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Beruházásaink
Elkészült az útburkolati jelek felfestése és a közúti jelzőtáblák kihelyezése.

Elkészült a térkövezés és a játszótér a bölcsőde udvarán,
illetve parkoló lett kialakítva az intézmény előtti részen.

Testületi ülésen történt....
Nyársapát
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2021. augusztus 25-én
ülésezett. A képviselő-testület 2021. évben
is pályázatot kíván benyújtani szociális célú
tüzelőanyag vásárlás támogatására, melyhez
363.220 Ft önerőt biztosít.
A testület döntött arról, hogy 2021. december
31-ig, továbbra is ingyenessé teszi az
intézményi gyermekétkeztetést településünkön.
A folytatásban döntöttek arról, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő 028/7 hrsz.-ú
ingatlant értékesítik.
A
képviselő-testület
tagjai
egyhavi
tiszteletdíjukkal, a polgármester egyhavi
illetményével támogatja a Turul-szobor
létrejöttét a központi téren.
Az egyebek napirendi pontban a hivatal
felújításáról, valamint a bölcsőde működési
alapelveinek meghatározásáról esett szó.
Kis Miklós polgármester

A Magyar Falu Program keretében nyert támogatásból
szeptemberben megújul a Posta
melletti játszótér.
Köszönjük Cseh Józsefnének a
játszótér felügyeletét
és gondozását!
Kis Miklós polgármester
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Hogyan közlekedjünk nyitott kerékpársávon?
2010-től szerepel egy újszerű megfogalmazás a KRESZben, a nyitott kerékpársáv. Ez a tábla a kerékpárosok
egyirányú közlekedésére kijelölt kerékpársáv úttesten •
történő elhelyezkedését jelzi. A jól megszokott sárga vonal
helyett a nyitott kerékpársáv elválasztása szaggatott fehér
jelzéssel történik.
„A nyitott kerékpársávot - amely a kerékpárosok •
közlekedésére kijelölt sáv - az úttesten felfestett fehér
színű szaggatott vonal és kerékpárt mutató burkolati jel
is jelzi. A nyitott kerékpársávot - az egy irányban vagy •
egymással szemben közlekedő járművek egymás mellett
történő elhaladása ezt szükségessé teszi - más járművek
is igénybe vehetik, az irányváltoztatásra vonatkozó •
szabályok megtartása mellett. A jobbra bekanyarodást
a nyitott kerékpársávról kell végrehajtani. A kerékpáros
balra bekanyarodásra történő felkészülés céljából, vagy ha •
a nyitott kerékpársáv megszűnik, a nyitott kerékpársávot
elhagyhatja.”
•
A nyitott kerékpársáv nem csak besorolás céljából vehető
igénybe, azon más járművek is közlekedhetnek, ha: „az egy
irányban vagy egymással szemben közlekedő járművek •
egymás mellett történő elhaladása ezt szükségessé teszi”.
Egyéb járművel folyamatosan nem haladhatunk ezen,
de manőverezés közben – például előzés, kitérés, vagy
besorolás esetében igen. A jobbra tartás szempontjából ok nélküli - folyamatos haladásra ez a terület nem vehető
igénybe.

Összefoglalva
A József Attila úton nem lesz középre felfestve
elválasztó sáv a kétirányú autós forgalomnak, mert
annyi hely nincs az úttesten. Ez azt jelenti, hogy a
jobbra tartási kötelezettség nincs.
Az autósok akkor hajthatnak rá a kerékpársávra, ha
előznek vagy kikerülnek valakit, de nem haladhatnak
rajta folyamatosan.
A nyitott kerékpársávokon mindig a biciklisnek van
elsőbbsége.
Jobbra kanyarodni viszont az autósnak csak a
kerékpársávra hajtva lehet.
Az autós nem parkolhat és nem várakozhat a nyitott
kerékpársávon.
A kerékpársávon csak kerékpárral szabad közlekedni
az úttest menetirány szerinti jobb oldalának haladási
irányával azonos irányban.
Nyitott kerékpársáv és kerékpársáv mellett is tilos úgy
haladni, hogy a jármű szerkezeti eleme vagy rakománya
ezek fölé nyúljon.
Kis Miklós
polgármester

Köszöntő

MEGHÍVÓ

„Múlik az idő, őszre jár, de fénylik még a napsugár.
aranyat szór és meleget, örüljenek az öregek.
Az őszidő is szép lehet, kívánunk hosszú életet.
Maradjatok még itt velünk, jövőre újra eljövünk.”

NYUGDÍJAS NAPRA

Az Idősek Világnapja alkalmából tisztelettel fordulok minden nyársapáti idős és szépkorú polgárhoz!
A jó közösség tudja, mely értékeire büszke, és azt is tudja, hogy mindezért hálával tartozik elődeinek! Fontosnak
tartom, hogy az idős generáció bölcsességét megfogadva,
együtt tegyük szebbé községünk és hazánk jövőjét!

Nyársapát Község Önkormányzata
szeretettel meghívja a község nyugdíjasait

2021. október 8-án (pénteken) 12 órára
a Szarka kúria udvarára,

ahol Murvai Julika és Tánczos Tibor
vidám, zenés nosztalgia műsorával és finom ebéddel
várjuk minden kedves nyugdíjas lakosunkat.
Azok a külterületen lakók, akik a be- és visszaszállításhoz
igénybe szeretnék venni a hivatal autóját, előre jelezzék
Bárány Istvánnál a 06/30/340-3751 telefonon.

Október elseje az Idősek Világnapja, mely a szeretet, és a
megbecsülés ünnepe. Hiszem, az a dolgunk, hogy megtanuljuk mi magunk, és megtanítsuk a gyermekeinknek, a kö- Mindenkit szeretettel vár:
vetkező generációnak tisztelni az időseket.
Isten éltessen minden idős és szépkorú embert az Idősek
Világnapján! Jó egészséget, tartalmas, aktív, szép éveket
kívánok!
Kis Miklós polgármester

Nyársapát Község Önkormányzata
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„A kötelet nem tolni kell, hanem húzni”, lehetőleg közösen
Ha a Földünkön megfigyeljük a társadalmi mozgásokat, és
nagyon leegyszerűsítjük, akkor két erő dominál. Az egyik a
globalizáció felé halad, jelenleg sikeresebbnek tűnik, mert
a reklámok a média támogatását élvezik, és sokan elhiszik
azt az illúziókeltést, hogy ha valamit meg tudsz venni,
fogyasztasz, attól boldogabb leszel. Célját, a világkormányt
alapvetően úgy szándékozik megvalósítani, hogy az
embereket atomizálja. A másik erő a nemzeti oldal, ott a cél
a közösségépítés. El kell ismerni, hogy ez nagyon sokszor
nehézségbe ütközik vagy nem sikerül megvalósítani. Most
minden szinten lövészárokásás és harc tapasztalható. Pedig
egymáshoz közeledni kellene, egymás érveit megismerni, a
haladóból és a hagyományosból egy olyan elegyben kellene
megegyezni, amit mindenki el tud fogadni.
Az elmúlt hónapban a Hírmondóban jónéhány olyan hírről,
tényről írtam, ami felborzolta a kedélyemet, a normalitástól
elütő, a szándéka kiszámíthatóan negatív. Ebben a számban
néhány falunk béli témáról szándékozok írni, megint
tényekről és problémákról, valamint stílusról polemizálnék,
a politikát csak minimálisan érintve.
Először is meg kell jegyezni, hogy AZ EMBER
KÖZÖSSÉGI LÉNY és ez egyértelmű, ma már be kell
látni, hogy egyedül senki nem tud semmit megvalósítani.
Hogyan lehet az, hogy a virtuális mezőben hajmeresztő,
provokatív, ízléstelen, kicsinyes, álkulturált megjegyzések,
hírek jelennek meg? Fiatalkorom falusi pletykacsatornáin a
fodrásznál, a kocsmában, vagy a boltban megjelenő hírek
élei meg se közelítették ezt a stílust. Kikérem magam,
vezető- és képviselőtársaim nevében a kijelentésekből
fakadó lenézést, szinte már megalázást pl.: „egyáltalán nem
szeretett és kicsit sem tisztelt vezetőségünk arcbőrének
vastagságához méltatlan módon…” Ez a szöveg már a
becsületsértés kategóriájába is tartozhatna.
„Ha túlságosan mély kútba nézel, a kút is beléd néz.”
Ebben az esetben nem a kút a mély, hanem sajnos a
nézés. MI ÉRTELME VAN ENNEK? Tovább sorolnám a
folyamatosan a falura és ránk zúduló negatív véleményeket.
Miért van szükség a „heresimogató” bútort említeni a
hivatalból, a WC-papírt lopó óvónőket, akik ráadásul
nagyon begyepesedett hozzáállással rendelkeznek, az
épülő bölcsőde istállóhoz hasonlítására, a 441-es út mellett
nagysokára megépülő kerékpárút kritizálására, hogy nem
vízimértékkel billiárdasztal minőségű lesz? A szeptemberi
hagyományos szüreti mulatság „fakanál rázó vérmagyarok
pörköltszaftos tivornyaként” való említésére stb., stb.?
A negatív, sokkoló híráradat, a megrendítő tények sajnos
borzalmasan aláássák a közéletet ebben a kistelepülésben
is. Közömbösséget, nihilt, gyűlöletet és minden rosszat
keltenek. Ha valakinek valamilyen problémája, sérelme
van, az természetes, hogy tegye szóvá. Menjen az érintett
intézménybe, és beszélje meg az ottani vezetőkkel, és ne
fellengzős jeligékkel vagy névtelenül (akár névvel is).
Kerüljük a személyeskedést és a kollektív megbélyegzést!

Óriási a felelőssége az értelmiségnek, a médiumokban
megszólalóknak. Tapintattal és méltósággal, megfelelő
kulturáltsággal
adjunk
hangot
véleményünknek!
Természetesen ezt magamra is vonatkoztatom. Ha
közönségesen fogalmazunk, káros példával szolgálunk
a köz irányába. Főleg azok vigyázzanak, akik gyermeket
nevelnek családjukban, netán hivatásuk is kötődik
a gyerekekhez. Sajnos nagy a hallgatás, félrenézés,
összekacsintás, közömbösség, talán pici félelem is az
olvasókban, szemlélődőkben.
Olyan ritkán tapasztalható a Hírmondóban, de a virtuális
térben is, hogy valamit sikerült elérnünk, hogy valami
felépült, valamitől előrébb haladtunk. Ha próbáljuk
tárgyilagosan nézni az elmúlt időszakot, soha nem fejlődött
ennyit a település infrastruktúrája. A teljesség igénye nélkül
sorolnám: óvoda felújítás, játszótér, egészségház, bölcsőde,
ipari park, kerékpárút, központi tér építése, épülése mi, ha
nem siker? Az valóban igaz, hogy annyi mindent hoztunk
létre, hogy annak optimális működtetését, környezetének
megnyugtató ápolását az aggasztóan lecsökkent lehetőségek
miatt (közmunkások létszáma) csak közösségi összefogással
lehetne megvalósítani. Erre nagyszerű példa a templom
környezetének rendben tartása.
Kérdésem az: van-e az állandóan negatívumokat, kritikákat
megfogalmazók között olyan valaki, aki őszintén hisz
abban, hogy a cinizmussal, a piszkálódással, az állandó
feszültségkeltéssel, a lakosság és a vezetés konfliktusának
kiélezésével valami pozitív eredményt el lehet érni?
Nem kell ahhoz vátesznek lenni, hogy ez csak a szétesés, a
kedvetlenség felé, a béke, harmónia és a siker hiánya felé
taszít mindannyiunkat. KELL EZ NYÁRSAPÁTNAK??? A
szabadság nem arról szól, hogy azt mondjuk és azt tesszünk,
amit akarunk. A boldogság egyfajta elégedettség. Ha ebbe
folyamatosan belerondítanak, akkor keseredettséggé válik.
Mert a boldogság nem a kerékpárút simaságán és a WCpapír hosszán múlik, tehát nem kívül, hanem az ember
lelkén és tudatán belül alakulhat ki. Ezzel tapintatosan arra
utalnék, hogy ha valaki állandóan kritizál, kifelé mutat és
projektál, akkor valami nagyon komoly gond lehet belül.
Akkor az a „mély kút” valahogy visszanéz. Ezért nagyon
üdvös lenne, ha lehetőleg mindenki tudja és akarja rendezni
a saját dolgait.
Végül az egész cikknek a rövid mondanivalója, hogy ebben
a nagyon vészterhes, nagyon bizonytalan és bizalmatlan
világunkban csak egyetlen helyes, előre vivő, boldogságot,
vagy csak boldogulást jelentő dolog lehet, hogy mivel
a „kötelet tolni nem lehet”, közösen, egymást bizonyos
fokig megértve, nem külső és magasabb rendű érdekeket
kiszolgálva, magunk keressük egymás kommunikációs
csatornáit és a higgadt megbeszélés és megállapodás után
próbáljuk az élet fonalát együtt húzni. Ürüljünk, hogy
élünk, van egy falunk és pozitív érzelmekkel tölthetjük meg.
Tisztelettel és szeretettel köszönöm, hogy elolvasták, külön
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boldog új tanévet kívánok a diákoknak, pedagógusoknak,
családoknak!
Tóth Tibor

Utóirat:
Az írásomat erősítve jószívvel ajánlom, mert tanulságos
- aki tudja nézze és hallgassa végig a You-tube csatornán
a világhírű Kassai Lajos lovasíjász filmjeit, különösen a
Gulyás Mártonnal, vagy Puzsér Róberttel való beszélgetését.

FELHÍVÁS
az ingatlanok előtti közterületi zöldsáv gondozási és tisztántartási kötelezettségéről, avagy tegyünk együtt a
közterületeink tisztaságáért és rendezettségéért
Tájékoztatom a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat (kezelőket,
használókat), hogy a köztisztasággal és a települési szilárd
hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986.
(II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. § (1) bekezdése,
továbbá a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól
szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet mellékletének 3.2.2.
b) pontja értelmében az ingatlan előtti közterületi zöldsáv
tisztán tartása az ingatlantulajdonosok (kezelők,
használók) kötelezettsége.

Fontosnak tartom kiemelni, hogy a rendelet rendelkezései
nem tesznek különbséget magán, önkormányzati
vagy állami tulajdonban lévő utak között, azaz a fenti
kötelezettség az – ingatlan előtti – út jellegére tekintet
nélkül valamennyi ingatlantulajdonosra – kivétel nélkül
– kiterjed.
Azon ingatlantulajdonosok, akik e kötelezettségüket
önként nem teljesítik, közigazgatási bírság megfizetésére
kötelezhetők.

A fent hivatkozott rendeletek értelmében az ingatlan
tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlan előtti
közterületi zöldsáv gondozására és tisztán tartására a
gondoskodnia
jövőben nagyfokú figyelmet fordítani szíveskedjenek!
• az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m
Kis Miklós polgármester
széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is
van, az úttestig terjedő teljes terület),
• a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai
tisztántartásáról, valamint
• a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok eltávolításáról.
A fenti kötelezettségek magában foglalják – egyebek mellett
– a zöldsávon végzett rendszeres gyommentesítést, a fás
szárú növények szakszerű gondozását, továbbá az egyéb
közterületi műtárgyak (árok, járda) tisztán tartását is.

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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Szent István napi községi ünnepség
Augusztus 19-én 9 órakor kezdődött községi ünnepségünk
az Árpád-szobor koszorúzásával.
A Himnusz hangjai után Földi László országgyűlési
képviselő mondta el ünnepi beszédét. Műsorunkban a
Nyársapáti Népdalkör fellépésével tisztelegtünk Árpádvezérnek és Szent István királyunknak. Szólót énekelt
Licsné Dobos Anikó. Tűz Tamás: Szent István király című
versét Biró Csilla tolmácsolásában hallottuk.
Ez után helyezett koszorút az Orisek Ferenc szobrászművész
által alkotott szobor talapzatára Nyársapát Község
Önkormányzata, intézményeink, civil szervezeteink

és a Bognár Gokart Park nevében Bognár István, aki
megálmodta, majd megvalósította az Árpád-szobrot.
A Szent István napi program 10 órakor folytatódott
templomunkban az ünnepi szentmisével és az új
kenyér szentelésével Hernádi László plébános atya
közreműködésével.
Köszönjük
mindenkinek,
aki
fellépésével,
közreműködésével,
szolgálatával
járult
hozzá
ünnepségünkhöz,
illetve
jelenlétével
megtisztelte
rendezvényünket.
Nagyné Kovács Éva
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Tájékoztatás a kommunális hulladékgyűjtő zsákok értékesítéséről
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Nyársapát Község
Önkormányzata megkezdte a kommunális hulladékok
gyűjtésére alkalmas emblémás zsákok értékesítését.
Az emblémás zsákokat megvásárolhatják azok, akik olyan
utcákban, dűlőkben laknak, ahol a kukás hulladékszállítás
nem megoldott. Illetve azok, akiknek átlagosnál több vegyes
háztartási hulladéka keletkezik, amelynek elhelyezésére
nem elegendő a rendelkezésre álló hulladékgyűjtő tartály
űrtartalma, mennyisége.

Hogyan/hova helyezhető ki?
A megvásárolt zsákban elhelyezett hulladékot a zárt fedelű
tartályokkal együtt, azok mellé kell kihelyezni, valamint
a kukás hulladékszállítás érintett útvonala mentén is
elhelyezhetőek. Elszállításuk a rendszeres ürítési napokon
történik, a tartályokkal egy időben.
Kis Miklós polgármester

Emblémás zsákok ára: 560.- Ft
Megvásárolható: 2712 Nyársapát, Szarka M. u. 7.,
művelődési ház nagytermében.
Mit helyezhet bele?
Kizárólag háztartásban keletkező vegyes hulladékot.
Kérjük, ne helyezzen a zsákba veszélyes hulladékot, építési
törmeléket, zöldhulladékot!

Tájékoztatás

Telefonszámok

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a MÁV Zrt. Pályavasúti Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a felújítás ideje
Területi Igazgatóság Szeged az általa kezelt közforgalmú alatt a hivatal vezetékes telefonja nem elérhető.
vasútvonalakon és a kapcsolódó ipari, valamint vontató
vágányokon, illetve rakodó területeken és telephelyeken
vegyszeres gyomirtást végeztet a 43/2010. (IV.23.) FM Az ügyintézők az alábbi telefonszámokon,
rendelet alapján, mely Nyársapát bel- és külterületét is
ügyfélfogadási időben elérhetőek:
érinti.
A fentiek értelmében a
gyomirtásának időpontja:

vasúti

pálya

Kis Miklós - polgármester

vegyszeres Mobil: 06-30/330-4828

dr. Bicskei Krisztina - jegyző
Mobil: 06-70/430-4580

2021. szeptember 15.
dr. Bicskei Krisztina
jegyző

Dombovári-Godó Zsuzsanna - igazgatási feladatok
Mobil: 06-70/430-4566
Regdon Jánosné - anyakönyvvezető, szociális ügyek
Mobil: 06-30/340-3327
Paul Csilla - pénzügy
Mobil: 06-70/430-4562
Pólyáné Cseh Judit - pénzügy
Mobil: 06-30/433-9918
Pécsi-Dézsi Csilla - adóügyek
Mobil: 06-30/340-3385
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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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Óvodai hírek
Köszönet...
Senkinek nem mondok újdonságot azzal, hogy ismét egy
nehéz év van a hátunk mögött. A második nevelési év telt el
úgy, hogy a Covid járvány miatti intézkedések következtében
lezárások, korlátozások, digitális oktatás nehezítették
életünket. Az óvodai Szülői Munkaközösségnek sok célja,
feladata volt, amit a fentebb említett okok miatt nem tudott
megvalósítani. Óvodás gyermekeink is kevesebb élményben,
programban részesülhettek, mint az eddig megszokott volt.
A Szülői Munkaközösség azonban lehetőségeihez mérten
próbálta az óvodát támogatni, amiben csak tudta.
Mivel anyagi forrásaink szinte teljesen megszűntek (bál,
sütivásár), a falu lakosságának segítségét kértük, támogatói
jegyeket árultunk… És kaptunk segítséget. A falu lakossága
és több nem Nyársapáton élő ember összefogott az óvodás
gyermekeinkért! Három hónap leforgása alatt 209. 800.gyűlt össze! Nagyon hálásak vagyunk érte!
Ezúton szeretném megköszönni a felajánlóknak név szerint
is: Arki Zsuzsanna, Balog Ambrus, Bárány család, Biró
Csilla, Bognár István, Csehné Bakos Erzsébet, Csiszár
Regina, Dobos Dénesné, Dombovári család, Dömötör
Zoltán, dr. Bicskei Krisztina, Durucz Richárd és családja,
Erdős család, Flórián Zoltán, Fodor Ferencné, Gál
Mária, Gálné Csicsó Borbála, Godó János és családja,
Godó Norbert, Gödény Beatrix, Gödény család, Hekliné
Bereczky Mária, Hollóné Langa Ildikó, Horváth Dóra,

Horváth Zsuzsanna, Jeges Szimonetta, Kapus Pálné, Kis
Miklós, Kovács Adrienn, Kubinyi Gergő és családja,
Kulcsár Mónika, Lantos Pál, Ludvig Zsombor, Majorosiné
Farkas Éva, Mata Viktor, Mészáros család, Mogyorósi
család, Mohácsi Viktória, Nagy Boglárka, Nagy Lászlóné,
Nagy Mária, nyársapáti Vöröskereszt, Nyujtó Dávid,
Papdi Richárd, Papné Nagy Cintia, Pásztor Ádám és
családja, Pataki Ferenc, Ruppel Erika, Szász Sándor, Szőke
Lászlóné, T. Nagy család, Törökné Révész Anna, Ujszászi
Sándorné, Varga Vivien, Víg Viktor és családja. Köszönjük
a „névtelen” adományozóknak is!
Köszönjük a kis- és nagy kezek munkáját, akik elkészítették
a köszönő ajándékokat, az alapanyag felajánlásokat és azok
segítségét, akik a támogatói jegyek árulásában részt vettek!
A támogatásoknak köszönhetően a gyerekek nem
maradtak ajándék nélkül húsvétkor, a Gyermeknap igazán
eseménydús, tartalmas lett, valamint a nyári szünet alatt is
óvodába járó gyerekek számára igyekeztünk enyhíteni a
hőséget medencék és vízi játékok vásárlásával.
Terveink között szerepelt még, hogy az óvoda minden
lakóját elvisszük kirándulni, de a járványintézkedések
sajnos meghiúsították. Reményeink szerint ezt még
szeptemberben pótolni tudjuk.
Mogyorósi- Erdős Beáta
óvodai SZMK elnök

Kedves Szülők!
A 2021/2022 nevelési évet: 94 kisgyermekkel kezdtük.
2021. 11. 11-ig. A gyerekek fognak majd szavazni a nekik
Nagy izgalommal készültünk 2021. 09. 01. szerdára, sokan legjobban tetsző alkotásra.)
vagyunk, minden csoportunk megtelt.
2021. 11. 11. Márton napi lámpás felvonulás közösen a
szülőkkel, lovaskocsival.
Kiscsopot: 34 fő
2021. 11. 22. „Adventi szöszmötölő” szülőkkel – koszorúk
Óvónénik: Dombóvári Judit, Halász Anna
és apró ajándéktárgyak készítése.
Daduska: Strabán Anna
2021. 12. 06. Mikulás érkezése az óvodába.
Középső csoport: 30 fő
2021. 12. 19. Adventi gyertyagyújtás 4. – óvodások
Óvonénik: Kásáné Bata Ágnes, Kisprumik Marianna
karácsonyi műsora a templomban.
Daduska: Molnár-Tóth Zsanett
2021. 12. 20. Megérkezik a Jézuska az óvodába.
Nagycsoport: 30 fő
Óvónénik: Csehi Istvánné, Nagyné Szathmáry Dóra
Reméljük, ha lesznek is megszorítások az óvodába járást
Daduska: Benchea Irina
nem fogja érinteni.
A teljesség igénye nélkül az első félévi programjaink:
2021. 10. 01. Óvodánk 50 éves születésnapja
2021. 10. 04. Állatok világnapja
2021. 11. 02. Tökfaragó verseny (Erre a napra várjuk az
otthon elkészített tököket, ami az óvoda bejáratát díszíti

2021. augusztus 30-án és 31-én az óvoda udvarát közösen
a szülőkkel megszépítettük, a játszótéri eszközöket
lefestettük. Tavasszal folytatjuk a kerítéssel!
Tisztelettel:
Szőke Piroska Andrea
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Néhány kép a dolgos kezekről

Perna Pál
Egy kócos utcalány
Egy kócos utcalány hajnalban a pirkadatban,
az éjszakából kábultan ágyához siet.
Útján piszok, rendőr, sárga lámpa
a város félve kullog a nyomába.
Ő rohan, de mind útjába állnak:
Házak, a köd, a szenny, a fény.
Sikoltana, de nem mozdul a szája,
Parázs a teste, tépett a ruhája.
Torkában lázas szívverés,
Anyukám! - kiáltja tompa jajjal.
A háztetőkről úgy néz rá a hajnal,
mint egy félpengős szeretkezés.
Hívja anyját élettől összetörten,
lelke, mint egy megrepedt tükör.
Arca mögött keserv tátong,
és egy róla szóló régi álmodás.
Anyám! Amit Te adtál, ringatásban,
meleg tejeddel hosszú éjeken.
és én meg csak futok félve-szökve
szemét közözz kavargó szürke ködbe.
Mint egy unt csókú kócos utcalány,
vonszolom magam és sorsom kopjafáját.
Éltem megtépett harmóniáját,
S Téged hívlak most is támaszul, anyám!
Domonyvölgy, 2021. 08. 26.
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Nyársapáti Szabadidő SE hírei
Rálépve a start mezőre!
Hosszadalmas, olykor fáradságos, valamint sok ember
önzetlen és nagy mértékű segítségével augusztus 28-án
megkezdődik a várva-várt felnőtt labdarúgó bajnokság.
A bajnoki mérkőzéseket közel két hónapos felkészülés és
több edzőmeccs előzte meg.
A pálya körüli javulás, fejlesztés szemmel látható
bárkinek. A vadonatúj kispadok elkészítéséhez segítséget
nyújtott a Nyársapáti Község Önkormányzata és Kiss
Miklós Polgármester Úr valamint Sipos Árpád a kispad
összeállításában segített.
Meg kell említeni, hogy a talajmunka, betonozás, váz
festés és ülőrész festés a felnőtt csapat játékosainak
szabadidejében, edzések elött és után történt meg.
Hatalmas eredmény, hogy sportbaráti kapcsolatainknak
hála az edzésmunkát mind az utánpótlás, mind a felnőtt
csapat részére segíti egy mobil nagykapú ami az augusztusi
hónap utolsó heteiben került a pálya területére. Szállítását
szintén a felnőtt játékosok oldották meg.
Ezt követte a kapuháló feszítő vasszerkezet kiépítése.

Nem szabad szó nélkül elmenni a kiszolgáló létesítmény
fejlesztése mellett se, amelynek során a testnevelési öltözők
új festést, valamint a zuhanyzó körletek új tusolófejeket
kaptak.
Mivel újonnan alakult csapatról beszélhetünk, fontos szem
előtt tartani a realitásokat és kellő álmodozással de kemény
munkával kell nekiállni minden mérkőzésre, tekintve, hogy
ismételten olyan csapatok kerültek egy régiós besorolásba
amely miatt kijelenthető, hogy erős csapatok és a megyei
IV. osztályt meghaladó játék színvonal várható.
Kijelenthető, hogy Nyársapát község hosszú évek után
rendelkezik egy ütőképes felnőtt csapattal és a labdarúgásban
kevésbé jártas személyeknek is jól észlelhető fejlődés
indult el, amely azonban időigényes igy ennek a ténynek
ismeretében kell a jövő elé tekinteni.
Várunk mindenkit augusztus 28-tól minden héten, akár
idegenbe is elkísérve a csapatot.
Szerencsés Attila

Micsoda győzelem

Felnőtt csapat
Megkezdődött a felnőtt csapat 2021/2022 bajnoki idénye.
Újlengyel csapatát vártuk ma hazai pályán, focira tökéletes
időben.
Első félidő teljesen kiegyenlített volt, rengeteg passzal,
csellel, küzdelmekkel telt de a félidőig nemszületett gól. A
második félidőben a cserék felfrissítették a játékot és új
tempóban pörgött a mérkőzés, de végül az első találatot a
vendég csapat szerezte meg egy szabadrúgás után befejelt
találattal. Nem estünk össze, nagy nyomást helyeztünk ellenfelünkre és egy nagy bedobás után Fehér Zsolt szerezte
meg az egyenlítő találatot. Több gól nem esett a mérkőzésen, így a végeredmény Nyársapát - Újlengyel 1:1.
Köszönjük mindenkinek aki kijött és drukkolt csapatunknak.
HAJRÁ NYÁRSAPÁT!

Augusztus 28-án az U16 csapatunk játszott edzőmérkőzést
a tavalyi bajnok Albertirsa U16-os csapatával.
Fontos kiemelni, hogy mieink közül csak páran játszottak
eddig nagypályás mérkőzést, sokuknak ez volt az első mérkőzésük, ennek ellenére megmutatták, hogy van keresnivalójuk a pályán.
Az első félidőben fej fej mellet haladt a mérkőzés, de míg
mi csak kevés helyzetet tudtunk értékesíteni, addig a vendég csapat gólokkal fejezte be támadásait és a félidő végére 2:5 volt az állás a vendégek javára. Második félidőben
oda-vissza érkeztek a gólok, majd a második félidő közepétől beindult a gólgyártás a hazai csapatnál és hamar behozták lemaradásukat. A 70. percre már 6:6 volt az állás. Innen
még a vendég csapat tudott egy gólt lőni 6:7, de a hazaiak
győzni akarása meghozta az eredményt és végül 10:7-re a
Nyársapát U16 csapata nyerte a mérkőzést.
Gólszerzők: Kovács Zsolt (4), Boda Csaba (4), Ferenc Hunor (1), Dobozi József (1).
Köszönjük az Albertirsa U16 csapatának a mérkőzést, továbbá köszönjük mindazoknak, akik kijöttek szurkolni, biztatni a csapatot.
HAJRÁ NYÁRSAPÁT!
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Birkózás
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a Kozma István Eredmények
Magyar Birkózó Akadémián rendezték a felnőtt országos
kötöttfogás
bajnokságot. A nyár utolsó szombatján megtartott viadalon
a három szakágban összesen 172-en álltak rajthoz. A
60 kg 4. Kecskeméti Dávid
Nyársapáti Szabadidő SE birkózói 5 fővel képviseltették
63 kg 1. Kecskeméti Krisztián
magukat. Kötöttfogásban 4 és a női mezőnyben 1 fő próbált
67 kg 5. Molnár Pál
szerencsét. A Nyársapátiak remekül helytálltak, egy bajnoki
női
cím mellett három pontszerző helyet is megszereztek. A
57 kg 5. Rehor Orsolya
bajnoki címeket kötöttfogásban Kecskeméti Krisztián a 63
kg-ban hódította el. Krisztián kettő technikai tus és egy tus
győzelmet követően jutott a döntőbe, ahol magabiztosan
10-1 arányban technikai tussal nyerte meg a súlycsoportját
és így megvédte a bajnoki címét. Ezzel Krisztián készülhet
az október elején Oslóban megrendezésre kerülő felnőtt
világbajnokságra, majd a november elején Belgrádban
megrendezésre kerülő U23-as világbajnokságra.
Pontszerző helyen végzett Kecskeméti Dávid a 60 kg-ban,
Molnár Pál a 67 kg-ban és Rehor Orsolya a női mezőnyben
az 57 kg-ban.

Kupakgyűjtő az Egészségháznál
„Az adakozásnak nincs jó vagy rossz mértéke: a kulcs az, hogy
szeretetből adj, ne pedig bűntudatból.”

Kupakgyűjtő szívet helyezett ki Bimbó Pál a közmunkások
segítségével az Egészségháznál.
Az összegyűlt, majd beváltott kupakokból befolyt összeg
jótékony célt fog szolgálni. Első alkalommal egy nyársapáti
kislány gyógykezelését fogja támogatni a szív megálmodója,
Biró Csilla.
Az első kupakok már bele is kerültek a gyűjtőedénybe.
A szív alakú fémszerkezetet Kulcsár Gábor készítette
a képviselő-testület tagjainak - erre a célra felajánlott tiszteletdíjából.
Mindenkit arra biztatok, hogy vigyék el otthonról a már
nem használt kupakokat, mert ezzel nagyon sokat tudnak
segíteni. Mindenféle műanyag kupakot bele lehet dobni az
edénybe. Nemcsak az üdítős palackok kupakjait, hanem
például a fogkrémes tubus, a tejes doboz tetejét, de a
samponos, testápolós dobozok kupakjai is számítanak a
befogadó cégnél.
Ha pedig majd megtelik a szív alakú edény, nem fogják
elszállítani, folyamatosan várják a kupakokat. Mindig lesz
egy jó ügy, amiért a nyársapáti emberek összefoghatnak.
Köszönjük Biró Csillának, hogy megálmodta a szív alakú
kupakgyűjtőt, a képviselő-testületnek pedig az anyagi
hozzájárulást.
Bízom benne, hogy a jótékony célt látva, sokan viszik majd
oda az otthon összegyűlt kupakokat.
Kiss Andrea

Pap Ferenc
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötött:
Pomsár László és Bimbó Brigitta
2021. augusztus 27-én.
Gratulálunk!

Hirdetések
Győri Gábor
r. zászlós,
körzeti megbízott
telefonszáma:

70/492-0784
Meghalt:
Tóth László Nyársapát, Zrínyi
utca 6. szám alatti lakos 2021. augusztus 14-én, 70 éves volt.
Tóth Károlyné (szül.: Nagy Margit) Nyársapát, Táncsics Mihály
utca 14. szám alatti lakos 2021.
augusztus 22-én, 93 éves volt.
Emléküket őrizzük!

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik id. Tóth László
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, mély
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

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

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.

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.
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

