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Nőnapi köszöntő
„Az élet zenéjét a nők adják, akik őszintén, minden feltétel teljességét jelentik számunkra. Mert nemcsak életet adnak,
nélkül fogadják magukba a dolgokat, hogy érzéseiken át hanem éltetik és gondozzák is azt, szeretettel, simogatással,
szebbé alakítsák azokat.” s ha kell szidalmazó, korholó szavakkal. Mindezt azért,
Richard Wagner hogy elszemélytelenedő rohanó világunkban legyen egy kis
sziget számunkra: a béke és nyugalom szigete; az a hely,
Márciusban járunk, már nyílnak az ahová jó haza menni…
első tavaszi virágok. Van az évnek
egy napja, amikor a férfiak virággal Ezért szomorú, hogy a férfiak többsége évente csupán
lepik meg a róluk gondoskodó nőket, egyszer szokta megfogalmazni, és elrebegni: a szeretetet,
asszonyokat, ezzel is megköszönve a gyöngédséget, a figyelmességet, a szépséget ők testesítik
odaadásukat, a reggeli teát, kávét, a meg számunkra. Mert a nők arra születtek, hogy szeressék
frissen mosott, vasalt ruhát, a nehéz őket. A kapott szeretetet azonban százszorosan visszaadják,
munkával töltött napok utáni meleg barátnőként, feleségként, anyaként vagy gyerekként. Talán
vacsorát. Ennek ellenére kevesen erre gondolt Móra Ferenc is, amikor megállapította: „a nő
tudják, hogy nem is olyan egyszerűen addig szép, amíg szeretik.”
és romantikus célzattal indult hódító
útjára ez a neves ünnep. A Nőnap kialakulása, létrejötte hűen Nekünk, férfiaknak tehát az a feladatunk, önzetlenül
jellemzi a nőknek azt az évszázados küzdelmét - a világ gondoskodjunk róla, hogy a körülöttünk élő nők sokáig
minden részén - amelyet azért folytattak, hogy kivívják a legyenek szépek!
társadalom elismerését, esélyeik egyenlőek lehessenek.
1910-ben a második Internacionálé létrehozta a nőnapot, A települési képviselők és az önkormányzat férfi dolgozói
amellyel a választójog kivívását kívánták demonstrálni. nevében a fenti gondolatokkal köszöntöm Nyársapát község
Először a világon 1911. március 19-én tartották meg a hölgyeit és lányait Nőnap alkalmából.
Nemzetközi Nőnapot Németországban, Dániában, Svájcban
és Ausztriában. Véglegesen 1917-ben (az oroszországi Isten éltesse a Nőket!
események után) március 8-ra tették a Nemzetközi Nőnap
Kis Miklós
dátumát. Hazánkban 1914-ben emlékeztek meg először
polgármester
ilyen formában a nőkről. Összegezve: a nők elérték céljaikat,
szinte mindenhol kivívták egyenlőségüket és gyakorlatilag
ugyanazokkal a jogokkal indulhatnak el az élet rögös útjain,
mint a férfiak.
Mi férfiak nyugodtan beismerhetjük, hogy életünk során
mindig központi szerepet játszott és játszik a nő; akár
édesanya, hitves, élettárs, barát vagy leánygyermek
szerepében. Nők nélkül nincs boldog élet, öröm és persze
bosszúság. Erre gondolhatott Jókai Mór is, amikor találóan
papírra vetette: „a férfi sorsa a nő...” S mi erre a sorsra
várunk, sőt készülünk rá és küzdünk érte, de mindig velük,
sohasem nélkülük. Mert bárhogy is idézzük bölcs eleinket, a
végkifejlet mindig az a felismerés, hogy ők azok, akik az élet
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Mi történt 1848. március 15-én?
Március 15. a modern
parlamentáris
Magyarország
megszületésének
napja, az 1848-49-es
polgári forradalom
és
szabadságharc
kezdete, amelynek
célja a Habsburguralom megszüntetése, a függetlenség és az alkotmányos
berendezkedés kivívása volt. Március 15. 1989-ben volt
először munkaszüneti nap, 1990 óta hivatalos nemzeti
ünnep, egyben a magyar sajtó napja, annak emlékére, hogy
1848-ban ezen a napon nyomtatták ki a magyar sajtó első
szabad termékeit.
1848. március 15-én az európai városok sorában PestBudán is kitört és győzött a forradalom a nemzeti és
az egyetemes emberi szabadság, a polgári átalakulás
jelszavaival. A pesti Ellenzéki Kör, a fiatal értelmiségiek
radikális csoportja már 1848. március 5-én bekapcsolódott
a pozsonyi rendi országgyűlés politikai küzdelmeibe, és
aláírásgyűjtő mozgalmat indított Kossuth Lajos március
3-i felirati javaslatának támogatására. (Ez többek között a
közteherviselés, a politikai jogegyenlőség, a népképviselet
és a független kormány megteremtését követelte.) Erre
március 19-én, a József-napi vásáron került volna sor,
amit francia mintára reformlakoma követett volna Rákos
mezején. Itt akarták ismertetni a javaslat alapköveteléseit
forradalmi jelszavakká tömörítő Tizenkét pontjukat,
amelyet Irinyi József öntött formába. Március 14-én este
azonban megérkezett Pest-Budára az előző napi bécsi
forradalom híre, és a Pilvax kávéházban összegyűlt ifjak
mielőbbi cselekvésre szánták el magukat.
Március 15-én reggel Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Jókai Mór
és Bulyovszky Gyula megváltoztatta a diétához intézett
Tizenkét pont bevezetését, és a politikai fellépésüket
indokoló kiáltványt fogalmaztak meg. A pontok szövegét
a politikai röplap műfajához igazították, két addigi pontot
összevontak, és a szövegbe bekerült a politikai foglyok
szabadon bocsátásának követelése. Ezt a kiáltványt
olvasták fel a Pilvax kávéházban gyülekező ifjaknak, majd
Petőfi elszavalta két nappal korábban írott, a március 19-i
reformlakomára szánt költeményét, a Nemzeti dalt.
Petőfi és mintegy tíz társa ezt követően a szemerkélő esőben
elindult a Pilvaxból az egyetemre. Előbb az orvoskar
hallgatóihoz, majd velük a politechnikum diákjaihoz,
azután pedig együttesen a jogászokhoz vonultak. Minden
helyszínen elhangzott a kiáltvány és a Tizenkét pont,
Petőfi pedig elszavalta költeményét. A jogászok és az
utca népének csatlakozásával mintegy kétezresre duzzadt,

egyre lelkesebb tömeg Petőfi vezetésével átvonult a közeli
Landerer és Heckenast nyomdához, a Hatvani (ma Kossuth
Lajos) utca és a Szép utca sarkára.
Az ifjúság vezetői a nép nevében lefoglalták a gépeket, és
cenzúrázatlanul nyomtatták ki a Nemzeti dalt és a Tizenkét
pontot. Ez utóbbi így szólt:
1. Kivánjuk a’ sajtó szabadságát, censura eltörlését.
2. Felelős ministeriumot Buda-Pesten.
3. Évenkinti országgyülést Pesten.
4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási
tekintetben.
5. Nemzeti őrsereg.
6. Közös teherviselés.
7. Urbéri viszonyok megszüntetése.
8. Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján.
9. Nemzeti Bank.
10. A’ katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar
katonáinkat ne vigyék külföldre, a’ külföldieket vigyék
el tőlünk.
11. A’ politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak.
12. Unio.
Kevéssel dél előtt Irinyi József személyesen osztotta szét a
két röplapot, a szabad sajtó első példányait. (A Tizenkét pont
szövegén később kisebb változtatásokat hajtottak végre, az
utolsó pontot például így egészítették ki: „Unió Erdéllyel.”)
A siker bátorságot öntött a kezdeményezőkbe, akik délután
háromkor a Nemzeti Múzeumnál nagygyűlést tartottak,
majd az időközben tízezresre duzzadt tömeg a Pest
városi tanácshoz vonult, s rábírta a tanács tagjait, hogy
csatlakozzanak követeléseikhez. Forradalmi választmány
alakult, majd a nép elindult Budára, a Helytartótanácshoz.
Az óriási tömeg kíséretében érkezett választmányi vezetők,
Nyári Pál, Pest megye alispánja, Rottenbiller Lipót,
Pest város alpolgármestere és Klauzál Gábor, Csongrád
vármegye követe adták elő a követeléseket. A sokaságtól
megfélemlített Helytartótanács elfogadta a Tizenkét
pontot, azonnal eltörölte a cenzúrát, és szabadon bocsátotta
börtönéből a sajtóvétség és izgatás vádjával 1847-ben elítélt
Táncsics Mihályt, akit a tömeg diadalmenetben vitt Pestre.
Este a Nemzeti Színházban a Bánk bán díszelőadásával
ünnepelték a forradalom győzelmét.
Ugyanezen a napon Pozsonyban az országgyűlés alsótáblája
határozatban jelentette ki, hogy Kossuth Lajos március
3-i felirati javaslatába beleérti az állami kárpótlás melletti
jobbágyfelszabadítás és a teljes közadózás megvalósítását.
Az országgyűlési küldöttség a főrendek által is elfogadott
felirattal Bécsbe utazott a királyhoz.
Forrás: mult-kor.hu
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Beruházásaink
Megkezdődött a József Attila úti kerékpárút felújítása!

Állnak a falak, kész a betonkoszorú, jöhet a tető!

GÉPJÁRMŰADÓ
A 2021. január elsejétől hatályos adójogszabályok alapján a gépjárműadóval kapcsolatos
adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.
A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben (2020. december 31-ig terjedő
időszak adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása stb.) az
adóhatósági feladatokat továbbra is a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
Az önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a végrehajtás lehetőségével, valamint a gépjármű
forgalomból való kivonását is kezdeményezheti egy évi adótételt meghaladó tartozás esetén.
A NAV a 2021. évtől keletkező egy évi gépjármű-adótartozás esetén kezdeményezheti
a gépjármű forgalomból való kivonását.
A befolyó bevétel a központi költségvetést illeti meg.
A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is
Nyársapát Község Önkormányzat gépjárműadó beszedési számlájára kell befizetni.
dr. Bicskei Krisztina jegyző
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Sajtóközlemény
2021. 03. 01.
Megkezdődött Nyársapát Község Önkormányzatának
kerékpárút építési és felújítási projektje
Nyársapát Község Önkormányzata 2018.09.24-én sikeres pályázatot nyújtott be a „Kerékpárutak létesítésének,
felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című, PM_KEREKPARUT_2018 azonosító
számú felhívásra. A projekt a Magyar Állam finanszírozásával valósul meg, támogatója a Pénzügyminisztérium,
lebonyolítója a Magyar Államkincstár.
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 175,06 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével, 692 méter hosszú kerékpárút
felújítását és biztonságossá tételét, valamint összesen 1761,44 méter új kerékpáros létesítmény megépítését valósítja
meg.
A projekt főbb adatai
Kedvezményezett neve: 			
Projekt címe: 					
						
A szerződött támogatás összege: 		
Támogatás mértéke (%-ban): 			
A projekt tervezett befejezési dátuma: 		
A Támogatási Szerződés száma: 		

Nyársapát Község Önkormányzata
Nyársapát Község Önkormányzatának kerékpárút építési
és felújítási projektje
175.055.247.- Ft
95%
2022.10.17.
PM_KEREKPARUT_2018/37

A pozitív támogatói döntésről szóló értesítést 2019. június 20-án küldte meg a Magyar Államkincstár az önkormányzat
részére.
A Támogatási Szerződés, mindkét fél aláírását követően 2019. október 18-án lépett hatályba.
A projekt tartalmának bemutatása
Nyársapát Község Önkormányzatának döntése alapján a település legforgalmasabb közútja, a József Attila út (46119 sz.
közút) kül- és belterületi szakaszát érintő fejlesztést hajtanak végre.
A projekt 3 nagyobb részből áll:
•

Első lépésként a 02/2 helyrajziszámon található, 2000-ben épült, 692 méter hosszú kerékpárút felújítása valósul meg.
A jelenleg 1,5 méter széles kerékpárutat 2,25 méterre szélesítik és újra aszfaltozzák.

•

A második legnagyobb projektelem keretében az érintett közút belterületi szakaszán, a Vasút utcától a lakott terület
határáig, 1286,54 méter hosszú, 1,25 méter széles, kétoldali nyitott kerékpársáv épül. Érintett helyrajzi szám: 90.

•

A harmadik rész az előző folytatásaként az érintett útszakasz külterületi szakaszán, a település határától 474,90 méter
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hosszon, egy kétirányú kerékpárút megépítését foglalja magába. A kerékpárút ezen a szakaszon 2x1 haladósávval
2,25 méter szélességben, a közút baloldalán kerül kialakításra. Az ebben a szakaszban érintett helyrajziszám: 0400.
A projektnek kötelező eleme a munkálatok során kivágásra kerülő fák pótlása. Ennek értelmében az Önkormányzat a
kivitelezési munkálatok zárásaként 55 db facsemete ültetését vállalta.
Megvalósítás
Az Önkormányzat a kivitelezési munkákkal kapcsolatos közbeszerzési eljárást lefolytatta. Az eljárásra a legkedvezőbb
ajánlat a NÉMETH ÚT KFT-től (3375 Mezőtárkány, Ady E. út 6. Adószám: 13411974-2-10) érkezett, így – a kivitelezési
munkák elvégzésre – Nyársapát Község Önkormányzata velük kötött vállalkozási szerződést, amely 2021. 01. 25-én,
mindkét fél aláírását követően hatályba lépett.
A kivitelezési munkálatok - a felújítandó szakaszon – 2021. február 25-én fizikailag is megkezdődtek.
Az Önkormányzat a fejlesztés során, az esetleges forgalmirend változásokról a település hivatalos honlapján: www.nyarsapat.hu, a település Facebook oldalán: https://www.facebook.com/nyarsapat, és a Nyársapáti Hírmondó soron következő számaiban tájékoztatja a lakosságot.
A kivitelezéssel kapcsolatos lakossági észrevételek közlésére, a felmerülő kérdések feltevésére, e-mailben hivatal@nyarsapat.hu e-mail címen, valamint személyesen, Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási idejében van lehetőség.
További információ kérhető:
Varga Erika - sajtóreferens
varga.erika@mailpartner.hu

Eboltás
Az ebek veszettség elleni kötelező oltására NYÁRSAPÁT községben összevezetéses formában
az alábbi időpontokban kerül sor:
2021. április 12. hétfő 8-10 óráig Szarka-major
2021. április 12. hétfő 14-16 óráig Szarka-major
2021. április 13. kedd 8-10 óráig Hegedűs tanya (Csemő d. 13.)
2021. április 14. szerda 8-10 óráig Farkas tanya (Összekötő d. 7.)
2021. április 15. csütörtök 8-10 óráig Török Pál tanya (Ugyeri út 17.)
PÓTOLTÁS
2021. április 18. vasárnap 9-11 óráig Szarka-major
2021. május 16. vasárnap 9-11 óráig Szarka- major
Az oltás díja ebenként 3.500.- Ft + féregtelenítő.
Felhívjuk a kutyatartók figyelmét, hogy szíveskedjenek magukkal hozni az eb előző oltásakor kapott,
sorszámmal ellátott többlapos oltási könyvet is.
Csak a chippel ellátott kutyák olthatók be!
Kérjük, hogy a járványügyi előírásokat szíveskedjenek betartani!
Családjuk, embertársaik és állataik védelmében tegyenek eleget oltási kötelezettségüknek!
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Wass Albert emlékmű Nyársapáton
A művelődési ház parkjában 2021. február 17-én – halálának
23. évfordulóján - a veszélyhelyzetre tekintettel szűk körben
avattuk fel Wass Albert emlékművét.
A Himnusz hangjai után Kis Miklós polgármester úr
ismertette az emlékmű történetét. Kiemelte, hogy ez a
Magyarországra hasonlító egerszalóki mészkő - melyen
az erdélyi magyar irodalmár domborműve és egy tőle
származó idézet látható -, a szállítás, az emlékmű
felállítása, a dombormű és a tábla felhelyezése is felajánlás,
illetve baráti jószándékú támogatás Wass Albert irodalmi
munkásságát tisztelő és szerető magánemberek részéről.
Így a nyársapáti önkormányzatot nem terhelte semmilyen
költség az emlékmű felállítása kapcsán, melyért minden

támogatónknak köszönetet mondunk!
Wass Albert: Üzenet haza című versét Molnár Vivien és
Kiss Virág, a Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskola 7.
o. tanulói szavalták el.
Köszöntőt mondott Földi László országgyűlési képviselő,
majd polgármester úrral együtt leleplezték, és koszorút
helyeztek el az emlékmű talapzatán.
„A szeretet ereje mindenekre képes, de a szeretet hiánya
képtelenné teszi a legjobb szándékot is.”
Wass Albert
Nagyné Kovács Éva
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Wass Albert irodalmi munkássága
Emlékművének felavatása kapcsán
szeretnék
megosztani
néhány
gondolatot Wass Albertről.
Szentegyedi és cegei Wass Albert
erdélyi magyar író és költő a
Kolozsvár melletti Válaszúton, a
Bánffy-kastélyban született, 1908.
január 8-án.
A Wass család eredete az Árpádkorig
vezethető
vissza,
és
egyike Erdély legrégibb nemesi
családjainak. 1744-ben Mária
Teréziától kaptak grófi címet.
Édesapja gróf szentegyedi és cegei Wass Endre
huszárszázados, édesanyja báró losonci Bánffy Ilona volt.
Wass Albert Debrecenben, a Gazdasági Akadémián szerzett
gazdász diplomát, Stuttgartban majd Párizsban, (Sorbonne)
tanult tovább; erdőmérnöki és vadgazdasági diplomákat
szerzett.
A magyar irodalom egyik legellentmondásosabb alakja; a
hivatalos irodalomtörténet mintha tudomást se venne róla,
miközben mások a legnagyobbak között emlegetik.
Egyik leghíresebb könyve a Kard és kasza, amelyben
több generáción keresztül tekinti át a magyar történelmet,
1050-től egészen a jelenkorig, a saját, ősi nemzetségének
történetén keresztül.
Wass Albert számára az irodalmi sikert az 1934-ben
megjelent A farkasverem című regénye hozta meg, aminek
köszönhetően Baumgarten-díjban részesült - ezt a díjat
1940-ben is megkapta - és több irodalmi társaság is tagjává
fogadta.
Műveit itthon csak a rendszerváltás óta jelentetik meg,
korábban szinte ismeretlen volt.
Népszerűsége az 1990-es évek végétől az erdélyi mellett
a magyarországi olvasóközönség körében is folyamatosan
növekszik.
2005-ben A Nagy Könyv című hazai felmérésben a
közönségszavazatok alapján az egyik legkedveltebb
magyar írónak bizonyult: A funtineli boszorkány című
művét a szavazók a legnépszerűbb 12 magyar regény közé
választották. Az 50 legnépszerűbb magyar regény között
pedig további két műve is szerepel, az Adjátok vissza a
hegyeimet! és a Kard és kasza. Versei is méltán népszerűek
az irodalmat szeretők körében.
1941. tavaszán a kolozsvári Ellenzék című lap irodalmi
szerkesztője lett.
A második világháború utolsó szakaszát katonatisztként élte
át. Nem várta meg Észak-Erdély újbóli román elfoglalását,
1945 húsvétján átlépte a nyugati határt, és az emigrációt
választotta.
Először Sopronba ment, majd 1951-ig Németországban
élt. Onnan 1951. szeptember 21-én az amerikai hatóságok
megfelelő vizsgálatainak lefolyása után (egészségügyi,

illetve hatósági vizsgálatok) az Amerikai Egyesült
Államokba utazott.
1957-ben megkapta az amerikai állampolgárságot, majd
1963-ban megalapította az Amerikai Magyar Szépmíves
Céhet. Cikksorozatot indított Magyar szemmel címmel.
Időközben a clevelandi Magyar Kongresszus létrehozta az
Erdélyi Világszövetséget, két társelnököt választottak Wass
Albert és Zolcsák István személyében.
Munkásságuk felbecsülhetetlen volt Erdély ügyének a világ
előtt való megismertetésében és képviseletében.
1989-ben visszavonult az emigráns politikai élettől,
lapjainak és könyveinek saját kiadását megszüntette.
1993. augusztus 20-án Wass Albertnek Antall József
miniszterelnök előterjesztése alapján Göncz Árpád
köztársasági elnök odaítélte a Magyar Köztársasági
Érdemrend középkeresztje kitüntetést, amit a következő
évben a floridai magyar konzul és Csoóri Sándor adott át
neki otthonában.
1996. szeptember 24-én autóbaleset érte, amelyben
koponyatörést szenvedett, emiatt később emlékezetkiesései
voltak. Állítólag nehéz anyagi helyzetbe is került. Mindez
nyilván hozzájárult a szomorú végkifejlethez, hogy
Wass Albert 1998. február 17-én állítólag saját fegyverét
fordította maga ellen, de halálának körülményei nem
teljesen tisztázottak.
Végső kívánsága teljesült azzal, hogy hamvait Erdélyben,
a marosvécsi egykori Kemény-kastély kertjében helyezték
örök nyugalomba.
Molter Károly az Erdélyi elbeszélők című antológiában így
méltatta Wass Albertet:
„Természetérzéke, tájmegidéző képessége csodálatos.
Művei szélesen hömpölygő, robbanó erejű, nagyvonalú
alkotások. Az erdélyi prózaírók közül kiválik egyéni
hangjával, látásmódjával; izgalmas történetei úgy áradnak
belénk, mint egy forró vérhullám.”
Életművét 2019-től az Erdélyi Szalon Kiadó Kft. gondozza.
Nagyné Kovács Éva

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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A jó hangulat viszi előre a közösséget
Nyársapát az utóbbi években soha nem látott fejlődésen
ment át: megújultak a középületek, utak, kerékpárút épül
és növekszik a lakosság száma is. Az elmúlt évben azonban
számos negatív hatás is érte a települést. Bár a falu vezetője
derűs és optimistán néz a jövőbe, azért a Covid hangulatrontó
hatásáról és a helyi gazdáknak húsbavágó problémát jelentő
mezőgazdaság válságáról is beszélgettünk Kis Miklós
polgármesterrel.

20 perc alatt elérhető, a nagyvárosok pedig munkahelyet
jelentenek. Jó a busz és vonatközlekedés is, sokan feljárnak
Budapestre is dolgozni, de emellett minden elérhető, ami
szükséges lehet helyben, ugyanúgy mint a városokban. Van
iskola, óvoda, bölcsőde, orvos, fogorvos, gyógyszertár.
Megújultak a középületeink, fejlett az infrastruktúra és
minden könnyen elérhető. Az elmúlt időszakban felújítottuk
az óvoda 100 éves épületét, KRESZ-park épült, megújult
a Polgármesteri Hivatal, az iskola, a Szarka kúria, a
– Milyen közelmúltbeli fejlesztésekről tud beszámolni művelődési ház, parkoló épült és egészségház, de tervezünk
Nyársapáton?
egy szálláshelyet is építeni a Nyársapátra látogatóknak.
Minden adott, hogy mindenki jól érezze magát Nyársapáton!
Soha ennyi fejlesztés nem történt még a térségben.
Örvendetes, hogy a különböző pályázati lehetőségekkel a – Említette, hogy 15 éve áll a település élén. Mire a
kormány támogatja a kisebb településeket, így a közelmúltban legbüszkébb ezalatt?
két belterületi utat aszfaltoztunk, négy dűlőút készült el a
településen, több mint 1000 m járdát építettünk, új orvosi Tősgyökeres nyársapáti vagyok, ismerek minden fát még
eszközöket kapott a fogorvosi és a háziorvosi szolgálat, új a határban is, tudom milyen igényeik vannak a faluban
gépjárművel lett gazdagabb a tanyagondnoki szolgálat, egy élőknek. Amire talán a legbüszkébb vagyok, hogy a
új MTZ erőgéppel és a hozzátartozó eszközökkel, továbbá szennyvízhálózatot megépítettük. Annak idején sok panaszt
egy kistraktorral és pótkocsijával bővült a járműparkunk, kaptam, hogy feltúrtuk a falut, de most már mindenki örül
urnafal épült a köztemetőben, elkezdődött a belterületi neki, hogy akkor kiépítettük a hálózatot. A másik, amit nagy
kerékpárút felújítása és új kerékpárút építése, valamint már eredménynek tartok, hogy a belterületi utaink aszfaltosak,
befejeződött a csapadékvíz elvezető csatorna kiépítésének és hogy megújultak a középületek. A tanyán élőknek sokkal
első üteme.
nehezebb a helyzetük, a dűlőutakat szeretnénk rendbe
tenni és még mindig van olyan tanya, ahol nincs áram, de a
Hatalmas eredmény és régi szívügyünk volt a Cegléd és pénzügyi lehetőségeink szűkösek.
Nagykőrös közötti kerékpárút megépítése, ami az idei évben
elkészülhet. Ennek csatlakozását Nyársapát belterületéről – Milyen tervei, céljai vannak a jövőre?
már építjük, nyárra a tervek szerint kész lesz. A kerékpárút
sokkal többet jelent számunkra, mint csupán szabadidős Tervek vannak, de ennek anyagi feltételei nincsenek meg.
és sportlehetőséget. Nyársapát lakossága 40 %-ban tanyán A faluban nagyon kevés az iparűzési adó egyelőre, ezért
él, ahol a fő közlekedési eszköz még mindig a kerékpár, nehezen tudjuk előteremteni az önerőt a pályázatokhoz.
ezért is szorgalmaztuk nagyon a kerékpárút építését, mert Ezen kell változtatnunk. Megépült az ipari parkunk közel
ez biztonságos közlekedési lehetőséget jelent a szegényebb 100 millió forintból és örülünk neki, hogy az egész területet
rétegnek is.
bérbe vették, melyen egy 800 milliós beruházás valósul
meg. Reményeink szerint nagyobb adóbevételt fog jelenteni
A másik folyamatban lévő projektünk, hogy 200 millió az önkormányzat számára.
forintos beruházással, 28 férőhelyes bölcsődét kezdtünk
építeni, jövő héten kerül rá a tető. Fejlődik a falu, ez nagy - Sokszor említi a jó hangulat fontosságát a településen: a
öröm nekünk! Minden évben 30-50 fővel nő a lakosság jó kapcsolatot a lakossággal, az intézmények vezetőivel, de
száma és a gyereklétszám is növekszik: iskolába 200 gyerek más települések vezetőivel, országgyűlési képviselővel is.
jár, óvodába pedig 80, ami a 2200 fős lakosságszámhoz Legendás volt a lecsófesztiválok hangulata is, most viszont
viszonyítva szép szám. 15 éve, amikor polgármester lettem, a járványhelyzetben, hogy viseli, hogy ezeket nélkülözni
még csak 1800 fő élt a faluban. Bár éppen a lakosságszám kell?
növekedés miatt a falusi CSOK nálunk nem vehető igénybe,
azért így is sok fiatal telepedik le Nyársapáton, de idősebbek A Covid hangulatrontó hatását nem lehet eltagadni.
is költöznek ide a nagyobb városokból.
Mindenki tudja, aki ismer, hogy társasági ember vagyok,
szeretem a barátságot és a jó kapcsolatokat. Nehéz most,
– Miért szeretnek itt élni vagy ide költözni az emberek?
hogy nincs lehetőség a találkozásra, rendezvényekre.
Nagyon szerettem, amikor 50-60 csapat főzött a fesztiválon,
Egyrészt nagyon jó a közlekedés és két nagyváros – Cegléd akár határon túlról is jöttek és mindenki jól érezte magát
és Nagykőrös – is 8-8 kilométerre van, de Kecskemét is nálunk. A testvértelepülésekkel is kifejezetten jó a kapcsolat,
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mi nemcsak nevünkben vagyunk testvérek. Megérzik az ide
látogatók, hogy tárt karokkal, szeretettel fogadjuk őket és ez
a jó hangulat viszi előre a közösséget.
A falu és az ország érdeke a békesség, a nyugalom, ahol
mindenki jól érzi magát, nem feszültségben. Konfliktusok
persze vannak, de le kell ülni és kezelni kell őket, mindent
meg lehet beszélni és megbékélni. Ugyanezt alkalmazom a
politikában is. Független polgármesterként én mindenkivel
jóban igyekszem lenni. Nyilván van, amivel nem értek
egyet, de párttól függetlenül el kell ismerni a jó dolgokat és
gondozni a régi kapcsolatokat.

csak a középkorosztály és az idősek tartanak ki. 15 éve a
nagybani piacon még 20-30 nyársapáti gazda kínálta áruját,
most talán 5-6 van. A járványhelyzet miatt visszaesett a
fogyasztás, mert a vendéglátóiparban kevesebb alapanyagra
van szükség, mindemelett külföldről hozzák be az árut
lehetetlen árakon, miközben a magyar gazdák raktárai tele
vannak. Itt helyben a gazdák legalább 50 %-kal csökkenteni
fogják a mezőgazdasági termelést, de a kérdés az, hogy
miből fognak megélni?!

– Nyársapáton a lakosság nagy része mezőgazdasággal
foglalkozik, Ön is gazdálkodik. Milyen hatással vannak
az olcsó külföldi áruk és a járványhelyzet a helyi gazdák
életére?

Tudom nagy szavak, de mégis: bízom az összefogás
erejében! Ha egy település, vagy ország egy irányba tart,
akkor minden jobbra tud fordulni, ha széthúzás van, akkor az
nem vezet sehová. Minden okunk megvan az optimizmusra:
Dél-Pest megye településein korábban csak álmodni
mertünk ilyen léptékű fejlődésről. A térség önkormányzatai
soha még ilyen jó helyzetben nem voltak, ennyi fejlesztés
nem történt évtizedek óta Pest megyében. Számszerűsítve:
Nyársapát 1 milliárd forint értékben nyújtott be pályázatot
az elmúlt időszakban, de tudom, hogy ugyanígy a térség
települései mind látványos növekedést könyvelhetnek el.

Nyársapát lakosságának valóban jelentős része
mezőgazdaságból él, így ennek válsága nálunk nagyon
lecsapódik. Én már csak koromnál fogva is már be akarom
fejezni a gazdálkodást, de a településen sokan nem látjuk
már értelmét a földdel való küzdelemnek és nemcsak az árak
miatt. A klímaváltozás óriási probléma a mezőgazdaságban.
Azt, hogy másfél hónapig nem esik az eső nyáron a 3-5
aranykoronás homokon, ezt nem bírja ki a mezőgazdaság.
10 éve még nem kellett öntözni a gyümölcsfákat, most
viszont már muszáj. Öntözés nélkül nem lehet Nyársapáton
gazdálkodni, ami nagyon megdrágítja a termelést, ezért
leszűkült az anyagi haszon, a mi adottságainkkal már nem
rentábilis a gazdálkodás. A fiatalok már bele se fognak, már

Természetesen sok fejleszteni való marad, például a
faluszépítés (fásítás, parkosítás), az utak állapota, vagy a
441-es út felújítása, de nem lehetünk türelmetlenek, mert
ezek évtizedes lemaradások és most végre elkezdődött egy
jó folyamat.
Forrás: Dél-Pest Megyei Panoráma

Pest Megyei Kormányhivatal
Nagykőrösi Járási Hivatala

KEDVES VALAMIKORI
KERÉKPÁRTÚRA RÉSZTVEVŐK!

Ügyfélfogadási rendje
2021. 02. 01-től

Terveink szerint Pásztor Pista bácsi kiadványt készít
a 28 év kerékpártúráiról.

Hatósági Osztály ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 08:00 – 16:00
Kedd: 08:00 – 12:00
Szerda: 08:00 – 16:00
Csütörtök: 08:00 – 14:00
Péntek: 08:00 – 12:00
Gyámügyi Osztály ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 08:00 – 15:00
Szerda: 13:00 – 16:00
Péntek: 08:00 – 12:00

		

– Mit üzenne a Dél-Pest Megyei Panorámát olvasóknak?

Kormányablak Osztály:
Hétfő: 08:00 – 18:00
Kedd: 08:00 – 16:00
Szerda: 11:00 – 19:00
Csütörtök: 08:00 – 16:00
Péntek: 08:00 – 14:00

Az a kérésünk, ha valakinek van megosztani való
története, élménye, írja le nekünk, és küldje el az
alábbi e-mail címre: vignemagdi92@gmail.com.
Minden írást előre is nagyon köszönünk.
Vígné Kerekes Magdolna
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Elindult a lakosság oltása Nyársapáton is!
Örömmel számolok be a lakosság
védőoltásának elindulásáról Nyársapát
községben is.
Erre a sokak által várt eseményre február
12-től péntektől nyílt lehetőség azon
idősek számára, akik regisztrálva kérték
a védőoltás beadását. Első alkalommal
12 főnek tudtuk beadni az oltást. Ez után
majd folyamatosan zajlanak az oltások a
háziorvosi rendelőben.
Az oltások könnyebb lebonyolítása
miatt a következőket szeretnénk kérni a

esetleges mellékhatások észlelése miatt.
A legidősebbek beoltása után egyre fiatalabb korosztály
kerül sorra, ezért senki ne legyen türelmetlen. Akik
regisztráltak azokat a megfelelő időben telefonon keresni
fogjuk, addig ezzel ne hívjanak minket.
Az oltóponton Cegléden kórházi körülmények között időre
berendelve történik az oltás. Kérjük, aki megteheti, ne
utasítsa el ezt a lehetőséget, mert így jelentősen bővül az
egyszerre beoltottak száma.
Kérjük, hogy az oltásra időben érkezzenek, egyenek,
igyanak, szokásos gyógyszereiket vegyék be, hozzák
magukkal TAJ számukat, személyi igazolványukat és
lakosságtól.
ha lehet a saját maguk által kitöltött, aláírt, a honlapon
Mivel az oltás nem kötelező csak az kaphatja meg, aki az mellékelve csatolt beleegyező nyilatkozatot. Ezzel
interneten regisztrál a vakcinainfo.gov.hu oldalon. Ehhez jelentősen segítik munkánkat.
egyéni e-mail címre van szükség még házastársanként is. A
regisztrációhoz kérjék internettel rendelkező családtagjuk, Az oltás menete a következő:
ismerősük segítségét. A háziorvosok nem tudnak segíteni
a regisztrációban, ezért ezzel ne keressenek minket Az előzetesen időpontra behívott betegeket kikérdezzük,
telefonon, mert ezzel az egyéb feladatainkat pl. oltások felvesszük az adataikat, néhány vizsgálatot végzünk,
beadása megszervezése gátolják!
(lázmérés stb.), majd a beleegyező nyilatkozatokat elkérjük.
A regisztrált betegekről a hatóságoktól listát kapunk, Ezt követően beadjuk a védőoltást, amiről igazolást adunk,
melynek alapján megszervezzük a listán szereplők rajta a következő második oltás időpontjával (21 nappal
oltását. Ehhez fontos, hogy pontosan adják meg az az elsőt követően). A beoltottaknak még kb.15 percet
internetes regisztrációkor a telefonszámukat, vagy elérhető megfigyelés céljából a váróban kell tartózkodni.
hozzátartozójuk telefonszámát. A listát nem mi állítjuk
össze, erre általunk felkerülni nem lehet, ebben sem Arra biztatok mindenkit, aki kéri az oltást, hogy
tudunk segíteni, még férj és feleség sem biztos, hogy egy regisztráljon. Mivel többféle védőoltás is felhasználásra
csoportban kerül fel rá. Elsőbbséget élveznek az idősek a kerül, kérem, bízzanak a magyar szakemberek
többféle krónikus betegségben szenvedők, a járványügyi véleményében, azaz amelyik oltóanyag engedélyt kap,
hatóság ennek megfelelően állítja össze a behívandók annak a beadását fogadják el bátran.
listáját.
Nagy tisztelettel kérjük, hogy a családtagok segítsenek
Győzzük, le közösen ezt a betegséget!
a betegeink rendelőbe, vagy a ceglédi oltópontra történő
Mindenkinek jó egészséget kívánok!
eljuttatásában, mert az oltóanyagok nagyon érzékenyek, a
Dr. Lakatos Attila
beadásra rövid idő áll rendelkezésre. Az injekció beadása
helyettes
háziorvos
után a pácienseinket bizonyos ideig meg kell figyelni az

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
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Fenntartható visszafejlődés
(Sipos Mihály után szabadon…)
A politikai-társadalmi fejtegetéseket befejezve visszatérek a
riportokhoz, egyszerű élethelyzetek megírásához. Azokhoz,
amelyek valójában nem is olyan egyszerűek, talán vannak
olyan fontosak, mint a nagyvilág, vagy az ország társadalmi
küzdelmei, sokszor harcai az önpusztító dicsőségért.
A templomban imára kulcsolt kézzel ültünk a mise kezdete
előtt. Bejött egy fiatal család, szülők és két értelmes, széparcú
gyermek. Olyan üdítő volt látni így együtt, egy család eljön
találkozni az Istennel a szentmise feloldozásában. Régen,
gyerekkoromban ez mindennapos vasárnapi esemény
lehetett, ma csodálatot kölcsönző kuriózum. Kb. másfél éve
meg is szólítottam az egyik szentmise után az édesanyát,
hogy szeretnék egy interjút készíteni a helyi hírmondóba
a családról, vállalnák-e? Kedves mosollyal a domborodó
pocakjára mutatott, nemsokára szülni fogok, halasszuk
későbbre – felelte. Picit sajnáltam a helyzetet, de teljes
mértékben megértettem. A világjárvány bezártsága közben
nemrég megszólalt a telefonom. A férj jelezte, ha még van
szándékom a riportra, szívesen rendelkezésemre állnak,
nemsoká egyéves lesz a picijük. Ezután gyorsan összehoztuk
tanyájukon a találkozást. Megérkezésem után gazduram
büszkén mutogatta juhait, mulcsos kertjét, földjeit. Pici
iróniával meg is jegyezte: ”van még 20-25 évre való
tervünk”. Betértünk a tanyába, felesége és picibabája kedves
mosollyal fogadtak és kezdődött az őszinte beszélgetés.
Egy tömör bemutatkozást szeretnék kérni tőletek:
Lánykori nevem Kováts Éva, eredetileg ócsai születésű
vagyok, a főiskolán biológia-környezetvédelem szakon
végeztem.
Ceglédre
kerülve
gyermekvédelemmel
foglalkoztam. Októberben volt 4 éve, hogy ideköltöztünk
a nyársapáti tanyavilágba. 3 gyermekünk van: Gergő 9
éves, Zsófi 7 és Anna januárban töltötte az első életévét.
A nagyobbak a ceglédi Szent Kereszt Katolikus Általános
Iskola tanulói. Attilával még Szegeden ismerkedtünk meg,
egyetemista korunkban. Most a gyereknevelés mellett
jelenleg a gyógypedagógiai egyetem másodéves hallgatója
vagyok.
A szót Zsoldos Attila a férj vette át. Nagykőrösön születtem,
Cegléden jártam középiskolába, majd három évet
dolgoztam,és ekkor éltem először tanyán. Ezután felvettek
történelem-régészet szakra az egyetemre. A történelem
tantárgyban picit csalódtam, mert rövid idő alatt rájöttem,
hogy ezt a tudományt mindig a győztesek írják, így nem
midig igaz és hiteles. Természetesen a régészet a szívem
kedvence maradt. Az egyetemet befejezve szülővárosom
múzeumában kaptam végzettségemnek megfelelő állást.
Jónéhány évvel ezelőtt pl. a nyársapáti Szarka Mihály
kiállítóhely anyagát is én állítottam össze. Sajnos közben
Nagykőrösön a múzeum átalakult kiállítóhellyé és az én

státuszomra nem volt többé szükség. Nagykőrösi régészként
többfelé dolgoztam ásatásokon, pl. Felsőpakonyban,
Gyálon, Abonyban, és Cegléd környékén a 4. sz. főút építése
során. Később a Nemzeti Múzeumba kerültem. Vezetőim
arra kértek, hogy a győri ásatások miatt vállaljam a kétlaki
életet, hétközben messze távol a családtól dolgozzam és
csak a hétvége a családomé. Nekem a családom fontosabb

volt.
Hogyan kerültetek Nyársapátra, azon belül is a tanyára?
Ceglédre azért kerültünk, mert a környéken itt voltak ásatások
és Évi is itt kapott állást. Sajnos mi is megtapasztaltuk
a devizahitelesek kálváriáit. Ez a borzalmas pénzügyi
kényszer és az ebből való kimászás lehetősége a régen
dédelgetett vágyunkat felszínre hozta, hiszen mindketten
régóta vágytunk tanyára, az egyszerű, szabad életre, ahol
közvetlenül lehet megtapasztalni a természetet, Istent. Mivel
nem hiszünk a véletlenekben, a Jóisten akaratából sikerült
megtalálnunk Papp néni tanyáját és egyből beleszerettünk
a környezetbe. Pedig először borzalmas körülmények
fogadtak. Méteres gazban csak traktorral lehetett utat törni.
Néhány helyiség még akkor megközelíthetetlen volt. Az
egerek nem féltek tőlünk, mert több mint 7 évig lakatlan
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volt az épület. Hozzánk szegődött egy cica, aki gyorsan
helyreállította a természetes rendet. Nem vágyunk vissza a
városba, gyerekeink is szeretik ezt a végtelen horizontot,
nyugalmat, szabadságot. Tévénk nincs, családi játék,
együttműködés, szeretet, közös munka tölti be napjainkat.
Van-e valami érdeklődésetek, hobbitok, különleges
elfoglaltságotok?
Évi kezdi először: Jelenleg a gyógypedagógiába vagyok
elmerülve, nagyon érdekel és motivál. Szeretnék még
jó néhány népi mesterséggel megismerkedni, hiszen ez
igazodna az életmódunkhoz, ideánkhoz. Kb. 20-30 évre
van programunk, a tanya és környékének autentikus
kialakításához, önfenntartásunk, esetleg gazdálkodásunk
realizálásához. Nem félünk a munkától, a jövőtől, a pénz
nálunk nem prioritás, hiszen nem pénzt, hanem életet
jöttünk teremteni.
Attila folytatja: Miután a régészeti munkám okafogyottá
vált, felnőttképzésben tanultam ki a kályhák készítését.
Csodás dolog az anyagot megfogni, birtokolni, alakítani,
abból egy magasabb minőséget alkotni, teremteni. Egy jó
kályhát építeni az egy értelmes elfoglaltság, hiszen szép
és kiváló meleget ad. Főleg jó időben, nyáron valósítom
meg a megrendeléseket. Kiváló kecskeméti és esztergomi
mestereimtől tanultam meg a gyakorlati fogásait a
szakmának.
Nagy családból származtok-e; vagy miden vágyatok az
volt, hogy több nebuló vegyen körül benneteket; mit jelent
számotokra a nagycsalád?
Nem nagy családból származunk mindkettőnknek egyegy testvére van. Ez egy tudatos, de egyben igazán szívből
jövő vágyunk, nekünk a család, a közösség az élet – az
élet értelme. Hiszen ez az alapegység a társadalom alapja
is, az egyén egyedül a zűrzavaros világban kiszolgáltatott.
De családunkban nem érezzük soha magunkat egyedül.
Természetesen óriási felelősség, de a Jóisten segítségével
minden szépen megoldódik. Egy tanyát egyébként is egyedül
nehezebb működtetni. Egy egyfelé húzó család könnyebben
boldogul. Ahogy nagyszüleink, őseink is tették.
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Nyársapáton a templomban viszonylag ritka, hogy egy
család gyerekestől megjelenik és közösen kérik a Jóisten
áldását. Kérlek valljatok erről a hitetekről, ha nem túl
személyes kérés.
Évi: Én ebbe nőttem bele, vasárnapi szentmisék, elsőáldozás,
bérmálkozás, hittan, mind-mind természetes velejárója
volt életemnek. Így kézenfekvő, hogy ezt szeretném
továbbadni gyermekeimnek is. Lehet, hogy növekedve
lesz más prioritásuk, de életük során erre a hitre, erre az
alapra bármikor tudnak majd támaszkodni. Nincsen tévénk,
a gyerekek ritkán számítógépeznek, nem a virtuális életet
habzsolják, hanem a valódit. Fára másznak, fogócskáznak,
a jószágokkal játszanak.
Attila: Nem kaptam családi indíttatást ezen a téren. Magam
jöttem rá Isten fontosságára, magam tértem meg. Mint
történész, sokat olvastam erről a témáról, egy halálfélelmem
is segített ebben. Egyértelműen megbizonyosodtam, hogy
a Jóisten nélkül, az ő terve és szándékos közreműködése
nélkül nincs semmi, így élet sem lehet.
Különféle csapatokhoz, csoportosulásokhoz, közösségekhez
tartoztok. Röviden meséljetek erről!
Az egyik a tanyás csapatunk, ahol a tagok segítik egymás
tanya körüli munkáját, termelési, tenyésztési tapasztalatokat
és egyéb ismereteket, régi, öreg gyakorlati megoldásokat
osztunk meg egymás között. Szeretnénk visszaállítani
a régi tanyasi életmódot. Sokan azt gondolják, hogy az
előrehaladás mindig fejlődés, és amit a régiek tettek és
gondoltak, az eleve csak ósdi lehet. Ebben a kérdésben
a megfelelő arány és a harmónia megtalálása a lényeg.
A másik kis közösségünk is működik, kialakulóban van,
a Ceglédi Pipakör. Legfőbb tematikája a természetes
életmód, népi gyógyászat, a hagyományos kertgazdálkodás
újraélesztése, erősítése, de a leglényegesebb az emberi
közösségek visszaállítása.
Ha vége lenne ennek a járványszörnyűségnek, akkor
szándékoztok-e bekapcsolódni a falu közéletébe, kulturális-,
sport-, vagy más társadalmi mozgásába?
Értelemszerűen, mivel előzőleg Cegléden éltünk, még sok
kapcsolatunk onnan van. De mivel kikerültünk a tanyára,
picit ezek is apadoznak. Mindenképpen van szándékunk
a falu lakosai felé nyitni, ha van értelmes, békés, a helyi
hagyományokra épülő kezdeményezés. Talán először a
60-70-es évek kertgazdálkodását újra felszínre hozó helyi
mozgalom aktív tagjai szeretnénk lenni. Kevesen tudják,
hogy a boltokban kapható élelmiszerek között milyen sok
károsító hatású termék van. Azt is látjuk, hogy mai divat,
hogy a kertekben gyakran csak örökzöld növények és gyep
található. Pedig az idősebbek biztos emlékeznek, hogy egy
pici kertben az egész évre való zöldséget és más élelmiszert
is meg lehet termelni. Tudom, ez komoly szemléletbeli
változást jelent, a fenntartható visszafejlődés megmentheti
a világunkat a pusztulástól.
Kedves Évi, Attila! Köszönöm a finom homoktövis italt, az
almássütit, de legfőképp köszönöm, hogy nagy őszinteséggel
engedtetek bekukkantani a sajnos még kuriózumszámba
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menő tudatos, hittel teli életetekbe. Egyetemi végzettséggel bármilyen jó ötlet megvalósításában nagy örömmel részt
hirdetitek és megélitek a kétkezi munka nagyszerűségét, venne.
példát adtok az egészséges élelmiszer létrehozásából.
A tanyasi életben nem a „rózsaszín ködöt, romantikát” Jó volt veletek együtt lenni!
hangsúlyozzátok, hanem azt, hogy akinek van bátorsága
szabaduljon ki a modernkori „rabszolgaságból”, a napi
Tisztelettel: Tóth Tibor
stresszel teli munkából, a pénzvilág kegyetlen hitel- és
más szorításából, kényszeréből. A Jóisten áldása legyen Utóirat:
példamutatásotokban és terveitekben!
Sipos Mihály A fenntartható visszafejlődés c. könyvét
Ezután még kifelé menet Attilával beszélgettünk a tanyasi olvasásra megkaptam, nagy szeretettel javaslom
emberek szelektív hulladékgyűjtésének megoldatlanságáról, a megismerését. A Tulipános Tanya az interneten
hiszen nincs mindenkinek autója, ha valakinek meg van, és megtalálható, sok érdekes filmet lehet megnézni a
a környező tanyák szemetét is összegyűjti, bizony több tucat fenntartható visszafejlődés youtube csatornán, és
zsák szemetet is bevisz egyszerre a gyűjtőhelyre, sokszor érdekes tapasztalatokat gyűjteni a tanyasi, falusi
nehézségbe ütközhet ennek a mennyiségnek a tárolókba életformával kapcsolatban. Ha van érdeklődés, akkor
helyezése. Sajnos vannak, akik inkább elássák, eltüzelik egy kertbarátok klubját létre lehetne hozni a művelődési
vagy eldobálják ezeket a káros anyagokat, ezzel súlyosan házban.
megsértik a természet rendjét. Attila ezzel kapcsolatban

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék
Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék,
továbbá a lom hulladékok gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2021.
január

február

március

6.

3.

3.; 31.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2021.
január

február

március

6.; 20.

3.; 17.

3.; 17.; 31.

Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a
tároláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!
FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve,
az üveg gyűjtőpont(ok)on történik! (József A. u.)

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) házhoz menő
rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.

Zsák értékesítés

cím

helyszín

ügyfélfogadás

Nyársapát, József A. u. 12.

COOP Élelmiszer

H -P: 6.00 – 18.00
Szo: 6.00 – 13.00
V: 6.00 – 12.00
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Óvodai hírek
Farsang az óvodában
2021. február 18-án izgalmak
közepette mentünk ki az udvarra,
ahol zajcsapással, mondókákkal, és az
elkészített kiszebáb elégetésével űztük
el a telet.
Másnap a csoportokban már reggeltől

fergeteges
hangulat
uralkodott.
Mindenki
beöltözhetett
kedvenc
jelmezébe és egész nap ebben lehetett.
Versenyjátékokkal, sorversenyekkel,
zenével és tánccal fogadtuk a
gyerekeket. Természetesen a sok

móka után a finom farsangi fánk sem
maradhatott el.
Köszönjük a szülők üdítő, nasi és szörp
hozzájárulását a programunkhoz.
Szőke Piroska Andrea

Néhány kép a teljesség igénye nélkül:

Gyűjtés az óvodásoknak
A 2020/2021- es nevelési év sok szempontból
alakult másként, mint az előzőek. Sajnos
ebben a nevelési évben elmaradtak az
óvoda és a szülői munkaközösség által
szervezett
megszokott,
hagyománnyá
vált programok (sütivásár, bál). Normál
esetben az óvoda szülői munkaközössége
ezen események bevételéből gazdálkodik.
Ebből finanszírozzák az óvodás gyermekek
programjait, kirándulásait, és az előző két
nevelési évben ezekből a bevételekből vásárolták meg az
„ovi falu” házait is. Az óvoda és a szülői munkaközösség
utolsó rendezvénye a 2020-as Jótékonysági bál volt, azóta
a vírushelyzet miatt más bevételi forrása nem volt. A
kasszánk pedig üres. Ezért úgy gondoltuk, ki kell találnunk
valami mást…

Bízva a falu összefogásában – amit már többször
megmutatott – és az itt élő emberek jószándékában,
önzetlenségében arra jutottunk, hogy gyűjtést szervezünk
az óvoda lakóinak. A tervünk az, hogy támogatói kuponokat
kínálunk eladásra, a vásárlásért köszönetképpen az ovisok
által készített, dekorált dísztárgyakat adnánk. A teljes
bevételt a gyerekeknek szervezett óvodai programok
lebonyolítására fordítjuk. Előre láthatólag március 15-e
után tud elindulni ez a kezdeményezés. További részletekről
a közösségi oldalakon tudjuk a lakosságot tájékoztatni.
Kérjük a falu lakosait, támogassák óvodásainkat!
A szülői munkaközösség nevében:
Mogyorósi-Erdős Beáta
SZMK elnök
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Iskolai hírek
Farsang van, farsang van, járjuk a táncot gyorsabban!
Minden kisiskolás gyermek életében a februári hónap
a farsangról szól. Izgatottan várják, hogy jelmezbe
bújhassanak. Szünetekben sutyorognak az ötletesebbnél
ötletesebb jelmezekről. Nem volt ez idén sem másként,
annak ellenére, hogy az idei tanév más, mint a többi…

Gazdag Erzsi:
A bohóc köszöntője

Február 26-án rendeztük meg a farsangunkat az iskolában.
Minden szabályt betartva, osztályszinten űztük el a telet.
Aki szeretett jelmezbe bújhatott. Volt ördög, hercegnő,
kommandós, buszsofőr… felsorolni is nehéz lenne, olyan
sok ötletes jelmezzel találkoztunk. A szülők kreativitásának
– szerencsére - a járvány nem szabott határt. A jelmezes
bemutatkozáson kívül természetesen volt játék, zene, tánc,
tombolahúzás.

Orrom krumpli, szemem szén,
Szeretném, ha szeretnél!

A délutánunkhoz az édességeket, üdítőket a szülők
biztosították, melyet ezúton is nagyon köszönünk!
Dancsó Rozália elmaradhatatlan sütije koronázta a
délutánunkat. Köszönjük, hogy minden évben gondol ránk!

Kezdődik a nevetés,
Tíz forint a fizetés.

Reméljük, hogy jövőre ismét hagyományos farsangi
ünnepséget szervezhetünk, melyen részt vehet a falu aprajanagyja.
Kiss Andrea

Jancsi bohóc a nevem
Cintányér a tenyerem.

Velem nevetsz, ha szeretsz,
Ha nem szeretsz, elmehetsz!
Szívem, mint a cégtábla,
ruhámra van mintázva.

Ha nincs pénzed, ne nevess.
Azt nézd, innen elmehess!
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Művelődési ház hírek
Online jelmezverseny
A Könyvtár Nyársapát facebook oldalon jelmezversenyt A nyeremény kategóriánként egy szabadon választott
hirdettünk a 0-3 évesek, az óvodások, az alsósok és a családi Russo pizza volt.
felsősök kategóriájában, melyre február 17-ig vártuk a Gratulálunk, és jó étvágyat kívánunk a nyerteseknek!
nyársapáti gyerekek farsangi fotóit. Nagyon sok fotó
Nagyné Kovács Éva
érkezett a jobbnál-jobb jelmezt viselő apróságokról, amit
mindenkinek köszönünk!
A zsűri név nélkül, csak a beküldött fotók alapján értékelt.
A 3 tagú zsűri (dr. Bicskei Krisztina, Csontosné Kis Anita
és Mogyorósi-Erdős Beáta) döntése alapján a legötletesebb
jelmezek az alábbiak:
•

0-3 éves: Albert Einstein (Pásztor Mira Luca)
• óvodás: Fogtündér (Tóth Alexa)
• alsós: Óra (Bajor Hanna)
• felsős: Boszorkány (Mohella Nóra)
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Született:
Kisfaludi László és Lunka Melinda Nyársapát, Köz d. 174/20.
szám alatti lakosok KRISZTOFER nevű gyermekük 2021. február 7-én.
Molnár Pál és Rehor Zsuzsanna
Nyársapát, Középső d. 10. szám
alatti lakosok ANNA TERÉZIA
nevű gyermekük 2021. február
8-án.
Köszöntjük az újszülötteket!

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

Anikó Fodrászat
Fodrászat:
hétfő-szerda-péntek:
délután
kedd-csütörtök-szombat:
délelőtt
Bejelentkezés a
fodrászüzletben valamint a
06-20-485-2913, 53-389-106
telefonszámon.
• Rita pedikűr és masszázs
• Szofi mesterkozmetikus,
műszempilla és
műköröm építés
Bejelentkezés a
fodrászüzletben, valamint
a 06-70-576-6859-es
telefonszámon.

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

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!

18. oldal

NYÁRSAPÁTI

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

