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TISZTELT NYÁRSAPÁTIAK!
Mondhatni, minden újév fogadalmakkal kezdődik. Végignézünk az
elmúlt év történésein, eseményein, örömein és bánatain, és közben
átlépünk a következő esztendőbe. Elgondolkodunk azon, hogy mi
valósult meg az elmúlt évben azokból a tervekből, elképzelésekből
illetve teendőkből, amelyeket magunk elé tűztünk, számba vesszük
sikereinket és kudarcainkat. Amikor végignézzük a mérleget, általában
kétféle magatartással szemléljük azt, s vonjuk le a megfelelő tanulságot.
Lehetünk elégedetlenek azzal, amit nem tudtunk megvalósítani (úgy
érzem, ez volt a kevesebb) és lehetünk elégedettek azokkal az elért
eredményekkel, amelyeket sok nehézség és akadály közepette sikerült
a mai gazdasági körülmények között teljesítenünk. Itt és most nem az
egyéni számvetésről és sikerekről, kudarcokról kell beszélnem, hanem
a közösséget érintő tervekről. Szeretném, ha nem várnának tőlem
feleslegesen nagyívű és üresen lelkesítő újévi köszöntőt. Úgy gondolom,
nekem annak a közösségnek a gondjaival kell törődnöm, és igényeivel
terveznem, amelyet rám bízott Nyársapát lakossága. Választott
vezetőként a község lakóinak szolgálata és mindenben a legjobb elérése
a feladatom, nem pedig a hitegetés az „eljövendő szép évről”.
Polgármesterként mind közösségünk anyagi, mind szellemi értékeinek
gyarapításával kell törődnöm. Egy közösség ereje abban rejlik, hogy
tagjai mennyire összetartóak és szeretnek kis falunkban élni. Ezekben
az időkben, amikor Magyarországon és a világban is nagy válságot
élünk át, nehéz biztos jövőt jósolni. Végére hagytam a politikát, ami
sajnos megkerülhetetlen és még ki fogok rá térni e Hírmondó hasábjain.
Elsősorban polgármester vagyok, nekem a közösség szolgálata fontosabb, mint a politikai karrier. Megválasztottak, és felelősséggel tartozom
nem csak azoknak és azokért, akik annak idején rám szavaztak, hanem
azoknak és azokért is, aki nem. Igyekszem értük dolgozni, nem ellenük.
Nem erőltetni saját elképzeléseimet, hanem konszenzus alapján közös
elképzelések megvalósításán fáradozni, valamennyiünk jól felfogott
érdekében. Ennek szellemében fogok az elkövetkezendő év terveinek
megvalósulása felett is őrködni és dolgozni.
Gondolataimat egy Kányádi Sándor idézettel zárnám.
„Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki amennyire tud,
legyen boldog.
Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre. Tiszta szívből
ezt kívánom”
Kis Miklós Polgármester
Nyársapát, 2010. január 1.

KEDVES NYÁRSAPÁT-I
KÖZÖSSÉG!
Köszönöm a polgármester úr Kis Miklós, és a
képviselő testület tagjainak kedvességét.
Isten éltessét már mondtam a napokban, és le is
írtam. Kívánságom az, hogy a helyzeteket ne hagyják
kihasználatlanul. Az Úr azért adta, hogy éljünk
vele, ha pedig nem sikerül, bízni kell és várni a
következőt. Jőni fog. Embereket kell találni, akik a
helyzet felismerésében gyorsak és rögtön cselekednek is, mindnyájunk érdekében is ha szükség
van rá.
Csíkmindszent, 2009. december 1.
Kedves mindnyájuknak SZEBB-JÖVŐT kíván
őszinte tisztelettel:
Ferencz Imre plébános

Nyársapát minden polgárának
nagyon boldog új évet kíván
dr. Czira Szabolcs,
a 16. választókerület
Fideszes országgyűlési
képviselője.

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk minden érdeklődőt

2010. január 22-én 17 órára,
a Művelődési Házba a

MAGYAR KULTÚRA
NAPJÁNAK
megünneplésére.
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A FALUGYŰLÉSRŐL
Közreadjuk a 2009. december 14-i falugyűlésen elhangzottakat:
Kis Miklós: Köszöntöm a jelenlévő lakosságot,
képviselőtársaimat, az intézményeinkben dolgozókat.
Vannak már olyan települések, ahol nincs falugyűlés, hanem
közmeghallgatást tartanak. Mi ezt a hagyományt megtartottuk, és év végén falugyűlés keretében találkozunk Nyársapát
lakosságával.
Ez évben ünnepelte községünk az 55 éves, az iskola pedig a
40 éves évfordulóját. Méltóképpen megemlékeztünk erről
községi ünnepségeinken.
Május 1-jén majálist rendeztünk, majd május 15-én
emlékeztünk meg a templom felszentelésének 5 éves
évfordulójáról, és ekkor szentelte fel a község új köztemetőjét
dr. Beer Miklós váci megyés püspök, és áldást mondott dr.
Szabó Gábor refor-mátus lelkipásztor is. Május 29-én avattuk
fel a Trianoni emlékművet, majd július 18-án Lecsófesztivált
tartottunk, ami új a rendezvényeink sorában. Augusztus 20án a Falunapon avattuk fel Árpád vezér szobrát a hivatal előtti
téren Bognár István jóvoltából, melyhez természetesen
anyagilag csatlakozott a képviselő testület is.
Ezeken a rendezvényeken részt vettek a kistérség
önkormányzatainak vezetői is, és ez alkalomból polgármesteri
találkozót is szerveztünk Nyársapáton, ahol elmondták
polgármester társaim, hogy meglepődve tapasztalták, hogy
mennyit szépült, fejlődött községünk.
Bozóki Jánostól kaptunk egy prést, amit szintén a hivatal előtt
helyeztünk el szép színfoltként emlékezve a nyársapáti szőlő
és borkultúrára.
Október 3-án a szüreti mulatság volt talán a legszebb színfoltja
az 55 éves ünnepségsorozatnak. Még hátra van ebből a
Lámpagyújtó ünnepség december 19-én.
Már 1 évvel ezelőtt is beszéltünk arról, hogy milyen pályázatokat adtunk be.
70 millió Ft-os LEADER pályázatunk több elemből állt.
Ennek része a Szarka kúria tetőszerkezetének felújítása, az
erdei iskola a Nyilasi iskolában, az úgynevezett „Bázis” épület felújítása, mely az orvosi rendelő mellett helyezkedik el és
ebben közmunkásainknak a kulturáltabb munkavégzését
biztosítja, megújul a posta melletti játszótér, a temető VI.
ütemében a térkőburkolat és vizes rendszerének kialakítása.
Nyertes pályázatainknak már látható jelei is vannak. Az
orvosi rendelő melletti „bázis” felújítása már megkezdődött a
tető cseréjével. A cserepeket még karácsony előtt fel is
tettük. Ezzel a falu központjában egy szinte romos épületből
egy igazán esztétikus, szép épületet valósítunk meg. A butik
helyén kis üzlethelyiséget, vagy irodát alakítunk ki. A Nyilasi
iskolát átadtam az önkormányzat részére, amiből erdei iskolát, nyári napközis tábort szeretnénk létrehozni a felújítás
után a nyársapáti illetve a Nyársapátra látogató gyerekek
számára. Ezt az épületet télen a vadászok használhatnák.
A szeméttelep rekonstrukciója is befejeződött. Hatalmas
munkával oldották meg, hogy nincs nyoma annak, hogy ott
szeméttelep volt. Erre a területre tervezzük a szennyvíztelepet.
50 fő vett részt a temető kerítésének megépítésében társadalmi
munkában, amit ezúton is megköszönök mindenkinek.

A temető üzemeltetésére szerződést kötöttünk a SZIGÜ
temetkezési vállalattal.
Nagyon sok helyre írtunk levelet annak érdekében, hogy a
vonatközlekedés helyzete rendeződjön Nyársapáton. Sajnos
csak annyit tudtunk elérni, hogy 2-2 vonatpár áll meg reggel
és este.
Bevezettük a tanyagondnoki hálózatot és tervezzük a második
létrehozását is jövő évtől. A régi Fordot is meghagytuk, hiszen
kihasználtsága ezt igényelte. Civil szervezeteink és az iskolások használják versenyekre való eljutásukhoz.
A 441. út mellett az ipartelepen a kerékpártároló elég rossz
állapotban volt, amit helyrehoztunk, bekerítettünk és
villanyvilágítás is van már, de nem mindenki úgy használja,
ahogyan az elvárható lenne, nem csukják be az ajtót és nem
zárják le a kerékpárokat, így lopások még mindig előfordulnak.
A kinti buszmegállóinkat is folyamatosan felújítjuk, kijavítjuk
fa szerkezetűre, mert a műanyagot állandóan szétrugdosták.
A Béke utca 2. szám alatti épületünkben működik a
falugazdász illetve a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat,
és Tóth Barbara is szívvel-lélekkel dolgozik, segíti az időseket
házigondozóként.
A vadászokkal voltak problémáink, de megbékéltek, és most
már nincs gond a működésükkel.
A polgárőrség és a rendőrség tevékenységével kapcsolatban
is voltak jelzések. Nincs olyan rendőrség, aki úgy végezze a
munkáját,hogy mindenkinek jó legyen.
A motocross egyesület új vezetőséget választott, feladatukat
továbbra is úgy látják el, hogy viszik Nyársapát hírnevét.
A sportnál maradva arról tájékoztathatom a jelenlévőket,
hogy Varga István a ceglédi floorball (teremhoki) csapat
tagjaként olimpiai bajnokságot nyert. Büszkék lehetünk rá.
A iskolások között nagyon sokan birkóznak, nagyon jó
eredményeket érnek el kitartó munkájuknak köszönhetően.
A felnőtt foci csapatot megszűntettük és sajnos a fiatalok
csapatának 26 igazolt játékosából csak 8-10 fő jár el
rendszeresen az edzésekre. Ezen belül éppen a nyársapáti
gyerekek azok, akik alig járnak el az edzésekre, még a
meccsekre sem jönnek el. Ez érthetetlen számomra, mert az
önkormányzat és még jó páran, akik segítik a csapatot, mindent megteszünk azért, hogy ez jól működjön.
Bogácson a kistérségi üdülőt igénybe vettük az idén is, de
tulajdonjogot nem tudtunk szerezni. 2010-től üdülési jogot
fogunk kapni, ami azt jelenti, hogy teljes joggal vehetjük
igénybe ezt az üdülőt. Balatonszárszón az ifjúsági táborban
túl magasak a díjak, ezért nem tudják igénybe venni ezt az
üdülést a gyermekeink. Ebben is szeretnénk változást, hogy
ne csak Albertirsa, hanem az ott üdülő turnusok is részt
vehessünk a működtetésben, vagyis azok, akik éppen
használják.
Minden médiát megmozgattunk, hogy Nyársapát jelenjen
meg a médiákban. Ezt is szépen sikerült teljesítenünk. Megújult a nyársapáti honlap is, Víg Károly „fotósunk” jóvoltából
rengeteg kép van fönn az idei rendezvényekről.
Nyársapátnak eddig még nem volt testvértelepülése. Több
éves próbálkozás után Csíkszentlélekkel, a kb. 600 km-re
lévő erdélyi településsel vettük fel ősszel a kapcsolatot.

H ÍRMONDÓ
Hihetetlen testvéri szeretettel fogadtak bennünket. Jövőre
látogatnak el majd hozzánk Nyársapátra a testvértelepülés
képviselői. Nagyon jó tapasztalatokat szereztünk a látogatáskor. Segítenek egymásnak, nagy összefogás van a
faluban minden téren. Volna mit tanulni tőlük.
Utoljára el szeretném mondani nagy örömmel, hogy a
szennyvízberuházásra beadott pályázatunk nyert közel 400
millió Ft-ot. Ez még nincs aláírva, de a döntés megszületett.
Aláírás után közbeszerzési eljárást kell kiírni. Szakemberek
szerint a konkrét építési munkákat kb. 3-4 hónap alatt be lehet
majd fejezni. Reméljük, hogy az építés ideje alatt nem lesz
magas a talajvíz, mert ez bizony gondokat okozna. Maga a
szennyvíztelep a szeméttelep helyén lesz kialakítva, ami
jövőre el is készülhet. Tudjuk, hogy a szennyvízberuházás
sokba fog kerülni, de fejlődésünket szolgálja majd. Azt is
tudjuk, hogy vannak olyan nyársapáti lakosaink, akik a vizet
sem tudják fizetni, de feltétlenül szükséges a szennyvízberuházás megvalósítása akkor is, ha a lakosságra terheket
ró, nagy rendetlenséggel jár majd, de remélem, hogy a
befejezés után azt mondhatjuk, hogy megérte a felfordulást,
kényelmetlenséget. Ennek megvalósítása is nagyban növelni
fogja a falu értékét.
Pályázatot adtunk be a Nyársapát dűlő, Erdő dűlő, Öreg dűlő
új szakaszára, mely a régi folytatása lenne és a 941. hrsz-ú út
aszfaltozására 95 millió Ft összegben. Információink szerint
hamarosan ebben is döntés lesz. Természetesen több mindent szereretnénk megvalósítani
Már többször adtunk be pályázatot az óvoda felújítására.
Intézményeink közül már csak ennek a megvalósítása van
hátra. (Idő közben megszületett a döntés, hogy forráshiány
miatt elutasították ezt a pályázatunkat.) Szeretnénk a parkolót
rendbe tenni, szeretnénk egy kis motelt építeni és nagyon
szeretnénk, ha megvalósulna a kerékpárút. KecskemétNagykőrös között már nyert ez a pályázat. NagykőrösNyársapát közötti területre a tervek készen vannak, sajnos a
Nyársapát-Cegléd kerékpárút szakaszára még a tervek
hiányosak Cegléd részéről. A két várost összekötő kerékpárút megléte nagyon sokat jelentene Nyársapátnak.
Ha nem is minden valósulna meg, de ne adjuk föl a reményt,
mert amit 3 év alatt a képviselő-testület szeretett volna megvalósítani – a munkahelyteremtésen kívül -, megvalósult.
Nincs szégyenkezni valónk. Sok település örülne, ha ilyen
helyzetben lenne, mint Nyársapát. A megvalósított értékek
mindenki igényét szolgálni fogják.
Azt kívánom, hogy épüljön, szépüljön a falu. Ehhez sok erőt,
egészséget kívánok mindenkinek.
Kérem, hogy tegyék fel kérdéseiket és mondják el hozzászólásaikat.
Köszönöm.
Bakos Ferencné: A szemétszállítással kapcsolatban
kérdezem, hogy a zöldhulladékot nem vitték el máig sem,
pedig akkor kiraktuk, amikor a zöldhulladék elszállítása volt.
Szólni kellene ezért az ÖKOVÍZ-nek. A kutyakérdés minden falugyűlésen felmerül. Az is előfordult, hogy nem csak az
utcán, hanem a saját kertemben is találkoztam idegen kutyával, mert beugrott a kerítésen. Tényleg meg kellene
valakit büntetni ahhoz, hogy a helyzet javuljon.
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Kis Miklós: A kutyák helyzetét nagyon nehezen lehet
kezelni. Az utcán csatangoló nagy kutyáktól akkor is félnek
a gyerekek, ha teljesen békések. Igyekszünk változást elérni.
Tóth Tibor: A falu körzeti megbízott rendőreként a tavalyi
falugyűlésen sok mindent elmondtam és sok dolgot leírtam a
jelenlegi Hírmondóban is. Polgármester úr is említette, hogy
sok a panasz arra, hogy sok az idegen rendőri jelenlét a
faluban. Én nyársapáti lakost indokolatlanul nem büntettem
meg eddig sem, és ezután sem. Azt sem tudom megígérni,
hogy nem lesznek kőrösi kollégák a faluban, mert ki kell
járniuk, hiszen idegenek kihasználják az itteni emberek
jóhiszeműségét, vagyis nem lesz kevesebb a rendőri jelenlét
a faluban. Lopnak az udvarokból is. Felhívom mindenki
figyelmét, hogy zárni kell az ingatlanokat. Senkit sem szabad
semmilyen indokkal beengedni a házba. Ez a szennyvízberuházásnál is így kell, hogy legyen. Legyünk bizalmatlanok
még a rendőrökkel szemben is. Kérjük az igazolást, mert
sokan félrevezetik, becsapják az embereket. Alkalmi árusoktól ne vásároljanak, mert az ilyen árusítás nagyrészt engedély nélküli és olyat veszünk, ami nem is működik, vagy rossz
minőségű. Arra kérem a lakosságot, hogy éjjel-nappal hívjanak föl, ha bárkinek bármilyen rossz érzése van.
Telefonszámom a Hírmondóban megjelentettem. Mindig
bekapcsolt állapotban van a telefonom. Előfordulnak
kerékpárlopások is. Ezeket is be kell jelenteni még akkor is,
ha kis értékről van szó. Kérem, hogy egyedi azonosító jelet
üttessenek be a vázakba, ami megkönnyítené a kerékpárlopások felderítését. Figyeljünk oda a szomszédokra is. Ha
valamilyen eseményt látunk, szóljunk. Nem csak engem,
hanem a nagykőrösi kapitányságot is hívhatják. Sajnos a
nagykőrösi rendőri állomány is 60-70 %-os hiánnyal küzd,
ezért el kell engem is vonni a faluból alkalmanként, de mindig
elérhető vagyok. Kérem, hogy legyenek megértéssel, de
mindenképpen szóljanak, ha bármilyen kicsinek tűnő dolgot is
észlelnek.
Pozitívumokkal szeretném zárni mondandómat. Szinte a
megyében egyedül álló módon kaptam egy hordozható
számítógépet és egy nyomtatót a képviselő-testület tagjainak
fel nem vett tiszteletdíjából. Ezt nagyon köszönöm a
testületnek. Ez a mindenkori itteni KMB munkáját fogja
szolgálni, így helyben, itt Nyársapáton tudok jegyzőkönyvet
felvenni, nem kell ezért Nagykőrösre utazni. Üzemanyag
ráfordításom egy részét is fedezi az önkormányzat, illetve a
Polgármesteri Hivatal. Köszönöm, és kérem még egyszer,
hogy forduljanak hozzám minden ügyben bizalommal.
Papdi Richárd: A csatornázásnál dolgozóknak egy laminált
igazoló dokumentumot lehetne kiadni, és ezt megjelentetni a
Hírmondóban, hogy tudja a lakosság, hogy ez hogyan néz ki.
Kis Miklós: Ez a falu, Nyársapát együtt gondolkodik.
Együtt gondolkodtunk a szennyvízberuházás kezdése kapcsán
is, a falu továbbfejlődése érdekében. Ez a képviselő-testület
a lehetőségekhez képest úgy érzem, hogy jól gazdálkodott,
van annyi anyagi erőnk, hogy nem kell hitelt felvennünk.
Amiben tudtunk, mindenkinek segítettünk, akár a fel nem vett
tiszteletdíjból is. Köszönöm a képviselők, a jegyző, a hivatal
és az intézmények dolgozói segítségét, munkáját. A
lakosságnak a segítségét, a lehetőségekhez mérten való
együtt gondolkodásukat.
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Jó egészséget, kitartást, szerencsét kívánok mindenkinek és
azt, hogy optimista hangulatban éljük meg a következő évet,
ami nem lesz könnyű feladat.
Köszönöm, hogy megtiszteltek jelenlétükkel.
Mindenkinek boldog karácsonyt és eredményekben gazdag
új esztendőt kívánok!
Kis Miklós

KEDVES TESTVÉREK!
Aki az Üdvösség jó hírének örülsz, tudd meg, nem
vagy egyedül. Nézd az adventi hajnalok homályában a
kivilágított templom felé igyekvő embereket. Tudatosan vállalják, a fényhez vezető utat. Kimenni a sötétségből. Úgyis
mikorra hazaérnek, a világosság várja. Tudják az Úr szavát:
„ha ketten hárman összegyűltök az én nevemben köztetek
vagyok”. Vonzza őket a mindeneket betöltő fény. Egész
lényük beszívja a fényt. A fényt, ami lelkükben tanyát vert,
sugározni tudják az utcán, a házaikban. Sugárzóemberek ők.
Mindnyájan érezzük, erősebb, nagyobb fény kell, mert
ami körülvesz minket a világ szelleméből, az az ellenkezőjét
sugallja. Szívesen tudomásunkra hozza: „ Ne nyugtalankodjék
szívetek, csak legyen, amit megegyetek-, igyatok, s ha nem
lesz, csak szóljatok, ellátunk titeket mindenféle jóval. Mindent elvégzünk helyettetek, csak fogadjatok el uratoknak,
vezéreteknek minket. Mi gondolkodunk. Ti csak,
sütkérezzetek, és élvezzétek az életet. Ti balgák, most kell
jól élni, a holnap nem számít.” Az Úr tudván tudta a mát, s
ezért mondta: „Ismerlek benneteket, nincs meg bennetek az
Isten szeretete. Atyám nevében jöttem, s nem fogadtok el.”
(Jn. 5,42). Ezért kérlek a 2009. évben az Adventi-, és a
Karácsonyi időben; imádkozzunk együtt, hogy a
Mindenható Isten adja meg nekünk a FELISMERÉS
kegyelmét. A felismerés fényt hordoz a lélekben éppen
úgy, mint az értelemben. Példa rá Nikodémus, aki Izrael
tanítója volt, s a felismerés fénye az Üdvösségre vetült, ezért
kérdezett, és kapott választ, így:
„Bizony, bizony mondom neked: arról beszélünk, amit
tudunk, s arról tanúskodunk, amit láttunk, mégsem
fogadjátok el tanúságtételünket…..Nem azért küldte
el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem,
hogy üdvösséget szerezzen a világnak. Aki hisz benne,
az nem esik ítélet alá, aki azonban nem hisz, már
ítéletet vont magára, mert nem hitt az Isten egyszülött
fiában. Ez az ítéltet: a világosság a világba jött, de az
emberek jobban szerették a sötétséget, mint a
világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert
mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, s
nem megy a világosságra, nehogy kiderüljenek a tettei.
Aki ellenben az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra
megy, hadd derüljön fény a tetteire, amelyeket az Isten
vitt végbe.” (Jn. 3,11 sk.)
Az ajtóban állok, kopogok, aki ajtót nyit, bemegyek hozzá, és
nála fogok lakni. Fel kell ismernünk: - önmagunkban az
embert, aki isten képmására teremtett lény;
-az időt, amelyben élünk, mert számunkra ez az alkalmas
idő, az idők-teljessége
-az időt, ami keret, és lehetőség a szebb jövő megalkotására;
-a tanítást, az Evangéliumot, hogy a sötétben tündöklőbb

legyen a fény;
-a célravezető munkát, a fáradságot; ez meghozza a megnyugvás örömét, békéjét.
-és elfogadni az Úr akaratát, ami irányítja életünket, hagyd
magad Rá.
-a jót, és megtenni, a jóság kedvéért örömet szerezve magadnak és másoknak
-az igazságot, és megtenni az igazságosság öröméért.
-„ Nekem még nem érkezett el az időm, de nektek mindig
megfelelő az idő.”( Jm7,6)
Köszönöm Uram, irgalmadat, és azt, hogy hagysz lehetőséget
és időt. Kérlek, Uram óvj meg a készületlen haláltól. Éltess
mindnyájunkat erőben, egészségben, örömben, hogy célt
érhessünk!
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET, SOK
KEGYELMET A 2010-ES ÉVBEN, HOGY A JÓ
FELISMERÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉT EGYIKÜNK
SE SZALASSZA EL! B.Ú.É.K.!

Csíkmindszent, 2009. 11.30.
Ferencz Imre plébános

KARÁCSONYI AJÁNDÉK
CSÍKSZENTLÉLEK-I BARÁTAINKNAK
Mint azt már sokan tudják, a Karácsonyi Csillagokért
Alapítványnak köszönhetően Nyársapát igen sok értékes
karácsonyi díszvilágításban részesülhetett az ünnepek előtt.
Szerettük volna, ha ez a sok szép dísz nemcsak nálunk, hanem újdonsült testvértelepülésünkön, Csíkszentléleken is kicsit szebbé tette volna az ünnepet. Éppen ezért úgy határoztunk, hogy ezekből a díszvilágításokból jó párat erdélyi
barátainknak ajándékozunk. És ha már utunk ismét Erdélybe
vezet, akkor összegyűjtünk egy adagnyi adományt is az ottani
rászoruló gyermekeknek, felnőtteknek. Ezúton is köszönettel
tartozom azoknak a vállalkozóknak, akik felajánlásaikkal
segítettek az ünnepeket emlékezetessé tenni az ottaniaknak.
Vittünk többek között gyümölcsöt, csokit, bort, pálinkát,
minden olyat, ami Nyársapátról és környékéről származik.
November végén útra is keltünk, és 12 órányi, ködben való
utazás után megérkeztünk Csíkszentlélekre.

Sajnos abból a csodából, amit az első út résztvevői leírtak
nekünk, nem sok mindent láttunk a sűrű köd miatt. Az a
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barátság azonban, amivel fogadtak minket, mindenért
kárpótolt! Pál Péter polgármester és családja első látásra
szimpatikus lett számunkra. De nemcsak ők, hanem minden
helybéli, akivel ezalatt a hétvége alatt találkoztunk, nagyon
kedves és barátságos volt velünk. Szinte hihetetlen volt
számomra, hogy tőlünk hatszáz kilométerre mennyi magyar
él, majd eszembe jutott a Trianon-i emlékmű a főterünkön, és
annak felirata: „Magyar összefogás, magyar igazság és egy
nemzetben gondolkodás.” Ezért is jó, hogy megépült ez az
emlékmű, és emlékeztet mindörökké arra, hogy mi, magyarok, nem vagyunk egyedül.
Ajándékunknak természetesen nagyon megörültek kicsik és
nagyok egyaránt, és már azt tervezték, hogy hová fogják
tenni a sok szép világítást.
Látogatásunk végén meghívtuk őket a júliusi lecsófőző versenyünkre is, ám bízom benne, hogy még lesz lehetőségünk
ennél hamarabb is találkozni egymással.

Télapó által osztott ajándékok mellett. Ez a rendezvény nem
csak egy napon kápráztatja el a kilátogatókat, csaknem 20
napig gyönyörködteti a nyársapáti embereken túl azokat is,
akik a 441-es úton járnak, és természetesen azokat, akik az
ünnepek alatt és után Vízkeresztig eljöttek az alapítványi
parkba szívesen látott vendégként.

Kis Miklós Zsolt alpolgármester

„LÁMPAGYÚJTÓ

ÜNNEPSÉG”

A Karácsonyi Csillagokért Alapítvány és az önkormányzat
2009. december 19-én szombaton este rendezte meg a
karácsonyi díszvilágítás hagyományos „Lámpagyújtó ünnepségét”. Erre az estére is, mint már nagyon sok éve, nagyon
készültünk, hiszen 2009-ben ünnepelte községünk az 55.
évfordulóját, melyhez ezzel a rendezvényünkkel mi is
csatlakoztunk. Éppen ezért egy kicsit mást, többet szerettünk
volna nyújtani a kilátogató vendégeinknek, mint az előző
években. Nagyon látványos, sokszínű műsort állítottunk öszsze, természetesen a hagyományosnak mondható műsorelemeket sem mellőzve. Reménykedtünk abban, hogy az
időjárás sokkal kegyesebb lesz hozzánk, mint 2008. karácsonyán, de ez sajnos nem igazán teljesült, hiszen nagyon
hideg köszöntött ránk és a meteorológia nagy hóesést is jósolt, ami be is igazolódott, ugyanis a műsor végére kb. 15 cmes hó lepte be a környéket.
A hideg ellenére mindent megtettünk azért, hogy vendégeink
jól érezzék magukat. Nem hiányzott a karácsonyi műsorból
a hagyományos egyházi köszöntés, Kis Miklós polgármester
úr ünnepi beszéde, a csodálatos karácsonyi dalok, melyet a
Népdalkör tolmácsolásában hallhattunk, és természetesen
eljött a Télapó is segédeivel, aki a gyerekek nagy örömére
most is tele puttonnyal érkezett. Lézer-show, a nagykőrösi
fiatalokból álló Mecsbox együttes és a Cozombolis együttes
fellépése tette különlegessé ezt az estét. Hálásan köszönjük
az ünnepségen fellépő közreműködők színvonalas művészi
tevékenységét és kitartását, ami ebben a hideg időben,
hófúvásban bizony nem mindennapi teljesítményt kívánt.
Sajnos az időjárás miatt nem érkeztek meg a tűzzsonglőrök,
így elmaradt a hagyományos tűzijátékunk is, mivel ezt is Ők
szállították volna hozzánk. Ennek ellenére úgy érzem, hogy
nagyon jól szórakozhatott és gyönyörködhetett a kivilágított
parkban mindenki, aki megtisztelt bennünket, és elfogadta
meghívásunkat. Nagyon finom falatokkal, süteményekkel,
gyümölcsökkel, szaloncukorral, édességekkel és természetesen forró teával, forralt borral kínáltuk meg vendégeinket a

Minden alkalommal köszönettel zárul az újságcikk azoknak,
akik anyagiakkal, vagy két kezük munkájával járultak hozzá
a rendezvény sikeréhez, vagy fellépőként emelték az est
fényét. Bizony jár a köszönet mindenkinek, aki tett azért,
hogy ez a nap felejthetetlen legyen mindenki számára.
Nagyon köszönjük a NOEL-DEKOR Kft-nek, személy szerint
Pintye Tímeának a díszvilágítás fényeit, Nyársapát község
önkormányzatának, a képviselő-testület tagjainak, Kis Miklós
polgármesternek, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, a
Faluszépítő egyesületnek, az Alapítvány tagjainak, dr. Szabó
Gábor lelkésznek, Horváth Zsuzsannának, Lugosi Istvánnak
és Lugosiné Terikének, Barkóczi Józsefnek, Kaszap
Zoltánnak, Bognár Istvánnak, Farkas Albertnek, Tóth
Ferencnének, Siposné Májer Tündének, Farkas Jánosnak és
munkatársainak, Búcsuházy Györgynek, a DÉMÁSZ és a
Primavill dolgozóinak, Donáth Ambrusnak, dr. Kósa Zoltánnak, Ábel Miklósnak és nejének, Gulyás Lászlónak, Boros
Sándornak, Szélesi Lászlónak, N. Szűcs Dénesnek, Szaniszló
Mónikának, a Nagyi Sütinek, a Smekt Kft-nek,a Hoppá
csokinak, Karai Antalnak, Rehor Gézának, Víg Károlynak és
Vígné Kerekes Magdolnának, Dobosné Demeter Erikának,
Kaszáné Dobozi Évának, Bíró Józsefnének, Erdős Beátának,
Bimbó Pálnak, Nagy Ádámnak a támogatást, önzetlen segít-
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séget, kétkezi munkát. Köszönjük a nagykőrösi rendőrség és
a biztosító rendőrök, valamint a tűzoltóság munkáját. Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen segítséget, támogatást nyújtott név nélkül, hiszen voltak olyanok is, akik hoztak egy tálca
süteményt, gyümölcsöt és letették az asztalra azért, hogy
hozzájáruljanak a megvendégeléshez csak azért, hogy örömet szerezzenek. Nem utolsó sorban a legnagyobb köszönet
dr. Évin Sándornak és segítő családtagjainak jár, Öhler Tibornak, Öhler Gábornak és mindazoknak a villanyszerelőknek, a
park díszítésén dolgozóknak, akik egyenként átnézték,
kijavították, majd felhelyezték a park fáira a sok-sok ezer
égősort, hiszen nélkülük ez a rendezvény nem jött volna létre.
Köszönjük még egyszer mindenkinek!

Itt és most szeretném megköszönni azoknak, akik önzetlen
segítségükkel hozzájárultak rendezvényünk megvalósításához.
Köszönet a képviselő-testületnek az anyagi támogatásért, az
Apáti bisztrónak a finom ebédért, Bozóki Jánosnak, Füle
Dénesnek, Kormány Istvánnak a nemes itókáért.
Végül, de nem utolsó sorban köszönet a művelődési ház
dolgozóinak az egész évi segítőkész együttműködésért.
Magam és társaim nevében kis településünk minden lakójának kívánok eredményekben gazdag, boldog új évet.
Miczi Flóriánné és szépkorú társai

Nagyné Kovács Éva az alapítvány egyik alapító tagja

KÖSZÖNET
Szeretném megköszönni magam és a megajándékozott szépkorúak nevében az önkormányzatnak és a képviselőknek azt
a kedves ajándékot, amit karácsonyra kaptunk. Nagyon jól
esett, hogy a családon kívül is gondoltak ránk ezen a szép
ünnepen. Még egyszer hálásan köszönjük!
Jó egészséget és sikerekben gazdag új évet kívánok az egész
önkormányzatnak, a dolgozóknak és a képviselőknek.
Tisztelettel: Bakos Ferencné

TÖRTELI NYUGDÍJASOKKAL VOLTUNK
Ismét eljött, hogy a törteli nyugdíjas barátainkat meghívtuk
december 11-én vendégségbe. Már sok éve, hogy tartjuk ezt
a nagyon jó barátságot, ők is jönnek, mi is megyünk. És ami
nagyon fontos, hogy jól érezzük magunkat ez alatt az együtt
töltött pár óra alatt. Itt szeretném megköszönni az önkormányzatnak és a képviselőknek a tiszteletdíjukból felajánlott
pénzt, és azoknak, akik bármivel is hozzájárultak ehhez a
kedves vendéglátáshoz. Mert sajnos a magunk anyagi helyzete ehhez kevés volna.
Még egyszer nagyon szépen köszönjük a Nyugdíjas Klub
nevében.
Tisztelettel: Bakos Ferencné

FELHÍVÁS
NYUGDÍJASTALÁLKOZÓ
Mint minden évben,most is december elejére hívtuk meg
törteli nyugdíjas barátainkat egy kis közös beszélgetésre,
ünneplésre. Már hetekkel előtte megterveztük a rendezvény
lebonyolítását. Milyen ételt, italt szolgáljunk fel, milyen ajándékkal, műsorral kedveskedjünk, ki húzza a talpalávalót?
Dec.11-én szépen terített asztallal vártuk vendégeinket
a művelődési házban. A kölcsönös köszöntések után saját
műsorral leptük meg a jelenlevőket. Erre nagy izgalommal és
szeretettel készültünk, úgy érezzük, hogy a fogadtatása legalább olyan nagy szeretetre talált.
A műsort és az uzsonnát követően pár órára elfelejtettük
gondunkat, bajunkat, s főleg korunkat, így a zeneszóra jó kis
buli kerekedett. Azzal búcsúztunk el, márciusban mi látogatunk
Törtelre, hogy a nőnapot közösen ünnepeljük.

Az ÖKOVÍZ Kft. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy
Nyársapáton 2010. első negyedévében az alábbiak szerint
alakul a házhoz menő szelektív gyűjtés rendje:
2010. január 22. (péntek),
2010. február 19. (péntek),
2010. március 19. (péntek).
A fentieknek megfelelően, a zsákban kihelyezett műanyag
PET palackokat kérjük, szíveskedjenek a fenti időpontokban kihelyezni! További fontos információ, hogy a házhoz
menő szelektív gyűjtést 2010. január 1-től az ÖKOVÍZ Kft.
„Házhoz menő szelektív gyűjtés” felirattal ellátott hagyományos, tömörítős kukásautóval végzi.
Figyelem! Az adott begyűjtési napon társaságunk házhoz
menő szelektív gyűjtést végző kukásautója kizárólag a műanyag PET palack hulladékokat gyűjti be!
ÖKOVÍZ Kft.
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ÁMK hírek
MIT HOZOTT A MIKULÁS?
December 5-én, szombaton Nyársapáton kinyitott az óvoda
és az iskola. A gyerekeket reggel két Mikulás fogadta az
ajtóban. Ha szép dalt, vagy verset mondtak az érkezők,
szaloncukrot kaptak. Később a Mikulások minden osztályba
belátogattak, hatalmas csoki hasonmásukat és csomagokat
osztottak a gyerekeknek. A puttonyokból gyorsan elfogytak
az édességek, de hátra volt még egy igazi meglepetés.
Minden gyerek színházi előadáson vehetett részt a Szarka
Mihály Művelődési Központban. A ceglédi szinitanoda
növendékei ezen a délelőttön két előadással szórakoztatták
az apróbb és nagyobb nyársapáti gyerekeket. Először az
ovisok és az alsósok nézték meg a Jégkirály fia című mesejátékot. Nagyszerű, színvonalas előadás volt! Külön élményt
jelentett, hogy a színészek közt csodás alakítást nyújtott a
nyársapáti Bimbó Brigitta. Büszkék voltunk rá! A mese után
a felsősök Goldini: A legyek ura című darabját tekintették
meg. Igazi, megrázó erejű, nívós előadás volt. Az idei Mikulás
felejthetetlen élményekkel gazdagította a nyársapáti
gyerekeket.

A kicsik betlehemes játéka, a karácsonyt idéző versek,
énekek igazi ünnepi hangulatot varázsoltak a szívekbe. Kár,
hogy kevesen ünnepeltek velünk.
Köszönetet szeretnénk mondani a képviselő testületnek, akik
tiszteletdíjukból 200.000 Ft-os, az SZMK-nak, akik 80.000
Ft-os felajánlásukkal járultak hozzá, ahhoz a sok-sok játékhoz,
melyet az ünnepség végén a karácsonyi csomaggal együtt
vehettek át a gyerekek.
Nagy öröm számunkra, hogy pályázati pénzből két tanterem
új bútorzatot kaphat az új évben, így gyerekeink kultúrált
környezetben tanulhatnak.
Lőrinczy Lászlóné

Tóthné Bognár Eszter

KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS
December 17-én délután a felsősöknek karácsonyi hangulatú terítési versenyt rendeztünk. Délelőtt a gyerekek osztályfőnökeik vezetésével elkészítették az asztalra kerülő
süteményeket, majd a karácsonyi szokásokkal ismerkedtek,
dalokat tanultak, betlehemet készítettek. A projekt megvalósítását pályázati pénzből finanszíroztuk.

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG

ISKOLAI HÍREK
- 2010. január 11-én 16-17 óráig – fogadó óra. Kérjük a
szülőket, minél többen érdeklődjenek gyermekeik
tanulmányi előmenetele iránt.
- 2010. január 15-én zárul az első félév.
December 19-én az utolsó tanítási napon meghitt karácsonyi - 2010. január 22-én bizonyítványosztás
ünnepségen vehettünk részt, melyet Király Ferencné, Tóth- - 2010. január 28-án 10 órakor 8.osztályosoknak írásbeli
felvételi az Unghváry László Kereskedelmi és
né Bognár Eszter és Benkó Szilvia állítottak össze. A zenei
Vendéglátó Szakiskola és Szakközépiskolában.
betéteket Kocsisné Bogdán Magdolna kísérte.
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A KÖVETKEZŐ CIKK JELENT MEG A
NYARSAPAT.HU WEBOLDALON:
Híreink
Elítélendő falu vezetés
A falu elitje próbálkozik magas nívón élni és gondolkozni az
utóbbi nem megy nekik. A kapcsolat rendszerük átlátható
hiszen még ahhoz is buták, hogy rejtve maradjanak a piszkos
kis ügyeik.
A faluban összesen van kb. tíz idősebb diplomás (diplomájuk
megszerzése egy kicsit gyanús, amikor beszélgettem egy
kettővel a kombájn kulcs kilógott a szájukból) akik vezetgetik
a falut és az embereket az orruknál fogva. A fiatal értelmiséget nem hagyják, szóhoz jutni elnyomják őket.
Nyársapát vezetése a kommunista rendszer óta alig változott.
Morálisan semmi nem változott. A háttérből irányító nagy
parasztok megegyeznek a TSZ-T szétlopó személyekkel,
akik kis királyként uralkodva, törvény felett állva osztják az
észt (pedig nekik sincs).
PL: A nagyparaszt részegen traktort vezetve - ülés mögött a
csőre töltött sörétes puska (hátha befut egy őz) - csörtetett a
dűlő úton, majd beérve a faluba, a kocsmánál megállva
hangosan üdvözölve a hatáskörükről semmit nem tudó spicces polgárőröket. Eközben a kocsijával elhaladó KMB-s, aki
tisztában van a helyzettel, nem tesz semmit, csak integet
nekik.
Ez a nyársapáti idill.
A falu vezetése csak saját magára gondolva, önző, egoista
módon irányítja a falut, egymást díszpolgárrá avatva, kitüntetéseket adományozva magasztalják egymást. A közalkalmazottként dolgozó személyek napi szinten követnek el
visszaéléseket, mások tudatlanságát kihasználva, sértő módon viselkedve hozzák meg döntéseiket. Amelyek nem egyszer jogszabályba ütköznek, de mivel a panaszos nem ismeri
a törvényeket, ezért elfogadja döntéseiket.
Akinek más a véleménye, azt tönkreteszik. Csak a behódoló,
talpnyaló gazdák érvényesülhetnek.
Nyársapát két részre osztható, a faluban lakókra és a tanyákon
élőkre.
A tanyavilág lakója Nyársapáton másodrendű állampolgár, a
falu vezetése nem törődik ezekkel az emberekkel. Az utak
télen vagy rossz időben járhatatlanok, a mentő nem tudja
megközelíteni a tanyákat. Amennyiben egy nagyparaszt
földje mellet lakik az ember, akkor el kell tűrnie a felszántott
utakat, a lakóházaktól pár méterre lerakott trágya hegyeket,
traktorral történő leszorításokat az útról, sértő megjegyzéseket olyan személyektől, akiknek ha az IQ-juk 2-vel
kevesebb lenne, akkor már öntözni kéne őket.
Senki nem törődik az iskolába gyalog közlekedő gyerekekkel,
akik magukra hagyva, térdig érő sárban, szabadon, a dűlő
utakon bóklászó nagy testű kutyáktól rettegve, a nagyparasztok által vezetett járművektől az útszéli bozótosba húzódva járnak iskolába.
Igazi kis hősök!!!
Felháborító a falu vezetésének arcátlansága, amikor a virágos falu címre hajtva, pénzt, időt nem kímélve veszik igénybe
az (elvárt) társadalmi munkát, miközben a gyerekek ilyen
körülmények közt igyekszenek a feladatuk teljesítésére.
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Nem beszélve az oktatás színvonaláról. Iitt még működik az
elvtársi beidegződés “Mancika fia nem lehet kettes, mert a
szomszédom unoka- húgának a fia” , a tehetség az smafu. a
rokoni szálak és a fél disznó a tehetség mérője.Nyársapáton,
ha szegény vagy akkor hülye is, ezt nevelik bele a gyerekekbe.
A település rendszeresen jelen van a sajtóban, “állami
támogatásból termesztett mérgező saláta”, vonat alá ugrás
stb, valóban egy fényes társaság.
A fekete munkások alkalmazása nagy divat, az ellenőrző
hatóság nem tesz semmit, pedig súlyos pénzeket fizetnének
a nagyparasztok, ha egyszer lebuknának. Na de ami késik,
az nem múlik, majd gondoskodunk erről is.
A kereskedelem és vendéglátás belterjes. Az egyik áruházlánc tagja, az itt működő üzlet, érdekes megoldásokat
alkalmaz, létezik a cetlire való felírás. Nem önzetlen
szeretetből engedélyezi a boltvezetője a “felírom neked
Marikám” rendszert, hanem gazdasági szempontból
könnyebben tudd előre kalkulálnia jövő forgalmára.
Van még egy csoport a legelnyomottabbak: a betelepülők
tanyán élő magyar állampolgárok. Ha valaki nem bennszülött
akár milyen értelmes vagy a végzettségénél fogva jobban ért
az adott témakörhöz, akkor sem szólhat semmit, mert a
hangosan sipítozó, de primitív, de a falu életében aktívan
résztvevő tősgyökeres lakosnak mindig igaza van, akár
mekkora baromságot mond és csinál.
Terveink
A falu vezetésének megreformálása.
A tanyákon élők életének megkönnyítése.
Oktatásban dolgozók elhajtása a .......-ba.
Új fiatal tanerők alkalmazása.
A rend betartásának hatékonyabb ellenőrzése.
Közalkalmazottak leváltása.

KEDVES NYÁRSAPÁTIAK!
Úgy látszik, közeleg a kampányidőszak, mert olyan internetes
cikk jelent meg, amely gyalázkodik személyemmel – úgy,
mint 7 évvel ezelőtt, akkor is választások előtt voltunk… – és
a faluval egyaránt. Olyan állítások vannak benne, olyan
„mocskolódások”, melyeknek semmi köze a valósághoz.
Sajnos a megjelent honlapon nincs lehetőség a cáfolatra,
ezért a Hírmondó hasábjain szeretnék reagálni.
Kijelenthetem, hogy a falu elitje, ill. a képviselő testület nem
buta, mint azt írják. Kikérem a képviselő testület nevében,
hogy rágalmazzák őket! Az országban szinte egyedüli és
példa nélküli, hogy egy testület ingyen végezze a munkáját.
Ezért inkább tisztelet járna, nem pedig rágalmazás.
A falu diplomásai sem gyanús körülmények között szerezték
diplomájukat, éveket tanult mindenki, hogy megszerezhesse
azt. Azt, hogy engem egyesek „nagyparasztoznak”, már
megszoktam. Én büszke vagyok arra, hogy az agráriumban
dolgozhatok, és segíthetem a pályatársaimat.
A „kedves” cikkíró említést tesz a szerinte spicces
polgárőrökről, és a semmit nem tevő rendőrről. Azt hiszem,
s egyben mint polgárőr is, az ő nevükben is kikérem magunknak a gyanúsítgatást! Ezek az emberek ingyen és bérmentve
dolgoznak, járőröznek a falu utcáin, tanyavilágában éjszakáról
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éjszakára. Azt hiszem, ennél azért picit több megbecsülést
érdemelnének!
A díszpolgárságról annyit, ha esetleg nem lenne tisztában a
cikkíró barátunk, hogy annak odaítélése a lakosság részéről
beérkezett ajánlások alapján történik, a testületi ülés keretében, demokratikus módon. De kérem, vegye a fáradtságot,
és olvasgassa a jegyzőkönyveket, mielőtt rágalmaz.
A közalkalmazottként dolgozó személyek nem követnek el
visszaéléseket. Ha a cikk írója tud ilyenről, tegye meg a
szükséges feljelentést, vagy keressen meg.
Azt, hogy a falu két részre osztható, tanyán élőkre és a
faluban lakókra, azt eddig is tudtuk. Tudom, mert gyekekként én is tanyán nőttem fel a Hegedűs tanyában ill. a
nagyapám tanyáján, a Hertling tanyán. A tanyákra mindig is
az összefogás volt jellemző, talán ezért is értékeltem és
értékelem nagyra a közösségi létet, az egymással való
elszámolást, az emberi összefogást. A tanyák magányossága, egyben ereje, gondja-öröme egész életpályámon elkísért és elkísér életem végéig.
A gazdák nevében is elítélem azt, aki le „nagyparasztozza”
azt, aki a földjéből, tanyájából él. Lehet, hogy nem a diplomás
rétegről van szó, de értelmi szintjüket megkérdőjelezni enyhén
szólva is arcátlanság. Lehet, hogy eljön még az az idő, amikor
több tiszteletet fog kiérdemelni a tanyasi gazda Magyarországon!
Az iskoláért és az óvodáért a falu vezetése minden tőle
telhetőt megtett. Rossz időben busszal hordjuk a tanyasi
gyerekeket az iskolába és az óvodába. Több millió forinttal
egészítjük ki a normatívákat, hogy nehogy anyagi gondjaik
legyenek intézményeinknek. Amit lehetett, felújítottunk,
felújítunk. Ez a két intézmény számunkra a legfontosabb,
hiszen a gyermek a jövő záloga.
A fekete munkásokat is említi a cikkíró. Azok a munkások,
akik nyáron a faluban dolgozni jönnek több száz kilométerről,
mind bejelentett munkások. Akik nem, azokat a Munkaügyi
Hatóság emberei megbüntetik. De nemcsak őt, hanem a
gazdát is, úgyhogy kétszer is meggondolja az ember, hogy
kiket és hogyan alkalmazzon. Minden évben történik ellenőrzés
- sokszor feljelentgetések alapján, mint nálam is eddig minden
évben -, és a törvényt megszegőket megbüntetik. De nemcsak
ők, hanem az APEH is ellenőriz, ők szintén minden évben
tiszteletüket teszik nálam, néha többször is, mert minden
évben „valaki” feljelent. De ezt már megszoktam.
A kereskedelem sajnos hitelek alapján működik, aki a cetlire
való felírást rosszindulatúan állítja be, az nincsen tisztában a
lakosság anyagi lehetőségével. Ez inkább segítség a boltosok
részéről, hogy hitelt adnak a náluk vásárlóknak, akiknél éppen
akkor nincs annyi pénz, hogy kifizethessék a számlájukat.
Eljött az a pont, amikor úgy érzem, aki ezeket a dolgokat írja,
az vagy nem is falubéli, vagy sugárzik belőle a rosszindulat.
Olyan dolgokat ír, melyek nem felelnek meg a valóságnak.
Az az érzésem, hogy szándékosan meg akarja osztani a falut,
és egymásra uszítani az embereket.
Itt is üzenem a számára, hogy a falu soha nem volt fogékony
az ilyen névtelen levelekre, cikkekre. Itt többre becsülik azt
az embert, aki nyíltan kiáll, és elmondja véleményét, nem
pedig a háttérben sunnyogva, névtelenül gerjeszt felesleges
indulatokat.
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A többit Nyársapát lakosságára bízom. Én remélem, hogy
nem ez a hangnem és stílus jellemzi majd a 2010-es választásokat Nyársapáton.
Kis Miklós polgármester

2010. ÉVI KIFIZETÉSEK IDŐPONTJA
Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, hogy 2010. évben is a
Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet Nyársapáti Fiókjában
fizetjük ki a rendszeres pénzbeli ellátásokat minden hónap
utolsó előtti munkanapján az alábbiak szerint:
Január 28. (csütörtök)
Február 25. (csütörtök)
Március 29. (hétfő)
Április 29. (csütörtök)
Május 28. (péntek)
Június 29. (kedd)
Július 29. (csütörtök)
Augusztus 30. (hétfő)
Szeptember 29. (szerda)
Október 28. (csütörtök)
November 29. (hétfő)
December 30. (csütörtök)
Dr. Bicskei Krisztina jegyző

MÁRIA NÉNI 90 ÉVES VOLT
Csinos néni – mert mi csak így hívtuk -, 2009. december 12én betöltötte a 90. évét. Bejelentkeztünk a nagykőrösi Ady
Endre úti szeretetotthonba- ahol jelenleg él, hogy szeretnénk
megköszönteni a születésnapján. December 21-én, hétfőn az
önkormányzat autójával mentünk Nagykőrösre: Bíróné
Irénke, akinek gondozottja volt Mária néni, Bakos Feri
tanyagondnok, aki hozta az önkormányzat ajándékát, egy
hatalmas karácsonyi csomagot, és a református gyülekezet
tagjai közül Szabóné Eszterke, Gerecz Árpád és felesége
Erzsike, aki nagyon finom tortát sütött és jómagam. Szeretettel fogadtak bennünket, megterítettek a társalgóban. Az
ünnepelt felvágta a tortát, mindannyian megkóstoltuk.
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Hiányzunk Mária néninek, de Ő is nekünk az istentiszteletekről. Bibliai igékkel fogadott mindig bennünket, és
avval bocsátott el. Mindig azt mondta, áldásos volt. December 21-én délelőtt nekünk is áldásos volt, mindannyiunknak,
kik ott voltunk.
Isten éltesse Mária nénit még sokáig!

KARÁCSONYI KÖSZÖNTÉS

A szeretet ünnepét megelőző napokban 140 fő 70 éven felüli
polgárunkat köszöntöttük karácsonyi ajándékcsomaggal az
önkormányzat képviselő-testületének jóvoltából. Ezzel is
megköszönve azt a sok munkát, fáradozást, amit fiatal koruktól becsülettel végeztek Nyársapát érdekében.
Fodor Ferencné Gyöngyvér
Bölcsességükre továbbra is számítunk. A szépkorú polgáraink közül külön köszöntjük Farkas Berci bácsit, mint
Szeretettel várjuk a hívőket a református istentiszteletekre Nyársapát legidősebb polgárát, aki 97 éves. Nők korát nem
kéthetenként vasárnap délután fél háromkor a Szarkaszoktuk emlegetni, de úgy hiszem, megengedik az érintettek,
kúriába. Legközelebb január 17-én és 31-én találkozunk. hogy kiemeljük a 95 éves Gál Lászlóné Erzsike nénit és Kósa
Istvánné Julika nénit is, akikben Nyársapát legidősebb hölGyöngyvér
gyeit tisztelhetjük.
Kívánom, hogy még nagyon sokáig legyenek közöttünk a
KÖSZÖNET
lehető legjobb egészségben.

A Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ Nyársapát Területének családgondozói 2009. december 16-án, a Művelődési Házban
Karácsonyi Ünnepséget rendeztünk gondozott ügyfeleink
részére, akik közül közel 60-an fogadták el a meghívásunkat.
Az egyszerű és mégis bensőséges hangulat megteremtéséhez
hozzájárultak a szereplők, elsősorban a Nyársapáti Népdalkör
szép karácsonyi dalaival, az óvoda nagycsoportos óvodása
pedig kis versikéjével.
Köszönettel tartozunk az Általános Iskola 2. osztályának és
a tanító néniknek, akik kis színdarabbal készültek, azonban
betegség miatt nem tudtak részt venni ünnepségünkön.

Kis Miklós polgármester

BETLEHEMESEK
Régi hagyományt elevenítettek fel a zeneiskola tanulói Kocsisné Bogdán Magdolna vezetésével. Karácsony előtt betlehemes játékkal kopogtattak be az otthonokba. Játékukat dalokkal színesítették, majd jó kívánságaikat mondták el. A
házigazdák több helyen is édességgel jutalmazták őket.

Gondozottjainkat meg tudtuk vendégelni egy kis süteménnyel,
meleg teával, valamint egy apró ajándékkal, karácsonyi
asztaldísszel, amit magunk készítettünk.
Az ünnepség helyét, a nagytermet a Művelődési Ház dolgozói
szeretettel és segítőkészen dekorálták velünk együtt.
Ünnepségünk létrejöttét anyagilag a Polgármesteri Hivatal
támogatta.
Nagyszerű érzés, hogy első kezdeményezésünket ilyen sokan önzetlenül támogatták, segítették és igazán felemelő,
hogy ennyi ügyfelünk velünk együtt tudott és akart lenni ezen
a délutánon. Abban pedig reménykedünk, hogy az asztaldísz
gyertyája valóban vitt egy kis békességet, melegséget tőlünk
gondozottjaink otthonába karácsony estéjén.
Köszönettel: Családgondozók

Elkezdõdött a "Bázis" épületének felújítása
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HIRDETÉSEK
Eladó 1 db 140 x 140-es, 1 db 90 x 50es hőszigetelt üvegezésű ablak és 1 db
200 x 95-ös hőszigetelt üvegezésű
erkélyajtó tok nélkül. Érdeklődni a
70/258-1405 telefonon lehet.
Az Ugyeri úton teljesen felújított,
modern családi ház 1400 n.öl földterülettel eladó. Közvíz, központi fűtés
van, új tetőszerkezetű, új vezetékelésű.
A kert szépítést igényel. Érdeklődni a
06/20/5848-407 telefonon .
Betonoszlopok eladók 1200.- Ft/db
áron. Érdeklődni a Nyársapát, Marx u.
3. szám alatt, illetve a 389-135 és a 20/
3982830 telefonon lehet.
Eladó egy mohazöld plüss kanapé (2
részes, francia ággyá nyitható, ágyneműtartós) Irányár: 45.000 Ft; Fehér 2
részes fürdőszoba bútor 180 x 65 és 80
x 35 cm-es irányár: 15.000 Ft; Fekete
TV-video állvány 5.000 Ft; Zanussy
Kombi hűtő-fagyasztó szekrény 40.000
Ft; 2 db szőnyeg (230 x 160 és 200 x 140
cm-es 8.000 Ft/db áron. Érdeklődni a
30/458-9824 telefonon .
Eladó 1 db szőlőprés (kb. 50 kg szőlő
fér bele), valamint 1 db ötágú csillár és
egy db 3 szárnyas ablakra való karnis.
Érdeklődni Bakos Ferencnénél a
Nyársapát, Felszabadulás u. 11. szám
alatt, illetve a 70/245-5896 telefonon .
Az Ugyeri út 24. szám alatti összkomfortos 2 részből álló családi ház
eladó. Érdeklődni a 06/70/591-3789
Eladó a Magyar dűlőben 14 hektár
kaszáló, illetve az Erdő dűlőben 7.200
m2 szántó terület. Érdeklődni a 389-110
és a 30/624-3008 telefonon lehet.
Eladó 2 db egyszemélyes heverő (jó
állapotú, ágyneműtartós), 1 db 80 literes
boyler (használt), 2 db 20 literes
zománcos zsírosbödön, valamint 1 db
házi csibekeltető gép 90 darabos.
Érdeklődni az 53/707-113 telefonon lehet.
Kedvező áron pedikűr, manikűr,
műköröm készítés! Kérésére házhoz
megyek. Bejelentkezés: 06/70/576-6859
Eladó 98-as évjáratú fehér színű Suzuki
Swift 1.3 típusú szgk! Új téli gumik,
színre fújt lökhárító, kp zár, nagyszerviz
után, friss zöldkártya! 450.000 Ft. Hitelre
is 10%-tól elvihető! Érd: 0620/9270-952
Nyársapát, József A. út 12. szám alatt
telek eladó. Érdeklődni a helyszínen,
id. Sperli Jánosnénál lehet.
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SZÜLETETT:
Nagy János és Kiss Hajnalka
Nyársapát, Szövetkezeti u. 15/a szám
alatti lakosok BLANKA VIRÁG
nevű gyermeke
2009. december 22-én.
Köszöntjük az újszülöttet!

MEGHALT:
Ifj. Cseri Béla Nyársapát, Csemő d.
6. szám alatti lakos 2009. november
21-én. 42 éves volt.
Cseh Józsefné Nyársapát, József A.
út 17. szám alatti lakos 2009.
december 1-jén. 83 éves volt.
Csáki Sándor Nyársapát, Magyar d.
7. szám alatti lakos 2009. december
7-én. 67 éves volt.
Valki Lászlóné Nyársapát, Posta u.
4. szám alatti lakos 2009. december
14-én. 89 éves volt.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett halottunkat,
Nagy-Gombai Sándort utolsó útjára kísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban bármilyen módon
osztoztak.
Külön köszönjük dr. Gyáfrás Sándor áldozatos segítségét, gyógyító munkáját.
Nagy-Gombai család

HIRDETÉSEK
Biztonságban akarja tudni szeretteit,
ingatlanát, vállalkozását?
Nincs megelégedve nyugdíjaskori
kilátásaival?
Hívjon!
Kovács Gábor Nyársapát,
Táncsics M. u. 2. 06/20/462-1325
az Allianz Hungária Biztosító
képviselője.
Eladó 98-as évjáratú fehér színű Opel
Astra 1.6 Classic típusú szgk! Új gumik,
szervo, kp zár, teljes nagyszerviz, friss
műszaki és zöldkártya! 590.000 Ft.
Hitelre is 10%-tól elvihető! Érd: 0620/
9270-952

HIRDETÉSEK
Eladó a Nyársapát, Viola u. 25. szám
alatti 1279 m2 területű építési telek.
Érdeklődni Bíró Zoltánnál a 30/416-4617
telefonon lehet.
Borvásár a Füle Családi Borászatnál
Nyársapát, Kertes dűlőben. Minőségi,
valamint tájborok (fehér, vörös, édes és
száraz) kaphatók kimért és palackos
kiszerelésben. Érdeklődni Füle Dénesnél
lehet az alábbi telefon: 30/415-1452.
Eladó TZ4K kistraktor ekével, pótkocsival. Érdeklődni: 06/30-459-2548
Eladó a Nyársapát, Öreg d. 2. szám
alatti lakóház (víz, 3 fázisú villany, 2
fúrott kút) gazdálkodásra alkalmas
melléképületekkel, 1,5 ha földterülettel.
Érdeklődni a Pici ABC-ben Barkóczi
Józsefnél, illetve a 389-050 telefonon.
A Kapás dűlőben tanya 2231 m2 szántó
területtel, valamint a Vak dűlőben 6564
m 2 gyümölcsös faházzal eladó.
Érdeklődni a 30/23-66-247 telefonon .
Építési telek (976 m2-es) a Széchenyi
utcában eladó. Irányár 500.000.- Ft.
Érdeklődni a Piszkés utca 2. szám alatt
lehet. Tel: 707-298.
Az Ugyeri út 35. szám alatti 2 szoba,
konyha, fürdőszoba, gázkonvektoros,
vezetékes vízzel ellátott, teljesen felújított
családi ház melléképületekkel, fúrott
kúttal eladó. Érdeklődni a helyszínen
vagy a 20/414-7015 telefonon lehet.
Nyársapáton belterületi zártkert eladó.
Villany és fúrott kút van. Érdeklődni
Csehné Bakos Erzsébet 70/433-9948 és
Bakos Ferencné 70/245-5896 telefonon
Fáj a lába, mert repedezett a sarka?
Sok a talpán a bőrkeményedés? Tyúkszeme van? Vagy csak egyszerűen
szeretne ápolt lábakat és kezeket? Hívjon
és megbeszélünk egy időpontot!
Pedikűr, manikűr és műkörömépítés. Cseh Szilvia 06-70/314-1024
Ház eladó Nyársapát, Fáklya u. 11.
szám alatt. Érdeklődni a Nyársapát,
Marx u. 6. szám alatt illetve a 389-137
telefonon lehet.
Tanya eladó Nyársapát, Középső d. 15.
szám alatt. Érdeklődni a 316-116, 70/
438-9913 telefonon lehet.
Nyársapát központjában 90 m 2-es
üzlethelyiség nagy udvarral kiadó
(tápbolt volt). Érdeklődni a 20/910-6746
Könnyű kis lovaskocsi eladó.
Érdeklődni a 70/3238-971 telefonon.
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HIRDETÉSEK
Eladó 98-as évjáratú fehér színű Opel
Astra 1.6 Classic típusú szgk! Új gumik,
szervo, kp zár, teljes nagyszerviz, friss
műszaki és zöldkártya! 590.000 Ft.
Hitelre is 10%-tól elvihető! Érd: 0620/
9270-952
Eladó 96-os évjáratú fehér színű Opel
Astra 1.6 típusú szgk! Klíma, ABS,
szervo, kp zár, ködlámpa, színre fújt
lökhárító, el. ablak! 550.000 Ft. Hitelre
is 10%-tól elvihető! Érd: 0620/9270-952
Eladó 2003-as évjáratú ezüst színű
Daewoo Matiz 0.8 típusú szgk! Friss
műszaki, színre fújt lökhárító, szervizelve! 750.000 Ft. Hitelre is 15%-tól
elvihető! Érd: 0620/9270-952
Eladó 98-as évjáratú ezüst színű Ford
Escort 1.6 típusú szgk! Klíma, ABS, alu
felni, el. ablak és tükör, kp zár, riasztó,
váltózár, ködlámpa, színre fújt lökhárító,
friss műszaki és zöldkártya! 590.000 Ft.
Hitelre is 10%-tól elvihető! Érd: 0620/
9270-952
Eladó 80 m2-es családi ház – gáz, víz
bevezetve – a Nyársapát, József Attila
út 44. szám alatt. Érdeklődni a 06/70771-5660 telefonon lehet.

MIKULÁSKERESŐ TÚRA
2009.12.06-án vasárnap a Budai-hegységben voltunk Mikuláskereső túrán. Kora reggel kissé álmosan gyülekeztünk az iskola előtt, ahonnan a vállalkozó kedvű gyerekek,
szülők és tanárok 2 busszal indultak a nagy kalandra. Sokat kellett sétálni, néha kicsit
küzdeni a faágakkal, a sárral, míg elértük a Mikulást, de megérte a sok fáradtságot,
mert szép volt a táj. A kutatást segítették az induláskor kapott térképek, melyen bejelölték az útvonalat, és az ösvényeken elhelyezett Mikulás képek, amelyek látványa
mindig lelkesebbé tette a fáradó társaságot. 5 km gyaloglás után a vadászháznál
rátaláltunk a Mikulásra, aki krampuszaival már fogadta a beérkező csapatokat.
Szívesen hallgatta a verseket, dalokat, elénekeltük a Mikulás kedvenc nótáját is, s
produkciónkat a krampuszok segítségével finomságokkal teli csomagokkal jutalmazta. A Mikulástól -kis energiagyűjtés után- felkapaszkodtunk a Nagy Kopasz 595 mes tetejére, ahol a kilátóból megcsodálhattuk a környéket. A kilátónál megpihentünk,
majd Telki felé vettük az irányt. Nagyon elfáradtunk, alig vártuk, hogy leülhessünk. A
buszban még eltüntettük a hazai elemózsiák és a mikuláscsomag maradékát. A jó
levegőtől kipirultan, kellemes izomlázzal a lábunkban tértünk haza Nyársapátra.
Köszönjük a lehetőséget Víg Károlynak és a Pest Megyei Szabadidő Sportszövetségnek, hogy elmehettünk erre a túrára. Reméljük, jövőre újra megkereshetjük
a bujkáló Mikulást.
Hernádi Krisztina, Reggel Anita

Kedves Hirdetők! Kérjük, hogy
jelezzék, ha már nem kívánják
hirdetésük megjelentetését, vagy azon
változtatni szeretnének.
Köszönjük!

Ebben az évben is támogathatja adója
1%-ának felajánlásával a Nyársapáti
Szabadidő Sport Egyesületet ha ezt
teszi, adószámunk:
19172573-1-13
Támogatását előre is köszönjük!

Adója 1%-val támogathatja a
Nyársapáti Motocross
Egyesületet
Adószámunk:
18683693-1-13
Köszönjük!

NYÁRSAPÁTI HÍRMONDÓ
KIADJA: Nyársapát Községi Önkormányzat
FELELŐS KIADÓ: Kis Miklós polgármester
FŐSZERKESZTŐ:
SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Nagyné Kovács Éva, Regdon
Jánosné, Vígné Kerekes Magdolna, Víg Károly
FOTÓK: Víg Károly
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu
A 151. SZÁMTÓL KEZDŐDŐEN A HÍRMONDÓ TELJES
SZÖVEGE AZ INTERNETEN IS OLVASHATÓ:
www.nyarsapat.hu címen.
CIM: 2712 Nyársapát, Béke u. 11.
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: B/PHF/1171/P/1993.
KÉSZÜLT:
APÁTI NYOMDA 2700 Cegléd, Csatorna u. 8.
700 példányban megjelenő INGYENES tájékoztató kiadvány!
2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

