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Nyársapát Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást 
nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című, PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 azonosító 

számú felhívásra. 
A projekt a Pénzügyminisztérium támogatásával valósul meg. A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési 
Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott 

pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból. 
Az önkormányzat a 2019. július 08-ai döntés alapján 199,88 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével 

megépítheti a település bölcsődéjét.

Kedvezményezett neve:   Nyársapát Község Önkormányzata
Támogatási Szerződés száma:   PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/27
Projekt címe:     Nyársapát Község bölcsőde építési projektje
Beruházás helyszíne:    Nyársapát, József Attila út 20. hrsz. 158
Projekt összköltsége:    210,40 millió forint
Támogatás összege:    199,88 millió forint
Támogatás intenzitása:    95%
Projekt kezdete:    2020. december 11.
Tervezett befejezés dátuma:   2021. december 31.
Kivitelező:     EU-ÉPÍTŐ Építőipari Kft.

A támogatás eredményeképp a település meg tudja valósítani régi vágyát, hogy megépüljön a község első bölcsődéje. 
A tervezett két csoportszobás, egyszintes bölcsőde maximum 28 kisgyermek elhelyezésre lesz alkalmas. Az intézmény 
a József Attila út 20. szám alatt helyezkedik majd el, közvetlenül az óvoda mellett. Az új építésű épület komplex 
akadálymentesítése is megvalósul, egyenlő esélyt teremtve ezzel minden látogató számára. Az épület mellett a gyermekek 
életkori sajátosságainak megfelelő, biztonságos játszókert is kialakításra kerül. 
A kivitelező cég kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történt meg, ennek alapján a kivitelezési munkálatokat az 
EU - ÉPÍTŐ Építőipari Kft végzi. A vállalkozási szerződés, mindkét fél aláírását követően, 2020.12.11-én lépett hatályba. 

További információ kérhető:
Varga Edit - sajtóreferens

varga.edit@mailpartner.hu

Sajtóközlemény 
NYÁRSAPÁT KÖZSÉG BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSI PROJEKTJE

projekt kezdés
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Befejeződtek az alapozási munkálatok, a falazási fázissal tovább halad a bölcsőde építése.

Tájékoztató a 
gyermekétkeztetésről

Kormányunk lehetővé tette, hogy Nyársapát Község 
Önkormányzata továbbra is ingyenesen biztosítsa 2021. 
I. félévében a nyársapáti óvodába és iskolába járó 
gyermekek étkeztetését.

Kis Miklós
polgármester

JELENTKEZÉS SZÁMLÁLÓBIZTOSNAK!

A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a 
számlálóbiztosok végzik. A számlálóbiztosnak a terepmunka 
során kb. 200 címen kell címellenőrzést végeznie, és kb. 
130-150 címen kérdőívet kitöltenie.

A számlálóbiztosokkal szembeni elvárások: A 
számlálóbiztosnak legalább középfokú végzettséggel, 
magabiztos számítógépes ismerettel kell rendelkeznie. 
Rendelkeznie kell továbbá saját eszközzel és interneteléréssel 
az e-learning tananyag eléréséhez és a vizsga elvégzéséhez, 
valamint elektronikus és telefonos elérhetőséggel a 
folyamatos és hatékony kapcsolattartás érdekében.

A számlálóbiztosok kiválasztása a helyi népszámlálási 
felelős feladata.

Kérem, hogy amennyiben számlálóbiztosnak jelentkezne, 
küldje el nevét és elérhetőségi adatait (telefonszám, e-mail 
cím), legkésőbb február 28-ig, a jegyzo@nyarsapat.hu 
e-mail címre!

Dr. Bicskei Krisztina jegyző
helyi népszámlálási felelős

Védőnői tanácsadás
Önálló védőnői tanácsadás (várandós): 
  kedd 9-11 óra
Önálló védőnői tanácsadás (csecsemő, kisgyermek): 
  kedd 11-13 óra
Orvossal tartott tanácsadás (csecsemő, kisgyermek): 
  kedd 13-14 óra
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NÉPSZÁMLÁLÁS 2021.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 
2021. május 1. és június 28-között 

Magyarország területén teljeskörű nép- és 
lakásszámlálásra kerül sor.

A népszámlálás egy olyan egyedülálló statisztikai 
adatfelvétel, amely a begyűjtött adatok teljessége és területi 
részletezettsége révén teljes körű képet nyújt a népesség és 
a lakásállomány jellemzőiről.

A népszámlálásra vonatkozó legfontosabb szabályokat - így 
a gyűjtendő adatok körét is - a 2021. évi népszámlálásról 
szóló 2018. évi CI. törvény (népszámlálási törvény) írja elő, 
mely szerint az adatszolgáltatás - az egészségi állapotra, 
a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a 
nemzetiségre vonatkozó adatkörök kivételével - kötelező, az 
adatszolgáltatók kötelesek azokat a valóságnak megfelelően 
megadni.

Az adatgyűjtés - a mai kor igényeinek megfelelően - egyrészt 
interneten, a kérdőívek önálló kitöltésével, valamint 
elektronikus eszközöket használó számlálóbiztosok 
közreműködésével (papír alapú kérdőívek nélkül) valósul 
meg.

A népszámlálás 3 időszakra tagolódik:

1. időszak - 2021. május 1. és május 16. között: az 
internetes önkitöltés időszaka (az online kitöltött 
kérdőíveket az adatgyűjtő rendszer 2021. május 16-án 
éjfélig fogadja);

2. időszak - 2021. május 17. és június 20. között: a 
számlálóbiztosok általi személyes adatgyűjtés időszaka 
(azok körében, akik részéről az internetes önkitöltési 
időszakban nem érkezett elektronikus kérdőív);

3. időszak - június 21. és június 28. között: pótösszeírás 
időszaka (ekkor az összeírásból kimaradt személyeknek 
kell jelentkezni a helyi népszámlálási felelősnél 
(jegyzőnél), az önkormányzati hivatalban.

A népszámlálást megelőzően a Központi Statisztikai 
Hivatal (KSH) valamennyi magyarországi címre 
felkérő levelet fog küldeni a népszámláláshoz kapcsolódó 
legfontosabb információkról, mely tartalmazni fogja az 
internetes önkitöltéshez szükséges belépési azonosítót is.

A felkérő levél nevet nem, csak címet tartalmaz, ezért a 
pontos felkérés érdekében elengedhetetlen, hogy a levelek 
a megfelelő címekre érkezzenek. A postai kézbesítés 
minél pontosabb teljesítése érdekében kérem a Tisztelt 
Lakosságot, hogy a házszámokat, illetve többlakásos 
épületek esetében az ajtószámot is pontosan tüntessék fel 
az épületeken és a postaládákon!

A KSH a népszámlálással kapcsolatban részletes 
tájékoztató oldalt (www.nepszamlalas2021.hu) indított, 
ahol 2021. január második felétől további naprakész 
információk érhetők el az összeírásról, a népszámlálás 
jelentőségéről, az adatfelvétellel kapcsolatos eseményekről 
és teendőkről.

dr. Bicskei Krisztina jegyző
helyi népszámlálási felelős
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Válasz Tóth Tibor „Vagy egyik, vagy másik” c. cikkére

Már a cikk Nyársapáti Hírmondóban megjelenése óta 
próbálok válaszolni arra, de mindig oda jutok, hogy kitörlöm 
az egész addig megírt szöveget a szerkesztőből, mert 
egyrészt egyáltalán nem vagyok újságíró alkat, másrészt már 
az esetleges válaszadás előtt leírja, hogy milyen az, akinek 
más a véleménye (nem spórolt a jelzőkkel, csak egy párat 
említek meg):  balliberális, anarchista, migrációtámogató, 
bűnös, frusztrált, gyarmattartó, hatalombeágyazó, hazug, 
globalista.

Ezzel szemben szerencsére a jelenlegi kormány nemzeti, 
keresztény, rendpárti, konzervatív.

Írásában több állítást tesz, többek között azt, hogy nem 
kíván belefolyni a “harcba”, majd igen súlyos szavakkal 
teletűzdelt cikket ír, amiben pár sorral később azt írja, hogy 
a 2022-ben választásokig havi rendszerességgel fog egy-
egy témában cikket megjelentetni (a januárival együtt az 
több, mint 10 cikk). Sorait olvasva el kell, hogy mondjam, 
hogy amit Ön csinál, az maga a harc, amiben elméletileg 
nem vesz részt, ráadásul Ön kezdte el ezt a harcot ezzel a 
cikkel, nem pedig az úgynevezett “ellenzék”.

A másik fontos dolog, hogy két pólusról ír, tehát az a 
személy, aki az Ön cikkére válaszol, de mondjuk nem 
gyűlöli a menekülteket/migránsokat, vagy másban nem 
ért egyet Vezérlő Csillagunk gyűlöletpropagandájával, 
amit Ön is örömmel oszt ezeken a hasábokon, gondolom 
automatikusan az ellentétes csoportba kerül. Bravó, így 
bizonyára sok embernek lesz kedve leírni a véleményét…

Ezen okból kifolyólag természetesen meg sem próbálom 
leírni a véleményem, hiszen már előre lehet tudni, hogy 
milyen ember lesz az ilyen, aki nem hajlandó két pólusban 
gondolkodni. Frusztrált, gyarmattartó és gyurcsányista is. 
Arra most külön nem térek ki, hogy hogyan lehet olyan 
alpári hazugságokat terjeszteni, hogy a nyugdíjasoktól el 
fogják venni a nyugdíjukat és a migránsoknak adják, ha itt 
más nyer, mint a Fidesz. Ön gyakorlatilag ezt vázolta fel.

Azért ne szomorodjon el, egy dolog tényleg komolyan 
elgondolkodtatott ebből a cikkből. Először az, mikor 
elolvastam hogy “[…] 50 év múlva magyar nyelven 
Nyársapáton illendő és ildomos lesz-e megszólalni.” Ezt a 
mondatot többször elolvastam, és nem csak azért, mert első 
ötszöri olvasásra hihetetlen volt, hogy Ön írta le. Nagyon 
alaposan átgondoltam, hiszen magam is érintett vagyok, és 
arra jutottam, hogy amennyiben változatlan ütemben halad 
az elvándorlás a faluból, illetve a honosított mezőgazdasági 
idénymunkások változatlan lelkesedéssel választják 
Nyársapátot, akkor nagy esély van rá, hogy 50 év múlva 
itt már inkább a román nyelvvel lehet majd jól boldogulni.

A Nyársapátra érkező vendégmunkások igen kis, elenyésző 
százaléka rendelkezik hasonló kulturális háttérrel, mint a 
helyiek, és ezért nem is értem, hogy a menekültek elleni 
hangolás helyett alpolgármesterként miért nem tesz inkább 
valamit, hogy Nyársapátot szebbé, jobbá és élhetőbbé 
tegye?

Üdvözlettel:  
Papdi Richárd

Kedves Tóth Tibor!

Győri Gábor r. zászlós, 
körzeti megbízott 

telefonszáma: 
70/492-0784

Közérdekű telefonszámok:

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

 Kiadó
a József Attila úton  

a régi gyógyszertár épülete!
Érdeklődni lehet:  

Kis Miklós polgármesternél.
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Válasz, béke, élet

Kedves Papdi Richárd! (Ha így, távolból megengeded - 
talán némi bizalmi alapon még lehet: Kedves Ricsi!)

Először megköszönöm, hogy a januári, nagyon összetett, 
de főleg a migrációra kiélezett cikkemre reagáltál. Írásod 
sok tekintetben összeszedett, írtad, sokat hezitáltál 
rajta, természetesen az oka teljesen Rád tartozik. A 
megfogalmazásodat tapintatosnak tartom (mivel a 
jelzőkkel nagyon csínján bántál), de néhány nagyon komoly 
félreértést, talán úgy is fogalmaznék – csúsztatást tartalmaz. 
Amit írásmódszeredről jeleztél nagyon tanulságos. Minden 
hosszabb cikkem alkotása során ezt a folyamatot, hogy 
megírom, átírom stb. én is átélem, egy egész hónapon 
keresztül érlelem, kínlódom. Nem azért, mert nincs témám 
(az újságot akár tele is tudnám írni), a lényegi dolog az, 
hogy meddig mehetek el a megfogalmazásban. Mert a 
helyi vagy a magyar narratívát nem én határozom meg. 
Nem szeretnék sem a falunak, sem magamnak ártani, olyan 
helyzetbe kerülni, mint tavasszal, amikor titkos, alantas 
erők méltatlanul bántottak. Írásom célja, hogy ne csupán 
valami vagy valaki ellen szavazzanak polgártársaim, hanem 
valami reális cél, jövő érdekében. Tudom, mindenkinek 
meg van a józan esze, de a valóságos információja az 
összefüggések meglátása nem biztosan. Jelzőim nem 
azért erősek, mert egy agresszív propagandista „vezérlő 
csillagimádó” vagyok (kivétel Jézus esetében), hanem 
azért, hogy legyen kontrasztos súlya a mondandómnak. Ez 
nem gyűlöletpropaganda, be kell látnunk, hogy két markáns 
táborra szakadtunk.  Egy elvtelenül összefogott ellenzék, 
vagy a kormányerők közül lehet csak választani. Harmadik 
erő ma nincs, vagy ha néhány kisebb pártocska erőlködik, 
az elpocsékolt voks lesz a következő szavazáskor. Ha lenne 
harmadik erő, annak szakralitásban, nemzeti és keresztény 
érzésben sokkal radikálisabbnak kellene lennie. Igazi 
baloldal szerintem nincs. Ha Ti, ellenzékiek összefogtatok, 
akkor minden ódiumát el kell viselnetek, hogy ezeket 
a pártokat összemossa mindenki, így én is. Hiszen mit 
keres a nyíltan birodalmi célokat kiszolgáló DK mellett a 
Momentum (az SzDSz reinkarnációja) liberális világpolgári 
allűrökkel, vagy az igazán kemény jelzőkkel kommunikáló, 
igen szerény képességű, maradék árulókból álló Jobbik? 

Sajnos félreértetted a migrációval kapcsolatos gondolataimat 
is. Emberileg, élethelyzetüket tekintve - mivel hívő 
keresztényként élek – sajnálom őket, de az embereket 
nem sajnálni kell, hanem segíteni nekik. De nem így, hogy 
demográfiai, munkaügyi és alantas választási, politikai 
indokokkal, patetikus érzésekkel magunkra zúdítjuk őket. 
Ahol születtek, élnek, ott kell támogatni boldogulásukat, 
de ehhez kell az ő együttműködési szándékuk is. Az elején 
azért mertem írni, hogy talán csúsztatás, amit írtál (hogy 
én ijesztgetem a falu lakosságát). Nem erről van szó, de az 
tény, ha képletesen és valójában és leomlanak hazánkban 
a határfalak, az akadálytalanul bejövő vagy EU által ide 

osztott embereket nekünk el kell tartani. Mert, ha nem 
tesszük, biztos, hogy létüket nagyrészt csak bűnözésből 
tudják majd fenntartani. Emellett képtelenség az eu-s 
nyugdíj, alapjövedelem, meg minden „mézesmadzag”, mert 
ma még semmi realitása nincs. A globalizációs elképzelés 
pedig (Istenkirályság helyett az emberkirályság létrehozása) 
ördögi koncepció. 

A csúcs a csúsztatásban, hogy a faluba Székelyföldről 
idetelepült lakosságot – aki nagyrészt magyarul is beszél, 
gyerekeik magyar iskolában pallérozódnak és jelentős részük 
felvette a kettős állampolgárságot, legtöbbjük érvényesülni 
akar, dolgozik, ráadásul sokan keresztény (nem iszlám) 
vallásúak – a fő témával összemostad. Elemi érdeke a falu 
lakosságának a békés egymás mellett élés. Ezen a téren 
bármilyen provokáció, összehasonlítás, főleg több száz 
kilométer távolságra a faludtól picit meggondolatlannak 
tűnik. Az EU-ban az egyik prioritás a munkaerő szabad 
mozgása – ők is eszerint cselekedtek. 

A harcot is említetted részemről. A harcot nem én kezdtem, a 
harc már régóta folyik. Az „Ahogy fent, úgy lent, ahogy kint 
úgy bent.” (Hermész Triszmegisztosz: Tabula Smaragdina) 
spirituális elv szerint én is a mindenség része vagyok, 
rám is hat minden és én is mindenre, de a „semmise jó” 
és a folyamatos kötözködés elvét és gyakorlatát sohasem 
szítottam. 

A végén még egy gondolatsor: nehogy bárki is gondolja, 
hogy butának, elvtelennek, magyartalannak tartom azt, 
aki ellenzéki. Talán inkább befolyásoltnak, mások által 
felhergeltnek, kicsit felelőtlennek. Ezt mindenkinek joga 
van bevállalni, de elhatárolódni is tőle. 

Arra kérlek, hogy a személyeskedést ne élezzük ki. Én úgy 
érzem, amióta itt élek rengeteget tettem a faluért, közösségért, 
sokszor még saját érdekeimet (család, anyagi előnyök, 
saját egészségem) is félretéve, tanárként, igazgatóként, a 
rendszerváltás után folyamatosan képviselőként és a falu 
polgáraként. De Te azt egy pillanatig se gondold, hogy 
én nem minden gondolatommal, pozitív érzésemmel, 
felelősen nem azt szolgálom, hogy ez a falu szebb, jobb és 
élhetőbb legyen. Persze így korosodva már nem ugyanazzal 
a dinamizmussal, mint fiatalon. A Hírmondóban ezzel le 
szeretném zárni a problémát, ha ezen írásomra reagálni 
szeretnél, javaslom, hogy erre a továbbiakban ne az 
újságot használjuk, hanem valami személyesebb formában 
polemizáljunk. Valójában elismerem, még korai a választást 
felbolygatni. Ezért Polgármester Úr szándékát jószívvel 
elfogadom. 

Őszinte megbecsüléssel: 
Tóth Tibor
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Tisztelt Nyársapátiak!
A Nyársapáti Hírmondó 28 éve rendszeresen megjelenő havi újság, mely az önkormányzat 
tájékoztató lapja. 

A következő számtól kezdődően NEM jelentetünk meg:
• politikai jellegű írást,
• olyan cikket, melyet nem konkrét személy ír alá,
• illetve olyat, amelyben egy másik személy becsületét sértik.

Kérem a vállalkozó szellemű cikk írókat, hogy a jövőben vegyék figyelembe a 
felsoroltakat!

Manapság népszerűvé vált, hogy a közösségi oldalakon mondjuk el problémáinkat egy adott személyről vagy 
intézményről. Ami az egyes intézményekben történik, nem tartozik több ezer emberre. Arra kérem Önöket, hogy az 
esetleges problémákat próbálják meg a négy fal között megvitatni, megoldani!

Kívánok minden nyársapátinak békés együttélést!

Kis Miklós
polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ

A DTkH Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot, hogy a 2012. évi CLXXXV. törvény és 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) 
Korm. rendeletnek való megfelelés miatt, a hulladékkezelési- és szállítási szolgáltatás 
minőségének, valamint ellenőrzési rendszerének hatékonyabbá tétele érdekében szolgáltatási 
területén több lépcsőben, matricás rendszer kerül bevezetésre. 

2021. február elején az NHKV Zrt. által kibocsátott, 2020. utolsó negyedéves 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjról szóló számlával együtt a 2021. évre érvényes 

matricát az alábbi településeken nyilvántartásban szereplő, aktív szolgáltatással rendelkező Ügyfeleink részére juttatjuk 
el:

Ágasegyháza, Ballószög, Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, Csengőd, Dánszentmiklós, Ecser, Farmos, Felsőlajos, 
Fülöpszállás, Gyömrő, Harta, Izsák, Jakabszállás, Kaskantyú, Káva, Kerekegyháza, Kóka, Kunadacs, Kunbaracs, 
Ladánybene, Maglód, Mikebuda, Monor, Monorierdő, Nyársapát, Orgovány, Páhi, Pánd, Pécel, Péteri, Pilis, 
Solt, Soltszentimre, Sülysáp, Szabadszállás, Szentlőrinckáta, Tabdi, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápiószele, 
Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tóalmás, Törtel, Újsolt, Újszilvás, Úri, Vasad.

Azokon a településeken, amelyek a felsorolásban nem szerepelnek, 
a matricás rendszer bevezetése későbbi időpontban várható!

Az ingatlanhasználók a matricán szereplő adatok ellenőrzését követően, amennyiben annak tartalmát helyesnek találják, 
a kézhezvételtől számított 30 napon belül azt a gyűjtőedényre jól látható módon kötelesek felragasztani.

A 4 gyűjtőedénynél többre szerződött ingatlanhasználó terjedelmi okokból nem a számlával együtt, hanem közvetlenül a 
közszolgáltatótól kapja meg – szintén postai úton – a matricákat.

A rendelkezés az egyedi gyűjtőedényt használó ingatlantulajdonosokra vonatkozik. A tömbházas (társasházi) 
ingatlanhasználók esetében a közös képviselőkkel történik az egyeztetés. 

Az ingatlanhasználó, aki – fenti kivételektől eltekintve – 
• nem kapott matricát
• eltérés mutatkozik a matricán szereplő űrtartalom (liter) és a használt edényzet űrtartalma között,
• a kapott matricán szereplő adatok nem megfelelőek, 
• vagy társasházi ingatlantulajdonos (közös edényzetet használók) egyedi matricát kapott
kérjük jelezze azt a közszolgáltató ügyfélszolgálatán, és a jogosultság, és adategyeztetést követően szükség szerint pót 
matricát kap.

A szolgáltatás igénybevételében történő változás (ingatlan adás-vétel, új bejelentés stb.) esetén a matricát a közszolgáltató 
ügyfélszolgálata biztosítja.

A matrica tehát egyértelműen azonosítja a szolgáltatást jogosan igénybe vevőt, valamint az ürítésre kihelyezett edényzetet, 
melynek meg kell felelnie a nyilvántartásban szereplő szerződött – a díjszámítás alapját is képező – mennyiséggel. 

Összegezve: A számlán szereplő liter mennyiségnek, a gyűjtőedény (kuka) méretének és a matricán szereplő 
méretnek egyeznie kell!

Fentiek alapján amennyiben eltérés mutatkozik:

• vagy a gyűjtőedényt szükséges cserélni a számlán szereplő űrméretűvel megegyezőre,
• vagy a számlázandó litermennyiség módosítása szükséges az alkalmazott űrméretű edény litermennyisége 

szerint.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást azonosító matricás rendszerről
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A megfelelő űrtartalmú edényzet beszerzéséről/cseréjéről az Ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. A 
számlázandó litermennyiség módosítása miatt forduljon a közszolgáltatóhoz.  

A hulladékgyűjtő edények könnyebb beazonosításához segítségül a legyakoribb edények jellemzőit mutatjuk be.

Szín tekintetében mérettől függetlenül a fekete, zöld, barna az általánosan elfogadott kommunális hulladék 
gyűjtésére!

Felhívjuk a figyelmet, hogy azon ingatlanhasználók, (beleértve a gazdálkodó szervezeteket is) akik a közszolgáltatást 
jogosulatlanul veszik igénybe – azaz matricával nem rendelkező gyűjtőedényt helyeznek ki a gyűjtési napon – a 
gyűjtőedény tulajdonosának vagy használójának beazonosítását követően jogosult a közszolgáltató hetente legalább egy 
alkalommal a hulladék gyűjtését vélelmezni, és azt az NHKV Zrt. felé jelezni a közszolgáltatási díjról szóló számla 
kiállítása érdekében.

Intézkedésünk a rendezettség megteremtését és a rendszeresen fizető Ügyfelek védelmét szolgálja!

DTkH Nonprofit Kft.
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Óvodai hírek

A karácsonyi időszak előtt egy kisebb vita folytatódott 
a közösségi oldalon, mely az ünnepek alatt megoldódni 
látszódott, majd a januári Hírmondóban jött a döbbenet, 
egy cikk, melynek megértéséhez szeretnénk egy-két 
gondolatot leírni. Hogy miért most? Mert csak így, egy 
hónap elteltével van arra módunk, hogy a korábbi cikkben 
leírtakra reagáljunk. 
Először is szeretnénk reagálni a követelés és kérés 
közötti különbségről. Szeretnénk tudatni az olvasókkal és 
emlékeztetni az érintetteket: a 2020-as óvodai jótékonysági 
bál előtt az óvodába járó gyermekek szülei (kivétel nélkül) 
kaptak egy papír cetlit, amin választani kellett, hogy ki mit 
ad be kötelezően (sütemények, pártolói vagy vacsorajegy, 
tombolatárgy felajánlása) és milyen feladatot vállal el 
pluszban a bál lebonyolításában (terem berendezése, 
bál utáni takarítás, összepakolás). Ezeken felül a fellépő 
gyerekeket kísérő szülőknek – ha a bálon nem vettek 
részt – kötelező volt támogatói jegyet venniük, mert csak 
így láthatták gyermekük produkcióját. Természetesen egy 
öt éves gyermek nem mehet el egyedül a fellépésre és az 
is természetes, ha a szülei szeretnék őt megnézni. Nem 
mellesleg, egy óvodában szervezett, fizetős programon 
tanulta meg a bálon előadott műsort… Mindezeket félretéve, 
szem előtt tartva azt, hogy a gyermek ne szenvedjen hiányt, 
a szülők megvették a támogatói jegyeket, így láthatták 
gyermekük produkcióját. A gyerekek ügyesek, okosak, 
szépek voltak, a fellépés után szüleikkel együtt hazamentek. 
Mindenki boldog… lenne, ha a belépőt nem kötelezően 
kérték volna el, immáron sokadik adománynak. 

De térjünk vissza a decemberi eseményekre! 
Szeretnénk néhány részletet közölni, felidézni. 2020. 
decemberében az önkormányzat minden 18 év alatti helyi 
lakost 20.000 forinttal ajándékozott meg, illetve kifizette 
az óvodásoknak a Mikulás-csomagot, melyeket ezúton 
is szeretnénk megköszönni Polgármester Úrnak, és a 
Képviselő-testületnek! Mivel a családoknak kifizetett 
támogatás nem csekély összeg volt, ebben a helyzetben 
joggal mondhatták azt, hogy az óvoda karácsonyfája alá 
szánt ajándékok finanszírozását oldják meg a szülők, 
vagy a Szülői Munkaközösség. Valljuk be őszintén: mi 
szülők, és a Szülői Munkaközösség ezért is van, vagyunk. 
Történt azonban, hogy erről információt sem a Szülői 
Munkaközösség tagjai, sem a szülők nem kaptak. Egy 
baráti beszélgetésben hangzott el és utána terjedt el a hír 
2020.12.17-én reggel, hogy az óvoda történetében először a 
gyerekeknek nem lesz a fa alatt ajándék, csak csoportonként 
egy-egy tál szaloncukor. Az, hogy a megrendelt ajándék 
a futárszolgálat miatt késett, nem érkezett meg időben, 
ebből a szempontból nem releváns. Ekkor a szülők egy 
csoportja (akik gyorsan elérték egymást) azonnal reagált, 

és megoldotta a problémát: ajándék került az óvodások 
karácsonyfája alá. Szeretnénk jelezni, hogy jóval több 
szülő, magánember, helyi vállalkozás, cég segített volna, ha 
időben tudunk a problémáról és van időnk megszervezni. 
Mindezek után a Hírmondóban csak egy adományozónak 
köszönték meg a felajánlást. Itt szeretnénk megragadni az 
alkalmat és helyreigazítást közölni:
Köszönjük Bimbó Pál Képviselő Úr, és a szülői összefogás 

karácsonyi ajándékát!
Mert úgy gondoljuk, így korrekt. 
Az idei évben is, mint minden éveben a nagycsoportosok 
műsorral készültek, amit a karácsony előtti utolsó nevelési 
napon adtak volna elő templomunkban. Ez sajnos a 
vírushelyzet miatt elmaradt. Az óvónénik úgy döntöttek, 
munkájuk ne vesszen kárba, az óvodai karácsonyi 
ünnepségen előadják a betanult műsorukat a kis- és középső 
csoportos gyerekeknek és pedagógusaiknak. Megértettük, 
sajnáltuk, hogy mi szülők nem láthatjuk szereplésüket. 
Sebaj. A XXI. században egy videófelvétel elkészítése nem 
nagy ördöngösség, majd megnézzük felvételről. Sajnos, 
amikor ezt a felvételt a szülők szerették volna látni és 
kérték, hogy az jelenjen meg egy zárt szülői csoportban, 
azt a választ kapták az óvodavezetéstől, hogy majd jövőre 
élőben megnézhetik; arra hivatkozva, hogy ennek kiadása 
személyiségi jogokat sérthet. Jövőre…Nos, a nagycsoportos 
gyermekek többsége jövőre már nem lesz az óvodában. 
Nem ezek a gyerekek játszák majd Máriát, a pásztorokat, 
a három királyokat, az angyalokat. Azért háborogtunk, 
mert minden szeptemberben azzal kezdjük az évet, hogy 
minden szülő aláír egy nyilatkozatot, melyben engedélyezi, 
hogy az óvodában készült képek, felvételek kikerülhetnek 
a közösségi oldalra. Ennek hiányában valóban nem 
kerülhetnének ki ilyen tartalmak. Úgy gondoljuk, azért 
még senki nem tett panaszt, hogy az aláírt nyilatkozata 
ellenére láthatta gyermekét egy zárt, szülőknek létrehozott 
csoportban. 
Mindezek után reméljük a falu lakosai értik, hogy nem a 
vírushelyzetben hozott törvényekkel, helyi rendeletekkel 
nem értünk egyet. Erről szó sincs, hiszen a gyermekeink, 
szüleink, nagyszüleink és a saját egészségünk a 
legfontosabb. Szeretnénk, ha ebben a nehéz helyzetben 
az óvoda nem bezárulna, hanem a XXI. század minden 
lehetőségét kihasználva, törvényes keretek között nyitna a 
szülők felé, és hatékonyabb, aktív kommunikációt folytatna 
a szülők és az őket képviselő szervezet felé. Hisszük, ettől 
csak jobban, színvonalasabban működne óvodánk.
Mindemellett köszönjük az óvodai dolgozók kitartását, 
áldozatos munkáját, gyermekeink iránt tanúsított 
elkötelezettségét, szeretetét. Boldog új évet kívánunk!

néhány szülő az óvodából

Óvodás szülők gondolatai
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Kedves Szülők, Kedves Nyársapátiak!

Szeretném kezdeni egy helyreigazítással!
A 2021. januári Nyársapáti Hírmondóban megjelent karácsonyi ajándékaink támogatói köréből kimaradtak a 
legfontosabbak: a Szülők. Ezúton kérem bocsánatukat!

A helyes támogatói bejegyzés a következő:
„Köszönjük a Szülőknek és Bimbó Pál képviselő úrnak a karácsonyra kapott játékokat!

Hálásan köszönjük nyolc kisgyermek családja nevében is a karácsonyi élelmiszer ajándékcsomagokat, amit közösen 
összegyűjtöttünk! A jövőben is szeretnénk, ha ez a hagyomány folytatódna.

Sajnos a soron következő fél éves szülői értekezleteket nem tudjuk személyesen megtartani az óvodában. A vírushelyzetre 
való tekintettel, online módon szeretnénk tájékoztatni Önöket, az első nevelési évben történtekről. Óvodapedagógusaink 
összegyűjtötték ez idő alatt megvalósult feladatokat. Értékelték a csoport szokásrendjét, fejlettségi szintjét. A tájékoztatást 
mindeddig szülői értekezlet keretében valósítottuk meg.

2021. 02. 05., péntekig minden kedves szülőt tájékoztatni fogunk e-mail vagy messenger üzenetben csoportjuk féléves 
értékeléséről. 

Folytatódnak a csoportokban a fogadóórák. Kérem, éljenek ezzel a lehetőséggel! Kérjenek időpontot, beszélgessenek 
gyermekük fejlődéséről a pedagógusaikkal.

A következő fél évre várható, tervezett események: 

• Óvodai farsang időpontja: 2021. 02. 19. 
A teljesség igénye nélkül, az alábbi programokat is beterveztük, melyek a veszélyhelyzet alakulásától függnek. 

Megvalósulásuk esetén, a tervezett időpontról 1 héttel előtte tájékoztatni fogjuk Önöket.
• Amennyiben lehetőség lesz rá, tavasszal, a nagycsoportosokkal ellátogatunk a Ciróka Bábszínházba vagy egy színházi 

előadásra.
• Magaságyások rendbetétele, lefestése.
• Az „ovi falu” 2 házának betonozása, festése, összeszerelése.
• 2021. április: óvoda vacsora.
• 2021. május: gyereknap/családi nap.
• Tervezzük, hogy ellátogatunk a Kecskeméti Vadaskertbe.
• Lehetőség szerint a kis-és középső csoportban az évzáró ünnepséget az Anyák napjával együtt szeretnénk megtartani.
• Évzáró műsor és Ballagás a nagycsoportosoknak lesz. Ennek időpontja még egyeztetés alatt a szülőkkel.

Óvodánk nyári zárásának időpontja, a törvény értelmében, február 15-ig kerül kihirdetésre.
Az iskolai beiratkozással kapcsolatban kérem, látogassanak el a választott iskolába vagy annak honlapjára, ahol 
tájékozódhatnak az időpontokról.
Az óvodai beiratkozással kapcsolatban pedig az EMMI rendelkezésének megfelelően fogunk eljárni (a beiratkozás 
személyesen vagy online formában történik). Erről tájékozódhatnak (március végén) az óvodában a: 06 70 430 4564 vagy 
a 06 30 433 9615-ös telefonszámon.
Kupakgyűjtő szívecskét szeretnénk felállítani. Egy gyártó cég megkeresése megtörtént, nyár végén tárgyalunk újra; addig 
is szívesen fogadjuk a műanyag kupakokat, melyeket a bejáratnál elhelyezett dobozba lehet bedobni. Községünkben élő 
beteg kisgyermek megsegítésére gyűjtjük.

Kérem, fogadják szeretettel az óvó nénik beszámolóját. 
Kérjük a kitűzött célok, feladatok megoldásához segítő együttműködésüket.

Békességet, jó egészséget kívánok az óvoda minden dolgozója nevében:

Szőke Piroska Andrea
ÁMK vezető
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Művelődési ház hírek

A könyvtár oldalán ünnepeltük meg online a Magyar Kultúra 
Napját, melyhez falunk művészeit hívtuk segítségül. 
Először Tóth Tibort köszöntöttük. 
Naponta 3-3 képet tettünk ki az oldalunkra Tóth Tibor 
képei közül. Ezeknek adhattak címeket minden nap, amit 
PRIVÁTBAN vártunk a Könyvtár Nyársapát oldalán a kép 
számával együtt.

Tóth Tibor így indította a játékot: 
„Nagy tisztelettel köszöntöm a falu érdeklődő lakosait a 
Magyar Kultúra Napja alkalmából! 
Ez az ünnep számomra mindig tiszteletreméltó és fontos 
volt, hiszen a kultúránk (amibe rengeteg minden beleértendő 
a nyelvünktől kezdve népművészetünk, sportunk, 
ételeink, zenénk, táncunk, festészetünk, irodalmunk stb.) 
megmaradásunk, jövőnk egyik záloga. 15 absztrakt (elvont) 
képet tárok Önök elé, amit január 3. óta készítettem. Az 
ilyen stílusú képeimnek nem szoktam címet adni. Azért, 
hogy interaktívvá váljon ez a szokatlan ünneplés, játékra 
hívok mindenkit. Akik az alkotásoknak frappáns, érdekes 
címeket adnak és beküldik privátban a könyvtár oldalára, 
nyerhetnek. A legtalálóbb címek megfogalmazójának 
szeretettel felajánlom, hogy választhat a képek közül egyet 
nyereményként.„

A programsorozat harmadik és ötödik napján helyi 
művészeink közül Halasi Tamást mutattuk be, aki első 
versét 14 évesen írta. Azóta az élet minden területéből merít 
ihletet. A szívéhez legközelebb álló versei a szerelemről 
íródtak, mondta egy interjúban, melyet második kötete 
megjelenése alkalmából tettünk közzé a Hírmondó 2020. 
júliusi számában. A jövőben szeretné megjelentetni újabb, a 

3. kötetét, és verseivel minél több ember szívét megérinteni.

Január 22-én, pénteken a Nyársapáti Népdalkör felvételét 
láthattuk és hallhattuk.

Nagy Erzsébet, a Nyársapáti Népdalkör vezetője így 
nyilatkozott:
„A Magyar Kultúra Napja a Nyársapáti Népdalkör számára 
is fontos megemlékezés.
A művelődési ház téli szünete ellenére minden évben 
készültünk az év első szereplésére, tavaly az iskola második 
osztályosaival együtt is énekeltünk ebből az alkalomból. 
Ilyen évünk még nem volt, hogy nem tudtunk próbákat 
tartani, ezért az idén rendhagyó módon egy vieóval 
jelentkeztünk a Könyvtár Nyársapát oldalán. 
A felvétel Szadán készült 2020. szeptember 27-én, ahol a 
népdalkörök és népzenei együttesek országos minősítésén 
Kovács László művészeti vezetőnk felkészítésével elnyertük 
a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek 
Szövetségének Aranypáva Díját. Szeretnénk ezzel is 
kinyilvánítani, hogy mennyire fontos számunkra is a népi 
kultúra kincseinek megismerése, megtartása, továbbadása. 
Már nagyon várjuk, hogy újra szabadon, maszk nélkül, 
együtt énekelhessünk!”

Köszönjük a művészek segítségét!

Reméljük, hogy jövőre személyesen tudjuk ünnepelni a 
Magyar Kultúra Napját!

Kiss Andrea, Nagyné Kovács Éva, Szőke Piroska Andrea

Magyar Kultúra Napja kicsit másként

A Magyar Kultúra Napjával bezárólag egy héten át Tóth 
Tibor festményei közül képet tártunk elétek. Játékunkban 
címeket adhattatok ezen alkotásoknak. 

Tóth Tibor nagy örömmel értékelte játékos munkátokat az 
alábbiak szerint:  
„Köszönöm a lehetőséget, és köszönöm az oldal létrehozóinak 
is a segítő közreműködést. Minden címválasztás nagyon 
frappáns és ügyes volt.  A döntés anonim és a pillanat műve 
volt. Nincs olyan, hogy rossz cím, a nekem éppen legjobban 
tetsző címeket választottam ki. 2 fő nyertest várok szeretettel 
a nekik legjobban tetsző kép kiválasztására. Még egyszer 
köszönöm minden játékosnak, aki az oldalra beküldte a 

pályázatát. Fél év múlva újabb hasonló játék lehetőséget 
ajánlok fel a művelődési ház és könyvtár oldalán.”

A festmények alkotója, Tóth Tibor döntése alapján 
játékunknak két nyertese lett: 
• Marosán Tünde és 
• Nagy Viktória,
akiknek szívből gratulálunk! 

Természetesen köszönjük mindenkinek, aki megtisztelt 
bennünket azzal, hogy játszott velünk!

Kiss Andrea, Nagyné Kovács Éva, Szőke Piroska Andrea

JÁTÉKNYERTESEK
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Nyársapát könyvtára a facebookon

Nem kérek más egyebet 

Istenem, bárcsak megszánnád a lelkemet, 
tudod, sorskerekem recsegett már eleget. 

Nem kérném bár, hogy lehessen két életem,
hiszen ezt is már csak fél lábbal tekerem. 
Nem akarok én gazdag, híres lenni sem, 

csak épp áhítattal azt engedd meg nekem, 
ha kérhetek tőled egy kis szívességet, 

ha épp úgy szeretsz akár, mint én tégedet, 
akkor tartsd meg sokáig az egészségem, 
hogy jó fiadként én is megteremthessem, 

mindazt, mi az akaratodnak a kellem, 
neked elvárandó út, épülő jellem. 

Csak nyugton hajthassam álomra fejemet, 
már értelemmel élhessem az életemet. 

Jó gazdám, szállj le hozzám, kérlek Istenem, 
mert szükséged a rossz ellen időtelen. 
Isteni céllal kulcsold emberi kezem, 
mint a természet általad erőt terem. 

Adj a szegénynek reményt, lehetőséget, 
az értetlen személyeknek pedig hitet. 

Csak feltétel nélkül azt engedd meg nekem, 
mit pénz vonzz és érdek szül, azt megvethessem. 
Sok minden fénylik, mi nem arany, csal a szem, 

a látszat áltat, a való benned terem. 
Tégy itt köztünk igazságot, rendet végre, 

amit nemcsak magamnak, de mindenkinek kérek.

Halasi Tamás egyik leközölt verse

Tisztelt Olvasóink! 
Februártól az intézmény zárva tartása alatt is lehetőséget 
biztosítunk könyvek kölcsönzésére (az épületen kívül, 
maszk használata mellett)! 

A Könyvtár Nyársapát facebook oldalon privát üzenetben, a 
muvhaz@nyarsapat.hu e-mail címünkön, illetve a könyvtár 
ajtaja mellett elhelyezett postaládába bedobva nyújthatják 
be kérésüket, könyvigényüket. 

Kérjük, hogy adják meg telefonszámukat is 
az időpont egyeztetése miatt. 

Szeretettel várjuk hűséges olvasóink könyvigényeit!

Nagyné Kovács Éva 

Mivel a járványhelyzet miatt a kulturális intézményeket 
be kellett zárni, szükségét éreztük annak, hogy a könyvtár 
olvasóival, illetve a művelődési ház látogatóival továbbra 
is tartsuk a kapcsolatot. Ezért létrehoztunk egy mindenki 
számára elérhető facebook oldalt, melynek címe Könyvtár 
Nyársapát. Oldalunkat hárman – Kiss Andrea, Nagyné 
Kovács Éva, Szőke Piroska Andrea - szerkesztjük 
odaadással, nagy szeretettel.
Ezen az oldalon online formában ünnepeltük meg a Magyar 
Kultúra Napját, melyről külön cikkben is olvashatnak ebben 
a számban.  
A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár élő előadását is itt 
tettük közzé „Szent szemét” vagy „örökbecsű limlom”? 
címmel. Ezen kívül több videót is láthattak a művészet több 
területéről. Verseket, meséket, koncertet, színházi előadást 
nézhettek, hallgathattak oldalunkon. 
A gyerekek, és a kreatív felnőttek „kézműves foglalkozásokon 
vehettek részt” a feltöltött linkek segítségével. 
A karácsonyi ünnepkörhöz kötődően látogatóinknak több 
játékot, pályázatot is itt hirdettünk meg, melyről az előző 

számban már tájékoztattuk a hírmondó olvasóit. 
Nagy Erzsébet – a népdalkör vezetője – citera játékában is 
gyönyörködhettünk a szent ünnepen saját videó felvételén. 
Hálásan köszönjük!
Feltöltöttünk programajánlókat, verseket, könyvajánlót, 
megkérdeztük olvasóinkat kedvenc könyvükről, melyre 
nagyon sokan reagáltak.
Nagy öröm számunkra, hogy az intézmény zárva tartása 
miatt 2020. november 11-én létrehozott facebook oldalunkat 
nagyon sokan látogatják, így sikeresnek érezzük munkánkat 
akkor is, ha nem vagyunk nyitva. 
Köszönjük mindenkinek, aki részt vett játékainkon, 
pályázatunkon, megnézte a feltett előadásokat, ellátogatott 
erre a nekünk is oly kedves oldalra! A közel 3 hónap alatt kb. 
10.000 „embert értünk el”, ami számunkra óriási eredmény!

Még egyszer nagyon köszönjük, és természetesen továbbra 
is várjuk oldalunkon a látogatókat!

Nagyné Kovács Éva

Kölcsönzés lehetősége a könyvtárban
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SÜRGŐSEN eladó Cegléd Vett úton 1000 négyszögöl 
bekerített terület 6*5 m-es épülettel, pincével, mellék-
épülettel, 2 db fúrt kúttal, teljes felszereléssel. 
Érd.: +36-70/543-9948; 
+36-53/320-510 

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

TÁMOGASSON ADÓJA 1%-ÁVAL NYÁRSAPÁTI EGYESÜLETEKET!

Nyársapáti Községi Gazdakör 19182717-1-13
Karácsonyi Csillagokért Alapítvány 18714904-1-13

Nyársapáti Motocross Sportegyesület 18683693-1-13
Nyársapáti Szabadidő Sportegyesület 19182573-1-13
Nyársapáti Gyermekekért Alapítvány 18673917-1-13

Köszönjük, hogy adója 1%-ával támogatja a Nyársapáti civil szervezeteket!

Adó 1%
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Anikó Fodrászat

Fodrászat: 

hétfő-szerda-péntek: 
délután

kedd-csütörtök-szombat: 
délelőtt

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

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

Eladó Nyársapát, Ugyeri részen 1 ha 
területű 3 éves nyárfa-akác erdő.
Érd.: 06/20 22- 19-005.

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

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

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

ANYAKÖNYVI  HÍREK
Meghalt:

Palásti László Ferencné Nyár-
sapát, Kereszt d. 7/A. szám alatti 
lakos 2021. január 7-én, 74 éves 
volt.

Gönczy Károly Nyársapát, Fáklya 
u. 14. szám alatti lakos 2021. ja-
nuár 14-én, 74 éves volt.

Emléküket őrizzük!

ANYAKÖNYVI  HÍREK
Született:

Huszár Henrik Péter és Koncz 
Mercédesz Nyársapát, Iskola utca 
1. szám alatti lakosok LETTI ZOÉ 
nevű gyermekük 2021. január 
9-én.

Tóth György és Mursa Klaudia 
Nyársapát, Ugyeri utca 26. szám 
alatti lakosok DENISZ nevű gyer-
mekük 2021. január 19-én.

Bana Gábor és Darvas Beáta 
Nyársapát, József Attila út 65. 
szám alatti lakosok BALÁZS 
nevű gyermekük 2021. január 28-
án.

Kósa Balázs Márk és Varga Haj-
nalka Nyársapát, Második d. 5/A. 
szám alatti lakosok BALÁZS 
MARCELL nevű gyermekük 
2021. január 29-én.

Köszöntjük az újszülöttet!

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

Hirdetések

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik Gönczy Károly 
temetésén megjelentek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek, mély fáj-
dalmunkban osztoztak.

A gyászoló család
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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

Eladó Nyársapáton a Kertes 
utcában 3 darab összesen 

1 ha területű egyben 
művelt zártkert.

A terület lakóingatlan 
építésére is kiválóan alkalmas.

 2 darab 45 m-es fúrt kút, 
ipari áram,

gázlekötés, állattartásra 
alkalmas épület található rajta.

Érd.: 06/20 22-19-005 
Törökfalvy Dávid

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

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


