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KARÁCSONYI KÖSZÖNTÕ

KEDVES NYÁRSAPÁTIAK!

Kis Miklós
polgármester

Egy õrült, rohanó világban
élünk. Mindenki fut a munka
után, próbál minél jobb
körülményeket teremteni
magának és családjának.
Minél nehezebbek az egyént
terhelõ gazdasági körülmények,

annál nagyobb szüksége van a közösségre és ezen keresztül
a sikerélményekre. Ennek fõ felelõse a család, de minél
több kisközösség, egyesület, civil szervezet alakul és
mûködik, annál nagyobb esély nyílik a túlélésre. Ezeknek
a kisközösségeknek az összessége alkotja, alkothatja azt a
nagy közösséget, amit mi úgy hívunk: a mi falunk! Ebbõl
egyszerûen következik: ha vannak közösségek, akkor
életképes egy település, akkor él a falu. Ha nincs, akkor
az csak egy lakóhely, ahová este megérkezünk, majd
alszunk, és reggel megyünk a dolgunk után.

Tisztelt Nyársapátiak!

Melegség tölti el a szívünket karácsony közeledtével, egy-
egy pillanatra megállunk a rohanó világban, és számvetést
készítünk az elmúlt évrõl. Felidézzük a legszebb
pillanatokat, és minden szépséget, jóságot elraktározunk a
lelkünkbe, hogy ebbõl meríthessünk erõt az elkövetkezõ
új év napjaira is. Az ünnep hangulatában a másik emberre
figyelünk és arra gondolunk, hogy mit nyújthatnánk
szeretteinknek, azoknak, akik fontosak számunkra. Ez a
mi legemberibb értékünk. Nem drága ajándékok jelentik
szeretetünket, hanem hogy önmagunkból mit adhatunk.
Az az ember, aki nem csak saját magáért él, aki igazi
harmóniát tud teremteni belsõ világában, saját lelkében és
a maga környezetében, mindenekelõtt a családjában, ami
talán kisugározhat a barátok, a munkatársak felé is. Ahol
harmónia, béke, szeretet van, ott meghitt, bensõséges
kapcsolatokra épülõ családot lehet teremteni, amely
érzelmi-lelki közösséget, élményt nyújt. Úgy érzem, csak
így tudjuk az otthon melegét valósággá, megélhetõvé tenni,
ami végigkíséri egész életünket és mindig megadja
számunkra a megújulás lehetõségét.
A karácsony biztató fénye mellett szorítsuk meg egymás

kezét, mosolyogva biztassuk egymást. Vigyázzuk családunk
és saját egészségünkre, mert ha van egészség, az ember
csodákra képes! Õrizzünk meg ebbõl az ünnepi pillanatból
morzsákat az eljövendõ év hétköznapjaira azért, hogy
azokból is kicsit ünnepit, kicsit méltóságteljest, a
hétköznapitól eltérõt varázsoljunk!

E gondolatok jegyében, egy mögöttünk hagyott nehéz év
végén kívánok a képviselõ-testület nevében falunk minden
lakosának békés, áldott karácsonyi ünnepeket és
eredményekben gazdag újesztendõt!



NYÁRSAPÁTI2. oldal

A falugyûlés keretében Kis Miklós polgármester úr
tájékoztatta a lakosságot az önkormányzat elmúlt évben
végzett munkájáról és a falu eseményeirõl.
Köszöntötte a megjelenteket, gratulált az újonnan
megválasztott képviselõ-testületnek és sok sikert kívánt
munkájukhoz. Megjegyezte, hogy évrõl évre egyre
kevesebben jönnek el a falugyûlésre. Ez a falu többet
érdemelne, szívesen hallanánk a véleményeket,
hozzászólásokat, építõ jellegû kritikákat.
Közeleg a karácsony, közeleg az advent. Most vasárnap
lesz az elsõ gyertyagyújtás, melyre Bimbó Pál és csapata
már megépítette a jászolt, szeretettel várunk mindenkit
ünnepségünkre.
Gratulálok Bognár István volt képviselõtársamnak, aki az
év tanyája díjat vehette át. Szeretném megköszönni neki
és dr. Gyáfrás Sándornak az évtizedeken át végzett
önkormányzati tevékenységüket. Az idei évben
képviselõként már nem indultak, helyüket a képviselõ-
testületben Csehné Bakos Erzsébet és Bimbó Pál foglalta
el a lakosság döntése alapján.
Februárban tartottuk a minden évben megrendezésre kerülõ
Gazdafórumot, melyre a környezõ települések gazdái is
szívesen jönnek Nyársapátra.
A vadásztársaság hosszú idõ után újra sikeresen mûködik
Bakosi Attila vezetésével. Az általuk rendezett vadászbál
is egy kiemelkedõ esemény volt.
A Magyarok Világszövetsége május 19-én nálunk rendezte
meg gasztronómiai találkozóját, melyre több mint 50 ország
küldöttei jöttek el. A rendezvény annyira jól sikerült, hogy
felkértek bennünket arra, hogy a következõ évben is
Nyársapáton tarthassák a Magyarok Világtalálkozója
rendezvényt. Ez nagy megtiszteltetés számunkra,
településünk hírnevét viszik szerte a világban úgy, hogy
ennek költségei nem az önkormányzatot terhelik. Idei évben
a templom elõtt székelykaput avattunk, jövõre Vass
Albertnek állítunk emléket a mûvelõdési ház parkjában a
világszövetség közremûködésével.
Május 22-én adtuk át az ipari parkunkat, mely 6
vállalkozónak biztosít helyet. Bízunk benne, hogy az ide
települõ vállalkozások minél több munkahelyet teremtenek
lakosságunk számára.
Megünnepeltük az iskola 50 éves évfordulóját. Az iskola
fenntartója már nem az önkormányzat, de ha kérik, továbbra
is segítséget nyújtunk számukra. Például az önkormányzat
aszfaltoztatta le az iskola kapujától az ebédlõig vezetõ
utat.
Szeretném megköszönni Víg Károlynak, hogy több
évtizeden keresztül szervezte és bonyolította le az iskolai
kerékpártúrákat, melyek sokat jelentettek a gyerekek és
minden résztvevõ számára. Ezek a túrák az összetartozást
is szolgálták. Nagy élményt adtak a tanulóknak még az
Erzsébet táborok foglalkozásai is, amit szintén köszönök
a szervezõ pedagógusoknak.
Sikeres rendezvénynek könyvelhetjük el a Nyitott
Pincenapok keretében Füle Dénes pincészetében

megrendezett bortúrát, melyen sokan vettek részt. A jó
hangulathoz a Nyársapáti Népdalkör fellépése is hozzájárult.
Legnagyobb rendezvényünk a Lecsófesztivál, mely mindig
sikereket hoz településünknek. Ez évben kiegészült Csiló
Attila által szervezett lovas versennyel, melyre 160 gyermek
nevezett. A sikeres, falunkat a lovasok körében is ismertté
tevõ rendezvényt jövõre is megrendezzük a
Lecsófesztiválhoz kapcsolódóan.
Az idei évben ünnepelte a Bognár Gokart Park 15 éves
fennállását, melyhez szívbõl gratulálunk. A gokart pálya
Nyársapát színfoltja lett.
Õsszel hagyományainkhoz híven a Szüreti Mulatságunk is
sikerrel zárult.
Községi Nyugdíjas Napunk is igen jó hangulatban, nagy
érdeklõdés mellett zajlott le. Itt köszönetet mondunk az
idõsebb korosztálynak Nyársapát érdekében végzett
munkájukért.
Tájékoztatni szeretném a falugyûlést az idei év sikeres
pályázatairól is.
A Magyar Falu Program keretében sikeresen pályáztunk
az Ugyeri út felújítására, melynek munkálatai a héten
fejezõdtek be. Az Ugyeri út végétõl Seres József tanyájáig
teljesen új aszfaltozott úton járhatnak a lakosok. Az út
további részén a kátyúzást elvégeztük. Amennyiben
lehetõségünk lesz rá, pályázunk ennek a szakasznak a teljes
aszfaltozására is.
A felszíni csapadékvíz - elvezetés pályázat útján valósul
meg. A munkálatok során több problémába is ütköztünk,
mely a lakosság részérõl is türelmet kívánt. Az elsõ ütemet
november 15-ig kellett volna befejezni, de ez kitolódott.
Bízom benne, hogy az idei évben befejezõdik ez a munka
is.
Jövõ tavasszal a belterületi kerékpárút kiépítése is terveink
között szerepel.
Belterületi utak felújítása megtörtént, az aszfaltozást
követõen fekvõrendõrök lettek kihelyezve.
Településünk egy új, jól felszerelt egészségházzal lett
gazdagabb, melyben az háziorvosi-, fogorvosi ellátás, a
védõnõi szolgálat kapott helyet. Úgy gondolom, hogy
büszkék lehetünk erre az épületünkre. A gyógyszertár
átköltözött a volt védõnõi szolgálat helyére, így az orvosi
rendelõ mellé került.  Több lakos is jelezte, hogy az
önkormányzat találjon valami megoldást az orvosi rendelõ
és a gyógyszertár közötti járda kiépítésére.
A Magyar Falu Program keretein belül kívánjuk
megvalósítani a járda építését a Szövetkezeti utcában,
urnafal építését a temetõben, valamint egy új traktor
vásárlását markolóval és pótkocsival a régi kistraktorunk
helyett, illetve a tanyagondnoki kisbusz vásárlását.
A kisgyermekes szülõk összefogásával helyreállított
játszótér mellett szeretnénk létrehozni egy ifjúsági teret,
ahol helyet kapnának a játszóteret kinövõ fiataljaink is.
Ide asztalok, padok és kültéri edzõ eszközök is kerülnek
majd.
Szeretném, ha a civil szervezeteink újra élednének, mert

FALUGYÛLÉS ÖSSZEFOGLALÓJA
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jelenleg a nyugdíjas klub és a népdalkör mûködik aktívan,
a többi civil szervezet vagy csak részben, vagy sajnos
egyáltalán nem mûködik. Nagyon fontos az alulról jövõ
szervezõdés, a civil szervezetek megléte.
A közbiztonságot tekintve véleményem szerint nagy
problémák nincsenek, szerencsére a lopások, garázdaság
nem igazán jellemzõ az elmúlt idõszakban. Ezt
köszönhetjük körzeti megbízottunk munkájának is.
Sajnálatos, hogy a falu bejáratánál elhelyezett kocsányos
tölgyet felgyújtották, az elkövetõ személye ismert, de fiatal,
így nem tudunk ellene fellépni.
Gondot jelent a szemetelés, és a falu központjában
elhelyezett szelektív hulladékgyûjtõ sziget állapota. Erre
mindenképpen fel kell hívnunk a figyelmet és változást
kell elérni.
Köszönöm, hogy eljöttek és meghallgattak. Úgy gondolom,
hogy településünknek családiasnak kell lennie, nyugodt,
biztonságos légkört kell teremteni. Bízom az összefogás
erejében. Kívánok ehhez mindenkinek erõt, egészséget.

Hozzászólások:

Ócsai Sándorné felszólalásában az új egészségház elõtti
kamera elhelyezését kérte, mivel ott esténként és éjszaka
a fiatalok zavarják a nyugalmát. Az Ugyeri úton közlekedõk
hatalmas sebességgel érkeznek a faluba, kéri, hogy lépjenek
fel velük szemben. A fõút járdáját fel kell újítani, mert a
rosszul látó, és a mozgásukban korlátozott személyek
részére nem biztonságos.
Kis Miklós polgármester úr válaszában elmondta, hogy
pályázatot nyújtottunk be a kamerarendszer kiépítésére, de
sajnos nyertünk. A járda felújítására csak késõbb, az optikai
kábel lefektetése után kerülhet majd sor. Az Ugyeri úton
történõ szabálytalanságokat fekvõrendõr elhelyezésével
tudjuk megszûntetni.

Tolnai Judit kérte, hogy a Víziközmû Társulat részére
befizetett hozzájárulásról mindenki részére állítson ki a
hivatal igazolást annak teljes befizetése után.
Dr. Bicskei Krisztina jegyzõ asszony válaszában elmondta,
hogy azok részére, akik behozták a befizetést igazoló
csekkeket, azonnal kiállították az igazolást.

Török Pál hozzászólásában megköszönte az Ugyeri út
felújítását. Kérte a polgármester urat, hogy vegye fel a
kapcsolatot a ceglédi kórházzal és találjanak megoldást
arra, hogy a sürgõsségi ellátást ne Kecskemét, hanem
Cegléd is elláthassa. Az egészségház és a gyógyszertár
között lévõ kerítést szüntessék meg és az átjárást tegyék
lehetõvé.
Kis Miklós polgármester úr tájékoztatta, hogy az orvosi
ellátás most is igénybe vehetõ a ceglédi kórházban, erre
van megállapodás. Ez alól sajnos kivétel a sürgõsségi
ellátás. A sürgõsségi ellátást Kecskemét biztosítja, Cegléd
nem fogadhatja Nyársapát, Kocsér és Nagykõrös lakosait.
Bimbó Pál önkormányzati képviselõ tájékoztatta a
jelenlévõket, hogy rövidesen megoldódik az egészségház
és a gyógyszertár közötti közlekedés úgy, hogy a szolgálati

lakás leendõ bérlõjének se okozzon kellemetlenséget az
udvarán átjáró forgalom. Az új egészségház mellett lévõ
kerítésoszlop hátrébb helyezésével egy járdát tudunk
megépíteni és a biztonságos közlekedést ezzel lehetõvé
tenni a két épület között a jelenlegi kaput használva.

Búcsúházy György írásos hozzászólását mellékeljük.

Balogné Benkó Zsuzsanna a faluban lévõ szemetelésre,
illetve annak megszüntetésére hívta fel a figyelmet.
Megkérdezte, hogy kötelezõ-e igénybe venni a
hulladékszállítási közszolgáltatást. Van-e tudomása az
önkormányzatnak arról, hogy kiknek nincs kukája.
Véleménye szerint a lakosság 98 %-a az internetrõl
tájékozódik, így legjobban és leggyorsabban itt tudná
megszólítani az önkormányzat az embereket. Jó dolognak
tartja, hogy a beruházások munkálatai elérhetõek a
honlapon.
Kis Miklós válaszában elmondta, hogy igen, kötelezõ
mindenkinek igénybe venni, illetve nem az önkormányzat,
hanem a hulladékelszállítást végzõ cég rendelkezik
nyilvántartással arról, hogy kiknek van szerzõdése.

Bognár István gratulált a megválasztott új képviselõ-
testületnek. Elmondta, hogy 50 év alatt, mióta itt
tevékenykedik, nagyon sokat fejlõdött Nyársapát, viszont
jobban kellene vigyázni az értékeinkre. A fiatalság próbálja
megbecsülni azt, melyeket eddig létrehoztunk,
megvalósítottunk. Sokan külterületen élnek, ahol nincs
megfelelõ lefedettség, nem tudjuk biztonsággal használni
az internetet. Magyarország két gokart bajnoka is itt edzett
a nyársapáti pályán, ami büszkeséggel tölt el.

Gyõri Gábor zászlós, körzeti megbízottunk megköszönte
az elismerõ szavakat, építõ jellegû kritikákat.

Tóth Gábor köszöntötte a jelenlévõket és jelezte, hogy
mivel késve érkezett, nem tudja, hogy esetleges kérdéseit
már megválaszolták-e. A játszótér szabályzatát újra kellene
nyomtatni, mert nem látható rajta a kiírás. A fiatalság
részére, (akik jelenleg a játszóteret nem megfelelõen
használják) ki kellene alakítani egy helyet, ahol
szórakozhatnak, együtt lehetnek. A felújított belterületi
utakon elhelyezett fekvõrendõröket át kellene helyezni más
helyre, ahol nagyobb szükség lenne rájuk. A Petõfi utcán
pl. nincs fekvõrendõr, itt nagyon gyorsan közlekednek,
amit lassítani kellene.
Kis Miklós polgármester elmondta már korábban, hogy a
fiatalok a játszótér szomszédságában kapnak egy megfelelõ
helyet. A játszótér szabályzata azért nem olvasható, mert
fekete festékkel lefújták. A fekvõrendõrökkel kapcsolatban
a pályázat elõírja, hogy azokat 5 évig kötelezõen ott kell
használni. Áthelyezésükre nincs lehetõség.

Tóth Tibor alpolgármester köszöntötte a megjelenteket.
Elmondta, hogy összegyûltek a tegnapi nap délutánján a
képviselõk és ötleteiket megosztották egymással a jövõre
nézve. Az, hogy mi valósul meg, nagyban függ az anyagi
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lehetõségektõl és a képviselõk hozzáállásától. Próbáljunk
meg pozitívan gondolkodni, ne csak a negatívumokat lássuk
és észrevételezzük. Kívánom, hogy ebben a faluban legyen
egy egység, nyissunk új fejezetet, legyünk boldogok, A
következõ évre kívánom, hogy fejlõdjünk, pozitívan
gondolkozzunk.

Újszászi Sándor örömmel értesült arról, hogy 20.000.- Ft
támogatást kapnak a 70 éven felüli nyugdíjasok. A 70 év
alatti nyugdíjasok miért nem kapnak támogatást?
Tóth Tibor elmondta, hogy a lehetõ legnagyobb létszámnak

Kis Miklós
polgármester

akartunk támogatást adni, így került sor a 0-18 éves
gyermekek és a 70 év feletti nyugdíjasok támogatására.
Ez a nyugdíjas korosztály olyankor ment nyugdíjba, amikor
kevesebb volt a fizetésük, így nehezebb a megélhetésük,
mint a fiatalabbaknak. Valahol határt kell húzni.

Végezetül Kis Miklós polgármester úr megköszönte a
részvételt minden kedves megjelentnek és ezúton kívánt
békés karácsonyt és boldog újesztendõt Nyársapát minden
lakosának.

Tisztelettel, barátsággal és keresztényi szeretettel
köszöntöm a falugyûlés minden résztvevõjét.
Köszönet: Településünk sokat fejlõdött az elmúlt 5 évben,
sikerült jól kihasználni a pályázatok adta lehetõségeket,
reméljük ez tovább fog folytatódni az elkövetkezõ években
is, mert van még terv és feladat bõven.
Szeretném megköszönni az elmúlt 5 év eredményeit,
melyeket már korábban megismerhettük a Nyársapáti
Hírmondó közelmúltbeli számában
- Polgármester Úrnak
- Alpolgármester Úrnak
- Jegyzõ Asszonynak
- Képviselõ - Testület Tagjainak
- Hivatal minden dolgozójának
- Intézmények dolgozóinak
- és azoknak a Honfitársainknak akik, tevékenyen részt
vettek településünk fejlesztésében, szépítésében, élhetõbb
környezetünk kialakításában.

Külön is megköszönöm Gyáfrás Sándor fõorvos úr és
Bognár István úr közel három évtizedes kitartó szorgalmas
képviselõi munkájukat és jó egészséget kívánok
mindkettõjüknek.
Falugyûlés olyan fórum, amelyen mindenki elmondhatja a
véleményét, javaslatát, elképzeléseit a településsel
kapcsolatosan, de ha szétnézünk kicsit elgondolkodtató,
hogy a kötelezõen résztvevõkön kívül a település
létszámához képest elég kevesen vagyunk.
Az embereknek van véleményük, lehet, hogy van köztük
megfontolásra alkalmas vélemény is jó lenne, ha azokat
megosztanák velünk is.
Korábbi években már többször említettem, hogy jó lenne,
ha a térségünk országgyûlési képviselõje - akire adtuk a
voksunkat - ilyen alkalommal jelenlétével megtisztelne
bennünket.
Falugyûlés évente egyszer van. Okulva helyhatósági
választások eredményeinek tapasztalataiból egyre nagyobb
szükség van szorosabb és hatékonyabb közvetlen
együttmûködésre.
Közbiztonság: fokozatosan javul, nagyon fontos a rendõri
jelenlét a településen. Körzeti megbízottunk Gyõri Gábor
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rendõr zászlós munkáját elkötelezetten, kellõ tekintéllyel,
határozottsággal és nagy szakértelemmel végzi.
Településünk bármely részén lehet vele találkozni. Munkáját
ezúton is szeretném megköszönni.
441-es út melletti kerékpár út: 2019. február 24-én
személyesen fogadott Révész Máriusz Úr - turisztikáért,
kerékpárutakért, aktív pihenésért felelõs - miniszterelnöki
megbízott. A tárgyalás során elmondta, hogy figyelembe
véve az elmúlt évek kerékpáros baleseti statisztikai adatait
és a közelmúlt két halálos kerékpáros gázolását, döntés
született, hogy Nagykõrös és Cegléd közötti kerékpárutat
központi forrásból finanszírozva 2020. évben megépítik.
Közlekedési morál: 441-es úton nagyon sokan nem tartják
be a közlekedési szabályokat sok a gyorshajtó, záróvonal
átlépõ, szabálytalanul elõzõ és még sorolhatnám a többit
is.
A 441-es úton a nyársapáti bekötõ útnál forgalom csillapító
terelõszigetek kiépítését kellene kezdeményezni mindkét
irányból és gyalogátkelõhely létesítését a buszmegállóhoz,
villogó sárga jelzõfénnyel.
441-es úton a település közigazgatási területén
kezdeményezni kellene lézeres sebességmérést a hûtõház
a bekötõút és a Hetedik dûlõ környékén. Ehhez tisztelettel
kérem körzeti megbízottunk segítségét is.
Képviselõ - testületi ülések nyilvánosak. Az elsõ napirendi
pontot javasolnám a lakosság meghallgatására, problémák
megismerésére egy szorosabb együttmûködés kialakítására.
Szélsõ dûlõ útjának rendbetétele: évekkel ezelõtt árkot
ástak,  a földet az útra rakták, nem terítették el, benõtte
a sutnya és leszûkült az út.
Végezetül a megválasztott Polgármester Úrnak,
Alpolgármester Úrnak, Jegyzõ Asszonynak és a
megválasztott Képviselõknek, valamint a Hivatal
dolgozóinak elkötelezett, kitartó szorgalmas munkát
kívánok, hogy kis településünket rendezetté, szebbé és
élhetõbbé tegyük mindannyiunk számára.

Hajrá Nyársapát! Hajrá Magyarország!

Köszönöm megtisztelõ figyelmüket!

Bucsuházy György
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KÉPES BESZÁMOLÓ
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Tájékoztatom, hogy a
Központi Statisztikai Hivatal
Nyársapát településen
kötelezõ adatszolgáltatáson
alapuló mezõgazdasági

összeírást hajt végre.
A felvétel Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program
(OSAP) szerinti nyilvántartási száma: 2219; megnevezése:
Egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2019.
Az összeírók november 25-e és december 15-e között
keresik fel a mintába került, a webes önkitöltéssel nem élõ
háztartásokat.
Az összeírási munkát a Statek Kft. által megbízott, ún.
igazoló lappal ellátott kérdezõbiztosok végzik. Az Önök

TÁJÉKOZTATÓ MEZÕGAZDASÁGI ÖSSZEÍRÁSRÓL

Malakucziné Póka Mária fõosztályvezetõ

Szeretettel hívtuk a falu lakosságát a
mára már hagyománnyá lett adventi
gyertyagyújtó ünnepségünkre.
A templomkertben már november
utolsó napjaiban elkészült a betlehem
és az adventi koszorú Bimbó Pál és
munkatársai, Kovács István, Palotai
István, Pásztor Norbert, Flórián János
és Öhler Gábor munkája nyomán,
melyhez a fenyõt Kormány István,
Benkó Hajnalka, Pozsár István és
Barkóczi József ajánlotta fel. Gorócz
Sándor és felesége a betlehemi
családhoz vásárolt egy bárány figurát,
így bõvült a jászol elõtt elhelyezkedõ
kisállatok sora is. Köszönjük!
Az elsõ gyertyát 2019. december 1-én
17 órakor gyújtottuk a templomkertben,
melynek házigazdája az óvoda volt. Az
óvoda nagycsoportosai nagyon aranyos

NYÁRSAPÁT ADVENTJE

Tisztelettel: Szõke Piroska Andrea
ÁMK igazgató

településén a kérdezõbiztos(ok) neve(i): Téglás-Kovács
Anita.
A háztartásokat véletlenszerûen, matematikai-statisztikai
mintavételi módszerrel választottuk ki. A válaszadás a
mintába kerültek számára kötelezõ, akik
adatszolgáltatásukkal hozzájárulnak az agrárium
jellemzõinek széles körû megismeréséhez.
A felvétel során nyert információkat kizárólag statisztikai
célra használjuk fel. Az egyedi adatokat a hivatalos
statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az
Európai Unió 2016/679 sz. Általános adatvédelmi rendelet
(GDPR) elõírásainak megfelelõen kezeljük.
A felvételrõl a www.ksh.hu oldal nyújt bõvebb tájékoz-
tatást, és itt tesszük közzé a felvétel eredményeit is.

zenés adventi mûsorral kedveskedtek
a nagyszámú jelenlévõknek. Az elsõ
gyertyát Szõke Piroska Andrea
óvodavezetõ és Gyõri Gréta gyújtotta
meg. A hangosításban – mint majd
minden vasárnap - Dobos József, a
vendéglátásban pedig az óvoda
dolgozói mûködtek közre. Törökné
Révész Anna süteményt sütött, Kis
Miklós polgármester úr, Kis Anita és
Horváth Zsuzsanna felajánlása a
vendéglátást segítette. Mindenkinek
köszönjük a szereplést, közremûködést,
felajánlást, segítséget!
A második gyertyát december 8-án 17
órakor az általános iskolások
mûsorával, a harmadikat pedig
december 15-én 17 órakor a Nyársapáti
Népdalkör különleges templomi
koncertjével és kézmûves vásárával

gyújtjuk. A negyedik gyertya
december 22-én 17 órakor lobban majd
lángra a templom elõtt Kis Miklós
polgármester úr és Fejéregyházi Tamás
káplán atya közremûködésével,
valamint a Continuo Kamarazenekar
tagjainak mûsorával; Olgyai Katalin
hegedû, Horogszegi Jánosné Mirka
zongora és dr. Kovács Zsolt gordonka
játékával várjuk nagy szeretettel
Nyársapát lakóit.
A mûsorok mellett a szokásos
vendéglátással - forró tea, forralt bor,
szaloncukor és zsíros kenyér –, és
nagy-nagy szeretettel várjuk minden
vasárnap az adventi ünneplõ
közönséget.
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KEDVES OLVASÓINK!

Szeretnénk a régi ÉVKÖRT, annak fõbb ünnepeit, a
hozzájuk kapcsolódó jeles névnapokat, szokásokat egy éven
keresztül Önökkel tömören megismertetni. Célunk az
életünk nyugodttá, kiegyensúlyozottá, harmonikussá tétele.
Az ÉVKÖR, a természethez való értelmes alkalmazkodás,
nem konzervatizmus, hanem testi, szellemi, lelki
egészségünk alapja lehet újra.
December: KARÁCSONY HAVA
Ebben az idõszakban gyakran vágtak disznót, hogy legyen
finomság az ünnepekre és a böjt utánra a családnak. A
disznóvágással az ember az elmúlt esztendõt is „megöli”
önmagában, feláldozza azt. A disznóvágás estéjén tort ültek,
mintegy halotti tort, hálát adva az ételért. Ilyenkor a
gyerekek KÁNTÁLNI jártak, tréfás dalokkal, versekkel
mentek a disznótoros ház ablaka alá:
„Négy lába van a disznónak,
Ötödik a farka,
Farka alatt van a duda,
Fújja meg a gazda!”
December 4.: Borbála napja – ókeresztény vértanú, gazdag
pogány családból származott, a bányászok védõszentje.
December 5.: Csaba napja – emlékezzünk a székelyek,
magyarok körében tisztelt Csaba királyfira, a róla szóló
mondát is érdemes elolvasni.
December 6.: Miklós napja – Szent Miklós püspök
Kisázsiában Myra városában élt a IV. században. Jóságát
és szent élete mindnyájunk példaképe lehet. Ismerjük meg
legendáit!
December 8.: Szeplõtelen fogantatás ünnepe – Ez az egyik
legnagyobb Mária-ünnepünk. Szûz Mária eredendõ bûn
nélkül (szeplõtelenül) került édesanyja, Szent Anna méhébe.
December 11.: Árpád napja – Emlékezzünk Árpád
fejedelmünkre, aki Attila földjét õseinkkel visszafoglalta.
December 13.: Luca napja – Luca ókeresztény szent volt,
elõkelõ szicíliai családból származott, majd vértanúként
halt meg. Neve fényt jelent, õ a szemfájósok védõszentje.
Néphagyományainkban a szent mellett egy rontó-bontó
Luca is él. Ezen a napon nem volt szabad varrni, mert a
hiedelem szerint nem tojtak tojást a tyúkok. Ellenben Luca
pogácsát, lepényt sütöttek, fõztek. A férfiak ekkor kezdték
készíteni a „luca-széket”, amit karácsonyra kellett befejezni.
Minden egyes darabjához másféle fát kellett használni.
Aki a nagy munkát idõre elkészítette, annak az ünnepre
rendezett lett a lelke. Az éjféli misén a székre állva, a tû
fokán vagy lyukas fakanálon átnézve meglátta a pap ruhája
mögül leselkedõ „boszorkányt”.
December 21.: Tamás napja – Szent Tamás a tizenkét
apostol egyike, õ a hitetlenkedõ tanítvány, de õ az ácsok
és építészek védõszentje is. Ez a nap az esztendõ
LEGRÖVIDEBB NAPJA.
December 24.: Karácsony böjtje, az esztendõ
LEGSÖTÉTEBB NAPJA, ekkor van legnagyobb
szükségünk a fényre. Ezért születik ekkor közénk JÉZUS,
A FÉNY. Az ezt megelõzõ héten járnak a

Tóth Tibor

BETLEHEMESEK, hogy a születõ FÉNY örömhírét vigyék
mindenhová. Ezen a napon régen szigorú böjtöt tartottak.
December 25.: Karácsony – Mit tegyünk az ünnepi
asztalra? Lucabúzát, szentelt gyertyával. Alma, dió, méz,
különbözõ termények kerültek az asztalra, ezekre áldást
kért a család. Mézbe mártott fokhagyma a betegség
távoltartására. Diós és az ebéd pedig finom töltött káposzta
volt. Ezen az ünnepnapon meglátogatták egymást a
családtagok, a haragosok bocsánatot kértek egymástól –
kibékültek. Nagy valószínûséggel a karácsony szavunk a
kerecsensólyom szóból ered – mert fényt hozó madarunk
(a sok verzió egyike).
December 26.: István nap – ezen a napon Szent István
vértanút és Szent István királyunkat ünnepeljük. Ebben az
idõszakban jellemzõ volt a regölés, Ázsiából hozott õsi
szokásunk téli természetvarázslás jellegû, köszöntõ
népszokás. Szent István napjától Vízkeresztig jártak a
legények házról-házra, állatbõrbe öltözve, síppal-dobbal,
láncokkal „zenéltek”, regöséneket énekeltek, hogy az
emberek „moccanjanak”, majd ezért cserébe ajándékokat
kaptak.
December 27.: János nap – Szent János halász volt, a
negyedik evangélista, Szent Koronánkon is megtalálható
zománcképe.
December 28.: Aprószentek ünnepe. Az „aprószentek” a
heródesi szörnyû gyermekgyilkosság áldozatai. A legények
vesszõvel járták a falut, és megcsapdosták a nagylányokat
és a gyerekeket. A vesszõzés szokása egészséget, ébredést
hozott. Mozduljon mindenki a téli dermedtségbõl.
December 31.: Szilveszter napja. Szilveszter estéjén
mindenki a templomba ment hálaadó szentmisére vagy
Istentiszteletre – sõt a temetõbe is. Éjféli harangszókor a
falu népe a templom elé vonult, ahol ünnepi harangozással
siratták el az óesztendõt.
Ez után jött az ÚJÉV és az új hónap, a január:
BOLDOGASSZONY HAVA.

Mindenkinek áldott és boldog,
harmonikus ÉVKÖRT kívánok!

TELEFONSZÁMOK:

Orvosi rendelõ: 53/389-003
Fogorvosi rendelõ: 53/369-918
Védõnõi szolgálat: 53/389-036

Családsegítõ szolgálat: 53/310-003
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Az egészség nem csupán a betegség
hiánya, hanem a testi, szellemi lelki
egyensúly a külsõ és belsõ
környezettel, ami az ember testi-
szellemi és társadalmi jólétét jelenti.
Ennek az állapotnak a fenntartása csak
aktív, egészségtudatos magatartással
lehetséges, amiért a romló környezeti
feltételek miatt egyre többet kellene
tenni.
A magyar adatok lesújtók. A lakosság
65 %-a túlsúlyos, cukorbeteg,
daganatos betegségekkel küzd és akkor
még nem beszéltünk az önsorsrontó
életmódról, az alkoholizmusról, a
dohányzásról és a drogok
használatáról.  Meggyõzõdésem, hogy
nekünk magyaroknak sem kellene 10
évvel hamarabb meghalnunk, ha az
egészséget valóban értékként
kezelnénk, törõdnénk magunkkal és
egymással, fejlesztenénk ismereteinket
az egészség megõrzése tekintetében.
Azt a szemléletet, hogy az
egészségemért az orvosom a felelõs,
gyorsan el kellene felejtenünk. Az
egészségéért jórészt mindenki saját
maga felelõs, a tapasztalatlan
fiataloknál a család szerepe a
meghatározó. A nemzetközi felmérések
szerint a betegségek 65 %-a az elõzõ
gyógyszeres kezelés mellékhatásainak
következménye, és ez megdöbbentõ.
Az elkövetkezõ idõszak leggyakoribb
betegségének a depressziót
prognosztizálják, ami tulajdonképpen
nem is betegség, hanem valójában a
szeretet hiányára vezethetõ vissza, de
testi betegségtünetekben nyilvánul
meg.
Tudnunk kell, testünk egy nagyon jól
megtervezett, csodálatos „gépezet”
több, mint 100 billió sejttel, (a férfiak
10 millió spermiummal), 100 000
hajszállal, 300 db csonttal, 12-13 millió
baktériummal. Egy igazi öngyógyító
rendszer, és addig él, amíg a lélek
benne van. A mai hivatalos orvoslás a
lelket, mint olyat el sem ismeri, így
hát nem is foglalkozik vele. Sõt külön-
külön vizsgálja és próbálja „kezelni”
az egyes szerveket, testrészeket, mintha
azok valami különálló dolgok
lennének, mindenféle összefüggés
nélkül. A nyugati orvoslásnak,

EGÉSZSÉGTUDAT ÉS TUDATOS EGÉSZSÉG

Tóth Tibor

kutatásoknak természetesen vannak
eredményei, ez vitathatatlan, és ha
ennek kiegészítéseként
felelevenítenénk és alkalmaznánk az
õsi, archaikus tudást, sokkal elõrébb
léphetnénk egészségünk megõrzésében
is. A mozgás, a táplálkozás, az
önismeret, a káros tényezõk – mint
elektroszmog, káros föld- és más
sugárzások, idegmérgek,
tartósítószerek és színezékek stb. –
odafigyelõ, tudatos kezelése, vagy
kiszûrésének lehetõségeirõl szóló
információk mind-mind egészségünk
záloga lehet.
Pici falunkban szeretnénk a Hírmondón
keresztül egyszerû, praktikus, mindenki
számára elérhetõ ötletekkel,
javaslatokkal rendszeresen segíteni az
egészséges életmód iránt
érdeklõdõknek. Ezért várunk ebben a
témában cikkeket, ötleteket úgy a helyi
szakemberektõl – orvos, védõnõ,
egészségügyi dolgozó – mint lelkes
egészséges életmódot elõnyben
részesítõktõl. Ebben a témában lehetne
országosan elismert szakembereket is
meghívni egy-egy elõadás keretében,
hogy tudatosodjunk, közösséget
alkotni, mert úgy könnyebb. Lehetne
ismereteket szerezni táplálkozástanból,
ájurvédából, akupresszúrából,
g y ó g y n ö v é n y t a n b ó l ,
kristálygyógyászatból, csak hogy a
fantáziánk beinduljon. Kérem, hogy aki
ezeken a területeken többet tud az átlag
tájékozottságánál, jelentkezzen nálunk.

Nem csak a Hírmondó hasábjain,
hanem a valóságban is szeretnénk a
figyelmét felkelteni az érdeklõdõknek.
Elsõ alkalommal egy régi kínai
gyógyászaton alapuló, de modern,
kormányzati szinten is támogatott,
minden korosztálynak javasolt
egyszerû mozgásformát szeretnénk
megmutatni, amit 3-100 éves korig
bárki el tud sajátítani és végezni
egészsége érdekében. Ehhez kb. napi
20 percre van szükség, eredménye felér
egy méregdrága akupunktúrás
kezeléssel. Ezt a „tornát” hazánkban
klubszerûen már 3-5000-en ûzik,
(Kínában 30 millióan), szlogenjük: „Élj
100 évig egészségesen!” Az egészség
a földi lét alapja! Mindenképpen
szükség van egyfajta szemléletváltásra,
hogy minél tovább és minél
panaszmentsebben, jó minõségben
éljünk. Ez egy óriási KALAND,
KÜZDELEM, KIHÍVÁS.

MINDENKIT (GYEREKEKET,
IFJAKAT, KÖZÉPKORÚAKAT,

IDÕSEKET – különösen férfi
társaimat szeretném motiválni)

SZERETETTEL VÁRUNK EGY
KÖNNYÛ, DE

KÜLÖNLEGESSÉGE MELLETT
NAGYON HATÁSOS MOZGÁSRA

a mûvelõdési házba
december 13-án, pénteken

16 órakor.

Önálló védõnõi tanácsadás (várandós):
kedd 9-11 óra

Önálló védõnõi tanácsadás (csecsemõ, kisgyermek):
kedd 11-13 óra

Orvossal tartott tanácsadás (csecsemõ, kisgyermek):
kedd 13-14 óra

VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT

Védõnõ: Dékány-Tóth Renáta

A tanácsadások a következõképpen alakulnak december 1-tõl:

Telefon: 06-30-949-3873
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A decemberi számban egy olyan
emberrel készített interjút szerettem
volna megjelentetni, akinek a neve
szinte minden régóta itt élõ számára
ismerõsen cseng, és más nyársapáti
családok nevei is azonnal beugranak,
ha róla beszélünk.
Ilyen ismerõs személy a szomszédom,
Búz Jánosné Szûcs Rozália, aki 1940.
február 5-én született Cegléden.
Rózsika néni! Kérem, hogy meséljen
magáról!
Szüleimmel és nagyszüleimmel együtt
az Ugyer második házában laktunk,
vagyis tõsgyökeres nyársapáti vagyok.
Apu és anyu is nagyapámékkal együtt,
a mezõgazdaságból élt, mint minden
itteni tanyasi ember, és nagyon sokat
dolgoztak. Saját kis földjük volt,
amellett jártak napszámba is.
Kukoricát és gabonát termeltünk a
saját jószágainknak, és szõlõnk is volt
a háznál. Baromfi és disznók voltak
otthon, nagyállatokat nem neveltünk.
Én gyerekkoromtól szolgáltam, tehenet
õriztem, mert nagyon szegények
voltunk. Apu nagyon korán, 53 évesen
meghalt, az én keresetembõl éltünk
húgommal és anyámmal.
17 éves koromban férjhez mentem,
János is a helyi tsz-ben dolgozott, éjjel
éjjeli õr, nappal pedig traktoros volt.
A Szarka-kúriában laktunk 4-5
családdal együtt, ami a tsz. szolgálati
lakása volt. Megvettük a Táncsics
utcában a telkünket, és apródonként,
ahogy a pénzünk jött, úgy építkeztünk.
Ekkor már mind a két lányom, Mária
és Kati is megvolt. Rengeteget
dolgoztunk, de volt eredménye.
Minden munkát elvállaltunk, hogy
sokkal többre jussunk. Dolgoztam a
tsz-en belül a gumi üzemben, a
mûanyag üzemben, a baromfi telepen,
legutóbb a marháknál, ahol nem volt
sem ünnep, sem vasárnap, a jószágnak
mindig enni kellett. A háztájiban nem
eladásra, hanem önmagunk részére
krumplit és zöldségeket vetettünk, ami
a háztartásba kellett. Otthon jószágot
neveltünk, és volt három tehenünk is,
amit kézzel fejtem.
A lányokat taníttattuk, a maguk
szárnyára engedtük. Mind a ketten itt
Nyársapáton mentek férjhez, jó vejeim

vannak. 4 unokám és 3 dédunokám
van, nemsokára megszületik a negyedik
is! Férjemnek is elsõ volt a család, a
két lány és az unokák. Sajnos a
dédunokákat már nem ismerhette. Egy
darabig itt nálunk, nálam ünnepeltük
meg a családi napokat, Szent Este
mindig nálam gyûltünk össze. Sajnos
már ezt nem tudom vállalni, 3-4 éve
már én megyek a gyerekekhez.
53 éves koromban jöttem el a tsz-bõl
nyugdíjba 6.300.- Ft-tal, mert a tsz.
keresetünk szomorú, de csak 2.000.-
Ft körüli volt a szombat-vasárnapokkal
is. Így aztán még most sincs a saját
nyugdíjam 80.000.- Ft. Amíg tudtam,
dolgoztam napszámban, de már két
éve nem bírom a napot, így ez a
kiegészítés is kiesett. Ezt osztom be
úgy, hogy semmilyen tartozásom
nincs, és ne is legyen. A ház körül
mindent el tudok végezni, pedig
nemsokára 80 éves leszek. Talán az is
élteti az embert, hogy ennyit
dolgoztunk, akár esett, akár fújt, télen,
nyáron menni kellett.

Szeretetben élünk családommal,
mindenki dolgozik, illetve itthon
tevékenykedik, ahogy az egészsége
engedi. Jól érzem magam a
gyermekeim, vejeim és unokáim
között.
Itt Nyársapáton szinte mindenkit
ismerek, tisztelek, nincs haragosom, a
fiatalokkal sincs semmi gondom,
mindenkivel beszélek. Sajnos már
nincs olyan összefogás, mint régen
volt, amikor jártunk busszal kirándulni,
ami bizony nagyon hiányzik.
Mindenkinek jó egészséget,
családjukkal töltött boldog ünnepeket
kívánok.
Köszönöm az interjút és én is minden
jót kívánok Rózsika néninek. Legyen
még sokáig jó egészségben olyan, mint
amilyennek 30 éve megismertem;
érdeklõdõ, tevékeny, mindig rohanó,
de másokra is odafigyelõ, jószándékú,
segítõkész, igazi jó szomszédasszony.

BÚZNÉ RÓZSIKA NÉNIVEL BESZÉLGETTEM

Köszönettel:
Nagyné Kovács Éva

KARÁCSONYI TÁMOGATÁS

dr. Bicskei Krisztina jegyzõ

Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal

ügyfélfogadási ideje az alábbi:

Hétfõ: 8.00-12.00 óráig,
13.00-17.00 óráig

Kedd: ügyfélfogadás nincs

Szerda: 8.00-12.00 óráig

Csütörtök: ügyfélfogadás nincs

Péntek: 8.00-12.00 óráig

Tájékoztatom a kiskorú gyermeket nevelõ családokat, hogy a
képviselõ-testület 28/2019. (IX.27.) számú önkormányzati határozata

alapján minden nyársapáti állandó lakóhellyel rendelkezõ kiskorú
gyermek 20.000,-Ft karácsonyi támogatásban részesül.

A támogatás átvehetõ az Önkormányzati Hivatal 4. számú irodájában
2019. december 10-én és

december 11-én 8-16 óra között.
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Tisztelettel köszöntöm Tamás
Atya! Hálás vagyok, hogy
hozzájárult a
riportkészítéshez és fogadott
otthonában.
Isten hozta! Egyúttal
szeretettel köszöntöm a
kedves Olvasót is!

Egy évvel ezelõtt egy másik, szintén Tamás nevû atyával
készítettem interjút. Elgondolkodtam, hogy vajon minden
karácsonyra jut egy új pap Nyársapáton? Elképzelhetõnek
tartja, hogy akár hosszabb idõt tölt el nálunk, illetve
Cegléden?
Az elsõ kérdés kapcsán az jut eszembe, hogy amikor elõször
ellátogattam a plébániára, a káplán lak bejáratán ki volt
rakva Tamás atya neve; megörültem, hogy le sem kell
cserélni a névtáblát. Ami a jövõt illeti: több szolgálati
helyem volt már; megtanultam, hogy igaz a mondás: ember
tervez, Isten végez. Az egyházközségbe emiatt nem kész
tervekkel, programokkal érkeztem, és nem is tûztem ki
határidõket. Fontosabbnak tartom megismerni a helyi
sajátosságokat, bekapcsolódni a már folyamatban lévõ
közösségépítésbe, és nyilván igyekszem felhasználni a
korábban szerzett tapasztalataimat is a folytatásban. Hogy
egy hasonlattal éljek: az elsõ év egy új helyen olyan, mint
a váltófutásban a stafétabot átvételének a pillanata.
Ha nem túl bizalmas, arra kérném, mutatkozzék be pár
mondatban, beszéljen magáról, családjáról.
1978-ban születtem Budapesten, katolikus értelmiségi
családban, ketten vagyunk testvérek, nõvérem házas,
gyermekei is vannak. Gyerekkoromban nem gondoltam a
papi hivatásra; családot szerettem volna, és térképésznek
tanultam az ELTE Természettudományi Karán. Lassú
érlelõdés után született meg az elhatározás, hogy
szemináriumba lépjek, és papként a „lelkek térképésze”
legyek.
Van-e olyan pont az életében, ami befolyásolta, alapvetõen
meghatározta a papi hivatás vállalását?
16 éves koromban részt vettem egy ifjúsági
lelkigyakorlaton, ami elindított ezen az úton.
Megtapasztaltam valamit az Isten végtelen szeretetébõl, az
irántam való odaadásából, és elgondolkoztam azon, hogyan
tudnám ezt viszonozni. Késõbb találkoztam olyan
fiatalokkal és papokkal, akiknek az élete számomra hiteles
volt, és segítettek az elkötelezett keresztény élet útján és
a hivatásom tisztázásában. 1998-ban léptem be a Krisztus
Légió Kongregációba, ami egy mexikói alapítású
szerzetesrend. 2011-ben a rend kötelékében szenteltek
pappá. Ez a 13 év részben tanulmányi idõszak volt, részben
pedig felkészülés a szerzetesi életre, valamint apostoli
gyakorlatra szánt idõ. Kispapként a budapesti Szent
Benedek Iskolában szolgáltam, felszentelésem után is ide
kerültem vissza. Idén nyáron a szerzetesrendbõl átléptem
a Váci Egyházmegyébe, és Beer Miklós püspök atya
Ceglédre disponált.

Meghatározó élmény volt az is, amikor 2013-ban részt
vettem egy Szentlélek szemináriumon, mondhatni egy
második megtérés pillanata volt ez. Olybá tûnt, mintha
éltere kelt volna az Evangélium az életemben: találkoztam
azzal a Krisztussal, aki ma is gyógyítja a betegeket,
megszabadítja a megszállottakat, prófétai szavakat ad a
hívek ajkára és megtérésre indítja a bûnösöket. A
Karizmatikus Megújulásban olyan emberekkel találkoztam,
akiknek az élete inspiráló volt számomra. A Megújuláson
keresztül kapcsolatba kerültem a Cor et Lumen Christi
közösséggel. A Cor et Lumen Christi közösség egy
katolikus karizmatikus közösség, amelyik a Tûz és Fény
szentségimádásokat szervezi, lelkigyakorlatokat és gyógyító
alkalmakat tart. Az elmúlt 4 évet Angliában töltöttem ennek
a közösségnek az anyaházában, bekapcsolódva a közösség
életébe és szolgálatába. A Váci Egyházmegyébe érkezve
is megmaradtam a közösség külsõs tagjának.
Mit tart legfontosabbnak az elkövetkezendõ idõszakban?
Az elsõ évben Cegléden és Nyársapáton is szeretném
megismerni az embereket és az itt folyó munkát, felmérni
a helyi viszonyokat. Isten ma is dolgozik a világban,
gazdagon árasztja Szentlelkét, hogy megújítsa a föld színét.
Hogy egy képi hasonlattal éljek: Isten életet fakaszt ma is
és a lelkipásztori szolgálat olyan, mint a szülésznõ munkája,
aki segíti az anyát a vajúdás folyamatában, asszisztál a
kisbaba megszületésénél. Isten Szentlelke már dolgozik az
emberek szívében, az én feladatom felhívni a figyelmet a
kegyelem mûködésére, és segíteni az akadályok
elgörgetésében, hogy Krisztus megszülethessen a lelkekben.
Azért imádkozom és próbálok tenni, hogy eljöjjön az
ébredés az egyházközségünkbe is. Hiszem, hogy az egyház
egy nagy ébredés elõtt áll, ami egy nagy aratást hozhat.
A nehézségek és a botrányok sokkolnak és lebénítanak
bennünket, ezekrõl sok szó esik, de észre kell venni, hogy
az Isten sem tétlen. Kegyelmét önti ránk annak ellenére,
hogy méltatlanok vagyunk rá, és teszi ezt nem azért, mert
megérdemeljük, hanem mert szükségünk van rá. Azt is
látom, hogy az Isten pont ott tesz nagy dolgokat, ahol a
legnagyobb a sötétség, ahol az emberek legjobban
eltávolodtak tõle, mert „ahol elhatalmasodott a bûn, túláradt
a kegyelem.” (Róm 5,20) Éppen az Istentõl való
eltávolodásuk miatt érzik azt sokan, hogy üres az életük,
és érzik azt, hogy szükségük van valamire, amit pontosan
nem is tudnak meghatározni. Fontos lenne felkutatni ezeket
a keresõket az egyházközségben, ugyanakkor támogatni
azokat is, akik ezt a templomot felépítették, hogy ne érezzék
magukat elhagyatva.
Kérem, ossza meg velünk a közelgõ ünnepekrõl a
legfontosabb gondolatait.
Karácsony az Egyház legnagyobb ünnepe húsvét mellett.
Mindkét ünnepet egy különleges készületi idõ elõz meg;
karácsonyt az adventi idõ készíti elõ. Az advent szó
eljövetelt jelent, várjuk az Úr születésének ünnepét,
karácsonyt; de várjuk az Úr második eljövetelét is az idõk
végén. A készületet hagyományosan az imádság, a böjt és

BESZÉLGETÉS FEJÉREGYHÁZI TAMÁS ATYÁVAL
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az alamizsna (szeretetcselekedetek) formájában éljük meg.
Az önmegtagadás, valamint az Isten és a felebaráti szeretet
gesztusaival tudjuk megtisztítani a lelkünket. Advent
liturgikus színe a lila, ez az egyházban a bûnbánat színe.
Advent ugyanis a megtérés ideje is. Az Úr közel van! A
Szent Isten közelségében rádöbbenünk a bûnös voltunkra,
ahogy történt ez Péter apostollal is a csodálatos halfogást
követõen: „Uram, menj el tõlem, mert bûnös ember
vagyok!” (Lk 5,8) A bûnbánat tartása azért fontos, mert
csak így válunk képessé befogadni az Isten szeretetét, amit
nekünk akar ajándékozni. Tehát nem arról van szó, hogy
másokat szembesítünk a bûneivel, hanem hogy mindenki
magába néz mélyebben.
A fogyasztói társadalom próbálja elkenni karácsony valódi
üzenetét, feledtetni eredeti tartalmát. Ezért szükséges lenne
apró külsõ jelekkel, cselekedetekkel is emlékeztetni
magunkat és egymást karácsony ünnepének okára. Ebben
segíthet az adventi koszorú meggyújtása vagy a betlehemi
jászol felállítása lakásainkban. Karácsony rádöbbenthet
minket arra, hogy Krisztussal egy olyan drága kincset
kaptunk, ami értékesebb annál, amit a mai hedonista világ
nyújtani tud. Egy hasonlattal élve: amikor a fogyasztói
társadalom felmutatja „ezüst ékszereit” (azokat az értékeket,
amiket kínálni tud), nekünk keresztényeknek fel kell mutatni Tisztelettel Tóth Tibor

a mi „aranyunkat”, ami nem más, mint az Úr Jézus Krisztus,
aki egy kisbaba alakjában megjelent a földön, hogy elhozza
számunkra az üdvösséget. Krisztus igenis vonzóbb, mint
a világi kincsek, látszat boldogság, de ennek igazát nekünk
hívõknek is újra és újra fel kell fedezni. Az ajándékozási
láz közepette ne felejtsük el, hogy Isten adja számunkra
a legnagyobb ajándékot: „Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el
ne vesszen, hanem örökké éljen.” (Jn 3,16) Ez az örömhír!
A legszebb ajándék egyike, amit karácsonykor adhatunk
az, ha ezt az örömhírt megosztjuk szeretetteinkkel és a
környezetünkben élõkkel!
Kedves Tamás Atya!
Köszönöm a beszélgetést, Istentõl áldott, lelkiekben nagyon
gazdag karácsonyt, új esztendõt és kiváló egészséget
kívánok munkájához magam és a Nyársapáti Hírmondó
olvasóinak nevében is!
Én is köszönöm a lehetõséget, és egyúttal szeretettel hívok
mindenkit az advent vasárnapi és a karácsonyi
szentmisékre! És szeretném a kedves Olvasót emlékeztetni:
Isten szeret téged, Krisztus odaadta az életét érted, és ez
a Krisztus él!

A Hírmondó minden olvasójának az
eljövendõ szent karácsonyra készülve
hitet, reménységet és szeretetet
kívánok. Higgyük, hogy lesznek
mindennapi apró csodák az életünkben
az idei adventben és majd az új
esztendõben is, mert hiszen nem az a
küldetésünk, hogy világrengetõ nagy
dolgokat vigyünk végbe, hanem az,
hogy a mindennapok szürkeségében
lássuk meg a legnagyobb csodát: Isten
emberré lételét. Karácsony célját és
csodálatos voltát így fogalmazta meg
maga Jézus: „Mert úgy szerette Isten
a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.” (Jn.3:16.)
Isten szeretetének a célja tehát egyrészt
az, hogy kimentsen minket a halálból,
másrészt, hogy miután minket
újjáteremtett, felhasználjon bennünket

ADVENTI KÖSZÖNTÕ

mások javára. Így leszünk mi az Õ
szeretetének hordozói.
Fogadjuk a világ Megváltóját 2019.
karácsonyán azzal a fénnyel és
méltósággal, hogy érezhesse: bennünk
otthonra lel. De ne feledjük: minden
születés csak a lehetõséget hozza el
egy szebb, Istennek tetszõbb, emberhez
méltóbb világ létrehozására. Az ünnep
amúgy is csak annyit ér, amennyit
megõrzünk belõle a hétköznapokra. Én
azt kívánom, hogy figyeljünk
egymásra a családi, gyülekezeti, falusi
közösségekben, mert emberi

Szabó Gábor  református lelkipásztor

„Nem vagyok más, csak üres edény,
Tölts meg hát Lelkeddel engem,
Igédnek áldott szent ereje
Hadd munkálkodjék már bennem.
Rajtam keresztül áradj, Uram,
Ragyogjon fényed szerte,
Hogy általam sok-sok árva szív
Békéjét Benned meglelje!”

kapcsolatok nélkül gyõztesek lehetünk,
de boldogok soha!  Azt kívánom, hogy
ezen az adventen és karácsonyon
legyen mindnyájunk szívbõl jövõ
imádsága ez az ének:
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GARDA FESZTIVÁL

Tósoki Imre Tihany polgármestere és
nagyszerû csapata már többször is
megtisztelte a Lecsófesztiválunkat,
kiváló borokat kínáltak, baráti, kedves
gesztusokkal. Novemberben nagy
örömmel egy népes delegációval mi is
viszonoztuk a meghívásukat.
Csoportunk fele egy napig, másik fele
két napig élvezte az országos hírû
Garda Fesztivál látványosságait. Ezt a
fesztivált Tihany városa 18 éve
rendezi, ezen a hétvégén ünnepi
keretek között, a csodálatos
templomban megáldatták a Balaton
finom halát a gardát, és a mindenfelõl
hozott, méltán világhírû borokat.
Kiválóan éreztük magunkat. Jó érzés
volt néhány nyársapáti családdal
teljesen váratlanul találkozni, „milyen

Csapattagok

kicsi a világ”. A kirándulás szervezõinek Dr. Bicskei Krisztinának, Kis Miklósnak, Kis Anitának, a két sofõrnek:
Pap Ferencnek és Bárány Istvánnak hálásan köszönjük a közremûködésüket.

ÓVODAI HÍREK

Szûcs Anikó
FME vezetõ

FORTUNA MAZSORETT EGYÜTTES

Fényességben, Meghittségben, Együttlétben
gazdag ünnepeket kívánunk
minden kedves olvasónak!

Aranyosi Ervin: Ajándék, szeretettel

Én úgy hiszem, az ajándék, csak szívbõl jövõ lehet,
amire vágyik minden szív, egy csoda: SZERETET!

Valami, mely nem tárgyias, szükségtelen holmi,
olyan ami belülrõl jön, s nem lehet birtokolni.
Az ajándék, olyan legyen, mitõl vidul a lélek,

amely belülrõl melegít, amitõl érzem, élek!
Mely önmagunkból adható, ami belõlünk árad,

amit a szív tud nyújtani,
amiért kezünk fárad.

Az ajándékot készítsd Te, s
töltsd meg szeretettel,

attól lesz szép, ha egyedi, ha
benne él az ember…
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A Márton napi népszokások Szent
Márton legendájához kötõdnek,
miszerint Mártont a sok jó tettért
püspökké akarták választani, de õ
elrejtõzött egy libaólban, ám a libák
elárulták gágogásukkal. Az óvodában
megismerkedtünk a Márton napi
szokásokkal, idõjóslásokkal, hangsúlyt
kapott az emberbaráti szeretet
fontossága.
Egész héten libás mondókákat,
verseket mondtunk, libás énekeket

November 20-án ellátogatott hozzánk a falu rendõre: Gyõri
Gábor körzeti megbízott, hogy megismerkedhessünk a
munkájával. Fontos, hogy minél korábban megalapozzuk
a gyermekekben a rendõrökbe vetett bizalmat, hogy ha baj
van, hozzájuk bármikor fordulhatnak. Gábor kezet fogott
minden gyermekkel, bemutatkozott nekik és elmondta, mi
mindenben tud segíteni ha szólnak neki. Az 5-6 éves
gyerekek ügyesen be tudtak mutatkozni, azt is eltudták
mondani hol laknak. A program keretében minden
hónapban feldolgozunk egy témát természetesen játékos
keretek között. Három bábot is megismerhettek az ovisok:
Rendõr Robit, Rosszcsont Ricsit és Rosszcsont Rozit, akik
segítenek az óvodában rendet tartani, ezek a bábok bent
is maradtak a csoportszobában, hogy nap, mint nap el ne
felejtsük hogyan is kell bánnunk egymással.

MÁRTON NAP AZ ÓVODÁBAN

Óvónõk

énekeltünk, körjátékokat játszottunk.
Ellátogatott óvodánkba a népdalkör is,
citera kisérettel énekeltük kedvenc
libás dalainkat. November 11-én
sötétedés után útra keltünk saját
kezûleg készített lámpásainkkal.
Ezúton köszönjük Csiló Attilának,
hogy lovaskocsijával oly sok
rendezvényen részt vesz a gyerekek
és felnõttek örömére egyaránt. Sok-
sok évvel ezelõtt, Márton napon fizette
meg a gazda a pásztoroknak a

béresadót, a pásztorok pedig több ágú
vesszõvel, szent Márton vesszõjével
ajándékozták meg õket és adták át jó
kívánságaikat. Mi is átadtuk jelképes
vesszõinket a gazdáknak úton a
mûvelõdési ház felé, ahol forró tea és
libazsíros kenyér várt mindenkit. A
gyerekeknek ekkor kezdõdött a mulat-
ság, a Répa, retek, mogyoró interaktív
elõadás keretében. Köszönjük azoknak,
akik a rossz idõ ellenére is részt vettek
a programon.

OVI ZSARU PROGRAM AZ ÓVODÁBAN

Óvónõk

Békés Karácsonyi Ünnepeket
és Sikerekben Gazdag,

Boldog Új Évet Kívánok
Kicsiny Falum

Minden Lakójának!

Kis Anita
képviselõ

Áldott,
boldog karácsonyi ünnepeket és

boldog új évet kívánunk
minden nyársapáti lakosnak!

Az óvoda dolgozói

Óvónõk
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ISKOLAI HÍREK

KATALIN-BÁL

November 23-án, sokadik alkalommal, került
megrendezésre iskolánkban a Katalin-bál. A bál kezdetén
tapsolhattunk a DUENDE Tánciskola növendékeinek, akik
Nagy Éva vezetésével tartottak bemutatót. Fellépett Csernik
Szende, erdélyi mesemondó, majd vacsora után A Két
Zsivány szórakoztatta a közönséget. A bálon a talpalávalót
Bakos Andrásék húzták. A büfét Locskai István mûködtette,
a süteményekrõl és a salátákról az iskola szülõi
munkaközössége gondoskodott. A tombola most is sok
embert vonzott. A fõdíj egy kerékpár volt. A jól sikerült
mulatság hajnal háromig tartott.
Természetesen ezen a bálon sem cél nélkül történt a
támogatók megkeresése. Örömmel tájékoztatok mindenkit,
hogy elkezdõdhet az iskola árnyékolása, és már új célt
tûztek ki a szülõk maguk elé: a tantermek klimatizálását.
Büszkék vagyunk az iskola szülõi munkaközösségére,
hiszen mindent megtesznek azért, hogy gyermekeik jobb
körülmények között tanulhassanak!
Köszönjük támogatóinknak, hogy közelebb vittek
bennünket célunk megvalósításához!

1.o-8.o
ADC (Apáti Dance Club)

Bakosi család
Csontos család
Danka Gyula

Dobozi Julianna
DIANILLA KFT

Fair Discont
Ferencz család

Furtuna Mazsorett
GAZDAKÖR

Godóné Pozsár Andrea
Godó Norbert

Godó Zsuzsanna
Gödeny Beatrix

Gödény Róbert és Kitti
Hencz család

Héjjas Hft

Holdfény Büfé
Holló István

Horváth Zsuzsanna (Coop bolt)
Hûtõház

HW-ZONE
Jázmin Bútorbolt

Jenei család
KAPÓKA

Kis Miklós
Koncz család

Kozma Vivien
Kovács Zoltán

Lugosi bolt
Ludvig Zsombor
Majorosi család

MARGÓ 2000 KFT
MIKA-ZO TRANS

Nyíri Nóra
Orchidea Virágüzlet

Papp Gergely
Pék István
Piaci Büfé

Rafael József
Reggel család

RENDSZER KLÍMA KFT
Russo Pizzéria
Strabán Laura

SZALAY FÉMMEGMUNKÁLÓ KFT.
Szeleczki Óraszaküzlet

Szirom Virágüzlet
TIBIKER

Tolnai Józsefné
Torma Virág

Tormási Pizzéria
Tóth Tibor

Zsadony Rita

Szervezõk

Békés, boldog
karácsonyi ünnepeket és

sikerekben gazdag boldog új évet
kívánunk minden kedves

nyársapáti lakosnak!

Az iskola dolgozói
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A 2019/2020-as tanévben a Ceglédi Tankerület számos
közoktatási intézményében bevezetésre került a Komplex
Alapprogram. A mi iskolánk is most csatlakozott azokhoz
az intézményekhez, amelyek szeptembertõl ezzel a
programmal oktatják tanulóikat.
Azoknak, akik iskoláskorú gyermekeik vannak, már
biztosan ismerõsen cseng az elnevezés, hiszen a tanév
eleji szülõi értekezleteken ismertettük a Program
mibenlétét.
Most azonban a Hírmondó olvasói számára is pár szóban
összefoglalnám, hogy mit is jelent ez az iskolának és az
ott tanuló gyerekeknek. A program célja a pedagógusok
módszertani megújulásának elõsegítése. Olyan új
munkaformákat vezet be a mindennapi oktatásba, amelynek
egyes elemeit már mi is alkalmaztuk eddig, viszont ezeket
egy új rendszerbe ötvözi. Hogy ez mit is jelent? A délelõtti
tanórák bizonyos százalékában a gyerekek csoportban,
együtt dolgozva mélyítik el a már megszerzett tudásukat.
Délutánonként pedig különbözõ alprogrami
foglalkozásokon vesznek részt. Ezek: testmozgás alapú,
digitális alapú, életgyakorlat alapú, mûvészet alapú és logika
alapú foglalkozások. Tulajdonképpen a szakkörökhöz
hasonlíthatjuk ezeket a foglalkozásokat, de ezek célja, hogy
a délelõtt megszerzett tudásanyagot elmélyítsék,
gazdagítsák.

KOMPLEX ALAPPROGRAM AZ ISKOLÁBAN

Horváth Dóra

A Program bevezetésében és helyi gyakorlatának
kialakításában az egri Eszterházy Károly Egyetem van
segítségünkre. Mentorok érkeznek hozzánk
óralátogatásokra, tanácsadásra.
2019. november 27-én is egy ilyen látogatás zajlott le
iskolánkban, amely során a mentorunk 5 órát látogatott
meg. A második osztályban nyelvtan órát, a harmadik
osztályban egy matematika és egy nyelvtan órát, az ötödik
osztályban egy etika órát, a hatodik osztályban egy nyelvtan
órát láthatott a mentor kolléga. A látogatás az órák
megbeszélésével zárult, ahol a mentorunk kiemelte: mind
az öt óra kiemelkedõ színvonalú volt.
Nagyon büszke vagyok a kollégáimra, hiszen egy-egy ilyen
óra megtervezése sok munkával jár és nem csekély
módszertani felkészültséget igényel. Köszönöm szépen a
meglátogatott kollégáim munkáját!
De itt még nem ért véget a munka, hiszen sok óralátogatás
áll a jövõben elõttünk.
Továbbá itt szeretnék köszönetet mondani a Nyársapáti
Gyermekekért Alapítványnak nagylelkû támogatásukért: a
Komplex Alapprogram minél színvonalasabb megvalósítása
érdekében egy színes lézernyomtató vásárlásával segítik
munkánkat. Hálás köszönet érte!
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MÛVELÕDÉSI HÁZ HÍREK

Már 2004 óta rendezzük meg és várjuk nagy szeretettel a
nyársapáti mûvelõdési házban a Szarka Mihály Térségi
Versmondó Versenyen a térség iskoláinak legjobb
versmondóit. Ez évben november 28-án került sor erre a
nemes megmérettetésre. Hagyományos versmondó
versenyünkre még soha nem érkezett ennyi, 65 nevezés,
ami bizonyítja, hogy ma is sokan olvasnak, és szeretnek
is verseket mondani. Érkeztek versmondók Cegléd,
Ceglédbercel, Nagykõrös, Törtel és Nyársapát iskoláiból
elsõtõl nyolcadikig.
Nyársapát Község Önkormányzatán kívül különdíjat
ajánlott fel Kis Miklós polgármester úr, Tóth Tibor
alpolgármester, dr. Gyáfrás Sándor, Makó András, valamint
Törökné Révész Anna, Csehné Bakos Erzsébet, Bíró Csilla,
Kis Anita és Bimbó Pál képviselõk, amit a versmondók
nevében is köszönünk.
A zsûri elnöke G. Bíró Lilla gimnáziumi magyar-ének
szakos tanár, tagjai pedig Vígné Kerekes Magdolna
nyugalmazott magyar tanár és dr. Bicskei Krisztina,
Nyársapát község jegyzõje volt, akiknek szintén köszönjük
a közremûködést, a maratoni zsûrizést és a segítõ
szándékkal elmondott értékelést, javaslatokat. A zsûri
sorszám szerint értékelt, a döntés végén nevesítettük a
sorszámokat. Minden diák kapott kis ajándékot és oklevelet
a sikeres, nívós szereplésért.
A szakértõ zsûri döntése alapján az alábbi eredmények
születtek:
Az I. kategóriában (1-2. osztályosok) I. helyezést ért el
Erdei Levente Ceglédbercelrõl, II. helyezett lett Lencsés
Benita a Nagykõrösi Petõfi Sándor Általános Iskolából,
III. helyezett Homoki Hanna a Nagykõrösi II. Rákóczi

Ferenc Általános Iskola tanulója. Különdíjban részesült
Kendl Franciska Ceglédbercelrõl, Deme Dorka a
Nagykõrösi Petõfi Sándor Általános Iskolából és Bajor
Hanna a Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskola
tanulója.
A II. kategóriában (3-4. osztályosok) az I. helyezett Faragó
Gyöngy Virág lett a Nagykõrösi Arany János Református
Általános Iskolából, II. helyezett Bakonyi Vanda a
Nagykõrösi Petõfi Sándor Általános Iskolából, III. pedig
Fehér Nándor a Nagykõrösi Kossuth Lajos Általános
Iskolából.
A III. kategóriában (5-6. osztályosok) az elsõ helyezést
Rédei Zoltán, a második helyezést Budai Tamara szerezte
meg, akik a Nagykõrösi Arany János Református Általános
Iskola tanulói. A harmadik helyezett Sasvári Bálint lett a
Ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumból. Különdíjat kapott
Kiss Balázs szintén a ceglédi gimnáziumból, és Ferentzi
Éva a nagykõrösi Arany János iskolából.
A legnagyobbak a 7-8. osztályosok között a legjobb
eredményt Hermann Fanni érte el a Ceglédi Kossuth Lajos
Gimnáziumból, II. helyezett lett Varga Petra a nagykõrösi
Kossuth iskola, III. helyezett pedig Nagygyõr Márton,
szintén a ceglédi gimnázium tanulója lett. Gratulálunk
mindenkinek!
Köszönjük a versmondóknak, hogy ilyen szépen
felkészültek és eljöttek ide Nyársapátra és ismét
versünneppé tették ezt a napot. Köszönjük a pedagógusok
és a szülõk segítségét, a gyerekek felkészítését
.
Reméljük, hogy jövõre ismét találkozunk!

TÉRSÉGI VERSMONDÓ VERSENY NYÁRSAPÁTON

Nagyné Kovács Éva
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Színesebbnél színesebb programok
gazdagítják a Nyársapáti Baba-
Mama Klub találkozóit.
Szeretnénk néhány szóval
bemutatni az eddigi, illetve az ezt
követõ programjainkat.
November 20-án Tolnai Judit
dúdoló foglalkozást tartott nekünk
sok-sok énekkel, mondókával,
melyet a gyerekek nagyon élveztek
a legkisebbektõl a legnagyobbakig.
Szeretnénk, ha ez a program rend-
szeressé válna. Ezúton is nagyon
köszönjük Juditnak a közremû-
ködést! A program ingyenes.
December 4-án ellátogat hozzánk
a Mikulás. Mivel minden gyermek

NYÁRSAPÁTI BABA-MAMA KLUB

szülõ által finanszírozott csomagot
kap, így elõzetes bejelentkezés
után van lehetõség részt venni az
eseményen. Szeretettel várunk
minden 0-3 éves korú gyermeket!
December 11-én logopédus
szakember látogat el klubbunkba.
Szaktudásával minden kérdésünkre
választ kaphatunk gyermekeink
beszédfejlõdésével kapcsolatban. A
program ingyenes, elõzetes
bejelentkezés nem szükséges. A
logopédus munkáját segítve kérünk
mindenkit, elõre kigondolt
kérdésekkel érkezzen.
December 18-án tartjuk idei utolsó
találkozónkat. Szeretnénk egy

kicsit karácsonyi hangulatúvá
tenni, így karácsonyi zenével
várjuk a gyermekeket. A program
elõzetes bejelentkezést nem
igényel, de amennyiben lehetõség
van rá, süteményt, üdítõt, rágcsálni
valót szívesen fogadunk a
gyermekeknek.
Nagyon nagy szeretettel várunk
minden 0-3 éves korú gyermeket,
illetve kismamát programjainkra,
amelyek mindig nagy játékkal,
nagy nevetésekkel, érdekes
tapasztalatcserékkel telnek.

ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPEKET ÉS SZERETETBEN,
EGÉSZSÉGBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN A NYÁRSAPÁTI BABA-MAMA KLUB!

Találkozunk 2020-ban!

Áldott, békés, boldog
karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk

minden kedves nyársapáti lakosnak!

Mûvelõdési ház dolgozói

„Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj
egészen. (…) Tisztálkodjál belülrõl és kívülrõl. Felejts el
mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet
nemcsak a naptárban írják piros betûkkel. Nézd a régieket,
milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen,
mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés.
Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.”

Márai Sándor
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Az adventi koszorú négy gyertyája az
adventi idõszak négy vasárnapját
jelképezi.
A keresztény hagyomány szerint a
koszorún három lila és egy rózsaszín
gyertya áll, amelyek a következõket
szimbolizálják: hit, remény, szeretet,
öröm. Advent elsõ, második, és
negyedik vasárnapján lila gyertyát, a
harmadikon rózsaszínt gyújtunk meg.
Elõdeink azt tartották, hogy az advent
négy hetében mintegy próbatételként
négy különbözõ tulajdonságot kell
megerõsítenünk magunkban.

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

Nyársapáti Népdalkör tagjai

Ezek a következõk: igazságosság (hit), mértékletesség (remény), bátorság (öröm) és bölcsesség (szeretet).
Advent harmadik vasárnapján, azaz december 15-én vasárnap délután a Nyársapáti Népdalkör mindenkit szeretettel
vár a templom elõtt tartandó adventi éneklésre és egyben az elsõ adventi kézmûves vásárra.

Dsida Jenõ: Itt van a szép karácsony

Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?

Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,

szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.

Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,

aranymese, áhitat
minden szívet átitat.

Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek

a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.

Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték

szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk

minden nyársapáti lakosnak!

Szerkesztõség
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GYEREKSAROK

SUDOKU

PONTÖSSZEKÖTÕ

A szerkesztõség tagjai nektek is
szeretnének kedveskedni, ezért arra
gondoltunk, hogy minden számban
lenne 1-2 játékos „feladat”, melyet
minden hónapban közzétennénk a
Hírmondó hasábjain.

Fogadjátok ezeket tõlünk sok
szeretettel!

KEDVES GYEREKEK!

Szerkesztõség

Pontösszekötõ szabály:

Növekvõ sorrendben kell a számok
melletti pontokat összekötni egy
folytonos vonallal.

Sudoku játékszabály:

9×9-es táblázat minden sorában és
minden oszlopában az 1, 2, 3, …. 9
számok mindegyike egyszer forduljon
elõ.
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Október 28-tól november 3-ig rendezték az U23-as
világbajnokságot Budapesten. A kötöttfogás küzdelmeire
november 01-03. között került sor a Ludovika Arénában,
ahol 41 ország 217 birkózója próbált szerencsét. A
Nyársapáti SZSE birkózója Kecskeméti Krisztián a 60 kg-
ba mérlegelt. A súlycsoportjának küzdelmei szombaton
kezdõdtek el, ahol a nyolcad döntõben lépett elõször
szõnyegre amerikai ellenfelével szemben. Az elsõ menetben
a bírók az amerikait látták aktívabbnak és így Krisztián
intették, de a lenti helyzetet kivédekezte. Mivel az elsõ
menetben már nem történt akció, így 1-0-ás amerikai
vezetéssel zárult a menet. A második menetben nagyobb
iramot diktált és egy derékra támadásból 4 pontos akciót
hajtott végre, ami után az amerikaiak videó bírót kértek,
amit elveszítettek és így 5-1-re módosult Krisztián javára
az állás. A bírók a mérkõzés vége elõtt szabálytalannak
ítélték Krisztiánt és megintették 2 pontra. Így Krisztián 5-
3-ra nyerte a mérkõzést és a következõ fordulóban a négy
közé jutásért moldovai ellenfelével küzdhetett meg.
Ezen a mérkõzésen Krisztián kezdett aktívabban és a
moldovai versenyzõt intették a bírók. Krisztián az intést
követõen fordított emelésbõl 2 pontért eldobta ellenfelét,
de ebbõl visszatámadott az ellenfele és védekezés közben
összeakadt a két versenyzõ lába. Ezért a bírók
szabálytalanság miatt 2 pontért megintették Krisztiánt. Így
3-2-es magyar vezetéssel folytatódott a mérkõzés. Az elsõ
menetben egy szõnyeg széli helyzetben kiléptette ellenfelét
így 4-2-re változott az állás. A második menetben nagy
csata alakult ki, de a mérkõzés állása már nem változott.
Krisztián a döntõbe jutásért örmény versenyzõvel küzdhetett
meg. Az elõdöntõben az örmény kezdett aktívabban így
Krisztiánt intették elõször. Az intés utáni lenti helyzetbõl
az örmény megemelte Krisztiánt és 2 pontért eldobta. Ezzel
az elsõ menet 3-0-ás örmény vezetéssel zárult. A második
menetben nagy küzdelem alakult ki és az örmény két
szõnyeg széli helyzetben is kiléptette Krisztiánt és így a
késõbbi világbajnok örmény 5-0-ra nyerte az elõdöntõt.
Krisztián másnap este a bronzéremért léphetett szõnyegre
iráni ellenfelével szemben. A vasárnapi bronzmérkõzés
nem kezdõdött jól. Krisztián a mérkõzés elején válldobást
indított, de az iráni kivédte és ebbõl egy fejlefogást
követõen 4 pontért eldobta. Sõt ezt követõen az iráni még
lent tudta tartani és meg is pörgette. Így bõ fél perc után
6-0-ás iráni vezetés alakult ki. Krisztiánnak ezután már
támadnia kellett és ebbõl az iráni csípõdobással eldobta,
de ebbõl visszatámadott és mögé került az iráninak. Így
8-1-re változott az állás. Ezt követõen Krisztián
folyamatosan támadott, de már csak szépíteni tudott és így
a vége 9-5 lett az iráni javára. Ezzel Krisztián az elõkelõ
5. helyen végzett, ami annak a fényében is dicséretes,
hogy március végén váll mûtéten esett át és fél év teljes
kihagyás után szeptember végén kezdhette el a teljes értékû
edzés munkát.

November 23-án Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok
adott otthont a diák II-es korosztály szabadfogású országos
diákolimpia döntõjének. Az év utolsó egyéni versenyére,
a bejutottak közül 181-en mérlegeltek be. A Nyársapáti
Szabadidõ SE fiataljai közül egy fõ vívta ki az indulás
jogát. A 69 kg-ban Krenyóczi Martin küzdött meg a bajnoki
helyezésekért. Martin a negyeddöntõben lépett elõször
szõnyegre, ahol még az elsõ menet vége elõtt 8-0-ás
vezetésnél két vállra fektette ellenfelét. Az elõdöntõben
szintén jól kezdett és 4-0-ra el húzott, de egy hibát követõen
az ellenfele nyert tussal. Így martin a bronzéremért
küzdhetett meg a folytatásban. Az érem mérkõzésen
taktikusan birkózva, több akciót is végrehajtva 8-2-es
pontozásos gyõzelmet aratott. Így az elõkelõ 3. helyen
végzett.

Eredmények:

69 kg 3. Krenyóczi Martin

Másnap, november 24-én a diáklányok küzdöttek mag a
csapatbajnoki helyezésekért Kaposváron. A Nyársapáti
szabadidõ SE csapata is szõnyegre lépett a bajnokságon,
ahol 15 csapat mérlegelt a bajnokságra. A csapatokat négy
csoportba osztották, ahol a Nyársapát a Tófej,
Kiskunfélegyháza és Dél-Zselic csapataival került egy
csoportba. Az elsõ fordulóban a Tófej csapata ellen jó
birkózással a nyársapáti lányok 15-11 arányban nyertek.
A folytatásban a Dél-Zselic csapata következett, ahol egy
nagyon kiegyenlített mérkõzésen 15-15-ös döntetlen
született. Az utolsó csoport mérkõzésen a
Kiskunfélegyházától 18-11-re kikaptak, így végül a csoport
második helyén végeztek. A folytatásban a csoport elsõk
folytatták, a többi csapatot az eddig elért eredmények
alapján rangsorolták és ez alapján a Nyársapát a 8. helyen
végzett.

A csapat tagjai: Kovács Tímea, Barna Adrien, Báger
Barbara és Molnár Vivien.

November 30-án, szombaton kerültek megrendezésre a hat
szabadfogású Területi Csapatbajnokság. A csapatok az
országos döntõbe kerülésért küzdöttek a diák és serdülõ
korosztályokban. A területi bajnokságokról az elsõ három
csapat szerzett indulási jogot az országos döntõbe. A Közép-
Magyarországi Területi Bajnokság szombaton Nyársapáton
került megrendezésre. Diák korosztályban 9, serdülõ
korosztályban két csapat küzdött a tovább jutásért. A
csapatokat három hármas csoportba osztották, ahol
kõrmérkõzés alapján küzdöttek meg a csapatok.
A Nyársapáti SZSE a diák korosztályban indította a
csapatát. A Nyársapát a Cegléd és a Sziget SC csapatával
került egy csoportba. Az elsõ fordulóban a Sziget SC-vel

SPORT HÍREK
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mérkõzött meg, ahol végül 29-23-ra az ellenfél csapata
tudott nyerni. A Cegléd ellen sem sikerült a gyõzelem,
ahol a Cegléd 34-15-re nyert. Így végül a Nyársapát a 7.
helyen végzett.

A csapat tagjai: Kovács Roland, Kovács Tímea, Kovács
Zsolt, Báger Barbara, Barna Adél, Petrik Csaba, Jenei
Márk, Molnár Vivien, Báger Roland és Krenyóczi Martin.

Pap Ferenc

Kecskeméti Krisztián

Kecskeméti Krisztián

Kecskeméti Krisztián

Kecskeméti Krisztián

Krenyóczi Martin

KÉPES BESZÁMOLÓ
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ANYAKÖNYVI HÍREK HIRDETÉSEK

NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT
AJÁNLATA

- hagyományos pácolású sonkák
- töltött húsok

- fûszerezett töltött káposztahús
- kocsonya hús

- saját készítésû füstölt kolbászok,
szalámik

- sertés húsok
- házi hurka, kolbász

- szalonna félék
- tepertõ, pörc

- fagyasztott baromfi félék
- kolbászhús, formázott sonka
- kolbász készítés igény szerint
- minden héten más-más akció

Szeretettel várom
Tisztelt Vásárlóimat!

Eladó megkímélt, jó állapotban lévõ
4 ütemû rotációs kapa.
Érdeklõdni: 70/362-1864-es
telefonszámon lehet.

HALASIÉK TÜZIFA KFT.

Vékony akác 3.400.- Ft/q
Vastag akác 3.600.- Ft /q
Hasított vastag akác 3.800.- Ft/q
Nyárfa 2.000.- Ft /q
Tölgy, bükk, gyertyán gurigázva
3.200.- Ft/q, hasítva 3.400 Ft/q

Az árak a házhozszállítás díját
tartalmazzák.

Érd.: 06-20-260-7365

20 db 6 m-es vasöntözõcsõ eladó.
Érd.: 18:00 után 70-3800-219

Villanybojlere mikor volt tisztítva? Ha
3 évnél régebben, keressen! Ugyanitt
50, 120, 200 literes felújított
készülékek eladók!
Tel.: 06/30 375-9483, 06/53 350-302

Eladó a József Attila út 48. szám alatt
lévõ 1495 m2-es vízzel, villannyal,
csatornával ellátott telek.
Érd.: 70/416-01-78, 53-389-096

Nyársapáton Hatodik dûlõben
bekerített tanya eladó! Víz, villany
van!
Érdeklõdni: 06-53-715-672

Zártkert eladó Nyársapáton a Bokros
dûlõben. 2877 m2 alapterületen, 2
kúttal, árammal.
Érdeklõdni: 06/70/669-8992

Eladó Csemõ Dávid d. 11. szám alatti
lakóingatlan, bekerített kerttel.
Érdeklõdni a fenti címen. Herczeg
Benõné

Családi házak hidegburkolását és
kisebb vakolások és betonozások
kivitelezését vállalom. Sághy Vilmos
Tel.: 70-633-5642

4 személyes plüss rekamié 2 fotellal
eladó.
Érd.: 53-389-054

Gépi árokásás! Földmunka,
tereprendezés, kerítés, házalap
kiszedését, fatuskó kiásását, kiemelést,
közmû árkok, valamint vízóra akna,
medence és kerti tó helyének
elkészítését vállaljuk. 5000 Ft/óra +
áfa
Elérhetõség: 06/70 340 86 46

Született:

Bircea György és Szász Enikõ
Nyársapát, Vasút d. 2. szám alatti
lakosok SZÓFIA PAULA nevû
gyermekük 2019. november 3-án.

Dienes István és Kiss Klaudia
Nyársapát, Part d. 5/A. szám alatti
lakosok LILIEN nevû gyermekük
2019. november 6-án.

Palotai László és Stefán Emese
Nyársapát, Ugyeri u. 22. szám
alatti lakosok HANNA nevû
gyermekük 2019. november 23-án.

Köszöntjük az újszülötteket!



NYÁRSAPÁTI  HÍRMONDÓ
KIADJA: Nyársapát Községi Önkormányzat
FELELÕS KIADÓ: Kis Miklós polgármester
FÕSZERKESZTÕ: Kiss Andrea
SZERKESZTÕBIZOTTSÁG: Dombovári-Godó Zsuzsanna,

Kiss Andrea, Nagyné Kovács Éva
FOTÓK: Kiss Andrea, Makó András, Varga Irén
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu

A 151. SZÁMTÓL KEZDÕDÕEN A HÍRMONDÓ TELJES
SZÖVEGE AZ  INTERNETEN IS OLVASHATÓ:

www.nyarsapat.hu címen.
CIM: 2712 Nyársapát, Arany J. u. 11.
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: B/PHF/1171/P/1993.
KÉSZÜLT:

 APÁTI NYOMDA 2700 Cegléd, Csatorna u. 8.
       700 példányban megjelenõ INGYENES tájékoztató

kiadvány!
2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

Kedves Olvasóink!

Hirdetés és újságcikk feladására
minden hónap 25-ig van lehetõség!

Ezt az idõpontot követõen csak a Hírmondó
következõ számában
jelenik meg cikkük!

Megértésüket köszönjük!

Szerkesztõség

Anikó Fodrászat

Megújult környezetben és újabb szolgál-
tatásokkal várja régi és új vendégeit:

-Fodrászat:
hétfõ-szerda-péntek

délután
kedd-csütörtök-szombat

délelõtt

-Rita lábápolás, pedikûr

- Megújult kozmetika óriási akciókkal!

Fenti szolgáltatásokra bejelentkezni a
20/485-2913 és 53/389-106-os
telefonszámokon lehet.

-Nóri köröm és-kézápolás, melyre
bejelentkezni a 70/421-9397-es
telefonszámon lehet.

Gyõri Gábor r. zászlós,
körzeti megbízott telefonszáma:

70/492-0784

Eladó: 1 db szoba szekrénysor 40.000.- Ft, 1 db
ágyazható heverõ 80.000.- Ft, 1 db asztal 12
személyes 6 db szék 35.000.- Ft
Érdeklõdni: Demeter Ferencné 2712 Nyársapát,
Posta utca 25.
70-572-1761

Cegléden a Nagykátai úthoz közel 1,5 ha szántóföld
eladó.
Érd.: 06/30361-22-05
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