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Átmenetileg új helyre költözik a hivatal
Nyársapát Község Önkormányzata a „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére,
felújítására” címen 39 968 948 Ft támogatásban részesült a Belügyminisztériumtól. Ebből az összegből
a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal belső felújítása valósul meg. A munkálatok ideje alatt 2021.
augusztus 09-től a hivatal a művelődési házba (2712 Nyársapát, Szarka M. u. 7.) költözik. A felújítás
előreláthatólag 3-4 hónapot vesz igénybe, mely idő alatt a házasságkötés szünetel, mivel megfelelő
helyszínt nem tudunk biztosítani a házasulandó pároknak.
Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben tehetik telefonon vagy elektronikus úton
legyenek szívesek ügyeiket intézni.

dr. Bicskei Krisztina jegyző
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Beruházásaink
A kerékpárút építési munkálatai befejeződtek. Folyamatban van az útburkolati jelek felfestése és a közúti jelzőtáblák kihelyezése.

Elkészült a bölcsőde terasza. A munkálatok a külső és belső
festéssel folytatódnak.

Újabb jó hír érkezett!

Elismerés

Nyársapát Község Önkormányzata közösségi terek fejlesz- Kiss Gabriella Mónika Pest Megyei Kormányhivatal Nagytésére 25 000 000 Ft-ot, illetve orvosi szolgálati lakás fel- kőrös Járási hivatalvezető megköszönte az egészségház
újításra 40 788 948 Ft-ot nyert. a Magyar Falu programban! dolgozóinak munkáját.

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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Az igényfelmérés eredménye
Tisztelt Macskatartók és Kutyatulajdonosok!
A Magyar Falu Program
keretében
„Felelős
állattartás
elősegítése”
címen
pályázat
benyújtására
nyílt
lehetőségünk. A támogatás
célja, hogy a lakosság
számára
segítséget
nyújtson az önkormányzat a nem kívánt állatszaporulat
mérséklésének
előmozdítására,
veszettség
elleni
védőoltására és/vagy transzponderrel történő megjelölésére.
Nyársapát Község Önkormányzata – amennyiben a lakosság
részéről elegendő igény érkezik – szeretné benyújtani
támogatási kérelmét a pályázatra.

Ennek érdekében a Hírmondó előző számában arra kértük
Önöket, hogy 2021. július 15-ig jelezzék igényüket, ha a
pályázat keretében szeretnének élni az ebek és a macskák
ivartalanításával.
Arra számítottunk, hogy sokan jelzik majd szándékukat,
mivel nagy volt a lelkesedés a pályázattal kapcsolatban, de
nagyobb volt a füstje, mint a lángja.
Sajnálattal kellett tudomásul vennünk, hogy csak 5 fő
jelentkezett az igényfelmérésre, így Nyársapát Község
Önkormányzata nem nyújtja be pályázatát a fenti témában.
A jelentkezők együttműködését köszönöm!
Kis Miklós
polgármester

Ajándék
Július 11-én átadtuk Tamás atyának a Katolikus templom részére azt a 2 db aranyozott gyertyatartót gyertyával,
melyet a Polgármester úr, a Képviselő testület tagjai, a helyi Vöröskereszt és
Fodor Ferencné (férje emlékére) pénz adományukból vásároltunk.
Köszönjük szépen!
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Házhoz menő csomagolási és zöldhulladék
2021. II. NEGYEDÉVI 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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Tájékoztató parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban
A
parlagfű
nagymértékű elszaporodásának a
közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő.
A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan
tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége.
A hatóságok feladata, hogy - amennyiben a tulajdonos/
földhasználó nem tesz eleget a kötelezettségének - a
mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést,
emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja:
„A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani.”.
A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.
23.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja szerint: „A
földhasználó és a termelő köteles védekezni, különösen
parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) ellen.”
Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű
védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges
a sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, e körben
elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának
megállapítása.

A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa
megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó
általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél jelzése alapján
időközben maga eleget tesz kötelezettségének. A közérdekű
védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az
ügyfélnek kell megfizetnie.
A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és
talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés
elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett
iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A
növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület
nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen
is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.
Parlagfűvel fertőzött lehet a mezőgazdasági kultúrnövénnyel
borított terület, nem mezőgazdasági terület (elhanyagolt
telkek, építési területek), vagy nem művelt, elhanyagolt
valamikori szőlők, hétvégi kertek, zártkerti ingatlanok,
valamint a vonalas létesítmények (utak, vasút) melletti
sávok.

A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/
földhasználó a –bírságon túl - vele szemben elrendelt
közérdekű védekezéssel kapcsolatosan felmerülő költség
megtérítésére is kötelezett. A költség köztartozásnak
minősül. A közérdekű védekezés elrendelése után minden
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor,
a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok
virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008.
közérdekű védekezést kell elrendelni.
(VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bírságrendelet)
alapján.
Amennyiben a parlagfű elleni közérdekű védekezést
kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden
parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben állampolgár közös érdeke, és eredményt csak
rendelhető el, ha a parlagfűvel való felületi borítottság a összefogással,
illetve
közös
felelősségvállalással
30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés érhetünk el, kérem, tegyenek eleget e fenti jogszabályi
végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű kötelezettségüknek. Ugyanakkor szükséges figyelemmel
védekezés költségei megállapításának és igénylésének lenni arra is, hogy nem elegendő az, hogy valaki lekaszálta
részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. a szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes
rendelet (a továbbiakban: Parlagfű-rendelet) értelmében a állapotban a vegetációs időszak végéig meg kell őrizni.
közérdekű védekezést belterületen a jegyző, a Fővárosi
Dr. Radich Orsolya főigazgató asszony
Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület
esetében a fővárosi főjegyző; külterületen, Pest megye
és Budapest területén; a Pest Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növényés Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi
Osztálya (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi
hatóság) rendeli el. Amennyiben az önkormányzati
tulajdonban lévő belterületi ingatlanon az önkormányzat
nem tesz eleget védekezési kötelezettségének, akkor a
növény- és talajvédelmi hatóság rendeli el a közérdekű
védekezést.
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Szervezőtlenség szerveződik a Földön
A szavak hatalma előző
korokban is működött már.
Amire azonban még nem
volt példa, az egy óriási
kollektív
hallucináció,
amelynek
révén
az
emberiség egy jelentős része eljutott oda, hogy a legüresebb
agyrémeket kétségbevonhatatlanul valóságnak tekintse.
Dezintegrált emberek vagyunk, sajnos dezintegrált
társadalomban élünk. Úgy gondolom, hogy mindenféle
krízis gyökere, hogy életünkben a transzcendens rész vagy
teljesen elsorvadt, vagy bomlóban van. Pedig a gazdasági,
társadalmi, morális, művészi, filozófiai stb. krízisekből
egyszerre csak a transzcendentális pólus megtalálásával
lehetne kilábalni.
A közelmúlt számomra sokkoló hatású témái:
- A férfiak is szülhetnek, csak a fekete életek érhetnek
valamit, a fehér keresztény homofób európai ember minden
rossz okozója. A focisták térdeljenek le a meccs kezdete
előtt, mert ez így szolidáris. A holland miniszterelnök, sőt
az Unió nagy része ugyancsak térdre akarja kényszeríteni
Magyarországot. A gender aktivisták jogot akarnak
formálni az óvodai, iskolai érzékenyítésre. Az állatok
jogai fontosabbak, mint az európai őshonos nemzetiségek.
Magyarországot 100000 euróra büntették szurkolói
túlzások miatt, Németországa a világ előtt meggyalázta
Himnuszunkat és ejnye-ejnye sem volt a következmény.
Stb., stb., stb. Szeretném hangsúlyozni, hogy ezeket a
dolgokat nem politikai tényként kezelem, csupán egyszerű
vezető információként a különböző médiumokban.
Pedig mi, átlagemberek szeretetben, viszonylag elfogadható
anyagi létben, vírusmentes egészségben szeretnénk
egyszerűen élni. Hamvas Béla fogalmazta meg: „Az
életharcot, a létért való küzdelmet, a létről való gondoskodás
kell, hogy felváltsa.” – Ezt a folyamatot, szándékot jelen
korunkban nem nagyon érzékelem.
Sokan a modern korban azt hiszik, hogy új igazságot
gondoltak ki, és ezekért érdemes küzdeni. Az igazság nem
lehet új, mert az igazság nem emberi szellem terméke,
az tőlünk függetlenül van, s csupán azt megismerhetjük.
Ha már valamelyik igazságot megismerjük, attól soha
büntetlenül eltérni nem lehet. Ma az igazságot praktikus
szempontból ítélik meg, ez egyszerűen nevetséges. Az
igazság természete metafizikai és minden gyakorlat felett
áll. Ha a cselekvésből a szellem hiányzik, akkor gonosz
és értelmetlen. A nyugati kultúrában úgy tűnik, hogy a
szellem és a hatalom egyensúlya megbomlott: nem a
szellem mondja meg, mit kell tenni, hanem a hatalom
előzetes szellemi elhatározás nélkül cselkeszik. EZ MAGA
A BOMLÁS! A cselekvés és a kommunikáció elsőbbsége a

szellem felett, azt eredményezi, hogy a tömeget felkavarják,
és a hagyományos rendet felforgatják. MOST EBBEN A
HELYZETBEN VAGYUNK, van, aki ezt élvezi, van, aki
szenved tőle.
Egyre jobban úgy érzékelem, hogy a Kali-Yuga – (sötét
kor, vaskor) végére érkezünk. Minden „fény” elveszik
az anyagban, a hierarchia, a rend széttörve, megcsúfolva
vergődik. Lehet, hogy történelmi értelemben ezután nem
fog történni semmi, mert lejjebb süllyedni ennél már nem
lehet. EZ AZ APOKALIPSZIS?! Ezt a lehetőséget főleg
a tájékozatlan vagy nagyon progresszív, haladó emberek
nem akarják érzékelni, érezni – nevezetesen, nagy baj van.
Véleményem szerint a bajt nem a hagyományos értékek
fennmaradásáért küzdők akarják, hanem a mindenáron újító,
haladó materialisták. LEHET, HOGY EGY KORSZAKNAK
VÉGE LESZ?! Az Isten (szakralitás), a család (a társadalom
alapegysége), a nemzet (az ember által még felfogható
legnagyobb egység) végét járja. Kipusztítjuk a méheket meg
a természeti értékeket is. „MI LESZ VELED EMBERKE?”
A tudomány szánalomra méltó automatizmussal még
folyamatos haladásról, technofejlődésről rikácsol, de egy
vírusról biztosat, konkrétat, igazat nem tud állítani. A
politikába merült hatalom eszeveszetten kapkod megoldások
után, és az embereket a médián keresztül gátlástalanul
megtéveszti, sőt hazudik is. A TÁRSADALOM NEM
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, NEM MUNKATÁBOR, NEM
KIZSÁKMÁNYOLNIVALÓ CSŐCSELÉK! „Az emberek
a mai túlszocializált, kívülről rikító, belül üres világában
nem találják identitásukat, elvesztették belső tartásukat,
szellemi értékeiket megkérdőjelezik, és a női-férfi szerepek
is egyre zavartabbak” – írta évtizedekkel ezelőtt Hamvas
Béla.
Csak példaként szeretnék egy zavaros, nagyon trendi,
némileg elhihető gondolatsort létrehozni. Ezzel szeretném
bemutatni, hogy a legegyszerűbb, a legártatlanabb, a
legősibb értékeinkből is hogyan lehet, ördögi logika révén
valamit vagy valakit lejáratni, kiiktatni, megsemmisíteni.
Jöjjön a korszakalkotó gondolatsorom. Javaslom, hogy a
sakkot a sportból a szórakoztató játékok közül vegyék ki
vagy alapvetően alakítsák át a XXI. század elvárásainak.
Ha ez nem történik meg, a demokrácia, az emberi
együttélés borzalmas hiátust fog szenvedni! Indokaim: a
sakk a legrasszistább, fasisztább, nacionalistább, homofób,
populárisabb, antidemokratikusabb, fajgyűlölőbb jelkép a
Földünkön, de lehet, hogy az egész univerzumunkban. Ez
a játék egy régi társadalmi berendezkedést, a királyságot
jeleníti meg, mert nem köztársaságot – fúj! Mindig a
fehérek kezdenek. Javaslom mindkét csapat fekete legyen.
A gyalogok, vagy parasztok, mint „golyófogók” az urak
előtt, közben csak egyet, kettőt léphetnek, ez mélyen a
társadalmi harmónia aláásója lehet. Csak királynő és király
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reprezentálja a nemeket, javalom legyen valami más nemi
identitású figura is a bábuk között. Nem szimpatikus a
fekete- fehér terep sem. Javaslom, hogy minden játszma
előtt a küzdők térdeljenek le, így fejezzék ki a szolidaritást
mindennemű igazságtalansággal szemben. A futó átlós
mozgása, a csikó összevissza ugrálása számomra a
korrupciót juttatta eszembe. Javaslom, hogy minden
figura minden irányba és akárhányat léphessen, így az
egyéni szabadság és kreativitás is érvényesülhet. A sort
nem folytatom, mert még cinizmusom bumerángként
visszahathat. Az előzőekben említett témákban bizonyos
fokig empatikus vagyok én is, de hangsúlyoznám, hogy
ezek a narratívák gumicsontok, hogy a lényegről eltereljék
a figyelmet. Amibe mi kisemberek nem szólhatunk bele,
sőt lehet, hogy nem is tudunk róluk. KÁOSZTEREMTÉS
ZAJLIK VILÁGUNKBAN, célja, hogy az ellenőrzöttség
növekedjen, az engedetlenség könnyen tetten érhető legyen,
s mindent áthasson az egyéni és a kollektív félelem (Kínában
bizonyos térségekben ez már működik). A végére még a
sakkal kapcsolatos kérdéskörben javaslom, hogy érdemes
lenne zászlót vagy molinót felmutatni az üres lelátókról,

hogy a FIFÁ-t rángassa az ideg. VILÁG SAKKOZÓI
EGYESÜLJETEK, vagy a SAKK NEKÜNK MÁR SOKK!
Őszinte szívvel javaslom, inkább maradjunk a normalitásnál,
a hagyományos bevált értékeinknél, igazságainknál,
magyarságunknál, Istenbe vetett hitünknél, mert a
materializmus a nihilbe vezet! A hitre alapozva a tudás,
bátorság, becsület a megoldás kulcsa. Mert az életnek első
ránézésre nincs értelme és célja, de akkor van, ha állandó
kísérletet teszünk, hogy konkrét életünk a mindenséghez
hogyan viszonyul. Ezért fontos, hogy méltó módon
próbáljunk élni, hiszen ez az út az Istenhez, a mindenséghez
vezet. Erről József Attila tömören és zseniálisan így írt:
„Ehess, ihass, ölelhess, alhass!
A mindenséggel mérd magad!”
A filozofálgatás után mindenkinek örömteli nyaralást
kívánok!
Tisztelettel:
Tóth Tibor

Utóirat
A cikk megírása után az újság szerkesztőjének rögtön elküldtem az anyagot. Aznap este társaságban beszélgettünk a
témáról és említettem, hogy milyen nagyszerű példázatot találtam ki. A társaság egyik tagja elmosolyintotta magát és
jelezte, hogy az interneten ehhez hasonló már található. Nem szeretném, ha bárki is plagizálással vádolna, az ok pedig az
lehet, hogy az átlagnál kevesebben böngészek az interneten, így ezzel nem találkoztam, vagy a kollektív tudatalattiból ezt
a gondolatsort többen le tudtuk venni. Célom nem a kizárólagosság volt, hanem a példamutatás erről az ördögi logikáról.
Tisztelettel: Tóth Tibor

Pest Megyei Kormányhivatal
Nagykőrösi Járási Hivatala
Ügyfélfogadási rendje 2021. 02. 01-től
Hatósági Osztály ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 08:00 – 16:00
Kedd: 08:00 – 12:00
Szerda: 08:00 – 16:00
Csütörtök: 08:00 – 14:00
Péntek: 08:00 – 12:00
Gyámügyi Osztály ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 08:00 – 15:00
Szerda: 13:00 – 16:00
Péntek: 08:00 – 12:00

		

Kormányablak Osztály:
Hétfő: 08:00 – 18:00
Kedd: 08:00 – 16:00
Szerda: 11:00 – 19:00
Csütörtök: 08:00 – 16:00
Péntek: 08:00 – 14:00
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Óvodai hírek
Kipróbálhattuk a gokartozást
Június 11-én pénteken nagy nap virradt a nagycsoportosokra,
amire egész héten vártak.
Bognár Pista bácsi és Erzsike néni meghívta a ballagó
óvodásokat gokartozni. Az ovisok ingyenesen róhatták a
köröket a pályán! A Bognár Gokart Parkba az önkormányzat
és Bárány István közreműködésével jutottunk el. Néhány
apuka segítségével minden gyermek élvezhette a száguldás

örömét, aki csak szerette volna. A bukósisakból kipislogó
boldog szemek, tapsoló kezek mondtak köszönetet
mindezért. Mi óvó nénik itt a hírmondóban is szeretnénk
kifejezni hálánkat azért, hogy ilyen különleges élménnyel
gazdagodott búcsúhetünk programja, mielőtt útra kelünk az
iskolába.
Óvónők

Kedves Szülők!

A gyógyszertár dolgozóinak
szeretnénk szintén köszönetet
mondani a nagycsoportos
óvodások nevében a
ballagási ajándékhoz
nyújtott támogatásért.

A Nyársapáti ÁMK Elek Apó Óvodája
2021. 08. 23-án (hétfőn)
16.00 órakor szülői értekezletet tart.
Értekezlet fő témája: 2021/2022 nevelési év.
Helye: óvoda udvar
16.30-tól csoportos szülői értekezlet lesz.
Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Óvoda dolgozói

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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ÓVODÁNK 50 ÉVES!
Tisztelt Nyársapáti Lakosok,
Kedves Szülők, Volt Óvodásaink!
Az óvoda már többször megjelentette azt a cikket a hírmondó hasábjain, hogy időkapszulát szeretne elhelyezni, amibe
várnak üzeneteket, régi óvodás élményeket, emlékeket.
Az időkapszulába szánt üzeneteiket szeretettel várják az óvodában,
illetve a könyvtárban 2021. szeptember 27-ig.
Tudom, hogy még van idő, de mindenképpen fel szeretném hívni a figyelmet ismét erre a különleges
kezdeményezésre az óvoda 50 éves évfordulójához közeledve.
Az évforduló tiszteletére ünnepséget terveznek, ahol szeretnének kiállítást is rendezni, melyhez szintén kérik az Önök
segítségét korabeli játékok, óvodai ballagási tarisznyák és egyéb relikviák felajánlásával. Természetesen a felajánlott
tárgyakat az ünnepség után köszönettel visszaszolgáltatják. Az ünnepség tervezett időpontja október 1.
Így is, ezzel is legyenek részesei az 50 éves évforduló megünneplésének!
Várjuk időkapszulába szánt üzeneteiket a művelődési házban is!
Köszönettel: Nagyné Kovács Éva

Iskolai hírek
Kertész tábor
„Ki a virágot szereti, rossz ember nem lehet.”

A kertész tábornak Dancsó Rozália és jómagam voltam a
vezetője. A név hűen tükrözi, hogy mivel foglalatoskodtunk
egész héten. Természetesen a kertészkedés mellett sok más
érdekes dolgot is csináltunk. Megterveztük a plakátunkat,
indulót írtunk, virágágyást terveztünk csoportonként,
oktatóvideót néztünk a témával kapcsolatban, átbeszéltük a
kertépítés fontos lépéseit.
Az elméleti sík után átléptünk a gyakorlat rögös és nehéz
útjára. Minden csoport választott magának egy területet,
melyen elkezdődtek az előkészületi munkálatok. A felásott

részt elgereblyéztük, belocsoltuk, majd következett a
virágok elültetése, locsolása.
A „nehéz és fárasztó” napok után édes volt pihenés.
Ellátogattunk Ceglédre a Levendula ligetbe, ahol egy
élményekkel teli vidám napot töltöttünk el a gazdálkodós
csapattal.
Természetesen ez a tábor sem jöhetett volna létre segítők
nélkül. Köszönjük Mohelláné Barna Ildikó, Vargáné Palásti
Julianna és Illés Tiborné munkáját.
Köszönjük Horváth Dórának és Dancsó Rozáliának, hogy
megálmodták, megvalósították ezt a tábort is.
Kiss Andrea
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Zánkán jártunk...
Iskolánk 59 tanulója és 7 dolgozója - Dancsó Rozália,
Horváth Dóra, Horváth Gábor, Kulcsár Gábor, Kulcsár
Gáborné, Mohelláné Barna Ildikó és jómagam - július
második vasárnapján útra kelt, hogy 6 felejthetetlen napot
töltsön el a Balaton partján, Zánkán. Az indulás napján
izgatott volt kicsi és nagy egyaránt. Sajnos az utazás nem
telt el zökkenőmentesen, de mindez egyből a feledés
homályába veszett, ahogy megérkeztünk a festői szépségű
táborhelyre, mely Tihany és Badacsony között helyezkedik
el. A több, mint 150 hektáros komplexum saját balatoni
partszakasszal, hatalmas zöldterülettel, sportpályákkal,
megújult szállásokkal, sportcsarnokkal, színházteremmel,
vadonatúj étteremmel és multifunkcionális nyitottfedett közösségi épülettel, továbbá a felújított, ZánkaErzsébettábor vasútállomással várja a táborozókat.
A tábor ideje alatt gyerekeink az önfeledt nevetés
és jókedv mellett rengeteg programon vettek részt.
Sárkányhajóztak, élményhajókáztak, trambulinoztak, 3D
nyomtatáson vettek részt, betekintést nyertek a szablyás
harc rejtelmeibe, magyar találmányokkal és feltalálókkal
bővítették tudásukat, önismereti tréningen ismerhették meg
még jobban egymást, stb… A rengeteg program mellett

természetesen az elmaradhatatlan balatoni fürdőzésre is
jutott idő. Szerencsére az időjárás is kedvezett számunkra
és a víz hőfoka is kellemes volt. A hét fénypontja a
könnyűzenei koncert volt, melyen Kállay-Saunders András
remek hangulatot varázsolt.
Hazafele úton jó volt körbenézni a vonaton. Fáradt,
élményekkel teli, mosolygós arcokat lehetett látni.
Az iskola előtt minden szülő izgatottan várta csemetéjét,
illetve bennünket, felnőtteket is. A szülői szervezet
nevében Henczné Nagy Krisztina és Mócza Zoltánné adta
át számunkra az édes finomságot, mellyel köszönetüket
fejezték ki. Köszönjük, hogy gondoltak ránk.
Köszönjük Dancsó Rozáliának, hogy magára vállalta
ezeket a nem mindennapi feladatokat, melyek a táborok
szervezésével járnak. Itthon és Zánkán is remekül kézben
tartja/tartotta a teendőket. Hálásak vagyunk neki!
Szerintem remek csapatot alkottunk kollégáimmal, egy
életre szóló élmény volt gyermeknek és felnőttnek egyaránt.
A nyár hátralevő részére kellemes pihenést, élményekkel
teli szünetet kívánok!
Kiss Andrea
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Művelődési ház hírek
MEGÚJUL A KÖNYVTÁR
Kedves Olvasóink!
A Pest Megyei Könyvtár dolgozóinak szakmai segítségével
elkezdtük könyvtárunk állományának frissítését, a régi, már
elavult, illetve sérült könyvek selejtezését 2021. július 10én, szombaton. A Szentendréről érkezett kollégák, Szőllősi
Annamária, Patkós Ilona, Nagy Réka, Bétéri Nóra, Tampu
Krisztián, Krzyzewsky Géza és Tolvaj Lászlóné Zsuzsa – a
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár igazgatóhelyettesének
vezetésével - szakmai szemmel átvizsgálták könyvtárunk
állományát, és leszedték a polcokról azokat a könyveket,
amelyek már „megértek” a selejtezésre. Mi, - Kiss Andrea
és én – ezen a napon csak segédmunkásként vettünk részt
a szakmai munkában, és csak arra tudtunk gondolni,
hogy amikor majd „magunkra maradunk”, hogyan fogjuk
megoldani az előttünk álló, több hónapot is igénybe vevő
további feladatot.
Ehhez a munkához kértük önkéntesek, közösségi szolgálatot
végző diákok, civil szervezetek tagjainak segítségét annak
érdekében, hogy mielőbb megújulva fogadhassa a könyvtár
az olvasókat. Az önkénteseket 2021. július 13-án 8 órától
vártuk a könyvtárban. Egy hét alatt a segítőkkel együtt
hatalmas munkát végeztünk el, minden leszedett könyvből
kivettük az állományban lévő könyvek beazonosítására

szolgáló cédulát és a kötetekre rávezettük a selejtezés tényét.
A selejtezés eddig elvégzett munkájában részt vett, illetve
önkéntes segítőként vállalt feladatot a megyei könyvtár 7
dolgozóján kívül Selymesné Murvai Andrea, Illés Tiborné
Irénke, Biró Csilla, Hodovánszky Dominika, Bimbó Nóra,
Cseh Rita, Szőke Piroska Andrea, Kiss Andrea és anyukája
Faragó Sándorné Julika, Vargáné Palásti Julianna, Nagyné
Kovács Éva.
Mindenkinek hálásan köszönjük a segítségét, munkáját!
Most már „csak” a selejtezési jegyzőkönyv elkészítése
és az egyedi leltárból való törlés munkái vannak hátra.
Természetesen ezt a feladatot is a megyei könyvtár szakértő
közreműködésével, segítségével végezzük majd, amit előre
is köszönünk!
Az önkormányzattal egyeztetve lehetőséget szeretnénk
teremteni arra, hogy az állományból kivezetett köteteket
olvasóink kedvező áron megvásárolhassák, illetve állapotuk
szerint elvihessék.
A selejtezés során találtunk fotókat, apró érdekességeket a
könyvekben, amelyeket természetesen megőrzünk.
Köszönettel: A művelődési ház dolgozói
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Sport hírek
Kettő – Három … Apát!
Nem is lehetne aktuálisabb, hiszen több, mint 10 év után
hangzott el újra a csapatbiztató felkiáltás a helyi labdarúgó
pályán, a felnőtt csapat első hazai felkészülési meccsén,
amelyet szép számú néző tekintett meg. Külön öröm, hogy
ezt a felkiáltást Kubinyi Zoltán helyi lakos vezetett fel.
Ezt megelőzte a 2021. július hónap, amely nem telt
eseménytelenül. Mind a csapat játékosai, mind az egyesület
vezetése szorgosan dolgozik, hogy az augusztus 28-i bajnoki
rajtra minden a helyére kerüljön, de számos olyan tényező
van, amely csak megtapasztalás után kerül tudomásra.
A csapat a heti két edzése mellett minden hétvégén
edzőmeccsekkel készül a bajnoki rajtig. A pálya gondozása
is folyamatos munkát igényel, az hétről-hétre javul, azonban
ez egy hosszadalmas folyamat. Láthatóan támogatók
is folyamatosan jelennek meg, mindezt jól mutatja a

korlátokon megjelenő molinók, amelyekre továbbra is
várjuk azon személyek, vállalkozások megkeresését, akik
érdekeltek hasonló támogatási forma megjelenítésében.
A csapat jelenleg formálódik, minden alkalommal más
és más személyek tudnak a nyári időszakra tekintettel a
felkészülési mérkőzéseken megjelenni, így a különböző
személyek, különböző posztokon történő kipróbálása a
jelenlegi feladat.
Az egyesület tervei között szerepel egy kisebb közösségi
szórakozó est megtartása még augusztus hónapban, valamint
szeptember hónapban egy meglepetés sportesemény
megtartása, amelynek részleteiről az egyesület vezetőjénél
lehet érdeklődni, de amint aktuális lesz, természetesen kellő
mértékben beszámunk róla.
Szerencsés Attila

Edzőmérkőzés
Hatalmas öröm volt látni, hogy ennyien kinéztek az első
hazai edzőmérkőzésünkre.
Vasárnap Katonatelepet vártuk hazai pályán egy edzőmérkőzés keretein belül.
Az első félidőben Kubinyi Zoltán szerezte meg tizenegyesből az első gólunkat, majd több kihagyott helyzet után jött
rá a válasz, így az első félidőben 1:1 volt az állás.
Második félidőt rosszul kezdtük, szinte azonnal kaptunk
egy gólt, ami után 1:2-re módosult az állás. Nagyot küzdve
szépen tartottuk a labdát és sikerült is összekapnunk magunkat. A 70. perc környékén Molnár Tamás szerezte meg

az egyenlítő találatot. Sok helyzetünk volt, de a mérkőzést
végül Mukus Arnold döntötte el egy gyönyörű szabadrúgás
góllal. Így a végeredmény Nyársapát - Katonatelep 3:2.
Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki kijött, támogatta és szurkolt a csapatunknak. Köszönjük a KTSE - Katonatelepi Sportegyesületnek a mérkőzést.
Köszönjük továbbá támogatóinknak a Rendszer-Klíma
Kft.-nek, Apáti Dance Club-nak és azoknak, akik segítettek
a szervezésben.
HAJRÁ NYÁRSAPÁT!
Szerencsés Attila

Sorsolás
Elkészült a felnőtt csapatunk sorsolás tervezete, így a teljes
őszi szezont ismertetjük.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Született:
Cseh Gábor és Kállai Blanka
Nyársapát, Arany János utca 18.
szám alatti lakos LIZABELL nevű
gyermekük 2021. június 2-án.
Deák Attila és Grósz Adél Ella
Nyársapát, Dózsa György u. 24.
szám alatti lakosok OLIVÉR nevű
gyermekük 2021. július 7-én.
Durucz Richárd és Kovács Szilvia Nyársapát, József Attila út 50.
szám alatti lakosok MILÁN nevű
gyermekük 2021. július 10-én.
Iván István és Rab Ildikó Nyársapát, Kereszt d. 6/A. szám alatti
lakosok MIRABELLA ERZSÉBET nevű gyermekük 2021. július
23-án.
Köszöntjük az újszülötteket!

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

Házasságot kötött:
Szabó Zoltán és Wilhelm Vivien
2021. július 17-én.
Vincze Máté Henrik és Vári
Renáta 2021. július 17-én.
Gratulálunk!

Győri Gábor r. zászlós,
körzeti megbízott
telefonszáma:

70/492-0784

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!

14. oldal

NYÁRSAPÁTI

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

