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Tisztelt Nyársapáti Pedagógusok!
“Mindenki, aki visszagondol a saját oktatására, tanárokra emlékszik,
nem módszerekre vagy technikákra. A tanár a szíve az oktatásnak.”
/Sidney Hook/

A pedagógusnap alkalmából őszinte tisztelettel köszöntöm
az óvoda és iskola dolgozóit és köszönöm áldozatos
munkájukat a közösség valamennyi óvodása, diákja,
szülője és lakója nevében. Hálásak vagyunk, hogy nap, mint
nap féltő okos szóval, de ha kell, segítő szigorral bővítik
gyermekeink ismereteit, adnak nekik biztos tudást és tartást
az életben, a koruknak megfelelő eligazodáshoz.
Ahogy Sidney Hook filozófus fogalmazott, az oktatás, a
nevelés szíve a pedagógus. Önök azok, akikre legnagyobb
kincsünket, a gyermekünket bízzuk, Önök azok, akik
megszólítják a gyermeki lelket, Önök töltik meg élettel
a tantermeket, óvodai csoportszobákat. Olyan útravalót
adnak gyermekeinknek, melyre évekkel később, immár
felnőttként is bátran támaszkodhatnak, és közben eszükbe
jut majd az is, akitől az útravalót kapták. A tanár!
Magam is jó szívvel gondolok vissza tanáraimra. Ha
diákként szigorúnak is tartottam őket, ma már hálás vagyok
nekik mindenért. A hosszú évek alatt megtanuljuk a leckét.
Nem csupán a matematikát, vagy a történelmet, hanem a
kíváncsiság, a szorgalom, a kitartás leckéjét is. Megtanuljuk
azt is, hogy a tudást nem adják ingyen, de a befektetett
munka mindig megtérül. Megtanuljuk, mert minden egyes
nap ezt a példát látjuk tanárainktól.
Engedjék meg, hogy kifejezzem köszönetemet és hálámat!
Az Önök munkája nagyon értékes egész közösségünk
számára. Sok erőt, türelmet és kitartást, jókedvet és örömöt
kívánok hozzá!
Kis Miklós polgármester

Pataki Istvánné arany diplomás
A magyar oktatás és művelődés szolgálatában kifejtett
értékes szakmai tevékenysége elismeréseként a Juhász
Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa arany díszoklevelet
adományozott Pataki Istvánné Terikének az oklevele
megszerzésének jubileuma alkalmával.
Terike biológia-földrajz szakos általános iskolai tanárként
végzett a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon 1971.
június 21-én.
Évtizedeken át munkálkodott a község felnövekvő
nemzedékeinek nevelésében, közmegbecsülésre méltóan
teljesítette hivatását, munkássága ma is hat tovább a magyar
társadalomban.
Munkája elismeréséül Nyársapát Díszpolgára címet kapott.
Jelenleg – és mindig is - a legnagyobb örömet a családja
jelenti számára.
Arany diplomájához szívből gratulálunk, és nagyon sok
boldogságot, jó egészséget kívánunk.
Szeretnénk, ha továbbra is részese lennél a község életének.
Kis Miklós polgármester
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Oltóbusz Nyársapáton
A Pest Megyei Védelmi Bizottság tájékoztatása alapján
2021. június 14. napján (hétfőn) 08.00-18.00
közötti időszakban honvédségi oltóbusz érkezik
Nyársapát községbe.
Helyszín: 2712 Nyársapát, Szarka Mihály u. 7.
(művelődési ház)
Jelenleg Janssen - egykomponensű - vakcinával
történik az oltás a buszon. Ezért nincs szükség a
második körös oltásra!

A tanyagondnoki szolgálat segítséget tud nyújtani a
szállításban, amennyiben kérik az idős, mozgáskorlátozott
és rászorult személyek az alábbi telefonszámon: Bárány
István 06/30/340-3751.
Az oltást regisztráció és TAJ szám nélkül is igénybe
lehet venni! Éljenek minél többen ezzel a lehetőséggel!
Kis Miklós
polgármester

Kérjük Önöket, hogy jelezzék személyesen vagy telefonon
a háziorvosi körzetükben, ha élni kívánnak a lehetőséggel!
Nyársapát háziorvosi körzet elérhetősége Dr. Fekete
László tel.: 53/389-003 (nyarsapatrendelo@gmail.com)
2712 Nyársapát, Ugyeri u. 1.

A Trianoni Diktátum nemzetek feletti bűncselekmény
Ciceró mondta állítólag: „A történelem a népek
tanítómestere”. Igaz is lehetne ez az állítás, ha ismernénk
a valódi történelmünket. Nagyobb baj az, hogy még
normális elbeszélési módunk sincs róla. Ez nagyon igaz
a 101 éve aláírt TRIANONI DIKTÁTUM-ra is, mert
békeszerződésnek nevezni annyira hazug lenne, mintha a
szürkét hófehérnek titulálnánk.
Sok ködös és titkos dolog lengi körül ezt a történelmi
korszakot, mint általában mindegyiket. Még azt sem tudjuk
pontosan, hol írták alá, milyen meghatározó szerepe volt
a nemzetek feletti „nemlétező” globális uraknak vagy a
párizsi szabadkőműves páholyoknak stb., stb.
Tisza István mondta 1914-ben: „ Evvel a háborúval
Magyarország semmit nem nyerhet, de mindent elveszíthet.”
Ezen zseniális, váteszi meglátás után beléptünk az I.
Világháborúba és majdnem mindent elveszítettünk. Jött
a vörös diktatúra, Trianon, elvették területünk 2/3 részét,
lakosságunk közel felét, felbomlott Európa egyik legősibb,
legarchaikusabb egysége.
A trianoni szerződés egy ördögi diktátum volt. Melegágya a
20 évvel utána fellángoló 50 millió emberáldozatot követelő
II. Világháborúnak.
Trianonról semmi jót nem tudok leírni, hiszen megalázó,
méltánytalan, igazságtalan, példanélküli, embertelen,
kirekesztő, gyilkos szándékú, aljas, nemzetcsonkító. A
végtelenségig folytathatnám a negatív állításokat. De
kinek és hova küldjem el? Hiszen senkit nem érdekel ez a
nemzetek feletti jogsérelem. Pedig az igazi szabadság csak

az igazság mentén értelmezhető.
Úgy vélem, hogy mi magyarok folyamatos „trianonban”
élünk. Mindig elpusztítani, legyőzni, kicsivé, gyengévé
akarnak tenni. Ha nem sikerül térdre kényszeríteni barbárnak
titulálnak, szkíta-hun ősiségünket finnugorra módosítják,
jelenleg pedig az EU-ban a 7. cikkellyel ijesztgetnek. Az
imént felsoroltak mind hazugságon alapulnak.
Ki a magyar? „Akinek fáj Trianon” írta Illyés Gyula.
„Legalább Ferenc József óta a magyar elsőszámú vezetők
csak működtették a működhetetlent, mert azok a rendszerek,
amiben éltünk/élünk, a világ urai erőltették ránk és sajnos
soha nem voltak igazán működőképesek” – említette Bogár
László.
Sorsdöntő választások előtt állunk, előttünk van egy újabb
Trianon lehetősége. De tudják-e az emberek igazából,
hogy mi a tét? Úgy látom a helyzetet, hogy egy showműsor szintjére van lealjasítva jelenünk és a jövőnk. Az
igazi törésvonal a globalisták és a nemzeti gondolkodásúak
között húzódik, viszonylagos önállóság, vagy a teljes
behódolás erői irányítanak-e a jövőben. Ne valaki ellen
és ne a személyes szimpátia szerint döntsenek, hanem a
történelmi tanulságok alapján. Emlékezzen mindenki, hogy
mi történt a Tanácsköztársaság, Rákosi és Kádár, Horn és
Gyurcsány alatt és ma az Unióban.
Valaki megkérdezhetné: Tibor, milyen tanulságokra
figyelmeztetnek a „trianonjaink”? Milyen megoldások
lehetnek? Néhány dologról írnék a saját igazságom,
valóságom szerint, természetesen nem a teljesség igényével.
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Ha a Jóisten tanít, elvesz, ha a leckét megtanultuk, ad;
tanuljunk meg őszintén, igazából imádkozni hozzá.
Ne csak siránkozzunk – BÁNTANAK – ne hagyjuk,
FOGJUNK ÖSSZE! Ezért találó a június 4-ének az új
megnevezése, az új tartalma: az összetartozás napja.
A megbocsátás felszabadító erejét gyakoroljuk a szomszéd
népekkel, keressünk meg közösen egy olyan narratívát,
amivel elmondhatjuk sérelmeinket, érdekeinket és építsünk
egy nagyszerű Közép-Európát! Ne azt vizsgáljuk, hogy
mi választ el, hanem azt, hogy mi köt össze a szomszéd
népekkel, hiszen évszázadok óta együtt élünk.
A modernitás-haladás-progresszió, nem mindig fejlődés.
Ne engedjük, hogy demokráciából, emberi jogokból,
életideálból stb. kioktassanak, mert az a mi saját, szent
ügyünk; elég, hogy pénzügyileg béklyók között élünk.

Ne engedjük, hogy a fejlett nyugat exportálja az őt
terhelő, múltból fakadó problémáit hozzánk (migráció,
rabszolgatartás, kizsákmányolás, gyarmatosítás, nemi
identitás zavar stb.)! Ezek nem a mi gondjaink, s a
normalitáshoz kevés közük van.
Reménykedjünk, hogy az utánunk jövő nemzedékek minket
időseket, múltunkat nem akarják végképp eltörölni.
Az elme elégedettségéből a lélek elégedettsége felé
törekedjünk!
Ne higgyünk az entrópia (szétesés), az álszabadság és a
deszakralitás híveinek! Higgyünk inkább a magyar lélek
vezette összefogásban és szabadságban.
Isten áldását kérem Szűz Mária nemzetére!
Tisztelettel:
Tóth Tibor

Trianoni megemlékezés Nyársapáton
2021. június 4-én 16 órakor
kezdődött megemlékezésünk, melyet
megtiszteltek jelenlétükkel Földi
László országgyűlési képviselő úr, Kis
Miklós polgármester úr, dr. Bicskei
Krisztina jegyző asszony, a képviselőtestület tagjai, az intézmények- és a
civil szervezetek vezetői is.
A Himnusz hangjai után Földi
László országgyűlési képviselő úr
köszöntőjében elsősorban nem az
1920. június 4-i eseményekről beszélt,
hanem arról, hogy merjünk büszkék
lenni magyarságunkra, a magyar
zászlóra.
Műsorunkban először a Nyársapáti
Népdalkör
I.
Világháborús
katonadalokat énekelt, majd Babits
Mihály: Csonka Magyarország című

versét az általános iskola tanulói,
Molnár Vivien és Kis Virág mondta
el. Utána egy hittel átszőtt trianoni
emlékdalt hallhattunk Licsné Dobos
Anikó előadásában.
Ezt követően Tóth Tibor alpolgármester
úr mondta el emléknapi beszédét. A
Trianoni békeszerződést 1920. június
4-én 16 óra 32 perckor írták alá. Ennek
emlékére megkondult templomunk
harangja, így is emlékeztünk erre a
tragikus időpontra.
Alpolgármester úr mindenki számára
nagyon fontos információkat osztott
meg velünk. A pozitív értelemben
vett nemzeti, lelkiséggel átitatott
beszédében kiemelte a gyerekeket, azt,
hogy meg kell tudniuk az igazságot
erről a szégyenteljes diktátumról.

Ezután a népdalkör a Gimes Együttes:
Kézfogás dalát énekelte.
Köszönjük a közreműködők, a fellépők
értő, művészi előadását.
A Trianoni Emlékmű talapzatán
koszorút helyezett el Nyársapát Község
Önkormányzata, a helyi intézmények,
és a civil szervezetek képviselői.
Megemlékezésünk zárásaként közösen
énekeltük el a Székely Himnuszt.              
           
Köszönjük
a
diákoknak,
minden
résztvevőnek,
hogy
a
Nemzeti
Összetartozás
Napján
jelenlétükkel megtisztelték Trianoni
megemlékezésünket.
Nagyné Kovács Éva
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Beruházásaink
Jó ütemben halad Nyársapáton a belterületi kerékpárút építése.
A 3 kilométeres szakaszból 800 méter már teljesen elkészült, azt már használhatják is a biciklivel közlekedők.

A bölcsőde munkálatai jól haladnak:
•
•

kész vannak a válaszfalak és a belső vakolás,
elkészült a padló fűtés.

A beruházás során a buszmegállókat is kulturáltabbá teszik, ahol nem volt, öblöt alakítanak ki és rendbe teszik a
beállókat is.

Eboltás
Az ebek veszettség elleni kötelező oltására
NYÁRSAPÁT községben összevezetéses formában még
egy időpontban biztosítunk lehetőséget:
PÓTOLTÁS
2021. június 20. 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!

A COVID-19 vírus miatt az április hónapra tervezett oltások
elmaradtak. Ezt pótoltuk május 17-22-ig, amikor már
megengedett volt az összevezetéses eboltás. Az évtizedek
óta megszokott 4 különböző helyszínen – a Szarka-

majorban, a Csemő dűlőben, az Összekötő dűlőben, az
Ugyeri úton - és 6 időpontban volt most is lehetőség az ebek
oltására. Sajnos az időjárás most sem volt kegyes hozzánk.
Ezt már megszokhattuk, mert akár melyik hónapban volt
az oltás, mindig extrém körülmények között kellett helyt
állni. Az első oltási napon most is szinte egész nap esett,
ami gondot okozott gazdának és kutyának egyaránt, és a
délutáni órákban is olyan zuhogó esőben zártunk, hogy nem
is tudtunk elindulni a Szarka-majortól. A külterületi oltási
napokon sem volt sokkal jobb, ami meg is látszott a beoltott
kutyák számán. A megjelent kutyatartóknak köszönjük a
felelős részvételt!
Az elmúlt évek gyakorlata azt mutatja, hogy sokan a
pótoltások alkalmával tesznek eleget kötelezettségüknek,
vagy háznál oltást kérnek, amire továbbra is van lehetőség.
Sajnos ez évben azt tapasztaltuk, hogy még mindig várnak
a gazdik az utolsó összevezetéses lehetőségre. Még mindig
sok kutya oltatlan Nyársapáton! Természetesen vannak
olyan családok, akiknek saját állatorvosuk van és vele
oltatnak, de ezzel nem magyarázható a csekély részvétel.
Jegyző asszonytól kapott felvilágosítás szerint fel fognak
lépni a kötelező veszettségoltás elmulasztóival szemben!
Családjuk, embertársaik és állataik védelmében oltassák be
kutyáikat!
Köszönjük Kis Miklósnak és Török Páléknak, hogy az
eboltáshoz fedett, védett helyet biztosítottak most is, mint
már sok-sok éve.
Nagyné Kovács Éva
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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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Nyársapát a „Pest megye szíve-java” kiadványban
Nyársapát község Pest megye déli részén, Cegléd és művelődési ház parkjában 2021. február 17-én, halálának
Nagykőrös városok között félúton elhelyezkedő alföldi, 23. évfordulóján avattuk fel Wass Albert emlékművét.
mezőgazdasági jellegű település. A 441-es számú főúton,
illetve a Budapest – Szeged vasútvonalon közelíthető meg. Büszkék vagyunk arra, hogy a település minden belterületi
útja aszfaltozott, és minden közintézményünket felújítottuk.
Annak ellenére, hogy a falu Nyárasapát, Nyárasapáti Így új köntöst kapott az általános iskola, a művelődési ház, a
néven ismert története az Árpád-korban kezdődött, csak hivatal épülete, a gazdasági kiszolgáló épületünk, az óvoda,
1954. november 1-jén vált önálló településsé, vagyis 2019- a játszótér, a falu központjában lévő parkoló.
ben ünnepeltük a község fennállásának 65. évfordulóját.
Napelemeket helyeztünk el az általános iskola, a
Nyársapát területe 5400 hektár, lakosainak száma 2100 fő, művelődési ház, az óvoda és a hivatal épületén, illetve több
akiknek közel harmada jelenleg is külterületen, tanyákon él. villany nélküli tanyán is napelemek segítségével biztosítjuk
Önálló kis- és középgazdaságainkban főként csonthéjas az áramellátást.
gyümölcsöket, meggyet, szilvát, barackot, illetve 2009-ben temető is létesült községünkben, így nyársapáti
szamócát, valamint intenzív kertészeteinkben fóliás földben is nyugodhatnak elhunyt szeretteink. 2020-ban 3
zöldségféléket termesztenek a piaci igényeknek megfelelő urnafallal is bővült a temető.
modern technológiával. Természetesen vannak olyan Legnagyobb fejlesztésünk között említhetjük a
kisgazdaságaink is, ahol hagyományos, a kiskertekre szennyvízberuházást, az ipari park létesítését, az új
is jellemző alföldi szántóföldi gazdálkodást folytatnak, egészségház megépítését és a csapadékvíz elvezető
állatokat tenyésztenek.
csatorna I. ütemének megvalósulását.
Jelenleg épül a nyársapáti bölcsőde, a belterületi
Községünkre még nem jellemző a turizmus, de vannak kerékpárút, illetve elkezdődtek a régen várt Nagykőrösolyan látnivalóink, melyeket szívesen ajánlunk mindenki Nyársapát-Cegléd településeket összekötő kerékpárút
figyelmébe.
munkálatai is.
1995-ben (április 8-án azzal kezdődött, hogy Majorosi Az önkormányzat ipari parkjában léüzem épül majd. A 800
Izidor nyugalmazott váci megyéspüspök megáldotta a milliós beruházás munkálatait már megkezdte az üzemet
templom alapkövét, majd május első napjaiban) – lakossági létesítő vállalkozás.
összefogással - kezdődött meg gyönyörű katolikus
templomunk építése Török Ferenc Ybl- és Kossuth-díjas Több mint 30 éve alakult meg és viszi Nyársapát hírét
építész tervei alapján, amit 2004. május 15-én dr. Beer országszerte a Nyársapáti Népdalkör.
Miklós váci megyéspüspök szentelt fel Boldog Apor Vilmos Számos elismerést tudhatnak magukénak, melyek közül
tiszteletére. A kör alakú templom falát díszítő képek helyi kiemelkedik az Aranypáva Nagydíj és az Aranypáva Díjak,
amit már 7 alkalommal kaptak meg a KÓTA országos
művész-tanárunk, Tóth Tibor alkotásai.
minősítő versenyein. Három évvel ezelőtt jelent meg
Az 1920-as és 1940-es évek ásatásaiban feltárt templomrom, első CD lemezük. 2018-tól egyesületi formában működik
temető, udvarház romjainak értékes leletanyagát legsikeresebb civil szervezetünk.
állagmegóvás miatt sajnos visszatakarták, így Nyársapát
Árpád-kori, és középkori történelmi emlékeit csak a A Nyársapáti Gazdakör 1989-ben alakult a gazdák
Tevékenységükkel
segítették
a
2004-ben eredeti állapotában helyreállított Szarka-kúria szövetkezéséből.
múzeumi kiállítótermeiben nézhetik meg az érdeklődők. A rendszerváltást. Több mint 200 ha gyümölcsöst telepítettek,
templomrom helyét az önkormányzat által állított kereszt hűtőházat építettek, bekapcsolódtak a település gazdasági
és társadalmi életébe. A klímaváltozás miatt a homokos
jelzi.
A Szarka-kúria épületében kapott helyet a református talajon sajnos egyre nehezebb a mezőgazdasági termelők
gyülekezet imaterme is, illetve a kúria parkja ad méltó megélhetése.
helyszínt a községi ünnepségeknek, rendezvényeknek
is, melyek közül kiemelkedik a településnek országos A falusi életforma egy szeletét ismerhetik meg Nyársapát
ismertséget szerzett Lecsófesztivál és a Szüreti Mulatság. egyik tanyasi iskolájának felújított épületében. A Nyilasi
iskola várja a kisebb létszámú iskolai csoportokat, baráti
A magyar koronát formázó pergolát is itt állítottuk föl.
társaságokat, akik szeretik az erdei iskolában megismerhető
Községünk központjában látható a Trianoni emlékmű, alföldi természetet, csendet, jó levegőt.
valamint az országban ötödikként létesült Elek-apó
kútja. A templomkertben kapott helyet az a kopjafa, Karácsonykor különleges színfolt a 441-es számú főút
mely az 1956-os események hőseinek állít emléket. Az mellett a Karácsonyi Csillagokért Alapítvány parkjának
önkormányzat hivatala előtt lévő park ad otthont Árpád díszvilágítása.
vezér és II. Rákóczi Ferenc fából faragott szobrának. A
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Motocross: A Nyársapáti Motocross Egyesület pályája gokartozni vágyó gyerekeknek és felnőtteknek az ország
általában évi két országos versenynek ad helyet a MAMS leghosszabb, 830 méteres épített amatőr pályáján.
hivatalos versenykiírása alapján.
Szeretettel várjuk a Nyársapátra látogatókat!
Gokart pálya: A Nyársapát – Csemő - Cegléd határán
lévő Bognár Gokart Park nyújt szórakozási lehetőséget a
Kis Miklós polgármester

Pest Megyei Kormányhivatal
Nagykőrösi Járási Hivatala

Tájékoztatás

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

KORMÁNYABLAKBUSZ ÉRKEZIK
Nyársapátra
HÁZHOZ VISSZÜK AZ ÜGYINTÉZÉST

INTÉZHETŐ ÜGYEK:
Többek közt a lejárt okmányok cseréje,
például:
•
•
•
•
•

személyi igazolvány
útlevél
jogosítvány
lakcím
diákigazolvány
(Illetékfizetésre csak bankkártyával
van lehetőség.)

2021. június 10.
13:00-16:00 óráig
2712 Nyársapát, Arany János u. 11.

		

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

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
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Háziorvosi híreink
Tájékozatom a Tisztelt Lakosságot, hogy rendelőnkben
továbbra is folyamatosan szervezzük és végrehajtjuk a
COVID-19 elleni vakcinázást. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm és Janssen, illetve oltóközpontokon
ezeken kívül még Sputnik oltások állnak rendelkezésekre
a pácienseknek.
Tehát van választási lehetőség. Sokan el is bizonytalanodtak,
hogy melyik a jobb, de hinni kell a szakembereknek, hogy
minden oltás megfelelő védettséget ad és biztonságos.
Aki még nem regisztrált, és szeretne, bátran tegye meg.
Nyársapáton 589 fő a jelenleg beoltottak száma, többségük
már a második oltáson is túl van.
Örömünkre szolgál, hogy praxisunkban nem tendencia az,
hogy nem veszik fel a második oltást. Tehát, aki oltakozik,
nem a védettségi igazolvány miatt teszi, hanem azért, mert
megértette, hogy csak így lehet a járványt megfékezni, a
vírust kordában tartani.
Köszönjük, hogy a mi rendelőnkbe mindenki, mindig a
pontosan megbeszélt időre érkezik, ami nagyban segíti a
munkánkat.
Sajnos az oltás után is el lehet kapni a vírust, de a tünetek
jóval enyhébbek lesznek, és remélhetőleg nem hal meg a
beteg.
Az igaz, hogy már kevesebb a COVID pozitív betegek
száma, de jelenleg is vannak igazolt fertőzöttek enyhe,
vagy közepesen súlyos tünetekkel – településünkön is. Azt
sajnos nem tudhatjuk, hogy mennyi a teljesen tünetmentes,
fertőzött ember körülöttünk.
Továbbra is fontos az óvatosság, a tudatos odafigyelés
magunkra és egymásra, az eddigi megtanult óvintézkedések
betartása.
Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos a kórházak
látogatási tilalmát feloldotta, feltételekkel. Egy beteghez
naponta csak egy látogató mehet érvényes védettségi
igazolvánnyal, vagy negatív PCR eredményű teszttel.
Belépés előtt hőmérőzés, kézfertőtlenítés, szájmaszk
használata kötelező. Kiskorú gyermek nem látogathat.
Dr. Gyáfrás Sándor, szeretett háziorvosunk február végével
visszaadta praxisát az önkormányzat részére. Ebben sajnos

nagy szerepe volt betegségének és a kialakult járvány
helyzetnek. Nagyon köszönjük az elhivatottságát, azt, hogy
50 éven át szolgálta Nyársapát lakosságát. 1971-ben lett
községünk háziorvosa. Gyermekkorom óta ismerem, hisz
Ő volt a körzeti orvosom. Munkakapcsolatunk 1992-ben
kezdődött, amikor körzeti nővérként bizalmat kaptam tőle.
Nem csak jó orvos, hanem jó ember is, aki mindig kiállt
mellettünk, számíthattunk rá, és a betegek is. Örömteli
nyugdíjas, családja körében töltött boldog, pihenő éveket
kívánok Neki.

Az, hogy az elmúlt 9 hónapban a háziorvosi szolgálat
zavartalanul működött, köszönhető dr. Lakatos Attila és
dr. Mohácsi Gábor helyettes orvosainknak. Az elmúlt
nehézségekkel terhelt időszakban Ők látták el Nyársapát
község háziorvosi feladatait. Munkájukat a lehető
legnagyobb odafigyeléssel, odaadással végezték, mindent
megtettek betegeinkért. Ezúton szeretnénk megköszönni
munkájukat. További munkájukhoz sok erőt, egészséget és
kitartást kívánunk!

Június 1-től nagy szeretettel vártuk dr. Fekete László háziorvost,
aki továbbviszi a háziorvosi teendőket egyelőre helyettes orvosként.
A rendelési idő is változott, hétfőtől péntekig 10 – 12 óráig. Telefonos bejelentkezés továbbra is szükséges a
rendelő 06/53-389-003 számán. Dr. Fekete László doktor urat a 06/70/771-8955 mobilján, csak sürgős, indokolt
esetben legyenek szívesek hívni.
Rendelőnkben a továbbra is érvényben lévő jogszabályok alapján lázas,
felső légúti tünetekkel, hasmenéssel beteg nem fogadható.
Megértésüket, együttműködésüket köszönjük!

Tisztelettel:
Törökné Révész Anna
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Visszaemlékezés és
köszönet
Életem legnehezebb szakaszában kezdtem el templomba
járni. Az ott elhangzottak gyakran segítettek elviselhetőbbé
tenni ezt a nehéz időszakot. Az egyik takarítás alkalmával
figyeltem fel arra, hogy mennyire kopott a templom
berendezése. Másokkal együtt arra az elhatározásra
jutottunk,
hogy
megpróbáljuk
barátságosabbá,
meghittebbé tenni. Gyűjtést indítottunk, ami olyan jól
sikerült, hogy szőnyegeket, szivacspárnákat is tudtunk
vásárolni. Sok nyársapáti ember önzetlenül segített ebben,
vallási hovatartozás nélkül. Köszönet érte! A padokat a
közmunkások lecsiszolták, lefestették. Ebbe a megújult
templomba érkezett meg a püspök úr.

Perna Pál: Pünkösd
Sápadt szürke színt hozott az éjjel,
Kint fáradt, asztmás szél morog.
Hallom, hogy kökint egy párat,
én ülök asztalomnál, keresem a szavakat, de várat.
Hiszen mit ér a vers, ha csendbe hullva,
egy visszhang nélküli végtelenbe hal?
Uram és Krisztusom legyetek fölém magasztosulva
a szavaimat eloszlató bérces sziklafal.
Rá gondolok álmomban még sose láttam,
de talán most ha lábujjhegyre állnék, elérhetném.
Őt, aki értünk adta földi életét,
útat nyitott neki a Teremtő a mennyeknél.

A tavalyi évben négyen elhatároztuk, hogy a templom
előkertjét közösen gondozzuk, virágosítjuk. Miután erre
engedélyt kaptunk, elkezdődött a munka.

Szívesen szólnék hozzá, ha tehetném.
Pünkösd napján a mennybe-menetelén.
Ki reggel fény és este hűvös árnyék
áldásos emléke minden nap ajándék.

Bimbó Pál és a közmunkások művelhetővé tették a kavicsos
talajt, mi pedig a magunk által nevelt virágokkal ültettük be.
Nyáron hetente váltva öntöztük, gyomláltuk az ágyásokat.
Sok kedves szót kaptunk érte.

Még sosem beszéltem Vele, ha idehajolna,
nem éber nappal - éjjel, mikor alszom.
Talán elérhetném, szólhatnék hozzá
Ő megsimogatná arcom.

Ősszel 120 darab árvácskát kaptunk az önkormányzattól,
amelyek eddig szépítették a területet. De az idejük lassan
lejár, új virágokra lesz szükség. Ezek beszerzéséhez kaptunk
segítséget Bárány Istvántól, az anyagi forrást pedig néhány
adományozó teremtette elő: Kis Miklós polgármester,
Lugosi István, Bimbó Istvánné, Dobozi Józsefné, Cseh
Józsefné Ágika, Bimbó Margit, Hollóné Langa Ildikó,
Pásztor Jánosné, Kormány Istvánné, Kormány István,
Balogné Benkó Zsuzsanna, Papp Gergely és Benkó Jánosné.
Köszönet minden segítségért!

Az egyik mókus már beszélt is vele,
hosszú, kissé őszülő a haja, gesztenyebarna a keze.
De hát mindez csak képzelet az álmaimban
emlékét örökké őrzöm az imáimban.

Egy maroknyi közösség kezébe vette a templomkert
gondozását. Szívügyük, hogy ne csak a saját környezetük,
de a falu közösségi terei is virágba boruljanak. Bízunk
benne, hogy a templom kertje csak az első állomás közös
tereink szebbé tétételében!

A József Attila út fordulójától a belterület felé haladva
felújítjuk a buszmegállókat. A buszfordulónál már
elkészültünk, jelenleg az óvodánál dolgozunk. Ehhez
az elektromos áramot Németh István, az óvodánál
pedig Bana Gábor és családja biztosította a részünkre
ingyenesen, amit ezúton is nagy tisztelettel köszönünk.
Természetesen az iskolánál lévő megálló is sorra kerül
majd.

Tisztelettel: Benkó Jánosné

Domonyvölgy, 2021. 05. 19.

Megújulnak a buszmegállók

Bimbó Pál önk. képviselő
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Szép kertjeink
A Hírmondó előző számában megjelent kertészkedni tudni
kell című cikk folytatásaként szeretném a Tisztelt Olvasókat
megismertetni még két családdal, akikkel mindenképpen
szerettem volna találkozni.

„Amikor elfáradok, leülök a csatorna mellé és nézem a
nejemet, ahogy szeretettel ápolgatja a gyönyörű növényeit.
Örömet lelünk benne. Nem csak nekünk, hanem a
gyerekeknek és az unokáknak is tetszik, akik a legtöbbet
jelentik a számunkra. A kicsik is örömmel szemlélik a
Az első Biró László és felesége, Esztike a Rákóczi utcában. mamáék kertjét, és játszanak benne szívesen, amikor itthon
Előző két interjú alanyom is Őket ajánlotta, hisz szerintük vannak.”
is nekik van az egyik legszebb portájuk a falu belterületén.
Csillát kértem meg arra, hogy készítsen fotót anyukájáék
Biró László és neje Esztike az elsők között voltak, akik nem tényleg nem mindennapi kertjéről, aki örömmel tett ennek
csak a portájukon belül, hanem az utcát is füvesítették és eleget, és elmondta, hogy nagyon büszke a szüleire!
virágokkal ültették be. A szépen befüvesített utcán sziklakert,
örökzöldek, szőlőprésekben muskátli és mézvirág fogadja Köszönöm az interjút, és kívánom, hogy még nagyon sokáig
az arra járót. Belül egy sárga „lánykori” kerékpár díszíti a leljetek örömet ebben a csodás parkban és családotokban!
kerítés melletti területet petúnia kosarakkal. Szinte minden
frissen festett, egységes képet mutat az utca és a kert.
Nem csak a belterületen, hanem Nyársapát külterületén is
vannak nagyon szép, gondozott kertek, és itt most nem a
„1981-ben költöztünk a Rákóczi utcába, és azóta mindenki által méltán csodált alapítványi parkra, vagy a
szépítgetjük a kertünket. 1998-ban indult a virágosítás, Gokart-park kertjére gondolok – természetesen ezekről
amikor megnyertük a legszebb utca díját. Még Csonkiné is írnunk kell majd, hisz Nyársapát látványosságai közé
Jolika néni javaslatára kaptunk rózsákat, amit az utcára tartoznak, hanem olyanokra, amelyek „csak” az ott lakó
azonnal el is kellett ültetnünk csoportosan az utca lakói és családok büszkeségei.
a nyugdíjas klub tagjainak részvételével. Ezek a rózsák a
mai napig megvannak, Laci gondozza, metszi, permetezi, Matáné Sebők Eszter és Nagy-Gombai György Csemő d.
én locsolok, tápoldatozok, és minden más egyebet szívesen 1. szám alatti tanyáját mindenki láthatja a 441-es út mellett,
végzek a kertben, mert szeretem csinálni. Szoktam is melyről Eszterrel beszélgettem.
mondani, hogy amikor más delel, én locsolok, de ez nem
panasz.”
„Nem olyan különleges a mi kertünk. Tuják, örökzöldek,
pálmák, leánderek, rózsák, muskátlik és egyéb egynyári
Természetesen náluk is vannak egyéb növények is, nem növényeink vannak. Rendeztük a tanya területét is, grillező,
csak virágok és gyönyörűen nyírt pázsit.
pázsit, virágos terasz. Gyuri készített egy virágállványt, ami
díszíti a kertünket. Fiam, Feri a fűnyíró mester, Ő gondozza
„Szerintem Esztike már erőn felül dolgozik a kerten, de nem az utcát és belül is a kertet. Én locsolok, dédelgetem a
tudom semmiről lebeszélni. Hátul a kertben gyümölcsös, növényeimet. Igazából akkor kapcsolódom ki. Amikor
szőlő, málna, szeder, piszke és egy kevés zöldségféle is van. a boltból hazaérek, a legtöbb időmet a kertben töltöm.
Ezekkel általában én foglalkozom, de a horolás, a locsolás Szeretem a szépet, a virágokat, bármilyenek is azok. A
már ott is az Ő érdeme, mert az egészségi állapotom sajnos kedvencem, nem is tudom, mindet szeretem. Nem tudok
nem engedi meg, hogy több munkát végezzek a kertben - kivételt tenni.
mondta Laci.
Gyuri is ugyan úgy gondozza a növényeket, mint én.
A rengeteg virág közül mi a kedvenced? – kérdeztem Amikor nem érek rá, Ő locsol, permetez. Inkább Ő valósítja
Esztikét.
meg az én álmaimat, például a virágtartók, a kis talicskák,
amit beültettem. Ötleteket a netről szoktam „szerezni”, amit
„A muskátlikat szeretem a legjobban. Mindig veszek Gyurival igyekszem megvalósíttatni.”
újakat, de átteleltetem a régieket is. A sok muskátlin
kívül árvácska, primula, tátika, rózsa, petúnia, mézvirág, Nagyon jó volt Eszterrel beszélgetni, szavaiból áradt a
örökzöldek, kecskerágó, évelő szegfű, sok sziklakerti szeretet és nem csak a növényei iránt.
növény és pázsit van a virágos kertünkben. Az idén esti
napelemes világítást is terveztünk a virágok közé, így Remélem, hogy ezt is sikerült átadnom mindkét család
sötétben is gyönyörködhetünk a kertünkben. Mindketten esetében.
66 évesek vagyunk, egyre nehezebben boldogulunk a kerti
munkákkal, de nem hagyjuk abba, mert e nélkül el sem Köszönöm!
Nagyné Kovács Éva
tudom képzelni az életemet.”
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Biró László és Biró Lászlóné kertje

Biró László és Biró Lászlóné kertje

Nagy-Gombai György és Matáné Sebők Eszter kertje

Nagy-Gombai György és Matáné Sebők Eszter kertje

ÓVODÁNK 50 ÉVES!
Tisztelt Nyársapáti Lakosok, Kedves Szülők, Volt Óvodásaink!
Óvodánk 1971. október 1-jén nyitotta meg kapuit, vagyis az idén ünnepli 50 éves évfordulóját. Ennek tiszteletére
időkapszulát szeretnénk elhelyezni. Ebbe olyan névvel ellátott, kézzel írt, maximum 10 x 10 cm-es nagyságú
üzeneteket várunk, melyben felidézik a régi óvodás élményeket, emlékeket.
Az időkapszulába szánt üzeneteket nagy szeretettel várjuk az óvodában, illetve a könyvtárban 2021. szeptember 27-ig.
Az 50 éves évforduló tiszteletére rendezett ünnepségen szeretnénk kiállítást rendezni, melynek összeállításához
szintén kérjük a segítségüket. Fotóink nagy számban állnak rendelkezésre, de szeretnénk, ha korabeli játékokat, óvodai
ballagási tarisznyákat, egyéb relikviákat is kiállíthatnánk. Természetesen az ide felajánlott tárgyakat az ünnepség után
köszönettel visszaszolgáltatjuk!
Segítségüket előre is köszönjük!
												

Szőke Piroska Andrea
óvodavezető
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Óvodai hírek
Gyermeknap az óvodában
2021. május 31-én szakadó esőben érkeztünk mindannyian
az óvodába.
Sajnos azt már előző este láttuk az előre jelzésekből, hogy
benti program lesz a gyereknap.
Az ugráló várat így át is tettük csütörtökre, ami melegnek és
esőmentesnek ígérkezett az előrejelzés szerint.
Mindenki gyorsan megtízóraizott, mert 9 órakor máris
bábelőadás vette kezdetét. Ági óvó néni és Zakarné Inci
néni egy mindenki számára ismert mesét, a három kismalac
és a farkas történetét elevenítette meg számunkra. Nagyon
élvezték az előadást kicsik és nagyok egyaránt. Ezután
minden kisgyermeknek volt lehetősége nyakláncot fűzni,
koronát készíteni, célba dobni, csillám tetkót festetni.
A délelőtt folyamán mindenki megtömhette a pocakját
eperrel, amit köszönünk a Dombovári és a Godó családnak.
A délelőtti csillámtetkók sorozatgyártásában az SZMK-s
anyukák remekeltek, amit köszönünk Pásztorné Sipos
Melindának, Nagy Máriának és Tóthné Kapus Diának.
Délben az SZMK-tól minden kisgyermek jégkrémet kapott,

a Family Frost felajánlását. Köszönjük!
Bár az időjárás miatt bent ragadtunk az épületben, azért
jutott gyerekprogram délutánra is. Kalap Jakab látogatott
el hozzánk egy zenés, interaktív gyerekprodukcióval, ami
hatalmas sikert aratott a gyermekek és felnőttek körében is.
Hazafelé egy hajtogatott papagáj lufit kapott még minden
kisgyermek az SZMK-tól ajándékba, amelyeket DombováriGodó Zsuzsanna és Mogyorósi Erdős Beáta készített.
Köszönöm az óvodai kollektívának, hogy egész nap helyt
álltak a gyermekek örömteli napján.
Csütörtökön az időjárásra nem lehetett senkinek sem
panasza, a gyerekek nagy örömmel vették birtokba az
ugrálóvárat. Ezen a napon is szolgálhattunk meglepetéssel,
hiszen Kis Miklós polgármester úr hozott a gyerekeknek
szamócát, amit jó étvággyal el is fogyasztottak. Támogatását
nagyon köszönjük!

Így közlekedtek ti
A Pestmegyei Balesetmegelőzési Bizottság rajzpályázatot
hirdetett „ÍGY KÖZLEKEDTEK TI” címmel.
3 óvodásunk is díjazott lett:
• Újszászi Elizabet,
• Lunka Nóra és
• Cseh Bence.
Értékes játék ajándékcsomag jutalomban részesültek, amit
személyesen Győri Gábor körzeti megbízott zászlós adott
át a gyerekeknek.
Szeretettel gratulálunk!

Szőke Piroska Andrea
óvodavezető
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Kedves Nyársapáti Lakosság!
Az óvoda bezárása alatt elkezdtük és azóta is törekszünk
arra, hogy intézményünk és az udvarunk a lehetőségeinkhez
mérten épüljön, szépüljön.
A bezárás alatt 2 csoportszobánkban volt lehetőség festésre.
A kerékpártárolóink, és a zászlótartóink is megújultak.
Köszönjük az önkormányzatnak a hozzájárulást, és Kovács
Istvánnak a szebb környezetünkért végzett munkáját.
A további munkálatainkhoz Böndő Zoltántól festékeket és
eszközöket is kaptunk, így a nyár folyamán a kiülőink is
megújulhatnak majd. Köszönjük!
Az óvoda udvarán felállítottunk még 2 kisházat – amit
az utolsó jótékonysági bál bevételéből vásároltunk a
gyermekek számára, így most már mindhárom csoportnak
van saját játszóháza, amit berendezhet, szépíthet tovább.
Hálásan köszönjük, hogy ehhez sok szülő, adományozó
járult hozzá az utolsó bálunkon. A betonozást és a faházak

összeszerelését Bimbó Pálnak és a közmunkásoknak
köszönhetjük.
A mezítlábas ösvényünk is feltöltődött. Most már bírtokba
vehetik a gyermekek! Bárány Lászlónak köszönjük az
anyagok felajánlását! Most már nincs akadálya a napi szintű
lábtornának.
A magaságyásaink beültetése is szépen alakul. A gyermekek
számára óriási öröm egy-egy szál hagyma vagy retek
felhúzása. Az ágyásokba paradicsom, uborka és paprika
palántákat fogunk még beültetni.
Mégegyszer köszönjük mindenkinek, aki támogatásával,
munkájával, felajánlásával hozzájárult az óvoda
szépítéséhez!

Iskolai hírek
Szépülő iskolaudvar
A hosszú tél nagyon megviselte az iskola bejáratánál az út
melletti tartókba helyezett virágokat. Úgy is mondhatnánk
eltűntek a virágok. Az újra telepítéshez a szülők segítségét
kértük. Évelő virágokkal szerettük volna pótolni az elpusztult árvácskákat. Olyan mennyiségű virág érkezett, hogy a
kiskaputól is virágtartókat állítottunk fel. Öhler Tibor jóminőségű virágfölddel lepett meg bennünket, és nem kis örömünkre gyönyörűséges virágos növényeket is hozott. Godó
Norbert is szépséges virágokat ajándékozott a gyerekeknek.
Az ültetést, az iskola pedagógusainak vezetésével, lelkes,
jókedvű diákcsapat végezte. A virágok további gondozását
a gyerekek vállalták. Mindenkinek, aki egy pici részt is vállalt munkálatainkból, hálásan köszönjük a segítségét!
Iskola dolgozói

Óvoda dolgozói
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Újra itt a táborok ideje
Ha nyár, akkor tábor. Ezen
a nyáron is lesz lehetőségük
a gyerekeknek az iskola területén működő napközis
táborokban tölteni az idejüket. Első körben azonban egy balatoni táborozást pályáztunk meg. Iskolánként 60 gyermek mehet Zánkára nyertes
pályázat esetén. Nálunk túljelentkezés volt, így a viselkedés
alapján válogattunk a gyerekek közül. Amennyiben nyerünk, júliusban tölthetnek egy hetet a Balaton parti Erzsébet
táborban. Mivel a júliusi heteket Zánkára áldoztuk, nap-

közis táboraink június utolsó két és augusztus első két hetében zajlanak majd. Az első héten: foci, Aki nem lép egyszerre (csak 2-3. osztályosoknak), kézműves táborba lehet
jelentkezni. A második héten a kézilabda és a kertész tábor
kerül lebonyolításra. Augusztus első hetében játék tábort,
második hetében kukta és angol nyelvi tábort szervezünk. A
tábor költségei a szokásosak: a helyi táborok heti díja 500
Ft, a zánkai nyaralás 1000 Ft. Az iskolai táborokba minden
gyermeket szeretettel várunk!
Iskola dolgozói

Gyereknap az iskolában
„Miközben megpróbálunk mindent megtanítani gyermekeinknek az
életről, gyermekeink megtanítják nekünk, hogy miről is szól az élet.”
Angela Schwindt

Így történt ez a mi iskolánkban is. Május utolsó péntekén
tartottuk meg a már hagyománnyá vált gyereknapunkat.
Változatosabbnál változatosabb programok várták az izgatott
lurkókat. Volt lekvároskenyér evő verseny, „almahalászat”,
lisztfújás, sorverseny… és még sorolhatnám. A programokat
Dobozi Julianna állította össze tanulóinknak, amit ezúton
is nagyon köszönünk neki! Hálásak vagyunk, amiért
mókásabbnál mókásabb feladatokat talált ki.

A gyermeknap a világ sok országában ünnepnap. A
nemzetközi gyermeknap megünneplése Törökországból
ered. A világ országaiban különböző időpontokban ünneplik
a gyereknapot. Magyarországon május utolsó vasárnapján
ünnepeljük ezt a jeles napot. Hazánkban a gyerekek
ünnepét 1931-ben tartották meg először, igaz, akkor még
gyermekhétnek hívták, egy egész hétig tartott.
Jó volt önfeledten, együtt nevetni, játszani gyerekeinkkel.
Természetesen a járványügyi szabályozások betartása
A gyerekek ünnepén minden évben rengeteg rendezvény, mellett. A nap végére kicsi és nagy egyaránt elfáradt.
program várja a lurkókat. A gyereknap célja, hogy a kicsik
jól szórakozzanak, ezen a napon az övék legyen minden Reméljük, hogy a járvány lehetővé teszi számunkra, hogy
figyelem.
minél több értékes időt tudjunk együtt tölteni gyerekeinkkel!
Kiss Andrea

HÍRMONDÓ
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Sport hírek
Május 15-én szombaton rendezték a 2021. év első országos
bajnokságát Egerben, a diák I-es korosztály részére. A
fiúk kötött, a lányok szabadfogásban küzdöttek a bajnoki
címekért. A bajnokságra népes mezőny gyűlt össze. A
közel 300 résztvevő között 5 nyársapáti is szőnyegre
lépett. Nyársapáti szempontból remekül sikerült az év első
országos bajnoksága, mivel a lányoknál Báger Barbara
és Molnár Vivien révén, az 50 és 58 kg-ban két bajnoki
címet is bezsebeltek. Báger Dorina, aki korkedvezménnyel
indulhatott ebben a korosztályban, bronzérmet szerzett az
idősebbek között. Csapatversenyben a lányok 29 csapatból
az előkelő második helyen végeztek.
A fiúknál Csontos Pál szintén korkedvezménnyel
indulhatott, de ezúttal az idősebbek között nem sikerült a
helyezettek között végeznie.
Eredmények
29 kg 3. Báger Dorina
50 kg 5. Barna Adrienn
58 kg 1. Molnár Vivien
Csapatverseny
1. Dél-Zseli
2. Nyársapát
3. Tatabánya

Báger Barbara

Nyársapát

Május 17-23. között rendezték Észak-Macedónia
fővárosában Szkopjében az U23-as Európa-bajnokságot.
A kötöttfogás küzdelmeire péntek, szombat és vasárnap
került sor. A nyársapáti Kecskeméti Krisztián 60 kgban lépett szőnyegre. Krisztián remekül kezdett és grúz
és moldovai ellenfeleit magabiztos birkózással 12-6 és
7-1 arányú pontozással győzte le. Az elődöntőben is jól
kezdett ukrán ellenfelével szemben. Egy kiléptetés és egy
intést követően 2-0-ra vezetett. A lenti helyzetből ellenfele
vissza támadott és így 2-1-re módosult az állás. Az első
menet utolsó másodperceiben az ellenfele egy derékra
támadásból ledöntötte és így 5-2-re átvette a vezetést. A
második menetben Krisztián hiába támadott, már akció
nem született és így másnap a bronzéremért birkózhatott
fehérorosz birkózóval. Az érem csata is jól kezdődött. Az
első menetben Krisztián volt aktívabb és a bírók az ellenfelét
intették, majd a lenti helyzetben megpörgette ellenfelét. Így
az első menetben 3-0-ra vezetett. A második menetben a
bírók visszaadták az intést, de Krisztián a lenti helyzetet
kivédekezte és 3-1-es vezetéssel állásból folytatódott
a mérkőzés. Egy perccel a vége előtt összefejeltek az
ellenfelével, amiért a bírók Krisztián intették és így 3-3ra módosult az állás, ami már az ellenfelének kedvezett.
A vége előtt még egy fejlefogásból indított akciót, de nem
sikerült befejeznie időben, így végül az 5. helyen végzett.
Pap Ferenc

Molnár Vivien

Báger Dorina

Kecskeméti Krisztián
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Született:
Faragó Miklós és Apai Nikolett
Nyársapát, Zrínyi u. 3. szám alatti
lakosok ODETT nevű gyermekük
2021. május 2-án.
Darányi László és Rafael Nikolett
Nyársapát, Hetedik d. 3. szám
alatti lakosok DZSENIFER nevű
gyermekük 2021. május 3-án.
Nagy Richárd és Völgyi Dzsenifer
Nyársapát, Ugyeri u. 16. szám
alatti laksok EMMA LARA nevű
gyermekük 2021. május 14-én.
Lócskai István és Nyíri Nóra
Nyársapát, József Attila út 33.
szám alatti lakosok LÉNA nevű
gyermekük 2021. május 15-én.
Köszöntjük az újszülötteket!

Házasságot kötött:
Tóth Zoltán és Bodor Zsuzsanna
2021. május 15-én.
Selymes Alex és Jónás Tímea
Ibolya 2021. május 22-én.
Gratulálunk!

Meghalt:
Cseh Józsefné Nyársapát, Piszkés
u. 6/a. szám alatti lakos 2021.
április 8-án, 93 éves volt.
Orbán
László
Nyársapát,
Szövetkezeti u. 1. szám alatti
lakos 2021. április 24-én, 81 éves
volt.
Demeter Mária Nyársapát, Nyilas
d. 10. szám alatti lakos 2021.
május 11-én, 78 éves volt.
Emléküket őrizzük!

Hirdetések
Nagykőrösön a Nagyi-Sütödébe
két műszakos munkarendbe
megbízható, talpraesett
munkatársakat keresünk
korlátozott létszámban (5 fő).
Érd.: Nagykőrös, Mentovich u. 6.
szám alatt, vagy a 30/976-8776-os
telefonszámon.
Családi házak hidegburkolását és
kisebb vakolások és betonozások
kivitelezését vállalom. Sághy
Vilmos
Tel.: 70-633-5642

Anikó Fodrászat
Fodrászat:
hétfő-szerda-péntek:
délután
kedd-csütörtök-szombat:
délelőtt
Bejelentkezés a
fodrászüzletben valamint a
06-20-485-2913, 53-389-106
telefonszámon.

Álláshirdetés
Nyársapáti Vadásztársaság azonnali belépéssel keres főállású vadőrt.
Az állás betöltésének feltételei:
• középfokú, államilag elismert vadgazdálkodási végzettség,
• büntetlen előélet,
• fegyvertartási engedély,
• vadgazdálkodásban szerzett tapasztalat.
Munkavégzés helye: Nyársapát község tágabb határa.
Munkaszerződés típusa: határozatlan idejű.
Bérezés: Megegyezés szerint.
Érdeklődni Bakosi Attila vadászmesternél lehet a 06-20/975-7113-as
telefonszámon.
Farkas Albert Zsolt

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!
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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

