
Gajda Ferencet, községünk legidősebb lakóját otthonában 
köszöntötte Földi László országgyűlési képviselő, és 
Kis Miklós polgármester úr 2022. január 25-én, a 100. 
születésnapján! 
Erről a szívélyes ünnepségről tudósított a Ceglédi Városi 
Televízió Híradója is, amely visszanézhető a CTV YouTube 
és facebook oldalán. A műsor arról tanúskodik, hogy Feri 
bácsi máig jó egészségnek örvend. Kérem, hogy nézze meg, 
aki teheti!

Négy évvel ezelőtt készítettem egy nterjút Gajda Ferenccel 
a tanyáján. Kértem, hogy meséljen magáról, hogyan éli 
napjait, mivel foglalkozik mostanában. Beszélgetésünket 
újból felidézzük: „Cegléden születtem 1922. január 25-
én. Szüleim 2 hold szántón és 1 hold szőlőn gazdálkodtak, 
jószágot tartottak, így belenőttem a mezőgazdaságba. 6 
elemit, majd 3 gazdasági iskolát végeztem. Nyársapátra 
nősültem 1946-ban, így kerültem ide. Feleségem, Licuka volt 
a tsz-tag, nekem el kellett mennem az iparba dolgozni, mert 
a tsz. nagyon keveset fizetett, abból nem tudtunk megélni. 
Csepelen, egy hadiüzemben esztergáltam állandó éjszakai 
műszakban, ami sokkal több pénzt hozott. Az éjszakázás 
mellett nappal a háztájiban dolgoztunk, őszibarackot és 
krumplit termeltünk. Kerékpárral hordta a feleségem az 
árut Ceglédre és Abonyba a piacra. 1968-tól nyolc éven át 
Cegléden, az EVIG-ben vasöntőként dolgoztam. A komoly 
fizikai munka kikezdte az egészségem, leszázalékoltak. 
1974-től a Haladás Tsz-ben így vállaltam munkát, 12 évig 
pincemester voltam. Természetesen tovább folytattuk a 
gazdálkodást. Később már nagyobban ment a termelés és 
leginkább Szolnokra jártunk a feleségemmel piacra. Mindig 

együtt, közösen dolgoztunk. Sajnos 2016-ban elveszítettem 
a nejemet, azóta is fáj, nagyon hiányzik. 70 évig éltünk 
együtt, 90 éves korában halt meg. A kertben sok virágot 
termesztek, azt viszem ki a sírjára. 
Az egészségem jó volna, csak a hallásommal és a látásommal 
van baj. A ház körül, az udvarban tevékenykedek, magam 
körül rendet csinálok. Tyúkjaim vannak, ellátnak tojással 
és jó érzéssel tölt el, ha gondozhatom őket. Van kutyám, 
macskáim, reggel már az ajtóban várnak, hogy megetessem 
őket.
A tanyámon érzem jól magam az emlékeimmel. Itt vagyok 
itthon. Keresztlányunk és családja az, akire támaszkodhatom, 
Ő a gondviselőm. Csak jót mondhatok rájuk, mindig hozzák 
a főtt ételt és mindent, ami az ellátásomhoz szükséges. 
Férjével együtt szinte naponta jönnek, gondolnak rám, 
ellátnak gyümölcsökkel, finomságokkal is, csak dicsérni 
tudom Őket. 
Azt üzenem a nyársapátiaknak, hogy csak jó érje őket, 
legyenek egészségesek, éljenek szép családi életet.
Kedves Feri bácsi! Ennél szebbet én sem kívánhatnék 
Önnek. Éljen még jó egészségben sokáig! Remélem, hogy 
100 éves korában is beszélgethetünk majd!”
A község lakosai és a Nyársapáti Hírmondó munkatársai 
nevében szívből gratulálunk, és továbbra is jó egészséget 
kívánunk!

Tisztelettel: Nagyné Kovács Éva
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Gajda Ferenc 100 éves
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Tisztelt Választópolgárok!

A Köztársasági Elnök 2022. április 3. napjára, vasárnapra tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását és az 
országos népszavazást.

Nyársapáton két szavazókörben adhatják le voksaikat a választópolgárok.
1. számú szavazókör: Művelődési Ház (Nyársapát, Szarka Mihály u. 7.)
2. számú szavazókör: Általános Iskola (Nyársapát, József A. út 6.)

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 2022. február 11-ig értesítést kapnak. A magyarországi 
lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat. A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó 
választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein 
adhatja le szavazatát. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) által létrehozott központi 
névjegyzék tartalmazza a választópolgárok adatait, valamint a választásokkal kapcsolatosan tett külön nyilatkozatait. 

A választási eljárásról szóló törvény értelmében a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti
a. szavazási segítség iránti igényének,
b. személyes adatai kiadása megtiltásának bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését.

a) Szavazási segítség iránti igény
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére

•	 a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
•	 az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,
•	 a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon a szavazás napján,
•	 akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.

Braille-írással ellátott szavazósablont 2022. március 25. (péntek) 16.00 óráig lehet kérni.

b) Személyes adatai kiadásának megtiltása
A választási iroda a jelölő szervezet, jelölt kérésére köteles átadni a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok 
név- és lakcímadatait annak érdekében, hogy a választási kampány keretében - mely 2022. február 12-től 2022. április 
3-án 19:00 óráig tart - a választópolgárokat közvetlenül, névre szólóan megcímzett küldemények útján vagy személyesen 
felkereshessék.
 A választópolgár viszont megtilthatja névjegyzéki adatai kampánycélú kiadását. Az adatok kiadásának megtiltása csak a 
kampánycélú adatkiadásra terjed ki. A személyes adatok ilyen célú kiadására a tiltás nem terjed ki.

c) Személyiadat- és lakcímnyilvántartásban (SZL) kezelt adatok kiadásának megtiltása 
Az SZL-ben kezelt adatokra vonatkozó önrendelkezési jog gyakorlásának módját a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény állapítja meg. A Ve. lehetővé teszi, hogy a névjegyzéki adatok 
kiadásának megtiltása mellett a polgár az SZL-ben nyilvántartott adatainak szolgáltatását tiltó nyilatkozatot is tegyen. Ez 
a nyilatkozat csak annyiban függ össze a választási eljárással, hogy ugyanazon formanyomtatványon is benyújtható, mint 
a névjegyzékkel kapcsolatos kérelem. Az ilyen kérelem elbírálásának eredménye automatikusan átvezetésre kerül az 
SZL-ben.

Fenti kérelmeken kívül lehetőség van a szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan a külképviseleti névjegyzékbe vétel 
iránti kérelmet, átjelentkezési kérelmet, illetve mozgóurna iránti kérelmet is benyújtani.

Szavazás külföldön
Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, legkésőbb 
2022. március 25. (péntek) 16.00 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe. 
(A kérelmező adatai módosítását legkésőbb március 25-én, 16:00 óráig kérheti.) 
Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően módosítja korábbi szándékát, és mégis Magyarországon 
szeretne szavazni, legkésőbb 2022. március 30. (szerda) 16.00 óráig kérheti a külképviseleti névjegyzékből való 
törlését és a lakóhely szerinti szavazóköri névjegyzékbe történő visszavételét.

Levélben szavazás:
Magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár legkésőbb 2022. március 9-én (szerda) 16:00 óráig kérheti a 
központi névjegyzékbe, és ez alapján a levélben szavazók jegyzékébe történő felvételét a Nemzeti Választási Irodától.

Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol
Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége van arra, hogy 
átjelentkezésre irányuló kérelmet terjesszen elő. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését 
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követően, de legkésőbb 2022. március 25. (péntek) 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. 
Az átjelentkezés iránti kérelem legkésőbb március 25-én 16:00 óráig módosítható, illetve 
levélben, vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus úton – vissza is vonható. 
Személyesen, vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus úton 2022. április 1-én (péntek) 16:00 óráig 
vonható vissza.

Szavazás mozgóurnával
Aki egészségi állapota, vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, 
mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.
A kérelem benyújtása:

•	 a HVI-hez: 
o levélben, vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus úton 2022. március 30. (szerda) 16:00 óráig,
o személyesen, vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus úton 2022. április 1. (péntek) 16:00 

óráig,
o 2022. április 1-én 16:00 órát követően csak elektronikus azonosítást követő elektronikus úton 2022. 

április 3-án 12:00 óráig.
•	 A szavazás napján 12:00 óráig az illetékes szszb-hez meghatalmazott útján, vagy meghatalmazással nem 

rendelkező személy általi kézbesítéssel.

Mozgóurna írásban kérhető, a kérelmező adatai pontos feltüntetésével, az igénylés indokával és aláírással ellátott 
bejelentésben!

Aki átjelentkezési kérelem alapján lakóhelyétől eltérő településen és mozgóurnával szeretne szavazni, az a kérelmét 
a szavazás napján csak a kijelölt szavazókörben adhatja le, a kijelölt szavazókör címét a kérelem alapján készített 
értesítő tartalmazza.

A fenti kérelmek benyújthatók
•	 személyesen a lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában,
•	 levélben, elektronikusan a választás hivatalos honlapján.

Az elektronikus kérelmek elérhetőek a Nemzeti Választási Iroda honlapján: www.valasztas.hu. 

A választással kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi Választási Iroda tagjai közül az alábbi személyekhez 
fordulhatnak: 
dr. Bicskei Krisztina HVI vezető jegyzo@nyarsapat.hu 06 53-589-203 
Regdon Jánosné HVI vezető-helyettes regdonne@nyarsapathivatal.t-online.hu 06 53-389-111/14 mellék

Helyi Választási Iroda címe: Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2712 Nyársapát, Arany János u. 11.

dr. Bicskei Krisztina HVI vezető
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Közösségi ház fejlesztése Nyársapáton

Nyársapát Hunor Vadásztársaság és Természetvédő Egyesület

Nyársapát Község Önkormányzata pályázatot kíván 
benyújtani a tulajdonát képező Nyársapát, Új u. 2. szám 
alatti közösségi ház bővítésére a Magyar Falu Program 
keretében az „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 
fejlesztése” című alprogramjára. A tervek szerint 83 m2 
nagyságú területbővítéssel az alábbi helyiségek kerülnének 
kialakításra: előtér, öt szoba, három fürdőszoba, közlekedő, 

konyha, folyosó, akadálymentes mosdó, két terasz., 
kazánház. Az épület új nyílászárókat, új tetőt, szigetelést 
illetve homlokzati festést is kapna. Továbbá megújulna a 
villamoshálózat illetve a fűtési rendszer is.
Bízunk pályázatunk sikeres elbírálásában. 

Kis Miklós polgármester

Nyársapát község vadásztársasága 1997 óta működik a 
településen.
A vadásztársaság 2020-ban a Magyar Falu Program Falusi 
Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és 
feltételeinek támogatása” címmel sikeresen vett részt egy 
kiírt pályázaton, mellyel 6 millió forint vissza nem térítendő 
támogatást nyert el.
Pályázatunk célja a már tulajdonunkban álló, az 1900-as 
évek elején készült épület külső felújítása volt. A felújítás 
során kizárólag Nyársapát község vállalkozóit alkalmaztuk. 
A felújítás alatt ügyeltünk a kor és tájhű megjelenés 
további fenntartásában, olyan mértékben, amelyet a 
költségeink megengedtek. A vályog falakat letisztítottuk, a 
sérült helyeken a falazatot kijavítottuk. Korhű küllemmel 
felújítottuk a falazatot, a nyílászárók helyzetét, az ablak/ajtó 
nyílásainak méretét nem változtattuk. Egyedi gyártású, fa 
nyílászárókat építettünk be. A tetőszerkezetet korhű méret 

arányosság mellett építettük ki. A belső, közel muzeális 
értékű fa szerkezeteket érintetlenül hagytuk az utókornak. 
Az udvaron tereprendezést végeztünk, melynek keretében a 
gyomosító sarjadék fákat eltávolítottuk, az épületre veszélyt 
jelentő, idős korhadt nyárfákat visszavágtuk. A terepet sík 
szintre hoztuk. Az épületet beton járdával vettük körül. 
A meglévő fúrt kutat kitisztítottuk és ismét vízkinyerésre 
alkalmassá tettük. Új villany bekötést valósítottunk meg. A 
megvalósításhoz a vadásztársaság 2,3 millió forint önerőt 
használt fel.
A megvalósult beruházás Faragó Máté és Faragó Martin 
nyársapáti mesterek munkáját dicséri. 

A támogatást megköszönve, a mesterek munkáját elismerve:

Farkas Albert Zsolt
Nyársapát Hunor Vadásztársaság és Természetvédő Egyesület elnöke
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Győri Gábor r. zászlós, 
körzeti megbízott 

telefonszáma: 
70/492-0784

Perna Pál a Magyar Kultúra Lovagja!

Nagy örömmel adjuk közre a hírt, hogy -  a nyársapáti 
születésű, és kis falunkhoz mind a mai napig szeretettel 
kötődő - Perna Pál, a Gödöllő Környéki Regionális 
Turisztikai Egyesület elnöke 2022. január 22-én a Stefánia 
Palotában tartott Magyar Kultúra Napja Gálán átvehette a 
Magyar Kultúra Lovagja címet! 
Pali bácsi már több évtizede munkálkodik a turizmus és a 
kultúra fejlesztéséért a sikeres, nagy múltra visszatekintő 
egyesület elnökeként, melybe bevonta községünket is. 
A megérdemelt kitüntetéshez szívből gratulálunk, jó 
egészséget és további sikereket kívánunk! 

Tisztelettel: 
Nagyné Kovács Éva

Közérdekű telefonszámok:

Orvosi rendelő: 53/389-003
Fogorvosi rendelő: 53/369-918
Védőnői szolgálat: 30/340-3349
Családsegítő szolgálat: 53/310-003
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Az ősi titok
„Oh jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok

S azt meg kell védened. Hallgass reám. Egy láthatatlan lángolás
Teremté meg e nagy világot s benne az lobog. Mert néked is van 

lángod: Szent e nyelv! S több kincsed nincs neked! Oly csodás 
nyelv a magyar. Révület fog el, ha rágondolok is.

Ne hagyd tehát, hogy elmerüljön, visszasüllyedjen a ködbe, 
melyből származott

E nemes-szép alakzat…” F. M.

Azt is mondják, hogy a magyar nyelv Isten nyelve. 
Talán jóval régibb, mint amit tanítanak az iskolában, az 
egyetemen. Ma az őstörténet kutatás első számú adu-ásza 
a gének vizsgálata, persze ezzel nem azt akarom állítani, 
hogy a tárgyi, írásos, nyelvi stb. emlékek nem fontosak, de 
most úgy tűnik nem perdöntők. Egy kutatócsoport a 2000-
es évek elején jelezte, hogy megtalálták az ősgént, ami kb. 
30-35000 éves lehet. Alapos kutatás után megállapították, 
hogy a székely és a magyar (a kettő egységben van) a többi 
néphez viszonyítva jelentősen nagyobb számban hordozzák 
még ma is ezeket a géneket. Ezt a kutatási eredményt sajnos 
hazánkban előbb eltitkolták, azt az újságkiadványt, amiben 
megjelent, minden könyvtárból visszakérték. Szerencsére 
manapság már több helyen fellelhető. Ebből egyértelműen 
bizonyítottnak vélhetjük, hogy őseink a Kárpát-medencében 
már több tízezer éve itt voltak, esetleg kelet, dél-kelet 
felé kivándorolhattak, mert a lakosság szaporodása ezt 
indokolttá tette. Majd Árpádék újra egyesítették népünket. 
Tehát ősi nép vagyunk, a nyelvünk is az.

Párizs vezető egyetemén vizsgálták az ősi nyelvgyököket, 
hogy jelenleg mennyi található a ma használatos nyelvekben. 
Az eredmény számunkra nagyon elgondolkoztató, hiszen 
a mi nyelvünkben 68%-ban még ma is megtalálhatók. 
Összehasonlítva a szanszkritban 11 %-ban, a latin, 
germánban 5 %-ban, az angolban ugyanez 4 %-ban található 
csupán. 

Az is feltűnő lehet, hogy eddig a szabír, sumér, egyiptomi, 
etruszk rokonságról vagy folytatva szkíta, hun, stb-
ről akadémiai körökben semmit nem lehetett hallani. 
Szerencsére 3-4 éve komoly áttörés tapasztalható a magyar 
őstörténet kutatásban. 

Kérdezhetné valaki, a nyelvi emlékeink miért olyan 
gyérek? Először is hál’Istennek nem is azok, de valójában 
a rovásírással karcolt, faragott, vésett pálcákat István 
király idején kötelezően be kellett szolgáltatni, amit ezek 
után elégettek, így elvesztek a kutatás számára. A nyugati 
civilizációhoz való „lehorgonyzásunk” ezzel végérvényessé 
vált, s ami után a latin írás terjedt el. 

Jónéhányan említik, hogy a magyar nyelv kozmikus nyelv. 
Ez talán azt jelentheti, hogy óriási ősi bölcsesség van benne. 
Azt is állítják, hogy kettes számrendszer szerint van kódolva. 

Erre jellemző példa, hogy az egyszeműt félszeműnek, a 
házasoknál a nőt feleségnek mondja a magyar. 

Volt egy kivételesen fontos, alap szavunk, amit a magyar 
nyelvújítóink szinte kitöröltek a szótárunkból. Ez a SZER 
szó. Azt tudni kell, hogy nyelvünkben korábban a ragok is 
önálló jelentéssel bírhattak. A szer szónak a jelentése – Isteni 
energia, amitől valami működik. Elődeink megtartották a 
SZER-t – a szertartást (ma országgyűlésnek nevezhetnénk) 
Pusztaszeren, amikor visszatértek a Kárpát-medencébe. 
A SZERelem, a SZERet, gyógySZER, vegySZER, 
SZERszám, rendSZER és még sorolhatnánk, mind-mind 
ezt a fontos nyelvi elemet tartalmazza. A SZERtelen szó azt 
jelenti pl., hogy izgő-mozgó, esetleg rossz, hiányzik belőle 
az isteni rendSZERező energia, harmónia.

Az egyiptomi nyelvvel, hieroglifákkal is összefüggést 
fedezhetünk fel pl.: az egyik ilyen ősi egyiptomi jel a 
farokuszonyán álló hal, aminek a jelentése a halál volt. A 
HAL áll, mert a Nílusban elpusztult hal nem vízszintesen 
sodródott, hanem függőlegesen.

A magyar nyelv alapja a logika és a matematika, ami egész 
az kettő, az egészhez kettő kell. Pl.: ügyvéd – ügyfél nem 
fél ember, hanem a dolog egyik része. Sok szavunk van, ami 
eggyel kezdődik, de legkevesebb kettőről szól pl.: egyenlet 
– aminek két oldala van, vagy még érdekesebb az együttes 
szó. Mivel őseink dobbal zenéltek, ami ütős hangszer, egy-
üt-es-t alkottak, tehát ez a szavunk tartalmazza a dob ütést 
is. Kisgyerekeink is kettős szavakkal kezdik a beszédet: 
mama, papa, tata stb., mégis az egységről szólnak. 

Felhívom még a figyelmet a magán és mássalhangzók és 
a magas és mélyhangzók különleges szerepére. Az ősi 
magyar nyelv egyedül a földön, amely mássalhangzó alapú, 
mert a rováspálcákra nagyrészt a mássalhangzókat vésték és 
mégis el lehetett olvasni a szöveget, ha a magánhangzókat 
képzeletükben behelyezték a szövegkörnyezetbe. 
Magánhangzóink lehetnek magasak pl.: ide, az i és az e 
miatt magas hangrendű. Ilyenkor valaki vagy valami közelít 
hozzánk, ha eltávolodik tőlünk azt mondjuk, oda (o, a mély 
hangrendű hangok). Ez nem más, mint a Doppler effektus: 
ha egy motor közelít hozzánk, a hangját egyre magasabbnak 
érzékeljük, amikor távolodik, a hang egyre mélyül. A magyar 
nyelvbe őseink több ezer évvel ezelőtt már belekódolták ezt 
a modernkori egyetemes tudást. Persze mondhatja valaki, 
hogy ez véletlen, de akkor az ember megjuhászodik ebben a 
kérdésben, amikor a szakemberek több száz hasonló példát 
felsorolnak. 

Némi szubjektív dolgot is szeretnék bevonni az írásomba 
a második rész vége felé. Mostanában sok Márai és Krúdy 
regényt olvasok. Ők nem a sziporkázó események bajnokai, 
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Pest Megyei Kormányhivatal 
Nagykőrösi Járási Hivatala

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

de az a nyelvezet, az a prózában megjelenő lírai szépség 
folyamatosan elámít. És csak azt tudom ismételgetni, 
hogyan lehet valaki ilyen zseniális, vagy nyelvünket hogyan 
alkalmazzák ennyire művészien szemléletes módon. 

Régen a tény – igazság – valóság fűzére teljes logikai egység 
volt. Manapság a tények elhanyagolhatóak, a valóság és 
az igazság relativizálható. A lényeg az elbeszélési mód, 
modernül a narratíva. Sokszor a média gyártja a tényeket és 
az igazságot, még akkor is, ha hazugság az egész. Minket 
fogyasztókat pedig jól megetetnek vele, természetesen, 
ha hagyjuk magunkat. Az is jellemző, hogy a kiábrándult, 
bizalmatlan tömeg főleg azt hiszi el igaznak és valódinak, 
amit elég sokszor olvashat vagy hallhat a közösségi 
médiában.

 Tudom régimódi vagyok, de koromnál fogva más nem 
is nagyon lehetnék. Javasom, ha jót akarunk magunknak, 
gyerekeinknek, a facebook és más hasonló platformok 
mellett olvassunk, olvassanak klasszikusokat, Jókait, 
Gárdonyit, Kosztolányit, stb. Tudom, hogy még a magyar 

szakos tanárok közül sem mindenki tartja ezeket az 
írókat aktuálisnak, nem baj. De hagyományos értékeket 
tartalmaznak és viszonylag nyugisan szórakoztatnak. Ez 
alapján békés, katartikus szórakozást kívánok a könyvekhez 
minden nyársapáti olvasónak. 

A végére ezt a néhány sort nem iróniának és politikumnak 
szeretném szánni, hanem egyfajta kulturális tényként 
állítom. Az ideológiák mindig is befurakodtak a társadalom 
minden szegmensébe. Képzelje el kedves olvasó, hogy 
pár kilométerre a határunktól nevezetesen Bécsben már az 
egyetemen nem lehet úgy megszólítani a hallgatóságot, hogy 
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!” mert mögötte egy ideológia 
bujkál. Milyen bölcsek voltak eleink, hogy nyelvünkbe nem 
építették bele a különböző nemeket, tehát mi nyugodtak 
lehetünk, a jövőben nyelvünket nemi identitás miatt nem 
fogják megváltoztatni. 

Tisztelettel: 
Tóth Tibor

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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Óvodai hírek

Mint minden évben, az idén januárban is projekt feladatul 
jelöltük ki a felnőttek különböző foglalkozásainak, 
szakmájának megismerését. Képek és IKT eszközök 
segítségével beszélgettünk róla, most pedig még 
szemléletesebbé szerettük volna tenni a szülők bevonásával.
Néhány nagyon kedves apuka kérésünkre elvállalta, hogy 
bejön az óvodába, és egy kis előadás keretében beszél a 
foglalkozásáról, munkájáról. A beszélgetés interaktívan 

folyt, a gyerekek közben kérdezhettek, megvizsgálhatták 
a mentős, a rendőr, a fociedző munkáját. Megcsodálhattuk 
az egyenruhájukat, felszerelésüket, az általuk használt 
munkaeszközöket. Hatalmas élmény volt a gyerekeknek! 
Köszönjük szépen Cseh Zoltánnak, Mogyorósi Zsoltnak és 
Győri Gábornak a lelkes hozzáállást és a színes előadást.

Óvó nénik

Mesterségek hete az óvodában

A tél beköszöntével sokat beszélgettünk az óvodában arról, 
hogy hogyan védekezzünk a hideg ellen. Óvodánkban 
nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek környezettudatos 
magatartásának formálására, a környezet védelmére. 
Madáretetőket készítettünk, a gyerekekkel eleséget 
tettünk az etetőkbe. Köszönjük a szülők segítségét, a sok 
madáreleséget és flakonokat. A projekt sikeresen zárult, 
mert a gyerekek naponta figyelmeztetnek bennünket arra, 
hogy ne felejtsük el megetetni a madarakat.

Süni csoportos óvó nénik

Madarak gondozása télen
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Házhoz menő csomagolási és zöldhulladék
Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lom hulladékok gyűjtéséről. 
Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2022.
jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.

6. 3. 3.; 31. 28. 26. 23. 21. 18. 15. 13. 10. 8.

Fenyőgyűjtés: január 6. és 20.
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 2022.
jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.

6.; 20. 3.; 17. 3., 17.; 31. 14.; 28. 12.; 26. 9.; 23. 7.; 21. 4.; 18. 1.; 15.; 29. 13.; 27. 10.; 24. 8.; 22.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére 
szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak.
Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül 
kihelyezhető bármely átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól látható módon 
megjelölt (sárga színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is.
Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges 
hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!

FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on történik! (József 
A. u.)

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) házhoz menő rendszerrel 
végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.

Zsák értékesítés
cím helyszín ügyfélfogadás

Nyársapát, József A. u. 12. COOP Élelmiszer
H -P: 6.00 – 18.00
Szo: 6.00 – 13.00
V: 6.00 – 12.00

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés
cím ügyfélfogadás telefon e-mail honlap

DTkH Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Kút u. 5.

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

53/500-152
53/500-153 ugyfelszolgalat@dtkh.hu www.dtkh.hu

Kérjük fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínek és nyitva-tartások tekintetében, mert a járványügyi helyzettől 
függően eltérhetnek a feltüntetetettektől!
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Majorette felhívás!
Kedves ISKOLÁS diákok! Kedves volt tanítványaink!

Szeretettel várunk benneteket majorette csoportunk 
és közösségünk új és régi tagjaként! 

Ha szereted a zenét, a táncot, a mozgást és a szépet, 
csatlakozz hozzánk! 

Várjuk jelentkezésed! 
telefon: +36/30-215-01-55

Anikó néni

Anikó Fodrászat

Fodrászat: 
hétfő-szerda-péntek: 

délután

kedd-csütörtök-szombat: 
délelőtt

Bejelentkezés a 
fodrászüzletben valamint a 

06-20-485-2913, 53-389-106 
telefonszámon.

ANYAKÖNYVI  HÍREK
Hirdetések

Született:

Lunka Mihály és Melniciuc 
Larissa Nyársapát, Széchenyi u. 
49. szám alatti lakosok DOMINIK 
nevű gyermekük 2022. január 
5-én.

Bogár András és Maco Emese 
Nyársapát, XIII. d. 4. szám 
alatti lakosok ANDRÁS nevű 
gyermekük 2022. január 11-én.

Tóth Kálmán és Sárvári Mária 
Nyársapát, Zrínyi Mihály u. 
14. szám alatti lakosok VIRÁG 
VIVIEN nevű gyermekük 2022. 
január 14-én.

Fekete Zoltán és Varjú Renáta 
Nyársapát, Széchenyi u. 47. szám 
alatti lakosok KORNÉL nevű 
gyermekük 2022. január 17-én.

Köszöntjük az újszülötteket!

Meghalt:

Kiss Katalin Nyársapát, Iskola 
utca 8. szám alatti lakos 2021. de-
cember 25-én, 49 éves volt.

Mata Lászlóné szül.: Öhler Mária 
Borbála Nyársapát, Zrínyi Mihály 
u. 1. szám alatti lakos 2021. de-
cember 30-án, 79 éves volt.

Zatykó Istvánné szül.: Andó Te-
rézia Nyársapát, Rákóczi u. 17. 
szám alatti lakos 2022. január 15-
én, 93 éves volt.

Emléküket őrizzük!

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!

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik Mata Lászlóné 
szül.: Öhler Mária Borbála 
temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik Zatykó Istvánné 
szül.: Andó Terézia temetésén 
megjelentek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, fájdalmunkban 
osztoztak.

A gyászoló család
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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

NYÁRSAPÁTI HÍRMONDÓ

KIADJA: Nyársapát Község Önkormányzata
FELELŐS KIADÓ: Kis Miklós polgármester
FŐSZERKESZTŐ: Kiss Andrea
SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Dombovári-Godó 
Zsuzsanna, Kiss Andrea, Nagyné Kovács Éva
FOTÓK: Kiss Andrea, Makó András, Varga Irén
E-MAIL: polgarmester@nyarsapat.hu

A 151. SZÁMTÓL KEZDŐDŐEN A HÍRMONDÓ 
TELJES SZÖVEGE 

AZ INTERNETEN IS OLVASHATÓ.
www.nyarsapat.hu címen.

CÍM: 2712 Nyársapát, Arany János utca 11.
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: B/PHF/1171/P/1993.
KÉSZÜLT:

APÁTI NYOMDA
2700 Cegléd, Csatorna utca 8.

500 példányban megjelenő 
INGYENES tájékoztató kiadvány.


