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Tisztelt Nyársapáti Lakosok,
választásra jogosult
Polgárok!
2022. április 3-a a soron következő parlamenti választás
és a gyermekvédelmi törtvényről való véleményalkotás
napja nem csupán 4 évre, hanem lehet, hogy hosszú távon
befolyásolja hazánk, természetesen falunk és az itt élő egyes
emberek életét.
Hihetetlenül felgyorsult, változó, sok szempontból zaklatott,
bizonytalan világunkban a bölcs, átgondolt szavazatokra
mindannyiónknak szüksége van. Arra kérek és biztatok
mindenkit, aki jogosult, hogy teljesítse állampolgári
kötelességét és szavazatával jelezze a szíve és az esze
döntését a haza, családja és saját érdekében.
Hiszen, ha közömbösen állunk ehhez a fontos helyzethez,
még ennyire sem tudunk küzdeni, áldozatot hozni közös
és egyéni sorsunkért, lehet-e jogunk később kérni, esetleg
követelni, javaslatot tenni?
Szerintem nagyon fontos érdekünk a szavazáson való
részvétel! A motiválásom, biztatásom azért is helytálló,
mert amióta szabad választások vannak, Pest megyében
Nyársapáton a legalacsonyabb a részvétel.

Most kérem, közösen javítsunk ezen a helyzeten!
Közösen megnyugtatóbb, demokratikusabb,
jobb döntést hozhatunk!
Kis Miklós
Nyársapát polgármestere
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Aranyosi Ervin:
Mindennap ünnepellek

Március 8 (plusz egész év)
Minden lánynak és nőnek, fiatalnak, középkorúnak és
idősödőnek boldog Nőnapot kíván falunk összes fiúja és
férfija! Kívánjuk, hogy egészségben, jókedvben, tetterőben
teljesedjetek ki, s valósítsátok meg (nagyon válogatva)
azokat az ősi és modern értékeket, amitől szebb lesz a saját
életetek, családotok élete, és mi életünk is.
Az állandó „harc” a nemek között valódi is meg nem is.
Ezért hívja a női házastársat a magyar gondolkozás és nyelv
feleségnek, mert fél meg fél az egész. Nincs más normális út,
ami gyümölcsöt (boldogító gyermeket) teremhet, csak egy
nő és egy férfi szerelmes viszonya. Nem csupán tisztelünk
Titeket, hanem becsülünk és szeretünk, sőt van egy titkos
gondolatunk és érzésünk – szerelmesek is vagyunk belétek
– ez kérem maradjon titok!

Mindennap büszkén ünnepellek,
hisz ünnep nekem, hogy te vagy!
Tiszta szívemből úgy szeretlek,
s akarom, hogy ilyen maradj!
Ha kell szedek neked virágot,
lehozok néhány csillagot.
Minden napom tetőled áldott,
boldog csak melletted vagyok.
Mosolyod, forró ölelésed,
mással nem is pótolható,
naponta a szívembe vésed:
szereteted mindenható.

Sok-sok boldogságot 2022 tavaszán!
Tóth Tibor

Belőled merítem erőmet,
általad vagyok gazdagabb!
A jóság árad rám belőled,
s bátorít mindegyik szavad.
Az élet minden egyes napján,
ünnepeljünk hát nőnapot,
s figyelmem csakis neked adnám,
szép érzéseim megkapod.
Mindennap büszkén ünnepellek,
nem kell ehhez nőnap nekem!
Ha lelkeink egymásra lelnek,
az a te, s az én ünnepem!

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

Győri Gábor r. zászlós,
körzeti megbízott
telefonszáma:
70/492-0784
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Tüdőszűrés Nyársapáton

Testületi ülésen történt...

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT, hogy
NYÁRSAPÁT községben
TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!

Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2022. február 16-án ülésezett. A képviselőtestület elfogadta a Nyársapáti Közös Önkormányzati
Hivatal és Nyársapát Község Önkormányzatának
2022. évi költségvetését 491.196.124 Ft bevételi és
A vizsgálat ideje:
kiadási főösszeggel. A folytatásban a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló törvény módosítása
2022. április 11. hétfő
alapján jóváhagyta Kis Miklós polgármester havi bruttó
13 órától 17.30 óráig
illetményének és költségtérítésének megállapítását, illetve
elfogadták a polgármester 2022. évi szabadságolásának
2022. április 12. kedd
ütemtervét. A testület meghatározta az óvodai jelentkezés
8 órától 17.30 óráig
időpontját a 2022/2023-as nevelési évre, valamint a nyári
nyitvatartási időt. A képviselő-testület az idei éveben is
A tüdőszűrés helye:
az igazgatási szünet elrendelése mellett döntött. Korábbi
Szarka Mihály Művelődési és Szabadidőközpont Nyársapát, testületi ülés alkalmával a képviselők már döntöttek arról,
hogy az új két csoportos bölcsőde a Nyársapáti Általános
Szarka Mihály u. 7.
Művelődési Központ intézményegységeként fog működni,
így szükségessé vált a Nyársapáti ÁMK Alapító Okiratát
Személyazonosító igazolványt, TAJ kártyát és az előző
módosítani. Következő napirenden az szavazatszámlálói
évben kapott tüdőszűrő igazolást hozza magával!
bizottsági tagok megválasztása szerepelt. A továbbiakban
egyhangú döntés született arról, hogy Nyársapát Község
MASZK VISELÉSE KÖTELEZŐ!
Önkormányzata pályázatot hirdet vegyes háziorvosi
Dr. Bicskei Krisztina jegyző praxis működtetésére. Az iskolai, óvodai közétkeztetés
ellátására vonatkozóan is pályázat kiírása mellett szavaztak
a képviselők. Polgármester úr tájékoztatta a testület
tagjait az orvosi szolgálati lakás, valamint a közösségi
ház felújításáról. A Szövetkezeti utca, Posta, valamint a
Szarka Mihály utca fásításának terveiről számolt be. Az
Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös részére 200.000.Ft támogatást szavaztak meg a képviselők. Az egyebek
napirendi pont keretében polgármester úr tájékoztatta a
képviselő-testületet a folyamatban lévő beruházásokról.
Kis Miklós
polgármester

Közérdekű telefonszámok:
Orvosi rendelő:

53/389-003
dr. Fekete László:
70/771-8955
Fogorvosi rendelő:
53/369-918
Védőnői szolgálat:
30/340-3349
Családsegítő szolgálat:
53/310-003
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KEHOP projekt keretében biztosított edényzet a csomagolási hulladékok
gyűjtésének szolgálatában
A KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosító számú, a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a
Duna-Tisza közi régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”
elnevezésű projektet a Duna-Tisza Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás és
az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. konzorciuma valósítja meg, melynek egyik célja a
közszolgáltatásba bevont ingatlanok azon részének edényzettel történő ellátása, ahol jelenleg az elkülönített
hulladékgyűjtésre nem biztosított az edényzet. A papír, műanyag, fém anyagáramok házhoz menő gyűjtésének
fejlesztését a beszerzésre került edényzetek kiosztásával kívánja megvalósítani.
Társaságunk, a DTkH Nonprofit Kft. ütemezett formában megkezdte az edényzetek osztását. Amennyiben
előzetes értesítést követően, már átvette az edényt, azt kizárólag a csomagolási hulladékok szelektív gyűjtésére
használja!
A csomagolási hulladék tehát a projekt keretében biztosított sárga fedelű, kék testű szabványos edényzetben
helyezhető ki a megadott gyűjtési napon.
Eddig egyszerűen hangzik, és ez a gyakorlatban is ilyen egyszerű! Járjuk körbe a szelektív gyűjtést, hogyan
végezzük jól!

Mi kerülhet a SÁRGA fedelű edényzetbe?
 papír (tisztán, laposra hajtogatva): kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek
papírdobozai, színes és fekete-fehér újság, szórólap, prospektus, irodai papír, füzet.
 műanyag (kiöblítve, laposra taposva): színes- és víztiszta PET palack, kupak (üdítős, ásványvizes),
kozmetikai és tisztítószerek flakonjai (pl: samponos, öblítős, mosogatószeres), reklámszatyor,
nylonzacskó, csomagolófólia, fólia (zsugor és strech), joghurtos, tejfölös és margarinos dobozok,
 fém- és italos kartondoboz (kiöblítve, laposra taposva): fém italos doboz (pl: üdítős, sörös, energiaitalos),
tartós tej és üdítők dobozai (TetraPack), konzervdoboz

Lapítsd, taposd, tömörítsd!
A gyűjtés egyik FONTOS momentuma, hogy lehetőség szerint az edényzetbe a lehető legkisebb térfogattal
helyezd el a műanyag palackokat, flakonokat, dobozokat! Lapítsd ki az italos kartonokat, a palackokat is. A
műanyag kupakokat nem szükséges visszacsavarni! Mindezek elősegítik, hogy több csomagolóanyag férjen az
edényzetbe, ezáltal a gyűjtőjárművekbe is!

Hidd el, jól megférnek egymás mellett!
Ne botránkozz meg azon, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékokat összeöntjük! Az összegyűjtött csomagolási
hulladékokat válogatóműveinkbe szállítjuk, ahol megtörténik a frakciók utólagos külön válogatása. A frakciók
együttes gyűjtésének egyrészt gazdaságossági okai vannak, illetve a korábban a gyűjtőszigeteken alkalmazott
frakciónkénti különgyűjtés csekély mértékben valósult meg, ezért minden esetben így is szükséges volt az
utólagos válogatás!
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Kiöblítve?! IGEN!
Egyes flakonokat, ételes dobozokat és olajos palackokat elvileg el kellene mosogatni, mielőtt az edényzetbe
kerülnek. Sokakban megfogalmazódik, hogy a mosogatással azonban vizet pocsékolunk, és ezzel többet ártunk
a környezetünknek. Vagy mégsem? Nem azt várjuk el, hogy patyolat tiszta legyen, csupán azt, hogy makacs
szennyeződések ne legyenek benne/rajta. Elég, ha például a mosogatás végén a mosogatóvízben átöblítjük,
vagy szükség szerint szivaccsal eltávolítjuk a szennyeződéseket!
Különösen fontos mozzanata ez a gyűjtésnek, mivel ugyanabba az edényzetbe kell rakni az összes szelektíven
gyűjtött hulladékot (vagyis a műanyag, a papír és a fém együtt) és ha más anyagokkal szennyeződnek, sajnos
nem hasznosíthatóak újra!
Az sem elhanyagolható szempont, hogy otthon sem büdösödnek az edényzetben az elszállítás időpontjáig.

Most beszéljük arról is, mit ne tegyél az edényzetbe!
NE tegyél a SÁRGA fedelű edényzetbe üveget, használt papír zsebkendőt, szalvétákat, felvágottak
csomagolását, hungarocellt, CD-lemezt, magnó- és videokazettát, egyéb műanyagnak ítélt hulladékot (pl.
nejlonharisnya), ezek a kommunális edénybe kell, hogy kerüljenek!
A színes és színtelen öblös üveg (italos üveg) elhelyezésére keresd a településen kihelyezett üveggyűjtő
konténereket! Köszönjük!
Amennyiben mégis előfordult, hogy szennyezett vagy szelektíven nem gyűjthető hulladékot helyeztél a
szelektíves edényzetbe, ne aggódj, az utólagosan a válogatás során a hasznosítható anyagoktól elkülönítve, a
háztartási hulladékokkal együtt került ártalmatlanításra!
Segítsd munkánkat, csak az újrahasznosításra alkalmas hulladékokat gyűjtsd szelektíven!

Ne aggódj, hamarosan rutinná válik!
A szelektív hulladékgyűjtés időpontjairól a www.dtkh.hu oldalon tájékozódhatsz. További kérdések esetén
Ügyfélszolgálataink elérhetőségein állunk szíves rendelkezésedre!

Itt a lehetőség, valóban otthon kezdődik a környezet megóvása!
Gyűjtsünk együtt!
DTkH Nonprofit Kft.

Tisztelt Lakosság!
A DTKH Nonprofit Kft. a szelektív hulladék gyűjtéséhez szükséges 120 literes, gurulós hulladékgyűjtő edényt az alábbiakban megjelölt feltételek szerint díjmentesen biztosítja azok számára, akik erről értesítést kapnak.
Átvétel helye: Nyársapát, József A. út 16. BÁZIS épülete
Átvétel időpontja:

2022. március 9. (szerda) 8.00 - 12.00
március 10. (csütörtök) 8.00 - 12.00
március 11. (péntek) 8.00 - 12.00

Az edények átvételéhez hozza magával a postai úton kapott értesítőt, személyi igazolványát és az adott ingatlanra vonatkozó lakcímkártyát!
Amennyiben más személyt bíznak meg az ügyintézéssel, úgy az értesítő túloldalán lévő meghatalmazást szíveskedjenek
kitölteni és magukkal hozni.
Kis Miklós polgármester
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Választási tudnivalók
Legfontosabb változások az országgyűlési választások és essék: azon kívüli tartózkodási hely nem jelölhető meg.
az országos népszavazás lebonyolításával kapcsolatban Ha a tartózkodási helye (pl. egy kórház szakosztálya)
a szavazókörön kívül található, akkor is szavazhat
A 2022-es országgyűlési választás egyfordulós. Az ország mozgóurnával. Ehhez azonban – amennyiben nem az 5.
106 egyéni választókerületre tagozódik, nincsenek területi számú szavazókör területén lakik - először átjelentkezést
listák. 93 országos listás mandátum szerezhető, összesen 199 kell kérnie a 6. számú szavazókörbe, majd ott mozgóurnát
mandátum. Kedvezményes nemzeti listákra lehet szavazni. igényelnie.
Nincs kampánycsend, de a választás ideje alatt nem lehet
választási gyűlést tartani, illetve a szavazókör bejáratától FIGYELEM: ÁTJELENTKEZÉST NEM kérhet a
számított 150 méteren belül (közterületen) tilos mindenféle szavazás napján, csak a 2022. március 25. (péntek) 16.00
kampánytevékenységet folytatni. A magyarországi óráig.
lakcímmel nem rendelkező választópolgárok regisztráció
után, levélben szavazhatnak. Más választókerületbe történő A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell
átjelentkezéskor az eredeti lakhely szerinti választókerület továbbá az Ön nevét, születési nevét, születési helyét,
anyja nevét, személyi azonosítóját, valamint az
jelöltjeire lehet szavazni.
értesítési címét, ha a helyi választási iroda vezetőjének
Kampányidőszak
döntéséről szóló értesítés kézbesítését nem a
nyilvántartott értesítési címére vagy a magyarországi
A kampányidőszak 2022. február 12-től 2022. lakcímére kéri. Megadhatja továbbá e-mail címét is.
április
3-án
(vasárnap)
19.00
óráig
tart. A szavazatszámláló bizottságnak címzett kérelmet
a bizottsághoz személyesen kell eljuttatni, de
meghatalmazott segítségét ilyenkor is igénybe lehet venni.
Mozgóurnás szavazás
A Helyi Választási Irodának címzett kérelem személyesen,
vagy levélben és: www.valasztas.hu honlapon is benyújtható.
Mozgóurnát igényelhet egy adott szavazókörben, ha A mozgóurnás szavazás esetén a mozgóurnával Önt
szerepel a szavazókör névjegyzékében (azaz lakcíme a szavazatszámláló bizottság két tagja keresi fel
szerint az adott szavazókörben szavazna), ám olyan a szavazás napján. A szavazóhelyiségben történő
fogyatékkal él, amely mozgásában korlátozza, vagy szavazáshoz hasonlóan alá kell írnia a névjegyzéket, hogy
pedig egészségi állapota, fogvatartása nem engedi, megkapja a 3 lepecsételt szavazólapot és a borítékot. A
hogy a szavazóhelyiségben adja le szavazatát. szavazatszámláló bizottságnak kötelessége „a szavazás
Ha Ön mozgóurnát kért és kérelmét elfogadták, NEM titkosságát garantáló körülményeket biztosítani”. Ez azt
mehet a szavazókörbe szavazni, kizárólag az Önhöz érkező jelenti, hogy a bizottság tagjai például nem állhatnak Ön
mozgóurnába adhatja le szavazatát.
fölött, miközben kitölti a szavazólapokat. Ha a bizottság
tagjai nem figyelnének kellőképp a szavazás titkosságára,
A kérelem benyújtása:
vagy más, a környezetében tartózkodók zavarják
Önt, Ön nyugodtan megkérheti őket, hogy legyenek
»» a HVI-hez:
figyelemmel a titkossághoz szükséges körülményekre.
• levélben, vagy elektronikus azonosítás nélküli A szavazatszámláló bizottság Önhöz érkező két tagjának
elektronikus úton 2022. március 30. (szerda) 16:00 ugyanakkor a titkosság biztosítása mellett feladata a
óráig,
választások tisztasága felett is őrködni. Éppen ezért például
joguk van ésszerű, a titkosságot nem sértő lépésekkel
• személyesen, vagy elektronikus azonosítást követő
biztosítani, hogy érvényes szavazólap üresen ne maradjon
elektronikus úton 2022. április 1. (péntek) 16:00 óráig,
egyetlen választópolgárnál sem.
• 2022. április 1-én 16:00 órát követően csak elektronikus
Ki szavazhat?
azonosítást követő elektronikus úton 2022. április 3-án
12:00 óráig.
Az országgyűlési választásokon és az országos
népszavazáson minden nagykorú (18 év feletti) magyar
»» A szavazás napján 12:00 óráig az illetékes szszb-hez
állampolgár részt vehet, kivéve azokat, akiknek a bíróság
meghatalmazott útján, vagy meghatalmazással nem
korlátozta a választójogát gondnoksági eljárásban, valamint
rendelkező személy általi kézbesítéssel.
azokat, akiket a közügyektől eltiltottak.
A
megadott
határidők
minden
esetben
a
Kire szavazhat?
kérelem
BEÉRKEZÉSÉNEK
legkésőbbi
idejét
jelölik.
A
kérelmet
írásban
kell
benyújtani. Az országgyűlési választásokon két szavazattal élhet. Az
A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna igénylésének egyiket az Ön lakóhelye szerinti választókerület országgyűlési
okát és amennyiben a választópolgár nem saját címére egyéni jelöltjére adhatja le. Ezzel a szavazatával
kéri a mozgóurnát (hanem pl. kórházba stb.), akkor egy konkrét személyt juttathat be az Országgyűlésbe.
azt a tartózkodási helyet is meg kell jelölni, ahol a A másik szavazatát egy listára adhatja le. Ha Ön nem kérte,
választópolgárt fel lehet keresni a mozgóurnával. Ez hogy az országgyűlési választásokra is kiterjedő hatállyal
a tartózkodási hely a szavazókör területére kell, hogy nemzetiségi választóként vegyék fel a névjegyzékbe, akkor
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Ön második szavazatát egy országos pártlistára adhatja
le. Ez azt jelenti, hogy nem egy konkrét jelöltre, hanem
pártra szavaz: minél több szavazatot gyűjt össze egy párt,
annál több képviselőt juttat be az Országgyűlésbe egy előre
összeállított listáról.

ezután érkezik, nem állhat be a sorba.
A törvény nem ad lehetőséget a szavazóhelyiség nyitva
tartásának meghosszabbítására, ezért kérem, gondoskodjék
róla, hogy időben megérkezzen a szavazóhelyiségbe!

Ha Ön kérte, hogy az országgyűlési választásokra is Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy a
kiterjedő hatállyal nemzetiségi választóként vegyék fel a szavazóhelyiségben a maszk viselése kötelező!
névjegyzékbe, akkor Ön második szavazatát nemzetiségi A választás eredményének megállapítása
listára adhatja le – pártlistára nem szavazhat.
Az országgyűlési képviselő választás egy fordulós. Az
A szavazás módja
eredmény összesítését követően – ha utóbb a választási
Szavazni csak személyesen lehet, reggel 6 órától 19 óráig. eljárást nem semmisítik meg - országgyűlési képviselő az a
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. Bővebb felvilágosítást a Választási Irodától kaphatnak,
A szavazatszámláló bizottság először megállapítja vagy információkat a www.valasztas.hu honlapról is le
az Ön személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e lehet tölteni.
a névjegyzékben (a szavazatszámláló bizottság
dr. Bicskei Krisztina HVI vezető
munkájának
megkönnyítése
érdekében
javasolt,
hogy a kézhez kapott Értesítőt vigye magával).
A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát
(érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel
vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy
személyi azonosítóját. A 2020. március 11. napján
vagy azt követően lejárt vagy lejáró igazolvány a
veszélyhelyzetre figyelemmel érvényesnek tekintendő.
A választópolgár a fentieket követően megkapja a
lebélyegzett szavazólapokat, az átvételt aláírásával igazolja.
A szavazáshoz szavazófülke áll rendelkezésre, amelyben „Bölcsőde építése Nyársapáton” című beruházás befekitöltheti a szavazólapokat. Érvényesen szavazni csak egy
jelöltre és egy listára lehet, a jelölt neve mellett, illetőleg a jezésének alkalmából rendezett projektzáró ünnepségre.
lista neve felett elhelyezett körbe tollal írt „X” vagy „+” jellel. A projekt azonosítószáma:
Ha több jelölt vagy lista neve mellé, illetve fölé is tesz
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/27
egymást metsző vonalat, a szavazólapja érvénytelen
lesz. Ugyanígy érvénytelen az a szavazólap is, amelyen Rendezvény időpontja:
egyetlen jelölt melletti, illetve lista neve feletti körben
szerepel valamilyen jelzés, de az nem egyértelműen két
egymást metsző vonal. (pl. besatírozott kör vagy „Y” stb.)
Szavazata
érvényességét
úgy
biztosíthatja,
ha
a
leghagyományosabb
„X”
vagy
„+”
jelekkel
egyértelműsíti,
hogy
kire
szavaz.
A népszavazás szavazólapján érvényesen szavazni
kérdésenként csak egy válaszra lehet, a válasz meletti körbe
tollal írt két, egymást metsző vonallal, például (X) vagy (+).
Használhat saját tollat, vagy kérhet tollat a
szavazóhelyiségben is. Nem használhat ceruzát, filctollat
stb. Szavazata ebben az esetben is érvénytelen lesz.
Amennyiben a szavazólap kitöltését elrontotta, helyette
a szavazatszámláló bizottságtól egy alkalommal kérhet
újat, mielőtt a rontott szavazólapot az urnába helyezné.
Amennyiben Ön a lakcíme szerinti szavazókörben
szavaz, Ön nem köteles felhasználni a szavazatszámláló
bizottságtól kapott borítékot, szavazata akkor is érvényes,
ha boríték nélkül dobja be a szavazólapokat az urnába.
Amennyiben Ön átjelentkezéssel – azaz nem a saját állandó
lakcíme szerinti szavazókörben szavaz, a törvény előírja a
boríték lezárását. Ebben az esetben ugyanis az Ön borítékján
feltüntetik az Ön lakcíme szerinti országgyűlési egyéni
választókerületet. A boríték lezárása tehát szavazatának
titkosságát védi.
Szavazatát kizárólag a szavazóhelyiség hivatalos zárásáig –
Magyarországon 19 óráig – adhatja le. Az egyetlen kivétel
a sorban állókra vonatkozik: ha Ön a szavazás napján 19
órakor még sorban áll, leadhatja szavazatát, ha azonban

2022. március 25. (péntek) 15.00 óra

Helyszín:
NYÁRSAPÁTI ÁMK APRAJAFALVA BÖLCSŐDE
2712 Nyársapát, József Attila út 20.
Program:
•
•
•
•
•
•

Himnusz
Óvodások verse
Megnyitó beszéd - Kis Miklós polgármester
Ünnepélyes köszöntő - Földi László országgyűlési
képviselő
Ünnepélyes átadás
A bölcsőde épületének megáldása és szentelése

Megtisztelő megjelenésére számítunk!
Kis Miklós polgármester
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Wass Albertről
A legutóbbi képviselő testületi
ülésünk előtt közmeghallgatásszerű beszélgetés során, erős kritikát
kaptunk, nevezetesen, hogy miért
állítottunk emléket Wass Albertnek.
Indok: szinte alig ismerik falunkban
művészetét, és a távoli Erdélyben
élt, inkább Arany János vagy Petőfi
közelebb áll az alföldi ember
lelkületéhez. Az elgondolásban
van logika, de a probléma szerintem feloldható. Nagyon
sajnálom, ha valóságos a jelzett helyzet, hogy a 12
legolvasottabb írók között tartott művészt kevesen ismerik
kisfalunkban. Ezért fogadják rövid írásomat tömör
bemutatásnak.
Ha az a probléma, hogy a polgárok pénzét fölösleges
dolgokra költjük, az félreértés. Azok a szakrális tárgyak
és helyek, amiket megvalósítottunk, mindig külső vagy
belső felajánlásokból, adományokból valósulhattak meg.
Az a szándékunk, hogy több olyan környezetet hozzunk
létre, ahol imádkozni, emlékezni, ünnepelni, elmélkedni
lehet életünkről, sorsunkról, múltunkról – ez gondolom
természetes. (Templom, temető, Székely-kapu, Árpád- és
Rákóczi szobor, Szarka-Kúria, Trianoni Emlékmű, Turulmadár stb.)
1954-től vagyunk önálló település, hagyományaink
hézagosak, vagy nincsenek. Identitásunk megerősítéséhez
minden lehetőséget meg kell ragadni. Wass Albert esetében
a hazai kulturális hisztériakeltés pedig nem nagyon érdekel
bennünket, legfeljebb zavar. Wass Alberttel kapcsolatban az
ideológiák és érdekek mentén könnyen röpködnek a jelzők
(náci, fasiszta, antiszemita, amatőr tollforgató, hazaáruló,
emigráns, arisztokrata – nemzeti érzelmű, magyar, kitűnő
író). A mostani önkormányzati testület az utóbbi jelzőket
tartja helyesnek. Sajnos sokan úgy is megbélyegzik,
hogy semmit, vagy nagyon keveset olvastak tőle. Ezt a
magatartást én amorálisnak tartom.
Wass Albert igazából a kommunisták és a fasiszták által
is kisemmizett erdélyi nemes volt, aki minden borzalmas
körülmény között próbált magyar maradni. Ezért került
Nyársapáton felállításra emléktáblája, hogy:
MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT PRÓBÁLJUNK
MAGYARNAK MARADNI.
„És üzenem volt barátaimnak
kik megtagadják ma nevemet:
ha fordul egyet újra a kerék,
én akkor is barátjuk leszek.
És, nem lesz bosszú, gyűlölet, harag.

Kezet nyújtunk egymásnak és megyünk
és leszünk Egy Cél és Egy Akarat.” (Wass Albert)
Családjának eredete egészen az Árpád-korig vezethető
vissza, ezzel egyike Erdély legrégibb nemesi családjának.
1744-ben Mária Teréziától kaptak grófi címet is.
1908-ban a Kolozsvár melletti Válaszúton, Bánffykastélyban született. Szülei korán elváltak, igazi támasza
nagyapja Nagy Béla volt. Kolozsváron érettségizett.
Magasabb iskoláit Debrecenben Stuttgartban és Párizsban
végezte. 1936-ban nagyapja életét vesztette, ezért hazament
és ő vette át a nagyszülő egyházi tisztségét, az Erdélyi
Református Egyházkerület főgondnoka lett.
Egyik vád, hogy háborús bűnös volt. Ez egy óriási tévedés.
Magyarország és Románia 1940-ben nem álltak háborúban
egymással, mivel mind a két ország a német szövetségese
volt.
A másik vád kissé bonyolultabb. A Bécsi-döntés alapján
abban az időben a birtokukon haladt át az új országhatár.
A visszavonuló román hadsereg kifosztotta kastélyukat
és megöltek egy csordapásztort. Azután megérkeztek
a magyar katonák. Elszállásolták őket Wass Alberték
kastélyának 4 szobájában. Az írónak azonnali sürgős
dolgai miatt el kellett utaznia. Távolléte alatt 4 román
katonát és két magyar zsidólányt a katonák letartóztattak,
sajnos meg is öltek. Ez az esemény később Wass Albertre
szállt vissza, mivel azt állították, hogy ő volt a felbujtó,
ami nem lehet igaz. Legfeljebb Wass Endre nevezetű
testvére állhatott az események mögött. Először Sopronba
majd Németországba került a család, később az USAba, pontosabban Floridába. Távolléte alatt 1946-ban
apjával együtt halálra ítélte a kolozsvári népbíróság.
Később az események tudatos elferdítése miatt az USA az
ügy vizsgálata után elejtette a vádakat. Tehát az író sem
náci, sem fasiszta, sem antiszemita nem volt, csak egész
életében nemzeti érzelmű. Amerikában, de élete során
mindig küzdött az erdélyi magyarság ügyéért, az Erdélyi
Világszövetség társelnöke lett. Nagyban hozzájárult, hogy
az USA 1988-ban megvonta Romániától a legnagyobb
kedvezmény elvét.
Wass Albert írta visszaemlékezésében a háborús erdélyi
emlékeiről: „Amit ott láttam, soha nem tudom elfelejteni:
halálra erőszakolt magyar lányokat, egészen kicsiket és
férfiakat, megcsonkítottak és lefejeztek. Az a gonosz
vérengzés, amelyet a románok és az oroszok a magyar civil
lakosság ellen elkövettek, mindent felülmúlt, amiről valaha
is hallottam.”
Később a bukaresti rádióban Ceausescu Románia
ELSŐSZÁMÚ KÖZELLENSÉGÉNEK nevezte. „Ennél
nagyobb kitüntetés soha nem ért még életemben!” – írta
erről Szeleczky Zita színésznőnek. Idősebb korában
súlyos autóbalesetet szenvedett, ezután egészsége erősen
megromlott. 1993-ban a Magyar Köztársaság Érdemrend
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Közép Keresztjét kapta, Csoóri Sándor költőtársa adta
át neki személyesen Floridában. 1998-ban tragikus
körülmények között vesztette életét. A néplélek feltételezte,
hogy a román titkosszolgálat állhatott halála mögött. Az
amerikai nyomozók erre utaló bizonyítékokat nem találtak.
Mindenkinek javaslom jelentős számú regényeit, novelláit,

verseit olvassák, ismerjék meg kivételes realizmusát,
elkötelezettségét, de mégis szabad művészi világát.
Néhány művének címe: Farkasverem, Adjátok vissza a
hegyeimet, Kard és kasza, A funtineli boszorkány stb.
Tisztelettel: Tóth Tibor

Nyelv, maga a végtelenség
„A nyelv maga a végtelenség.
Minél tovább foglalkozom vele, annál inkább
látom, hogy sohase lehet a végére érni.
Csak vérünk érzi.
Értelmünk mindig elámul, ha elemezzük és tudatosítjuk azt,
amit a vérünk érez. De ez az ámulat számomra az élet egyik
legnagyobb gyönyörűsége.” (Kosztolányi Dezső)

mag! Rajtunk múlik, hogy kikel-e…. kellő átéléssel,
odafigyeléssel életre kelthetjük.

•
•
•
•

Valaki megint kritizálhatja megjegyzésemet, hogy egy
kulturális témába miért viszek bele politikát. Azért, mert
minden organikus és minden összefügg mindennel. Aki
apolitikusságát hangosan hirdeti, az gyanítom épp az
ellenkezőjét csinálja a gyakorlatban. A nyelvi dolgok is
mindig harc, komoly politikai kérdés volt, és ma is az.
Hihetetlen fontos, hogy ki határozza meg a definíciókat, a
jelentések tartalmát, két ok miatt. Először, mert ha ő, akkor
győzött. Másodszor pedig azért, mert ő szólhat meg valakit,
hogy miért merte ezt mondani, tehát bűnbakot gyárthat
jószándékú gondolatokból. Magyarország modernkori
fejlődésének érdekes területe, hogy már jóideje konzervatív
erők irányítják az országot, de a kultúrát a balliberálisok.
Egy „harmadik utas” idézetet is leírok, és ebből érzékelheti
valaki, hogy mennyire határtalan a nyelvi kérdés is. Müller
Péter írta: „Minden ember közül a legcsodálatosabbak nem
a szentek, nem a művészek, a tudósok és a bölcsek, hanem
azok voltak, akik az ősnyelvet lehozták magukkal. Mert az
ember is és a nyelv is föntről származik.” Érdemes ezen is
elgondolkodni.

„Gyakran szokták mondani a magyarországiak, hogy
a székelyeknek két esze van. Sokszor a jobbik eszükkel
gondolnak ki valamit, de a rosszabbikkal hajtják végre.
Én úgy találom, hogy nekünk magyarországiaknak van
két eszünk velük szemben. Egyik eszünkkel magasztaljuk,
A hangoknak kivételes ereje van. Régen nem beszéltek nagyra becsüljük, nemzetünk virágának tartjuk őket, a másik
annyit az emberek. Minden szónak súlya volt. Valaha a eszünkkel elhagyjuk őket pusztulni.” (Mikszáth Kálmán)
beszéd magasabb szintű lehetett. Sokatmondó, de rövid
(Ez az idézet választáskor jusson már eszünkbe!)
közmondásainkból néhányat elevenítsünk fel:
„Sokat beszél, de keveset mond.”
„Aki nem tud hallgatni, szólni sem tud.”
„Sok beszédnek sok az alja.”
„Hallgatni arany.”

Mire képes nyelvünk?
Lelkünk képekben üzen. Képes az a nyelv, mely képekben
is beszél. A ragozó nyelvet beszélők agya képekben,
színekben gondolkodik. Anyanyelvünk erősen ragozó nyelv.
Más típusú nyelvek máshogy gondolkodnak pl. hangban.
Ma már nincs tisztán ragozó nyelv, és a képi látást kevesen
őrzik: főleg a feltalálók, a művészek. Egyes kutatók szerint
a képi gondolkodás valaha kizárólagos volt.
Melyik kép valósul meg? Amit a tudatalattink elfogad!

Ha elég erősen és elég sokszor képzelünk egy képet: KÉPES
megvalósulni! Aki KÉPes erős KÉPet alkotni egészségéről:
egészséges marad. Aki KÉPes erős KÉPet alkotni a sikerről:
sikeres lesz, mindehhez még KÉPesítés sem kell, mert ez
„Megmondom a titkát édesem a dalnak:
mindannyiunk KÉPessége.
Önmagát hallgatja, aki a dalra hallgat.
Minden embernek a lelkében dal van,
• „A képzelet fontosabb a tudásnál.” (Einstein)
és a saját lelkét hallgatja minden dalban.
• „A képzelet kormányozza a világot.” (Napóleon)
• „Minden, amit el lehet képzelni, az valóságos.” (Pabló És akinek szép lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek” (Babits Mihály)
Picassó)

A világon minden létező egy gondolatból (egy képből) Az utolsó idézet pici előzmény a következő számban
születik. Napi több tízezer gondolatunk lehet. Minden megjelenő elmélkedéshez, ami a csodás nyelvünk
egyes kép: azonnali változást indít el a szervezetünkben. zeneiségéről szól.
Agyunknak mindegy, hogy egy kép valós, vagy csak
Tisztelettel: Tóth Tibor
elképzelt – megvalósítja. Minden gondolat egy elvetett
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Óvodai hírek

Farsang az óvodában
2022. január 18-án kora reggel felfokozott hangulatban
mentünk ki az udvarra a szülőkkel karöltve. Mondókákkal, kereplővel, csörgőkkel és az elkészített kiszebáb elégetésével űztük el a telet. A gyönyörű napsütéses idő és
Borgya-Réfi Ildikó táncházának köszönhetően fergeteges
hangulat uralkodott. Mindenki beöltözhetett kedvenc jelmezébe, és egész nap ebben lehetett. Versenyjátékokkal,

sorversenyekkel, zenével és tánccal foglalkoztatták az óvó
nénik a gyermekeket. Természetesen a sok móka után a
finom farsangi fánk sem maradhatott el.
Köszönjük a szülők üdítő, nasi és szörp hozzájárulását a
programunkhoz.
Óvónők
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Kedves Kisgyermekes Szülők!
Községünkben hamarosan elkészül a Nyársapáti ÁMK Aprajafalva Bölcsőde, mely terveink szerint
2022. szeptember 1-től megnyitja kapuit.
Előzetes igényfelmérést szeretnénk végezni a nyársapáti gyermekek szülei körében.
Jelentkezési szándékukat a „Bölcsődei igényfelmérő lap” kitöltésével tehetik meg, mely letölthető, www.nyarsapat.hu
honlapról vagy a csatolt melléklet kitölthető.
Kérjük, hogy a kitöltött igényfelmérő lapokat 2022. 03. 31-ig aláírást követően, szkennelve vagy fénykép formában
küldjük el a következő e-mail címre: nyarsapat.amk@gmail.com. vagy személyesen a Nyársapáti ÁMK Elek Apó
Óvodájában: 2712 Nyársapát, József Attila út 22.
Kérdés esetén: Szőke Piroska Andrea ÁMK igazgatót kereshetik a 06/30/4339615 telefonszámon.
Tájékoztatom Önöket, hogy a nyilatkozat kitöltése előzetes igényfelmérést szolgál, kitöltése nem keletkeztet beíratási
és részéről ellátási kötelezettséget.
A nyilatkozat kitöltésével az önkormányzat feladatellátásnak megszervezését segíti elő.
Együttműködésüket előre is köszönjük és szeretettel várjuk visszajelzésüket!
Szőke Piroska Andrea s.k. Nyársapáti ÁMK ig.

Bölcsődei igényfelmérő lap
Alulírott ……………………………………………………………………………………………………2712 Nyársapát,
………………………………………………………………………..szám alatti lakos
szülő / törvényes képviselő…………………………………………………………………nevű gyermekem részére
előreláthatólag bölcsődei ellátást szeretnék igénybe venni.
Gyermek születési hely, ideje:……………………………………………….
Gyermek
feltehető
étkezése
(tápszer,
darabos
étel,
stb.)
kezdetekor:………………….........................................................................................................

az

Szülő/gondviselő
Szülő /gondviselő munkahelye:…………………………….
Szülő/gondviselő munkaideje:………………………………
Az igénybevétel kezdete:
• 2022.szeptember 1.
vagy
• későbbi időpont: 2022………………………….
		
2023.…………………………
Dátum:
									

szülő aláírása

igénybevétel
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Nyársapáti Általános Művelődési Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

bölcsődei dajka
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2712 Nyársapát, József Attila út 20.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
bölcsődei dajka
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• 8 általános, bölcsődei dajka képesítés
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• középiskola/gimnázium
• szakmai tapasztalat
• bölcsődében szerzett szakmai tapasztalat
Elvárt kompetenciák:
• megbízhatóság
• pontosság
• csapatmunkára való képesség
• gyermekszeretet
• önálló munkavégzés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképpel ellátott önéletrajz
• iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• A pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.
törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez, a pályázatot elbírálók általi megismeréséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szőke Piroska Andrea nyújt, a +36304339615 -os 		
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nyársapáti Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (2712
Nyársapát, József Attila út 22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
510/2022. , valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődei dajka.
• Elektronikus úton nyarsapat.amk@gmail.com részére a nyarsapat.amk@gmail.com E-mail címen keresztül
• Személyesen: Szőke Piroska Andrea, Pest megye, 2712 Nyársapát, József Attila út 22.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkező pályázatok alapján kiválasztás, majd személyes meghallgatás történik. A pályázat kiírója fenntartja
a jogot arra, hogy csak azokat a pályázókat hallgassa meg, akiket a benyújtott pályázati anyag alapján alkalmasnak ítél a
munkakör betöltésére. A pályázó az eredményről írásban kap értesítést.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Nyársapát község honlapja: www.nyarsapat.hu
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Nyársapáti Általános Művelődési Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

4 fő kisgyermeknevelő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2712 Nyársapát, József Attila út 20.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
• A kisgyermeknevelő munkakör kiváló szintű ellátása ami magába foglalja a gyermekek testi és szellemi fejlődését is.
• Fontos kritérium a gyermekszeretet.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium
• kisgyermeknevelő
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• főiskola, kisgyermeknevelő
• bölcsődében szerzett szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképpel ellátott önéletrajz
• motivációs levél
• végzettséget igazoló oklevelek, okiratok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szőke Piroska Andrea nyújt, a +36308201052 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nyársapáti Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (2712 Nyársapát, József Attila út 22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
511./2022 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.
• Elektronikus úton nyarsapat.amk@gmail.com részére a nyarsapat.amk@gmail.com e-mail címen keresztül
• Személyesen: Szőke Piroska Andrea, Pest megye, 2712 Nyársapát, József Attila út 22.
A pályázat elbírálásának határideje:
2022. április 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Nyársapát község honlapja: www.nyarsapat.hu
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Művelődési ház hírek
Online jelmezverseny
Ismét online jelmezversenyt hirdetünk a
• 0-3 évesek,
• az óvodások,
• az alsósok és
• a felsősök kategóriájában,
melyre március 15-ig várjuk a nyársapáti gyerekek farsangi fotóit.
A képeket - mint az előző évben is – a Könyvtár Nyársapát facebook oldalunkon privát üzenetben kérjük.
A zsűri név nélkül, csak a beküldött fotók alapján értékel
majd.
A nyeremény kategóriánként egy szabadon választott
családi Russo pizza.
A művelődési ház munkatársai nagy szeretettel várják ötletes jelmezeiteket!

Mi történt 1848. március 15-én?
1848. március 15-e Magyarország újkori történetének egyik
legmeghatározóbb eseménye, a nemzeti identitás egyik
alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás
megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált. Nézzük, mi is történt ezen a napon!
Előzmények
Magyarország a török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc
elbukása után erősen korlátozott, mégis meglévő önállóságot élvezve volt része a Habsburg Birodalomnak. Az 1848as tavaszi átalakulás programja majdnem két évtizedes
előkészítő munka eredménye. Megjelenhettek az országos
nyilvánosság színpadán a leendő forradalom vezetői: Batthyány Lajos, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Széchenyi István, Szemere Bertalan, Eötvös József és mások.
Az 1847 novemberében Pozsonyban összeült rendi ország�gyűlésen a reformpárti erők által létrehozott Ellenzéki Kör
és a „fontolva haladókat” tömörítő Konzervatív Párt lépett
föl határozott programmal. A téli hónapok során patthelyzet
alakult ki, ebbe a helyzetbe hozott döntő fordulatot a február 22-ei párizsi forradalom híre. Kossuth Lajos március
3-án elmondott beszéde fogalmazta meg programszerűen
az ellenzék követeléseit: független magyar bank felállítását,
a honvédelmi rendszer átalakítását, jobbágyfelszabadítást,
közteherviselést, népképviseleti parlamentet és magyar független felelős nemzeti kormányt.
A végső lökést a reformok ügyében végül 1848. március

15-e jelentette, amikor a pesti radikális ifjúság vér nélkül
érvényt szerzett az ún. 12 pontnak. Március 11-én a bécsi
tanuló ifjúság petíciót nyújtott be a császárhoz; Pesten az
Ellenzéki Kör elfogadott március 12-én tartott gyűlésében
egy Irinyi József által fogalmazott 12 pontból álló kérvényt:
„Mit kiván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság és
egyetértés.”
1. Kivánjuk a’ sajtó szabadságát, censura eltörlését.
2. Felelős ministeriumot Buda-Pesten.
3. Évenkinti országgyülést Pesten.
4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben.
5. Nemzeti őrsereg.
6. Közös teherviselés.
7. Urbéri viszonyok megszüntetése.
8. Esküdtszék. képviselet egyenlőség alapján.
9. Nemzeti Bank.
10. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar
katonáinkat ne vigyék külföldre, a’ külföldieket vigyék el
tőlünk.
11. A politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak.
12. Unio.
Egyenlőség, szabadság, testvériség!”
Forrás: www.magyarorszagom.hu

HÍRMONDÓ
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Született:
Ujszászi Ferenc és Fődi Rita
Nyársapát, Mogyorós d. 3. szám
alatti lakosok OLIVÉR nevű
gyermekük 2022. február 1-jén.
Bárány István és Kisprumik Marianna Nyársapát, Kertes út 945.
szám alatti lakosok DORKA ESZTER nevű gyermekük 2022. február 8-án.
Szőke Tamás és Peterle Gabriella
Nyársapát, Rákóczi u. 31. szám
alatti lakosok LUCA nevű gyermekük 2022. február 15-én.
Bimbó Gábor és Majnár Tímea
Nyársapát, Posta u. 40. szám alatti
lakosok FRUZSINA nevű gyermekük 2022. február 22-én.
Németh János és Szabó Klaudia
Patrícia Nyársapát, Erdő d. 2.
szám alatti lakosok DOMINIK
nevű gyermekük 2022. február
25-én.
Köszöntjük az újszülötteket!

Meghalt:
Nagy-Gombai Sándor Nyársapát,
Csemő d. 4. száma alatti lakos
2022. január 25-én, 69 éves volt.
Bálint János Nyársapát, Fáklya u.
12. szám alatti lakos 2022. február
05-én, 63 éves volt.
Emléküket őrizzük!

Hirdetések
Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani mindazoknak, akik Bálint János temetésén részt vettek,
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot, koszorút helyeztek.
A gyászoló család

Ezúton szeretnénk megköszönni
valamennyi egészségügyi dolgozó
áldozatos, odaadó munkáját, akik
Bálint János kezelését, ápolását
segítették.
A gyászoló család

NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT
AJÁNLATA

- hagyományos pácolású sonkák
- töltött húsok
- fűszerezett töltött káposztahús
- kocsonya hús
- saját készítésű füstölt kolbászok,
szalámik
- sertés húsok
- házi hurka, kolbász
- szalonna félék
- tepertő, pörc
- fagyasztott baromfi félék
- kolbászhús, formázott sonka
- kolbász készítés igény szerint
- minden héten más-más akció
Szeretettel várom Tisztelt Vásárlóimat!
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Masszázst, pedikűrözést vállalok. Pedikűrözésnél igény
esetén házhoz is szívesen kimegyek. Valamint kisebb
varrási problémájával is kereshet bizalommal.
Időpont egyeztetés alapján szeretettel várom régi és új
vendégeimet.
Elérhetőségem: 06-70/5766859; Balogné Rita

Gépi árok ásás! Földmunka, tereprendezés, kerítés,
házalap kiszedését, fatuskó kiásását, kiemelést, közmű
árkok, valamint vízóra akna, medence és kerti tó helyének
elkészítését vállaljuk. 7500 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.

