
XXII.
 évfolyam

2015.
december 10.

272. szám

TISZTEL T L AKOSSÁG !

 !"#$%&"'()*+$,-(./01#2"/!+%'(),&34$5678'5$'965'5
 2015. december 10-én  (csütörtök)

17 órakor%(:+%#0%(;4<"6!(;=3567>,$4(,$(:+%?%>4>70*+&1/'/%-!'5#2,?5/(@ABCDEFBG:H('%#'I(256!#5
tisztelettel meghívja a falu lakosságát.

Kis Miklós polgármester

TESTÜLETI  ÜLÉSEN  TÖRTÉNT  …

 !"#$%&"'()*+$,-(./01#2"/!+%'"/%0(),&34$5678'5$'965'5JKLMN(/1352?5#(KO8,/(96,$5+5''N(A(),&34$5678'5$'965'(56?P#"6'%%(3,>7/74("66"$#%(?5,#05+5''(&"6!"+%'1'I(%('5#965'4(3,>7/74$+16-"6%'1'(JKLMN(/1352?5#(KQ8'76(HR'<(S5/"'%(6"'T%(56N
Nyársapát Község Önkormányzata Nyársapát sikeresen
pályázott a települési önkormányzatok szociális célú'9+567%/!%-(3"$"#6"$<1+(0%&U$16R>R(045-,$+P'7('"21-%'"$#%NA(V569-!24/4$+',#4W2(LXK(2Y('=+4Z%(25-3"$"#6"$"<1+YNJKKNOKKN8(@'(*$$+5-=('"21-%'"$?%/(#,$+5$P'5''5'565&96,$9/05'I(256!<5+(%($%T"'(5#7(*$$+5-,'(JJXN[KKN8(@'81'
az önkormányzat saját költségvetése terhére biztosította.   A
szociális rászorultság és az igénylés részletes feltételeit a0,&34$5678'5$'965'(%([\JKLMN(]^_N(KMN`(*/01#2"/!+%'4#5/>565',?5/($+%?"6!1+'%N(A('=+4Z%(65$+"66P'"$#%(05#96'I
melynek szétosztása a decemberi hónapban folyamatosan
történik. Ez a támogatás több, mint 150 család részére nyújt
segítséget a téli hónapokra.A(0,&34$5678'5$'965'(a5$'(25-!5('"#$%>%6248-%+>%$"-4Z5T67>,$5(,#>50,?5/(a5$'(25-!5(*/"66R(#,-4R3"(3"6"$"/%0
támogatásáról hozott határozatot.

Kis Miklós  polgármester

SEGÉL YKIFIZETÉSEK  2016-BAN

A segélyeket csak személyesen,
személyazonosságot és lakcímet igazoló okmány
bemutatásával lehet felvenni.
Meghatalmazást  a Takarékszövetkezet nem fogad el. A
segélyek felvételére kizárólag a kifizetés napján és az azt0*35'7(J(<,'5/(?5696(3%/(65<5'7$,-N
JKL[N(,3?5/(%($5-,6!04Z4+5',$50(/%&T%4(%(0*35'05+70b

2016. január 05. kedd
2016. február 05. péntek
2016. március 04. péntek

2016. április 05. kedd
2016. május 05. csütörtök
2016. június 03. péntek
2016. július 05. kedd

2016. augusztus 05. péntekJKL[N($+5&'52?5#(KMN(<,'Z7
2016. október 05. szerda

2016. november 04. péntekJKL[N(>5U52?5#(KMN(<,'Z7
Nyársapát, 2015.12.01.

dr. Bicskei Krisztina !"#$%



NYÁRSAPÁTI2. oldal

MEGNYÍL T A N  !"#$%&'( K ORMÁNY ABLAK

Pest megye tizenkettedik kormányablaka nyílt meg októberYK8"/( %-!07#*$*/N(A( %-!07#*$4(c"#"$4(d43%'%6(,&965',?5/6,37()1#2"/!%?6%01'(@*6>4(B"$+6R(%(',#$,-(1#$+"--!=6,$40,&34$567T5I(e#N(f+4#%(:+%?16U$( %-!07#*$(&16-"#25$'5#5I
valamint Tarnai Richárd Pest megye kormánymegbízottja
adta át.
Tarnai Richárd az ünnepélyes átadón elmondta, hogy a
határok nagyon fontos szerepet töltenek be az emberek
életében, azonban az új okmányirodai ügyintézési rendszer
gyakorlatilag határok nélküli, az ügyfelek az ország bármely
pontján intézhetik ügyeiket. A határok ebben az esetben nem
voltak jók, azokat le kellett bontani - emelte ki beszédében a
kormánymegbízott.
A „Jó állam” kialakítása, és ennek keretében az ügyfélbarát0*+4-%+-%'"$(25-'5#52',$5(%(01#2"/!+%'(#,$+,#76(2"#(JKLL8?5/(25-05+>7>*''I(5++56(%(01#2"/!(4>7'I(&,/+'I(5/5#-4"'
spórol meg az embereknek ñ hangsúlyozta Tarnai Richárd,2%T>(<1++"'5''5I(%(U,6(%+(316'I(<1-!(%(/%-!07#*$450(%
lakóhelyükhöz minél közelebb, egyablakos rendszerben4/',+<5$$,0(%(<43%'%61$(9-!5405'I(5-!$+5#=5/I(-!1#$%/(,$
hatékonyan.@*6>4(B"$+6R(%(',#$,-(1#$+"--!=6,$4(0,&34$567T5(?5$+,>,?5/5621/>'%I(<1-!(T*37(,3(2"TW$"4-(*$$+5$5/(JgX(01#2"/!%?6%0
nyílik az országban, ahol a tervek szerint 2018-ra a jelenlegiOKK(9-!(<56!5''(0*+56(JKKK(4/',+,$5(3"640(65<5'73,N(S"%>"$W6
az ügyintézés olcsóbb lesz, sok esetben pedig ingyenes ñ<%/-$h6!1+'%(%(0,&34$567Ne#N(f+4#%(:+%?16U$( %-!07#*$(&16-"#25$'5#5(9//5&4?5$+,>,?5/(045256'5I(<1-!(%(/%-!07#*$4(a16-"#25$'5#4d43%'%6?%/(4$(&,6>%$+5#=(%+(9-!4/',+,$I(,$(?9$+05(%##%I(<1-!
a Járási Hivatalban is ugyanezt tapasztalják az ügyfelek,
érkezzenek is az ország bármely pontjáról.A+(9//5&$,-(05#5',?5/(%+("'%>"$'(T560,&5+7(/52+5'4($+P/=
szalagot Földi László, Dr. Czira Szabolcs és Tarnai Richárd3"-'%("'N(A+(5$52,/!5/( !P01$(H%2"$I(%( %-!07#*$4(c"#"$4d43%'%6(35+5'7T5(21/>1''(0*$+*/5'5'(%()1#2"/!%?6%025-3%6R$P'"$"?%/(#,$+'35370/50N

PEST M EGYEI  K ORMÁNYHIV ATAL

N !"#$%&'( J ÁRÁSI  H IVATALA

 !"#$%&'()'*+,-./$)&+0+1)2"31/4-251*
 !"#$%&'("(#)*
:+*667$4/,(e#N(a%'1/%4(cW>4'(K[(MY(\(MMK8YQJ
Fax szám: 06 53 / 550-393

Közlekedési igazgatási ügyintézés:

Busa Lászlóné (01#2"/!%?6%0(9-!4/',+7(K[(MY(\(gQM8JYXdW?5#(i-/5$(01#2"/!%?6%0(9-!4/',+7(K[(MY(\(MMK8YXg
Szabó Beatrix (01#2"/!%?6%0(9-!4/',+7(K[(MY(\(gQM8JMY
Személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézés:

 "/%48:+=U$(A/>#5%(01#2"/!%?6%0(9-!4/',+7(K[(MY(\(gQM8
237 ,25'(:+4634%(01#2"/!%?6%0(9-!4/',+7(K[(MY(\(gQM8JMLC#?"/(j>4'(01#2"/!%?6%0(9-!4/',+7(K[(MY(\(MMK8YXY
Vállalkozói ügyintézés, állampolgársági kérelmek
benyújtása, népesség nyilvántartás:

B7#4/U+(j/40701#2"/!%?6%0(9-!4/',+7(K[(MY(\(gQM8JMJ
+,'$--.#$!/01%2$-3%/(%)#(42(!"#5(#)/-(67'$8&,9/6
kormányablakokról szóló 515/2013(XII.30.) Korm.
rendelet 3. számú melléklete alapján (családtámogatási,
nyugdíjfolyósítási, Tb ellátással stb. kapcsolatos
kérelmek)

 %-!/,(f+%0R(_61/%(01#2"/!%?6%0(9-!4/',+7
06 53/ 550-385f$5654(_$'3"/(01#2"/!%?6%0(9-!4/',+7(K[(MY\(gQM8J[Y
+$219,"#6#$!/8&:2#$!6;/<7)=,8#>,?%6%$!;/(%91!"@%#
okmányok átvétele:

f$5654(_$'3"/(01#2"/!%?6%0(9-!4/',+7(K[(MY\(gQM8J[O;16/"#(:+%?16U$(01#2"/!%?6%0(9-!4/',+7(K[(MY\(gQM8J[O

 !"#$%&'()*+,&-./#!01!$
ügyfélfogadási rendje:

A1#>): 7:00 órától ñ 17:00 óráig
Kedd:  8:00 órától ñ 18:00 óráig
Szerda: 8:00 órától ñ 20:00 óráig

Csütörtök: 8:00 órától ñ 18:00 óráig
Péntek: 8:00 órától ñ 16:00 óráig

Forrás: Pest Megyei Kormányhivatal



H ÍRMONDÓ 3. oldal

ADVENTI  GYER TYAGYÚJTÁS

 !"#$%&"'1/(<%-!12"/!%4/0%'(?73P'35(%>35/'4(-!5#'!%-!hT'R
ünnepélyt szerveztünk.

A koszorút Bimbó Pál és lelkes csapata közös munkával560,$+P'5''5I(2%T>(%('52&612(567''4(',##5(<56!5+',0NA+(56$7(-!5#'!%(25--!hT'"$"#%(november 29-én került sor.;"#(%+(5670,$+965'5001#(#5/-5'5-($5-P'70,$+I(65605$(52?5##5
találtunk: közösen megkentük a zsíros kenyeret, forraltuk a'5"'I($+5-Z=$+5-'76I(/%#%/U$'R6I(Z%<,T'R6(466%'1+R(?1#'N(A(04$
üstbe folyamatosan tüzeltünk, hogy lehessen melegedni.
Szólt a hangulatos karácsonyi zene és már csak a vendégek
hiányoztak… Aztán egyszerre csak azt vettük észre, hogy24/>('*??5/(,$('*??5/(3%-!W/0N(k6!%/(316'(5+I(24/'(%+(56$7
hóesés: lassan nagy pelyhekben, méltóságosan, majd egyre$=#=??5/I(04$5??(<R0#4$'"6!10(Z1#2"T"?%/N

A végén már az apró pihék kavarogtak, keringtek…;5-'56'(%('52&612(567''4(',#(04U$40056(,$(/%-!100%6I(21$16!-R$,$(34>"2('504/'5'=(Z56/7''50056I(-!5#5050056N(@4/12%??/"6
finomabb, jó szándékkal, szeretettel készült ízletes pogácsák,
sütemények is érkeztek meglepetésnek, melyet nagyon
köszönünk!A(2=$1#(5-!$+5#=I(04U$4'($&1/'"/(T5665-=(316'I(%+'(-1/>16TW0
így még jobban emelte a rendezvény szépségét.
A gyertya meggyújtása után egy dolgunk maradt: beszélgetni,
nevetni és jól érezni magunkat egy pohár meleg tea, forralt
bor ízlelgetése közben, majszolgatva a finom zsíros kenyeret
és süteményt.;4356(46!5/(T5665-=(#5/>5+3,/!9/0(2,-(/52(316'I(2,-
tapasztaljuk a szervezését.
Egy fontos dolgot azonban megéltünk: igény van az ilyenT5665-=(0*+*$$,-4(&#1-#%210#%I(Z1/'1$(2,-(%(/!"#$%&"'4
embereknek, hogy megálljanak egy percre, hogy
odafigyeljenek magukra és másokra.
Azt gondoljuk ezen az estén nagyon sokan aludtunk el egy
mosollyal az arcunkon, mert valami szép és boldog érzés nyílt
meg bent ott legbelül…

&'($!)*!$%+

ADVENTI  ANGYALOK

B"/(%!)/'6!$486=/68?&6%6 ,-!(<,''56(0%#"U$1/!(567''(3%6%24(/%-!1/(Z1/'1$(>161-'*#',/40b(5-!(%/-!%6(0,0(0*&5/!?5(*6'*+35(65$+"66(%+(,-?76I
hogy közelebb húzódjon az emberekhez. A legtöbb ember
ezt észre sem veszi, mert túlságosan el van foglalva mással.
De azok, akik jól figyelnek, meghallják a hangját. Ma van az56$7(/%&T%I(<1-!(%+(%/-!%6(567$+*#($+R6I($(05#5$/4(05+>40%+10%'I(%040(25-('W>T"0(,$(25-(%0%#T"0(<%66-%'/4(7'N
A második vasárnap angyala
A második adventi vasárnapon piros palástba öltözött angyal$+"66(65(%(25//!50?76I(05+,?5/(5-!(/%-!($5#65-5'(<1+N(A+
angyal szeretné megtölteni az aranyserlegét, hogy tele vigye
vissza a mennybe. De mit tegyen a serlegbe? Játékot?AT"/>,01'l(H*#,05/!I(Z4/12($+*3,$=I(5+(%($5#65-I(%( %&
sugaraiból készült. Nem tehet bele kemény, nehéz dolgokat.
Az angyal észrevétlen végigmegy a világ összes házán és
lakásán, mert valamit keres. Tiszta szeretetet minden ember
szívében. Ezt a szeretetet teszi a serlegébe, s viszi majd
vissza a mennybe. Mindazok, akik a mennyben élnek, fogják5+'(%($+5#5'5'5'I($(Z,/!'(0,$+P'5/50(?56765(%(U$466%-10/%0N
Ezért olyan jó felnézni a hunyorgó, ragyogó csillagokra.

A harmadik vasárnap angyala
Advent harmadik vasárnapján egy fehér ragyogó angyal jön
le a földre. Jobb kezében egy fénysugarat tart, amelynek
csodálatos ereje van. Odamegy mindenkihez, akinek tiszta
szeretet lakik a szívében, s megérinti fénysugarával. Azután
a fény ragyogni kezd az emberek szemében.

A negyedik vasárnap angyalaA(0%#"U$1/!(567''4(W'16$R(3%$"#/%&(5-!(/%-!I(646%(65&56?5
öltözött angyal jelenik meg a mennybolton, és járja be az
egész Földet. Kezében lantot tart, és azt pengeti. Közben
szépen énekel hozzá. Ahhoz, hogy meghallhassuk, jól kell
figyelnünk, s szívünknek tisztának kell lennie. A béke dalát
énekli. Sok kis angyal kíséri, s együtt énekelnek. Daluktól
valamennyi mag, amely a földben szunnyad, felébred, így
lesz majd új élet tavasszal a Földön.
s elér a kezükhöz, lábukhoz és egész testükhöz. Így még az,
aki a legszegényebb, legszerencsétlenebb az emberek között,
az is átalakul, s megszállja a béke, a tiszta szeretet és a
boldogság érzése.

////B7'(8#</?&(4#&6?&:2#$!/<7)=,8#26</C6/#(D=%,D(%)##/(%5(%&("(##/67'(8#</9,!",4:8$%E*
  december 6.  17.00 (Nagy szeretettel várjuk a

gyermekeket  is a templom elé, hiszen ekkor érkezik
hozzánk a Mikulás!)

december 13. 17.00
december 20. 17.00

,-"#./'(.+'($!)!0!00!1'*2)3/+'45/6!/'+!6*!('7)6!+1%6%08
Kellemes Karácsonyt és
Boldog Új Évet Kíván

Nyársapát minden lakosának%(dP#21/>R($+5#05$+'7$,-5m



NYÁRSAPÁTI4. oldal

MÁRT ON  NAP  AZ  ÓV ODÁBAN

2015. november 11-én megrendeztük hagyományos Márton
napi rendezvényünket. Reggel 8 óra után átsétált az óvoda !"#$"%&'()*'%'% +,$&-#./!%0123'4%5&-/267% !"#$"%8/9:97;
bemutatta Márton napi verseit, dalait. A zenés vidám közös
éneklés jó hangulatot teremtett. A Minimanó színjátszótársulat$&-'#1/13'"%<=%8/'&'>!";'%/29&?'@%8A +% $/$#'7'39;%".20$;;.( $?%'%?B$7 $($(4%=2%-/2%;. '(67.;%C/2D7$;E% '?13'%>9?&'&)$&-'#1/% !"#$"%?B$7 $("$(%"'?B9"%;$;/2$;;4%=% +/97%!";$7'(;A,*$&&$?."$(%(6/26"0$;-$"%$&-'#1/%(623$"%'%?B$7 $($(
énekelhettek, verselhettek, hangosan buzdíthatták a/2A"./2$($;4%=%7$ $(%$&-'#1/;%(6,$;-$"%,!//2'/.;1&;F"(%'2),9#13'G%'09&%*)A2+$"%>9?B'/2;9;;'%$&% !"#$"%?B$7 $(%'
tízórait (libazsíros kenyér, almalé). Tízórai után újra útra
keltünk. Egy közeli kedves család vendégségbe hívta az
óvodásokat. Megtekinthettük és megsimogathattuk
háziállataikat: nyulakat, kecskét, kacsákat, tyúkokat, és
természetesen a libát, Mártont. Vendéglátóink terített asztallal,17;'(%3$""D"($;4%H$1,'&G%&!3';$:$7;-(7. $/%($"B.77$&G
pogácsával kedveskedtek a gyerekeknek.

Nagyon hangulatos vendéglátásban volt részünk. A gyerekek
örömmel simogatták az állatokat, és fogyasztották a háziak
által készített finomságokat. A látogatás után visszasétáltunk'2%),9#13'G%'09&%'%,$7->."B$/%"':/D;./3$"% .?%*1;/20';;F"(G
futhattunk egyet az udvaron.
Reggel az óvodában sütemény kiállítást és vásárt rendeztünk'%/2D&-!%/2$7,$2$;%/$?A;/.?.,$&4%I$"?$;$?%/9(%>!"9 %/D;$ ."B
felajánlás érkezett, és nagyon sokan vásároltak a finom/D;$ ."B$(3-&4%=%3$,.;$&%6//2$?.3-&%'%?B$7 $($(('718/9"B!%'*1"#.(1;%,1/179&*'% $?%'%/2D&-!%/2$7,$2$;4
Ebéd közben természetesen óvodásaink is megkóstolhatták
a finom süteményeket.J'?B9"%/2.:%-/2!%!#-3$"%./%0'"?F&';9/'"%;$&;%'%K17;9"%"':
az óvodában, és a szervezett programokon.

" !"#!$%&'()$*+(,-%.#/"(,%01!)!,2%3*)(,*-456
Ma olyan élményben volt intézményünknek része, amire
nagyon büszkék vagyunk és azt gondoljuk, ezért érdemes
tenni dolgunkat! Márton napi rendezvényt tartottunk, melynek
keretén belül süteményvásárt, színházat, állat simogatót
terveztünk.

  !"#$!%&'() !"#$%&'()*+,*&'!*$
Amikor Isten találkozik velünk, két dolgot
mond.=2%$&/-L Reméljetek! Isten mindig kinyitja, és/9/$ %3$8/F(*'%'2%'*;)(';4%M%'2%':'G%'(!%'*;);

nyit nekünk.
A második: %J$%>.&*$;$(%'%?B$"?.#/.?;-&N%= !(97%'($7$/2;."B$(% $?>$&$#($2"$(%'%7$ ."B7-&%./%'?B$"?.#/.?7-&G%0!#$?%$?B01221%,1&"'(G% $&B%"$ %;F#*'G%09,1
megy, ideológiákba bonyolódik, és világias magatartásformák&$:!(%$&4%O/;$"%$?B/2$7+/.?$%'29"3'"%'2;% 9"#*'%"$($#L%K$"*
tovább, simogató Atya vagyok számodra! Félek, amikor a
keresztények elveszítik a reményüket és képességüket az6&$&./7$G%'%/! 9?';1/7'4%H'&1"%$2%'2%9('G%09?B%'%*6,-7$;$(!";,$%?B'(7'"%3$/2.&$(%'%?B$7$($(7-&%./%'2%!#-/$(7-&G,'?B!/%'%&$?,.#;$&$"$33$(7-&4%P':!%.&$;$ 3$"G%3$*17,'%'
plébánia területét, mindig azon voltam, hogy megéreztessem$2;%'%?B$"?.#/.?$;G%>-(.";%'%?B$7$($(($&%./%'2%!#-/$(($&4%Q)
hatást tesz rám, és ilyenkor arra a gyengédségre gondolok,
amellyel Isten szeret minket.
Isten leszáll hozzánk, és velünk van. Ez Isten egyik
misztériuma. 2000-ben II. János Pál azt mondta Betlehemben,
hogy Isten olyan kisgyermekké lett, aki teljesen egy apa és
egy anya gondoskodásától függ. A karácsony ezért ad
nekünk oly nagy örömet! Többé nem érezzük magunkat
egyedül, mert Isten leszáll, hogy velünk legyen.

Ötletek az adventi készülethez:

R%H67$($#*D"(%;F#';9/'"%;633%!#-;%/21""!%'2%! 1#/1?7'G%'2
Istennel való együttlétre.

R%H6&;/D"(% !".&%;633%!#-;%$?BD;;%'%8/'&1#F"(('&G
közösségeinkkel, ne csak Karácsonykor. Legyünk nagyon
figyelmesek, hol és mikor tudunk egymás segítségére lenni.

R%S626/$"%9&,'//F(%&$0$;-&$?%"':9";'%'%T2$";A71/;G%/%:7)31&*F( $?% $?.7;$"!%3$&-&$%O/;$"%'(;F1&!/%D2$"$;.;4
- Készítsünk adventi koszorút, s gyújtsuk meg minden este a
gyertyát rajta, s vegyük ezt körül imádkozó lélekkel, hogy
növekedhessék életünkben Krisztus világossága.

R%=%,'/17"':!%/2$"; !/$%$&-;;%9;;09"%>$&(./2D&D"(%$?BD;;%'
Jézussal való találkozásra, elolvassuk az evangéliumot, s
megpróbálunk egy kicsivel korábban érkezni.

- Családilag közös elhatározást, vagy lemondást tehetnénk,
amit mindenki vállalna kivétel nélkül, tehát „együtt tesszük”.

- Összeírom, hogy milyen jócselekedeteket tettem az adott
napon Jézusért, s ezt helyezem majd oda a Karácsonyfa alá
Neki ajándékul.

dr. Maczák Tamás
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Ezzel az idézettel kíván az óvoda összes lakója és dolgozója
Áldott Ünnepeket a falu lakosságának!

Óvoda dolgozói

„Nyissátok meg a szíveteknek minden ablakát, és!)!$$17,!5%8!%/"*%*%4*+974',:%;*"%+<$1,=,$/4%5-%8!>2>!,!5
minden sötétséget ezen a karácsonyon. Tudod,
karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában,
nem csak te és én, hanem az egész világ! Az emberiség,
amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem
lehet a csoda nélkül élni. Adjon az Úristen boldog,(>"/,,%5*)(?$/4',:%7$%$1!)!,!,8!4%@*1"*@%AB!$1,!4"2,
mindnyájatoknak!"

Wass Albert

Nagyon izgultunk, hiszen nekünk nagyon fontos minden
rendezvényünk, de ennek a rendezvénynek kiemelt*$&$";-/.?$G%09?B%'%/D;$ ."B%,1/173)&%3$>9&B;%6//2$?3-&
karácsonyra ajándékkal lephetjük meg óvodánk kis lakóit.U!0$;$;&$"%,9&;G%'09?B'"%7$??$&;-&%>9&B' ';9/'"%.7($2;$(%'2
édességek és a vásárló vendégek! KÖSZÖNJÜK! Másik
nagy meglepetésünk az óvodásokat állatsimogatóra hívó
kedves nyársapáti család szeretete és vendégül látása volt!
KÖSZÖNJÜK!
Kedves Nyársapátiak! Megéltük, átéreztük, hogy a jó dolgok
ismét velünk történtek! Köszönjük minden óvodás nevében,0!/2$"%$2%PVWX=VIHVSY4Z

ADVENTI   !"#$%&'!" AZ  ÓVODÁBAN

2015. november 24-én%#.&F;1"%[%)71;)&%'#,$";!%(./2D&-#./;G(.2 +,$/;%>9?&'&(921/;%;'7;9;;F"(%),9#1"(3'"4%=% $?0!;;#.&F;1"9"%;633%/2D&-%./%?B$7 $(%!/%7./2;%,$;;4%=%7./2;,$,-((./2A;0$;;$(%'#,$";!%(9/297\;G%>$"B->'%'&'(\%/2'&,.;';'7;);G
asztali díszt dióhéjból. A hangulatos délután alatt karácsonyi
zenét hallgattunk, és nagyon sokat beszélgettünk. Örömteli
karácsonyi hangulatban telt ez a délután, szeretetben és
békében várjuk a karácsonyt.

DECEMBERI  PROGRAMJAINK :

December 3-án%>.&%]R;-&%'%<K!(F&1/9(%('718/9"B'@%8A +
mesedarabot nézhetik meg óvodásaink.

December 4-én izgatottan várjuk a Télapót. 9 órától a +,$&-#./!%0123'"%'%S67/2A"012%K!(F&1/,17)%$&-'#1/1;
nézhetjük meg „Kihez jön a Mikulás?”címmel. A színdarab
megtekintése után óvodánkba is ellátogat a Télapó. Hetek);'%(./2D&-#;D"(G%./% !"#$"%?B$7 $(%"'?B9"%,17*'% 17%'2
érkezését.

December 8-án %#.&$&-;;%^_%)71;)&%'%"'?B8/9:97;9/9( $?;$(!";0$;!(%'% $?7$"#$2./7$%($7D&-%<S9,'%S6,!S'718/9"B'@%8A +%$&-'#1/;%'%"'?B(-76/!%=7'"B%Q1"9/
Kulturális Központ színháztermében.

December 14-én %#.&$&-;;%]%)71;)&%'%;$ :&9 3'" $?7$"#$2./7$%($7D&-%('718/9"B!% +/97F"(7'%/2$7$;$;;$&,17F"(% !"#$"%($#,$/%.7#$(&-#-;N%=2%D""$:!% +/97%F;1"%'
karácsonyi ünnepség az óvodában folytatódik a gyermekek
megajándékozásával. Nagy örömmel és izgalommal
készülünk erre az ünnepre.

"*)!+#$!%&'()
  !"#$"%&'!$()*+!,-&. 

2015. november 21-én  rendeztük meg a mára már0'?B9 1"B9//1%,1&;%S';'&!"%31&F"(';4%5?B%!&B$"%097#$7$*+7$"#$2,."B% $?/2$7,$2./$%!?$"%/9(%$&-(./2D&$;!%./%F;)&'?9/
munkákkal jár, amihez az kell, hogy a diákönkormányzat és'%/2D&-!%/2$7,$2$;%6//2$>9?*9"%$?B%(626/%8.&.7;G%'`a5IK5S5SVIH4%U!/2$"%'%31&%3$,.;$&.3-&%'%?B$7$($(
életét próbáljuk szebbé és színesebbé tenni.
Köszönjük támogatóinknak a rengeteg tombola felajánlást.
Nem szeretnék senkit kihagyni, ezért nem is írok neveket.
Hálásak vagyunk!%S6/26"*D(%>$&&.:-!"("$(G%09?B%/2A"$/A;$;;.(%7$"#$2,."BD"($;
a produkcióikkal.
Úgy gondolom, hogy színvonalas, eseménydús estét tudhatunk
magunk mögött, ezt mi sem bizonyítja jobban a háromszáznál;633%,$"#.?%./%0'*"'&!?%'%;1"8:'7($;;$"%&.,-%,$"#.?$(4

Kiss Andrea !"#$%#&'("%)*+,-./*/,0



NYÁRSAPÁTI6. oldal

GALAMBKIÁLLÍTÁS  N YÁRSAPÁTON

A Mondain Fajtaklub az éves fiatal galamb bemutatóját és
egyben szakmai napját 2015. október 31-én  (szombaton);'7;9;;'%JB17/':1;9"%'%T2'7('%K!01&B%K+,$&-#./!%./T2'3'#!#-(62:9";%"'?B;$7 .3$"%b0&$7%H!397%/2$7,$2./.3$"4=2%97/21?% !"#$"%;1*17)&G%!&&$;,$%(D&>6&#7-&%!/%"$,$2;$(;$"B./2;-(4%[_%(!1&&A;)%092;'%$&%'%&$?/2$33%^c^% 9"#'!"
galambját.

Reggel 9 órakor nyitotta meg a rendezvényt ZsákovicsO/;,1"G%'%K9"#'!"RS&F3%$&"6($G%'(!%;1*.(92;';;'%'%"$,$2-($;'%"':%$/$ ."B$!7-&G%'%3A71&';% )#*17)&4%S!/%K!(&)/:9&?17 $/;$7%\7%!/%(6/26";6;;$%'%7$"#$2,."B%7./2;,$,-!;%./"'?B%.7#$(&-#.//$&%(6,$;;$%>!?B$&$  $&%'2%$/$ ."B$($;4
Amerikai Show bírálat alapján döntötték el a helyezéseketd9)/%O/;,1"%3A71&)%./%/$?A;-!%(627$ +(6#./.,$&%/2A"8/9:97;9(
szerint. A színcsoportok legjobbjaiból választották ki a legszebb
hím és tojó egyedet. Természetesen felajánlások alapján
több díjat is kiosztottak, illetve minden kiállító kapott egy$ &.(:&'($;;$;%'%/2$7,$2-G%b0&$7%H!397%>$&'*1"&1/'%*),9&;13)&4=2%$7$# ."B0!7#$;./%$&-;;%e/1(9,!8/%O/;,1"%$&"6(%$& 9"#;'G
hogy ez volt az országban a 4. show bírálat a fiatal galambok
között, ahol ilyen nagyszámú madár még soha nem volt. A</2.:/.?,$7/$"B;@%&$,$2."B&-%d9)/%O/;,1"%3A71&)"'(Gf1?,6&?B!%e/9&;%;$"B./2;-"$(%./%'%7$"#$2,."B%>9;)/1"'(G%./g8/%J973$7;%;$"B./2;-"$(G% '*#%'%&$?(!/$33%>$($;$%0A 
galamb tulajdonosának, Kalenics Jánosnak - aki nagy/$?A;/.?D"(7$%,9&;%'%7$"#$2,."B%$&-;;!%"':9"%!/%R%S!/%K!(&)/
polgármester úr köszönte meg az egész napos munkáját az
általa felajánlott díjjal.
A színcsoportok legjobbjai az alábbiak lettek: kék deres hím:
Miklós Péter, kék deres tojó: Vágvölgyi Béla, szalagos kék
hím: Gálik Mihály, szalagos kék tojó: Gálik Mihály, vörös
szalagos fakó hím: Dobis Miroslav, vörös szalagos fakó tojó:
Dobis Miroslav, kék kovácsolt hím: Mojzes Ferenc, kék
kovácsolt tojó: Mojzes Ferenc, vörös kovácsolt hím: Ács
Norbert, vörös kovácsolt tojó: Ács Norbert, fehér hím: Bíró
Ferenc, fehér tojó: Vágvölgyi Zsolt, fekete hím: Bíró Ferenc,
fekete tojó: Szarvasi István, vörös hím: Vas Gábor, vörös
tojó: Vas Gábor, sárga tojó: Mojzes Ferenc, egyéb tojó:
Cedula Péter.

#, (+-".*$!%/0!%&'($

Áldott, Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepekt kíván az
iskola minden lakója Nyársapát lakosságának!

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.

A szeretetnek csillagára nézek,K$?/21&&%$?B%;!;(9/G%?B6"B67+%!?.2$;G
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,

Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,

Ilyenkor decemberben.

hV/%,'&'09&%8/'(%(.;($#-%3$/2.#$;
Hallok, szomorún nézek,

A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,

S ne csak így decemberben.

Juhász Gyula

 !"#$%&'!(')%*!&+",!'-%.')"*!%-/0
2016. január 4-e.
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Kis Miklós polgármester úr az általa legszebbnek ítélt vörös
tarka tojó galamb tulajdonosának, a Szlovákiából érkezett
Cedula Péternek adta át különdíját.
A kiállítás legszebb galambjainak díját mind a hímek, mind !"#$%&%'()*+%!,!'-.!/%012#+%3#4125%+-',( 6(/5#%'!/5-,7'8
nyerte kék szalagos mondain galambjával.06&'92129/+%:#/"!/%'!/5-,7'8/!+;
Teljesen laikusként vettem részt ezen a különleges
rendezvényen, és nagyon jól éreztem magam. Nagyon szép$&2&:.(+&'%21''&:<%-,%=,("12&''&2%/-7'!:%&%.>612*%,7&+-6'8
munkáját, hogy mi alapján kell döntenie, hiszen nekem szinte
mindegyik egyformán tetszett és egyformán szép volt.

?$5%-6!7'!:<%-,%&%)*%4&/$92&'@%.!,7-2$!'-,!+.82%@$54&22(''&:<%4($5%:#/"!/+#%!2-$!"!''%A(2'%&%,7!6A!78+
munkájával és a bírálattal is.B,'!%C%*6&%'1).&/%71692'%&7%!2,8%/516,& 1'#%$&2&:.,7- ,-$A!6,!/5<%:!25/!+%,7!6A!78#'<%2!.(/5(2>'*#'<%,!$>'8#'
áldozatos munkájukért csak dicséret illeti. Köszönjük a
különdíjak felajánlóinak támogatását, és a ceglédi klub
segítségét, a galambok ketreceinek biztosításáért.

Nagyné Kovács Éva

NYUGDÍJASNAP  N YÁRSAPÁTON

DA'#7!"!,%4&$5(:1/5&#/+/&+%:!$E!2!28!/%#"-/%#,%+F,7F/'F''G+
kis falunk nyugdíjasait. Nyársapát Község Önkormányzata
szíves meghívására 2015. november 7-én  reggel már+-,7G28"'G/+%,!$>'8#/++!2%H%&+#+/!+%:9/+1)1'%/&$5(/+F,7F/)G+<%4($5%"-2!28''%II%*616&%:#/"!/%+-,7!/%122)(/%&:JA!28"-,#%417%/&$5'!6:-.!/%&%A!/"-$!+%E($&"1,16&%&=,("12&'(,%8,7#%#"8.!/K

Nagyon sokan elfogadták meghívásunkat, ami annak is+F,7F/4!'8%A(2'<%4($5%&7%F/+(6:1/57&'#%4#A&'&2%+#,.9,7&%H!287!'!,%#$-/5G+%&2& )1/%H%&7(+&'%&%+G2'!6G2!'!/%2&+*+&'<%&+#+
nem tudtak volna eljönni, behozta a községi nyugdíjas napra.L//! ,-$G/+%M#,%3#+2*,% (2$16:!,'!6%@6%+F,7F/'8)-A!2+!7"8"F''<%:&)"%NO!:%=,&+%&%4@,7-A!,!+-%&%A#21$P%=>::!2
Gregus Anikó és Dobrozemszky Gábor 1 órás zenés nosztalgia:J,(61'%/5@)'(''9+%1'%+F7#,:!6'%'1/="&2(++&2<%6-$#%/&$5
slágerekkel, örökzöldekkel, operettekkel, nótákkal az
ünnepelteknek. Együtt énekelték az ismert dalokat a:JA-,7!++!2<%&+#+!'%=,&+%#,:-'2-,%9'1/%!/$!"'!+%2!%&
színpadról.Q%/&$5,#+!6J%:J,(6%9'1/%E#/(:%!.-"!'%E($5&,7'4&''&+%!2%&7
önkormányzat jóvoltából, amit mint minden évben, most isR&6$&%S&/#%E87F''%/59$">)&,%'16,&#/&+K
Köszönjük Kis Miklós polgármester úrnak a felajánlott bort
és pálinkát is, ami hozzájárult az oldott hangulathoz.
A terített asztalon Kiss Andrea által készített aranyos
asztaldíszek is helyet kaptak, amit ajándékként örömmel
vittek haza vendégeink a jó hangulatban, baráti beszélgetéssel
töltött rendezvény végén.

Nagyné Kovács Éva

ISKOLAI  SZAVALÓVERSENY

316%4(,,7@%-A!+%*'&%6!/"!7#%:!$%&%T7&6+&%3#4125%3JA!28"-,#-,%T7&.&"#"8+F7 (/'<%MF/5A'16%&7%#/'-7:-/5%/-A&"*)16*2!2/!A!7!''%'-6,-$#%,7&A&2*A!6,!/5'<%:!256!%&%+F6/5!78
települések iskoláiból várjuk a legjobb versmondókat egy
szabadon választott magyar verssel.Q%'-6,-$#%A!6,G//! %!28''%&%/516,& 1'#%"#1+(+%!$5%417#
versenyt vívnak minden évben, ahol eldöntik, hogy kik azok
a gyerekek, akik képviselhetik községünket.
November 19-én%"-29'1/%&%:JA!28"-,#%417%,7>/417'!6:-.!/
került sor az iskolai Arany János szavalóversenyre, ahol 4
kategóriában összesen 33 diák mondott verset annak6!:-/5-.!/<%4($5%41'4&%U%E($)&%+- A#,!2/#%O516,& 1'('%&
térségi versenyen.

Q%416(:'&$@%7,J6#%'&$)&+-/'%V%W,!4%X*7,!E/-%Y$#%/-/#<
Benkó Hajnalka és én - nagy örömmel hallgattam a gyerekek
szavalatait. Voltak, akik nagyon izgultak, de ügyesek voltak,1'-2-,,!2%&"'1+%!28%A#"1:%A&$5%+(:(25%A!6,!#+!'K
Gratulálunk a pedagógusoknak is, hiszen szinte mindenki
olyan verset mondott, ami megfelelt életkorának és a
versmondó egyéniségének is.
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Q%7,J6#%&%,(+%)*%+F7G2%&7%&21..#&+&'%!:!2'!%+#Z
1-2. osztályosok kategóriájában

I. Krenyóczi Martin
II.  Szabados Márk
III. %0586#%3&6=!22

különdíjas Kis Virág

A 3-4. osztályosok kategóriájában

I.%T7J=,%T7&.(2=,
II.  Reggel Máté
III.  Víg Bálint

különdíjas Barna Réka

Az 5-6. osztályosok közül

I. Kovács Sándor és Zsikla Vivien
II.  Kiskun Bence

III.  Rehor Barbara
különdíjas Nagy Sándor

A 7-8. osztályosok kategóriájában

I. Pásztor Olivér
II.  Kardos Mihály és Rácz Tivadar

különdíjas Kása Viktória

Gratulálunk és köszönjük a felkészülést a helyezetteknek
és minden versmondónak!

Nagyné Kovács Éva

SCHÄFFER  ERZSÉBET  N YÁRSAPÁTON

Q%[!,'%3!$5!#%MF/5A'16%E#/&/,7>6(71,1A&2%2!4!'8,-$G/+
nyílt arra, hogy vendégül láthassuk kis községünkben SchäfferB67,-.!'%>6*<%@),1$>6*'<%&+#'%&%2!$'F..!/%&%O8+%\& )&%4&,1.)&#6*2
ismernek.
2015. november 24-én %I]%*6&+(6%+!7"8"F''%&%/- ,7!6J>6*/8%!28&"1,&%&%+F/5A'16.&/<%:!25%/!:%#,%!28&"1,<%4&/!:!$5%8,7#/'!%.!,7-2$!'-,%A(2'%&%:&6(+/5#%4&22$&'*,1$%-,
Schäffer Erzsébet között, melyben mindkét oldal nagyon jól
érezte magát.Q%$5!6:!++F/5A'16% (2=&#'%+F6.!F2!28%I^%E8%/5>2'%,7>AA!2%-,2-2!++!2%E($&"'&%.!%-,%(,7'(''&%:!$%$(/"(2&'&#'%&7%-2!'682%&
gyermekkortól a mai nap valóságáig.O&$5(/%,(+%)!278%#22!/!%!66!%&7%!,'#%_%*61,%!$5G''%$(/"(2+("1,6&<=,&21"#&,%,>6*,H/!A!'8,%.!,7-2$!'-,6!K
A legjobban talán azzal jellemezhetném Schäffer Erzsébet!28&"1,1'<%4($5%#/'#:<%E!2!:!28<%8,7#/'!<%:!$4&'*<%A#"1:%-,
egyben elgondolkodtató volt.

Hálásan köszönjük!

Nagyné Kovács Éva

SZARKA  M IHÁL Y TÉRSÉGI  SZAVALÓVERSENY

NYÁRSAPÁTON

`(,,7@%-A!+%4&$5(:1/5&#6&%A#,,7&'!+#/'8%'-6,-$#
szavalóverseny zajlott 2015. november 25-én a NyársapátiY3M%T7&6+&%3#4125%3JA!28"-,#%-,%T7&.&"#"8+F7 (/'/&$5'!6:-.!/K%a"!%&%+F6/5!78%'!2! G2-,!+%#,+(21#/&+%2!$)(..
versmondóit vártuk a magyar irodalomból szabadon választott
verssel.R!6,!/5G/+6!%b^%A!6,:(/"*%-6+!7!''%W!$2-".!6=!2682<W,!:8.82<%O&$5+86F,682<%?),7#2A1,6*2<%c1 #*,7828,682%-,
természetesen Nyársapátról. A diákok kategóriánként
sorszámot húztak, és annak sorrendjében mondták elA!6,!#+!'K%Q%7,J6#%'&$)&#%&%$5!6!+!+%A!6,:(/"1,1'%=,&+%&
sorszámok ismeretében értékelte. Csodálatos verseket4&22(''9/+%-6'8%!28&"1,.&/K%Q%b%'&$@%7,J6#/!+%V%d#:.*d6#$#''&<%+F7,-$G/+%!2,8%A-$7!''%,7>/:JA-,7!<%&+#%/&$5
szeretettel mond, és ír is verseket, Vígné Kerekes Magdolna
magyar tanár, aki nagyon hosszú évekig szervezte többek
között a szavalóversenyeket is, illetve Cseh Józsefné/59$&2:&7(''%'&/>'*/8<%&+#/!+%+!7!#%&2*2%/&$5(/%,(+%$587'!,
versmondó került ki - tényleg nehéz dolga volt, amikor
kiválasztotta a nagyon sok jó közül a legjobbakat.
Az alábbi eredmények születtek:

I. kategória (1-2. osztályosok):

I. Krenyóczi Martin nyársapáti általános iskola
II.%`(6A1'%`&/$&%/&$5+86F,#%aaK%e1+*=7#%f!6!/=

Általános Iskola
III. %M(A1=,%d('(/"%/&$5+86F,#%[!'8E#%T1/"(6%Y2'&21/(,

Iskola
Különdíjat %-6"!:!2'%Y=,%M#6&%/&$5+86F,#%Q6&/5%X1/(,

Református Általános Iskola

II. kategória (3-4. osztályosok):

I.%f!$5A!6/!+#%\9=&%d(6&%/&$5+86F,#%[!'8E#%T1/"(6
Általános Iskola
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II.%T7J=,%T7&.(2=,%/516,& 1'#%12'&21/(,%#,+(2&
III.  Reggel Máté nyársapáti általános iskola

Különdíjas%d&+(,%X*7,!E%S&2:&"5%05878%Y2'&21/(,
Iskola

 !"#$%&"'(!)*+,'('-"./!01,23/1
I.%W,1+#%g,*E#&%c1 #*,7828,H?),7#2A1,%e!E(6:1'9,

Általános Iskola
II.  Kovács Sándor nyársapáti általános iskola

III.  Sánta Panna Arany János Református Általános
Iskola és Zsikla Vivien nyársapáti általános iskola

A 7-8. osztályos versmondók közül

I.%0!6&%R#+'*6#&%/&$5+86F,#%aaK%e1+*=7#%f!6!/=%Y2'&21/(,
Iskola

II.  Rácz Tivadar  nyársapáti általános iskola
III. %\86#/=7%Q/"6!&%%c1 #*,7828,H?),7#2A1,%e!E(6:1'9,

Általános Iskola
Különdíjat kapott Pásztor Olivér nyársapáti általános

iskola

Gratulálunk minden versmondónak és köszönjük a szép
verseket!MF,7F/)G+%E!2+-,7>'8%'&/16&#+/&+%-,%,7G2!#+/!+%#,<%&+#+
mindent megtettek azért, hogy a gyerekek a legjobb
eredményt érjék el.

d16%&7%F,,7!,%A!6,!/578%/!:%-64!'!''%!2%4!25!7-,'<%.>7(:
benne, hogy elégedetten, a versmondás csodás élményével
távoztak Nyársapátról.

Nagyné Kovács Éva

NYUGDÍJAS  TÁNCCSOPOR T  ÉVZÁRÓJA

Nf(6($%!7%&%'1/=<%-$!'%&%'J7<W,&2($&'%!/$!:%-,%:!,,7!%J7<
Hét a bánat és hét az öröm,
Adj nekem egyet s én megköszönöm.”

Republic

Örömmel vettem részt november 26-án  a Nyugdíjas
Tánccsoport rendezvényén, nagyon szép gesztus volt6-,7G+682<%4($5%:!$4>A'&+%-,%A!/"-$G2%21''1+%&7%F,,7!%,
támogatóikat, akik anyagi támaszt nyújtottak a fellépéseikhez,9'&71,&#+4(7K%3!$2! 8"'G/+<%4($5%$5F/5F6J!/%:!$'!6>'!''
asztallal vártak, sürögtek-forogtak körülöttünk, minden
finomsággal elhalmoztak. Kifogástalan volt a tyúkpörkölt$&29,+1A&2<%&%,(+%+G2F/E-2!%417#%+-,7>'-,J%,G'!:-/5<% ($1=,&<
de még arra is ügyeltek, hogy senki ne szomjazzon. Ajándékot#,%+& '9/+<%!28&"'1+%&%2!$@)&..%&%=,1.>'*%=K%+!"A!,%,7>/A(/&2&,
táncukat.

T7>A.82%$6&'9212(+%&%,7!/#(6%'1/==,( (6'%,#+!6-4!7<%:#/'
tudjuk májusban részt vettek Hajdúszoboszlón az V. OrszágosO59$">)&,%M#H3#'Hc9"%A!'-2+!"8%"F/'8)-/<%&4(2%&6&/5:#/8,>'-,'%-6'!+%!2K
Megérdemelt, kirobbanó sikerük volt! Köszönjük.

Q%,7!/#(6%'1/=%&7%#"8,F"8%!:.!6!+/!+%/5@)'%-6'!2:!,%-,F6F:'!2#%#"8'F2'-,'<%!$5.!/%!28,!$>'#%!$-,7,-$G+%:!$867-,-'K
Kutatások bizonyítják, hogy az egyetlen fizikai aktivitás,
mely védelmet nyújt a demenciával szemben, az a rendszeres,
gyakori TÁNC!

Táncolni jó, testet-lelket felüdít, egyben jó agytorna is.



NYÁRSAPÁTI10. oldal

Örülhetünk, hogy Nyársapáton nyolc nyugdíjasunk fiatalos
lendülettel, boldogan, fizikai fájdalmat elfeledve képesek a
sok koreográfia megtanulására. Minden tagból sugárzik a !"#$%&'(')*+,-&'./(0.'1-1+2345,2'($4("'#678'92:6."'("101;;:/)#0'2(-2,03;' !6#;7':-0:;2&'<(-32;3/,"'(6("*64("&
példát mutatva nyugdíjas társaiknak.

Köszönjük a vendéglátást, szerintem mindenki jobb kedvvel
tért haza.=,%3<<.'+*4"3 *"),0';,"';."#-2&'#-72&'#/:;0;:/#2':;'".2(-23;2">%34,"&'-#+:6%#&'),/?'#/?;0#-'<7%@6'('5;(A(28
Micziné Zsuzsa néni pedig továbbra is mozgassa, motiválja
ezt a kedves társaságot.

Tánccsoport tagjai: Miczi Flóriánné, Mészáros Istvánné,
Kapás Mihályné, Tóth Jánosné, Labancz Árpádné, Bárány
Istvánné, Farkas Tiborné.

„Táncolok míg élek, mert tánc nélkül nincs élet!”

Törökné Révész Anna

KABARÉ  A  !"#$%&'() HÁZBAN

B'C(/?"7-1;.'D1-;0>4)30'#67($3;3<(4'"6(;;0."*;'"(<(-: #6#4#2#""#6':;'$(6;63/#-#""#6'EF;0#-#0#22';0>4.'#67($3;2
láthattunk „Nevetni kell, ennyi az egész” címmel. A nyársapáti"1014;:/'+.4$#4' #6#4#2':;'('4:A;0#-F'$(6,"'*234'2(A;;(6 *2(6+(02('(';0>4:;0#"#2'('4(/?;."#-F'#67($3;,48D1;014 @"'('%.$3+'#;2:2'G#27'H$.434("&'I0, "('J6!-.34("&
Szojka Cinthiának, Tamás Dávid Sándornak és Kiss Zsoltnak!

Köszönjük az önkormányzat támogatását, ami nélkül nem6#)#2#22'%,64(';0>4)30.'#67($3;'('+F%#67$:;.')30
színháztermében!

 !"#$%&'()*+,-*&.$/.-0)

K ARÁCSONYI  ÜNNEPKÖR

B'"(-35;,4?.'@44#A"1-'($%#42'#6;7'%(;3-4(A 32!6'%>0"#-#;024(A 3./'2(-2!'.$7;0("&'(+#6?'E#616#6.'('"(-35;,4?.'":;0@67$:;2:;'@44#A6:;2&'%(6(+.42'(0'(02'"1%#27'A#-.!$*;28B' #6#427;#<<'@44#A#"'"10122'%(4'(0'($%#42.'.$7;0("&'B4$-3;
napja, Borbála napja, Mikulás és Télapó ünnepe, Luca napja,
szenteste, karácsony, aprószentek ünnepe, Szent Család%(;3-4(A (&';0.6%#;02#-':;'K :%&'I0F0'L3-.('.;2#4(4?(;3/34("
ünnepe, végül vízkereszt.
A karácsonyi ünnepkör az egyházi év egyik nagy
ünnepkörének számít, amely Jézus születését, a megtestesülés+.;02:-.*+32'@44#A6.8'D:2'6#/E7<<'@44#A#'('"(-35;,4?':;'(
vízkereszt.
Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a"(-35;,4?2'M$#5#+<#-'NOP:2Q'+#/#6707'4#/?#$."'%(;3-4(A2!6
(a görög katolikusoknál hatodik vasárnaptól) karácsonyig;03+>2,22'.$7;0("8'B$%#42'#6;7'%(;3-4(A ('#/?K22(6'(0'#/?)30.
év kezdetét is jelenti.
Az advent szó jelentése „eljövetel”. A latin „adventus Domini”".E# #0:;<76';03-+(0."&'(+.'(44?.2'2#;0R'S(0'T-'#6 1%#2#6#U8
Régebben egyes vidékeken „kisböjtnek” nevezték ezt az.$7;0(",28
Elterjedt szokás az adventi hétköznapokon hajnali misét
(rorate) tartani. E szertartásokon különös hangsúlyt kapI0F0'L3-.('2.;02#6#2#':;'('"(-35;,4?.'%3-(",03;8
Luca-nap december 13-ához, Szent Lúcia vagy Luca
ünnepéhez több népszokás is kapcsolódik. Ezek eredete%(6!;0>4F6#/'(0&'),/?'('J#-/#6?P4(A23-'<#%#0#2:;#",-' !
ideje ez a nap volt az év legrövidebb napja. Luca-napon
régen tilos volt fonni, sütni, mosni. Nem volt ajánlatos
kölcsönadni sem, mert az elkért dolgok boszorkányok kezére
kerülhettek. Ezen a napon kezdték el csíráztatni a Luca-<K032&'(+#66?#6'('"1%#2"#07':%'2#-+:;:2'A-!<3623"'+#/ !;,64.8
Luca székének elkészítését szintén ekkor kell elkezdeni.
Karácsony ünnepén a keresztények Jézus Krisztus
születésére emlékeznek. Minden év december 25-én tartják
világszerte, habár nem ezt a dátumot tartják számon Jézus
születésének. Talán azért esett erre a választás, mert egyes"#-#;02:4?';0#-07"';0#-.42'V:0*;';0#4%#$:;#&'(0(0'(')K;%:2&
illetve fogantatása március 25-én történt, vagy azért, mert aW16$':;0(".'E:62#": :4'('2:6.'4(AE,-$*6!'*234'+3-'#6"#0$'474.
a világosság, illetve a korai keresztények ezen a napon a"12#6#07'L.2)-3;0P@44#A')#6?#22'V:0*;';0@6#2:;:2'@44#A#62:"8
Az ünnepet nem csak keresztények tartják: december 25.
minden embernek az öröm és békesség, a család és/?#-+#";:/&'(0',22),4':;';0@67E16$&'(';0#-#2#2':;'('+3;.""(6%(6!'21-7$:;'@44#A#8
Vízkereszt (más néven háromkirályok vagy Epiphania Domini,
azaz az Úr megjelenése) napján, január 6-án a nyugati
kereszténységben Jézus Krisztus megjelenésének,
kinyilvánulásának három eseményét ünneplik: a napkeleti
bölcsek vagy a hagyomány szerint háromkirályok (Gáspár,
Menyhért és Boldizsár) látogatását a gyermek Jézusnál,
Jézus megkeresztelkedését a Jordán folyóban, valamint az362(6('%:/)#0%.22'#6;7'5;,$32'('"34(.'+#4?#/074'M('%>0'<,--3
változtatását).

Forrás: wikipedia, Nagyné Kovács Éva
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K ARÁCSONY

Nyársapát utcái elcsendesednek, s az utcák a templomtorony
vigyázó jelenlétében méltósággal hordozzák az ünnep
varázsát. Csodálatos így lépkedni odakint, miközben érezzük
mindannyian, akik hazafelé tartunk: odabent, a szívünkben is
kezd minden elcsöndesedni, hiszen a legnagyobb csoda
pillanata megint elérkezett az évben, ahogy eljön kétezer éve
újra és újra.

Kedves Nyársapátiak!

A magyar hagyományban az évkör minden egyes szakaszának
komoly jelentése van. Nem csupán hónapok váltogatják#/?+3;2&'4#+'#/?;0#-F#4'#/?."':%;0("'"1%#2.'('+3;."(28L.4$#0'#/?';,""(6'+(/(;(<<';0.42F'-#4$'-:;0#'5;*A348'H/?,6?(4'-#4$:&'(+#6?<76'".,6%(;)(2!'+.4$#4&'(+.2'2*$4*4"'"#66(0':6#2-76&'14+(/*4"-!6':;'('+3;."-!6&'E#42':;'6#42'"(A5;,6(23-!6&:;'(--!6&'+.":42'2*$'('+.4"#2'"1-@6%#%7':;'('<#44@4"':67
világban az Isteni kegyelem és jóság megnyilvánulni.

L3-5.*;'NXP:4&'('2(%(;0.'4(AP: '#/?#467;:/#2'"1%#27')(-+($."
napon Gábriel arkangyal hozza a hírt Máriának: „Ne félj,
Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Íme, méhedben
fogansz és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy !"#$%&$'$(')'""*)+! ,$-,*.'/$01)2*/$345.,6$(Lk 30ñ32).B'2(%(;0.'4(AP: '#/?#467;:/'+3-5.*;'NYP:4'%(4&';'+3;."
neve Kos-pont. A Kos jelölése egy kosszarvhoz hasonlatos;0.+<!6*+&'#/?E( 2(';01"7"K2;0#-F'".3-($3;&').;0#4'#"",-&
március 21-én robban a természet, ekkor születik meg a
tavasz, és hozza el a várva várt új életet, a megújulást, a),;;0K'2:6'*234'3)>2,22'E-.;;&'%.;;0(2(-2)(2(26(4'2#-#+27'#-728
Az évkör, amelyet tizenkét szakaszra osztunk, a fény és
árnyék egymáshoz való arányáról szól. A Kisjézus nem
foganhatott máskor, csak és kizárólag azon a napon, amikor('W:4?'-,<<(43;;0#-F#4'41%#"#$4.'"#0$&':;'),003'2(-2,0!(4
mindaz, amit képvisel: a szeretetet, az önzetlenséget és az.4/?#4'"#/?#6+#28'H<<76':-2#6#+;0#-F#4'"1%#2"#0."&'),/?A,42,;(4'".6#45')!4(AA(6'":;7<<&'('Z("';12:2')(%34("
legsötétebb éjszakáján, a téli napforduló után három nappal,
december 24-én születhet csak meg a Megváltó.

Miért éppen ekkor? ñ kérdezhetjük. A fényt lehozó, az Isteni./:2'+#/2#;2#;>27&'('%:/2#6#4';0#-#2#2#2'+(4.E#;0236!
Emberfiának nem inkább a legfényesebb, legmelegebb.$7;0("<(4'"#66#22'%,64(';0@6#24.#['C,;&'('%36(;0'#/?:-2#6+F#4
az, hogy nem. Hiszen a Jóisten nem azért küldte el a Fiát,
hogy a fénybe érkezzen. Hanem azért, hogy a sötétségbe
hozzon világosságot.

L3-A#$./'('%.63/,;;3/'("",-'2*$'+(\.+36.;'#-7%#6')(24.&')(
a legsötétebb éjszakába érkezik, amikor már minden remény
elveszett, amikor az emberi világ rendszere zárttá válik,
amikor a Bak hurkának szorítása minden életet ki akar oltani.];(".;'#"",-&':;'".03-!6(/'#/?'">%@6-76PE#6@6-76':-"#07&+(/(;(<<'-#4$F'MA,42,;(<<(4R'('6#/+(/(;(<<'-#4$FQ'#-7
tud gyökeres változást elérni. Hát ezért kell a végtelen
szeretet, az ingyen kegyelem, az önfeláldozás és a másikért:6:;'@0#4#2:%#6';0@6#27'D.; :0*;4("'('6#/4(/?,<<':;
legmélyebb sötétségben megszületnie.

A karácsony szó a kerecsen szavunkból származik. A
kerecsensólymot más néven turulnak hívjuk, a turul pedig
természetesen a Turul-nemzetséget jelzi. Eleink valamikor
régen a téli napforduló idején kerecsensólymot röptettek,
ezzel segítve a Napot abban, hogy újra emelkedni tudjon égi
pályáján. Hogy lassan, de biztosan világosodni kezdjen az éj,;'('E:4?'6#/?70)#;;#'(';12:2;:/#28
B+.'('"(-35;,4?E32'.66#2.&'('I0#42#;2#'21-2:47'E(366>23;';0,"3;32
a 21. századi polgárság emelte be más kultúrákból. Ennek
ellenére lehet azért analógiát találni karácsonyfa és karácsony
között: a népi hímzésekben, ábrázolásokban rendszeresen+#/ #6#47';0(-%(;'+.4$./'('L#/%362!2';0.+<,6.036 (&';'(44("(/(45;(.':AAK/?'3/(04("P<,/(04("&'+.42'('E#4?73/("8'L(/(('E('A#$./'('4:A+#;:.4"<#4',6?'/?("-(4'+#/ #6#47'^6#2E32&
a Tejutat jelöli, amelyet végigjárva eljuthatunk önmagunk6#/+(/(;(<<';0.42F'+.%,623),0&'+.*234'6#)342,22*"'+(/*4"-!6
mindazt, ami visszahúz.

Kedves Karácsonyozók!

Önzetlenül adni és nem várni cserébe semmit: ez az emberi4#+#;6#6"F;:/'6#/+(/(;(<<';0.42 #8I0#42#;2#'*234'4(/?,<<
közösségben is megéljük Karácsony üzenetét. Karácsonykor
megismerjük annak az érzését, hogy milyen ismeretlenül
örömet okozni a másiknak úgy, hogy nem várhatunk érte sem
köszönetet, sem elismerést. Ez ugyanis az igazi adás. Amikor5;#-:<#'4#+' 3-';#++.'(<<(4'('A.66(4(2<(4&'%.;0,42'#67<<P
utóbb, ha nyitott szívvel járunk, visszakapjuk máskor,+3;),44(48'L#-2'('2#-#+2#22'%.63/'>/?'+F"1$."8
Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott, tiszta és szépséges
karácsonyt a falu összes lakójának, s remélem, hogy az@44#A<76';0@6#27'%(-30;';,"3./',22':6'+( $'(';0>%@"<#48
'SB'"(-35;,4?.';0#-#2#2&'(+.2';0>%<76'"(A236&'4#+'+(-($2
benne a jókívánságokban. Az életre kelt, beléd költözött, és
mindennap veled lesz. Nem vagy egyedül. Ez a szeretet
minden ébredésnél vár, megfogja a kezed, elkísér az utcán,
vásárol veled a boltban, és veled együtt dolgozik, végzi a
feladatokat. Így a hétköznapok, bármit is hoznak, bármit is
teszel, ünnepnapokká válnak."

Csitáry-Hock Tamás

Kis Miklós polgármester
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 !"#$%&"'()*+%,+(#-($.+#/)0/12+3/11/''
felújított családi ház eladó.
I.ár: 6,9 M Ft.

Érd.: 06-70-500-5049

NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT AJÁNLATA

- saját gyártású füstölt kolbászok, szalámi
- sertés húsok
- hurka-kolbász
- szalonna félék
- fagyasztott baromfi

 !"#$%!&&'(!)*+,'*!-.$(%/0('#12"1)31-/1&45
Kolbász töltést vállalok!

KELLEMES KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET!

ELADÓ

Honda Skype típusú kismotor.
Használt bútorok: ágyak, szekrények,
asztalok, tükrök (régi típusú ), gázpalack.

Tel.: 06/70-231-01-46; 53/389-096

Nyársapát, Epres u.8 szám alatti családi
ház eladó.

4#0/5120).6 Fazekas Ferenc ( Epres
u.8. )

Anikó Fodrászat

Sok szeretettel várom régi és új
vendégeimet.

Nyitva tartás:

78'92:$,/#0%:&8)'/56
13:00 ñ 18:00

kedd-csütörtök-szombat:
08:00 ñ 12:00

Bejelentkezni:
20/485-2913
53/389-106

 !"#$%&'()%*)'+%$,-

ELADÓ

Nyársapáton a postával szemben;/1$,%<%0=1"$+='>%+?@+$,"3+%1%''+18-2
családi ház, melléképülettel, nagy
udvarral összesen 1236 m2.
Irányár: 4 M Ft

4#0/5120).+06-20-322-1884, Koroknai
István Nyársapát, Öreg d.3.

ELADÓ

Nyársapát központjától 1,5 km-re,AB$,/#C+"11%&('<%)+1/-2+D$$,5(39(#'($
80 m2-es tanya melléképületekkel
ólakkal. A tanya körül 5 Ha szántó van3
kúttal, ipari árammal.

Tel.: 06-30-579-8245

ELADÓ

Nyársapáton, az Ugyeri utca 1. szám%1%''+18-2+5(39(#'($*+E+$,(<%*+5()!7"$
melléképület, alatta pincével, 550 m2
bekerített területtel eladó.

F%1%3.)'+B%&")+&/#3/'/,2G8&+/1%0H@
4#0/5120). a

06/30/367-9627, illetve a
06/30/441-1948, vagy az

53/389-054 telefonon lehet.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
szeretett Édesapánk, Nagypapánk és
Társam Kapus Pál István  temetésén
részt vettek sírjára koszorút, csokrot
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
szeretett és felejthetetlen Édesapa,
Nagyapa, Dédnagypapa Gorócz László
temetésén részt vettek, sírjára
emlékvirágot helyeztek, gyásztávirattal,
jó szóval vigasztalta családunkat.

Gyászoló család

  !"#$%&#'
Született:

Simon Krisztián és Baticz Ágnes
Nyársapát, Köz d. 1. szám alatti1%5$(5+IJKLMNKO +IPQR )/-C
gyermeke 2015. november 19-én.

Stana Illés és Vass Rozália
Nyársapát, Kertes utca 11. szám
alatti lakosok NORBERT ILLÉS)/-C+G!/#3/5/+STEU@+)(-/3</#+S?:
án.

Köszöntjük az újszülötteket!

Meghalt:

Jana Mihály Nyársapát, Ugyeri u.
31. szám alatti lakos 2015. november
03-án 58 éves volt.

Kapus Pál István Nyársapát, Dózsa
György u. 60. szám alatti lakos 2015.
november 13-én 50 éves volt.

Gorócz László Nyársapát,
Szövetkezet u. 4. szám alatti lakos
2015. november 16-án 91 éves volt.

./0&,1,23'"#$441,5

! ()*'+(), "-.!#'



NYÁRSAPÁTI  HÍRMONDÓ
KIADJA : Nyársapát Községi Önkormányzat !"!"#$%&'()*: Kis Miklós polgármester #$+!,&!$+-#: Kiss Andrea$+!,&!$+-#.'+/--$01: Nagyné Kovács Éva, Pécsi-Dézsi

     Csilla, Kiss Andrea
FOTÓK : Nagyné Kovács Éva, Kiss Andrea
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu !"#"$!%&'()*+!,-&././-0! !123(40.*!)-+5-%

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.!!!!!!!677!89:;<=>?@=!ABCDB:B=E!F0GH-0-%!I<D9JKLI@IM!JN@;O<=>P
2003. februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

  !" #
2015. október 31-én a kadet kötöttfogású válogatott keret Prágában !"#!$%&#'()!*+! ,! ()!$$(*-+#$.(/012(/(3,4*+/54$'(6#/7/8'89(6:)!*+! ,#9;!(Kecskeméti Krisztián ('+(+#9 ,!<*!(2-5!$$=(>*'+#$'4 /#('<! (!*9+("!#9 ,7! ()-<?2(/#(54 kg 2. helyén  végzett.
Ugyanezen a napon a diák és gyermek korosztály Abonyban a
Skultéty Sándor szabadfogású emlékversenyen vett részt. A
versenyen a diák II. és diák I. korosztályokban a Nyársapáti6#/7/8'89(6:(!<,@!<,()!*+! ,#9;!('+(A!24220/$1$$(/(8171<B*/=
Eredmények:

diák II.
35 kg 3. Rehor Levente

diák I.
42 kg 3. Molnár Pál

A Kecskeméti TE Birkózó Szakosztálya november 6-7. szabadfogású8'4%12'"5'/(1*+#4<1+(8& $9;-$(*! 8!#$!("!<(/($'+#/%-C+%!'(D%-C+%!'651*$C+/* 1%7/ .(/012(/(*-+#$)!)9%(%-$( /5(+1*4 (0E+#1 0-$
súlycsoportban küzdhettek meg a bajnoki címekért. A Nyársapáti6#/7/8'89(6:(04*1"(7'*%B#B;/('+(+#9 ,!<*!(2-5!$$(/(+#1"7/$'( /51 /(+!*8?29(%1*1+#$42,7/ =(F(3,4*+/54$'/%( /<,+#!*G(!*!8"- ,$(-*$!%
el a bajnokságon, ahol Kecskeméti Dávid  révén egy diákolimpiai
címet is sikerült megszerezni 42 kg-ban.

Eredmények:

 !"#$%&'(%)%&*#+(,&-./01
42 kg  1. Kecskeméti Dávid
54 kg 5. Tóth Levente

6#' $- (+#1"7/$1 (/#(!2+9(-)!+(%/8!$!%(H%*/; 47/ .(IE %4C+1 
nemzetközi kötöttfogású versenyen vettek részt. Nyársapátról
Kecskeméti Krisztián  utazott el a versenyre. A hat ország04*1"+#4#$J#()!*+! ,#9;-$(A!2)1 E2$/$B()!*+! ,*92(>!C+%!"-$'
Krisztián révén egy ,/(0#2,/3,* sikerült elhozni. Krisztián két51 $1#4+1+(<,9#!2!"(E$4 (/#(!298& $97! (-+(/(8& $97! ('+($E++/2<,9#$!(2!(/#(!22! A!2!'$(-+(!##!2(/#(50 kg(!2+9(0!2,-$(+#!*!#$!("!<=

2015. november 14-én  szombaton a Dorogi NC*! 8!#$!(/( 9'(1*+#4<1+(7/; 1%+4<1$(04*1"
korosztályban a Dorogi Városi Sportcsarnokban. A8'4%.(+!*8?29(-+(%/8!$(%1*1+#$42,1%7/ (&++#!+! (KLM' 8E2B(2-5!$$(+#9 ,!<*!(/(7/; 1%'(CJ"!%-*$.(%&#$?%(%-$ ,4*+/54$'(7'*%B#B(2!4  ,/2=(F(3,4*+/54$'(6#/7/8'896:(2!4 ,(7'*%B#B'(+!*8?29(-+(%/8!$(%1*1+#$42,7/ 
mérettették meg magukat és egy bronzérmet és egy51 $+#!*#9(0!2,!$(01#$/%(!2(/(7/; 1%+4<*B2=
Eredmények:

(,&-./0
52 kg 5. Rehor Orsolya

kadet
43 kg 3. Kása Viktória

Pap Ferenc

14. oldal




