XXVIII.
évfolyam
2021.
július 10.

339. szám

Nyársapát „NAPSZÁMOSA”
Ha Arany János lehetett a nemzet
napszámosa, akkor analóg Dr.
Gyáfrás Sándor lehetett Nyársapát
önzetlen
napszámosa,
remélem
nem haragszik meg a kifejezésért.
Amikor 1981-ben a faluba kerültem,
a doktor úr egyszemélyben volt orvos,
gyógyszertáros, 24 órás ügyeletes
orvos, lelki segélyszoláltató, szociális
gondozó, stb-stb. A szolgálat végtelen
embere, aki nyugodt és méltóságteljes,
kicsit
szarkasztikus
modorával
mindenkinek készséggel segített.

kapott az almamatertől, a Szegedi
Orvostudományi
Egyetemtől.
Polgármester Úr kedélyesen beszélt
a régmúltról, közös élményekről,
eseményekről és a mindig teljes
embert igénylő szoláltatásról, amit a
Doktor Úr annak a település lakosainak
adott, ahol valójában született. Ma
ez a szó: szolgálat, sokszor pejoratív,
mert félreértik. Dr. Gyáfrás Sándor
nem szolga volt, hanem hippokratészi
esküje mellett a falu apraját-nagyját
nem csupán gyógyította, hanem
segítette, ha kellett vigasztalta, s mint
képviselő képviselte. Nem kitűnni
akart, hanem együttműködni, nem
intellektuális fölényét akarta fitogtatni,
hanem az egyén és a közösség érdekéért
akart tevékenykedni. A múltat és
munkásságát méltató szavak után
finom pezsgővel koccintottunk és nagy
tapssal köszöntöttük az ünnepeltet,
valamint megtekintettük a kimagasló
rangú diplomáját. Eközben ő szerényen,
a maga egyszerű természetességével
viselkedett és gondolom belűről azt
mondta magában: „gyerekek, eltelt az
idő, obsitos lettem, ez az élet rendje.”

kártyával és egy sakk-készlettel
ajándékozta meg Doktor Urat, hiszen
a faluban mindenki tudja, hogy a
stresszel teli munkája közben kedvenc
kikapcsolódása volt a kártyázás és a
sakkozás a barátokkal. A szívélyes
búcsúzás
után
elgondolkodtam,
hogy egy életmű így az idő elteltével
mennyire egyértelművé és milyen
picivé zsugorodhat a jelenben. Pedig
valójában végtelenül nemes, óriási és
megismételhetetlen.
Kedves Sanyi bácsi! Jó egészséget
kívánunk Neked, feleségednek Éva
néninek és nagy családod miden
tagjának egész Nyársapát lakossága
nevében.

Nyársapát
képviselő-testülete
a
pandémia „szorítása” miatt hosszú idő
után június 23-án délután ülésezett;
fontos témákról tárgyaltunk, komoly
dolgokról döntöttünk, de az ülést
megelőzte egy mindennél fontosabb
Ui.: A következő számban egy
esemény a falu orvosának, Dr.
hosszabb, Doktor Úrral készített
Gáfrás Sándornak köszöntése. A
riporttal szeretnék jelentkezni.
kis ünnepség jelentőségét tovább
Tisztelettel: Tóth Tibor
növelte, hogy a fotós és a Cegléd TV
jelenléte mellett az esemény a jövő
számára is dokumentálttá vált. Kis
Miklós Polgármester Úr köszöntötte
a megilletődöttnek tűnő orvos
bácsinkat, aki 50 éves prakszisának
köszönhetően ARANYDIPLOMÁT Az ünnepség végén Polgármester
és CÍMZETES FŐORVOSI rangot Úr egy helyi oklevéllel, egy pakli
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Beruházásaink
A József Attila úti kerékpárút építése a külterületi részek
elkészülte után a két oldali nyitott kerékpársáv építésével
folytatódik.

Nyílászárók beépítésre kerültek, burkolás folyamatban és
befejeződött a szigetelés a bölcsődén.

EBOLTÁS

éjjellátó készülék

Lezárult az ebek veszettség elleni összevezetéses oltása
NYÁRSAPÁT községben.
Az utolsó pótoltásra 2021. június 20-án vasárnap, a Szarkamajorban került sor.
A májusi oltási időpontokban sajnos nem megfelelő számú
kutyát hoztak el, ezért biztosítottunk még egy pótoltási
lehetőséget. Az előző Hírmondóban már leírtam, hogy az
időjárás nem volt kegyes hozzánk, de ezt már megszoktuk.
Ezen a vasárnapon sem volt ez másként, eddig az eső, most
pedig a hőség miatt – legalábbis mi így gondoljuk – nem
hoztak el sok kutyust. Természetesen a háznál való oltásra
továbbra is van lehetőség.
A megjelent kutyatartóknak köszönjük a felelős részvételt!
Családjuk, embertársaik és állataik védelmében oltassák be
kutyáikat!
Köszönjük Kis Miklós polgármester úrnak, hogy az
eboltáshoz fedett, védett helyet biztosított a raktárépületében.

Nyársapát Község Önkormányzata Bognár István támogatásával éjjellátó készüléket adott át Kis Miklós polgármester Győri Gábor r. zászlósnak községünk körzeti megbízottjának.

Nagyné Kovács Éva

Kis Miklós polgármester
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Házhoz menő csomagolási és zöldhulladék
2021. II. FÉLÉVI SZÁLLÍTÁSI REND
FIGYELEM! 2021. július 5-től a hulladékszállítás CSÜTÖRTÖKI napokon történik! A szállítás CSÜTÖRTÖKI
napra való áthelyezése érinti a házhoz menő csomagolási és zöldhulladék gyűjtést is, melyek időpontjai az alábbi
táblázatokban található.
A kommunális hulladékszállítás napáthelyezést megelőző utolsó alkalma: 2021. június 30. – szerda, majd a
napáthelyezést követő első alkalma: 2021. július 8. – csütörtök.

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2021.
július

augusztus

szeptember

október

november

december

22.
19.
16.
14.
11.
9.
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.

július

augusztus

szeptember

október

november

december

8.; 22.
5.; 19.
2.; 16.; 30.
14.; 28.
11.; 25.
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
ügyfélfogadás

cím

helyszín

Nyársapát, József A. u. 12.

COOP Élelmiszer

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés
cím

ügyfélfogadás

telefon

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

honlap

DTkH Nonprofit Kft.
H: 8.00 - 20.00
53/500-152
ugyfelszolgalat@dtkh.hu www.dtkh.hu
2700 Cegléd, Kút u. 5.
K, Sze, Cs: 08.00 - 15.00
53/500-153
Kérjük fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínek és nyitva-tartások tekintetében, mert a járványügyi helyzettől
függően eltérhetnek a feltüntetetettektől!
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Sajtóközlemény
Befejeződött a MINI VÁLLALKOZÓI ZÓNA
kialakítása Nyársapáton
2019/09/30
Nyársapát Község Önkormányzata 2016.október 03-án sikeres pályázatot nyújtott be a Versenyképes
Közép-Magyarország Operatív Program, „Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Pest
megyében” című, VEKOP-1.2.2-2015 kódszámú felhívására.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
Nyársapát Község Önkormányzata 98,11 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás
segítségével valósította meg a Mini Vállalkozói Zóna kialakítását Nyársapáton, az Epres utcában.
Projekt azonosító száma: VEKOP-1.2.2-15-2016-00021
A fejlesztés eredményeként, a közel két hektáros területen 6 db, egyenként 3325 m2-es, összközművesített ipari ingatlan
kialakítása és egy Inkubátorház megépítése valósult meg.
A projekt keretein belül, annak sikeressége érdekében, az Epres utca - tehergépjárműforgalom lebonyolításához szükséges
- szélesítése is megtörtént.
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program stratégiai céljaival összhangban a Mini Vállalkozói Zóna
létrehozásának célja olyan támogató környezet megteremtése volt, amely csökkenti a betelepülő, újonnan alapított,
növekedésre képes vállalkozások üzleti kudarcának kockázatát, és segíti fejlődésüket, elsősorban életciklusuk kritikus,
kezdeti szakaszában. Lehetőséget teremtve ezáltal új munkahelyek létrehozására.
A projekt fizikai befejezése 2019. szeptember 30-án megtörtént.
A projektről bővebb információt a http://nyarsapat.hu oldalon olvashatnak
További információ kérhető:
Varga Edit, sajtóreferens
varga.edit@mailpartner.hu

Védőnői tanácsadás
Önálló védőnői tanácsadás (várandós):
		
kedd 9-11 óra
Önálló védőnői tanácsadás (csecsemő, kisgyermek):
		
kedd 11-13 óra
Orvossal tartott tanácsadás (csecsemő, kisgyermek):
		
kedd 13-14 óra
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Pest megyében oltottak a katonák
A Pest megyei Nyársapáton járt a Magyar Honvédség egyik
oltóbusza június 14-én, hétfőn. A mobil oltóállomáson az
egydózisú Janssen vakcinával oltottak a katonák.
Az oltóbuszon száznyolcvan darab oltóanyag állt
rendelkezésre. A lakosság örömmel élt a lehetőséggel,
hiszen egy oltás elegendő ahhoz, hogy megszerezzék a
védettséget.
„A lakosság számára segítséget jelent, hogy helybe hozzuk
az oltóanyagot, ahogyan az is, hogy csak egyszer kell beadni
a vakcinát. Sokan félnek a tűtől, így azonban nem kell
visszajönniük, ráadásul hamarabb megkapják a védettségi
igazolást is” – tájékoztatott dr. Fekete Attila főorvos, az MH
Egészségügyi Központ oltóbuszparancsnoka.
A településen élők kérdésünkre válaszolva elmondták, hogy
– egyebek mellett - családjuk megóvása érdekében döntöttek
úgy, hogy beadatják az oltást. „Fontosnak tartom, hogy
megvédjük Magyarországot és tegyünk érte, hogy elmúljon
a koronavírus-járvány” – fogalmazott Bogár Andrei.
Voltak, akik külföldi állampolgárként is úgy döntöttek,
hogy az oltóbuszon veszik fel a vakcinát. Tjerk Elzinga
és felesége, Erica Elzinga Hollandiából érkeztek, tizenhat
éve minden évben hat hónapot Magyarországon töltenek.
„Mindenképpen az egydózisú vakcinát szerettük volna
megkapni, azonban Hollandiában nem volt rá lehetőségünk.
Azt hittük, hogy sokáig kell majd sorban állnunk, de minden
gördülékenyen haladt. Jó élmény volt, hogy katonák oltottak

minket, hiszen korábban magam is szolgáltam katonaként”
– árulta el érdeklődésünkre Tjerk Elzinga.
Tamara Wuytack egy éve költözött Belgiumból
Magyarországra. Kérdésünkre válaszolva elmondta:
nagyon elégedett a magyar oltási programmal. „A magyar
oltási programot tartom a legsikeresebbnek, mert az
Európia Unióban arányaiban a legtöbb ember itt kapta
meg a vakcinát. Örülök, hogy ezután el tudok majd menni
a gyermekeimmel termálfürdőbe vagy beülhetünk egy
étterembe” – hangsúlyozta.
A mobil oltóbuszokon dolgozó egészégügyi katonák további
helyszíneken oltanak az országban a következő hetekben.
Forrás: www.honvedelem.hu

Pest Megyei Kormányhivatal
Nagykőrösi Járási Hivatala

Kormányablakbusz
Az
önkormányzati
hivatal
épülete előtt 2021. június 10én 13-16 óráig a Pest Megyei
Kormányhivatal
Nagykőrösi
Járási Hivatala Kormányablak
Osztálya Nyársapátra hozta az

ügyintézést.
Sok nyársapáti használta ki ennek a lehetőségét, hiszen itt
utazás és időpont foglalás nélkül álltak az ügyintézők a
lakosság szolgálatára. Többek között lehetőség volt a lejárt
okmányok cseréjére – például személyi igazolvány, útlevél,
jogosítvány, lakcím, diákigazolvány vonatkozásában, de
szívesen nyújtottak segítséget, illetve adtak tájékoztatást a
hozzájuk tartozó egyéb ügyekben is. Volt, aki ügyfélkaput
létesített, vagy oltási igazolványt igényelt.
Köszönjük az előadóknak a gyors, szakszerű és segítőkész
ügyintézést! Azt gondolom, hogy mindannyian, akik
igénybe vettük ezt a „szolgáltatást”, elégedetten távoztunk
a buszos ügyfélfogadásról.
Köszönettel:
Nagyné Kovács Éva

Ügyfélfogadási rendje
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
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Falugondnokok találkozója Nyársapáton
A Szarka-kúria parkja adott méltó helyszínt a Falugondnokok
Duna-Tisza Közi Egyesülete és Nyársapát Község
Önkormányzata szervezésében megvalósult rendezvénynek
2021. június 24-én.
Vendégeink Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés, JászNagykun-Szolnok és Pest megye településeiről érkeztek.
A falugondnokon túl rendezvényünket megtisztelte
jelenlétével Földi László országgyűlési képviselő, több falués tanyagondnokságot működtető település polgármestere,
jegyzője, amit külön megköszönünk! Természetesen jelen
volt és aktív szerepet vállalt regionális rendezvényünkön
Kis Miklós polgármester úr, dr. Bicskei Krisztina jegyző
asszony és a képviselő-testület több tagja is.
A több mint 100 fő résztvevőt először Csörszné Zelenák
Katalin, az egyesület elnöke üdvözölte, majd Földi László
országgyűlési képviselő köszöntötte a találkozó résztvevőit.
Ezután a Nyársapáti Népdalkör hajdúszováti népdalokat
és délvidéki tréfás bordalokat adott elő nagy sikerrel.
A népdalkör tagjai nem csak fellépésükkel, hanem a
kemencében sütött pogácsával is hozzájárultak az ország
negyedét átfogó szakmai találkozó sikeréhez.
Kis Miklós polgármester úr bemutatta településünket,
amely után mindkét tanyagondnokunk, Bárány István és
Bimbó Pál is beszámolt tevékenységéről.

Bakos Ferencet, aki nyugdíjba vonulásáig szintén ezt a
nemes feladatot látta el, és Bárány István betanítását is
vállalta, szintén vendégeink között üdvözölhettük.
A nyársapáti bemutatkozó után ”A magyar falu sorskérdései”
című könyvet ismertették a szerzők, és a könyv szerkesztője,
Bakos István. A könyvet kedvezmények áron meg is
vásárolhatták a tanyagondnokok.
A tanyagondnokok alapképzéséről és továbbképzésükről
Sümeginé Ország Edit tartott ismertetőt.
A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete nevében 4
fő nyugdíjba vonuló munkatárstól búcsúzott Bálint László
és Bozóki Imre.
A Szarka-kúria múzeumi kiállítótermeiben ismerhették meg
községünk múltját, illetve projektoros kivetítőn láthatták a
Nyársapát jelenét is bemutató kisfilmet is. A hangosítást
Dobos Józsefnek, a fotókat Varga Irénnek köszönjük.
Ebéd után kötetlen beszélgetéssel zárult ez a nagyon
hangulatos, baráti találkozó.
Hálásan köszönjük minden segítőnek, közreműködőnek
a részvételét, az önkormányzat, a hivatal, az ÁMK, az
óvoda dolgozóinak az önzetlen, figyelmes munkáját és a
közmunkások tevékenységét.
Nagyné Kovács Éva
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Tisztelt Nyársapáti Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal (Nyársapát, Arany János u. 11.)

2021. július 19-től
2021. augusztus 1-ig

igazgatási szünet miatt zárva tart,

az ügyfélfogadás szünetel.

Igazgatási szünet alatt telefonos ügyeletet tartunk az alábbiak szerint:
Haláleset anyakönyvezése: 			
06/30/340-3327
Egyéb rendkívüli, sürgős eset: 		
06/70/430-4566
Szünet utáni első ügyfélfogadási nap:

2021. augusztus 2.

dr. Bicskei Krisztina
jegyző

Igényfelmérés
HÁZIÁLLAT IVARTALANÍTÁSI PROGRAMRA
Tisztelt Macskatartók/Kutyatulajdonosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Miniszterelnökséget vezető
miniszter “Felelős állattartás elősegítése” címen pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai számára a felelős
állattartást elősegítő ivartalanítási programra.
A támogatás célja, hogy a lakosság számára segítséget
nyújtson a nem kívánt állatszaporulat mérséklésének előmozdítására. A pályázat keretében az önkormányzat támogatást igényelhet, hogy segítséget nyújtson a település lakóinak tulajdonukban lévő ebek, macskák ivartalanítására,
veszettség elleni védőoltására és/vagy transzponderrel
(mikrochippel) történő megjelölésére.
Nyársapát Község Önkormányzata – amennyiben a
lakosság részéről elegendő igény érkezik – szeretné benyújtani támogatási kérelmét a Magyar Falu Program keretében meghirdetett “Felelős állattartás elősegítése” című
pályázatra annak érdekében, hogy a lakosság számára biztosítsa a tulajdonukban lévő állatok (ebek, macskák) állatorvos által elvégzett ivartalanítását, veszettség elleni
védőoltását, és transzponderrel (mikrochippel) történő
megjelölését.
Felhívom a Tisztelt Macskatartók/Ebtulajdonosok figyelmét, hogy aki a pályázat keretében szeretne élni
fentiekben ismertetett pályázatban történő részvétellel,
úgy szíveskedjék igényét 2021. július 15-ig személyesen
jelezni a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben
Segítőkész együttműködésüket köszönöm!
Kis Miklós polgármester

MAJORETTE HÍREK
Kedves Szülők és Gyerekek!
Bízva bízunk a legjobbakban!
A 2021-2022-es tanévre újra
meghirdetjük
foglalkozásainkat
Nyársapát
településére!
Újból
várjuk
jelentkezésed
és visszatérésed a Majorette
foglalkozásokra az óvodából és az
iskolából is! Az elmúlt években
alapító tagjanikkal bebizonyítottuk, van eredménye és
lélektől-lélekig ható érintése a Majorette műfajának.
Szeptemberig várjuk jelentkezésed és várunk vissza

csapatunkba! A nyár folyamán fogadjuk az érdeklődéseket
és a jelentkezések leadását! Szeptemberi tájékoztatóban
kiderül, hogyan és milyen formában tudunk újra aktívan a
település kulturális környezetébe beolvadni. Addig is kérem
a szülők türelmét, hogy a szabályokhoz igazodva ismét
tudjunk együtt, közösségben, újult erővel elindulni az új
úton! Reméljük kedvez nekünk az élet!
Kérdésekre az alábbi telefonszámon nyújtok tájékoztatást:
+36/30-215-01-55

Anikó néni
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Óvodai hírek
Pedagógusnap az óvodában
Meglepetés pedagógusnappal leptek meg a szülők bennünket 2021. június 7-e délutánján. Könnyeket "kicsaló" szavalat,
isteni sütemények, és virág tette különlegessé ezt a délutánt számunkra. Köszönjük!
Óvoda dolgozói

Nyári élet az óvodában
Az óvodában nyáron sem áll meg az élet. Sok kinti programmal, vizes játékokkal próbáljuk minél élvezetesebbé
tenni az óvodában töltött időt a gyermekek számára. A nagy
hőségben a hűs csoportszobában elfogyasztott ebéd, és a
délutáni alvás nagy felüdülést nyújt az oviban töltött napok
során.

Köszönjük Tóth Gábornak, hogy kitisztította a mobil
klímát, így ovisaink sokkal jobban érezhetik magukat a hőség ellenére is!
Reméljük, a forróság hamarosan enyhülni fog, és több sétára lesz majd lehetőségünk.
Óvoda dolgozói

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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Kedves Nyársapátiak!
Ismét eltelt egy év. 27 kisgyermek ballagott el az óvodánkból, hogy az iskolapadokba beüljön, és a betűk, számok
világában folytassa tanulmányait szeptembertől. Megható
ballagási műsorral készültek a Maci csoportos gyermekek
és az óvónénik erre a napra. Örülünk, hogy ebben az évben
megtarthattuk az ünnepséget a szokásos keretek között.
Szőke Piroska Andrea
óvodavezető

Kicsik voltunk, nagyok leszünk,
Hívogat az iskola:
Csingi-lingi! Gyertek, gyertek!
Szól a csengő szép szava.
Megyünk ím már, hogyne mennénk,
Kedvesek ám a betűk.
De most azért óvodásként,
Mégis könnyes a szemünk.

Beszédes képek

Csanádi Imre
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Iskolai hírek
Meccslabda
Zűrös egy tanév volt ez az idei, legalábbis a második
fele, kicsit megrágott és ki is köpött minket ez a vírus,
de nem adtuk fel. A tapasztalatok alapján magabiztosan
állíthatjuk, hogy ha az emberek nem nyavalygásra és
felesleges szájkaratéra pazarolják az energiájukat, hanem
azt a probléma megoldására fordítják, akkor a probléma
meg fog oldódni. Így történt ez a nyári táborok esetében is,
melyeket az utolsó pillanatban sikerült tető alá hozni. Sajnos
a résztvevők száma az előző évekhez képest jelentősen
megcsappant, de két tábor is futott egyszerre ugyanabban
az időben. A Meccslabda elnevezésű tábor az első hét
rendezvényeinek részét képezte, melyet Pásztor Ádám és
Horváth Gábor vezényelt le. A csapatkialakítások után már
az első nap is aktív edzésmunkával telt, mely kedden tovább
folytatódott. Szerdán a Kecskeméti Vadaskertben tehettünk

látogatást, melyen a Kézműves tábor alkotó gyermekei
is részt vettek. A vadaskerti séta után minden gyermek
kifulladásig ugrálhatott az ugrálóvárakban, vagy birtokba
vehette a szabadtéri edzőtermet.
A táborvezetők által szervezett és vezetett edzések, játékos
feladatok és mérkőzések teljes mértékben lekötötték
és lefárasztották a csapatokat. A tábor folyamán a
gyermekek egyéb sportokban is kipróbálhatták magukat:
megismerkedtek a teqballal, asztalitenisszel, tengóval, sőt,
az e-sport világában is barangolhattak. Hétfőn és pénteken
vendégedzőnk is volt Tóth Zoltán személyében. Köszönjük
az ő munkáját is, jövőre visszavárjuk. A hátralévő két nap
gyorsan eltelt. Az érmek kiosztása után a focitábor becsukta
kapuit. Találkozzunk egy év múlva!
Táborvezetők
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Kézműves tábor
Június utolsó előtti hetében tartottuk idei első Erzsébet
táborunkat az iskola udvarán. A kézműves tábornak Dancsó
Rozália és jómagam voltam a vezetője.
A hétfői közös csapatmegbeszélés után megnéztük azt
a videót, amit az Erzsébet Alapítvány készített a vírus
megelőzéséről. Miután nemcsak megnéztük, hanem át is
beszéltük a szabályokat, belevetettük magunkat az alkotás
örömeibe. Varrtunk, dequpázsoltunk, papírmaséztunk.
Miközben megfáradt kezeinket pihentettük, természetesen
jutott idő játékra is. Tollasoztunk, fociztunk, fogócskáztunk.
A hét megkoronázásaként ellátogattunk a Kecskméti
Vadaskertbe, ahol megismerkedtünk érdekesebbnél
érdekesebb állatokkal. Sétánk során a játszótéren található
játékokat is kipróbáltuk. A gyerekek nagy nagy örömére a

vadaskert előtt volt trambulin, ugrálóvár, melyet minden
nebuló önfeledt örömmel próbált ki.
Természetesen ez a tábor sem jöhetett volna létre segítők
nélkül. Köszönjük Kulcsár Gáborné, Mohelláné Barna
Ildikó, Vargáné Palásti Julianna, Illés Tiborné, Nyilas
Katalin és Mata Lászlóné munkáját.
Köszönjük Pásztor Ádám és Pásztorné Sipos Melinda
jégkrém felajánlását. A tikkasztó hőségben jól esett a hűsítő
finomság kicsinek és nagynak egyaránt.
Köszönjük Horváth Dórának és Dancsó Rozáliának, hogy
megálmodták, megvalósították az idő rövidsége ellenére
ezeket a táborokat.
Kiss Andrea
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Sport hírek
Újra lesz nagypályás focicsapat Nyársapáton
Rég nem látott események a Nyársapáti Szabadidő
Sportegyesület szervezésében!
Talán sokak által még nem ismert hír, hogy a falu életében
több, mint tíz év után sok ember áldozatos munkájának és
erőfeszítése eredményeként újraindul a felnőtt nagypályás
labdarúgás Nyársapáton.
A helyi sportegyesület vezetőségi tagjainak sportbaráti
kapcsolatai révén, kellő mennyiségben sikerült játékosokat
verbuválni a környező településekről, akik vegyítve a
helybeli lelkes ifjúsággal, remélhetőleg ütőképes csapatot
lesznek képesek kiállítani a megyei negyedosztályban
induló bajnokságban.
Az érkező játékosok több tagja évek óta ismeri egymást,
illetve több éve rúgjak közösen a „bőrt”. Megkeresésünkre
a csapat általános ügyintézője elmondta, hogy: „Rég nem
látott lelkesedéssel vág bele a csapat a közös munkába,
amit nagyban megkönnyít, hogy általánosságban véve
is érződik, hogy megbecsüléssel és szeretettel fogadnak
minket a helyiek. Céljaink között szerepel, hogy közös

erőfeszítéssel egyre javítva a körülményeken tisztesen
helytállva egy szerethető csapatot adjunk Nyársapátnak,
akiket szívesen jön ki a helyi publikum megtekinteni, és
akiket az utánpótlás játékosok példaként tekinthetnek.
Tisztában volt mindenki a feladat nehézségével, hiszen azt
tudjuk mióta nem volt nagypályás sportélet a községben, de
a hit a közös munka erejében töretlen és már pár hét alatt
is érdemi változásokat láthatott a nagyérdemű, ha csak a
pálya állapotára tekintünk. Fontos megemlítenem, hogy
július 18-tól minden héten edzőmeccsekkel készülünk a
heti két edzésnap mellett az augusztusi kezdésre. Egyelőre
augusztus 1-én szeretnénk Nyársapáton egy edzőmeccsen
bemutatkozni a hazai közönségnek, aminek a pontos
időpontja a későbbiekben az egyéb közösségi oldalakon
kerül közzétételre a későbbiekben.
Köszönjük a támogatást Kis Miklós polgármester úrnak,
Nyársapát Község Önkormányzatának és a Rendszerklíma
Kft-nek.
Szerencsés Attila

Hálák (július 1.)
Július elseje a magyar egészségügy napja, másik nevén
Semmelweis-nap 1992 óta. Most, hogy ez az átkozott,
ismeretlen vírus és a körülötte zajló kényszerhelyzet
határozta meg mindennapjainkat, a magyar egészségügy
az előre kiszámíthatatlan terhek javarészét volt kénytelen
cipelni. CSODA, HOGY BÍRTA, CSODA, HOGY NEM
SZAKADT BELE! KÖSZÖNJÜK AZ ÁLDOZATOS
CSODÁT!
Kedves Nyársapáton dolgozó Orvosok, Nővérek,
Védőnők, Gyógyszerészek, stb.! Hálával és szívünk teljes
melegével köszönjük áldozatos munkátokat! Tudjuk,
voltak közöttünk, akik a végtelen stresszben esetenként
méltatlanul, kritikusan viselkedtek, ezért bocsánat! De
tudnotok kell, mindenki tisztelettel, szeretettel becsüli a
kivételes emberségeteket!
KÖSZÖNÖET! KÖSZÖNET! KÖSZÖNET!
Remélem, nem tartotok cinikusnak, hogy úgy köszönök
el: a viszontlátásra? De nem a kórházban, rendelőben,
hanem a Balaton vizében, színházban vagy a falunapon,
mert betegnek lenni a legnagyobb kiszolgáltatottság és a
beteget szolgálni szeretettel, empátiával pedig az egyik
legnemesebb emberi tevékenység.

1992 óta július elseje a köztisztviselők és a
kormánytisztviselők napja is. MI egyének, individuumok
általában családban élünk, sőt egy óriási közösségben,
a társadalomban. A köztisztviselő az emberi közösség
ügyintézője, képviselője, segítője, irányítója stb.
sorolhatnám a tevékenységük legfontosabb lényegét. Ha
valami problémás ügyünk van, akár méltatlankodhatunk
is velük és nem gondoljuk át, hogy nélkülük milyen
végletesen kiszolgáltatottak lennénk.
Tisztelt nyársapáti Köztisztviselők! Hálásan köszönjük
szakértelmeteket,
jószándékotokat,
türelmeteket,
megértéseteket! Kívánom, hogy minél pozitívabb és
eredményesebb legyen a kapcsolatotok a település
lakosságával! Jó egészséget, derűt és folyamatos
motiváltságot kívánok a falu összes polgára nevében!
Tisztelettel: Tóth Tibor
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Született:
Cseh Gábor és Kállai Blanka
Nyársapát, Arany János utca 18.
szám alatti lakos LEONÓRA nevű
gyermekük 2021. június 2-án.
Szabó János és Szendrei Szilvia
Nyársapát, Ugyeri u. 21. szám
alatti lakosok JANKA nevű gyermekük 2021. június 17-én.
Ribár Péter és Danyi Csilla Nyársapát, Léc d. 4. szám alatti lakosok
LÉNA JÁZMIN nevű gyermekük
2021. június 26-án.
Köszöntjük az újszülötteket!

Házasságot kötött:
Tóth Sándor és Kiss Veronika
június 19-én.

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

Gratulálunk!

NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT
AJÁNLATA

Meghalt:

Dávid Erzsébet Gyöngyi Nyársapát, Tizenharmadik d. 4.
szám alatti lakos 2021. május
6-án, 53 éves volt.
Emlékét őrizzük!

- 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

