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KARÁCSONYI TÁMOGATÁS

A veszélyhelyzetre való tekintettel a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat és 
hatáskörében eljárva a polgármester 26/2020. 

(XI.30.) számú határozatával az alábbiak 
szerint döntött a karácsonyi támogatásról:

1. Minden 70 év feletti nyársapáti állandó 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező, és életvitelszerűen a településen 
élő lakos egyszeri 20.000,-Ft támogatásban 
részesül.

2. Minden 18 év alatti nyársapáti állandó 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező, és életvitelszerűen a 
településen élő gyermek egyszeri 20.000,-
Ft támogatásban részesül. 16 év feletti 
kiskorúak esetében további feltétel a tanulói 
jogviszony megléte.

A támogatást a 70 év felettiek részére a 
tanyagondnokok juttatják el, a gyermekes 
szülők részére a posta fogja kézbesíteni. 

dr. Bicskei Krisztina 
jegyző

A szeretet ünnepe, a Karácsony, a 
meghittség, a boldogság napja. Vágyunk 
a csendre, a nyugalomra, a békességre, a 
szeretetre, hogy néhány napra el tudjuk 
feledni a hétköznapok rohanását. 
A naptári év végéhez közeledve megérint 
mindenkit a karácsony varázsa, ez a 
titkokkal övezett megható nap, amely 

nemcsak a kereszténység, hanem a család, a békesség, 
az életbe vetett hit ünnepe is. Az ünnepi asztal mellett, a 
gyertya lángjánál visszagondolunk az elmúlt év örömeire, 
bánataira, kudarcaira és sikereire. Mit is üzen nekünk a 
karácsony? Azt üzeni, hogy az igazi öröm csak akkor, és 
úgy születhetik szívünkben, ha másokat, embertársainkat is 
örvendeni látjuk, ha a betlehemi istálló fényei nemcsak a 
mi arcunkat világítják meg, hanem mindenkiét. Gondoljunk 
arra, hogy vannak tőlünk elesettebbek, rászorultabbak, 
vannak segítségre váró magányos és beteg emberek. 
Gyújtsunk gyertyákat, emlékezzünk azokra, akik már 
nincsenek velünk, és gondoljunk azokra is, akiket szeretünk, 
de a karácsonyt tőlünk távol ünneplik. 
Vigyázzunk családunk és saját egészségünkre, mert ha 
egészség van, akkor az ember csodákra képes.

Nyársapát minden lakójának áldott, 
békés, szeretettel teli karácsonyt 

és egészségben, sikerekben gazdag 
boldog új évet kívánok!

Kis Miklós polgármester

Kedves Nyársapátiak!
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Ez az Advent nem olyan, mint máskor

Advent 2020

Kezembe került Ady időskori, nagyváradi költőtársának 
Nadányi Zoltánnak verseskötete. Belőle a Fehér karácsony 
c. vers utolsó két versszakát idézném: 

Nézd a hóhérkodó Halált! 
homlokra bukva és hanyatt 

- ó nézd, Uram! – juhaid ők, 
kik vérrel öntik a havat. 

Angyali dunyhák pelyheit,
gyémánt havat, cukor havat, 
vedd vissza e fehér csodát,

mert fáj a szívünk s megszakad!

A költő mintha a mostani Adventről, télről, karácsonyról 
írt volna 100 évvel ezelőtt. Most mi is fohászkodhatunk! 
Drága jó Teremtőnk, vedd vissza a fehér csodát és szabadíts 
meg minket minden vírustól, haszonelvű politikacsinálótól, 
szerelmet, családi és közösségi életet megrontó gonosztól! 
Ma áldatlan állapotban élünk! Megoldás csak egy lehet, 
hogy áldást kérjünk attól, aki kivezethet a bajból, ahogy 
Petőfi írta, nem véletlenül: a MAGYAROK ISTENÉTŐL.  
A 2012 évi maja jövendölés után sokan kárörvendően 
vigyorogtak, hogy nem lett vége a világnak, a földi életnek, 
és a prófécia tévedett. Pedig igaza volt az intuíciónak. 
A régi „megszokott” világ már akkor is felbomlott és 
elkerülhetetlen lesz új világot felépítenünk. Ők – mármint 
a kétkedők – azért reagáltak hitetlenül, mert csak az anyag 
szintjén tudnak és mernek gondolkodni. Azt gondolják, 
hogy az ember egyenlő a testével. Ez tévedés! 
A lélekből, szellemből és testből felépülő ember képes 
felfogni finom rezgéseket, főleg Advent idején. De 
nem a mostani vészteljes félelem áradatú, halálszagú, 

elmagányosodó Adventet. Ha ilyen a körülmény, akkor 
legyünk mi is ilyenek? Vészteljesek, félelemtől rettegők, a 
halál fátylát lengetők, acsarkodók, más kárán örvendezők, 
gyűlölködők és haszonlesők? NEM, NEM ÉS NEM! 
Legyünk, ahogy Varga Csaba filozófus mondja: „Legyünk 
csupa nagybetűs BOLDDOGOK!”. Csaba már többször 
volt Nyársapáton, okos és bölcs gondolatait mindenki 
hallgathatta volna, de vagy a meghívásunk maradt el, vagy 
hívásunk süket fülekre talált. A régi világ recseg-ropog, az 
utolsókat rúgja. Már majdnem a gödör aljára csúszott az 
emberiség. Még utoljára talán el lehet adni az ördögi csalással 
manipulált USA elnökválasztást és lehet ármánykodni 
Lengyelország és Magyarország ellen politikába ágyazott 
jogokkal vagy fordítva az Európai Unióból, és lehet fiatalos 
lendülettel porba tiporni a hagyományos, bevált, Isten és 
természet által támogatott alapértékeket. Azt mindenkinek 
látnia és tudnia kell, hogy ma már igazi titkok ritkán vannak. 
Gyorsan lelepleződnek a gonoszok, a haszonlesők. Ma 
már a „lólábak” szinte minden esetbe kilógnak. Csak az a 
lényegi kérdés, hogy lólábak között, hazug érdekek között, 
vagy boldog lelkületű és az egó haszontalan álarcától 
megszabadult emberek között akarunk-e élni. Halljuk az 
őrjöngő „anarchiagépeket”, a csodás természetet, hazát, 
otthont legfeljebb tájnak, lakhelynek, az embertársait 
manipulálandó szavazatleadó egyénnek és kihasználandó 
fogyasztónak tartják, az Istent, Jézust, hitet megvetendő 
dolognak vélik. 
Én úgy gondolom, hogy Isten, hit, haza, nemzet, család, 
gyerek, nő, férfi, kultúránk, hagyományaink, csodás 
nyelvünk stb, megőrzendők, sőt, az új világunk „prioritás 
oszlopai”, világító értékei lesznek. Ebben a virtuálisan 
felgyorsuló világunkban nagy számú információ birtokosai 
lehetünk, de ezt a rengeteg tudást bölcsességgé, jövőt 

Az idén sajnos nem tudjuk a már megszokott, és sokak által 
látogatott adventi műsorunkat megvalósítani, de az adventi 
koszorú és a betlehem természetesen várja az arra járókat 
Nyársapát központjában, a templom előtt.
Bimbó Pál és munkatársai, Öhler Gábor, Pásztor Norbert, 
Palotai István és Flórián János építették fel az advent 
jelképeit ez évben is. Fenyőt, fenyőágakat Benkó Jánosnétól, 
Csajbók Ferencéktől és Rácz Norbiéktól kaptunk, akik 
fáját a felújított, újra aszfaltozott és parkosított parkolóban 
állítottuk fel. A hatalmas ezüstfenyő felállításához több 
ember kellett volna, amit az éppen arra járó Bárány László 
észre is vett, és kérés nélkül segített. Az idén ez a gyönyörű 

fa lesz Nyársapát karácsonyfája. 
Godó Norbertnek köszönjük a felajánlott díszvilágítást!
Vasárnaponként kora este 16 - 19 óráig az ünnephez illő 
dalokkal tesszük hangulatosabbá a templomkerti sétáikat, 
melyhez a zenéket Dobos József biztosította. 
Köszönjük mindenki munkáját, felajánlását, segítségét!
Kérjük, hogy látogassák meg az ünneplőbe öltözött 
templomkertet és a falu karácsonyfáját! Akinek kedve van, 
és úgy érzi, maga készítette díszekkel még szebbé teheti 
Nyársapát fenyőjét.
Áldott, egészségben töltött ünnepeket kívánok!

Nagyné Kovács Éva
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megalapozó jelenné összerakni csak nagyon kevesen 
tudják. Madách Imre óriási próféta volt, előre látta, jósolta 
az Ember tragédiája c. művében jövőnket. Nem is tudati 
logikával, hanem intuitív logikával (ha van ilyen?) lett igazi 
vátesz. Érdemes újra elolvasni a művet, kiemelten az utolsó 
részekre, ami a mostani világunkat sejteti. Döbbenetes 
üzeneteket rejt. Hasonló zseni volt József Attila is, idéznék 
néhány sort tőle: 

„Akár egy halom hasított fa,
hever egymáson a világ, 

szorítja, nyomja, összefogja
egyik dolog a másikát.

S így mindenek determinált.
Csak ami nincs, annak van bokra,

csak ami lesz, az a világ, 
ami van, széthull darabokra.” 

De akkor mi a feladatunk? Mindenki saját dolgait rakja 
össze. „Az embernek, ahhoz, hogy boldog legyen, két 
dolgot kell tenni: először hinnie kell, hogy az életnek van 
értelme. Másodszor, meg kell találnia, hogy mi az.” Müller 
P. 
Azután, ha van az egyénnek még plusz energiája, segíteni 
kell azokon, akik nem hisznek, és akik hiába keresnek. Így 
az egyre bővülő értékközösségben élhetünk teljes életet. 
Egyedül nagyon nehéz! Azt látnunk kell, hogy az élet nem 

csak politika. Csak mi magyarok, mi átvertek azt hisszük. 
Advent most nem Jézus és Karácsony várása, hanem az 
új világ és élet várása is egyben. De ez nem lehet statikus 
várás, amit, mint egy karácsonyi ajándékot elénk raknak, 
hanem felelősségteljesen, tevőlegesen kell az új világ 
ajándékáért küzdenünk magunkban is és együtt is! Ehhez 
kívánok egészséget, lelki-, szellemi bölcsességet, szeretetet 
(ahogy őseink írták: Isteni táplálékot SZER+ETET-et). Ha 
a sötétet, az anarchiát, a közönségest, a javaink egyszerű 
felélését választjuk, végünk lesz! NE LEGYEN VÉGÜNK! 
Boldoguljunk az új évben és az új világunkban!

Tisztlettel: 
Tóth Tibor

Lackfi nyomán szabadon Adventről

A „belső szobánknak” ajtaján csak belülről van kilincs. A 
Teremtő nem ront ránk, nem térít, de mindig körülöttünk, 
velünk van. Ha kinyitjuk lelkünket, érzéseinket, 
gondolatainkat Isten felé, akkor együttműködik, válaszol 
kérdéseinkre, útbaigazít, segít. Ha nem nyitjuk ki „belső 
ajtónkat” így Advent idején (és máskor is), akkor beszorul 
lelkünk szobájába a rossz levegő, és nem tudjuk, talán nem 
is sejtjük, hogy miért vagyunk kedvetlenek, szomorúak, 
feszültek, depressziósak, betegek, bizonytalanok. A kinyitott 
ablakon, ajtón a huzat besodorja a reményt adó Szentlelket, 
és kilöki belőlünk a lelki szemetet. Ilyenkor békében, 
harmóniában, szeretetben érezzük magunkat, és biztosak 
lehetünk abban, hogy újra megszületik a Jézuska. S ha 
megszületik, akkor lesz rügyfakadás, TAVASZ, forróságteli 

aratás, NYÁR, mámorral teli szüret, ŐSZ, és pihenéssel teli 
TÉL. Majd sok-sok nap után újfent jön a következő Advent, 
ajtó-ablak kinyitás, várakozás, készülődés, és a Jézuska is 
megszületik majd. 
Nagyon fontos utóirat: Két Jézuska születése között (egy 
évben) a „belső szobánk ajtaját” minél többször nyissuk ki! 
NEM FOGUNK MEGFÁZNI. „A Gondviselés olyan, mint 
az ejtőernyő. Mindenkinek ott van a hátán, ha valaki nem 
nyitja ki, soha nem fog rájönni a lényegre.” J. F. atya
Áldásban dúskáló, anyagiakban méltányos, lélekben 
emelkedett, hangulatban derűs évet kívánok 2021-re 
minden nyársapáti lakosnak!

Tisztelettel: 
Tóth Tibor

Köszönet

Megköszönjük Nyársapát Község Önkormányzatának, hogy a falu központjában lévő parkolóval 
együtt a Táncsics Mihály utca burkolatát is felújították, újra aszfaltozták!

Mindenkinek Áldott Karácsonyt kívánnak a Táncsics utca lakói!
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Kasza István emlékére

Fájó szívvel kell tudomásul vennünk, hogy Kasza István 
2020. november 19-én, életének 65. évében elhunyt.
Kasza István évtizedeken át – szinte betegsége kezdetéig 
- tevékenykedett aktívan a falu közéletében képviselőként, 
és vívta ki a lakosság megbecsülését, szeretetét a posta 
vezetőjeként és civil szervezeti vezetőként is. Ismét elment 
közülünk valaki, akire számíthattunk, akinek meglátásai, 
javaslatai, aktív tevékenysége előbbre vitte Nyársapát 
fejlődését.
Nyársapát Község Önkormányzata nevében búcsúzunk 
Kasza Istvántól családjának őszinte részvétünket kifejezve.
Emléke örökké velünk marad!

Kis Miklós polgármester

Búcsúzunk Fenyődi Miklós szeretett testnevelő tanárunktól

„Vannak ritka emberek, akik jóságot, mely mindig önzés is, pártolták 
és nemesítették. Ezek az emberek nem okoznak soha fájdalmat 

barátságukkal vagy rokonszenvükkel nem terhesek közeledésükkel, 
nem mondanak soha egy szóval többet, mint amit a másik el tud 
viselni, s mintha, külön, nagyon finom hallószerveik lennének, 

úgy neszelik, mi az ami a másiknak fájhat. Ez a tapintat nemcsak 
a megfelelő szavakat és hangsúlyt ismeri, hanem a hallgatás 

gyöngédségét is... 
(Márai Sándor)

Nyársapáton 1975- 81-ig tanított az 
általános iskolában. Általa szerettük meg 
a futást és a kosárlabdázást.Szívügye 
volt a fiú és a lány  kosárlabda csapat, 
annak ellenére, hogy többségünk nem 
rendelkezett az ideális testmagassággal, 
de elhitette velünk, hogy jó technikával 
és taktikával győzni lehet. Lehetőséget 
is kaptunk rá, hogy az ország legszebb 

városaiba eljussunk mérkőzésekre, sok örömben és 
sikerélményben volt részünk. Jó és összetartó volt a csapat, 
egy életre szóló, őszinte barátság a miénk! Megtanított 
csapatban játszani, küzdeni. Rendszeresen jártunk Ceglédre 
a CVSE pályára atlétikai versenyekre. Megtanultuk a 
sportszerűséget, pontosságot. A sport iránti szeretet csak ilyen 
tanár által tarthatott ki a mai napig. Meghívásunkra mindig 
örömmel jött el az osztálytalálkozókra, sportrendezvényekre.
Szeptember 5-re terveztük a nagy találkozást, hisz 40 éve 
ballagtunk el. Szeptember 12-én együtt mentünk volna 
Kocsérra a futóversenyre, de a COVID vírus közbe jött. 
Utolsó emailben ezt írta: idézem a szavait. „ A kocséri 
futás számomra megtisztelő meghívás, sajnos a jelenlegi 
helyzetben óvatosságból inkább a lemondás mellett döntök, 
de bízom abban, hogy akár a közeljövőben összejön egy 
találkozó! Jó versenyzést!” Ebben a bizonytalan helyzetben 

a döntését megértettük. Természetesen beszámoltunk a 
versenyről, örömmel küldtük a képeket, aminek nagyon 
örült és szívből gratulált! Megköszönte és megdicsért hogy 
milyen sportosak és szépek vagyunk. Jól estek szavai. 
Szívünk tovább őrzi tekintetét, mosolyát, halk szavát. 
Köszönettel és hálával tartozunk neki hogy türelemmel és 
szeretettel tanított. Tiszteltük és szerettük Őt, mint ahogy Ő 
is minket. 
Kedvenc idézete volt:(Ernest Hemingway)”Az ember nem 
arra született, hogy legyőzzék.” 
Nyugodjon békében Tanár úr! 

Szeretettel és tisztelettel:
Töröknè Rèvèsz Anna
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Mindenszentek ünnepén szállt áldás a megújult mindszenti keresztútra

Elhunyt hozzátartozóinkra emlékezünk mindenszentek 
ünnepén. Ekkor tartják a mátramindszenti templom búcsú 
ünnepét, amelyen vasárnap a megújult szabadtéri keresztút 
stációit is megáldották. Idén ünneplik a helyi katolikus 
templom felszentelésének 260. évfordulóját. Ezért is 
örvendetes, hogy önzetlen felajánlásoknak köszönhetően 
sikerült a rossz állapotban lévő szabadtéri keresztút stációit 
megújítani.
– Már 2018. augusztusában, amikor Dorogháza és 
Mátramindszent plébániai kormányzója lettem, feltűnt, 
hogy utóbbi településen van egy gyönyörű templom, amely 
barokk oltárát a Nógrád Megyei Értéktár Nógrádikum 
díjával tüntették ki. Az udvarán felállított keresztúti stációk 
viszont elég rossz állapotban voltak. Elhatároztuk, hogy 
tenni kell valamit – fogalmazott Fekete Roland, plébános, 
aki azt is elmondta: – A lemezre festett képeket kiszedtük 
az elkorhadt szekrényekből. Az egyik kép hátulján feliratot 
találtunk, amely szerint a keresztutat „1936-ban Tóth Mihály 
állíttatta az Isten dicsőségére, mert a ’14-es háborúból 5 évi 
szenvedés után hazasegítette a családja körébe”.
Mint mondta, a cél az volt, hogy a keresztút az eredeti 
állapotában legyen helyreállítva. Ehhez természetesen 
kikérték a műemlékvédelmi hivatal engedélyét és a Váci 
Egyházmegye Művészeti Bizottságának a véleményét is. 
– Az eredeti képek készítője nem ismert, erre vonatkozó 
írásos dokumentációt nem találtunk. Az elég rossz állapotú 
képeket Tóth Tibor, nyársapáti nyugalmazott rajztanár, 

iskolaigazgató, festőművész restaurálta. A hozzá tartozó 
tölgyfából készült új szekrényeket Varga Dániel, szintén 
nyársapáti asztalos mester készítette – hangsúlyozta Fekete 
Roland, aki azt is kifejtette: – Eredetileg húsvét előtt, 
nagypénteken szerettük volna megáldani, és a keresztúti 
imádságot már a felújított stációk mentén végezni, de az 
egészségügyi helyzet ezt nem tette lehetővé.
Mint mondta, a felújítás költségeit az egyházközség 
felajánlásokból és adományokból fedezte. A képek 
restaurálásáért Tóth Tibor semmilyen anyagi 
ellenszolgáltatást nem kért. Varga Dániel asztalosmesternek 
csak a faanyagot kellett biztosítani. Az új faoszlopokat, 
amire a képek szekrényei kerültek, Kun László, helyi 
lakos adományozta. A felújítást Kis Miklós, Nyársapát 
polgármestere, és Horváth János, Mátramindszent első 
embere is támogatta. Így az egyházközségnek csak a 
faanyagot és a festéket kellett biztosítania.
Az ünnepi búcsúi szentmisét Varga László kanonok, a 
váci székesegyház Szent Cecília kórusának karnagya, az 
Országos Magyar Cecília Egyesület igazgatója végezte.
Prédikációjában kifejtette, hogy mindenszentek napján 
elhunyt szeretteinkre emlékezünk, és azokat ünnepeljük, 
akik a mennyországba jutottak. Ezt követően megáldotta a 
szabadtéri keresztút stációit, Isten áldását kérve mindazokra, 
akik Jézus szenvedésének állomásai előtt imádkoznak és 
hajtanak fejet.

Forrás: NOOL a Nógrád megyei hírportál

Védőnői tanácsadás
Önálló védőnői tanácsadás (várandós): 
  kedd 9-11 óra
Önálló védőnői tanácsadás (csecsemő, kisgyermek): 
  kedd 11-13 óra
Orvossal tartott tanácsadás (csecsemő, kisgyermek): 
  kedd 13-14 óra
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Tájékoztatás

A Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal 
működéséről

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a jelenlegi 
közegészségügyi helyzetre tekintettel 2020. november 16-
tól visszavonásig a következő intézkedéseket rendelem el:

• A Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatalban a 
személyes ügyfélfogadás szünetel, az ügyfelekkel való 
kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton, valamint 
telefonon történik.

• Azokban az ügytípusokban, amelyek intézéséhez - 
jogszabály alapján - az ügyfél személyes megjelenése 
szükséges (pl.: anyakönyvi ügyek, személyes 
nyilatkozattételek), kizárólag telefonon, vagy 
elektronikusan történik az időpont egyeztetés. 

Időpont egyeztetésre az alábbi telefonszámon van lehetőség, 
hivatali munkaidőn belül 06-53/389-111

• A házasságkötések szűk körben, a házasulandó felek 
és a két tanú, valamint a szülők, testvérek és közeli 
hozzátartozók, de maximum 10 fő jelenlétében tarthatók 
meg.    

Kérem a fentiek megértő tudomásul vételét és elfogadását!

Nyársapát, 2020. november 13.

dr. Bicskei Krisztina jegyző

A digitális oktatás miatt ingyen internetet kapnak a 
középiskolai tanulók és tanárok.

Aláírta Orbán Viktor miniszterelnök azt a kormányrendeletet, 
amelynek értelmében ingyen internetet használhatnak a 
digitális oktatásban tanulók.

A kormányrendelet szó szerint azt mondja, hogy a 
helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás harminc 
napra ingyenesen vehető igénybe a köznevelésben és a 
szakképzésben, a nappali rendszerű nevelés-oktatásban és 
szakmai oktatásban elrendelt tantermen kívüli, digitális 
munkarendben működő, középfokú iskolával fennálló 
jogviszonyra tekintettel.

A jogosult lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye 
szerinti helyek közül egy jogosultság alapján csak egy 
helyen veheti a szolgáltatást ingyenesen igénybe.

Az ingyenes szolgáltatásra való jogosultság a jogosultat
a) az e rendelet hatálybalépését megelőző napon fennálló 
szerződési feltételek szerint vagy
b) új előfizetői szerződés megkötése esetén illeti meg.

A jogosult az ingyenes szolgáltatás igénybevételére 
vonatkozó igényét – lehetőség szerint elektronikus úton – 
jelzi a szolgáltató felé.

Az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti 
szolgáltató 2020. december hónapban kibocsátásra kerülő 
számlában a 30 nap időtartamú kedvezményt jóváírja.

Ingyen internet a digitális oktatás miatt

2020. november 23-tól lehet pályázni az 
elektromoskerékpár-vásárlás támogatására. 

 
A pályázat az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. 

honlapján érhető el: 

https://kerekpar2020.elektromobilitas.ifka.hu/
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Jövő évtől országszerte tilos az avarégetés és a kerti hulladék 
égetése. A módosítás célja a levegő minőségének javítása, 
a lakosság egészségének védelme, a levegő nem megfelelő 
minősége miatt ugyanis uniós kötelezettségi eljárás van 
folyamatban Magyarország ellen.
Jövő év január 1-jétől törlik azt a rendelkezést, ami alapján 

az önkormányzatok rendeletben szabályozhatják az 
avarégetést, így általánossá válik a levegő védelméről szóló 
kormányrendelet alapján a tilalom az egész országban.

dr. Bicskei Krisztina 
jegyző

2021. január 1-től tilos az avarégetés

Tájékoztatom Önöket, hogy a Nyársapáti Közös 
Önkormányzati Hivatal (Nyársapát, Arany János u. 11.)

2020. december 21-től 2021. január 3-ig
 igazgatási szünet miatt zárva tart, 

az ügyfélfogadás szünetel.

Igazgatási szünet alatt telefonos ügyeletet tartunk az 
alábbiak szerint:

Haláleset anyakönyvezése: 06/30/340-3327
Egyéb rendkívüli, sürgős eset: 06/70/430-4566

Szünet utáni első ügyfélfogadási nap: 2021. január 4.

dr. Bicskei Krisztina
jegyző

Tisztelt Nyársapáti Lakosok!

Új helyen a szelektív hulladékgyűjtő sziget

A szelektív hulladékgyűjtő sziget a parkolóból átkerült a 
volt Szarka major bejáratához, mely a József Attila útról 
közelíthető meg. 

A gyűjtősziget kamerával felszerelt, 
akik a szabályokat megsértik, 

komoly bírságra számíthatnak!

Kis Miklós polgármester

Több éve szerettük volna rendbe tenni, felújítani a 
Nyársapát központjában elhelyezkedő parkolót. Erre most 
kerülhetett sor pályázaton nyert forrás felhasználásával.

A parkoló új aszfalt burkolatot kapott, felfestettük a 
sávokat és parkosítottunk is. Örökzöld növényeket, 
oszlop tujákat, nordmann fenyőket és babérra emlékeztető 
cserjéket ültettünk. Ezzel még nem fejeződött be a 
község főterének felújítása, szépítése. Nyársapát térképe 
is megújul, illetve szökőkút is lesz majd, aminek helyén 
jelenleg a falu karácsonyfáját állítottuk fel.

Ahhoz, hogy a főtér szépsége megmaradjon, áthelyeztük 
a szelektív hulladékgyűjtő szigetet a Szarka-kúria után, a 
József Attila út melletti önkormányzati területre.

Természetesen tavasszal tovább folytatjuk a központi 
terület virágosítását, parkosítását.

Reméljük, hogy mindenkinek öröme telik a megszépült 
főtérben!

Kis Miklós 
polgármester

Megújult a parkoló!
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„Vannak, akik szerint mindenféle keret, kötöttség, szabály elvetendő, 
én viszont úgy gondolom, hogy a hordónak az abroncs hasznos, mert 
a benne forrongó bort nem engedi szétfolyni, hogy hasznavehetetlen 

pocsolya váljon belőle.”
(Böjte Csaba)

Bölcs gondolat egy sokat tapasztalt, bölcs embertől. 
Mostanában egyre többször gondolkozom azon, hogy 
melyek azok a szabályok, amelyek minimálisan szükségesek 
az emberi együttéléshez? Talán sok szabályt, tilalomfát 
állítunk a gyerekek elé az iskolában? Mert egyre inkább 
az a tapasztalat, hogy kevésbé betartathatók az iskola 
„alaptörvényében”, a Házirendben foglaltak.
Egészen banális, felnőtt szemmel végtelenül egyszerű 
szabályok követése is sokaknál problémába ütközik. 
Miért kell szólni, hogy köszöntsük egymást? Miért kell 
felhívni a figyelmet arra, hogy vigyázzunk egymás testi 
épségére, vagy ami ugyanilyen fontos: egymás lelkére?
Miért nem egyértelmű, hogy vigyázzunk a tisztaságra, az 
iskola berendezési tárgyaira? És folytathatnám a sort szinte 
a végtelenségig.
A szabály, mint fogalom mostanában szinte a szitokszó 
kategóriába tartozik. „Nekem ne mondja meg senki, mit 

csináljak! Ne szóljon bele senki az életembe!” Ez a típusú 
hozzáállás igen gyakori már a gyerekek körében is. 
Valahogy nem sikerül nekik megérteni, megértetni velük, 
hogy a szabályok nem az ördögtől valók. Útjelző táblák, 
eligazítanak az életben. Igenis fontosak. Azt veszem azért 
észre, hogy azokban az osztályokban, ahol tanítok, elég 
jól elfogadják a gyerekek a szabályokat. Egy idő után, a 
kezdeti ágálás elcsendesedésével. Kell egy keretrendszer 
mindenkinek, ahol a keretek között szabadon mozoghatnak 
a gyerekek. Viszont nagyon jól tudják, hogy meddig 
mehetnek el egymással szemben is, velem szemben is. 
Persze, mindig megpróbálják ezeket a kereteket kintebb 
tolni, ami természetes és mindig megfontolandó a felnőtt, 
a pedagógus részéről. Ha tudnak élni (és nem visszaélni!) 
a gyerekek az eddiginél nagyobb mozgástérrel, mindig 
örömmel tölt el. Hiszen a szabályrendszereink is 
dinamikusak, változnak a mindennapok során. Ami viszont 
nem jelenti azt, hogy változnak életünk nagy és alapvető 
szabályai! Az, hogy nem bántok senkit. Az, hogy tisztelettel 
viseltetek mások iránt. 
És természetesen ezek a szabályok az iskolában és iskolán 
kívül ránk, felnőttekre, pedagógusokra is vonatkozik! 

Óvodai hírek

Iskolai hírek

Az óvoda életére a járványügyi helyzet szerencsére csak 
kis mértékben gyakorol hatást. A gyermekek nagy örömmel 
jönnek hozzánk nap, mint nap és készülnek a különböző 
ünnepekre. Kicsit rendhagyó, hogy az idei Mikulás csak 
az ablakból lesz majd látható vagy, hogy a karácsonyi 
műsorunkat csak egymás között a csoportok adhatják elő. 
Azon vagyunk, hogy a gyermekeinknek ez így is varázslatos 
legyen.
Köszönjük az együttműködésüket, az akár naponta változó 
szabályok betartását.
Eljött az idő a megpihenésre, a befelé fordulásra, a 
szeretteinkkel töltött minőségi idő értékelésére, a 
várakozásra.

Áldott adventi készülődést kívánunk!

Az óvoda dolgozói

“Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a 
gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni 
az után, ami a miénk.
Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoztunk arra, ami 
biztosan megjött. Télen az első hóesésre. És várakozásunk 

ettől semmivel sem volt kisebb, erőtlenebb. Ellenkezőleg, 
nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni, 
beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a miénk. És nincs 
gyengébb és jogosabb birtoklás se, mint szeretnünk 
azt, ami a miénk, akit szeretünk és aki szeret minket. 
Csak a szeretetben, csak az ismerősben születhet valódi 
„meglepetés”; lehetséges végeérhetetlenül várakoznunk és 
megérkeznünk, szakadatlanul utaznunk és szakadatlanul 
hazatalálnunk. Minden egyéb kaland, minden egyéb 
megismerés és minden egyéb várakozás véges és kérdéses. 
Így értem azt, hogy a karácsony a szeretet és advent a 
várakozás megszentelése.
Az a gyerek, aki az első hóesésre vár, jól várakozik, s már 
várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki 
szeretni tudja azt, ami az övé – szabad és mentes a birtoklás 
minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől – szomjától. Aki 
pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a 
leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák, percek 
kattogó, szenvtelen vonulását.
Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes 
türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se 
kevesebb annál, amire vár.”

Pilinszky János

Kedves Szülők!
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Művelődési ház hírek

A Nyársapáti Népdalkör tagjait nem érte váratlanul az őszi 
vírushelyzet. Bár készültünk Advent első vasárnapjára 
is, ám úgy alakultak a dolgok, hogy most mellőznünk 
kellett a közös nyilvános éneklést. Ez azonban nem szegte 
kedvünket a próbákkal kapcsolatban. Minden hét csütörtök 
délutánján online térben találkozunk, ami igaz, tökéletes 
paródiája az élő gyakorlásnak. Hiszen az éterben késik a 
hang, különösen, ha hatan-nyolcan énekelünk egyszerre, a 
citera is, mintha földön túli szólamokat adna ki magából, 
de legalább látjuk-halljuk egymást, tudunk egymásról. A 
vidám beszélgetések távol tartják tőlünk a pánikot. De hogy 

hangunk szinten tartása is meglegyen, elhatároztuk, hogy 
minden alkalommal más-más készül egy-egy részlettel 
az általunk ismert népdalokból, és még egyvalaki énekel, 
a többiek hallgatják (aztán jót mulatunk magunkon, 
egymáson). Ez is csak egy újabb ok arra, hogy még jobban 
várjuk az együtt éneklés örömét, a személyes találkozásokat. 
A Népdalkör nevében minden Kedves Olvasónak a jelen 
helyzet ellenére is Jó egészséget, reményekkel teli adventi 
készülődést és szeretetteljes, békés Világosság-várást 
kívánok!

Nagy Erzsébet

Hogy is legyen?

Győri Gábor r. zászlós, 
körzeti megbízott 

telefonszáma: 
70/492-0784

Hiszen mi vagyunk az élő példa a gyerekek számára! Ezért 
szokták azt mondani a pszichológusok, hogy SOHA nem 
szavakkal nevelünk, hanem a tetteinkkel. 
Közeledik az advent, a készülődés időszaka. Idén ez is 
másmilyen lesz. De próbáljunk úgy gondolni a mostani 

helyzetre, hogy több időnk jut magunkra, több idő jut(hatna) 
arra, hogy befelé forduljunk, törődjünk a lelkünkkel.
Használjuk ki, lássuk meg ezt a lehetőséget. Elérkezett az 
ideje…

Dóra néni

2020. november 24-én végezték intézményünkben az 
iskola dolgozóinak koronavírus tesztelését. Mindazon 
kollégáknak, akik megkérték a vizsgálatot maguknak, 
negatív lett a teszt eredménye.
Ez azt mutatja, hogy megfelelő intézkedéseket hoztunk 
annak érdekében, hogy minél kevesebb megbetegedés 
legyen az iskolában. A továbbiakban az eddigi szabályok 
érvényben maradnak. Köszönöm, hogy a szülők is segítik 
azzal egészségünk megőrzését, hogy nem engedik betegen 
gyermeküket iskolába.
Köszönöm az eddigi együttműködését mindenkinek!

Horváth Dóra

Kedves Szülők!

Békés Karácsonyi Ünnepeket 
és Sikerekben Gazdag, 

Boldog Új Évet Kívánok 
Kicsiny Falum Minden Lakójának!

Kis Anita képviselő
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A négy gyertya...

Egyszer volt, hol nem 
volt, volt egyszer négy 
gyertya. Olyan nagy volt 
a csend körülöttük, hogy 
tisztán lehetett érteni, amit 
egymással beszélgettek.
Azt mondta az első :
- ÉN VAGYOK A BÉKE! 
De az emberek nem 
képesek életben tartani. 

Azt hiszem, el fogok aludni. - Néhány pillanat múlva már 
csak egy vékonyan füstölgő kanóc emlékeztetett a hajdan 
fényesen tündöklő lángra.
A második azt mondta:
- ÉN VAGYOK A HIT! - Sajnos az emberek fölöslegesnek 
tartanak. Nincs értelme tovább égnem. - A következő 
pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot.
Szomorúan így szólt a harmadik gyertya:

- ÉN A SZERETET VAGYOK! Nincs már erőm tovább 
égni. Az emberek nem törődnek velem, semmibe veszik, 
hogy milyen nagy szükségük van rám. - Ezzel ki is aludt.
Hirtelen belépett egy gyermek. Mikor meglátta a három 
kialudt gyertyát, felkiáltott: - De hát mi történt? Hiszen 
nektek égnetek kéne mindörökké! – Elkeseredésében 
hirtelen sírva fakadt.
Ekkor megszólalt a negyedik gyertya:
- Ne félj! Amíg nekem van lángom, újra meg tudjuk gyújtani 
a többi gyertyát. ÉN VAGYOK A REMÉNY!
A gyermek szeme felragyogott. Megragadta a még égő 
gyertyát, s lángjával új életre keltette a többit. - Add, Urunk, 
hogy soha ki ne aludjon bennünk a remény! Hadd legyünk 
eszköz a kezedben, amely segít megőrizni gyermekeink 
szívében a hit, remény, szeretet és béke lángját! 
Ámen

Szabó Gábor lelkipásztor

Receptajánló

Hozzávalók:

a tésztához:

450 g finomliszt
200 g porcukor

2 kávéskanál szódabikarbóna
1 kávéskanál mézeskalács fűszerkeverék

3 db tojás
2 ek vaj (puha)

200 g méz
1 csomag vaníliás cukor

a díszítéshez:

120 g porcukor (átszitált)
1 db tojásfehérje

Elkészítés
Az összes alapanyagot jól összedolgozzuk, és a tésztát 
fóliába csomagolva legalább 1 órára hűvös helyre tesszük. 
Pihentetés után a tésztát, enyhén lisztezett munkafelületen, 
kis részletekben nyújtjuk ki, kb. 2 mm vastagságúra, és 
különféle formákat szaggatunk belőle. Sütőpapírral bélelt 
tepsire helyezzük, majd 175 ºC-ra előmelegített sütőben, 
5-7 perc alatt megsütjük. A folyamatot addig ismételjük, 
amíg a tészta el nem fogy. 
Fontos, hogy ne légkeveréses üzemmódban, hanem alul-
felül álláson süssük a tésztát, különben kiszárad.
A díszítéshez a porcukrot és a tojásfehérjét habbá verjük és 
egy alkalmas eszköz segítségével (kinek mi válik be, ki kell 
tapasztalni: nylon zacskó egy apró lyukkal, habzsák mini 
lyukú véggel, vagy egy kis ecset) tetszés szerinti mintákat 
rajzolunk a mézeskalácsokra.
Jó étvágyat kívánok hozzá!

Kiss Andrea

Mézeskalács
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A Nyársapáti Csiló Lovas SE mindennapjai

Csiló Attila és Milus Emese lovas foglalkozásai nagyon 
népszerűek a nyársapáti és a környező települések lovaglást, 
illetve a lovakat szerető gyermekei és szüleik, valamint a 
felnőttek körében is kortól és nemtől függetlenül. 
Mivel a járvány miatt nem célszerű a személyes találkozás, 
így e-mailen, illetve telefonon beszélgettünk arról, hogy 
most hogyan zajlik az élet náluk.
Milus Emese elmondta, hogy nagyon sikeres évet zártak 
az itt tanuló lovasok, nyáron elég sok amatőr szabadidős 
versenyen vettünk részt, ahol ügyességi, díjlovaglás és 
díjugratás számokban indultunk, és nagyon sok szép 
eredmény született. Minden versenyen lettek helyezettjeink.
Idén sajnos mi nem tudtunk lovas versenyt rendezni. 
Ennek számos oka volt, pedig tavaly nagy sikert aratott a 

Lecsófesztivál társrendezvényeként tartott verseny, amiről 
sok pozitív visszajelzést kaptunk.
Ehelyett rendeztünk évzáróként egy kis családi napot, 
ahol mind a gyerekek, mind a felnőttek nagyon jól érezték 
magukat.
A járvány miatt jelenleg egyéni oktatást vállalunk, valamint 
a lovas szabadidős szakág rendez online versenyeket, 
ezeken tervezzük, hogy indulunk.
Reméljük, hogy mielőbb véget ér ez az embert próbáló 
időszak, és akkor újból ugyan azon a szinten tudtok 
dolgozni, mint a Covid-19 járvány előtt. Ehhez kívánok sok 
sikert és jó egészséget!

Nagyné Kovács Éva



NYÁRSAPÁTIoldal12.

Gyereksarok

PONTÖSSZEKÖTŐ
Kedves Gyerekek!

A szerkesztőség tagjai 
nektek is szeretnének ked-
veskedni, ezért arra gon-
doltunk, hogy minden 
számban lenne 1-2 játékos 
„feladat”, melyet minden 
hónapban közzétennénk a 
Hírmondó hasábjain. 

Fogadjátok ezeket tőlünk 
sok szeretettel!

Pontösszekötő szabály:

Növekvő sorrendben kell a 
számok melletti pontokat ösz-
szekötni egy folytonos vonal-
lal.
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Anikó Fodrászat

Fodrászat: 

hétfő-szerda-péntek: 
délután

kedd-csütörtök-szombat: 
délelőtt

Bejelentkezés a fodrászüzletben 
valamint a 06-20-485-2913, 53-389-
106 telefonszámon.

Megújult kozmetika óriási akciókkal!

Rita körömépítés, pillaépítés, 
kozmetika, lábápolás, pedikűr, 
masszázs.

Bejelentkezés a fodrászüzletben, 
valamint a 06-70-576-6859-es 
telefonszámon.

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 Nyársapát, Ugyeri részen 1 ha 
területű 3 éves nyárfa-akác erdő.
Érd.: 06/20 22- 19-005.

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

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

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

Hirdetések

SÜRGŐSEN eladó Cegléd Vett úton 
1000 négyszögöl bekerített terület 6*5 
m-es épülettel, pincével, melléképület-
tel, 2 db fúrt kúttal, teljes felszerelés-
sel. 
Érd.: +36-70/543-9948; 
+36-53/320-510 

ANYAKÖNYVI  HÍREK
Meghalt:

Pintér Imre Nyársapát, Arany Já-
nos utca 1. szám alatti lakos 2020. 
október 26-án, 61 éves volt.

Pintér Józsefné (szül.: Szűcs Esz-
ter) Nyársapát, József Attila út 43. 
szám alatti lakos 2020. november 
9-én, 83 éves volt.

Kasza István Nyársapát, Dózsa 
György út 41. szám alatti lakos 
2020. november 19-én, 64 éves 
volt. 

Emléküket őrizzük!

Házasságot kötött:

Lócskai István és Nyíri Nóra 
2020. november 28-án.

Gratulálunk!

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik Pintér Józsefné 
temetésén megjelentek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek.
Külön köszönjük dr. Gyáfrás Sán-
dor háziorvosnak és Törökné Ré-
vész Annának a munkáját.

A gyászoló család

Tanya eladó Nyársapát, Összekötő d. 
5. szám alatt.
Iá.: 3.000.000.- Ft
Érd.: Szöllősi István 
06/30-579-0953 

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik Farkas Albert 
temetésén megjelentek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek, mély fáj-
dalmunkban osztoztak.

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

Sok szeretettel várunk mindenkit vasárnap 11 órától  
a Diadalmas Keresztény Gyülekezetbe karizmatikus 
istentiszteletre. 
Nyársapát, Szövetkezeti u. 14.
Szolgál: Kovács Zoltán
Elérhetőség: 06/20 390 41 70

Gépi árok ásás! Földmunka, tereprendezés, kerítés, 
házalap kiszedését, fatuskó kiásását, kiemelést, közmű 
árkok, valamint vízóra akna, medence és kerti tó helyének 
elkészítését vállaljuk. 5500 Ft/óra + áfa

Fuvarozás, áruszállítás! 
3,5 tonnás kisteherautóval fuvarozást vállalunk: 
• költöztetés
• áruszállítás
• ömlesztett áru szállítása
• sóder
• homok
• sitt
Elérhetőség: 06/70 340 86 46

NYÁRSAPÁTI 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!

Eladó Nyársapát külterületén frekventált helyen 
állattenyésztésre alkalmas lakótanya (90 m2), 
melléképületekkel.  2 ha fiatal termőgyümölcsössel és 3 ha 
kitűnő szántóval, gazdasági felszereléssel.
Ipari árammal és 2 db 45 méteres fúrt kúttal. 
Érd.: 06/30 5651298

Eladó Nyársapáton a Kertes 
utcában 3 darab összesen 

1 ha területű egyben 
művelt zártkert.

A terület lakóingatlan 
építésére is kiválóan alkalmas.

 2 darab 45 m-es fúrt kút, 
ipari áram,

gázlekötés, állattartásra 
alkalmas épület található rajta.

Érd.: 06/20 22-19-005 
Törökfalvy Dávid


