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Kedves Édesanyák! Nagymamák!
“Igenis léteznek tündérek!
Mindannyian találkoztunk már velük,
fogtuk a kezüket, bújtunk hozzájuk.
Csak sokan nem tudják, hogy tündérek ők,
mert álnéven élnek közöttünk.
Az álnevük: Édesanya.”
Anyák napján köszönetet mondunk az
Édesanyáknak, Nagymamáknak.
Mit fejez ki az a néhány szál virág,
amelyet átadtunk, mi mindent fejez
még ki a tiszteleten túl? Mit jelent
pontosan az a gondolat, hogy „virágot
a virágnak”?
Minden férfi tudja, érzi, hogy a nők, az
édesanyák olyanok, mint a virág. De
nem csupán azért, mert a virág szimbolizálja szerelmüket,
szépségüket, tisztaságukat, hűségüket és nemes
egyszerűségüket, hanem azért is, mert Ővelük telítődik
lélekkel a világ.
Az édesanyák nemcsak láthatatlanul, észrevétlenül
hordozzák vállukon mindannyiunk lelki terheit, de
megteremtik azt a melegséget, otthont, elfogadást és
befogadást, ami nélkül rideggé, igazi otthon nélkülivé, mi
pedig ebben a világban hajléktalanná válnánk.
Mindezek mellett az anyaság az áldozatvállalásról, a
lemondásról is szól.
Az anyák napja nem szabad, hogy csupán egy önfeledt
ünnepnap legyen az évben, amelyen egy szál virág és pár
szép gondolat után könnyű léptekkel túltesszük magunkat.
Az anyák napja egész évben kötelességet ró ránk, feladatot
ad. Az önkormányzatnak például azt, hogy olyan települést,
olyan falu építsünk, ahol jó gyermeknek lenni, jó gyermeket
vállalni, és jó anyának lenni.
Boldog anyák napját kívánok!
Kis Miklós
polgármester

Mentovics Éva: A legszebb ünnepen
Oly fénylő a pillantásod,
mint égen a csillagok.
Felém nevet kedves arcod,
ha megjöttem, itt vagyok.
Úgy ölel át féltő karod,
mint dombok a völgyeket,
melengető, kósza szellő
a májusi zöld gyepet.
Kacagásod oly gyöngyöző,
mint erdőn a kispatak,
amikor a lombok közül
csörgedezve kiszalad.
Hangod bársony melegével
kényezteted lelkemet.
Pihentető meséd után
minden álmom szebb lehet.
Fürgébben ver most a szívem,
úgy lüktet, és kalapál…
Ő is tudja, nincs szebb ünnep,
e májusi szép napnál.
Minden egyes dobbanása
jóságodat köszöni.
Az én édes, tündérlelkű
jó Anyámat köszönti.
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Beruházásaink
Nagyon jól halad a kerékpárút építése a külterületi részen.

A bölcsőde építés kivitelezése a belső munkálatokkal folytatódik.

2021. április 28-án megtörtént a Nagykőrös - Nyársapát Cegléd között épülő kerékpárút munkaterület átadása.

MEGHÍVÓ

Kinyitotta kapuit a
Cédrus Kertészeti Áruda Nyársapátnál.
hétfőtől-péntekig: 8:00 - 18:00-ig
szombat: 8:00 - 15:00-ig
vasárnap: 8:00 - 12:00-ig

Nyársapát Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és családját
TRIANONI EMLÉKEZÉSÜNKRE
2021. június 4-én 16 órára
a főterén álló
TRIANONI EMLÉKMŰHÖZ.
Beszédet mond:
Tóth Tibor alpolgármester
Kis Miklós polgármester

Várják szeretettel a
kertbarátokat, kertészkedni vágyókat!
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Házhoz menő csomagolási és zöldhulladék
2021. II. NEGYEDÉVI SZÁLLÍTÁSI REND
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

Nyársapát, József A. u. 12.

COOP Élelmiszer

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés
cím
DTkH Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Kút u. 5.

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

telefon
53/500-152
53/500-153

ügyfélfogadás
H -P: 6.00 – 18.00
Szo: 6.00 – 13.00
V: 6.00 – 12.00
e-mail

honlap

ugyfelszolgalat@dtkh.hu

www.dtkh.hu

Kérjük fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínek és nyitva-tartások tekintetében, mert a járványügyi
helyzettől függően eltérhetnek a feltüntetetettektől!
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Véradás Nyársapáton
Örömmel tudatom, hogy április 7-én 20 véradó jelent
meg a művelődési házban, akik közül 19 fő volt alkalmas
donornak.
Minden a biztonsági előírások betartásával történt.
Kézfertőtlenítés, szájmaszk használata, testhőmérséklet
mérés belépés előtt. Kérdőív kitöltése és próba vérvétel
után vérnyomásmérés, ezt követően orvosi jóváhagyás után
történhetett meg a véradás, a 4,5 dl vér levétele.
A vér nem pótolható, emberi vért csak emberi szervezet
tud termelni! Ha nincs elég vér az országban, számos beteg
felépülése vagy élete veszélybe kerülhet.
Itt a mai napon egy szeretetteljes közösség alakult ki.
Mindenki átérezte e nemes cselekedet fontosságát.
Számunkra minden véradás egy élmény. Nem csak
másokon segítünk, hanem saját egészségi állapotunknak is
jót teszünk.
Több tanulmány szerint beigazolódott, hogy a rendszeres
véradóknál csökken a szívroham és a stroke esélye, csökken
a rák kockázata. Egy véradás kb. 650 kalória elégetését
jelenti. Ingyenes egészségügyi ellenőrzés. Az alapos
vérvizsgálatnál ha véletlenül eltérést észlelnek, azonnal

értesítést kapunk. Boldogság tudat, mivel ha jót teszünk, jól
érezzük magunkat.
Mindenki türelmesen, jó kedvűen várta ki a sorát. A
rosszullét elkerülése érdekében tea, friss pogácsa, sütemény
és szendvics állt mindenki rendelkezésére.
A véradók minden tiszteletet megérdemelnek!
Ezúton szeretném megköszönni azoknak, akik vérük
adásával hozzájárultak mások életének megmentéséhez.
Jó érzés, amikor SMS értesítésben közlik, hogy a vér
felhasználásra került.
Köszönjük Vank Nándorné Ilona kedvességét, Doktornő és
csapatának töretlen türelmét és szakértelmét!
Külön köszönöm támogatóink adományait. Frissen sült
pogácsát Micziné Zsuzsa néninek, Patakiné Terike néninek,
Mészárosné Marikának és Berei Rózának! Horváth
Zsuzsikának a zsemlét, Kocsis Ferencnek a kolbászt, Tímár
Imrének a tojást! Minden elfogyott!
Mindenkinek jó egészséget kívánok!
Vigyázzunk egymásra!
Tisztelettel: Törökné Révész Anna
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Pest Megyei Kormányhivatal
Nagykőrösi Járási Hivatala

Tüdőszűrés Nyársapáton
Hasonlóan az előző évekhez, az idén is a művelődési ház
adott helyet a községünkbe kihelyezett tüdőszűrésnek
április 21-22-én. Szerdán 13-17.30 óráig, csütörtökön pedig
8 – 17.30 óráig biztosította a törökbálinti szűrőállomás
a nyársapátiaknak, hogy itthon, utazás nélkül éljenek a
szűrővizsgálat lehetőségével a járványügyi előírásoknak
mindenben megfelelve. 223 fő jött el, ami a szűrést végző
szakszemélyzet tájékoztatása szerint kicsivel kevesebb,
mint az előző létszám volt. Elsősorban az idősebb, 40 év
feletti korosztály jött el, illetve azok, akiknek a munkájukhoz
szükséges a tüdőszűrésről az igazolás.
Köszönjük a szűrést végzőknek ezt a fontos munkát, és
köszönjük azoknak is, akik eljöttek, ezzel is biztosítva
egészségüket, azt, hogy esetleg több betegségre időben fény
derülhessen.
Nagyné Kovács Éva

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

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

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

Győri Gábor r. zászlós,
körzeti megbízott
telefonszáma:
70/492-0784

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
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Tisztelt Olvasók!
Szeretnénk a Hírmondóban egy sorozatot indítani a ház
körüli kertészet és a konyhakert körében. Véletlenszerűen
szólítanánk meg embereket, hogy mondják el tapasztalataikat,
véleményüket a témában. Nagyon örülnénk, ha önként
jelentkezők vagy a kertgazdálkodáshoz értő szakemberek is
felajánlanák segítségüket. Sőt egy kis példaadó mozgalmat,
közösséget is lehetne kialakítani, amely később egyesületté
is alakulhatna. Egy faluközösségben élünk, remélem nem
eretnek az a gondolat, ha azt állítom, hogy akinek rendezett
a ház eleje, szép a kertje, nem csupán saját érdeke szerint
teszi, hanem a települést is otthonossá szeretné varázsolni.
Ehhez a tevékenységhez rengeteg pozitív személyiség,
tulajdonság kötődhet pl.: közösségtisztelő, természetet
szerető, egészséges életmódot kedvelő, egészséges
táplálkozást pártoló stb. Ilyenkor lehet sztereotip válasz,
sajnos én is sokáig éltem vele. Kevés az időm, anyagilag
nem éri meg az egészet csinálni. A riportjaink alanyai
remélem megcáfolják ezeket az indokokat, hiszen arra van
időnk, amire szánni akarjuk. Ez a szubjektum döntése. Még
akkor is, ha más dolgok pl.: munka, elfoglaltság, ezt néha
akadályozza vagy nehézzé teszi. Természetesen vannak
kikerülhetetlen akadályok – betegség, előrehaladott kor,
huzamosabb távollét az otthontól stb. Ezzel mindenkinek
tapintatosan kell bánnia. Régen a szülők kötelességüknek
tartották, hogy ez irányú tudásukat továbbadják utódaiknak.
Ebben nőttek fel a gyerekek. A család együtt dolgozott
az igényes környezetért. MA MI A HELYZET EZEN A
TÉREN? Mindenki papol a környezet megmentéséért, főleg
azok, akik aszfaltrengetegben élnek, a fogyasztói őrület
részesei, s lehet, hogy a kapát is fordítva fogják meg. Ebben
a témában minden embernek átháríthatatlan felelőssége
van. Az alföldi, de általában a magyar embernek jellemzője
volt – és kívánom, ma is legyen – hogy települését, háza,
tanyája környékét szépítette, csinosította, már csak azért is,
ha egy idegen vetődött arra, azt mondja: „takaros, kedves,
igényes környezetben élnek az itteniek.” Ehhez kívánok
mindenkinek jó egészséget, jó ötleteket, kreativitást és
főleg összefogást! Amennyiben megépülne a bölcsődénk, a
közút és a kerékpárút, családunk fákra, cserjékre, virágokra
nagy tisztelettel felajánlana egy jelentősebb összeget.
Talán ebből is lehetne egy mozgalom, mert Nyársapáton a
zöldfelület arányát mindenképpen növelni kellene. S persze
VIGYÁZNI, ÁPOLNI, LOCSOLNI!

szeretetteljes mosollyal invitált be, miközben kutyusa
legszívesebben szétkapott volna bennünket, az ismeretlen
„betolakodókat”.

Varga Dánieléknél voltunk feleségemmel és mivel a
szomszédban lakik Bakosné Erzsike néni, aki kora ellenére
is nagyon szépen gondozza hatalmas kertjét, mindig sok
virággal büszkélkedhet, elhatároztuk, hogy becsöngetünk,
hátha fogadna bennünket egy rövid beszélgetésre. Szinte
„rátámadtunk” (illetlenül), s hiába nézte kedvenc sorozatát,

Erzsike néni, nem lenne egyszerűbb csak fűvel bevetni az
egész területet, utána már csak nyírni kellene?
Tibor, erre aztán nem tudna engem senki rábeszélni. Hiszen
a fűmag sincs ingyen, el is kell vetni, rendszeresen locsolni,
kéthetente nyírni, áramot vagy üzemanyagot használni. Így
meg ezen a kerten is van egy kis hasznom, meg tudom,

Kértük, hogy beszéljen egy kicsit magáról.
Bakos Ferencné vagyok, lánykori nevem Tóth Erzsébet,
férjem sajnos 72 évesen elhunyt, azóta egyedül gazdálkodok
a kertben, betöltöttem a 81 évet. Egész életemen keresztül
sokat dolgoztam, 17 évig a mezőgazdaságban, a Hermesznél
és a Barneválban folytattam. Sajnos gerincproblémáim
miatt rokkantnyugdíjassá nyilvánítottak. Gyáfrás Sándor
doktor úr tanácsa szerint élek már 30 éve, aki azt javasolta:
„Erzsike néni, ha el tetszik fáradni, tessék lefeküdni,
pihenni egy kicsit!” Ez azóta is bevált. Az akkori félelmem
szerint akár tolókocsiba is kerülhettem volna, Hálát adok a
Jóistennek, hogy még élek és egyedül rendbe tudom tartani
közel 2000 négyzetméteres kertemet. Tessenek nézni, itt
az asztalon vannak az én szeretett gyermekeim és unokáim
képei, ők számomra az életben a legfontosabbak – mutatja
kedvesen a családi fotókat.
Erzsike néni, régen a falu házai és tanyái környékére
odafigyeltek-e az emberek?
A családok közösen vigyáztak a rendre, virág viszonylag
kevés volt, inkább a veteményest részesítették előnyben.
Ma is gyakran beszólnak a kerítésen, amikor kint dolgozom,
hogy: „ráfizetés ez a munka Erzsike néni”! Hát bizony van
ráfordítás is. Év elején a kert kb. 70.000 forintba kerül,
a trágya, annak széthordása, a szántás és a jó minőségű
vetőmagok. Ha csak ennyi lenne a történet, valóban nem
lenne érdemes a kerttel foglalkozni. De én megfelezem
a veteményest, egyik részbe idén is 18 sor édes hagymát
vetettem, a másik részébe pedig vegyesen mindent, ami a
konyhára kell, saját magamnak és családomnak. Ősszel
a több mázsa finom, vegyszermentes hagymáért már régi
kuncsaftok jönnek, s ez a pénz visszahozza a ráfordított
összeget. A többi az örömmel és fáradsággal végzett munka.

De akkor mégis, miért tetszik csinálni?
Azért, mert ha nem vetnék semmit, a földet akkor is föl
kellene többször kapálni, így meg amit csak lehet az
égvilágon mindent vetek. Semmit nem permetezek, mert
meg vagyok győződve arról, hogy ez így egészséges. A
méregből esetenként csak egy pici marad a szervezetben
Tisztelettel: „de a sok kicsi sokra megy”, nem véletlen, hogy ennyi
Tóth Tibor betegség, nyavalya kerülgeti az emberiséget.
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hogy mit eszek, egészséges táplálékom. A családomnak azt Akkor mondhatjuk-e Erzsikenéni azt, hogy a kertünk nem
is mondtam már, hogy ha nem bírom majd csinálni a kertet, csak a sajátunk, hanem a természeté, a Jóistené is?
veszek 1-2 birkát, azok majd rendbe tartják.
Igen, a Jóisten csak velünk van, aki igazából hisz benne,
azt meg is segíti. Egész életemben ezzel a hittel éltem. Két
Erzsike néni büszke-e arra, hogy ilyen szép szokott lenni a évvel ezelőtt is adott egy jelzést, amikor már idősen, létrára
kertje?
mászva meg szerettem volna metszeni a szőlőt. Akkor
Én nem a büszkeségért csinálom, mert tudom, hogy másnak onnan leestem, de olyan szerencsésen zuhantam a betonra,
is van szép kertje, hanem saját örömömre. Egy kiváló hogy megúsztam kisebb fájdalmakkal. Biztos voltam abban,
elfoglaltságnak tartom. Nem is tudnék tétlenkedni egész hogy a Jóisten segítsége nélkül ez nem történhetett volna
nap. Reggelente, délelőtt szoktam kertészkedni, kapálni, meg. Tehát valaki azért figyel ránk.
amikor elfáradok, pihenek. Nyáron sokszor nem is nézek
Tv-t, mert este, mikor a nagy meleg elmúlik, akkor tudok Drága Erzsike néni, nagyon szépen köszönjük, hogy
locsolni.
tetszett fogadni, őszintén elmondta a témáról a véleményét,
környezetének példamutatóan gazdálkodik, persze saját
Kedves Erzsike néni! Idős korából fakadóan, meglévő örömére, hasznára. Kívánunk jó egészséget, továbbra is
bölcsességével mit tanácsolna azoknak a családoknak, akik ilyen szellemi frissességet és a Jóisten áldását!
úgy döntenek, hogy nem vetnek semmit a kertjükbe, inkább
Tisztelettel:
megveszik a zöldséges boltban?
Tóth Tibor
Én csak egyszerűen azt gondolom, hogy ha van elegendő
pénzük, tegyék azt. De ha nincs, ne sírjanak miatta. Hiszen
könnyű belátni, ha az ember elültet 50 kg vetőkrumplit,
akkor már az egész évre való burgonyája megterem, ami
bizony nem kis összeg. Egész életemben minden fillért
megfogtam. 14 évesen már részesből aratni voltam két
hétig, hogy télire meglegyen a lisztünk. Tehát mindig
felelősséggel éltünk.
Volt-e már olyan, hogy kiment a kertjébe és valamelyik
termés szinte magához hívta: „gyere ide, vegyél ki és
fogyasszál el”?
Szerintem átél ilyet minden kertész életében, pl én is olyan
uborkát szoktam vetni, amit nem kell permetezni, tehát ha
leszedem, akár azonnal elfogyaszthatnám. Van, amikor ellepi
a levéltetű, de azonnal jönnek az aranyok katicabogarak, és
egy pár napon belül megtisztítják a növényeket. Régen is
mindent meg tudtak termelni permet nélkül, biztos valaki
nagyokos kitalálta, s azóta nagyon kevesen gazdálkodnak
vegyszer nélkül.

Kertészkedni tudni kell!
Tóth Tiborral közös cikkben jelentkezem riportjaimmal.
Riportalanyaimat az köti össze, hogy mindkét házaspár nagy
területű sarki portán lakik, és több kertet is gondoz. Ezért
választottam Őket a sok szép nyársapáti kert tulajdonosai
közül.
Pásztor János és neje, Rózsika a Rákóczi utca 24. szám
alatt laknak. Mindketten 70 év körüliek és 1972-től
laknak Nyársapáton. Rózsika a saját portájukon túl a
templomkertet is gondozza. Otthonuknál nem csak virágok,
hanem természetesen konyhakertjük is van, amit példás
rendben tartanak. Saját örömükre művelik a kertjüket, és
azért is, hogy az utca képe szép legyen. Rózsika nagyon
szeret kertészkedni. Az övé a virágok gondozása, Jánosé a
locsolás. A konyhakertjükben közösen dolgoznak.

„A mi utcánk talán a legszebb utca. Szinte mindenki igyekszik
széppé tenni az utcafrontot. Nem mi vagyunk az utca
kiemelkedő kertészei, nálunk vannak sokkal ügyesebbek,
szebb kerttel rendelkezők is, inkább Őket kellene kérdezned.
Az utcán a ház előtt „nem fű, hanem gyöp” van, és egy
sávban virágok. Belül tujákkal övezett virágoskertünk
van pázsittal. Rózsa, árvácska, tulipán, krizantém, liliom,
íriszek sok színben, és éppen most megyünk majd az
egynyári virágokért. Saját nevelésű, ablakban nőtt paprika,
paradicsom is lesz a konyhakertben. Szamócát, krumplit,
zöldséget, sárgarépát, hagymát, babot, borsót termesztünk
kis mennyiségben, a saját részünkre. Amíg bírjuk magunkat,
lesznek virágaink és mindent megtermelünk a konyha
számára, bár már egyre nehezebb.”
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Kifelé jövet jobban megcsodáltam az utca virágait, mert
János kérdezte, hogy láttam-e a vonatot? Fából, saját
kezével készített János egy „virágvonatot”, és akácrönkből
egy őzet és egy szarvast is, melyek ízlésesen díszítik az utcai
kertjüket. Velük szemben is láttam egy hasonló favonatot,
amelyet szintén virágokkal ültettek be. Így terjednek a jó
ötletek! Lehet utánozni.
Másodikként Sperli Jánost és feleségét, Ágit kérdeztem.
Érdekes módon Ők is azt kérdezték, hogy miért éppen
hozzánk jöttél, amikor a miénknél sokkal szebb porták is
vannak?
Ezek szerint a követésre érdemes faluszépítő családokat a
szerénység is jellemzi!
Ők is nagyon régen, már 38 éve laknak a falu központjában,
a József Attila út és a Táncsics Mihály utca sarkán, és szinte
azóta díszítik a ház elejét és az utcát is. Talán Ők voltak
az elsők, akik elkezdték az utca virágosítását a község
főutcáján.
„Akkoriban nem volt divat a pázsit, virágok és konyhakerti
növények voltak a kertekben, így nálunk is. Mi abban nőttünk
föl, hogy a tanyán is volt sok rózsánk és egynyári virágaink
a szántóföldi és a konyhakertben termelt növények mellett.
Arra neveltek, hogy a földet szeretni és gondozni kell.
Gyerekként is szívesen segítettünk otthon a kertben.
Közösen dolgozgatunk, enyém a virágos kert, Jancsié az
ásás, a permetezés, a nehezebb munkák a konyhakertben.
Van szamóca, borsó, krumpli, zöldség, sárgarépa, bab,
paprika, paradicsom, szőlő, gyümölcsfák, ami a háztartásba
kell. Sajnos egyre nehezebb a termelés, mindent permetezni
kell ahhoz, hogy termés legyen. Gyümölcs sem lesz az
idén, nincs jó hatással ránk az időjárás. Addig amíg
bírjuk, tovább csináljuk, harcolunk az elemekkel. Örömmel
tevékenykedünk a kertben, mert szeretjük a szépet.”

Ágiék portájára az a legjellemzőbb – azon kívül, hogy egy
szál gazt is keresni kell benne -, hogy többször is beültetik a
területüket. Az utcai virágoskertre is igaz ez, kora tavasztól
késő őszig, a fagyokig vannak éppen virágzó, gyönyörű
növényeik mindannyiunk örömére.
Tóthné Rózsika néni, Ági anyukája is több évtizede a
faluszépítők között van. Sajnos már beteg, így Ági szinte
két kertet gondoz, szeretettel, amennyire az ereje engedi.
Hálásan köszönöm mindkét családnak, hogy fogadtak, és
köszönjük azt is, hogy ilyen jó szívvel, hatalmas akarattal
tevékenykednek saját örömükre és a falu szépítésére.
Hála Istennek nagyon sokan lehettek volna riportom alanyai,
akik gyönyörű kertekkel büszkélkedhetnek. Természetesen
mindannyiuknak jár a köszönet! Legyünk követőik egyre
többen!
Tisztelettel: Nagyné Kovács Éva

Óvodai hírek
Házhoz ment a húsvéti nyuszi
Különleges volt több szempontból az idei húsvét óvodásaink
életében. Sajnos ez már a második olyan év, amikor tavasszal
a nevelési-oktatási intézmények járványügyi bezárása miatt
a falu legkisebbjei a húsvéti ünnepek idején nem mehettek
óvodába. Nem tapasztalhatták meg az óvoda falai között,
milyen is az ovis húsvét.
Március elején elhatároztuk: nem hagyjuk, hogy ez az ünnep
idén is teljesen elmaradjon az óvodában. Ha a gyerekek
nem mehetnek az oviba, akkor a nyuszi megy el hozzájuk.
A szülői munkaközösség minden gyermeknek vásárol egyegy Kinder tojást és egy-egy húsvéti színezőt. Az ötlet
támogatást kapott az óvodavezetés felől is. Így március 31én a szülői munkaközösség tagjai, az óvónénikkel karöltve
minden kisgyermekhez eljuttatták az ovinyuszi ajándékát,
amihez az óvónénik is készítettek egy kis meglepetést.
Ezúton köszönjük az óvónénik segítségét! Volt közöttük,

aki a szabadnapján tartott velünk, hogy meglátogathassa kis
csemetéit. Személy szerint azt mondhatom - azt gondolom
a többi szülőtársam nevében is -, hogy hatalmas élmény
volt látni a gyerekek örömét és csillogó szemét!!! Reméljük
tudtunk meglepetést okozni!
A szülők nevében szeretném megköszönni, hogy az óvoda
dolgozói a bezárás alatt is helyt álltak! Ebben a nehéz
időszakban sem engedték el a gyerekek kezét. Minden
hétre ellátták a csoportokat ötletekkel, feladatokkal, verssel,
mesével. Köszönjük munkájukat! Szerencsére azóta április
19-én az óvoda újra kinyithatta kapuit.
Reméljük jövőre már sokkal szabadabban, szigorú
szabályok, bezárások nélkül tölthetik el gyermekeink a
nevelési évet az óvodában!
Mogyorósi- Erdős Beáta
óvodai Szülői Munkaközösség elnöke
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Föld napja az óvodában
Április végén van egy jeles nap az óvodában, mely figyelmeztet minket arra, hogy a bolygónk, a FÖLD ránk lett bízva. Ránk emberekre, akik itt élünk, és így a mi felelősségünk, hogy hogyan bánunk vele.
Minden korcsoport - a maga szintjén - aktív szerepet kell
hogy vállaljon ebben!
Az ébredező természet kicsalogatja a földlakókat a szabadba; egyre több időt töltünk mi is kint az óvoda udvarán,
vagy esetleg sétálva is egyre többet közlekedünk, miközben
megfigyeljük a természeti változásokat.
A mi gyermekeink az óvónénikkel nap mint nap tesznek a
Földért.
A kiscsoportosok a jeles nap alkalmából a szülők támogató
segítségével gyűjtöttek és hoztak az óvodába újra hasznosítható hulladékokat, melyeket tulajdonságaik alapján szétválogattak (papír, műanyag, fém, üveg). Ezután a szelektív
hulladékgyűjtőig sétáltak, és elhelyezték azokat a szelektív
hulladékgyűjtő megfelelő színű konténerébe. A Föld napjához kapcsolódóan még számtalan program volt: földgömb
megfigyelése; bolygónk tulajdonságai; fontos a természetvédelem, a föld megóvása, ezért próbáltak az óvó nénik
minél több érzékszervre ható pozitív viszonyt kialakítani a
természettel. Például az almahéj komposztálóba való elhelyezése és megfigyelése, magok csíráztatása és figyelemmel
kísérése. Újrahasznosított ceruzatartó lett a konzervesdoboz, WC-papír gurigából virágzó fa dekoráció készült. A
Föld napját pedig gyümölcsökből készített torta elfogyasztásával ünnepelték.

A középsősök sokat beszélgettek a tavaszi időjárásról. Az
időjárást jelző órán ezt nap, mint nap beállítják, ezzel is
nyomon követve a változásokat; az eső és a fokozott napsütés hatásait is megbeszélték. Kézmosáskor kiemelten figyeltek a víz időbeli elzárására, ezzel is óvva környezetünket.
Megbeszélték a szelektív hulladékgyűjtés szabályait. Az
újrahasznosítás jegyében barkácsoltak, ezáltal megtapasztalhatták, hogy a gyakran a szemétbe kerülő dolgokból új
dolgok születhetnek. A csoport melegágyásába virághagymást ültettek, ezáltal az ültetés fázisaival, a növények gondozásának alapjaival ismerkedhettek.
A nagycsoportosok gereblyét, vödröt, lapátot fogtak, amivel
szépítették az óvoda udvarát, illetve kesztyűt is ragadtak a
szeméttel szemben. Az óvoda előtt és a játszótéren eldobált
szemetet összeszedték. Megfogadták azt, hogy ”Mi soha
nem fogjuk eldobni a szemetet!” Földünk tulajdonságaival
is ismerkedtek egy földgömb segítségével. Már szinte 3D-s
kreatív alkotások születtek, ahol a megbeszéltek alapján
többféle technika alkalmazásával készítették el a bolygónkat. Magok csíráztatása, és fejlődésük megfigyelése napirendjük részét képezi. Nagyon szeretik megfigyelni, megtapasztalni a változásokat, ezáltal bennük már kialakulóban
van az igény, hogy szép, tiszta környezetben sokkal jobb
élni. Erre nem restek figyelmeztetni társaikat sem.
Köszönjük a szülők támogatását, hogy segítik gyűjtőmunkájukkal a gyermekek környezettudatos nevelését!
Óvónők

Iskolai hírek
Április 22. - a Föld napja
„A Föld mindössze porszem a világegyetemben. váltsunk környezetbarát szerekre, félkész, kész helyett
Ám egy nagyon értékes porszem, együnk friss hazait.
és egyelőre az egyetlen otthonunk.” Az elkészült plakátok - melyeket csoportmunkában
Neil deGrasse Tyson alkottunk - ezekre hívják fel a figyelmet!
A Föld napja mára a legnagyobb önszerveződő környezeti
megmozdulássá vált Magyarországon. Cselekvő ünnep,
amely mindnyájunk jövőjéről szól.
Környezetismeret órán az osztályommal ezzel a témával
foglalkoztunk. Megbeszéltük, hogy létünk alapja az élővilág
változatosságának megőrzése. Az emberiség beavatkozása
a természet évezredes egyensúlyába veszélyezteti a
vadonélők, köztük a beporzó rovarok, növények létét.
Arról is szó volt, hogy mit tehetünk, hogy megóvjuk
környezetünket?! SOKAT!
Építsünk közösséget, zöldítsük környezetünket, ültessünk
fát, termeljünk haszonnövényeket, komposztáljunk,
éheztessük a kukát, szigeteljünk, közlekedjünk közösen,
ne vásároljunk csomagoltat, éljünk műanyagok nélkül,

Kiss Andrea

10. oldal

NYÁRSAPÁTI

Művelődési ház hírek
Kedves Olvasóink!
A húsvéti ünnep még szebbé tétele érdekében TOJÁSFA állítását szerveztük községünkben.
Arra kértük Önöket, hogy akinek ideje és kedve van, készítsen és vigyen a fára hímes, vagy egyéb technikával készült
kifújt tojást. Nagyon köszönjük, hogy szebbnél szebb tojásokkal díszítették fel a templom előtti fát.
Nyársapát TOJÁSFÁJA szép éke volt az ünnepek alatt községünknek!
Köszönjük!

Vajon meddig még?
A népdalkörben már közel fél éve hiányoljuk egymás
társaságát. Szeretünk énekelni, együtt meg különösen.
Valamennyiünket jókedvvel tölt el, ha új dalokat
tanulhatunk, ha megmutathatjuk valakiknek, ha átadhatjuk
az érzést, az örömet, ami közben eltölt bennünket. Már
fél éve nincs benne részünk. Tudom, sokan a szeretett
családtagjaikkal sem találkozhattak, azokról nem is
beszélve, akik idősotthonban élnek, kórházba kerülnek, és
még sorolhatnám. Sok ember veszítette el a munkahelyét,
hozzátartozóját, megszűntek a baráti, családi összejövetelek,
széthullottak a közösségek. Mi csak reménykedünk, hogy
hamarosan jóra fordulnak a dolgok. Összejöhetnénk már!
Csak egy kicsit, csak tisztes távolságban egymástól, újra
együtt énekelhetnénk! Talán nem lenne belőle baj! Hát
bepróbálkoztunk. Távolságtartással, a szabad levegőn,
maszkban. De hát maszkban nem lehet énekelni! Lehet,
csak közben nincs levegő. De legalább láttuk egymást,
hogy egészben vagyunk, hogy megvagyunk, szól a hangunk
is. Bízunk benne, hogy mielőbb rendszeresen próbálhatunk,
készülhetünk magunk és mások örömére!
„Hinni kell a változásban… a változás jótékony hatásában…
…és hálával kell gondolni mindenre, ami megadatott…”
(Rási András)
Nagy Erzsébet
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Játékra hívtuk kedves olvasóinkat...
Farsang idején játékos formában már bemutattuk Tóth Tibor
néhány absztrakt képét a Könyvtár Nyársapát facebook
oldalán és akkor már szó volt arról, hogy Húsvétkor ismét
jelentkezünk egy játékkal.
Így is történt… A feladat az volt, hogy 1 alkotást kellett
kiválasztani, aminek most nem címet kellett adni, hanem
kb. 10 mondatban (lehetett több is) megírni, hogy miért erre
esett a választás. Milyen érzéseket, gondolatokat, emlékeket,
esetleg humort hozott a felszínre a kép megtekintése? A
választás oka lehetett számtalan, pl.: tetszik, színes, érdekes
formákat mutat, a gesztusok érzelmeket, gondolatokat
csalnak ki belőlem stb. Nem szakmai értékeléseket, de nem
is bagatellizáló, cinikus megjegyzéseket vártunk.
A
legkreatívabb,
legizgalmasabb,
legmegkapóbb,
legegyénibb, legötletesebb reagálás nyerte el a fődíjat.

A választott kép száma: 6.

Ez volt az a kép, amelyen nagyon megakadt a szemem,
Gratulálunk Bozóki Erzsébetnek, aki már meg is kapta a miközben görgettem a képeket egymás után. Talán a szín
is döntő volt, mert szeretem a kék valamennyi árnyalatát,
választott festményt!
de sokkal inkább a bevillanó gondolatok miatt esett erre a
Művelődési ház dolgozói képre a választásom. Lehet viccesnek fog tűnni, de a legelső
dolog, ami a kép láttán eszembe jutott, az egyik kedvenc
mesém, a Jégkorszak azon jelenete, amikor a jéghegy
kettéválik, hatalmas jégtömbök szakadnak le közben és utat
tör magának a felgyülemlett víz...
Aztán akaratlanul is továbbgondolva ezt a bevillanó képet,
máris megjelent nekem a képen egy szikla szirt, amit nem
borít még, illetve már a víz. A hullámok csapkodnak,
olykor el-ellepik a sziklát, de nem képesek teljesen elfedni/
elnyomni. Ez a kis szikla reményt adhat az embereknek,
mert ez lehet a táptalaja egy új életnek, mert a sok csapás
(hullámcsapás) sem képes úrrá lenni rajta. Lehet, hogy Noé
bárkájából is ezt láthatták?
Ha már hullámok... Egy újabb megmagyarázhatatlan
gondolat: ez a kép számomra a korona vírust is megtestesíti.
Látok valami világméretű, hatalmas, félelmetes valamit,
ami elárasztja a Földet. Semmi nem marad szárazon, a
hullámok mindent elnyelnek, befednek... De mégis, talán
egy kis része a világnak képes úrrá lenni a hullámokon és
ez szép lassan megtöri a hullámokat. A víz lecsendesedik, a
világ a gyógyulás útjára lép, az ember lelke megnyugszik...
Ahogy az én lelkem is a kép láttán. Köszönöm ezt az
„utazást”, amely során jégkorszakból indulva, Noé bárkáján
a covid tengerére érkeztem. Remélem közel a szikla,
amelyen kiköthetünk! A képen olyan közelinek tűnik...
Bozóki Erzsébet

12. oldal

NYÁRSAPÁTI

Eboltás
Az ebek veszettség elleni kötelező oltására NYÁRSAPÁT községben összevezetéses formában
az alábbi időpontokban kerül sor:
2021. május 17. hétfő 8-10 óráig Szarka-major
2021. május 17. hétfő 14-16 óráig Szarka-major
2021. május 18. kedd 8-10 óráig Hegedűs tanya (Csemő d. 13.)
2021. május 19. szerda 8-10 óráig Farkas tanya (Összekötő d. 7.)
2021. május 20. csütörtök 8-10 óráig Török Pál tanya (Ugyeri út 17.)
PÓTOLTÁS
2021. május 22. szombat 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!

13. oldal

HÍRMONDÓ

ANYAKÖNYVI HÍREK
Meghalt:
Szabó Józsefné Nyársapát, Nagykőrösi út 3. szám alatti lakos 2021.
április 8-án, 78 éves volt.
Emlékét őrizzük!

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!

Született:
Horváth Zsolt és Rehor Barbara
Nyársapát, Csemő d. 9. szám alatti
lakosok ELLA BARBARA nevű
gyermekük 2021. április 6-án.
Tóth Tibor és Pupos Barbara
Nyársapát, Ugyeri út 29/A. szám
alatti lakosok AMIRA nevű
gyermekük 2021. április 14-én.
Köszöntjük az újszülötteket!

Anikó Fodrászat

Köszönetnyilvánítás

Fodrászat:
hétfő-szerda-péntek:
délután

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik Szabó Józsefné
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, mély
fájdalmunkban osztoztak.

kedd-csütörtök-szombat:
délelőtt

A gyászoló család

Bejelentkezés a fodrászüzletben
valamint a 06-20-485-2913, 53-389106 telefonszámon.

NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT
AJÁNLATA
Házasságot kötött:
Balog László és Hernádi Krisztina
április 9-én.
Horváth Zsolt és Rehor Barbara
április 9-én.
Kiss Viktor és Giantzoglou Athena
Gabriella április 20-án.
Gratulálunk!

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

- 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!
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Masszázst, pedikűrözést vállalok. Pedikűrözésnél igény
esetén házhoz is szívesen kimegyek. Valamint kisebb
varrási problémájával is kereshet bizalommal.
Időpont egyeztetés alapján szeretettel várom régi és új
vendégeimet.
Elérhetőségem: 06-70/5766859; Balogné Rita

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

