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 !"#"$%&'!$()"*!+,$-.+.*!+"/(
O kkal szomorú ne legyél soha
L épteid kísérje töretlen szerencse0!.#,'!).#1.*!#(-2"3-($(*!4"'"35+!(!'2.4.6#.
O szoljanak el az óévnek sötét árnyai
G úzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai

7!-!8/.+!9"22"$!(!$.'2+.3.$!:#(43&!:6;<!=--=$!4>#!(!#8%!/>#+?!1'"6>3(+"'!-=/;
É vek ha múltok, ha elszálltok napok
V idámságot, örömet számolatlan adjatok
E lfusson most az óévnek malaca
T öbbé ne legyen senkinek panasza

K erüljön betegség, bánat messzire
Í rmagjuk is vesszen mind a semmibe
V ágyaid sorra valóra váljanak
Á lnok szavak többé ne bántsanak
N övekedjen az igaz barátok tábora
O kosan élj, ne legyél ostoba
K ívánom neked, legyen 365 szép ünneped!

szánt gondolataimba nem illik bele, hogy pénzügyi, gazdasági,
önkormányzati problémákról beszéljek. Ezek voltak, vannak,3.'2$.*?!'!#.483.4?!(!*8)/:'.3;@+.'+A3.++.3!(28#+!6"3%"2B$*4(-6!.%5A++?!9"%5!"#/"'"3-B*!%"$6-(:$*(+?!+.#/.22A*!(!-=/;+C D2"4!(EE($?!9"%5!4:$6.$!.#;$**.3!(2"$!3.'2A$*?!9"%5

jobbá, szebbé tegyük Nyársapátot.

Számomra talán az egyik
legnagyobb örömömet szeretném
megosztani Önökkel.

A 2015. év volt az, amely ékes
bizonyítékát adta annak, hogy
Nyársapáton nagyon sok értékes,
önzetlen, segíteni, tenni akaró
ember él. Olyanok, akik szívesen
dolgoznak mások öröméért, akikre
mindig lehet számítani, akik mindig*8'2.*!(2!.%5A++4,*=68'#.C
Történtek olyan események,
változások a településen melyek a
közösségi összefogást példázzák.
Az, hogy ilyen közösség tagja
lehetek, és a magam erejét ennek a
közösségnek a felvirágoztatására
fordíthatom: megtiszteltetés.
Én úgy gondolom, hogy mindig csak.3;#.!'2(E(6!+.*:$+.$A$*?!9:'2!.2/:'2:!.3;#.!(2!.4E.#+?!(!1'(3>6"+!8'
a közösséget.

Köszönöm minden
munkatársamnak, egyházaknak, civileknek, vállalkozóknak
és magánembereknek azt a munkát, mellyel hozzájárultak
ahhoz, hogy településünk szebbé, jobbá vált.

0&+.#+12'324!++5'6!24!$'7&'.".487#9.*6.#'$(:4($;-.&:+.#41+'*</3#!*'=93"&()3+'8>#4.#'2(*%-('&:383"(?
Kis Miklós

polgármester

A karácsony üzenete, a csend, a béke és a szeretet még itt
van a szívünkben. Még ebben a nyugalmas szeretetben
lépünk át az újévbe, ami körülvett minket az elmúlt napokban.
Nem hiszem, hogy akad olyan ember, aki ne ígéretekkel*.26.$8!(2!F-8/.+C!G2!.4E.#!(3()/.+;!+B3(-6"$'>%(?!9"%5
vágyik a megújulásra, akarja
szebbet, a jobbat.

Vajon van-e olyan, aki egy új.'2+.$6;!*.26.+8$!$.!48#3.%.3$8
az elmúlt évet, és ne készítene
összegzést annak hibáiról,.#.648$5.:#;3!H
Minden számvetés eredménye egy
újabb nehezen betarthatóI"%(6(3"4?!8'!.%5?!(2!.3;2;!8/$83':*.#.'.EE!.'2+.$6;!4.%+.#/.28'.C
Mi, emberek nem vagyunk.%5I"#4>*C!J3+8#;.*!'2.4835.'
ambícióink, terveink, értékeink,
másképp gondolkodunk. Abban
viszont mindannyian egyetértünk:
szeretnénk az újév napjait nagyobb
szeretetben, több boldogságban,
jobb egészségben, biztosabb
egzisztenciában eltölteni.
Ennek a mi nagycsaládunknak
számos közös vágya, reménye van.
Ezek a leghétköznapibb dolgoktól
kezdve a legmélyebb érzületekig
terjednek. Vágyunk arra, hogy
itthon érezzük magunkat községünkben, ahol jó megpihenni,
kikapcsolódni, ahol vannak barátaink, ahol biztonságban
tudhatjuk magunkat, gyermekeinket, szüleinket és
nagyszüleinket.!K>#!"35!'"*'2"#!.34"$6+(4?!9"%5!I.3.3;+3.$A3!$.4!D%8#%.+.*
semmit, persze hiába a legnagyobb jóakarat, még így is4.%.':*?!9"%5!(!I.3.3;'.$!E./>33(3+!*=+.3.2.++'8%.+!"E-.*+D/
okok miatt lehetetlen teljesíteni. Egy dolgot azonban biztosra
ígérek mindig a legjobb szándékkal, és mindent meg fogok
tenni azért, hogy a mi Nyársapátunk valódi otthon legyen.7%5!8#2.4?!9"%5!.EE.!(2!F-8/:!*='2=$+;E.?!(2!L$=*$.*
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M(3B%5,38'!*.#.+8E.$!(!)"3%>#4.'+.#!F#!8'!(!*8)/:'.3;@
testület tájékoztatta a lakosságot az önkormányzat elmúlt8/E.$!/8%2.++!4B$*>->#&3?!.'.48$5.:#;3?!-=/;E.$:!+.#/.:#;3C
Kis Miklós polgármester úr köszöntötte a megjelenteket,
majd a 2015-ös év eseményeit vette sorra.

Nagyobb esemény, beruházás nem történt ebben az évben,
ez az év az elszámolások éve volt, valamint felkészülés a*=/.+*.2;!8/.*#.!(!)>35>2(+"*!'2.4)"$+->E&3C!N/!.3.-8$
elkészültek a csapadék-víz csatorna elvezetési tervek,#.4839.+;3.%!4:9(4(#(EE!*:D#->*!(!'2>4B$*#(!4.%I.3.3;)>35>2(+"+C!<($B>#E($!E.I.-.2;6=++!(!'2"1:>3:'!183F!+,2:I(
kiosztása.
Sikerült a Pátria Takarékszövetkezetet megtartani
településünkön, továbbra is napi szinten várja a lakosokat.
A katasztrófavédelem megkereste községünket is a migránsA%%5.3!*()1'"3(+"'($?!*=+.3.2;.$!*:!*.33.++!-.3=3$:!(2!.'.+3.%.'E.I"%(6>'#(!(3*(34('!8)A3.+.*.+?!4.35!(!4,/.3;68':!9>2!8'
a sportcsarnok épülete.
Az ívóvíz szolgáltatás átállása, a Bácsvíz Zrt.-hez való1'(+3(*"2>'!2=**.$;4.$+.'.$!4.%+=#+8$+C
Továbbra is napirendi ponton van a 441-es út mentén a
kerékpárút megépítése, ez azonban nemcsak Nyársapáton
múlik, mi mindent igyekszünk megtenni annak érdekében,
hogy mihamarabb elkészüljön ez a beruházás.O(/(''2(3!.3*8'2A3+!(2!&/"6(!*A3+8#:!->+8*(:$>3!(2!.3;D#>'"*$(*4.%I.3.3;!/86;!%B4:'2;$5.%!3.#(*>'(C
Júliusban megrendezésre került hagyományos
lecsófesztiválunk a kúria udvarán, melyen Lázár János4:$:'2+.#.3$=*'8%.+!/.2.+;!4:$:'2+.#!:'!4.%+:'2+.3+!4:$*.+?
több település polgármestere elfogadta meghívásunkat.
Méltóképpen ünnepeltük augusztus 20-án az államalapításA$$.)8+!(2!.3;2;!8/.*9.2!9('"$3&($C!P2.)+.4E.#E.$!:'48+
megrendeztük a Szüreti mulatságot, a színvonalat minden
évben próbáljuk emelni.Q8)/:'.3;!+>#'(:44(3!+.'+/8#+.3.)A38'A$*=$

Krasznahorkaváralján egynapos kiránduláson jártunk.
A tornaterem 25 éves fennállásának évfordulóját idén
ünnepeltük.
Büszkék lehetünk birkózóinkra, akik Nyársapát hírnevét
határainkon túl is öregbítik.
Az önkormányzat megvásárolta az Új u.2. szám alatti ingatlant,
az átalakítással kapcsolatos tervek elkészültek egy 18'2.4835.'!4"+.3+!'2.#.+$8$*!*:(3(*D+($:?!(!I(3B!I;+.#8+!.22.3(2!8)A3.++.3!'2.#.+$8$*!.%5E.$5:+$:?!/(3(4:$+!+8#*;!EB#*"3(++(3
színesítenénk.O.#/.:$*!*=2=++!'2.#.).3!(2!"#/"':!#.$6.3;?!(!%5&%5'2.#+>#8)A3.+8$.*!I.3F-D+>'(?!(2!&/"6(!+.+;'2.#*.2.+.?!*=2)"$+:!I,+8'.
valamint villanyhálózatának teljes felújítása.
Az önkormányzat a tavalyi évhez hasonlóan idén is pályázott(!'2"1:>3:'!183F!+,2:I>#(?!4.35$.*!*.#.+8E.$!RST!4U!I>+
kapott, mely a lakosok között kerül kiosztásra a benyújtott
kérelmek alapján.G!6,3;B+(*!#.$6E.+8+.3.!.EE.$!(!9&$()E($!4.%+=#+8$+CV(%5!6"3%"*!$.4!+=#+8$+.*!(!I(3BE($?!(4:!(!#.$6;#::$+82*.68'.*.+!:33.+:?!.2!4:$6.$*8)).$!)"2:+D/$(*!+.*:$+.$6;(!I(3B!83.+8+!+.*:$+/.?!.2F+"$!'2.#.+$84!4.%*='2=$$:!W5;#:
Gábor egész éves munkáját.G!4,/.3;68':!9>2!I"35(4(+"'($!*A3=$E=2;!#.$6.2/8$5.*$.*
ad helyszínt.G!4.%A#.'.6.++!/86;$;:!>33>'+!%5"#'($!E.!+B6+B*!+=3+.$:?!(2F-!/86;$;!O&+9!X.$>+(!*.1'*.48+:!3(*"'?!F%5!3>+"4!-&3!8#2:
magát Nyársapáton, kezd beilleszkedni.X8'2.4#;3!D%5!3>+"4!(!4=%=++A$*!>33&!8/.+?!#.483.4!-=/;
ilyenkor több megvalósulásról tudok majd beszámolni.
Kis Miklós polgármester úr beszámolója végén mindenkinek4.%*='2=$+.!(2!.34F3+!8/!'.%D+;!4B$*>->+CK(-6!*=/.+*.2.+.*!(!*8)/:'.3;*!8'!(!3(*"''>%!#8'28#;3!(
kérdések és hozzászólások.
Tóth Tibor alpolgármester úr elmondta, hogy az iskola
életében megtörtént váltás sajnos nem sikerült valami jól,
amióta az állam kötelékeibe került az intézmény sajnos
vannak problémák. Nagyon szép kert valósult meg a templom
kertben, ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a4.%/(3&'D+>'E($!*=2#.4,*=6;!4B$*>->+C!RYSR@E.$!*.#A3+.4(!+.3.)A38'#.?!(2&+(!$(%5"$!'"*(+!I.-3;6=++!V5>#'()>+?!(*B3+F#(!+.#8$!:'!/($!I.-3;68'?!/($$(*!.3;(6&4,/8'2.:$*?!-&
érzés ezeket az embereket meghívni a különféle
rendezvényeinkre. "%$>#!Z'+/>$!*8)/:'.3;!F#?!4:$+!(!)8$2A%5:!E:2"++'>%!.3$=*.
elmondta, hogy Nyársapát község pénzügyi helyzete stabil,($5(%:!%"$6"*!$.4!4.#A3+.*!I.3C!G!3(*"''>%!I:2.+;*8'2'8%.4.%I.3.3;C![35($!%8).*?!.'2*=2=*!4.%/>'>#3>'(!/($!+.#/E.$?
melyek a köz érdekeit szolgálják. A civil szervezetekkel
kapcsolatosan csak annyit szeretnék elmondani, hogy van
néhány nagyon aktív szervezet akik öregbítik településünk
hírnevét, de a többség sajnos inaktív.
Kis Miklós polgármester úr a civil szervezetekkel
kapcsolatosan elmondta, hogy a tervek szerint februárban a/.2.+;*.+!4.%)#&E>3-(!=''2.9D/$:?!9:'2.$!(2!3.$$.!(!-&?!9(4:$6($$5:($!-&3!4,*=6$8$*?!.3;#.!/:$$8*!(!I(3B!83.+8+C
Ócsai Sándor a járdák és utcák rendbetételének
szükségességével kapcsolatosan tette fel kérdését.\"3%>#4.'+.#!F#!.34"$6+(?!9"%5!-=/;!+(/(''2(3!+.#/.:!*=2=++
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GAZDAFÓRUM N YÁRSAPÁTON

A Nyársapáti Gazdakör és a Pátria Takarékszövetkezet'2.#/.28'8E.$!+>-8*"2+(+&!I&#B4!2(-3"++!(!4,/.3;68':!9>2
nagytermében 2015. december 11-én 16 órától, melyre'2.#.+.++.3!/>#+>*!(!I(3B!4.2;%(26('>%:!/>33(3*"2&:+?
gazdálkodóit.

Kis Miklós polgármester úr ñ aki egyben a Gazdakör elnöke:'!]!*='2=$+;-.!B+>$!^M83:%!+.3.!(!)"9>#?!3.9.+;'8%.*!(2(%#>#%(26('>%E($_!1D44.3!9(339(++(*!.3;(6>'+!(!I&#B4#8'2+/./;:!M&#:>$!`"3+>$+&3?!(!O(*(#8*E($*!`#+C!/.2.+;(%#>#'2(*8#+;-8+;3C!G!*=/.+*.2;!$():#.$6E.$!(
„Földvásárlások finanszírozása” tárgyában Gergely Zsolt, a\>+#:(!O(*(#8*'2=/.+*.2.+!9:+.3.28':!A%5/.2.+;-.!+(#+"++
tájékoztatót. A kérdésekre, felvetésekre adott válaszok után
kötetlen, jó hangulatú beszélgetéssel és finom vacsorával
zárult a Nyársapáti Gazdakör évzáró fóruma.

Kis Anita

szerepel a kisebb javítási, karbantartási munkálatok elvégzése,6.!*"4"35(EE!E.#B9>2>'#(!:35.$!+8#.$!.%5.$3;#.!$:$1'!*:3>+>'C
Sajnos jelen pillanatban ilyen irányú pályázatra nincs3.9.+;'8%C B1'F9>25!W5=#%5!I.3'2&3(3>'>E($!(!aaR@.'!I;F+!4.$+:
kerékpárút megvalósulásával kapcsolatosan fejtette ki
gondolatatit, elmondta, hogy több éve megszállottja ennek a
témának. Az üggyel kapcsolatosan 3 oldalas levelet intézettb>2>#!<>$"'!4:$:'2+.#.3$=*'8%.+!/.2.+;!4:$:'2+.#9.2C
Bucsúházy György segítségét, szakmai tapasztalatát
felajánlotta az önkormányzatnak, hogy amiben csak tud
segítségét adja, ahhoz, hogy a várva várt kerékpárút végre
elkészülhessen.
Kis Miklós a felszólalásra válaszul elmondta, hogy sajnos
Pest megyében kerékpárútra elkülönített összeg nincs
betáblázva ebben a ciklusban.
Polgármester úr megköszönte a részvételt minden kedves
megjelentnek.

Nyársapát Község Önkormányzata

GYERTYAGYÚJTÁS A TEMPLOM  !"##$
TÉREN

„Karácsonyra várva
Adventi gyertya ég,
Lelkünk ne legyen bezárva,
Ha ránk ragyog az áldott ég.”

 !"#$%&#!'()*+,!-.%/0123#%.!4/%4.! 

V"/.4E.#!/8%8$!8#+.'A3+.4!(##&3?!9"%5!(!+.4)3"4!.3;++
adventi koszorú készül, amelynek gyertyáit közösön fogjuk
meggyújtani.

Bevallom, kétkedtem. Ugyan ki fog oda elmenni? Azt
tapasztalom, hogy egyre inkább befelé fordul mindenki, a
közösségi rendezvényekre ugyanazok jönnek, nagy az
érdektelenség. Úgy gondoltam, nekem mégis ott a helyem.

G2!.3';!4.%3.).+8'!(**"#!8#+?!(4:*"#!*=2.3.6+.4!(!+.4)3"4
felé. Autók sora parkolt az út mellett, a járdán sétálva*=2.3.6+.*!(!1'(3>6"*?!%5.#.*.*?!:6;'.*C!K.''2:#;3!8#2;6=++
a tea és a forralt bor illata, szép karácsonyi dalok szóltak a
hangszóróból. S ezek mellett ott volt háttérnek a szépen
megvilágított templom.Q()+B$*!4,'"#+?!8+.3+@:+(3+?!6.!.2.*$83!'"**(3!I"$+"'(EE(+?!(2JWcdOO!dVVJ\bNP!8348$58+C!G2"*?!(*:*!98+#;3!98+#.
ott voltak, érezhették, hogy egy közösséghez, a falu
közösségéhez tartoznak. Tudom, hogy nagyon sokan tettek
azért, hogy ez a négy adventi vasárnap ilyen jól sikerüljön.
Tettek, adtak, önzetlenül, önként. Pedagógusként mégis(2"*(+!(!'2A3;*.+?!$(%5'2A3;*.+!'2.#.+$84!*:.4.3$:?!(*:*.39"2+>*!%5.#4.*:*.+?!B$"*>:*(+?!4.#+!;*!4>#!'2"*->*?
tanulják, hogy milyen jó együtt lenni, együtt ünnepelni! D2"4!E.$$.?!9"%5!;*!8'!(2"*!:'?!(*:*!:68$!$.4!/"3+(*!"++?-=/;#.!.%5A++!%5F-+-B*!4.%!(2!(6/.$+:!*"'2"#F!%5.#+5>:+e

Tisztelettel: Balogné Benkó Zsuzsanna
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  !"#$!%&'()
„M IKULÁSOK  KARÁCSONY A”

 !"#$%&'(')*'+%,-./%(0123+2343/%&56'6722%8%9+.296%:/2'+;42<=>?'/50%'67;&.02%2'4:/2@'22'4%)'A%;%AB'+)'4'4%9=C&./4*;/DE:4F6.0C4%4;+.(0C/B;G%(<))'6$%H?%'67;&.0*;/%/;AB
hangsúlyt fektettek a környezettudatos magatartásra, a):4F6.0=.+.0%)'66'22%'?%=C62%;%I7%)C2<=F)$%H%I70?'+'J674'60?342'4%;%/;AB=.+C0*;>%;@C6%4163/*3?7%4.+C0%@;2.0C44;62;6.64C?2;4>%):/2%J56&.F6%0?'//B'?'22%6'='A7>%'A50?05A2'6'/
ételek a gyorséttermekben, zaj, mozgásszegény életmód.E:/&'/%AB'+)'4%/;AB%56='?'22'6%2'4:/2'22'%)'A%;?%'67;&.02$
A gyerekek boldogan és ügyesen válaszoltak a feltett45+&50'4+'%50%5/'4'62'4>%)C?CA2;4%;%0?'+'J6744'6%'AB122$K;ABC/%@;/AF6;2C0;/>%)'A@:22'/>%/'='2500'6%2'62%'6%;%&56'6722$H%0?'+'J674%0?'**/56%0?'**%L'6)'?'44'6>%&<0?6'22'64.J+.?2;22.4%'6%;%AB'+)'4'4'2$%E:F2./%=5A'2%5+2%;?%'67;&.0>
a csoportok külön is beszélgettek a környezettudatos
magatartásról, illetve a falusi és nagyvárosi élet4163/*05A':+76$
Reméljük, ezentúl fokozottabban odafigyelnek
környezetük tisztaságára, az egészséges táplálkozásra
és a rendszeres testmozgásra!

M IKULÁS  AZ  ÓV ODÁBAN

2015. december 4-én óvodánkba is megérkezett a régen vártE:4F6.0$%M'2'4%92;%450?167&21/4>%6'='6'4'2>%+;L?C4;2450?<2'22'4%;%AB'+)'4'4>%;)'6B'4'2%;?%'6725+*'%'6@'6B'?'22
Mikulás postaládába dobtak be. Így juttatták el kívánságaikat,45+50':4'2%;%N56;J9@C?$%O?'/%;%/;JC/%&56'6722%;%)P='67&50:
házban egy nagyon hangulatos, zenés, interaktív színházi'67;&.02%/5?@'22'4%)'A%;%AB'+)'4'4%DQ:@'?%L3/%;%E:4F6.0RG
címmel. A már ismert rajzfilm slágereket örömmel dúdolták'67;&.0%43?*'/%;%AB'+)'4'4$H?%'67;&.0%=5A5+'%)'A5+4'?'22%;%E:4F6.0$%K;AB-/;AB3+3))'6%ICA;&2.4%S2$%H?%'67;&.0%F2./%;?%9=C&.*;/%:0
meglátogatott bennünket a Mikulás. Lovas szánját ujjongó
gyermeksereg követte az óvodáig.
Minden óvodai csoportot meglátogatott a Mikulás. AAB'+)'4'4%='+0'44'6%50%&;6C44;6%430?3/232254%S2$%N56;J9
kedvesen elbeszélgetett a gyermekekkel, majd kiosztotta az
ajándékokat.
Minden gyermeknek írt levelet, amelyben jó tanácsait írta le.
Az ajándékoknak nagyon örült mindenki.

 !"#!$%&'()#(!$'*+,-$.#)/$)'(0"()("#&123
munkaközösségnek, hogy a Mikulás gazdag ajándékot
tudott hozni minden kisgyermeknek.

Köszönjük a Télapónak és a Télapót szállító lovas hintó45#5/2%0$5'6(7*8.(5995$()#(0495$(3"(511-/*8)//)'
hozzánk.

Jézus Názáretben eltöltött 30 csendes évében
sokszor csak ürességet, jelentéktelenséget,I56'6)'2'0%L'6?50/56416:05A'2%6.2F/4$%H?%;%25/B>%@CAB%7%:0%562'

a korabeli zsidók teljesen hétköznapi életét, majd pedig
egyszer csak Isten tekintélyével lépett fel, a keresztény hit'AB:4%6'A/;ABC**%4:@<=.0.=;6%.66F/4%0?')*'/$%O?2%;?%P+2%;?
ember megpróbálja kitölteni, fantáziájával kiszínezni. Könnyen*'6.2@;2LF4>%@CAB%):/&'/4:%30?23/30'/%I56%;%4:(0:/B05A276>%;@5243?/;J:0.A296>%;%(0'/&276>%;?%'AB0?'+P05A276$%TC40?C+
egész vallásos életszemléletünk hamis ñ azt gondoljuk, hogy
valami nagy dolgot kell tennünk, valami fontosat kell életünk0C+./%=5A@'?=://1/4$%K.?.+'2%;++;%2;/<2>%@CAB%=5A07%0C+C/U02'/%/')%;?2%=.+L;>%@CAB%/;AB%)P='4'2%;64C00F/4>%=;AB%5+2'0?'/='&L1/4%V*.+%'?%@C??.2;+2C?:4W>%@;/')%'AB0?'+P'/
szentek legyünk. Nem jó emberek, nem becsületes polgárok
vagy feddhetetlen jellemek legyünk, hanem Szentek!
Jézus gyermekkora nélkülözött mindenféle rendkívüliséget.
Ennek bizonyítéka, hogy amikor visszatér Názáretbe, s@;66L.4%;?%:22'/:'4%):/&'/I'676>%@CAB%2;6./%S%;%E'00:.0>
felteszik maguknak a kérdést: „nemde az ács fia csupán?”
Nem tett csodákat, nem volt kis zseni, vállalta az emberiI'L67&50%):/&'/%)C??;/;2.2$%U).&4C?C22>%&C6AC?C22>%'='22>
ivott, elfáradt, megpihent, egyszóval megszentelt mindent.
Newman bíborost kérdezték egyszer, hogy miben áll az
életszentség. Ezt válaszolta: „Ne maradj ágyban, amikor
elérkezett a felkelés ideje, pontosan feküdj le. Végezd el432'6'?7%:).:&;2>%56L%U02'/%L'6'/6525*'/%'A50?%/;J%50%65AB=:&.)X%Y0;4%'AB%/;J%;?%56'2Z%5*+'&50276%;?%'6;6=.0:A$%H%);:
napon kell felismernem az Úr látogatását, a jót megtennem50%;%*P/2%'64'+16/3)$G
Szilveszterkor talán néhány pillanatra visszatekintenünk az
elmúlt évünkre, s hálát adunk a kapott javakért. A zsidóságban:0%/;JC/2;%=:00?;%4'66'22%')654'?/:'%;%(0;6.&/;4%;?%70:
Egyiptomból való kivonulásra, s a mózesi törvények
ajándékára. A hála kiemel bennünket magunkból, világossá
teszi számunkra, hogy nem én vagyok az életem középpontja
és célja, hanem az, Aki alkotott engem. Istennek nem az a
dolga, hogy ellásson és támogasson engem. Karácsonykor
nem azt ünnepeltük, hogy Isten valamit ajándékozott nekünk,@;/')%[/);A;%65J'22%*'%;%):%*P/30>%AB;+69%=:6.AF/4*;Z%\'6'
élhessünk életünk minden pillanatában, nem vagyunk
magányosak soha többé.M.6.2%;&@;2F/4%0C4%):/&'/5+2Z%)'A7+:?'22%*'//1/4'2%;?%:&':
évben is az Isten, egészséges lehetek, vannak barátaim, de
ha ezek nem lennének meg, akkor hálátlan lennék? Ha ezek
nem természetesek, akkor már nem szeret az Isten? Fontosak
az ajándékok, az örömök, de Isten, aki mindezeket adja, aki
irányítja az életemet, aki az én örök életemet adja, aki halálos
ágyamon sem hagy majd magamra, még értékesebbnek
kellene lennie…

dr. Maczák Tamás

SZENTÍRÁSMAGY ARÁZAT
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SZÍNHÁZBAN  AZ  ÓVODÁSOK

 !"#$%&'(')*'+%]-./%;%/;AB(0CJC+2C0C4%0?</@.?:%'67;&.02/5?@'22'4%)'A%;%/;AB47+30:%)P='67&50:%@.?*;/%DQC=;%Q3=:
karácsonya” címmel. A gyermekek izgatottan figyelték a
mesét, amelyben Télapó megbetegedett, így nem tudott
eljutni a gyermekekhez. Szerencsére Frédi elvállalta, hogy);L&%7%6'0?%;%N56;J9>%50%<AB%):/&'/%AB'+)'4%)'A4;J@;22;%;
várva várt ajándékát. A színdarab különlegességét és varázsát;?%;&2;>%@CAB%;?%'67;&94%;%^;6);&B%_B7?7%`62;6./C0%U04C6;
tanulói és tanárai voltak. Nagyon szép tánckoreográfiákat)F2;22;4%*'$%H?%'67;&.02%@;2;6);0%2;J0=:@;++;6%430?3/254
meg a gyerekek.

KARÁCSONY  AZ  ÓVODÁBAN

2015. december 14-én rendeztük meg hagyományos
karácsonyi ünnepségünket.  Az óvoda az advent heteiben1//'J:%&<0?*'%3623?322$%H%(0CJC+20?C*.4>%;?%3623?74>%;?%'6725+>
a bejárat karácsonyi pompában, ünnepi díszben ragyogott.
Hangulatos zenével, ünnepi fényekkel vártuk az óvodába5+4'?74'2$M52I7%+'AA'6%;%AB'+)'4'4'2%I'6&<0?<2'22%4;+.(0C/BI;%ICA;&2;
az óvodában.^56'6722%8%9+.296%;%2')J6C)*;/%+'/&'?214%)'A%4;+.(0C/B:
ünnepségünket. Köszönjük minden kedves vendégnek és
meghívottnak, hogy eljött közénk és velünk együtt ünnepelt.H?%1//'J:%)P0C++;%):/&'/%(0CJC+2%='+0'44'6>%&;6C44;6
készült.
Az ünnepség után visszasétáltunk az óvodába. Nagy
meglepetésünkre a Jézuska minden csoport karácsonyfája
alá ajándékot rejtett el. Csillagszórókat gyújtottunk, karácsonyi
dalokat énekeltünk, majd izgatottan nekiláttunk az ajándékok
kibontásához. Nagyon sok szép játékot és mesés könyvet
kaptak a gyermekek ebben az évben is. Minden gyermek
boldogan játszott az új játékokkal. De nem csak játékokat+'L2'22%;?%;L./&54&C*C?>%@;/')%AB3/B3+P%*.*C4;2%:0$
 !"#!$%&'()#(!$'*+,-$.#)/$)'(0"()("#&123("#5+45#5/$5'
a támogatását, hogy ilyen sok szép, értékes és ízléses
ajándékot kaphattak óvodásaink!

Karácsonyra minden gyermek kapott ajándékba egy-
egy játékot és szaloncukrot is, amelyet ezúton is
köszönünk minden felajánlónak (SzSz, önkormányzat,
Százforintos bolt)!

abc^b_%de%OTfNOK^SN%Qg\`KhKQ
MINDENKINEK!

Óvoda közössége

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

DIÁKÖNKORMÁNYZAT HÍREI

M IKULÁS  JÁRT  AZ  ISKOLÁBAN …

 !"#$%&'(')*'+%i-5/%'66.2CA;2C22%@C??./4%c;JJI36&+76%;
jóságos Mikulás a gyerekek nagy örömére. Reggel, a*'L.+;2/.6%ICA;&2;%;?%:04C6.*;%5+4'?7%2;/F694;2$%dAB%)'@'22'4
a nebulók a saját osztályukba, ha énekeltek vagy verset
mondtak a Mikulásnak, aki egy-egy szaloncukorral díjazta a
bátor diákokat.

K ARÁCSONYI  DIÁK -DISCO

2015. december 11-én rendeztük meg az óév búcsúztató&:.4-&:0(C/4;2>%)'6B+'%0C4%;6090%50%I'6070%'66.2CA;2C22$%E:/&'/
korosztály lelkesen várja az ilyesfajta programokat.
Lemezlovasaink voltak Molnár Csaba és Holló István. Nagyon
köszönöm nekik a segítséget! Fergeteges hangulatot
varázsoltak a 8. osztályos tanterembe.H%&:0(C%:&'L'%;6;22%)P43&322%*1I5>%;@C6%0?'/&=:(0'4'2>%1&<274'2
lehetett vásárolni.
Köszönöm a felajánlásokat és hálás szívvel köszönök
mindenfajta segítséget!

ÉDES PILLANA TOK  AZ  ISKOLÁBAN …

2015. december 16-án tartottuk az immáron már
hagyományossá vált süteményvásárunkat, melyre a sütni0?'+'27%0?1674%@C?2.4%;%I:/C);**/.6%I:/C);**%012')5/B'4'2$O?2%):%0')%*:?C/B<2L;%LC**;/>%):/2@CAB%;?%'607%0?1/'2%:&'L'
alatt az édességek 70%-a elfogyott. Ezúton szeretném)'A430?3//:%;%6'64'0%0?1674%0'A<205A52%50%4<=./C)>%@CAB
2016-ban is maradjon meg ez a lelkesedésük, amivel a
gyermekeiket segítik, támogatják!

H%+'/&'?=5/B'4'/%*'IC6B2%300?'A*76%;%AB'+)'4'4
karácsonyát tettük szebbé. Minden osztály kapott külön;L./&54(0C);AC2%;%4C+C0?2.6BF4/;4%)'AI'6'67'/%;
karácsonyfa alá, amit lelkesen bontottak ki az ünnepség
után.

Remélem minél nagyobb és több örömben lesz részük a
gyerekeknek a kapott játékokkal!

 !""#$%&'()*#&!+,-%,.'/+%01)2#3(1(24
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#, (+-".*$!%/0!%&'($
ÉVZÁRÓ  ÖSSZEJÖVETELEK  A  !"#$%&'() HÁZBAN

 !"#$%&'()*+!,-.!/+$+&!*.%0$%.%12%3!)*!/*45401263!6(411,421!6.!)$!74&86"-2!,)10'&!,)10%9!:.-";3!<=>?@A%2%B80%!2'11C!6"+2%3!26B842!D0E&E239F6BG6+3!3D.E&!3%0E&1%3!3+!6.43!6.!D2.%1&%2C!631H$!*%BH1'3C
akikre szinte minden rendezvényünkön számíthattunk.

Hálásan köszönjük a sok-sok munkát és a feledhetetlen
fellépéseket!

I%/%"A%0!3D.%5)1'&!1DAA!*.%0$%.%1!)*!/*45401!"%B16014116
évzáró összejövetelét, ahol kötetlen formában, szeretetteljes
légkörben, finom falatok mellett számoltak be az elmúlt év%*%")28%+0'&C!)*!+11!3D*.D21)3!"%B!1-"4B61J+3!*%BH1*)B)1+*9!KB%2!GJ!,62B;&61L!0%2(%.$)228%&!AL/*L.411!<=>?@1'&!6
Nyugdíjas Tánckar, a Nyársapáti Népdalkör, a Gazdakör,
a Nyugdíjas Klub tagjai és a Zumbás lányok is.

Köszönjük, hogy velük lehettünk és reméljük, hogy !"#$%&'(&()*+,-./-012&$* 023
563(74&8"!#9+1#&.7:.1;!

DÍSZVILÁGÍTÁS

Advent utolsó vasárnapján ismét kigyúlt a több mint 40000
pici izzó, hogy hirdesse a szeretet ünnepét és fényt hozzon):/&'/%/B.+0;J.2:%50%;%43+/B'?7%2'6'J1650'4'/%567%')*'+0?<=5*'$%K;ABC/%0C4%3/?'26'/%2.)CA;29%50%0'A<27%)F/4.L;4'66'22%;@@C?>%@CAB%;%ii"-'0%j2%)'66'22%65=7%;6;J<2=./B:%J;+4
felölthesse díszruháját mindannyiunk örömére.
Köszönjük Nyársapát Község Önkormányzatának támogatását
a fényfüzérek vásárlásához, Öhler Tibor és Öhler Gábor3/?'26'/%)F/4.L.2>%;4:4%I.+;&20.AA;6%):2%0')%23+7&='%+;42.4
fel a fákra az ezernyi kis lámpát, és köszönjük ñ nevek említése/56416%-%):/&'/%0'A<27/4%4524'?:%)F/4.L.2>%2.)CA;2.0.2>
mellyel hozzájárultak a díszvilágítás létrehozásához.

Hálás köszönet dr. Évin Sándornak és családjának, akik
nélkül nem gyönyörködhetnénk évtizedek óta ebben a
karácsonyi fénycsodában.

A Karácsonyi Csillagokért Alapítvány parkja ez évben is várja
vendégeit minden este egészen Vízkeresztig.

Nagyné Kovács Éva

CSALÁDIAS KARÁCSONY

Számomra és remélem sok nyársapáti polgár számára is
boldogító érzés, hogy advent, karácsony talán még soha nem
volt ennyire ünnepi és közösségi élmény falunkban.
Az iskolai ünnepségünket úgy képzeltük el, hogy alakítunk
egy óriási családot, ahol az ovisok és szüleik, az osztályok, a)'A@<=C22%='/&5A'4>%;%I'665J74%'AB-'AB%;0?2;62.+0;0.AC2
alkotnak.

Most nem kívánom újra név szerint ünnepélyesen megköszönni
vendégeinknek, hogy elfogadták meghívásunkat, illetve aI'665J7%*;+.2C4%:A5/B'0>%0?'+'2'22'6L'0%)P0C+.2>%&'%3+34%@.6;
érte. A sok értékes ajándék, a rengeteg édesség (köszönet
az önkormányzatnak), a tea, pogácsa, mind-mind szívet-)'6'/A'27%)C)'/2F)%=C62$%H/AB;64;%k%+5A:%4'&='0%4C665A;
ñ születésnapi köszöntése, valamint a közös kézfogás a
fináléban talán az érzelmi csúcspontot jelentették.

Feltehetjük a kérdést: mit ér a NAGY SZERETET ñ majd
jönnek a hétköznapok, a durvaság, türelmetlenséggel,
irigységgel stb. Ez lehet, hogy így van, de az ÜNNEPRE
minden közösségnek szüksége van! Ugyanúgy a szeretetre
is. Minden rosszaság, deviancia a haragból, a szeretet hiányából
fakad. Tehát mit kívánhatnék 2016-ra ñ ami nagy
változásokat, átalakulásokat sejtet? Adjunk magunknak és
másoknak is szeretetet ñ FELTÉTEL NÉLKÜLI JÉZUSITfOlONONON$%H%23**:%'6:/25?7&:4%);A.296$%\;AB%:/4.**%;
JÓISTEN igazságos akaratából.
Nagyon örömteli, hogy sokan voltunk, úgy a vasárnapi
gyertyagyújtások alkalmával, mint az iskolai ünnepségen,
vagy a 24-i ünnepi szentmisén.

Jó lenne, ha egyszer-egyszer azok az emberek is eljönnének
ezekre a jeles napokra, akiknek az ideje egyébként)'A'/A'&/5$%N;6./%;44C+%74'2%:0%)'A5+:/2'/5%;?%;?%5+?50>;):%=;690?</P6'A%;?%300?'0%L'6'/65=7%0?<=52%.2L.+2;Z%)'//B:+'
jó együtt lenni, együtt örülni, együtt ünnepelni, lélekben is a
hétköznapok fölé emelkedni.

Tisztelettel: Tóth Tibor
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A GYER TYAGYÚJTÁSOKRÓL  ÉS A DÍSZVILÁGÍTÁSRÓL

NÉHÁNY  KÉP
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I. Boszi Bál

Sok szeretettel várunk minden kedves hölgyet
2016.01.16-án ( szombat) este 7 órakor megrendezésre !"#$%&I. Boszi bálra !

Helyszín:&'()!$%*+,-&./0
Zene: Mihály Zoltán

 !"#$%&&12223453%
6$%)+4!$7!8

 megvásárolható:

Százforintos bolt, Anikó
Fodrászat, Coop bolt,9):*;<&'()!$%*+,-&./0=

Megjelenés: piros és fekete ruhában.

A legszebb, illetve legötletesebb jelmezeket díjazni fogjuk!

Tombolával, büfével, zsíros kenyérrel, forralt borral'()*+,-./+0!+-,!0'!1-#)0!,"%0%2-!34-,/1
boszorkánykodásra!

ÉJFÉLI  MISÉN ...

>?&+))!$&!0!$%44&)!0!4!44&+*!,;8@/'& +0!83:A);<&12&+)!, :":'7;8&!$%,0B"&+C3+$-&'-,+"!=&D&4!'E$:'&:44.:8:,&.!$@
volt nekem már akkor, hiszen hetenként többször ministráltam.
De az éjszakai, misztikus templomi fények, meg a nagy
tömeg és a jászol a kis Jézussal olyan hatással voltak rám,
hogy csak a mostani éjféli misével tudom összehasonlítani.
Amikor templomunk alapját ástuk és betonoztuk tudtam én,
hogy egyszer majd megtelik jóakaratú emberekkel a mi kis
templomunk. Csak azt nem hittem, hogy még én is megérem.
Azt, hogy olyan szép számmal voltunk a mi kedves, ifjú
lelkiatyánkkal együtt köszönöm keresztény testvéreimnek+,&;&C9&F,4!88! <&.:A@&:*;&)!0!44!&% !4=D& B)!4 !0%&);,/"8;E&-,&-A!8&,0+E&,0/'';$&)!44#8 &"+,04&;
szentmisén.

G+"!'&;& !*)!,&.H)%&4!,4)+"!-'!4<&.:A@&CBCC!8! &!0I4/8&-,
minél többen, hogy ne mondhassa senki:

„Minek építettétek ezt a templomot?”

Külön köszönetet mondok az énekkarnak és kedves)!0!4%C+8! &,0H)!4&'!$!8A!4%&,0!"!E$+,# +"4=
56'(+7.8-9734-:;-<=-!1;2!+0%2-2!34!->7"0733(
mindnyájunknak az Úristen.

Fodor Feri bácsi

MEGHÍVÓ

MAGYAR  K UL TÚRA

NAPJÁRA

Sok szeretettel hívjuk és várjuk a falu lakosságát
2016. január 25-én

15 órára;&'()!$%*+,-&./07;<;.:$&J,;$/*-;,&C!$$!A(&)!",':8*/,,;$<&7!,0+$A!4+,,!$
ünnepeljük közösen a Magyar Kultúra Napját.

Január 22. a Himnusz
születésnapja. Kölcsey Ferenc

ezen a napon fejezte be a
Himnusz megírását 1823-ban a
kézirat szerint. 1989 óta erre az

eseményre emlékezünk a
Magyar Kultúra Napján.
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  !"#$%&#'
K@/",;E/4:8<&;0&:"):,-&"!8*!$%&'!$$!44
felújított családi ház eladó.
I.ár: 6,9 M Ft.

Érd.: 06-70-500-5049

ELADÓ

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

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

ELADÓ

Nyársapáton a postával szemben ZrínyiL- $9,&I4J;&M=&,0/'&;$;44&$+)%&J,;$/*-
ház, melléképülettel, nagy udvarral
összesen 1236 m2.
Irányár: 4 M Ft

N"*! $%*8-&06-20-322-1884, Koroknai
István Nyársapát, Öreg d.3.

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

N"*! $%*8-O Fazekas Ferenc ( Epres
u.8. )

Anikó Fodrászat

Sok szeretettel várom régi és új
vendégeimet.

Nyitva tartás:.+43%P,0!"*;PE+84! O
13:00 ñ 18:00

kedd-csütörtök-szombat:
08:00 ñ 12:00

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

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

ELADÓ

Nyársapáton, az Ugyeri utca 1. szám;$;44&$+)%& :'3:"4:,<&1&,0:7;<& :8@./,
melléképület, alatta pincével, 550 m2
bekerített területtel eladó.

Q;$;'-84&C;E/8&E!"'!4!0%A+E&!$;*9=
N"*! $%*8-O

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

vagy az 53/389-054 telefonon
lehet.

ELADÓ

Nyársapát központjától 1,5 km-re,RC,0!"(&/$$;E:47;8&$!)%&B,,0 :'3:"4:,
80 m2-es tanya melléképületekkel
ólakkal. A tanya körül 5 ha szántó van
3 kúttal, ipari árammal.

Tel.: 06-30-579-8245

NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT AJÁNLATA

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

S:"'/0:44&,:8 ;<& :$7/,0.R,&'!A"!8*!$.!4%T
Kolbász töltést vállalok!

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK MINDEN KEDVES
VÁSÁRLÓMNAK!

KEDVES OLVASÓINK !

HIRDETÉS  FELADÁSÁRA  MINDEN  HÓNAP  UTOLSÓ  NAPJÁN  12 ÓRÁIG

VAN  !"!#$%&'.

EZT  AZ  ()$*+,#OT  -./!#$!, CSAK  A HÍRMONDÓ  -./!#-!0$
SZÁMÁBAN  JELENIK  MEG  HIRDETÉSÜK .

Szeretetben, békességben gazdag boldog új évet
kívánunk minden kedves olvasónknak!

 !"#$"%!&'%()

FOLYAMA T OSAN 12-.)$
PROGRAMJAINK :

zumba:
kedd 17 órától

torna:.+43%<&J,#4B"4B &1U&9"/49$
lányok-asszonyok klubja:

csütörtök 14 órától



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. december 5-én a kadetek Szatmárnémetiben nemzetközi !"!""#$%&'()*+,'+-.+-)*+""+ ),/'0"1)2)-.$34)$,'0&%)567)*+,'+-.089/"#+3*$-:3";"<)*+,'+-.+-);)=.&,';>&"?)@0;A;B?B8)@C)*+,'+-.08?)'0/>
eredményeket értek el, mivel egy arany és egy bronzérmet sikerültD+%'0+,+0-?E );0)?%+-)+,8')D+08-.A+-1

Eredmények:

          kadet
42 kg    3.  Kecskeméti Dávid

    54 kg    1. Kecskeméti Krisztián

JANUÁR  HÍRES  SZÜLÖTTEI

01.
1945-ben megszületett Varga Zoltán olimpiai bajnok3;AB;,(%<F)4';"&,F)3;AB;,(%<+B081

1981-ben megszületett Baumgartner Zsolt, az+3'8)D;%.;,)G$,D;)HI+')*+,'+-.081
08. HJKLIA;-)D+%'0E3+"+"")=$*& )M*;)('0<-8F
tizenötszörös magyar bajnok.
09.

1921-ben megszületett Keleti Ágnes"$,-&'0-8F); ?)!''0+'+-)HL)$3?D>?;?)/,D+")'0+,0+""1
16. HJK6IA+-)N<BD+08*&'&,O+3.+-)D+%'0E3+"+""P.:,?40;)Q<0'+#)*R*<F)D+'"+,+B081
20.

1943-ban Meghalt az ukrajnai hadszíntéren
Petschauer Attila vívó, újságíró.
21.

1910-ben  megszületett Takács Károly$3?D>?;?)/')*?3&%A;9-$ )'>$,"3!*8F); ?) /0#+9+)+3*+'0"/'+:"&-)D+%";-:3")A;3) /00+3)38-?1
22.

1972-ben megszületett Parragh Katalin4'+3%&-4'$0<-8F);)D;%.;,)4'+3%&-4''>$,""!,"/-+"/-+ )+3'8)-8?)*?3&%A;9-$ ?)/,D+'+1
26.

1908-ban megszületett Kronberger Lili-/%.'0+,+')DS $,4'$3.&0<)*?3&%A;9-$ 1
27.

1929 -ben Dunapentelén megszületett GuricsP.!,%.)A?, <0<F)+B081

Forrás: www.torokkanizsa.hu

 !"#$%&'"()*'+,-'".)/#01)')#),"*234,56+*2")()1'"736)1"6)#4-'),58"!"#$%&'"')9:'
mindenre megtanít."

Ernest Hemingway

Pap Ferenc

10. oldal


