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- "Olyan jó lenne, ha a nagy világ
zaja, gondja, baja nem terelné el a
figyelmünket a mindennapi
feladatainkról! Isten
mindannyiunkat teendõkkel küldött
erre a világra! Van, akinek a
szorzótáblát kell megtanulnia, van,

akinek az érettségire kell készülnie, van, aki gyermeket nevel
vagy földet mûvel, vagy autót vezet! Mindegy, hogy mi a te
dolgod, csak az nagyon fontos, hogy állapotbeli kötelességeidet
ott, ahol lenned kell, s azt amit éppen neked tenned kell,
pontosan, szépen elvégezd! Bármi is történik, neked, nekünk
tudnunk kell azt, hogy mit kér tõlünk a szeretet, hogy itt és
most mi a dolgunk, és azt a tõlünk telhetõ legnagyobb
összeszedettséggel, kitartással, szorgalommal el kell
végeznünk! Ez az üdvösség útja! Nem jó, ha a más dolgát
nagyszerûen végezzük! A fontos, hogy a mi saját dolgunkat
végezzük el legalább úgy, ahogy tudjuk!

- Ne nézzük, hogy körülöttünk más mit csinál, hogy
munkánkat megköszönik-e vagy sem, vagy e nagy világban
mi történik! Egyetlen dolgot kér számon tõlünk az Isten, és
az nem más, mint a személyesen ránk bízott munka!! Nekem
is, de neked is van egy szent, Istentõl kapott drága feladatunk,

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTÕ

Böjte Csaba gondolataival kívánok
a képviselõ-testület, hivatal dolgozói és saját nevemben minden nyársapáti lakosnak

békés, boldog új évet!
melyet bármi is történhet bennünk, körülöttünk, azt akkor is
teljesítenünk kell!

- Az év elsõ napjaiban csendesedjünk el, és vegyük
számba a feladatainkat, fogalmazzuk meg álmainkat,
készítsünk terveket, dolgozzuk ki azokat részletesen, és
álljunk neki kitartó akaraterõvel azt jó végre vinni! Ne azt
nézzük, hogy éppen mihez van kedvünk és mihez nincs,
hanem vegyük számba a talentumainkat, és gondolkodjunk
el, hogy vajon Isten hol és mit akar általunk e világra hozni,
melyek azok a gyümölcsök, miket mi kell megteremjünk?!

- Álljunk neki a ránk bízott munkának, nem az a fontos,
hogy milyen és mekkora feladatot bízott ránk az Isten, hanem
csak az, hogy mi azt kitartó, becsületes munkával véghez
tudjuk-e vinni, vagy lustaságból, számítgatásból feladatunk
végzését abba hagytuk-e!? Igen, testvérem, neked is megvan
a magad feladatod, melyet becsületes munkával, kitartó
erõfeszítéssel szépen el kell érjél ezen a földön! Mondhat
bárki bármit, az örök üdvösség csak akkor lesz a tied, ha
munkádat pontosan, szépen bevégzed! A mindennapi
állapotbeli kötelességeink tudatos felvállalása az üdvösségre
vezetõ egyetlen út!"

Kis Miklós
polgármester

"Akkor vagy igazán szabad,
ha azt, amit vállaltál,

meg tudod tenni, és a kudarcok,
sérelmek után sem a gyûlölet, a
harag uralkodik a szívedben,

hanem az újrakezdés lelkülete,
a szeretet és a jóság."

Böjte Csaba

Nyársapát Község Önkormányzata nevében
sok szeretettel köszöntöm

Gál Lászlóné Erzsike nénit,
aki 2018. december 9-én töltötte be 104. életévét!

A jó Isten éltesse szerettei körében boldogságban, erõben
és egészségben!

Kis Miklós polgármester
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Annak kapcsán beszélgettem Bognár
Istvánnal, hogy december 10-én adták
át az Agrárminisztériumban az Év
Tanyája díjakat, ahol Pistáék tanyája
a hagyományõrzõ tanya kategóriájában
a szakmai zsûri döntése alapján II.
helyezést ért el. Az elismerést dr.
Nagy István agrárminisztertõl vehették
át a díjazottak. Az átadó ünnepségen
jelen volt Kis Miklós Zsolt agrár-
vidékfejlesztési államtitkár is, aki
természetesen nagy örömmel fogadta
a nyársapáti tanya, és a Bognár család
sikerét. Gratulálunk ehhez a nem
mindennapi eredményhez, és
szeretnénk kicsit többet is tudni a
tanyátokról.
Mi adta az ötletet, hogy induljatok ezen
a pályázaton?
Még nyáron döntöttünk úgy a
családommal, hogy pályázatot

AZ ÉV TANYÁJA DÍJ

nyújtunk be az Év Tanyája díjra a
hagyományõrzõ tanya kategóriában.
Azt sokan tudják, hogy a Nyársapát,
Iskola dûlõ 20. szám alatti
ingatlanunkon mûködött Cegléd
harmadik külterületi iskolája, a
Kisteleki iskola, ami éppen 45 éve
szûnt meg. Az már nem annyira
ismert, hogy jelenlegi tanyasi lakásunk
100 éve épült és a tanító szolgálati
lakása volt. Ennek állagát igyekeztünk
minél jobban megóvni és a múlt
értékeit megõrizni az utókor számára.
A fõ falak, a cserép, a padló és a
nyílászárók is eredetiek, a lakás
korszerûsítését úgy végeztük el, hogy
a régibõl minél többet
megmenthessünk. Gyakorlatilag a
tanya kívülrõl úgy néz ki, mint az 1900-
as évek elején. Udvarunkon köcsögfa
és ceglédi kannafa is található.

Az idén is csodálatos fényekkel
köszöntötte a Karácsonyi Csillagokért
Alapítvány parkja Nyársapát, és a
környezõ települések lakóit, valamint
a 441-es számú fõúton közlekedõket.
2018. december 21-én este
többszázezer kicsiny fénypont gyulladt
ki mindenki örömére, és köszöntötte
karácsony szent ünnepét. Sajnos az
idén sem tudtunk olyan „fényes”
lámpagyújtó ünnepséget szervezni mint
régen, de a park most is vízkeresztig
várta sok-sok látogatóját. Az idén még
több munkát jelentett a park díszruhába
öltöztetése, mivel az út melletti
hatalmas fákat kivágták és az oda
elhelyezett díszeknek másik helyet
kellett készíteni.

KARÁCSONYI DÍSZVILÁGÍTÁS

Hálásan köszönjük Nyársapát Község
Önkormányzatának, Bimbó Pálnak,
minden segítõnknek, támogatóinknak,
hogy nagylelkû segítségükkel ez évben
is fényárba öltözhetett az alapítványi
park.
Önzetlen támogatásukra, segítségükre
továbbra is számítunk. Alapítványunk
számláját az OTP Bank Nyrt. Ceglédi
fiókja vezeti, ahol hálásan fogadunk
minden támogatást.

Számlaszámunk:
11742025-20068808-00000000.

Még egyszer köszönjük mindenkinek,
aki kétkezi munkájával, támogatásával,
vagy bármilyen más módon hozzájárult

a 2018. évi karácsonyi díszvilágítás
létrejöttéhez! Talán a legtöbbet Öhler
Tibor és Öhler Gábor dolgozott a
díszek felhelyezésén, amiért hálásak
vagyunk. Természetesen mint minden
évben, most is köszönetet szeretnénk
mondani dr. Évin Sándornak és
családjának, hogy évtizedek óta
részünk lehet ebben a szívet, lelket
gyönyörködtetõ karácsonyi csodás
fényárban.

A Karácsonyi Csillagokért
Alapítvány tagjai nevében
mindenkinek békés, boldog

újesztendõt kívánok.

Nagyné Kovács Éva

Feleségem érdeme, hogy az épület
közvetlen környezetében és a
tanyatelken is rengeteg a növény, a
sok virág tavasztól késõ õszig nyílik
örömére a hozzánk látogatóknak is.
Azt gondolom, hogy a régi dolgok
szeretetét kiválóan ötvöztétek a modern
technikával, ugyanis ebben a csodálatos
környezetben technikai sportnak, a
gokartozásnak is hódolhatunk.
A díjjal azokat a tanyatulajdonosokat
ismerik el, akik mind a természeti,
mind az épített és táji környezetbe
illeszkedõ tanyát tartanak fenn mintául
szolgálva más tanyák számára. Bognár
Istvánék otthona ennek nagyon szép
példája.

Még egyszer gratulálunk!

Nagyné Kovács Éva
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DÍSZVILÁGÍTÁS

Perna Pál minden kedves
nyársapáti lakosnak

saját költeményével kíván
kellemes ünnepeket!

- Akinek 2016. 01. 01-tõl adtuk ki az õstermelõi kártyát,-
és az 2020. 12. 31-ig hatályos, -ezeket érvényesíteni kell,
és a 2019-2020-as évekre értékesítési betétlapot kell
kiadnunk hozzá!
- Ennek határideje: 2019. 03. 20.!
- Kérek mindenkit, hogy ezeket a kártyákat minél elõbb
juttassák el hozzám!
- Minden ügyintézéskor az õstermelõi kártyának ott kell
lenni a gazdánál!
Köszönöm megértésüket!

Mindenkinek Boldog Új Évet kívánok!

Elérhetõségek:
M: 06/70-268-0217
E: varga.balazs@NAK.hu
W: www.nak.hu

Varga Balázs falugazdász

TISZTELT GAZDÁLKODÓK!

2018. december 12-én fogadta el az Országgyûlés azt a
törvényjavaslatot, amely a kutak bejelentésének türelmi
idejét 2020. december 31-ig kitolja.
A türelmi idõ meghosszabbítása a házi vízigényt kielégítõ
és a mezõgazdasági öntözési célú kutakra egyaránt
vonatkozik!
A döntés értelmében - amíg az eljárásrendet tisztázó
jogszabály nem jelenik meg - addig A
TULAJDONOSOKNAK SEMMILYEN
KÖTELEZETTSÉGE NINCS!
Az eljárási rendet várhatóan a jövõ tavaszi ülésszakban
határozza meg az Országgyûlés.

forrás: Kis Miklós Zsolt államtitkár úr

TÁJÉKOZTATÓ A KUTAK VÍZJOGI

FENNMARADÁSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL
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ÓVODAI HÍREK

December 6-a fontos nap az óvodások
életében. Készülünk rá szívvel–
lélekkel, versekkel énekkel.
Megismerkedtünk Szent Miklós
legendájával, ami például szolgál
mindannyiunknak a szeretet, adakozás
gyakorlásához minden nap, de fõként
a karácsony várás idején.
Ho-Ho-Ho–Hó! hallottuk az ajtó mögül
a jóságos hangot, és akkor belépett a
várva várt Mikulás. Mindhárom
csoport bátran, ügyesen mutatta meg
az idõs vendégnek milyen szépen

MEGÉRKEZETT A VÁRVA VÁRT...
tudnak viselkedni, énekelni, verselni.
Mikulás bácsi is szólt hozzájuk néhány
kedves biztató, intõ szót, majd
kiosztotta a gazdagon megtömött
csomagokat.
Szeretettel integetve búcsúztattuk a
kedves vendéget, bízva abban, hogy
jövõre is ellátogat hozzánk.
Köszönjük polgármester úrnak a
nagylelkûségét, a segítõ kezû
szülõknek pedig a segítséget a
csomagok összeállításában. Mert adni
jó!

Várakozás
A koszorún egy gyertya ég,

a karácsony messze van még.
Ha kettõ ég, már közelebb.
Örül ennek felnõtt s gyerek.

Három gyertya meleg fénye
azt üzeni: eljön végre.

Négy kis gyertya fényes lángja
szeretet hoz a házba!

ADVENTI KÉSZÜLÕDÉS AZ ÓVODÁBAN

November 29-én adventi készülõdést
tartottunk óvodánkban. Hosszú idõn
keresztûl hangolódtunk az adventre,
gyûjtöttünk díszítõ elemeket,
dekoráltuk óvodánkat, ünnepi zenével
és gyertyákkal fokoztuk a karácsonyi
hangulatot. Külön köszönjük az egyik
középsõ csoportos kisfiú családjának,
hogy fenyõ ágakkal támogatták ezt a
készülõdést.
A gyerekek nagy lelkesedéssel várták
az együtt töltött közös programot.

Szüleikkel közösen gyúrták, formázták
és díszítették mézeskalácsaikat.
Szebbnél szebb adventi koszorúk
készültek, melyeket hazavittek és
együtt meggyújtottak szeretõ családjuk
körében. Nagy öröm és szívmelengetõ
dolog, hogy ilyen sokan vettek részt
gyermekeikkel közösen ezen a
délutánon, amikor is egy nagy
családként beszélgetve, teát iszogatva
hangolódtunk a közeledõ ünnepekre.
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December hónap a várakozás,
készülõdés jegyében telt az óvodában.
Ünnepi díszbe öltöztettük az óvodát, a
csoport szobát, öltözõket. Ajándékot,
apró meglepetéseket készítettünk. Az
ünnepi fények mellett karácsonyi
meséket, történeteket ismerhettek meg
a gyermekek. Nagyon várták a
karácsonyt óvodásaink, sok kis dallal,
verssel, énekekkel készültünk. Sok rajz
kívánságokat rejt, hogy ki mit kért a
jézuskától.
December 18-án kedd délelõt 10 órától,
rendeztük meg a hagyományos
karácsonyi ünnepségünket a
templomban. Bensõséges, szívélyes
hangulatban nézhették, hallgathatták a
gyerekek csillingelõ énekeit a
meghívott vendégeink. Az ünnepséget
az óvoda vezetõje Szõke Piroska

KARÁCSONY AZ ÓVODÁBAN

Andrea megható szép szavai nyitották
meg. Idézett pár gyermeki gondolatot
a karácsonyról, beszélt a szeretetrõl,
az elfogadásról a kereszténységrõl.
Ezt követõen a kiscsoportosok kedves
énekeire figyeltünk. Nagyon ügyesek
voltak, jól vették az elsõ nagy
megmérettetést. A középsõ
csoportosok hangulatos és kedves
verseiket, dalaikat bátran és
magabiztosan mutatták be. A
középsõsök mûsorát Strabán Anna
Nusika Csendes éj cimû dala követte.
A nagycsoportosok betlehemes
mûsorral készültek az ünnepségre.
Igényes szép jelmezekben, kicsit
izgatottan álltak ki a közönség elé. A
betlehemi történet méltóképpen zárta
a gyermekek ünnepi mûsorát.
Karácsonyi mûsort az óvoda

dolgozóinak éneke zárta. Köszönjük,
hogy olyan sokan eljöttek és
jelenlétükkel megtisztelték az óvodai
ünnepséget.
A templomi ünnepség után
visszasétáltunk az óvodába, ahol
minden csoportszobában gyönyörûen
feldíszített karácsonyfa és persze sok
sok szép ajándék várta a gyermekeket.
Boldogan bontogatták a csomagokat és
vették birtokukba az új játékokat.
Örömteli boldog gyermek zsivaj
szûrõdött ki minden szobából.
Köszönjük a fenntartónak, valamint a
szülõi munkaközösségnek a sok szép
ajándékot.

Békés, boldog új évet kívánunk minden
kedves olvasónak: az óvoda kicsiny
lakói és dolgozói

JÓTÉKONYSÁGI BÁL

2019. február 16.
Vacsorás jegy: 3300 Ft,

az ételt a Kisméhecske Kifõzde szolgáltatja
Zenél: Mondi Károly és zenekara

Jegyek január 21-tõl február 13-ig kaphatóak:
 az Anikó fodrászatban és az óvodában.

A további részletekrõl a plakátokon tájékozódjanak!



NYÁRSAPÁTI6. oldal

ISKOLAI HÍREK

2018. december 20-án délelõtt 10
órakor tartottuk falu szinten a már
hagyománnyá vált karácsonyi
ünnepségünket.
A tornaterem erre az alkalomra ünnepi
díszbe öltözve „fogadta” a kedves
vendégeket. A mûsorban szereplõ
diákok és felkészítõik is izgatottan
várták, hogy elkezdõdjön a mûsor.
Elsõként ünnepi köszöntõ hangzott el
egy 6. osztályos tanuló
tolmácsolásában. Majd egy szépséges
vers egy kedves 4. osztályos diák
elõadásában. Láthattuk, hallhattuk az
óvodások kedves „betlehemesét”.

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG A
MÁTYÁS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Ismét csodás produkcióval káprázatta
el a hallgatóságot a Nyársapáti
Népdalkör. Iskolánk énekkara
gyönyörû és különleges dalokkal lepte
meg a közönséget. Csengett a hangjuk,
betöltötte a termet. Gyönyörûség volt
õket hallgatni. Kedves mesejelenetet
adtak elõ a tehetséges 4. osztályos
gyerekek. Az ünnepi mûsorban
gyönyörû verseket hallhattunk a 6.
osztályosoktól. Lelket, szívet
gyönyörködtetõ költeményt szavalt el
Biró Csilla tanítónõ. A zeneiskola
tanulói kedves zenedarabokkal „lepték
meg” a vendégeket. A 6. osztályos

diákok betlehemes játéka méltóképpen
elevenítette fel Jézis születését. A szép
karácsonyfa alá ajándékok kerültek a
DÖK meglepetéseként. Az ünnepség
végén iskolánk igazgatónõje mondta
el ünnepi szavait.
Mindazok, akik ezen a délelõttön
megtiszteltek bennünket, reméljük
gazdagodtak egy csodás élménnyel!
Köszönet jár minden fellépõ diáknak,
felkészítõnek, valamint mindazoknak,
akik a mûsor lebonyolításában részt
vettek!

Dobozi Julianna DÖK vezetõ
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2018. december 20-án fél 3-kor útnak indultunk 117
gyermekkel és 11 pedagógussal Budapestre a Papp László
Sportarénába. Már a buszokra való várakozás közben
lehetett érezni az izgalmat, feszültséget. Az utazás
zökkenõmentes volt, sokat nevettünk, beszélgettünk.
Odaérkezésünkkor egy hosztesz fogadott minket, aki egész
idõ alatt vezetett minket, figyelt ránk, segített nekünk.
Nagyon kellett nekünk is rá figyelni, mert mindenhol csak
gyerekeket és kísérõ pedagógusokat lehetett látni, addig,
amíg a szem ellátott. Miután egy kicsit kinyújtóztattuk az
elmacskásodott lábainkat, állomásról állomásra járkáltunk.
Mindenkinek a csuklójára ragasztottunk karszalagot, utána
minden gyermek kapott egy táskában enni- és innivalót és
ajándékokat. Természetesen a felnõttekrõl sem felejtkeztek
el a szervezõk. Mi is kaptunk enni- és innivalót bõségesen.
Ezután mentünk az arénába. Az oda vezetõ úton voltak
bohócok, tûzzsonglõrök, zene, tánc. Elfoglaltuk a
helyünket,  volt idõnk megnézni, hogy mit is rejt a táska.
Mindenki csodálkozva nézte a jobbnál jobb meglepetéseket.
Volt a táskában szelfibot, jenga, jojo, fajáték, szendvicsek,
édességek, üdítõk. Mikor a 11.000 nézõ elfoglalta a helyét,
kezdõdött a várva várt koncert.
Fellépett a Bogányi és a Kelemen család, a Gryllus család,
a Vujicsics Együttes és a Zsuráfszky család, a Parno Graszt,

CSALÁDOK ÉVE ZÁRÓKONCERTJÉN JÁRTUNK…

a Bolyki Brothers, Király Linda és Király Viktor, valamint
színpadra léptek a 200 éves Eötvös Cirkuszt mûködtetõ
dinasztia tagjai és a Boban Markovic Orkestar. A mûsor
zárásaként a Cantemus Kóruscsalád, az est folyamán fellépõ
mûvészek és a közönség részvételével zajlott a finálé.
A koncertek elõtt Novák Katalin család- és ifjúságügyi
államtitkár és Varga Mihály pénzügyminiszter is köszöntötte
a nézõket. Novák Katalin elmondta, hogy a családok évében
mintegy 2000 programot szerveztek, támogattak határokon
innen és túl.
A gáláról a közvetítés december 30-án 18 óra 30 perckor
volt látható az M5 mûsorán. Csodálatos élmény volt
visszanézni!
Úgy gondolom, hogy ez hatalmas lehetõség volt
gyermeknek és felnõttnek egyaránt. Ezúton köszönöm
Dancsó Rozália igazgatónõnek, hogy megálmodta,
eltervezte, végrehajtotta ezt a rengeteg munkával járó
programot!
Köszönet jár a kísérõ pedagógusoknak is! Nem mindennapi
eseményben volt részünk!
Remélem, hogy a következõ években is lesz lehetõségünk
hasonló rendezvényeken részt venni!

Kiss Andrea

Szeretetben, békességben,
örömökben gazdag

boldog új évet kívánunk
minden kedves

nyársapáti lakosnak!

Általános iskola dolgozói
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MÛVELÕDÉSI HÁZ HÍREK

Advent elsõ vasárnapján, december 2-
án a templom elõtt egy hatalmas
koszorú és a kisdedet õrzõ jászol várta
az ünneplõket, községünk apraját,
nagyját egyaránt. Ezeket Bimbó Pál
és munkatársai készítettek el nagy
szeretettel és komoly munkával.
Köszönjük!
Este 5 órakor már sokan
összegyûltünk, hogy együtt
ünnepeljünk. Bogár Zsolt diakónus az
adventi ünnepkörrõl beszélt, felhívta a
figyelmünket arra, hogy a hit
gyertyájának meggyújtásakor ne csak
nézzünk, hanem lássunk is. Lássuk
meg a karácsony várás valódi értékét,
ami nem a vásárlás és az ajándékok,
hanem a hittel és szeretettel teli
együttlét a családunkkal, barátainkkal.
Az elsõ vasárnap mûsorának
fõszereplõi az óvodások voltak, akik
nagyon szép versekkel, csodás
énekekkel kedveskedtek
vendégeinknek. Az elsõ gyertyát a
megszentelt koszorún az óvónõk és
Tóth Vikória gyújtotta meg a Süni
csoport nevében. Az óvoda dolgozói
gondoskodtak a vendéglátásról, nagyon
finom teát, forralt bort és zsíros
kenyeret készítettek, illetve kínálhatták
Kis Miklós polgármester úr által
felajánlott házi pálinkát is. amit a
jelenlévõk szívesen fogyasztottak.
December 9-én, a második vasárnapon
ugyan olyan ünnepi hangulatban vártuk
a templom elõtt a velünk együtt
ünneplõket, mint azt az elõzõ vasárnap
tettük. Hála Istennek most is sokan
összegyûltünk. Ez az ünnepi vasárnap
az általános iskolásoké volt. Iskolánk
tanulói adták az adventi mûsort. Az
énekkarosok Bíró Csilla vezetésével
egy nagyon szép karácsonyi dalt
énekeltek és hallhattunk két verset
illetve történetet is Gyõri Marcell és
Kardos Boglárka tolmácsolásában.
Köszönjük! Mûsoruk után Molnár
Dorina és Bíró Csilla gyújtotta meg a

második gyertyát. Természetesen most
is finom teával, forralt borral,
pálinkával és zsíros kenyérrel kínáltuk
vendégeinket, amit az óvoda dolgozói
készítettek el. Köszönjük Kis Anitának
a támogatását, az Õ jóvoltából
szaloncukorral kínálhattuk meg az
Advent második vasárnapjára
kilátogató apróságokat.
December 16-án igazi téli hangulatban,
hólepte tájon, a gyerekek vidám
csúszkálásával kísérve ünnepeltük
Advent harmadik vasárnapját a
templom elõtt. Mit is kell tudnunk errõl
a napról?  Ezen a napon az Úr
eljövetének közeledtét ünnepeljük. Ez
a vasárnap az örömé: Szûz Máriát
dicsõítjük, aki megszülte a Fiút. Az
örömvasárnap liturgikus színe a
rózsaszín. A harmadik az egyetlen
gyertya az adventi koszorún, amely
nem lila. Ezen a napon – én úgy
hiszem, hogy egy fehér angyal száll le
közénk, kezében egy fénysugárral,
mellyel megérinti a tiszta szeretetre
képes embereket. Ennek hatására a
fény ragyogni kezd a szívünkben,
eláraszt a béke és a boldogság érzése.
Ezt a csodálatos érzést igyekeztünk
felszínre hozni az együtt ünneplõk
lelkében. Reméljük, hogy sikerült.
Az öröm vasárnapjára vendégmûvészt
hívtunk. Arany Zsolt gitár kísérete
mellett ajándékozott meg bennünket
karácsonyi dalaival. Mûsora végén
meglepetéssel készült. Két kislányával
együtt egy csodálatos adventi dalt
énekeltek. E dal hangjai közben Szõke
Piroska Andrea, az ÁMK vezetõje és
Tóth Tibor alpolgármester gyújtotta
meg a koszorú harmadik gyertyáját a
jelenlévõk gyûrûjében.
A vendéglátásról, mely most is a
hagyományosan finom tea, forralt bor
és zsíros kenyér és pálinka volt, az
iskola konyhájának dolgozói és a
mûvelõdési ház munkatársai
gondoskodtak.

Elérkezett december 23-a, az utolsó, a
negyedik adventi vasárnap. A negyedik
gyertya színe ismét lila, csakúgy, mint
az elsõé és a másodiké. A szeretetet,
valamint Keresztelõ Szent Jánost
szimbolizálja, aki erre a csodálatos
emberi érzésre támaszkodva hirdette
Jézus eljövetelét, megnyitva felé az
emberek szívét.
Már csak a szeretet lángja maradt, amit
a Nyársapáti Népdalkör, Bimbó
Brigitta és Strabán Anna ünnepi
hangulatunkat fokozó, csodálatos
mûsora után gyújtottunk meg
Nyársapát adventi koszorúján. A
gyönyörû énekhangok és a meghatóan
elõadott vers után Kis Miklós
polgármester úr ünnepre, az
összetartozásra, az együtt töltött
szeretetteljes munkálkodásra
emlékeztetõ gondolatait hallhattuk,
majd Farkas Alberttel közösen
gyújtotta meg a szeretet lángját. Ezzel
teljes pompájában ragyogott az adventi
koszorún mind a négy gyertya.
Természetesen ezen a vasárnapon is
készítettek finom enni- és innivalót a
konyha és a mûvelõdési ház dolgozói,
illetve szaloncukorral is
kedveskedhettünk Horváth Zsuzsanna
Coop Élelmiszer felajánlásának
köszönhetõen.
Mindenkinek köszönjük, aki
munkájával, fellépésével,
támogatásával, közremûködésével
hozzájárult ahhoz, hogy a négy adventi
vasárnap igazi ünnepi várakozással
telhetett.

Az adventi ünnepségsorozat minden
résztvevõjének és a Hírmondó
olvasóinak is nyugodt, Isten által
megáldott, békés, szeretetteli ünnepeket
és sikerekben gazdag újévet kívánok a
Nyársapáti Általános Mûvelõdési
Központ minden dolgozója nevében.

Nagyné Kovács Éva

ADVENTI VASÁRNAPJAINK NYÁRSAPÁTON
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APÁCA SHOW

Budapesti Operett Színház
Idõpont: 2019. január 13.

Jegyek utazással együtt 11.000 Ft/fõ-tõl

A ZIKKURAT SZÍNPADI ÜGYNÖKSÉG
PRODUKCIÓJA A BUDAPESTI OPERETT-
SZÍNHÁZBAN
A 90-es évek ikonikus filmvígjátékából készült
musicalsiker, a Westenden és a Broadway-n már nézõk
millióit elcsábító Apáca Show a Szegedi Szabadtéri
Játékok után a Budapesti Operettszínház színpadán!
Az „APÁCA SHOW ” bemutatását a Music Theatre
International (Europe) és a Theatrum Mundi Színházi és
Irodalmi Ügynökség között létrejött különleges
megállapodás teszi lehetõvé.
Hangszerelés: Dous Besterman
Vokális és színpadi zenei rendezés: Michael Kosarin
A Broadway-elõadás a Whoopi Goldberg & Stage
Entertainment produkciója, együttmûködésben a The
Schubert Organization-nel és a Disney Theatrical
Productions-szel.
Az elõadást angol nyelvû felirattal játsszuk.

ADVENTI VASÁRNAPOK KÉPEKBEN

SZÍNHÁZ AJÁNLÓ

ÉNEK AZ ESÕBEN

Budapesti Operett Színház
Idõpont: 2019. február 24.

Jegyek utazással együtt 10.600 Ft/fõ-tõl

Az Ének az esõben feledhetetlen történet a show-
businessrõl és a szerelemrõl. A történet szerint a
némafilmek sztárja, Don Lockwood és állandó partnere
Lina Lamont életük elsõ hangos mozijára készülnek, ám
kiderül, hogy Lina hangja elviselhetetlen a vásznon. Don
barátja, Cosmo Brown a feltörekvõ fiatal színésznõt, Kathy
Selden-t javasolja hangdublõrnek, akibe természetesen
beleszeret a sármos színész.
Az eredeti 1952-es film hatalmas sikerre tett szert a Nacio
Herb Brown eredeti Hollywood-i zenéjének, a Comden-
Green szerzõpáros romantikus történetének és Fried
szellemes szövegeinek köszönhetõen. A lehengerlõ
szteppjelenetekkel és klasszikus slágerekkel fûszerezett
darab, a Szegedi Szabadtéri Játékokkal közös
produkcióban februárban érkezik a Nagymezõ utcába.

Jelentkezni lehet Szõke Piroska Andrea ÁMK vezetõnél
név, cím, telefonszám megadásával.

Szõke Piroska Andrea ÁMK vezetõ
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A tollat alapvetõen azért ragadtam, mert a napokban egy
HVG újságírótól származó, felkavaró gondolat jutott el
hozzám. Ez a gondolat nagyon ellentmondásos, hiszen
igaznak tûnik, de cinikus is lehet, hamisan átverõ, de
mindennapjaink realitását is tartalmazza. Nevezetesen:
„minek erõlködtök ti keresztény demokrata filozófiát vallók
a nemzetivel, meg a népi csûrdöngölõvel, mikor az
emberek nagy része nem ezekért rajong, nem ezt hallgatja,
nézi és olvassa, a médiumokban nem ez a kedvelt”. Bizony
a görög tengerpart is attraktívabb a mi a Mátránknál, a
Barcelona hihetetlen sok pénzbõl jobb játékerõt képvisel,
mint az FTC, és a népzenénknél trendibb a kozmopolita
tam-tam. De az elõbbiek nem a miénk, nem belõlünk
fakadnak, nem itthoniak. Ebbe a gondolatsorba, hangulatba
ugrott be, hogy a falu történetében elõször egy mûvészeti
terméket színvonalas kivitelben és belsõ minõségben
alkotott meg egy civil szervezetünk pályázati pénzbõl,
támogatásokból és kiadását is megszervezte. Mostantól itt
van a falunkban az elsõ nyársapáti cd album.
Viszonyulhatunk hozzá örömmel, közömbösen, irigykedve,
esetleg lekicsinylõen, de mivel a vágyak és a tettek
tengerében élünk folyamatosan, ez a kis csoport a vágyak
és 30 évnyi készülõdés után tettekkel váltotta valóra, amit
eddig legfeljebb álmaiban remélt. Rendszeres és fáradtságot
nem ismerõ próbákkal, két nap alatt 11 népdalcsokrot,
több mint 50 dalt énekelt fel a korszerû technikára. Mennyi
energia, odafigyelés, önbecsülés, bemutatkozási és
kiteljesedési vágy kellett a cd létrehozásához! Közben jó
közösséggé, a falu lokálpatriótájává, hírvivõjévé és a népi
kultúra autentikus közvetítõjévé váltak.  Tudatosan nem
írtam nevekrõl, mert, ha valaki kibontja a cd-t, megláthatja
a létrehozókat, a támogatókat, a falunk nevezetességeit;
ha meghallgatja, lehet, hogy nem is hiszi el, hogy ez a
minõség, változatosság, itt a Szarka Mihály Mûvelõdési
Házban jött létre.
Nagy kérdés, hogyan kellene viszonyulnunk ehhez a régi-
új népdalkörhöz nekünk, nyársapátiaknak. Elõször is

szeressük õket! Támogassuk õket a cd utáni érdeklõdéssel,
meghallgatásával lelki- anyagi erõsítést adhatunk a
csoportnak, igazi baráti adományt, valamint az adónk 1
%-át is felajánlhatjuk a fejlõdésükhöz, a fellépéseikhez, és
egy esetleges újabb cd kiadásához. Nagyon fontos, hogy
az önkormányzat is a helyén értékelje a munkájukat, ami
nem önös, hanem nagyon is a falu közösségéért történt.
Ha az infrastrukturális fejlesztésekkel nem jár együtt a
civil kezdeményezés és a humán erõfejlesztés, akkor sajnos
minden kiüresedhet a jövõben. Õk az egyik minõségi,
rendszeresen és törvényesen mûködõ és már pályázatot is
megnyerõ civil szervezetünk. Igazi helyi példa lehet.
Tiszteljük és becsüljük õket, mert autentikusan közvetítik
azt a paraszti kultúrát, amit nem elfelejteni, elásni,
szégyellni kell, hanem büszkén ápolni. Figyeljük csak meg
a természetet, pl. egy fát. A felszín feletti ágak, levelek,
virágok, gyümölcsök azért tudnak létezni, mert a láthatatlan
rész, a gyökér táplálja. A népdalaink is ilyenek, mint a fa
gyökerei. Õseink tudásával, gondolataival, érzéseivel
tudnának táplálni és erõsíteni mindenkit, akinek lenne füle
és szíve hozzá. Történelmünkben már sokszor bebizonyo-
sodott, hogy fennmaradásunk egyik legfontosabb záloga.
Végezetül, Karácsony szent estéjén a templomban, a mise
végén csodás hangverseny fültanúi lehettünk. A kör alakú
épület akusztikája a csendben, a hitben gazdag, titokzatos
rezgés, a szeretetteli éneklés egy pillanat alatt az
egyszólamú dalokat sokszólamúvá, az egyedüli citera
hangját zenekarrá sokszorozta. Igazi katarzist éreztem. Az
Isten házában megszólalt az õsi harmónia. Köszönöm!
Kedves népdalköri társaság! Drukkolok nektek, hogy az
évkört megjelenítõ újabb cd-teket sikerüljön mielõbb
kiadnotok! 2019-re kívánok sok fellépést, folyamatos
fejlõdést, sok kedves egyéni és csoportos barátságot,
stresszmentes, megfelelési kényszer nélküli, csodás,
szeretetteljes alkotó egységet!

Tóth Tibor

BECSÜLJÜK!
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A négy vasárnapon meggyújtott gyertyák, a négy hétig
tartó munkálkodás a béke és szeretet növekedésén
meghozta eredményét. Az adománygyûjtés, csomagolás
és kézbesítés, szeretetlakoma, készület az örömszerzésre,
gyakorlás az ünnepi mûsorra mind-mind hozzásegítettek
bennünket az AJÁNDÉK várására, befogadására.
Az ajándék pedig az emberré lett Isten. Jézus közénk
akart jönni, egy akart lenni közülünk.
Erre hogyan lehetnénk méltóak? Lehetnénk, és nem csak
Advent-ben.
A szívünkben megszületett szeretet ott is szeretne maradni.
Tegyünk érte, hogy jól érezze ott magát!
Figyeljünk oda a körülöttünk élõkre! A természetre
vigyázzunk, hisz ránk bízta a Jóisten!
Ha így teszünk Jézus bennünk él továbbra is.
Köszönjük a Népdalkör lelkes csapatának különleges
mûsorát, mellyel emelték szenteste fényét, örömszerzõ,
ajándékozó csodáját.

Dombóvári Judit

AZ ÉN KEDVES KIS FALUMBAN…

2018 telén második alkalommal került megrendezésre,
összesen hat településen, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány
gyermekei számára adományokat gyûjtõ cipõsdoboz akció.
Már novemberben elkészült a plakát, amiket kihelyeztünk
a gyûjtõpontokon. Tavaly, még csak szülõfalum, Nyársapát
szerepelt a segítõ települések listáján. Idénre ez a lista
még öt településsel gyarapodott. Amelyek betûrendben:
Cegléd, Kocsér, Nagykõrös, Nyergesújfalu és Szentkirály.
Vagy engem kerestek meg, vagy én kerestem meg õket.
A települések vezetõi, a gyûjtõpontok dolgozói, az
emberek, akik ezt fontosnak tartották, azonnal az ügy mellé
álltak, és kérdés nélkül segítették az akciót!
 Ezúton szeretném megköszönni Mindenkinek! Név nélkül:
a polgármestereknek, a mûvelõdési ház vezetõknek és
dolgozóknak, bölcsõde és óvoda vezetõknek, színház
igazgatóknak, iskolaigazgatóknak és tantestületeiknek,
portás bácsiknak és portás néniknek, lángos árusnak, és
zöldségesnek, anyukáknak és nagymamáknak, és nem
utolsó sorban az erdész társadalomnak, hogy segítettek és
helyt álltak a gyûjtõpontokon! Befogadták és tárolták az
adományokat, segítettek a lebonyolításban! Tudom, hogy
ez az akció már túl nõtt rajtam, és egyedül én kevés
lettem volna. Nélkülük és a sok adományozó, jóakaratú
ember nélkül, nem adhattunk volna ilyen minõségben,

II. „NINCS KIS SEGÍTSÉG, AVAGY MINDENKI SZÁMÍT!”

CIPÕSDOBOZ AKCIÓ

„A legnagyobb vétség a világon, ha semmit sem teszel,
mert úgy gondolod, hogy túl kevés az amit megtehetsz!”

ennyi sok jót, szépet, és nem utolsó sorban hasznosat!
Erre a példátlan összefogásra nagyon büszke vagyok. Volt
egy cél, amiért mentünk elõre! Köszönöm.
 Tavaly a Székelyhídi Gyermek Jézus Otthon részesült az
adományokból. Idénre, már két gyermekotthonnak tudtunk
adományokat szállítani; egy harmad, két harmad arányban.
Székelyhíd egy harmad és az épülõ érmihályfalvi otthon,
pedig két harmad arányban kapott az adományokból. Ott
most nagyobb szükség volt a segítségünkre.
2018. 12. 19. szerda
Az akció utolsó napja. Egész nap pakoltuk a teherautót,
de még este kilenckor is érkeztek adományok. Ekkorra
beérkeztek a felajánlások, és hihetetlen volt látni ezt a tö-
mérdek dobozt, tele szeretettel! Egy kiló lencsétõl a tölgyfa
szekrényig, minden megtalálható volt a teherautó platóján.
Ezen a napon mentem Szentkirályra is a
szeretetcsomagokért.  Amikor felhívtam õket szavatkoztak:
”ne gyere nagy autóval, nem lett sok”. Ahhoz képest,
három ember, több mint húsz percig hordta a szebbnél
szebb csomagokat a terepjáróba, és csak az én ülésem
maradt üresen, hogy haza tudjam vezetni az autót. A
visszafelé úton megállítottak a rendõrök. Közúti ellenõrzés.
Az embermagasságig felpakolt csomagoktól egyik tükröm
sem láttam. Már éppen felkészültem a mentõ beszédre, de
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nem volt rá szükség. Elmeséltem a történetünket, így jövõre
õk is szeretnének plakátot kérni a kapitányságra. További
balesetmentes közlekedést és áldott karácsonyt kívánva
elváltunk.
2018.12.20.-án, csütörtökön, akadálymentesen átjutottunk
a határon, a nyársapáti önkormányzat által felajánlott
autókkal, és teherautóval. Ezúton is köszönöm! Székelyhíd
volt az elsõ állomás. Egy kis megvendégelést és egyeztetést
követve, az adományok kisebbik részét kipakolták itt.
Amíg a székelyhídi adományok a helyükre kerültek, a
szeretetcsomagok nagyobbik részével, az északabbra lévõ
Érmihályfalvára indultunk. Pontosan senki nem tudta, hogy
hol járunk, csak mentünk az úton, megérzésünkre és a
néha kihagyó GPS-re hagyatkozva. És egyszercsak
megláttam a zászlót, a Szent Ferenc Alapítvány zászlaját
egy piciny ablakban. Abban a  pillanatban nyugodtam
meg elõször, az egy hónapja hordozott édes teher, lassan
lekerül a vállamról. Megérkeztünk.
 András Ildikó, a napközi vezetõje fogadott egy piciny
teremben. Ide a gyerekek iskola után mennek enni,
melegedni, tanulni, mert a román napköziért fizetni kell
nekik, és aztán innen mennek haza. Ideérketésünkkor éppen
befejezték az ebédjüket. De még nem mondták el az étkezés
utáni imát, így stilszerûen, egymás kezét megfogva, imával
kezdtük az ajándékozást.
Igazán jól öltözött, tisztelettudó, csillogó szemû, mosolygós
gyerekek. Megnyugodva konstatáltam, nem lehet akkora
a baj. Késõbb rájöttem, hogy mégis. El kezdtünk pakolni.
Kicsi és nagy, idõs és fiatal egyaránt segédkezett. Már
majdnem végeztünk, amikoris jött a tölgyfa szekrény és
az ágy. Ildikó kérésére házhoz vittük. Kijelölt egy
testvérpárt, akik akkor szembesültek vele, hogy kapnak
egy komlett szobabútort franciaággyal. Beültünk a
gyerekekkel az autóba, és haza vezettek minket. És az

igazi döbbenet ekkor következett. Mély szegénység.
Döngölt, földes padlójú, alacsony, vizes, szoba konyhás
vályogház. Dédi mama, nagymama, anya és a két unoka
lakott ebben a kunyhóban. Az anya éppen hólében, egy
mosóteknõben dörzsölte a gyerekek ruháit. Egy kályha,
ami fõzõ alkalmatosság is egyben. Három gyerekheverõ,
egy kisebb szekrény, és egy asztal az összes bútor a
kunyhóban. Félünk, hogy túl magas a szekrény és nem
fog beférni a szobába. Csak ülök az egyik ágyon, míg a
férfiak behordják a bútorokat. Ülök, és próbálok beszélgetni
és mosolyogni. Hiszen a háziak is ezt teszik. Mosolygós,
reményteli szemmel néznek a világra és erõs kézzel
köszönik a segítséget.
Ezek után visszamegyünk a napközibe, ahol még
bontatlanul hevernek a csomagok az asztalon. A gyerekek
megvárták míg visszaérünk a bútorszállításból. Együtt
bontjuk a sok szép ajándékot. Boldog, önfeledt pillanatok
következnek. Újból átéljük a varázslatot. A régi karácso-
nyok és az adás örömének varázsát.  Száll a csomagoló-
papír, kacagnak a gyerekek, örömkönnyek az arcokon,
meghatottság és boldogság a szívekben. Körbe nézek, és
arra gondolok: igen, ezért csinálom! Az adomány célbaért!
A gyerekek boldogok, a felnõttek, pedig átértékelik az
életüket. Sikerült adni mindenkinek valamit!
Még hazaindulás elõtt megnézzük az éppen épülõ otthon
falait. A kõmûvesek vizet forralva falaznak, mert hideg
van. Ildikó körbe vezet. Azt tervezzük, hogy milyen füg-
göny lóg majd az ebédlõben, pedig még meg sincs a teljes
összeg az épületre. Ám jövõre tudom és érzem, hogy az
új otthon ajtajában fogad minket Ildikó, és beljebb menvén
megdicsérem az ebédlõben lógó földig érõ függönyt!
Hálás és tiszteletteljes Köszönettel Mindenki felé, aki
bármilyen formában hozzájárult az akció sikeréhez:

Bimbó Brigitta
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NYÁRSAPÁTI  HÍRMONDÓ
KIADJA: Nyársapát Községi Önkormányzat
FELELÕS KIADÓ: Kis Miklós polgármester
FÕSZERKESZTÕ: Kiss Andrea
SZERKESZTÕBIZOTTSÁG: Kiss Andrea, Nagyné Kovács

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

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

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

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

kiadvány!
2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

HIRDETÉSEK

ANIKÓ FODRÁSZAT

hétfõ-szerda-péntek:
délután

kedd-csütörtök-szombat:
délután

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

Minden kedves vendégemnek
sikerekben gazdag boldog új évet kívánok!

Vékony akác
3.400.- Ft/q

Vastag akác
3.600.- Ft /q

Hasított vastag akác
3.800.- Ft/q

Az árak a házhozszállítás díját tartalmazzák.

Érd.: 06-20-260-7365

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

Nagykõrösön Tázerdõ dûlõben tanya
eladó. Bekerített terület, 2 szoba, konya,
fúrott kút, villany.
Irányár: 2.500.000.- Ft
Érdeklõdni: 06-20-3148-407

Lendér József villanyszerelõ (bojler
javítás)
Tel.: 06-20-928-8334

NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT AJÁNLATA

- hagyományos pácolású sonkák
- töltött húsok

- fûszerezett töltött káposztahús
- kocsonya hús

- saját készítésû füstölt kolbászok, szalámik
- sertés húsok

- házi hurka, kolbász
- szalonna félék
- tepertõ, pörc

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

Szeretettel várom Tisztelt Vásárlóimat!

ANYAKÖNYVI HÍREK

Somogyi Istvánné Nyársapát, Arany
János utca 9. szám alatti lakos 2018.
november 15-én, 92 éves volt.

Kazinczi László Nyársapát, Hetedik
d. 10. szám alatti lakos 2018.
november 29-én, 48 éves volt.

Pesti Györgyné Nyársapát, Nyilas
d. 5. szám alatti lakos 2018.
december 7-én, 78 éves volt.

Tóth István Nyársapát, Öreg d. 6.
szám alatti lakos 2018. december
21-én, 73 éves volt.

Emléküket õrizzük!

Nyárfa
2.000.- Ft /q

Tölgy, bükk, gyertyán gurigázva  
3.200.- Ft/q,

hasítva
3.400 Ft/q

HALASIÉK TÜZIFA KFT.
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