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Tisztelt Nyársapátiak!
Egy héttel a szeretet ünnepe után
a 2021. évet köszönthetjük. Az
év utolsó napján nagy reménnyel
indulunk neki az új évnek. Tervezünk
és értékelünk, számvetést készítünk
a mögöttünk lévő évről és tervezzük
az előttünk állót. Számvetést én is
készítettem a 2020-as évről. Úgy
érzem, hogy sok minden megvalósult
a tervekből. Természetesen ez közös
érdem a település polgáraival,
az itt működő gazdasági és civil
egységekkel, a képviselő-testülettel és az intézményekkel.
A polgármesterség huszonnégy órás szolgálatot jelent
számomra, mivel a faluban hétköznapokon és ünnepnapokon
is zajlik az élet, ami tevékeny közreműködést igényel.
A koronavírus mindannyiunkat érint, és olyan dolgokkal
kell nap, mint nap szembesülnünk, olyan intézkedéseket
kell elfogadnunk - esetlegesen önkéntesen is -, amelyekre
eddig még nem volt példa világunkban, országunkban,
településünkön, családunkban. Hálával írom le, hogy a
falu polgárai megértették az intézkedések fontosságát.
Mindenkinek tisztelettel köszönöm a fegyelmezettségét.
Mit várhatunk a 2021-es esztendőtől?
A munka és a szorgalom mellett ahhoz, hogy sikereket
érjünk el, fontos, hogy az új évben is figyeljünk egymásra,
észrevegyük és megőrizzük értékeinket, segítsük a faluért
dolgozókat. Így olyan községben élhetünk, amely az
otthonunk.
A problémák ellenére is mindent elkövetünk, hogy szűkebb
közösségünkben itt, Nyársapáton továbbra is jó légkörben
élhessünk.
Úgy gondolom, hogy bölcsesség, mértékletesség, becsület,
összefogás és tenniakarás nélkül nem sikerül elérni a kitűzött
célokat. Fő célom pedig a kiegyensúlyozottság. Úgy kell
folytatnunk az intézkedéseket, hogy az eddig elért szakmai
színvonal ne szenvedjen csorbát. A közös gondolkodás
döntő fontosságú településünk jövője szempontjából.
Pályázatok útján tovább fejlődhet településünk.
Őszinte szívvel kívánom valamennyi nyársapáti lakosnak,
hogy a 2021-es év boldog és sikeres legyen. Gyarapodjanak

anyagiakban, tudásban és élményekben.
Kívánok mindannyiuknak jó egészséget, derűs és békés
napokat a 2021-es esztendőre.
Boldog új évet kívánok minden nyársapáti lakosnak és
minden kedves újságolvasónak!
Kis Miklós
polgármester

Kányádi Sándor:
Ballag már
Ballag már az esztendő,
vissza-visszanézve,
nyomában az öccse jő,
vígan fütyörészve.
Beéri az öreget
s válláról a terhet
legényesen leveszi,
pedig még csak gyermek.
Lépegetnek szótlanul
s mikor éjfél eljő,
férfiasan kezet fog
Múlttal a Jövendő.
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Nyársapáti „meseország”
a 441-es főút mellett
„Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben...”
Juhász Gyula

Az ilyen gondokkal terhelt időkben még inkább szükségünk van a különlegesen szép dolgokra, melyekkel örömöt
csempészhetünk a lehangolt, reményvesztett emberek szívébe is. Ilyen csodás szépségekkel kápráztat el bennünket a
Karácsonyi Csillagokért Alapítvány fényruhába öltöztetett parkja.
Már nem is tudom, hogy mikor volt az első díszvilágítás dr. Évin Sándor és segítő családtagjai jóvoltából, de az biztos,
hogy évről évre szebb, különlegesebb látvánnyal örvendeztetnek meg bennünket. Az idén még az időjárás is hozzájárult
ahhoz, hogy még csodásabb élményben lehessen részünk, hisz a karácsonyi melegben nem csak a milliónyi fénylő lámpa
ontotta melegét, hanem a tavacska különböző színben játszó szökőkútjai is elbűvölték a parkba kilátogatókat, az úton
járókat, akik nem csak a környékről, hanem az ország különböző részéből is érkeztek. Ez a kijárási tilalom idején nem kis
logisztikát igényelt, hiszen 8 órára mindenkinek haza kellett érnie.
Mint minden évben, idén is Vízkeresztig várja a csodapark a látogatóit.
Hálásan köszönjük mindenkinek, aki részt vállalt ennek a csodavilágnak a létrehozásában.
Köszönettel: Nagyné Kovács Éva
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Tisztelt Nyársapátiak!
Tájékoztatni szeretném Önöket az elmúlt év sikeres
pályázatairól.
•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

Nyársapát
Község
Önkormányzata
2017-ben
sikeres pályázatot nyújtott be a Települések felszíni
csapadékvízelvezetés létesítményeinek fejlesztése, a
települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása
Pest megye területén című felhívásra. A projekt 2020ban fejeződött be a Magyar Állam finanszírozásával,
támogatója a Pénzügyminisztérium. A projekt keretében
csatornák és kapcsolódó műtárgyak építése történt
meg, melynek hatására ezentúl az elvezetett csapadék
káresemény mentesen tud a befogadó csatornán
eltávozni.
Járdát építettünk a Szövetkezeti és a Posta utcában.
3 db urnafalat állítottunk fel a temetőben.
Új traktor vásároltunk markolóval és pótkocsival a régi
kistraktorunk helyett.
Tanyagondnoki kisbuszt vásároltunk.
Orvosi eszközöket (ambuláns vérnyomásmérő Holter
készülék, Holter EKG készülék, boka-kar index
meghatározását biztosító automatizált készülék, dopler
készülék, docureader vizeletanalizátor) és fogászati
kezelőegységet vásároltunk.
A Táncsics Mihály utca, az Új utca egy része, illetve a
parkoló kapott új burkolatot.
Nyársapát Község Önkormányzata 2020. december
31-ig a Mátyás Király Általános Iskolába, valamint a
Nyársapáti ÁMK Elek Apó Óvodájába járó gyermekek
részére ingyenesen biztosította az étkeztetést.
Nyársapát Község Önkormányzata a szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás
jogcímén 226 erdei m3 keménylombos tűzifa
vásárlásához kapott támogatást.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a MAGOSZ
(Gazdakörök) együttműködésével a 2020. évi
Magyarok Kenyere program keretében 500 kg lisztet
adományozott térítésmentesen Nyársapát Község
Önkormányzata részére, melyet december hónapban a
rászoruló családok között osztottunk szét.
Minden 70 év feletti nyársapáti állandó lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen a

településen élő lakos egyszeri 20.000,-Ft támogatásban
részesült, illetve minden 18 év alatti nyársapáti állandó
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és
életvitelszerűen a településen élő gyermek egyszeri
20.000,- Ft támogatásban részesült.
Összesen
12.260.000 Ft értékben.
Céljaink a 2021-es évre:
•

•

•

Nyársapát Község Önkormányzata sikeres pályázatot
nyújtott be az Önkormányzati tulajdonú bölcsődei
ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása
Pest megyében című felhívásra. A projekt a Magyar
Állam finanszírozásával valósul meg, támogatója a
Pénzügyminisztérium.
Egyes bel- és külterületi útjaink felújítása, belterületi
kerékpárút kialakítása vonatkozásában is pályázott
önkormányzatunk. Szerencsére nyertünk, így a faluban
a József Attila út aszfaltozásával együtt kerékpársáv
létesül a 441-es úttól a Magyar dűlőig.
A Leader támogatás elnyerésével lehetőségünk
lesz a település főterén, a parkoló melletti ingatlant
szálláshellyé alakítani.

Köszönjük a FIDESZ-KDNP kormányunknak, hogy
mindezeket lehetővé tette.

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

Kis Miklós polgármester
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Advent 2020-ban
Az elmúlt esztendőben sajnos
nem tudtuk a már megszokott,
és sokak által látogatott adventi
műsorunkat megvalósítani, de az
adventi koszorú és a Betlehem
természetesen várta az arra
járókat Nyársapát központjában,
a templom előtt.

a templomkertben ünneplők, amikor zártam a templom
ajtaját.
Egyik adventi vasárnapon csemői családdal is találkoztam,
akik csak azért jöttek át hozzánk, hogy megnézzék a
Betlehemet és a falu karácsonyfáját.

Köszönjük, hogy Nyársapát karácsonyfájára nagyon sokan
hoztak maguk készítette díszeket, így tényleg gyönyörű lett!
Az ovisoktól a nyugdíjas korosztályig mindenki magáénak
Nyársapát karácsonyfáját a érezte a nyársapáti fenyőt. Csodás érzés volt látni, hogy
felújított, újra aszfaltozott és igazi összefogással, napról napra szépült ez a hatalmas
parkosított parkolóban állítottuk fel.
karácsonyfa! Természetesen megőrizzük azokat a díszeket,
amiket lehet.
Az előző Hírmondóban is tájékoztattuk Önöket arról, hogy
Nagyné Kovács Éva
kik nyújtottak ehhez segítséget. Most is megtesszük ezt;
köszönetünk Benkó Jánosnénak, Csajbók Ferencéknek,
Rácz Norbertnek, Bárány Lászlónak, Bimbó Pálnak, Öhler
Gábornak, Pásztor Norbertnek, Palotai Istvánnak és Flórián
Jánosnak.
Létrehoztunk egy facebook oldalt Könyvtár Nyársapát
címmel annak érdekében, hogy az intézmény zárva
tartása alatt is tudjunk kapcsolatot tartani olvasóinkkal
és a művelődési ház látogatóival. Ezen az oldalon kértük
pl. Nyársapát lakosait, hogy hozzanak díszeket a község
karácsonyfájára, és itt tájékoztattunk arról is, hogy
vasárnaponként este karácsonyi zenéket hallhatunk a
Betlehemnél, melyhez a dalokat Dobos József válogatta.
Hála Istennek minden vasárnap találkoztam látogatókkal,
amikor elindítottam a zenét, és még este 8 óra előtt is voltak

„Bogártól lazán idézve”
Egy ambiciózus ifjú arra kérte a bölcs mestert, hogy tanítsa
meg a világ mindentudására, jó tanítvány lesz; ám az szelíd
mosollyal elutasította a kérést. Az ifjú végül indulatosan
azt kérdezte: legalább mondd meg, hogy miért nem!
Azért – felelte a bölcs – mert tele vagy önmagaddal, úgy
én már semmit nem tudok átadni neked. Ilyenkor ünnepek
környékén jó lenne elengedni önteltségünket, és önfeledten
átadni magunkat a szelíd szeretet-energiák végtelen
áramlásának. Az emberi életnek valójában nincs értelme

és célja, legfeljebb az adhat célt és értelmet, ha bátran és
önfeledten szélesre tárjuk a LÉT, és TEREMTÉS ablakát, és
bátran megszemléljük azt, hogy mi is volna a küldetésünk,
hivatásunk az ÖRÖKLÉTBEN.
Ezen gondolatokkal kívánok minden nyársapáti olvasónak
tartalmas, eredményes, boldog új évet!
Tóth Tibor

Köszönjük a támogatást!
A magam és nyugdíjas társaim nevében megköszönöm Nyársapát Község Önkormányzatának a 70 éven felüli helyi
lakosoknak nyújtott 20.000.- Ft-os támogatást, melyet otthonunkban vehettünk át még karácsony előtt!
Mindenkinek Boldog Új Esztendőt kívánok!
Köszönettel: Búz Jánosné

5. oldal

HÍRMONDÓ

Vagy egyik, vagy másik!
„Nem hős akarok lenni, hanem jó.”
Pilinszky János

A januári szám a jókívánságokról, az előző évi eredmények
összegzéséről és a 2021 év terveiről kellene, hogy szóljon.
Én mégis másról szándékozok írni. Hiszen ez az év a
választási küzdelem éve lesz már és sajnos nem kell nagy
jósnak lennem, hogy feltételezzem azt, harc lesz ez a javából.
Nem a harchoz szeretnék csatlakozni, hanem a tényekhez, s
főleg az összefüggésekhez, a józan észhez. Természetesen a
saját józan eszemhez. Nem ítélkezni szándékozok, de mégis
fogok, nem riogatni akarok, de fogok és nem kioktatni
szándékozok, csak (ez nem kevés) információt átadni.
A 2022-es országos választás véleményem szerint
Magyarország sorsát közép- és hosszútávú jövőjét
alapvetően meg fogja határozni. Hogy például 20 év múlva
hány % magyar él hazánk területén, illetve 50 év múlva
magyar nyelven Nyársapáton illendő és ildomos lesz-e
megszólalni. Rögtön itt az elején egy példával szeretnék
szolgálni: jelenleg Németországban a 20 és 34 éves
korosztályban a férfiaknál már csak 50 % a valódi német.
Gondoljunk bele, hogy Németország 20 év múlva milyen
identitású és milyen összetételű nemzet, nem inkább térség
lesz. Hasonlót, vagy ilyet szeretnénk hazánkban is?
Nincs társadalmi valóság, csak a feltételezett valóságot
elbeszélni próbáló narratívák (elbeszélési módok) vannak.
Ebből kellene önmagunk és mások számára valamilyen
világ és társadalmi képet felépíteni. Tehát a szándékom
az, hogy a választásokig havonta egy-egy fontos alapvető
témával foglalkoznék, ami befolyásolhatja a döntésünket.
Tudom ez csak az én gondolkodás módom. Azt is tudom,
hogy mindenki más, más tényeket és összefüggéseket vesz
észre, de a világ már ilyen. Lehet, hogy jó és ildomos lenne,
ha tőlem eltérő gondolkodású emberek leírnák az eltérő, de
alapos meggyőződéssel érvelő véleményüket. Így talán kicsit
emelkedettebb lenne az újság színvonala, nem csak a kátyú
betöltődésekről, bankautomata telepítésről polemizálnánk.
Mások elvtelen bántásán, irigykedésén túl ez a médium
komolyabb dolgokról is szólna. Főleg azért, mert sokszor
azt tapasztalom, hogy az emberek szimpátia, érzelmek és
valaki ellen szoktak szavazni. Természetesen ezek sem
elhanyagolhatóak, de én a gondolkozásomban egyetlen
alapvető szempontot hagyok, hogy a hatalomra kerülő
majdan mit akar megvalósítani. Ezért, ha a Gondviselő
segít, havonta egy-egy kardinális megvalósítási elemmel
szeretnék foglalkozni. A szimpátiára röviden visszatérve,
sajnos én úgy éltem le eddigi életem, hogy maradéktalanul
egyetlenegy politikust sem kedveltem, néhányat kiállásáért,
tetteiért és irányítási készségéért adott helyzetben
tiszteltem. Az első téma előtt szeretném leszögezni, hogy
véleményemet a jelenlegi kétpólusú (nem túl szerencsés)
helyzetre vetítem le. Eszerint van az Orbán Viktor által
vezetett nemzeti, keresztény, rendpárti, konzervatív és
a Gyurcsány Ferenc által vezetett balliberális anarchista

pártszövetség (mert zavarosban néha lehet halászni) ők az
ellenzék, harmadik, negyedik igazi alternatíva sajnos nincs.
Akkor induljunk el! Első téma a BEVÁNDORLÁS más
szóval MIGRÁCIÓ. Ismerőseim közül ezt a tényezőt
sokszor bagatellizálják „mit vagy betojva, nem ide jönnek,
hanem a gazdag, jól fizető országokba”. Sajnos ez nem igaz,
de próbáljuk tovább analizálni a kérdést. Az EU jelenlegi
politikája, alfája és omegája a bevándorlás kérdésköre.
Nézzük, ennek a stratégiának mi lehet az oka? Már az elején
megjegyzem, hogy legkevésbé emberbaráti, szolidáris,
humánus elképzelés. Európában csupán tisztán konzervatív,
nemzeti és keresztény kormány Lengyelországban és
Magyarországon van. Más országokban a balliberális erők
vagy maguk, vagy koalícióban vannak hatalmon. Ezek az
országok teljes mellszélességben támogatják a migrációt.
Okok:
- A régi gyarmattartó országok egyéni és kollektív
tudatalattijából egy lelkiismeretfurdalás szakadt ki (nem
alaptalanul) az elkövetett bűnök miatt. Ez a frusztráció
én úgy látom önsorsrontó. NEKÜNK EHHEZ SEMMI
KÖZÜNK! Mi nem gyarmattartók, hanem gyarmatok
voltunk (török, habsburg, német, szovjet ….), némileg most
is azok vagyunk.
- Viszonylag rövidtávú oka, ami nagyon motiválja az ellenzéki
erőket, sőt ezért még a Jobbik is balliberálissá vált, hogy ha
beengedjük a migránsokat, főleg iszlám vallásúakat, azok
soha nem fognak szavazni kereszténydemokrata pártokra.
EZ A JÖVŐBEN A HATALOM BEÁGYAZÁSÁNAK
ESZKÖZE LESZ. Az EU-ban 34 millió bevándorlónak
szándékoznak lakást, segélyt és szavazati jogot adni.
Szerintem nekünk ebből kb 1-2 millió jutna.
- Nagyon kevés a születés, a jövőben a munkaerőutánpótlás
megoldását is ettől a folyamattól várják. Ez ordas hazugság.
Ha csak ez lenne a cél, akkor a már jól bevált eszközöket
lehetne használni pl. az agy- és munkaerő elszívást, amit
USA és a nyugati gazdag országok már 100 éve működtetnek.
A másik a vendégmunkások behozatala, a harmadik pedig
a robottechnika. Gondoljunk csak bele abba a helyzetbe,
hogy a spanyol fiatalok közel felének hazájában nincs
munkája – ODA MINEK MIGRÁNS MUNKAERŐ? Tehát
Kedves Nyársapáti Polgár ne higgy az ellenzéki mantrának,
hazugságáradatnak a migráns kérdésben!
De van ezen a téren egy magasabb érdekű szféra, ez
a GLOBALIZÁCIÓ. Ennek egy veszélyes és egyben
gyűlölettel teli embere az ugyancsak szerepében egyrészről
bagatellizált, másrészről átkozott Soros György. Ha én
lennék az ő helyzetében (már nem a korát irigylem) akkor
élnék harmóniában és békében, és főleg anyagi jólétben. De
ő nem! Ő haragszik ránk a holokauszt miatt (nem alaptalanul)
és mérges, hogy a pénzén kitanított rendszerváltó fiatalok
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nem a nyílt társadalom elképzelését valósítják meg.
Tékozló fiúk lettek a rendszerváltó fideszesek nagy része.
Valamint úgy gondolom, jó lenne egy pici profit is Gyuri
bácsinak. De azt tisztán kell látni, világunkban nem ő a fő
globalista erő, ő csak a küldönc. Ő oktat, bírál, megaláz,
akár tönkre is akar tenni, valamint ő küldi a lóvét a politikát
káosszá csináló, mindenért akadékoskodó bizonyos civil
szervezeteknek. Mi az alapja a globális elképzeléseknek,
amit az EU bürokratái és sajnos a most összefonódott
hazai ellenzék kevésbé sem nagy formátumú politikusai
is képviselnek. Nem hiszem, hogy mindenki tudja, hogy
az Unió és a balliberális erők honnan szedték eszmei
és filozófiai alapjukat. Az „ősatya” egy osztrák férfi és
egy japán nő diplomata család gyermeke, aki Tokióban
született és Kalligarinak hívják. Az 1920-as években adta
ki nagyhatású és ördögi tervekkel teli könyvét. Elméletének
lényege, hogy le kell bontani a nemzetállamokat, mert ez
a képződmény csinálta mindig a nagy pusztító háborúkat.
A páneurópai gondolat is nevéhez fűződik. Néhány
rémísztő sort szeretnék jelezni elképzelései közül: - Meg
kell alkotni a rasszizmus elméletét és a gyűlöletbeszéd
tiltó törvényeket. Állandó zűrzavart, bizonytalanságot
kell kelteni a társadalomban az élet minden területén. Faji
háborúkat kell elindítani. Szembe kell fordítani a nemeket és
minden társadalmi csoportot egymással, megbízhatatlanná
kell tenni a jogrendszert. Kedvezni kell a bűnelkövetőknek,
növelni kell azok számát, akik állami segélyekre szorulnak
és a legfontosabb, a bevándorlás erősítésével GYENÍTENI
KELL A NEMZETI ÉRZÉST, IDENTITÁST. Ha azt
akarod, hogy bevándorlók hada özönljön hazánkra
és a Kárpát-medencébe és kozmopolita világpolgár
szándékozol lenni, szavazz az ellenzékre! De ne csodálkozz
a következményeken! A migránsoknak a Te adódból lakást,
kb. 800 euró havi járandóságot, bizonyos kiváltságokat
és választási jogot kell biztosítani. Tisztelt Nyugdíjas! Ne
is álmodj uniós nyugdíjról, se alapjövedelemről! Ha azt
szeretnéd, hogy lehetőleg mindenki ott érvényesüljön, ahol
született, akkor a Fideszre szavazz! Ilyen egyszerű lett a
rózsás demokrácia képlete.
Be kell látnunk, hogy az univerzális törvényeket nem
lehet csak úgy átugrani, vagy, ha mégis, akkor abból
óriási anarchia lehet. Mi magyarok még a kapitalizmus
tudatszintjét sem tudtuk alsajátítani, hiszen birodalmak
gyarmatai voltunk, a szocializmus meg egy pokoli átverés
volt. A verseny, az egyéni siker és vállalkozás, a lobbizás
stb. még nálunk a szociális érzékenységünket sérti, ezektől
az irigységi faktorunk erősödik. Nyugaton erre a tanulásra,
toleranciára 200-250 év adatott, a mi torkunkon 30 év
alatt szeretnék ugyanezt letuszkolni. Még ízlelgetjük a
magántulajdont, és nem tudjuk elnézni, hogy másnak
több van, de már legyünk minden esetben toleránsak a
kisebbségekkel, közel 100 féle nemi identitással, a birodalmi
szemlélettel, sőt még az afro-amerikaiakkal is. Én úgy
érzem, most alapjában véve társadalmi tudatszinten akarnak
bennünket összekeverni. Én írom le ezeket a sorokat, aki
az 1990-es években az iskolai integráció élharcosa voltam
megyei szinten, mint iskolaigazgató, de mégis a mostani
szituációban felháborítónak, demoralizálónak tartom, ami
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Gyöngyöspatán történt. S a gyilkosoknak több joguk van,
mint bárkinek, hiszen a börtönből egy házra való pénzzel
jöhetnek ki, ha a cellájukba nem süt be a nap (ezek jó
példák a bizonyos „politikával soha nem foglalkozó” civil
szervezetek áldásos tevékenységére).
Tisztelt Polgártársak! Kérlek, ne Orbán-, vagy Gyurcsány
fóbiából, és ne a külső szimpátia alapján válassz a csekélyke
kettőből, hanem abból, mi fog következni a választás után
pl. DÉLI HATÁRZÁR LEBONTÁSA, MIGRÁNSOK
BEFOGADÁSA. Előtte sejtjük, hogy mi lesz. Provokáció,
manipuláció és sajnos gátlástalanság.
A következő számban a Kádár-rendszerről szeretnék
őszintén írni, mivel még igen erős nosztalgia van a
szocializmus iránt és erősen befolyásolhatja a jelenlegi
választást is.
Őszinte tisztelettel:
Tóth Tibor

Perna Pál:
Rendhagyó karácsonyi vers
Havat sodor a szél, hideg van az istállóban
a ganéjjal szított lángok melegítenek.
Nyugtalan most a nyáj, mintha kísértő lelkek
vonulását várnák.
A kutyák nyüszítenek a félelem őrző karámjában.
A pásztorok is érezték, hogy történni fog valami.
Nem mozdult senki, csak nézték a két kicsi bárányt,
pedig el kellene már indulni velük, de féltek.
Egyszer már megszületett az a gyermek,
Betlehemben a megválthatatlan szegénység istállójában.
Háború van most a világban, égő házak repülnek a
csillagok.
Valaha kántáló pásztorok is itt húzódnak meg az
alkonyatban.
A kút gémjén rémült madarak serege ül, zsong az udvar
a pernyés égből hull a hó, ajtó mögé bújt a bánat,
véres halálról zeng a hold is a rémült kutyáknak.
Akkor fenyő sem volt - de kenyér se…
csupán a remény melegével takargattuk,
mezítelen életünket akkor karácsony éjjel.
De tudtuk; túl a háborún, tűzön-fagyon
valahol távol él egy Isten a Mindenható !
ki találni fog olyan helyet, hol a baj elmúlik, a jóság
megszületik.
Most a vírus a nem óhajtott vendégünk,
itt van láthatatlanul, talán a fényszórók között megbújva.
De ettől még van karácsony, Krisztus hitével,
van fánk sok dísszel - cukorral és Isten igéjével.
Bízzunk és vigyázzunk egymásra, mindig pattannak új
magok,
feledjük a múltat - várjuk az új napot.
Majd nőnek új fák és azok világgá zengik,
fegyverek és vírus felett: Isten bölcs örökös rendjét!
Domonyvölgy 2020. december 04.
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Háziorvosi tájékoztatás!
A járványügyi intézkedések szigorítása A légúti betegekkel való érintkezés azért tilos, mert így
és
a
megbetegedések
számának csökkenthető az esélye annak, hogy a betegek egymást és
emelkedése miatt a háziorvosi rendelések az egészségügyi személyzetet megfertőzzék.
a következők szerint működnek.
Ha a gyógyító személyzet megfertőződik, vagy csak
1.
A rendeléseket
személyesen ha kontaktusba kerül Covid - fertőzött beteggel, akkor
továbbra is telefonos előjegyzést minimum 10 napra karanténba kerül, így kiesik a munkából
követően lehet csak felkeresni.
és nem lesz, aki ellássa a betegeket. Sajnos erre már több
2.
Légúti
megbetegedés
(láz, ízben volt példa.
köhögés, nátha) tüneteivel a személyes
orvosi vizsgálat nem lehetséges, telefonos konzultációra, Tisztelettel kérjük a kedves betegek türelmét és megértését,
tanácsadásra és szükség esetén e-recepten gyógyszer hiszen a járványos helyzet sajnos mindannyiunkat a
rendelésére van lehetőség
megszokottól nagyon eltérő munkarendszerre kényszerít.
3. Kérjük, hogy a megnövekedett adminisztrációs terhelés A rendelőkben más rendszerben ugyan, de gyógyító munka
miatt szokásos gyógyszerigényeiket a rendelőnél lévő folyik, részben személyesen, részben telefonon. Kérjük, a
postaládába dobják be. Pontosan tüntessék fel a beteg telefonos hívásokkal legyenek kitartóak, mert valószínűleg
nevét, TAJ számát és az igényelt gyógyszerek neveit. éppen egy másik ügyben adunk időpontot vagy tanácsot.
Az így leadott igényüket – amennyiben erre lehetőség
van - másnaptól váltsák be a patikában.
A nyársapáti háziorvosi rendelések idejéről kollégáink
4. Aki telefonon diktálja be a gyógyszerigényét, azt minden héten tájékoztatják a lakosságot facebookon, illetve
lehetőleg az orvosi rendelési időn kívül (előtte vagy plakáton a rendelő külső bejáratánál. Délután 16 óra után
utána) tegye meg, mert ezzel is segíti a rendelőben a megszokott ügyeleti rendszer működik a nagykőrösi
folyó munkát.
rendelőintézetben a 06/53/350-377 telefonon.
A rendelőben a következő feladatokat igyekszünk A nyársapáti háziorvosi rendelőben helyettesként ketten
elvégezni:
látjuk el a feladatokat dr. Mohácsi Gábor kollégámmal
együtt.
• Telefonos tanácsadás a betegeink részére,
• Influenza elleni és tüdőgyulladás elleni védőoltások Tájékoztatásul közlöm telefonos elérhetőségeinket:
beadása és adminisztrációja,
• Táppénzes állományba vétel és táppénzes állományból
Dr. Lakatos Attila: 06-20/411-1474
kiírás,
Dr. Mohácsi Gábor: 06-20/495-1484
• A COVID gyanús betegek bejelentése egyesével
Nyársapát rendelő: 389-003
az ÁNTSZ részére, a mintavételre kijelölt betegek
Ügyelet Nagykőrösön: 350-377
jelentése a mentőszolgálat részére egyesével, a
Mentők: 104
COVID tesztek eredményeinek lekérdezése az EESZT
rendszerből, az eredmények alapján e-mailek küldése
az ÁNTSZ részére betegenként a hatósági karantén
Dr. Lakatos Attila
alóli felszabadítás céljából, a karanténba került vagy
helyettes háziorvos
megbetegedett orvos és nővér kollégáink helyettesítése
a saját betegeink ellátása mellett.
• Nem felsőlégúti, sürgős, egyéb megbetegedés esetén
orvosi vizsgálat.
• A védőnő közreműködésével természetesen folyik a
gyermekek kötelező és ajánlott védőoltásainak beadása,
és terhestanácsadás is.
• Otthonápolás keretén belül a sürgős szakápolást
továbbra is ellátja a Baranyi Med Bt.
Ezeket azért írom le részletesen, mert sokan azt gondolták,
hogy szinte üres a rendelő, nem dolgoznak az orvosok.
Természetesen most is ellátjuk a rendelőinkben a nem
légúti betegeket telefonos egyeztetést követően.
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Otthona biztonságáért ön tehet a legtöbbet!
Otthonunk a biztonság és a nyugalom fellegvára, ahol
szeretteinkkel együtt éljük mindennapjainkat és töltjük el az
ünnepeket. Így igen megrázó tud lenni, ha a rokonainknál
töltött ünnepek után azzal szembesülünk, hogy egy idegen
bejutott a házunkba és féltett értéktárgyainkat magával vitte.
Ezért különösen fontos odafigyelni a lakásbiztonságra.
A betöréses lopások elkövetői általában alaposan
feltérképezik, hogy hova tudnak legnagyobb sikerrel
bejutni. Fontos szempont a könnyű bejutás és a gyors
menekülés lehetősége is.
•

•
•

A nyílászárók képezik a behatolási pontok meghatározó
hányadát, ezért szükséges az első és hátsó ajtók,
ablakok megerősítése! Az ablakra szerelt törésvédelmi
fólia láthatatlan védelmet biztosít.
Ha távozik otthonról, minden esetben zárja az ingatlan
ajtaját, kapuját, nyílászáróit, a fészert és a garázst is!
Az ajtó befeszítése ellen hatékony védekezés a
hevederzár, amennyiben az megfelelően van kialakítva,

•
•
•
•

lehetőleg falba záródik és jó minőségű a zárszerkezet.
A bejárati ajtó több ponton záródjon.
A kulcsokat ne tartsa a bejárat közelében egy „biztos
rejtekhelyen”, azt minden esetben vigye el magával.
Ne tartson otthon nagyobb értékben készpénzt!
A biztonságot nagymértékben fokozza az elektronikus
jelző-riasztó berendezés mozgásérzékelővel ellátott
világítás, illetve kamerarendszer kiépítése.
Ha elutazik, kérje meg szomszédját vagy rokonát, hogy
naponta ellenőrizze az ingatlant és ürítse a postaládát.

Amennyiben betörést észlel otthonában, lehetőség szerint
ne változtasson semmit a helyszínen, ne menjen be az
ingatlanba körülnézni, ne kezdjen el takarítani -mert ezzel
a nyomok rögzítését akadályozza-, hanem haladéktalanul
értesítse a Rendőrséget a 107 vagy 112 ingyenes segélyhívó
számokon!
Boldog új évet kíván a Nagykőrösi Rendőrkapitányság!

Óvodai hírek
Kedves Szülők!
Világjárvány határozta meg az életünket 2020. évben. Ilyet
még senki nem élt át.
Az óvodát érintő intézkedéseket központilag határozzák
meg, a helyi döntéseket pedig a fenntartóval egyeztetve
tesszük a gyermekek, és a magunk védelmében.
Köszönöm, hogy a szülők többsége a szabályok betartásával
segítette, és segíti munkánkat! Higgyék el, nem volt könnyű.
A kollégáimnak kiemelten köszönöm, hogy a szabályokat
betartották!
A 2020/2021-es nevelési évben a mi óvodánkat nem kellet
bezárni! - én ennek nagyon örülök. Igazolja, hogy jókor, jó
döntéseket hoztunk.
Ez a helyzet magával hozta azt is, hogy a szülőkkel való
kapcsolattartás ebben az évben – úgy, mint bármilyen más
kapcsolatunk - nem a megszokott keretek között történt,
történik. Tudom, ez sokakból ellenérzést vált ki. Én sem
vagyok boldog, de ettől ez nem fog változni.
Ha bárkinek problémája van, eddig is elért, megtalált, és
tudtunk SZEMÉLYESEN BESZÉLNI. Lehet KÉRNI is
tőlem, de követelni NEM. Erre tanítjuk gyermekeinket
is. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a mai világban a
„világháló” a megfelelő fórum ahhoz, hogy az igazuknak
érvényt szerezzenek. Büntetlenül nem lehet sem intézményt,
sem embereket minősíteni, pocskondiázni a szólásszabadság
égisze alatt. Aki ezt teszi, jó ha tudja, az internet nem felejt!
Egy őszinte beszélgetésnél nincs célravezetőbb. Azt

reméljük, hogy a szülőkkel való szoros együttműködés
tovább folytatódhat, ha a járványhelyzetnek vége lesz.
Sok mindent tanultam az elmúlt évben, pedig azt hittem már
mindent láttam. Például azt, hogy a világon sok olyan dolog
van, ami felett nincs hatalmunk: földrengések, árvizek,
vírusok..., de a tetteinket, a döntéseinket mi irányítjuk, a
felelősség is a miénk.
Adjunk hálát, hogy élünk, és családtagjaink körében
ünnepelhettünk.
Csak egyvalami tudja kiűzni a magányt az életünkből: a
szeretet.
A szeretet minden formája reményt ad, hogy bízzunk az
újévben.
Boldog Új Évet Kívánok!
Szőke Piroska Andrea

Köszönjük Bimbó Pál,
képviselő úr
karácsonyi ajándékát!
Óvoda dolgozói
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Iskolai hírek
Karácsony, egy kicsit másként
Ebben az évben minden kicsit más volt, mint az előzőekben.
Szeptember óta lassan hozzászoktunk, hogy külön
bejáraton közlekednek az alsósok és felsősök. Megszoktuk,
hogy a szülők ritkábban jönnek. Megszoktuk, hogy egyre
kevesebben vagyunk a tanáriban, és egyre nagyobb a
teher mindenkin. Van azonban a tanévnek sok apró közös
pillanata -- a megemlékezések, műsorok --, amelyeket
a gyülekezési tilalom ellenére nem akartunk elfelejteni,
hiszen hagyományainkhoz tartoznak. A karácsonyi
ünnepség is ezek közé tartozik. Ráadásul ez a legjobban
várt napja az évnek, mert utána hosszabb szünet következik,
és persze a fa alatt mindig találnak az osztályok ajándékot.
Az elvárásoknak meg kell felelni! Hogy minden szabályt
betartsunk, minden osztály készült egy kis produkcióval.

A karácsonyfát, amit itt is hálásan köszönünk Benkó
Jánosné Margitkának, az aulában díszítettük fel. Az idei
karácsonyunk nagyon különlegesre sikerült, mert az
utolsó hétre a felsőseink karanténba kerültek. Csendesen,
családiasan ünnepeltünk. Az osztályok egyenként kiálltak
a fához, előadták kis műsorukat. A többi osztály a nyitott
ajtókon át hallgatta az előadást, és a végén felcsattant a taps.
A fa alól a gyerekek elvitték az ajándékaikat. Megkapták a
szaloncukrot is, mellyel Bimbó Pál, képviselő úr lepte meg
a gyerekeket. Köszönjük! Aztán az osztálytermekben sok
csillogó szempár figyelte, mi kerül elő a csomagolás alól.
És megkezdődött az önfeledt játék, egészen a hazaindulásig.
Iskola dolgozói
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In memoriam Kengyel Zsolt
„Nehéz elviselnünk az elmúlás gondolatát, de tudjuk, hogy csak azok halnak meg igazán, akik semmilyen nyomot nem
hagytak maguk után. Ha nem csak magunknak éltünk, továbbadott hatásunk akkor is érvényesülhet, ha már senki sem
emlékszik ránk személyesen, valahogyan úgy, ahogyan rég elfeledett őseink génjeit is megőrizzük.”
Álló Géza

Ebben az évben számos volt kollégánktól kellett búcsút
vennünk. Most december 17-én pedig egy aktív, addig
dolgozó munkatársunk hagyott itt bennünket. Hirtelenül és
váratlanul.
Kengyel Zsolt kollégánk 2019. szeptemberében kezdett
el dolgozni nálunk. A felső tagozaton tanított földrajzot,
technikát és természetismeretet.
A gyerekek szerették gyakorlatorientált technika óráit.
Ugyanis a tanár úr a gyerekek segítségével nekifogott a relaxpark rendezésének, szépítésének. Tervezte, hogy tankertet
is kialakít majd, hogy a gyerekek ott tudjanak ismerkedni
a kertészkedés szépségeivel. Komplex, összefüggésekre jól

rávilágító óráit mindig élvezték nebulóink, mert érdekesen
és humorral fűszerezve adta le a tananyagot.
A tanáriban mindig gondoskodott a vidám légkörről
vicceivel, anekdotáival. Szenvedélye a méhészkedés volt,
lelkesen mesélt mindig a méheiről.
Halálhíre teljesen lesújtott bennünket. A gyászoló családnak
is ezúton kívánunk erőt és kitartást a hirtelen veszteségük
feldolgozására, lelki megnyugvásuk megleléséhez.
Ezzel a pár sorral búcsúzunk tőled Zsolt. Most már a
mennyei tanáriban meséled a vicceid…
A Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskola dolgozói

Művelődési ház hírek
„Szétszórt” meglepetés ajándékok
Nyársapát belterületén több helyen – pl: a hivatal
előtt, a művelődési háznál, a templom előtt, Nyársapát
karácsonyfája alatt - helyeztünk el meglepetésként plüss
állatkákat a csomagokban kártyával, melyben kértük a
megtalálókat, hogy küldjenek majd fotót magukról és
az ajándékról. Sajnos fotókat nem kaptunk vissza, de azt
tudjuk, hogy biztosan megtalálták a plüssöket, amit nagynagy szeretettel helyeztünk el annak reményében, hogy

egy-egy fiatalnak vagy idősebbnek örömet szerez majd
karácsony szent ünnepén.
Fotónk azért van, igaz csak arról, ahogyan „szétszórjuk” az
ajándékokat.
Mindenkinek csodás új esztendőt kívánunk!
Művelődési ház munkatársai
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A nyársapáti otthonok legszebb karácsonyfáját kerestük!
A Könyvtár Nyársapát facebook oldalán hirdettük meg
fotópályázatunkat, melyben kerestük a falu legszebb
karácsonyfáját. December 24-28-ig küldhették be a
feldíszített fenyőkről a fotókat. Egy otthonból 1 fotót
vártunk.

• Dombóvári-Godó Zsuzsanna,
• Kormány Erika,
• Bálintné Kis Nóra és
• Godóné Pozsár Andrea.
A csomagokat eljuttattuk számukra.

A 4 legszebbet újévi virsli csomaggal díjaztuk és Természetesen mindenki megérdemelte volna, hogy
természetesen közreadtuk a Nyársapáti Hírmondóban, nyerjen, nagyon szép fenyőkről kaptunk képeket. Köszönjük
illetve az összes beérkezett fotót megjelentettük a könyvtár mindenkinek, aki pályázott!
facebook oldalán is.
Áldott, békés, egészségben töltött óévet és boldog új
A négy legszebb karácsonyfa az alábbi pályázók otthonát esztendőt kívánnak a
díszíti:
Művelődési Ház Munkatársai

Kormány Erika

Dombóvári-Godó Zsuzsanna

Átadtuk a csomagokat!

Godóné Pozsár Andrea

Bálintné Kis Nóra

13. oldal

HÍRMONDÓ

Tájékoztató a 2021. január 1-jétől érvényes adózási változásokról
I. GÉPJÁRMŰADÓ

Ezzel kapcsolatos információk, majd az állami adó- és
vámhatóság hivatalos honlapján lesznek megtekinthetők. /
2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos https://www.nav.gov.hu/
adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság
látja el.
A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat
továbbra is az önkormányzati adóhatóság Gépjárműadó
Megjelent az egyes adótörvények módosításáról szóló beszedési számlájára kell megfizetni.
2020. évi CXVIII. törvény, mely több pontban is érinti
majd a gépjárműadóztatás kérdését.
A gépjárműadó nyomtatványokat 2021-től az adópolitikáért
felelős miniszter honlapján lehet majd fellelni. /https://
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény kormany.hu/penzugyminiszterium/
(Gjt.) jelenleg hatályos rendelkezései alapján a belföldi
gépjárművek adója esetében az adóhatósági feladatokat az
II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓ
önkormányzati adóhatóság látja el. A módosulás kapcsán az
adóhatósági feladatokat a belföldi gépjárművek utáni 2021. január 1-jétől kizárólag az állami adó- és
gépjárműadóban 2021. január 1-jétől már az állami vámhatóságnál lehet benyújtani a helyi iparűzési adó /
HIPA/ bevallásokat javításokat és önellenőrzéseket.
adóhatóság látja el.
2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó 2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint - nem
ügyekben (2020. december 31-ig terjedő időszak az önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami
adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzésiadóbeszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó bevallásukat. Így a nyomtatványok majd a Nemzeti Adóellenőrzés és szankciók megállapítása) az adóhatósági és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/
feladatokat - a Gjt. 2020. december 31-ig hatályos szövege lesznek ÁNYK formátumban fellelhetők. Az Elektronikus
alapján - továbbra is az illetékes Nyársapát Község Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallások
2021. januárjától nem lesz benyújthatók.
Önkormányzati Adóhatósága végzi.
Így, az önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő
iparűzési adóalany (vállalkozó) az
végrehajtás lehetőségével, vagy akár a gépjármű forgalomból magánszemély
iparűzési
adóbevallási
nyomtatványt papíralapon
való kivonására vonatkozó kezdeményezés lehetőségével,
is
benyújthatja,
tekintve,
hogy e minőségében nem
ha az adótartozás az egy évi adótételt meghaladja,
kötelezhető
elektronikus
kapcsolattartásra.
Amennyiben
feltéve, hogy a fizetési kötelezettség 2020. december 31a
magánszemély
vállalkozó
a
papíralapú
bevallásig keletkezett (az állami adóhatóság a 2021-től keletkező
benyújtást
választja,
akkor
azt
az
önkormányzati
egy évi gépjármű-adótartozás esetén kezdeményezheti a
gépjármű forgalomból való kivonását). A befolyó bevétel a adóhatósághoz teheti meg.
központi költségvetést illeti meg.
Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása,
Általánosságban a gépjármű tulajdonosoknak és esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik
üzembentartóknak továbbra sem kell adatbejelentést és az adófizetést is az önkormányzat Helyi iparűzési adó
tenni az adóhatóság felé. A közúti közlekedési beszedési számlájára kell változatlanul megtenni.
nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a január 1-jei A 2020-as adóévben /2020. július 15-től/ már nem kell a
állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli majd 2020. évi helyi iparűzési adó előlegét kiegészíteni, azaz
az állami adó- és vámhatósággal. Ezt követően havonta feltölteni. Ez a szabály az eltérő üzleti éves adózókra is
frissül az adatbázis.
vonatkozik.
Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot A korábbi szabályozás értelmében, a megfizetett iparűzési
szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára a nála adó előlegét az adóévi várható fizetendő adó összegére
2020. december 31-én nyilvántartott, 2020. december 31-én ki kellett egészítenie annak a társasági adóalanynak
hatályos 5. § a), d), e) és f) pontja szerint adómentes gépjármű minősülő, kettős könyvvitelű vállalkozónak, amelynek az
forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított nettó
tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség árbevétele a 100 millió forintot meghaladta.
jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést
nem kell tenniük.
A feltöltés határideje az adóév utolsó hónapjának 20. napja,
vagyis általános esetben december 20-a volt.
2021. január 1-jét követően új mentességekről (Gjt.5.§),
vagy adókedvezményekről (Gjt.8.§), kizárólag az adózó Mindez azt jelenti, hogy a vállalkozásoknak az adóévben
bejelentéséből értesülhet az állami adó- és vámhatóság. már befizetett előlegeket nem kell az adóévi várható adó
Az adózók bejelentési kötelezettsége csak azon esetekben összegére kiegészíteniük, és az erről szóló bevallást /
szükséges, amelyekben az állami adó- és vámhatóság legyen az nullás/ sem kell benyújtaniuk. Elegendő az adót
nyilvántartásából a mentességre való jogosultság ténye nem a jövő évi bevalláskor megfizetni.
állapítható meg.
dr. Bicskei Krisztina jegyző
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Győri Gábor r. zászlós,
körzeti megbízott
telefonszáma:
70/492-0784

Kiadó
a József Attila úton
a régi gyógyszertár épülete!
Érdeklődni lehet:
Kis Miklós polgármesternél.

Közérdekű telefonszámok:
Orvosi rendelő: 53/389-003
Fogorvosi rendelő: 53/369-918
Védőnői szolgálat: 30/340-3349
Családsegítő szolgálat: 53/310-003

Tűzifa
Bimbó Pál, Pásztor Norbert, Flórián János és Öhler Gábor
közreműködésével 2020 decemberében 1300 q szociális
célú tűzifa került kiosztásra.
A megmaradt tűzifa kiosztását januárban folytatjuk.
Köszönettel:
Kis Miklós polgármester

Sport hírek
Birkózás
December 12-18. között Belgrádban került megrendezésre
a felnőtt Világkupa. A kötöttfogás küzdelmeit 32
ország részvételével bonyolították le. A kötöttfogású
válogatottban a Nyársapáti SZSE versenyzője Kecskeméti
Krisztián helyet kapott, aki a 60 kg-ban lépett szőnyegre.
Krisztián az első fordulóban az EB. és VB. győztes orosz
versenyzővel kezdett, aki még túl nagy falatnak bizonyult
számára. Állásból jól küzdött, de az intést követően a lenti
helyzetben a pörgetést nem tudta kivédeni, így az orosz
versenyző nyert. Mivel az ellenfele a döntőig menetelt, így
Krisztián a vigaszágon folytathatta. Itt egy izraeli versenyző
következett, ahol már állásból és lenti helyzetből is szép
akciókat végrehajtva még az első menetben technikai tussal
10-0-ra nyert.
Így a bronzéremért birkózhatott, ahol a hazaiak EB.
győztes versenyzőjével mérte össze az erejét. Az érem
csatában Krisztián jól helyt állt és állásból kiegyenlített
mérkőzést vívott a két versenyző. Ennek ellenére a bírók
mind a két menetben a hazai pálya előnyét élvező ellenfelét

látták aktívabbnak és így őt intették mind a két menetben.
Krisztián mind a két lenti helyzetet kivédekezte, de mivel
állásból nem született akció, így a két intéssel 2-0-ra az
ellenfele nyert. Krisztián így az előkelő 5. helyen végzett.
Pap Ferenc
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Hirdetések

ANYAKÖNYVI HÍREK
Meghalt:
Pintér Imréné (szül.: Székely Ilona) Nyársapát, Arany János utca
1. szám alatti lakos 2020. november 28-án, 80 éves volt
Hertling Sándor Nyársapát, Nyársapát d. 10. szám alatti lakos 2020.
december 3-án, 72 éves volt.
Török István Nyársapát, Rákóczi
utca 14. szám alatti lakos 2020.
december 8-án, 64 éves volt.
Emléküket őrizzük!

ANYAKÖNYVI HÍREK
Született:
Szemán Roland és Pintér Nikolett
Nyársapát, Középső d. 8. szám
alatti lakosok DOMINIK nevű
gyermekük 2020. december 14én.
Köszöntjük az újszülöttet!

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

Anikó Fodrászat
Fodrászat:
hétfő-szerda-péntek:
délután
kedd-csütörtök-szombat:
délelőtt

Eladó Nyársapát, Ugyeri részen 1 ha
területű 3 éves nyárfa-akác erdő.
Érd.: 06/20 22- 19-005.
Nyársapáton
Hatodik
dűlőben
bekerített tanya eladó! Víz, villany
van!
Érdeklődni: 06-53-715-672

Bejelentkezés
a
fodrászüzletben
valamint a 06-20-485-2913, 53-389106 telefonszámon.
Zártkert eladó Nyársapáton a Bokros
dűlőben. 2877 m2 alapterületen, 2
Megújult kozmetika óriási akciókkal! kúttal, árammal.
Érdeklődni: 06/70/669-8992
Rita
körömépítés,
pillaépítés,
kozmetika,
lábápolás,
pedikűr,
masszázs.
Családi házak hidegburkolását és
Bejelentkezés a fodrászüzletben, kisebb vakolások és betonozások
valamint
a
06-70-576-6859-es kivitelezését vállalom. Sághy Vilmos
telefonszámon.
Tel.: 70-633-5642

Villanybojlere mikor volt tisztítva?
Ha 3 évnél régebben, keressen!
Ugyanitt 50, 120, 200 literes felújított
készülékek eladók!
Tel.: 06/30 375-9483, 06/53 350-302

Tanya eladó Nyársapát, Összekötő d.
5. szám alatt.
Iá.: 3.000.000.- Ft
Érd.: Szöllősi István
06/30-579-0953
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Eladó Nyársapáton a Kertes
utcában 3 darab összesen
1 ha területű egyben
művelt zártkert.
A terület lakóingatlan
építésére is kiválóan alkalmas.
2 darab 45 m-es fúrt kút,
ipari áram,
gázlekötés, állattartásra
alkalmas épület található rajta.
Érd.: 06/20 22-19-005
Törökfalvy Dávid

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

NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT
AJÁNLATA
- hagyományos pácolású sonkák
- töltött húsok
- fűszerezett töltött káposztahús
- kocsonya hús
- saját készítésű füstölt kolbászok, szalámik
- sertés húsok
- házi hurka, kolbász
- szalonna félék
- tepertő, pörc
- fagyasztott baromfi félék
- kolbászhús, formázott sonka
- kolbász készítés igény szerint
- minden héten más-más akció
Szeretettel várom
Tisztelt Vásárlóimat!

Sok szeretettel várunk mindenkit vasárnap 11 órától
a Diadalmas Keresztény Gyülekezetbe karizmatikus
istentiszteletre.
Nyársapát, Szövetkezeti u. 14.
Szolgál: Kovács Zoltán
Elérhetőség: 06/20 390 41 70
Gépi árok ásás! Földmunka, tereprendezés, kerítés,
házalap kiszedését, fatuskó kiásását, kiemelést, közmű
árkok, valamint vízóra akna, medence és kerti tó helyének
elkészítését vállaljuk. 5500 Ft/óra + áfa
Fuvarozás, áruszállítás!
3,5 tonnás kisteherautóval fuvarozást vállalunk:
• költöztetés
• áruszállítás
• ömlesztett áru szállítása
• sóder
• homok
• sitt
Elérhetőség: 06/70 340 86 46

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

Minden olvasónknak
örömökben, sikerekben,
egészségben gazdag
boldog új esztendőt kívánunk!
Szerkesztőség
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Karácsonyi rajzpályázat
Egy tábortűz körüli beszélgetésnél valaki azt mondja:
„Csinálni kellene egy rajzpályázatot Nyársapáton!„ kezdődhetne így is a történet, de mivel ez a beszélgetés
november végén történt, amikor azért már hideg van a
tábortűzhöz, és a csoportosulás is tiltott, ezért csak az ötletet
ragadjuk ki a történetből. Ötlet, amely egy ember fejéből
pattant ki, és megosztotta ismerőseivel, akik szintén nagyon
jónak tartották és rögtön azon kezdtek gondolkodni, hogy
hogyan is valósítsák meg ezt.
Kinek milyen szerepe lesz a szervezésben, kik legyenek
a zsűritagok, kik keresik meg a nyársapáti vállalkozókat
és mindezt hogyan valósítsuk meg a jelenlegi helyzetben.
Elkezdtük a szervezést és mivel az ötlet a megkeresett
embereknek is felkeltette érdeklődését, nagyon jól
haladtunk. Támogatók, zsűritagok megkeresése, plakát
szerkesztése, adományok begyűjtése. Bármennyire is jól
haladtunk, rá kellett, hogy döbbenjünk, hogy az idő telik,
a vírushelyzet nehezít a dolgon. Arról nem is beszélve,
hogy a szervezőknek ez volt az első rajzpályázatuk, így
hát egy-két baki be-becsúszott (pl, nem számoltunk azzal,
hogy ez esetlegesen személyiségi jogokat sérthet, vagy
nem tudjuk nyilvánosan átadni a díjakat, stb.). De végre
sikerült, a rajzpályázat elindult. Nagyszerű embereket
sikerült megnyerni, hogy legyenek a zsűri tagjai. A 9 főnek
egyáltalán nem volt könnyű dolga. 117 gyermek rajzolt, az
óvodában és az alsóban volt olyan, aki többet is beadott.
Így fordulhatott elő, hogy 129 rajzot kellett nagyon rövid
idő alatt átnéznie a zsűrinek. A pályaművek készítőit nem
ismerték, csak egy számmal ellátott rajzot kaptak, ezeket
1-10-ig pontozták, de az első 3 helyezettet egyértelműen
meg kellett jelölniük. A 10, 9, 8 ponttal. meg is tették ezt.
Az összesítés után még így is sikerült egy holtversenyt
elérni az alsós kategóriában.

Alsós kategória:
I. Urbán Zsófia, II. Tóth Beatrix, III. Bakosi Anikó,
III. Feri Ágota
Felsős kategória:
I. Molnár Dorina, II. Váradi Laura, III. Báger Barbara
Nekik át is adtuk a díjakat még karácsony előtt, bízva abban,
hogy játékutalványon vásárolt játék bekerül a fa alá.
Mivel a vállalkozók mellé civil emberek is csatlakoztak az
adományozásnál, így 160.000ft-ot gyűjtöttünk, melyből
95.000 forintot fordítottunk a nyertesek díjazására. A
maradék 65.000 forintból a szervezők úgy döntöttek, hogy
minden résztvevőnek vesznek valami kis csekélységet
(csokit, színes ceruzát) ezzel jutalmazva a részvételüket a
pályázaton. Ezeket természetesen januárban kapnak meg.
Itt szeretném megköszönni a zsűri tagjainak: Miczi
Flóriánné Zsuzsannának, Csehi Dórának, Pappné Nagy
Cintiának, Bozóki Erzsébetnek, Dankó Bernadettnek, Nagy
Viktóriának, Nagy Ádámnak, Kapus Péternek, Lócskai
Istvánnak, hogy vállalták a feladatot.

Díjazottaink:

Majd utoljára, de nem utolsó sorban a támogatóknak,
akik nélkül nem lett volna rajzpályázat: Miczi Flóriánné
Zsuzsannának, Mészáros Istvánnénak, Nyugdíjas klub
tagjainak, Gödény Beatrixnak, Durucz Richárdnak és
családjának, Bárány Lászlónak és családjának, Szabó
Albertnek és családjának, Lócskai Istvánnak, Lugosi
Istvánnak és családjának, Balogné Benkó Zsuzsannának,
Papdi Richárdnak, Piros kutyakozmetikának, Deák
Attilának és családjának, Rácz Gábornak és családjának,
Horváth Zsuzsannának, Tóthné Kapus Dianának, és a
Rendszer-Klíma Kft tulajdonosainak támogatását.

Ovis kategória:
I. Tóth Alexa, II. Nyitrai Fanni, III. Paál Anita

Szívből gratulálunk a helyezetteknek és a pályázaton
résztvevő gyerekeknek! Remélhetőleg folytatás következik.
A szervezők

Beszédes képek
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