beszélgettek, 
jó volt látni őket. 
Köszönjük a lehetőséget, hogy egy nagyszerű hetet 
tölthettünk együtt!

Kulcsárné Mónika néni és Kunosné Julika néni
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Kézműves tábor
Augusztus második hetében tartottuk meg kézműves 
táborunkat, melyet szorgos kezek táborának is nevezhettünk 
volna. Ezen a héten Dancsó Rozália és jómagam hódoltunk az 
egyik szerelmünknek, a „kretívoskodásnak”. A hétfői közös 
csapatmegbeszélés után megnéztük azt a videót, amit az 
Erzsébet Alapítvány készített a vírus megelőzéséről. Miután 
nemcsak megnéztük, hanem át is beszéltük a szabályokat, 
belevetettük magunkat az alkotás örömeibe. Hímeztünk, 
dequpázsoltunk, papírmaséztunk, mértünk, fűrészeltünk, 
szögeltünk. Miközben megfáradt kezeinket pihentettük, 
természetesen jutott idő játékra is. Számháborúztunk a 
Relax parkban, tollasoztunk, fociztunk, fogócskáztunk. 
A hét megkoronázásaként ellátogattunk Kecskmétre az 
Arborétumba, ahol megismerkedtünk szebbnél szebb 
növényekkel. Sétánk során megmásztuk a kilátót és a 
játszótéren található játékokat is kipróbáltuk. A gyerekek 
nagy nagy örömére visszafele úton megálltunk fagyizni a 

Nagy gombóc nevű fagyizónál. 
Kijelenthetem, hogy nagyon jó hangulatú tábort zártunk 
pénteken. A nap fénypontjaként üstben főtt kukoricát 
fogyasztottunk el közösen, amit ezúton is köszönünk a 
Bonduelle Central Europe Kft. Nagykőrösi üzemének! 
Nagyon ízletes volt, örömmel csemegézett belőle kicsi és 
nagy egyaránt!
Az idő rövidsége ellenére köszönjük az iskola vezetőségének, 
hogy megtervezték és megszervezték táborainkat!
Segítők nélkül ez a tábor sem valósulhatott volna meg. 
Köszönjük Hartyányi Lászlónénak, Vargáné Palásti 
Juliannának, Mohelláné Barna Ildikónak, Nyilas Katának 
és Mata Lászlónénak az egész heti önzetlen munkát!

Mindenkinek eredményes tanévet kívánok!

Kiss Andrea
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Művelődési ház hírek

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. 
A díjazottak neveit az októberi Hírmondóban és Nyársapát 

facebook oldalán tesszük közzé.
Az ajándékokat mindenki személyesen a lakásán fogja 
megkapni!

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

Amikor az ember és a föld összefog

Mióta riportokat kezdtem készíteni a Hírmondóba, 
szándékomban állt, hogy egy fiatal, vagy egy középkorú 
gazdával beszélgethessek, jobban megismerhessem az 
életét. Talán azért, mert több, mint 50 évet töltöttem tanyás 
faluban, magam is szeretem a földet, de az érdeklődés igazi 
indoka az, hogy településünk tipikus mezőgazdasági terület, 
ezért a lakosság jelentős részének az élelmiszergazdaságból 
kell, kellene megélni. Nagy örömömre Szabó Albert és kedves 
párja barátságos otthonában egy bő órát beszélgethettünk 
életformájukról, munkájukról, vágyaikról és arról, hogy 
milyen értékek jelentenek számukra prioritást. 

Aki a XXI. században a földből él meg, annak feltétlenül 
kell-e tisztelni, szeretni, hálásnak lenni az anyaföldnek, 
vagy csak a profit a lényeges?

Mi úgy gazdálkodunk, hogy teljes szívvel, energiával 

odatesszük magunkat a munkába. Megismerkedésünket 
is befolyásolta a földművelés, a fóliázás. Viola szülei is 
fóliával foglalkoznak, én is érdeklődtem a téma iránt, így 
gyorsan megteremtődött a közös érdeklődés. 18 éves korom 
óta önállóan gazdálkodok. Ha a földet szeretjük, megadunk 
neki mindent, amire szüksége van, visszahálálja a törődést. 
Területünkön mindig rendet teremtünk, a szemetelésre 
allergiások vagyunk. Folyamatosan szépítjük, fásítjuk 
birtokunkat, a kertészkedés az egyik örömforrásunk.

Arra szeretnélek kérni benneteket, hogy röviden mutassátok 
be a családotokat.

Szabó Albert vagyok, tősgyökeres nyársapáti, alapiskoláimat 
az Erdei Ferenc Általános Iskolában végeztem, majd sokféle 
iskolában tanultam, vasipari, boltvezetői, benzinkutas 
vizsgát és főiskolát végeztem. 20 évet Cegléden éltem az 
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első feleségemmel, de közben Nyársapáton gazdálkodtunk 
a földjeinken. 2005-ben jöttem a Mikla-kertészetbe, ahol 
vezető voltam. Előző házasságomból 3 gyermekem van, 
legnagyobb fiam attasé Dániában, ő is benne volt abban 
a teamben, amely hazánkba hozta a BNW autógyártást. 
Középső gyermekem főiskolás, a kicsi gimnazista. 2013-
ban jöttünk össze jelenlegi feleségemmel.
Fabian Violetta a nevem, Vajdaságból származom, Baján 
és Szarvason végeztem tanulmányaimat, majd Csekeszőlőn 
telepedtem le. Végzettségem óvónő és egészségügyi 
asszisztens. 2013-tól a falu lakója vagyok. Alberttal közös 
gyermekünk Gréti, nagyobb lányom Petra és Szabolcs fiam 
az előző házasságomból való, de most közösen neveljük 
őket. Összesen hat gyermekünk van. Picit félő, egyikük sem 
fogja folytatni kertészeti tevékenységünket. 

Sokszor hallom, hogy némi irigységgel beszélnek a 
gazdákról, hogy milyen sok támogatást kapnak, meg milyen 
sok jövedelmük van. Valóban ilyen „rózsás” a helyzet? 
Vagy rengeteg munka és áldozat árán lehet sikert elérni?

A kertészeti tevékenységet eddig nem nagyon támogatták. 
10 hektárra 700.000.Ft-ot kaptunk, csak viszonyításnak 
említeném meg, ha a szél egy fóliát felszakít, annak pótlása 
minimum 200.000.-Ft-ba kerül és összesen több, mint 60 
fóliaházunk van összesen. Az induláskor 50 millió forintot 
fettünk fel, még 13 millió forintot kell visszafizetnünk. 
Mindenünk jelzálog alatt van, ha valami krach bekövetkezne, 
a képletes „giotin” egyből ránk csapna. Ezzel a félelmetes 
érzéssel most még borzasztó együttélni. A pályázatoknál 
érdekes dolgok vannak, hiszen a pest megyei gazdák csak 
40 %-os támogatást kaphatnak, abból ki kell fizetni a 
pályázatírót és egyebeket, végül is 15-20 %, ami igazából 
felhasználható. 

Beszéljetek kérlek egy dolgos napotokról! 

Fél ötkor kelünk, ekkor indul a locsolás. Majd később 
elkezdődik a munkások irányítása, a betakarítás délig tart. 
Délután válogatás, piacra készítés, csomagolás a feladat 
15 óráig. Ez után Viola megy a piacra az áruval és nagyon 
örülünk, ha éjjel 11 órakor már itthon van. Az idén volt 
olyan időszak a sok munka miatt másfél hónapig nem tettem 
ki a lábam a birtokról. Alig tudtam valamit a falu életéről, 
legfeljebb csak annyit, amit a Hírmondóból olvastam. Nem 
a koronavírus volt az oka, hanem az irdatlan sok feladat. 

Van-e valamiféle munkamegosztásotok? 

Igen, nagyjából van. Viola említi: „én a kereskedelmi, 
pénzügyi résszel foglalkozom, Berci az öntözés, permetezés 
és aktuális feladatok főnöke, szakembere”. 

Milyen zöldségfélék termesztésével foglalkoztok nagyobb 
volumenben?

Kedvenc növényünk, talán „szerelmünk” a paprika (fehér 
vagy hegyes, erős), sajnos kevés a haszon rajta. Tartunk 

nagy mennyiségben szamócát, káposztaféléket, burgonyát, 
sárgadinnyét.

Mi motivál benneteket a vállalkozásban? 

Folyamatosan 3-4 családnak munkát, megélhetést 
biztosítunk, ez nagy felelősség, de felemelő dolog is. 
Egyfajta szabadságérzést, önállóságot, függetlenséget 
érzünk, a befektetett munkánk közvetlen hasznát is átéljük. 
Nem szidjuk a főnököt, mindenért magunk felelünk. 
Természetesen bízunk a kedvező időjárásban és a piaci 
lehetőségekben. Mikor csodaszép és értékes paprikáink 
először megérnek, mindig késleltetjük a szedést. Szinte 
szívünkhöz, lelkünkhöz nőnek, sajnáljuk, hogy elkerülnek 
tőlünk. Ezt akár teremtésnek is nevezhetjük. Elkötelezettek 
vagyunk az egészséges termékek előállításában, ahol csak 
lehetséges, biológiai növényvédelemmel gazdálkodunk a 
fóliaházakban. Nagyon leegyszerűsítve, hasznos bogarakat 
telepítünk az ágyások közé és azok a kártevőket elpusztítják. 
Ezeket minden tavasszal Szlovákiából szerezzük be 
milliókért. Máskor méheket hozunk a beporzáshoz, minden 
tekintetben nagyon figyelünk az optimális megoldásokra.

Mit szeretnétek fejleszteni, milyen a jövőképetek?

Szeretnénk vállalkozásunkat, földterületünket bővíteni, 
a fűtött területeket növelni, így a téli hónapok is aktívak 
maradnának. Nem mindig könnyű a tervezés, hiszen a 
külföldről behozott olcsóbb termékek nagy konkurenciát 
jelentenek, de az is előfordult már, hogy a szamócánk a bécsi 
piacra került. Vannak még más veszélyek is, mostanában 
gyakoriak az új kártevők, sőt a szabadföldi gazdálkodás 
a szélsőséges időjárás miatt az erős napsütés okán egyre 
jobban megkérdőjeleződik. 

Ennyi munka, feladat mellett van-e idő pihenésre, 
szórakozásra, kulturálódásra? 

Nem élünk nagy társasági életet, csak családi összejöveteleket 
rendezünk. Sajnos senkire nem tudjuk hagyni ezt a nagy 
gazdaságot, ezért 1-2 napra tudunk csak elmenni. Néha 
nagylányommal színházba is eljutunk. Már hónapok óta 
elromlott a televíziónk, szinte észre sem vettünk. Sajnos 
üdülni hosszabb időre nem tudunk elmenni. Gyakran még 
a falusi ünnepségeken sem tudunk részt venni, mert az árut 
vinni kell a piacra. 

Így butának tűnik a kérdésem, hogy a közéletre figyeltek-e, 
vagy be tudtok-e kapcsolódni a falu életébe, hiszen nincs 
időtök. Van-e olyan dolog, aminek a megvalósulását 
szívesen látnátok a faluban? 

Jó lenne, ha kialakulna egy szép, tartalmas faluközpont. 
A település bejárata, utastól, parkostól igényesebb lenne, 
fontos lenne a közterületek bekamerázása, kevés a fa, 
kevés a zöld terület. Sok háznál igénytelenség tapasztalható 
a kertgondozásban. Talán kicsit azt is érezzük, hogy az 
összetartással is gondok vannak. Hiányoznak azok az 
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 A Templomkert virágai

emberek, emberi találkozások, amik régebben természetesek 
voltak. Jó volt Miczi Flóri bácsival, vagy Tóth Pista bácsival 
beszélgetni, derűt, optimizmust, reményt adtak. 

Kedves Violetta és Berci, köszönöm őszinte válaszotokat, 
nagyon jól éreztem magam köztetek. Jó látni aktivitásotokat 
és a modern növénytermesztésbe befektetett szaktudásotokat. 

Vigyázzatok magatokra, pihenjetek is, mert ez a kemény 
munka kikezdheti az egészséget! Kívánom, hogy legyetek 
követendő példái a fiataloknak, valósuljanak meg terveitek 
és legyetek boldogok!

Tisztelettel: 
Tóth Tibor

 

Jelenlegi világunk hirtelen sokszor torznak tűnő jelenségei, 
változásai a magunkfajtákat elkeserítik. Az irigység, 
negativizmus, agresszív, gátlástalan hazudozás, az értékek 
devalválódása, „a múltat (benne az időseket is) végképp 
eltöröljük” jelszóval azonosulni nem mindig könnyű. 
Ebben a helyzetben nagyon felüdítő, reményt adó, ha 
valami pozitív hang, vélemény, cselekedet megjelenik 
kis falunkban. Sokan mondják, hogy rohanó és zaklatott 
világunkban már a szó kevés. Az igazi dolog, amire felkapja 
a jóérzésű ember a fejét, az a cselekvés, a pozitív példaadás. 
A főutcán mindenki szeme előtt bizonyossággá válik már jó 
ideje, hogy néhány ember példás együttműködésének egy 
rendezett, szép környezet az eredménye. Ez az esztétikus tér 
fogadja nap-mint nap a nyársapáti polgárokat a templom 
környezetében. Egy rövid beszélgetésre jöttünk össze a 
Kormány családnál: Benkó Jánosné, Kormány Istvánné, 
Bimbó Istvánné, Pásztor Jánosné (bár a társalgásból 
most kimaradtak, esetenként Kormány István, Pásztor 
János és Nagy Balázs is besegítenek a kertrendezésben). 
Meg szeretnénk röviden fejteni a hitből és a szépérzékből 
fakadó öröm lényegét. Tudom, hogy minden érdekelt család 
otthona, utcai környezete példás rendben van és a napi 
gondoskodás, kertészkedés a szeretetet szinte sugározza.

Első kérdésem: miért nem elégedtetek meg, hogy a magatok 
környezetében rend, tisztaság és szépség van? 

Mi mindannyian úgy gondoljuk, hogy minden dologban 
az első és legfontosabb a kezdeményezés. Mert ehhez 
kapcsolódnak – vagy éppen sajnos mostanában nem – az 

emberek. Ebben az esetben Margitka kezdte a templom belső 
otthonossá tételét, most pedig a templom környezetének 
folyamatos ápolását, virágosítását, gondozását, öntözését. 
Ez így van rendjén, Isten háza kívül és belül legyen 
rendezett, harmonikus, sugározza a krisztusi szeretetet. 

Valakitől kaptak biztatást, segítséget? 

Elsősorban belűről jött a biztatás, lelkünkből, jóérzésünkből, 
hiszen azt szeretnénk, ha az egész falu rendezett lenne. 
Polgármester úr is örült a pozitív kezdeményezésnek, a 
hivataltól is kaptunk virágokat, de nagyrészt saját magunk 
nevelte virágainkat ültettük ki. Pici fejlesztéseket Bimbó Pál 
és a közmunkások segítő közreműködése teremtette meg. 

Van-e a kis csoportban valamifélemunkamegosztás?

Igen, hiszen nincs minden nap 4-5 emberre szükség. Ezért 
két csoportot szerveztünk, minden pár egy-egy hétig szépít, 
locsol. 

Milyen visszajelzéseket tapasztaltatok? 

Tamás atya halkan és szelíden mindig megjegyzi: „Nagyon 
szép a templomudvar, köszönöm!” Az önkormányzat is 
elismeréssel reagált, a hívek is hálás szemmel pillantanak 
ránk. De van sajnos ellenkező, cinikus, gúnyolódó 
megjegyzés is: „Talán nincs elég munkád otthon?” Máskor 
ezt hallani: „Hová mész?” A válasz: a templomba. „Akkor 
biztos sok bűnöd lehet.” Picit bánkódunk ezeken szavakon, 
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de sajnos sokszor nem tudják az emberek, hogy milyen 
butaságot szólnak. A lényeg: mi szeretünk együtt dolgozni, 
mi szeretjük hitünket, és valahogy úgy érezzük, hogy nem 
csak a lakóházunk az otthonunk, hanem az egész falu. 

A gondozatlanságot, a sok szemetet látva bizony akár el is 
keseredhetnénk. 

Nem elkeseredni kell, hanem dolgozni. Nem szemetelni 
kell, hanem rendesen élni. Innen is üzenjük azoknak, 
akik a templom kertben szemetelnek, sőt még WC-nek is 
használják azt, hogy „ajándékukat” vigyék inkább haza.

Milyen fejlesztéseket, segítséget kérnétek, vagy látnátok 
jónak?

Első az, hogy nagyon nagy szeretettel és hitbéli tisztelettel 
várunk minden segítő szándékú embert (még nem hívőt 
is). Minél többen vagyunk, annál többet, jobbat tudunk 
megvalósítani, annál nagyobb hatású a példánk. Jó lenne az 
elszáradt tujákat kiszedni, elszállítani. Tavaszra szélesebb 
és több sávot felásni a virágoknak. S ha pénzünk is lenne 
(mostanában egyre kevesebb) egy esztétikus kerítéssel 
jelezni, hogy ez egy szakrális tér. 

Idősödünk, majd eltávozunk az anyagi világból. Mi lesz a 
jövőben a templommal?

Jó kérdés. Nehéz kérdés. Fontos lenne, ha az 
odafigyelő közösség együttműködne az egyházzal és az 
önkormányzattal. Ha valaki vonzó, harmonikus ember 
összefogná a fiatalokat és bevonzaná a templomba, akkor 
lenne hitélet, lenne jövője a templomnak, egyébként családi 
háttér, biztatás, példa, kézen fogás nélkül csak a csoda, vagy 

a megtérés segíthet.
Ha szerveznénk kirándulásokat, zarándoklatokat, 
templomi misén kívül beszélgetéseket, énekelni, imádkozni 
összejönnénk házaknál, népesedne-e a hívők, templomba 
járók száma?

Nem lehet tudni, de lehetne ilyen kezdeményezés is. 
Régebben voltak ilyen próbálkozások, de mindig valahogy 
elgyengültek. Sajnos nagyon kevés a diák, fiatal a misén, 
nincs ministránsunk sem. El kell menni Nagymarosra vagy 
Mátramindszentre, ahol komolyabb, példás hitélet folyik és 
meg kell kérdezni, ők hogyan csinálják. Családi tradíció vagy 
egyéni megtérés nélkül nehéz a helyzet. A templomba járók 
között is akadhatnak képmutatók, de bűntelen ember nincs. 
De a Jóisten mindig feloldoz. Érdekes megfigyelésünk, 
hogy az adventi időszak ragyogó rendezvénysorozatára 
nagyon sokan eljönnek. Ez példás siker, de az elkeserítő, 
hogy kevesen járnak vissza az év további vasárnapjain a 11 
órakor kezdődő szentmisére. 

Az idő pillanatok alatt eltelt, másról, de fontos dolgokról 
beszélgettünk még. Megrendítően jó tapasztalni, hogy 
milyen aktívak, milyen kreatívak tudnak lenni az idősek, 
örökifjak, lélekkel, szeretettel teli emberek.

Kedves Erzsike! Köszönöm, hogy helyet adtál a 
beszélgetésnek, hogy tisztelettel befogadtál bennünket. 
A kis szeretetközösségnek azt kívánom, hogy nagyszerű 
értékeitekkel, szépérzéketekkel, szorgalmas munkátokkal 
még jó egészségben sokáig világító lámpásként adjatok 
reményt falunk egész közösségének. 

Tisztelettel:
Tóth Tibor
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Sport hírek

II. Kovács László Emléktorna
Idén második alkalommal szervezhettük meg Kovács 
László emlékére rendezett kispályás teremlabdarúgó 
bajnokságunkat.
Az emléktorna 2019. november 30-tól 2020. február 29-ig 
hétvégenként került megrendezésre 10 csapat részvételével.
Csapatok: Csabagyöngye (Cegléd), Árpád-Szpcdse 
(Cegléd-Ceglédbercel), OldBoys (Nyársapát), Drink Team 
(Nagykőrös), Csibészek (Cegléd), Gelbert Eco Fc (Abony), 
Szeszspanyol (Nyársapát), Arc Fc (Nyársapát), Apáti Dance 
Club (Cegléd-Nyársapát), Nyársapát.
Egy nap egy mérkőzést játszottak a csapatok 18 fordulón 
keresztül. Az erőviszonyok már az első fordulókban 
kirajzolódtak. Nagyon sok parázs hangulatú mérkőzést 
láthattunk hétről hétre. Végül a nyársapáti Oldboys csapata 
lett a bajnok, mindössze 1 ponttal megelőzve az Apáti 
Dance Club csapatát, illetve 4 ponttal megelőzve a harmadik 
helyezett Szeszspanyol csapatát.
Sajnos a március 8-ra tervezett díjátadó vacsorát és a vele 
egybekötött ünneplést a Corona Vírus miatt bizonytalan 

ideig nem tarthattuk meg, de végül augusztus 8-án sikerült 
megtartanunk méltó ünnepélyes keretek között. 

Különdíjakat is osztottunk:
Gólkirály: Viniczai Viktor 76 góllal (Apáti Dance Club)
Legjobb játékos: Nagy Szabolcs (Szeszspanyol)
Legjobb kapus: Szerencsés Attila (Oldboys)

Köszönjük a csapatoknak, hogy részt vettek a tornán! 
Reméljük, hogy a III. Kovács László emléktornán ismét 
hasonlóan változatos mérkőzéseket láthatunk.
Hálásan köszönjük a támogatást, segítséget az 
önkormányzatnak, Kis Miklósnak, Lugosi Istvánnak és 
Lugosi Istvánnénak, Apáti Dance Clubnak és Lócskai 
Istvánnak, Bendő Jánosnak, Pásztor Lászlónénak és Pásztor 
Lászlónak, Horváth Zsuzsannának és a Coop boltnak. Idén 
novemberben is szeretettel várjuk a labdarúgás szerelmeseit!

Szervezők
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Győri Gábor r. zászlós, 
körzeti megbízott 

telefonszáma: 
70/492-0784
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Receptajánló

Szilvás joghurtos bögrés süti

Hozzávalók:

Tészta

• 3 bögre finomliszt
• 10 dkg gyümölcscukor
• 1.5 dl görög joghurt
• 10 dkg vaj
• 4 db tojás
• 1 teáskanál vanília kivonat
• 1 citromból nyert citromhéj
• 1 teáskanál sütőpor
• 1 kávéskanál szódabikarbóna

Töltelék

• 50 dkg szilva
• 1 teáskanál fahéj
• 1 evőkanál nádcukor

Elkészítés:

Tészta:

A hozzávalókat egy nagy keverőtálban robotgéppel 
összekeverjük. A tésztát sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük, 
tetejét beborítjuk a negyedelt, ízesített szilvákkal. 180 
fokon, 35-40 perc alatt megsütjük. Tűpróbával ellenőrizzük 
a tészta ragadósságát.

Töltelék:

A szilvákat megmossuk, szárazra töröljük, kimagozzuk, 
negyedekre vágjuk. Egy tálcára úgy rakjuk le, hogy a belseje 
álljon felfelé, amire kevés nádcukrot és fahéjat hintünk.

Jó étvágyat kívánok hozzá!

Kiss Andrea
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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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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

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:

Zatykó József és Molnár Tímea 
2020. augusztus 22-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

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

Hirdetések

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


