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Újra eljött egy számomra nagyon fontos, a kultúránkat, írókat, 
költőket magasztaló, és rajtuk keresztül magyarságunkról 
is szóló ünnep, amit sajnos megint csak itt papíron, az 
újságokban, vagy az online térben ünnepelhetünk meg az 
idén. 
Mindenki tudja, hogy a Magyar Költészet Napját április 
11-én, József Attila születésnapján tartjuk szerte szép 
hazánkban. 
Gondolkodtam, hogy mit is írhatnék még erről, amit eddig 
még nem adtunk közre a művelődési ház és könyvtár 
munkatársai nevében. 
Kezembe került egy kis házi kiadvány, egy „Verseskönyv” 
2003-ból, melyben 3 nyársapáti lakosunk költeményeit 
találtam. 
Nagy örömmel adjuk közre a költészet napi rendezvényünk 
helyett 1-1 rövid kis versüket. Sajnos a két idősebb 

versfaragónk közül Mogyorósiné Marika már nincs 
közöttünk, de versei máig velünk vannak. 
Fogadják írásaikat szeretettel!

Nagyné Kovács Éva

Magyar Költészet Napja

Halasi Tamás: Hiszek a mesében

Még mindig hiszek a mesében,
egy nagy felnőtt, gyermeteg gyermek,

hogy az aranyhaltól kívánhat
bárki hármat, csak egyszerűen,

álmos álom néha egy remek
álarc gondokban elmerülten.

Labancz Árpádné: Miért

Násztáncot jár a szél,
Halk eső kopog az ablakon.

Ülök a meleg szobában, 
És rád gondolok.

Szó nélkül elmentél,
Tested ideg sír öleli át.

Miért? Miért: - Kérdezi lelkem,
Keresve igazát.

Érzem leheleted a szél fuvallatán,
Hangod az eső koppanás,
A meleg karod ölelése,
S lelked a mardosás.

Mogyorósi Ferencné: Kapcsolatok

Csendre vágyom, csendre, kicsit nyugalomra,
Harmonikus, békés „unalomra”.

Értem a sok ember méla hallgatását.
Fél szavakból is érthetnénk egymást.

Fájó, ha az élet céltalan,  
Ha a helyzeted méltánytalan,

Rossz a kiszámíthatatlan változás,
Sértő a megalázó hadakozás.
Nehéz meglelni az igazi utat,

Mit az ember egy életen át kutat.
Ha soká világlik meg az ész,
Már késő lesz a felismerés.
Hol az igazság mostanában?
A mindenható pénz korában?

Csakis a pénzben, önmagában!
Új kifutót kap az oroszlán,

Külön kerületet a rossz lány,
De ki áll helyt a maga posztján.

Menekülés előre, hátra,
Valami különös világba,

Valami egész más világba.
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Beruházásaink

Lassan a vége felé közeledik a József Attila úti kerékpárút 
felújítása!

Helyére kerül a tető a bölcsőde épületén.

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!

A háznál oltás ugyanebben az összegben lehetséges!

Családjuk, embertársaik és állataik védelmében tegyenek eleget oltási kötelezettségüknek!
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Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lom 
hulladékok gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2021.
április május június

28. 26. 23.
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. 
által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 
70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az 
ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség 
esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az 
ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok 
szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával megegyező: 441 Ft+ÁFA/
db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, 
kék színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2021.
április május június

14.; 28. 12.; 26. 9.; 23.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként 1 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.
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

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés

cím ügyfélfogadás telefon e-mail honlap

DTkH Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Kút u. 5.

H: 8.00 - 20.00
K, Sze, Cs: 08.00 - 15.00

53/500-152
53/500-153 ugyfelszolgalat@dtkh.hu www.dtkh.hu

Kérjük fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínek és nyitva-tartások tekintetében, mert a járványügyi helyzettől 
függően eltérhetnek a feltüntetetettektől!

Házhoz menő csomagolási és zöldhulladék
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Védőnői tanácsadás tájékoztató

A jelenlegi járványügyi helyzetben a védőnői ellátás során 
ismét előtérbe került a TÁVKONZULTÁCIÓ lehetősége.

Várandós- illetve csecsemő tanácsadásra az alábbi 
elérhetőségeken tudtok időpontot foglalni, hétfőtől-
péntekig 8.00-16.00 óráig.:

• Telefonos elérhetőség:
0653/389-036
0630/3403349

• E-mail elérhetőség: vedono.nyarsapat@gmail.com

• Messenger elérhetőség: renata.toth.37625

TANÁCSADÁSOK RENDJE:

A várandós gondozás, védőoltások beadása és az életkorhoz 
kötött státuszvizsgálatok személyes találkozást igényelnek, 
ezért ezek előre egyeztetett időpontban történnek az 
Egészségház tanácsadó helyiségében. Az időpontok a 
háziorvosi rendeléshez lesznek igazítva, tehát nem minden 
héten ugyanabban az időpontban lesz tanácsadás. Az 
időpontok 15 percenként kerülnek kiadásra. Kérek minden 
érintettet, hogy a megbeszélt időpont pontos betartásával 
orr-száj maszkban jelenjen meg.

• A gondozott és/vagy szülő/törvényes képviselő 
egészségesen érkezzen(ek) a tanácsadásra.

• A tanácsadásra a várandós egyedül, a gyermekkel egy 
szülő/törvényes képviselő érkezzen.

• A tanácsadó váróhelyiségében egyszerre, egy időben 
csak egy gondozott és/vagy egy hozzátartozója 
tartózkodjon.

Köszönöm, hogy betartjátok a járványügyi szabályokat! 
Vigyázzunk egymás egészségére!

Dékány-Tóth Renáta védőnő

Kedves Várandósok és kisgyermekes Szülők!

Pest Megyei Kormányhivatal 
Nagykőrösi Járási Hivatala

Ügyfélfogadási rendje 2021. 02. 01-től

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

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

Változás!
A koronavírus-járványra való tekintettel a 
Volánbusz március 29-től valamennyi járatán 
felfüggeszti az első ajtós felszállást, a társaság 
pedig azt is megjegyezte, hogy kordonnal fogja 
elhatárolni a járművezetőket az utastértől.

A kontaktus minimalizálásáért az országos, 
az elővárosi és a regionális forgalomban, 

illetve azokon a településeken, ahol a társaság látja el a 
helyi közlekedési szolgáltatást, a helyi járatokon hétfőtől 
egységesen felfüggesztik az első ajtós felszállást – olvasható 
az MTI-hez eljuttatott közleményben.

Mint írták, a kordonozást követően továbbra is elérhető 
értékesítő csatornákon – pénztárak, jegykiadó automaták, 
“közlekedési mobiljegy” alkalmazás és társalkalmazásai -, 
illetve a partnereknél a korábban megszokottak szerint lehet 
jegyet vagy bérletet vásárolni.

Forrás: www.liner.hu
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Villámriportok a védőoltásról

Talán a legfontosabb, és a legnagyobb érdeklődésre 
számot tartó dolog napjainkban sajnos a járványhelyzettel 
kapcsolatos bármilyen információ. 
Éppen ezért gondoltam arra, hogy megkérdezek olyan 
nyársapáti embereket, akik már megkapták a COVID-19 
járvány megfékezésére szolgáló védőoltást. 
Éppen hazafelé tartottam, amikor több ismerőst láttam 
kijönni az orvosi rendelőből, így gondoltam, hogy 
megkérdezem Őket. 
Természetesen voltak, akik nem kívántak nyilatkozni, 
de olyanok is, akik szívesen válaszoltak a kérdéseimre. 
Elsősorban arra voltam kíváncsi, hogy miért vállalták, 
illetve miért tartják fontosnak az oltást.

Először március 12-én beszélgettem Szűcs Bálintné Erzsike 
nénivel az egészségház előtt. Erzsike néni elmondta, hogy 
mivel már 79 éves, Ő nem az interneten jelentkezett, hanem 
kapott papírt, amit unokája, Kata segítségével küldött vissza. 
Elsősorban azért vállalta az oltást, mert járnak ki hozzá a 
Part dűlői tanyájára az unokák. 4 unokája és 2 dédunokája, 
és majd a nemsokára megszülető harmadik dédi egészsége 
a legfontosabb a számára. „Nem félek, de jobb megelőzni 
a bajt. Ha szóltak, hogy oltás lesz, már mindegy, hogy 
melyiket kapom. Aki most itt volt, mindenki elfogadta az 
oltást. Nem érzem magam rosszul az oltás után, csak a 
lábaim fájnak, mint mindig. A doktor úr és Katika is nagyon 
aranyosak voltak.” Erzsike néni megmutatta az igazolást 
is, amit kapott az Astra Zeneca oltásról. Ahogy idáig 
értünk a beszélgetésben, megérkezett a fia, aki hazavitte az 
otthonába. 

Március 25-én folytathattam az interjúkat.
A mindenki által ismert Török Pálné Erzsike néniről senki 
nem mondaná meg, hogy már 74 éves. Szívesen nyilatkozott. 
„Azért vállaltam, hogy ne fertőzzük a családot és magamat 
is védjem. Most 2 hónapos a dédunokám, és még csak 
kétszer láttam, amikor kihozták megmutatni úgy messziről. 
Nagyon szeretnék már többször találkozni vele úgy igazán. 
Ez már a második kínai oltásom, semmi probléma nem volt 
az első után sem.”

Virág Imréné Ani nénivel most találkoztam először, aki 
5 éve lakik az Ugyerban. „Gyerekkorom óta minden 
védőoltást megkaptam, ezért ezt is beadattam. 100 évig 
akarok élni – mondta viccesen. Teljesen jól vagyok így 71 
évesen. Semmi bajom, és így is szeretném, hogy maradjon. 
Jól érzem magam Nyársapáton. Eléggé elszigetelten, de a 
gyerekeim is velem élnek, egy udvarban lakunk. Ez már a 
2. oltásom volt.”

Berei Róza volt az utolsó interjú alanyom, akinek az 
esete eltér a többiektől, mert sajnos Rózsika már elkapta 
ezt a betegséget. „Azért adattam be, mert én már voltam 

COVID-os, és alig szabadultam meg tőle. Visszamaradtak 
szövődmények is sajnos. Félek a betegségtől, mert én már 
tudom, hogy mi ez. Nem kívánom senkinek. Eltelt a 3 hónap, 
így megkaphattam. A mai a 2. kínai oltás, hála Istennek nem 
volt semmi gondom vele.”

Tőlem is megkérdezték, hogy én kaptam-e már oltást. Még 
nem, pedig már regisztráltam – mondtam -, lehet, hogy még 
fiatal vagyok, de már én is szeretnék védett lenni.

Nagyon köszönöm, hogy megosztották velem, illetve a 
Hírmondó olvasóival ezt a tényleg nagyon intim, de sokakat 
érdeklő témát. Nagyon jó volt – a körülmények ellenére - 
vidám, oldott hangulatban beszélgetni.

Mindannyiójuknak jó egészséget, családjukkal, unokáikkal, 
dédunokáikkal pedig mielőbbi szabad, mindennapos 
találkozást kívánok! 

A villáminterjúk után felmerült bennem a kérdés, hogy 
vajon március végéig hány nyársapáti lakos kaphatott 
már védőoltást? Törökné Révész Anna válaszolt a 
kérdésemre. Községünkből 150 fő kapott oltást, amiben az 
oltópontokon felvettek is benne vannak. Ahogyan kapjuk az 
oltóanyagokat, olyan ütemben folyamatosan végezzük ezt a 
járvány megfékezéséhez nélkülözhetetlen feladatot. 

Tisztelettel: 
Nagyné Kovács Éva

Győri Gábor r. zászlós, 
körzeti megbízott 

telefonszáma: 
70/492-0784
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Koncz Gábor a haza szeretetéről, a szűkebb pátria megtartó erejéről

Feleségemmel csodás, de közben elég körülményes életet 
élünk, hiszen a falunkban Nyársapáton is vagyunk, máskor 
meg az Alföld sík vidékéről „felmászunk” a Galya lábához, 
és retrós nyaralónkban kicsit elbújunk a világ elől. Nincs 
fent tv-nk, talán az internet biztosít némi kitekintésre 
lehetőséget a virtuális világban. Én is nagyon megválogatom, 
hogy mit és milyen online műsort nézek meg. Nagyrészt 
sportot, néhány ízlésemhez, meggyőződésemhez közel 
álló, magyar szellemű és értékben gazdag, kulturális vagy 
közéleti polemizálásokat választok. Az egyik nap ebéd 
után, pihenésképpen a mostani cikkem címére találtam 
az interneten. Koncz Gábor színész az egyik kedvenc 
előadóművészem Latinovits Zoltán, Darvas Iván, Páger 
Antal és Pécsi Sándor mellett. Kint borongós volt az idő, erős 
szél mozgatta a hatalmas fenyőket, belül a Covid-vírustól 
tartva ebben az őrült, kimondhatatlan bizonytalanságban 
egy kivételes bizonyosságot láttam. Egy magyar 
szellemiségű csodát. Véletlenül sem az ő szintjén, rangján 
40 percben megéltem párhuzamos módon, felemelő és 
kicsit kétségbeesett helyzetemet. Koncz Gábort a Kossuth-
díjas színészt először 1971-ben gimnazistaként láttam 
Ráckevén Béres Ilonával együtt. Elvarázsoltak és olyan 
lendületet, erőt, optimizmust adtak nekem, dekadenciába 
hajló kamasznak, ami egy életen keresztül elkísért. Most, 
50 év múlva, ebben a beszélgetésben ez a szilaj ősmagyar, 
ez a dinamitember, ez az örökifjú, szeretnivaló, őszinte 
idős ember megint elvarázsolt. Lendületet kaptam, talán 
még el is érzékenyültem, sőt még erősebb hitet is, mert a 
művészetet egy vírus nem fojthatja meg, mert a művészet 
erősebb nála. Azonosságot éreztem vele, hogy néha 
megakadt gondolatában, hogy nosztalgiázott, hogy a múlton 
picit huncutul mosolygott, hogy vehemensen lelkesedett, 
a hazaszeretetén, hogy még mindig hatni akar és még 
mindig nyomot szeretne hagyni maga után a világban. Ha 
valaki írásomat eddig elolvasta, akkor felteheti a kérdést: 
valójában miről is és főleg miért ír ez az ember? Igaz, picit 
sok a szöveg bevezetőként ez gyakran jellemző rám, de 
tömören: kérlek nézd meg ezt a kis riportot az interneten: 
Koncz Gábor a haza szeretetéről beszél, a szűkebb pátria 
megtartó erejéről.

Utóirat: 
Ha nem azokat az értékeket tartod fontosnak, mint én, lehet, 
hogy mosolyogsz, talán még röhögni is fogsz, nyálasnak 
és ósdinak véled a művész személyiségét, de ha nem, 
akkor hasonlóan hozzám a derű, erő és a hit virágát egy 
pár percre megfigyelheted Koncz Gábor jóvoltából. Saját 
részemről pedig, amit a film is sugallt számomra, egy picit 
melankolikusnak tűnő üzenet, hogy nem nagyon jól érzem 
magam otthon, ahol több, mint fél életemmel szolgáltam az 
embereket, diákokat és szülőket. Egyes fiatalok, sokszor épp 
a volt tanítványaim vagy kollégáim talán méltánytalanul, 
intrikusan minősítik minden médiafelületen a településünk 

választott vezetőit (köztük engem is), áttételesen az 
önkormányzatot is, pedig a vélt igazság nevében nem 
hiszem, hogy minden csak rossz lehet nálunk. Az okokat 
nem tudom igazából. Lehet türelmetlenség, reváns vágy, 
a „mi mindent jobban tudunk” érzés, de sajnos lehet 
egy gátlástalan, nagyon nehéz leírnom: tiszteletlenség, 
cinikusság, „partizán” kigúnyolás. Pedig én még ebben a 
helyzetben is valahol a lelkem mélyén emléküket nagyon 
szeretem és tisztelem. Az is előfordulhat, hogy annak 
idején valami nagy hibát követhettem el nevelésükben vagy 
példaadásomban. Kedves volt Fiúk, Lányok! Nem így kell a 
közéletben jelen lenni, vagy arra hatni, nem egy gerjesztett 
feszültségben kell jól érezni magunkat egy településen. Az 
érdekek nem írhatják felül az emberi méltóságot!

Utóirat az utóiratban:
A fenti gondolataimat nem az érzelgősség diktálja, 
hanem őszinte féltés, mert féltem a hozzám hasonlóan 
gondolkodókat és Titeket is, mert a világ nagyon komplex, 
minden hatással van mindenre. Békés érvényesülést kívánok 
kinek-kinek a saját területén. Egyébként pedig jó filmnézést 
minden olvasónak! 

Tisztelettel: Tóth Tibor

Közérdekű telefonszámok:

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

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 
2021. április 06-tól 2021. május 24-ig, és

2021. május 26-tól 2021. június 17-ig 
Vecsés – Üllő állomások között végzett pályakarbantartási 
munkák miatt a 140 [Budapest –] Cegléd – Szeged 
vasútvonalon módosított menetrend szerint közlekednek a 
vonatok.

Felhívjuk figyelmüket, hogy egyes vonatok eltérő megállási 
renddel közlekednek, valamint rész, illetve teljes útvonalon 
lemondásra kerülnek. Néhány vonat kivételével a vonatok 
Budapest-Nyugatiból korábban indulnak és Budapest- 
Nyugatiba később érkeznek, Budapest-Nyugati – Cegléd 
között hosszabb menetidővel közlekednek.

A szegedi InterCity vonatok többlet megállásokkal 
közlekednek.

Minden vonat megáll Monoron mindkét irányban, illetve 
délután 13:43-tól 20:43-ig Cegléd felé Pilisen és Albertirsán 
is.

A 738 és 1733 sz. Televonatok teljes útvonalukon, a 7039 
és a 7049 sz. vonatok Cegléd – Budapest-Nyugati között 
lemondásra kerülnek.

A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható 
az állomási pénztáraknál, ügyfélszolgálatoknál, illetve 
elérhető a MÁVDIREKT +36 (1) 3 49 49 49-es 
telefonszámán és a www.mavcsoport.hu honlapon.

MÁV-START Zrt.

Tájékoztató

Páros héten Dr. Lakatos Attila rendel!
Tel.: +36 20 411 1474

hétfő-szerda-péntek: 13-15 óráig
kedd-csütörtök: 9-11 óráig

Páratlan héten Dr. Mohácsi Gábor rendel!
Tel.: +36 20 495 1484

hétfő-szerda-péntek: 8-10 óráig
kedd-csütörtök: 13-15 óráig

Vizsgálatra időpont szükséges!
Tel.: +36 53 389 003

Lázas, felsőlégúti panaszos és hasmenéses beteg a 
rendelőbe nem jöhet!

Gyógyszerigényüket telefonon rendelési időn kívül 
szíveskedjenek kérni, vagy postaládánkba bedobni a listát.

Lehetőség szerint ezen a napon
 ne menjenek gyógyszertárba!

Az igények feldolgozására 2 munkanapot kérünk.

Köszönjük!
Egészségház dolgozói

háziorvosi rendelésről 
2021. március 1-től - 2021. május 31-ig

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT, hogy 
NYÁRSAPÁT községben 

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!

A vizsgálat ideje:

• 2021. április 21. szerda 13 órától 17.30 óráig
• 2021. április 22. csütörtök 8 órától 17.30 óráig

A tüdőszűrés helye: Szarka Mihály Művelődési és 
Szabadidőközpont Nyársapát, Szarka Mihály u. 7.

Személyazonosító igazolványt, TAJ kártyát és az előző 
évben kapott tüdőszűrő igazolást hozza magával!

MASZK VISELÉSE KÖTELEZŐ!

Dr. Bicskei Krisztina jegyző

Tüdőszűrés
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2013-ban a Nyársapáti Gyermekekért Közalapítvány 
teljesen új kuratóriummal kezdte el a működését. Az átállás 
nem volt zökkenőmentes, közel egy évet vett igénybe 
az új tagok beiktatása. Rengeteg problémával kellett 
szembesülnünk, de sikerült mindent elrendezni. Nehezen, 
de sikerült visszaszerezni a jogot, hogy az alapítvány újra 
részesülhessen az egy százalékokból. Akkoriban nem volt 
semmilyen bevétele az alapítványnak, így jött az ötlet az 
egyik tagunktól, hogy indítsunk újra egy régi hagyományt, 
a Katalin-bált. Két éven keresztül sikeres bálokat tudtunk 
megrendezni, de utána már nem volt lehetőségünk 
továbbvinni ezt a rendezvényt. Már akkoriban is ért minket 
kritika, hogy miért nem lett nagyobb volumenű a rendezvény. 
Ekkor jeleztük az illető felé, hogy a bál előköltségeit nem 
tudja az alapítvány finanszírozni, úgymond a tagok a saját 
zsebüket vették elő, és csak reménykedni tudtunk, hogy 
nem fogjuk negatív mérleggel zárni a rendezvényt. 

A befolyt bevételből és támogatásokból 2014-ben tudtuk 
támogatni az általános iskola osztálykirándulásait, a 
Határtalanul Programot. Alapító okiratban foglaltak 
szerint az alapítvány a nyársapáti 5-18 éves korosztályt 
támogathatja, mégis sikerült a bál bevételéből az óvodások 
számára mozgásfejlesztő játékot beszerezni.

2015-ben az alapítvány egy projektorral és hozzá tartozó 
állvánnyal tudta segíteni az oktatás színvonalát. Azóta a 
tankerület minden osztály számára biztosított projektort, 
így a mi készülékünk a falu rendezvényein teljesít 
szolgálatot, illetve magán emberek számára is már volt 
lehetőség, hogy kölcsön kapja egy szakmai találkozóra, 
de könnyeket csalt már születésnapos szemébe is, amikor 
gyermekei videót készítettek neki ajándékba. Ebben az 
évben sikerült támogatni olyan gyermekeket, akiknek 
tandíját az alapítvány átvállalta, tanulmányi ösztöndíjban is 
részesültek a nyársapáti diákok. Az óvoda kirándulását is 
tudtuk segíteni egy kisebb összeggel.

2016-ban tudtuk támogatni a nyársapáti gyerekek 
osztálykirándulásait, a Határtalanul Programot. Ebben az 
évben középiskolás diákoknak hirdettünk meg ösztöndíjat, 
ahol szép számban kaptunk pályázatokat. 

2017-ben a kiváló eredményt elérő ballagókat támogatta az 
alapítvány.

2018-ban szintén sikeresen támogattuk a Határtalanul 
Programot, és az iskolának kémia oktatásához szükséges 
oktatási eszközt tudtunk vásárolni.

2019-ben az Erzsébet táborral Zánkára utazhattak a 
gyerekek. Az alapítvány egy nagyobb pénzösszeggel tudta 
segíteni az iskolát, hogy létre jöhessen a kirándulás. Ebben 

az évben az iskola egy színes lézernyomtatóval is gazdagabb 
lett, mely továbbra is segíti a pedagógusok munkáját.
2020-ban nagyot változott a világ, mert nem voltak 
kirándulások, programok. Jött egy vírus, ami az egész 
világot felforgatta, sok család életét megnehezítette. Az 
alapítvány ekkor sem volt tétlen. Sokan megkérdőjelezik 
a létezésünket is, de könnyeket csaltak a szemünkbe azok 
a családok, akiket tudtuk ekkor segíteni tartós élelmiszer 
csomagokkal. Köszönjük azon nyársapáti vállalkozók 
segítségét, akik ekkor is mellénk álltak. Voltak olyanok is, 
akik el sem hitték, hogy valaki még gondol rájuk. Nehéz, 
de felemelő dolog is volt egyben, amikor egy kis időre 
segítséget tudtunk nyújtani.

Minden év költségvetését nagyban befolyásolta az egy 
százalékokból befolyó összeg. Ehhez jöttek még kisebb 
anyagi felajánlások is. Ezeket ezúton is szeretnénk 
megköszönni. 

Az alapítvány és a Nyársapáti Szabadidő és Sport Egyesület 
ezen évek alatt nagyon jól tudott együtt működni. Minden 
évben megrendezésre kerülő kerékpártúra nagyon fontos 
volt a nyársapáti gyerekek számára.  Egy életre szóló 
élményt kaptak ezeken a túrákon. Az egyesülettel közösen 
többször is próbáltunk pályázni, de sajnos „nem voltunk 
közel a tűzhöz”. Többször pályáztunk az Élelmiszermentő 
programba és a Decathlon által meghirdetett tornaterem 
felújítási programba is. Pályázatunk hiába bizonyult jónak, 
a támogatottak köréből mindig kiestünk. 

Az alapítvány éves beszámolói  -  törvényileg előírt módon 
- megtalálhatóak az interneten, illetve az egy százalékból 
kapott összegek is.

És hogyan tovább? Az alapítvány szeretne megújulni. Várja 
azon személyek jelentkezéseit, akik valamilyen módon 
kötődnek Nyársapáthoz (nyársapáti lakcím nem feltétel), 
szeretnék társadalmi munkában továbbvinni az eddigi 
tagok munkáját.  Az alapítványban bármelyik posztra lehet 
jelentkezni. Jelentkezés e-mailben lehetséges a nyarsapat.
alapitvany@gmail.com, illetve dr. Bicskei Krisztina jegyző 
asszonynál jegyzo@nyarsapat.hu címen.  A jelentkezésben 
kérjük megjelölni, hogy milyen posztot szeretne betölteni az 
alapítványban, illetve egy pár mondatban megfogalmazni 
a jelentkezése célját. Szeretnénk felhívni a jelentkezők 
figyelmét, hogy egyik poszt betöltése sem jár semmiféle 
anyagi díjazással, bár alapító okiratunk ezt megengedi, 
ezzel egyetlen alapítványi tag sem élt.
Jelentkezési határidő: 2021. április 30. A jelentkezőket 
az ezt követő testületi ülésen választja meg a képviselő- 
testület.

A Nyársapáti Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának tagjai

Alapítvány hírei
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Iskolai hírek

Hirdetmény 

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: 
Nkt.) 50.S (7) bekezdése, valamint a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.S (1)-(4) bekezdései alapján 
a Ceglédi Tankerületi Központ az alábbiak szerint határozza meg:

A 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

• 2021. április 15. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között
• 2021. április 16. (péntek) 8.00 – 18.00 óra között

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben 
tankötelessé válik.

A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2015. augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni:

• a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint

• a köznevelési intézmény által megjelölt egyéb dokumentum.

Az emberi erőforrások miniszterének a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános 
iskolai beiratkozásról szóló 19/2021. (111.10.) EMMI határozata értelmében az általános iskola – a járványügyi 
szempontok figyelembevételével – beosztást készít a 2021/2022. tanévre történő beiratkozás időpontjára 
vonatkozóan. Az általános iskolába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. tanévre. Ebben az esetben 
a beiratkozáshoz szükséges fenti iratok bemutatására a tanítási év első napján kerül sor.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen 
jogorvoslattal élhet.

A szülő az Nkt. 37.S (2) – (3) bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be 
jogorvoslati kérelmet a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet a fenntartóhoz 
kell benyújtani.

Amennyiben a szülő a választott iskola elutasított döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés jogerőre emelkedését 
követő 5 napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az 
általános iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába 
nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését 
biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

Fodor Gábor
tankerületi igazgató

az általános iskolai beiratkozás rendjéről
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Értesítjük a tisztelt szülőket, 
hogy a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja: 

2021. május 3-7.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő 
napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Tekintettel a kihirdetett veszélyhelyzetre, 
a beiratkozás időpontjában a szülőknek nem kell személyesen megjelenniük az intézményben.

Kérjük Önöket, hogy 2021. május 7-ig az „Óvodai felvétel iránti kérelem” nyomtatványt kitöltve az 
óvoda e-mail címére: nyarsapat.amk@gmail.com, vagy postai úton az óvoda címére küldjék el.

Az óvoda a jelentkezési lapon feltüntetett adatok alapján berögzíti a Köznevelés Információs Rendszerébe a 
beiratkozás tényét, melynek eredményeképpen a gyermek jogviszonya létrejön.
A gyermek óvodai nevelésének első napján kell bemutatni a beiratkozáshoz egyébként szükséges iratokat, 
• azaz a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat (személyi igazolvány 

vagy útlevél), 
• továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat (személyi igazolvány, útlevél vagy 

vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya). 

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, és erről írásban értesíti a szülőt. Az óvodavezető felvételt 
elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, amelyet a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal 
jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda elektronikus címére kell megküldeni a határozat kézhezvételétől 
számított 15 napon belül. 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön 
teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének - jogszabályban előírt - utolsó határnapját (2021. május 20.) követő 
tizenöt napon belül, azaz 2021. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke 
az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt. 

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, 
annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a fővárosi és megyei 
kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel 
alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény 247.§-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt 
álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. 

Kis Miklós  
polgármester

Óvodai hírek

Hirdetmény 
az óvodai beiratkozás rendjéről
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                                                                                                           Ikt. szám:………/2021

JELENTKEZÉSI LAP

a 2021/2022. nevelési évben óvodai ellátásra jelentkező gyermek beíratásához

Kérem gyermekem óvodai felvételét 2021/2022. nevelési évre a

Nyársapáti Általános Művelődési Központ Elek Apó Óvodájába.

I. A gyermek adatai:

A gyermek neve:

TAJ száma:

Születési helye:

Születési ideje:

Állandó lakcíme: 

Lakcímkártya száma:

Tartózkodási helye: 

Állampolgársága:

Amennyiben nem magyar állampolgár
a tartózkodás jogcíme:
a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése:
okirat száma:

II. A szülőkre vonatkozó adatok:

APA neve:

Lakcíme: Tel.:

Munkahelye, foglalkozása (önként szolgáltatott adat):

ANYA neve: Leánykori neve:

Lakcíme: Tel.:

Munkahelye, foglalkozása (önként szolgáltatott adat):

E-mail címe:

A törvényes képviselő és a gondviselő adatait csak abban az esetben kérjük kitölteni, ha a gyermeket nem a vér 
szerinti édesanya vagy édesapa neveli!

Törvényes képviselő (gyermekvédelmi gyám) neve:
Lakcíme:
Telefonszáma:
Gondviselő neve:
Lakcíme:
Munkahelye (önként szolgáltatott adat):
Telefonszáma:

NYÁRSAPÁTI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
 

ELEK APÓ ÓVODÁJA
2712 Nyársapát, József Attila út 22. Telefon: 06 53 589 204, 06 70 430 4564

e-mail: nyarsapat.amk@gmail.com
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III. A gyermek testvéreire vonatkozó adatok:

A gyermek egy háztartásban élő testvéreinek száma:………., ebből:

…….fő óvodás……… fő általános iskolás……..fő középiskolás

IV. A felvétellel kapcsolatos kérdések (kérem, aláhúzással jelölje a megfelelőt)

Felvétel esetén gyermekem: 

•	 egész napos

•	 félnapos

A gyermek eddigi elhelyezése: 

•	 otthon

•	 bölcsödében

V. A gyermek egészségi állapota: (kérem, aláhúzással jelölje a megfelelőt)

• szobatiszta: igen nem

• tartós beteg: igen nem, betegség megnevezése …………………..

• felmerült-e a gyermek sajátos nevelési igénye: igen  /  nem

Amennyiben a gyermek SNI, kérjük az erről szóló szakértői bizottság véleményét mellékelni.

 HOZZÁJÁRULÁS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

Alulírott ………………………………………….…… (név) szülő/gondviselő/ törvényes képviselő magam, és a jelen 
dokumentumban megjelölt gyermek nevében eljárva tudomásul veszem, hogy a felvételi eljárás és az óvodai nevelés 
kapcsán az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján a köznevelési intézmény a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon kezeli a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41. § (4) bekezdésében meghatározott adatokat, mely adatok kezeléséhez 
ezúton hozzájárulok.

Nyársapát, 2021. ………..……..…..…........

….………………………………   szülő/gondviselő/
törvényes képviselő

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lapon közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. A jelentkezési lapot a gyermek szülőjeként (anyja, apja) /törvényes képviselőjeként/

gondviselőjeként töltöttem ki.

Nyársapát, 2021. ......................................

….……………………………… szülő/gondviselő/
törvényes képviselő
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Művelődési ház hírek

A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb és 
legnagyobb ünnepe, ugyanakkor a tavasz eljövetelének 
köszöntése is. Egyházi és családi ünnep egyaránt, amelyhez 
világszerte számos népszokás és hagyomány kötődik.
A húsvéti ünnep neve különböző nyelveken más és más. 
Közös eredete azonban a húsvét héber neve, a pészah. A szó 
kikerülést, elkerülést jelent.
A húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek a mozgó 
ünnepek közé tartoznak. A húsvét egybeesik a tavaszi 
napéjegyenlőség idején tartott termékenységi ünneppel, 
melynek elemei a feltámadás és az újjászületés. Húsvét 
napja az 1582-ből származó egyházi szabályzat szerint a 
tavaszi holdtölte utáni első vasárnapra esik: március 22. és 
április 25. közé. (Ezt mondja ki a niceai zsinat határozata is 
i.sz. 325-ben.)

Húsvéti népszokások

Szinte minden népnél rengeteg szokás kötődik a húsvéthoz. 
A hagyományok jelentős része nem épült be a keresztény 
vallás ünnepi rítusaiba, hanem azzal párhuzamosan, mint 
falusi közösségek ünnepi szokásai maradtak fent.   

Barkaszentelés

Jézus Jeruzsálembe vonulásának emlékünnepe a húsvét előtti 
ún. virágvasárnap. A 6. századtól kezdve ekkor körmeneteket 
tartottak, ahol a pálma az időjárási viszontagságok mellett a 
különféle varázslatoktól is megvédett. Nálunk ezt a szentelt 
pálmát helyettesíti a barka. 
Megfigyelhető, hogy bár egyházi eredetű a barkaszentelés, 
de a népi hagyományokban felhasználták rontás ellen, 
gyógyításra, mennydörgés és villámlás elhárítására.
Sokfelé élt az a hiedelem, hogy szentelt barkát nem szabad 
bevinni a házba, mert akkor elszaporodnak a legyek és a 
bolhák, valamint egyéb rontásokat hozhat a házra. Emellett 
azonban jósló, rontás elleni szerepet is tulajdonítottak neki: 
a kert földjébe szúrt barkaág elűzi a férgeket, de éppenséggel 
a gyomorégés és a torokfájás ellen is kitűnő.

Kiszehajtás, villőzés

Virágvasárnapi jellegzetes szokás szerint egy szalmabábut 
többnyire menyecskeruhába öltöztettek. A kisze vagy más 
néven banya a tél, a böjt, a betegség megszemélyesítője, 
amelyet a lányok énekelve végigvittek a falun, majd vízbe 
hajították vagy elégették.     
A kiszehajtás után sok helyen a villőzés következett. A 
lányok villőnek nevezett faágakkal járták a házakat, ezeket a 
faágakat felszalagozták, olykor kifújt tojásokkal díszítették. 

A kisze kivitele a tél kivitelét, a villő behozatala pedig a 
tavasz behozatalát jelentette.

A nagyhét és szokásai

A nagyhéten belül a Húsvéti Szent Háromnapon (liturgikus 
nevén: Sacrum Triduum Paschale), azaz nagycsütörtökön, 
nagypénteken és nagyszombaton emlékezik meg 
a kereszténység Jézus Krisztus kínszenvedéséről, 
kereszthaláláról és feltámadásáról.

Nagycsütörtök – Krisztus utolsó vacsoráját az Olajfák-
hegyén, majd elfogatását és szenvedéseinek kezdetét idézi. 
Nagycsütörtököt szokás zöldcsütörtöknek is nevezni és a jó 
termés reményében, valamint a böjt okán rendszerint valami 
zöldet, pl. spenótot fogyasztanak a hívők. Nagycsütörtök 
este a harangok elhallgatnak, a hagyomány szerint Rómába 
mennek, s csak nagyszombaton szólalnak meg újra.
Liturgikus eredetű szokás a nagycsütörtöki lábmosás, 
hogy alázatra nevelje a hatalmasokat. A nagypénteki mise 
végeztével az Oltáriszentséget külön őrzési helyre viszik, 
mindent leszednek azt oltárról (“oltárfosztás”), csak a 
gyertyatartókat és a lepellel letakart keresztet hagyják ott 
Jézus szenvedésének és ruháitól való megfosztásának 
szimbolizálására.

Nagypéntek – Jézus kereszthalálának napja, a böjt és a 
gyász ideje. A katolikus liturgiában felolvassák a Megváltó 
halálára vonatkozó írásokat, majd a passiót, Jézus 
szenvedésének történetét, ezután leleplezik a gyászlepellel 
bevont keresztet.
Nagypénteken szokásos a keresztútjárás, amely során 
felidézik Jézus szenvedésének egyes állomásait. A keresztút 
mai szokásos 14 állomása (stáció) az 1600 körüli évekre 
nyúlik vissza. Nagypénteken a hívők tartózkodnak a 
húsételektől, legfeljebb háromszori étkezés során egyszer 
szabad jóllakniuk.   
Ezt a napot a népi babona szerencsétlennek tartotta, 
amikor tilos volt mindenféle állattartással, földműveléssel 
kapcsolatos munka. Ilyenkor nem gyújtottak tüzet, 
nem fontak, nem szőttek stb. Azonban úgy hitték: aki 
nagypénteken napfelkelte előtt megfürdik, azon nem fog 
majd a betegség.   

Nagyszombat – húsvét ünnepének előnapja, a feltámadás 
jegyében zajlik. Arra a napra emlékeztet, amikor Krisztus 
holtteste a sziklába vájt sírban feküdt, de – miként az 
evangélium szerint előre megmondta – harmadnapra, azaz 
húsvét vasárnap hajnalára feltámadt. Az esti körmenetek, a 
templomokban az új tűz gyújtása – mely Jézus és egyben 

HÚSVÉT ÉS A NÉPSZOKÁSOK
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a remény jelképe – azt adja hírül, hogy Jézus feltámadt, 
a megváltás közel van. Este „visszajönnek“ a harangok 
Rómából.
Nagyszombaton ér véget a negyvennapos böjt. Szokás 
volt ezen a napon az első harangszóra kiszaladni a kertbe 
és megrázni a gyümölcsfákat, hogy a régi rossz termés 
lehulljon, és ne legyen férges az új. A tűzszentelésnek 
sokféle hagyománya, szertartása alakult ki. Hamuját, 
parazsát eltették, gyógyításra használták, valamint a házban 
és a földeken szétszórták.

Húsvétvasárnap – a feltámadás vasárnapja, a keresztények 
a feltámadt Krisztust ünneplik. Ehhez a naphoz tartozott 
az ételszentelés hagyománya. A délelőtti misére letakart 
kosárral mentek a hívők, melyben bárányhús, kalács, tojás, 
sonka és bor volt. Emellett ehhez a naphoz is munkatilalom 
kapcsolódott: nem sepertek, nem főztek, nem hajtották ki és 
nem fogták be az állatokat.

Húsvéthétfő – a locsolkodás napja. Alapja a víz tisztító, 
termékenységvarázsló erejébe vetett hit. Eredete a 
keresztelésre utal, valamint arra a legendára, amely szerint 
a Jézus feltámadását hirdető jeruzsálemi asszonyokat a 
zsidók locsolással akarták elhallgattatni.   
A népszokások szerint a férfiak ilyenkor sorra járták a 
házakat és különböző versek, énekek kíséretében locsolták 
meg a lányokat, asszonyokat. Az,,öntözésért“ cserébe a 
lányok piros tojást adnak a legényeknek. Ez a szín egyrészt 
a szerelmet, az életet jelképezi, másrészt a legenda úgy 
tartja, hogy a keresztfán függő Krisztus vére lecsöppenve 
megszínezte az éppen ott imádkozó nő kosarában található 
tojásokat.   

Húsvéti jelképek, szimbólumok

A tojás az élet újjászületésének, termékenységének legősibb 
jelképe. A születés, a teremtés, a megújhodás jelképe. A 

kereszténységben a feltámadás szimbóluma lett. Krisztus 
úgy törte fel feltámadáskor a sziklasírt, miként a kifejlődött 
madár az őt fogva tartó tojás héját – szól a hasonlat. A bárány 
a legősibb és a legelterjedtebb húsvéti jelkép. A húsvéti 
bárány Jézust jelképezi. Kapcsolatba hozható azzal a vallási 
tétellel, miszerint Jézus Krisztus áldozati bárányként halt 
kereszthalált az emberiség megváltásáért. Ezért nevezik 
őt a mai napig Isten bárányának. A húsvéti nyúl jelképe 
Németországból ered, nálunk csak a polgárosodással, 
a XIX. század folyamán honosodott meg. A legenda 
szerint Ostarának, a germán istennőnek volt egy színes 
tojásokat tojó madara, amelyet a gyermekek szórakoztatása 
kedvéért nyúllá változtatott. Így kapott helyet a különböző 
kultúrkörökben a furcsa nyuszi, amely fészket rak, és azt 
tojásokkal tölti meg. 
Jézus Jeruzsálembe való bevonulásakor az emberek 
ruhájukat és lombos ágakat terítettek a Megváltó elé az útra, 
ma ennek emlékére barkát szentelnek a templomokban. De 
a barkavirág mást is jelképez. Ahogyan véget ér a böjti 
időszak, úgy ér véget a tél is. A húsvét egyben az újjászülető 
természetnek is az ünnepe.  

Források: Múlt-kor történelmi portál, magyarvagyok.com, nko.hu 
Takács Henrietta
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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!

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!

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Meghalt:

Strabán Mihály Nyársapát, Dózsa 
Gy. u. 42. szám alatti lakos 2021.  
február 28-án, 61 éves volt.

Márkuj Lajosné Nyársapát, Posta 
u. 20. szám alatti lakos 2021. már-
cius 1-jén, 71 éves volt.

Demeter Pál Nyársapát, Jókai 
Mór u. 6. szám alatti lakos 2021. 
március 19-én, 84 éves volt.

Emléküket őrizzük!

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

Hirdetések
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Sok szeretettel várunk mindenkit vasárnap 11 órától  
a Diadalmas Keresztény Gyülekezetbe karizmatikus 
istentiszteletre. 
Nyársapát, Szövetkezeti u. 14.
Szolgál: Kovács Zoltán
Elérhetőség: 06/20 390 41 70

Gépi árok ásás! Földmunka, tereprendezés, kerítés, 
házalap kiszedését, fatuskó kiásását, kiemelést, közmű 
árkok, valamint vízóra akna, medence és kerti tó helyének 
elkészítését vállaljuk. 5500 Ft/óra + áfa

Fuvarozás, áruszállítás! 

3,5 tonnás kisteherautóval fuvarozást vállalunk: 

• költöztetés
• áruszállítás
• ömlesztett áru szállítása
• sóder
• homok
• sitt

Elérhetőség: 06/70 340 86 46


