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Kedves Nyársapátiak!
Az Advent a Karácsonyhoz vezeti el
az embert, a Karácsony pedig a szeretet által egymáshoz vezet el bennünket.
Melegség tölti el szívünket az ünnep közeledtével, egy-egy pillanatra megállunk a rohanó világban és
számvetést készítünk az elmúlt évről.
Felidézzük a legszebb pillanatokat
és minden szépséget, jóságot elraktározunk lelkünkbe, hogy ebből meríthessünk erőt az elkövetkező újév napjaira is. Az ünnep
hangulatában a másik emberre figyelünk és arra gondolunk,
hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak akik fontosak számunkra.
Az évtizedek során számos fejlesztés valósult meg, az így
létrejött értékeinket megőrizve kell tovább lépnünk elsősorban annak érdekében, hogy jól érezzük magunkat községünkben. Otthonunk, Nyársapát az, ami összeköt bennünket, melyet a közösség erejével még szebbé tehetünk. Ez a
mi közös értékünk.
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye széppé az ünnepeket.
Leljék meg örömüket szeretteikben és embertársaikban,
hogy a Karácsonyt és az Új Esztendőt új szívvel és újult
erővel kezdhessük.
Ha összefogunk és egyet akarunk, kellően odafigyelünk
egymásra, vigyázunk helyi értékeinkre, nemzeti hagyományainkra, nincs erő, amely letéríthetne bennünket, nyársapátiakat a terveink megvalósításához vezető útról.
Áldott, békés, boldog karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok minden kedves nyársapáti lakosnak.
Kis Miklós polgármester

Juhász Gyula:Betlehem
Ó emberek, gondoljatok ma rá,
Ki Betlehemben született ez este,
A jászol almán, kis hajléktalan,
Szelíd barmok közt, édes bambino,
Kit csordapásztoroknak éneke
Köszöntött angyaloknak énekével.
Ó emberek, gondoljatok ma rá,
Hogy anyja az Úr szolgáló leánya
És apja ács volt, dolgozó szegény.
És nem találtak más födélt az éjjel
A városvégi istállón kivül.
Ó emberek, gondoljatok ma rá,
Kit a komor Sibillák megígértek,
Kit a szelíd Vergilius jövendölt
S akit rab népek vártak, szabadítót.
Ó emberek, gondoljatok ma rá,
A betlehemi kisded jászolára,
Amely fölött nagyobb fény tündökölt,
Mint minden földi paloták fölött.
Ó emberek, gondoljatok ma rá,
Augustus Caesar birodalma elmúlt,
Az ég és föld elmúlnak, de e jászol
Szelíd világa mindent túlragyog.
Ó emberek, gondoljatok ma rá,
Ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz,
A kerek föld mindegyik gyermekéhez
Egy üzenettel jött: Szeressetek!
Ó emberek, gondoljatok ma rá,
És hallgassátok meg az angyalok
És pásztorok koncertjét, mely e szent éj
Ezerkilencszázhuszonhároméves
Távolságából is szívünkbe zeng.
Ó emberek, gondoljatok ma rá,
S gondoljatok rá holnap és minden áldott
Napján e múló életnek s legyen
A betlehemi énekből öröm,
A karácsonyi álomból valóság
És békessége már az embereknek!
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ADVENT VASÁRNAPJAI
Hagyományainkhoz híven szeretettel hívjuk és várjuk Nyársapát lakosságát, a gyermekektől a legidősebbekig
ADVENTI ÜNNEPSÉGÜNKRE a templom elé minden vasárnap 17 órakor.
Hetente más programmal, finom forralt borral, teával, zsíros kenyérrel készülünk, és együtt várjuk Jézus születését.
December 5-én 17 órakor az általános iskola diákjai szerepelnek meglepetés vendéggel.
December 12-én 17 órakor a Nyársapáti Népdalkör fellépése szórakoztatja az ünneplő közönséget.
December 19-én 17 órakor az óvodások és az óvoda dolgozói karácsonyi műsorát láthatják.
Várjuk együtt a karácsonyt és a kis Jézus születését az adventi vasárnapokon Nyársapáton!

Karácsonyi támogatás
Nyársapát Község Önkormányzat képviselő-testülete
a 35/2021. (XI.24.) számú határozatával az alábbiak
szerint döntött a karácsonyi támogatásról:
1. A határozathozatal napjáig a 70. életévüket
betöltött
nyársapáti
állandó
lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és
életvitelszerűen a településen élő lakos egyszeri
20.000,-Ft támogatásban részesül.
2. A határozathozatal napjáig 18. életévét be nem
töltött nyársapáti állandó lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen
a településen élő gyermek egyszeri 25.000,-Ft
támogatásban részesül. 16 év felettiek esetében
további feltétel a tanulói jogviszony igazolása.
3. A határozathozatal időpontjában felsőoktatási
hallgatói jogviszonnyal rendelkező nappali
tagozaton tanulmányokat folytató 25 év alatti
fiatal, aki szintén nyársapáti állandó lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és
életvitelszerűen a településen él egyszeri 25.000,Ft támogatásban részesül. A hallgatói jogviszonyt
igazolni kell.
•

A támogatást a 70 év felettiek részére a
tanyagondnokok juttatják el.

•

A 16 év alatti gyermekek részére a Pátria
Takarékszövetkezet fizeti ki a támogatást. Kifizetés
időpontja: 2021. december 3., december 6. és
december 8.

•

A 16 év feletti tanulók és felsőoktatási hallgatók
támogatása az önkormányzati hivatalban vehető át
az oktatási intézmény által kiállított tanulói illetve
hallgatói jogviszony igazolás bemutatása után 2021.
december 3-tól ügyfélfogadási időben.
dr. Bicskei Krisztina jegyző

Művelődési ház dolgozói

Tisztelt Nyársapáti Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a
Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal
(Nyársapát, Arany János u. 11.)
2021. december 20-tól 2021. december 31-ig
igazgatási szünet miatt zárva tart,
az ügyfélfogadás szünetel.
Igazgatási szünet alatt telefonos ügyeletet
tartunk az alábbiak szerint:
Haláleset anyakönyvezése: 06/30/340-3327
Egyéb rendkívüli, sürgős eset: 06/70/430-4566
Szünet utáni első ügyfélfogadási nap:
2022. január 3.
dr. Bicskei Krisztina
jegyző

Köszönet
Hálásan köszönjük Polgármester Úrnak,
a község önkormányzatának,
képviselő testületének karácsonyi támogatását!
Tisztelettel: Nyársapáti szülők
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Advent első vasárnapja
Hagyományainkhoz híven szeretettel hívtuk és vártuk
Nyársapát lakosságát, a gyermekektől a legidősebbekig
Nyársapát község ADVENTI ÜNNEPSÉGÉRE a templom
elé 2021. november 28-án vasárnap 17 órakor.
Advent első vasárnapján Kis Miklós polgármester úr hittel
teli köszöntő szavai után vendég művészeink, Murvai Júlia
és Tánczos Tibor csodálatos előadásában hallhattunk adventi
és karácsonyi dallamokat. A műsorukat úgy állították össze,
hogy az a legkisebbektől az idősebb korosztályig is művészi
élményt nyújtson a kilátogatók részére.
A műsor után – a jelenlévő ünneplők gyűrűjében - Kis
Miklós polgármester úr gyújtotta meg az első gyertyát a
község adventi koszorúján.

központjában, a templom előtt.
Bimbó Pál és munkatársai, Kovács István, Öhler Gábor,
Pásztor Norbert, Messné Tősér Gabriella és Nemes Tímea
építették fel az advent jelképeit ez évben is.

Fenyőt, fenyőágakat Csehné Bakos Erzsébettől, Benkó
Jánosnétól, Vígné Kerekes Magdolnától, Kormány
Istvánéktól és Polyák Páléktól kaptunk, akiknek az ezüst
fenyőjét a parkolóban, a Turulmadár alatt állítottuk fel. Az
idén ez a gyönyörű fa lesz Nyársapát karácsonyfája.
Most is arra kérjük Önöket, hogy mint tavaly, most is együtt
öltöztessük karácsonyi díszbe a falu fenyőfáját.
Aki szeretne, hozzon saját maga készítette díszt a fenyőnkre.
Előre is köszönjük mindenkinek! Természetesen a tavalyi,
még felhasználható díszeket is feltesszük a fára.
Az önkormányzat finom forralt borral, teával, zsíros
kenyérrel készült vendégeink részére. Kis Miklós
polgármester úr pálinkáját is kínálhattuk.
Az óvoda szülői szervezetének tagjai kézműves
karácsonyhoz köthető tárgyakat, díszeket készítettek, amit
megvásárolhattunk most, és majd minden vasárnap, ezzel is
segítve az óvodásokat.
Az időjárás nem volt kegyes hozzánk, zuhogott az eső,
ezért nem túl sokan jöttek el Advent első vasárnapja
megünneplésére, de aki eljött, nagyon jól érezhette
magát köszönhetően a vendéglátásban közreműködő
önkormányzati és ÁMK-s dolgozóknak, Illés Tibornénak,
Selymesné Murvai Andreának, Kiss Andreának, Szőke
Piroska Andreának, Bimbó Pálnak, Bárány Istvánnak,
Dobozi Józsefnek és Bimbó Nórának, akik kenyeret kentek,
finom teát és forralt bort készítettek és szívesen segítettek a
kiszolgálásban is. A kenyerekhez a sült zsírt Kocsis Ferenctől
kaptuk. A hangosítást Dobos Józsefnek köszönjük.
Az adventi koszorú és a betlehem természetesen nem
csak vasárnaponként várja az arra járókat Nyársapát

December 5-én 17 órakor, Advent második vasárnapján az
általános iskola diákjai szerepelnek és természetesen eljön
hozzánk majd a Mikulás is. Nagy örömünkre Fejéregyházi
Tamás atya is velünk lesz és megosztja gondolatait
Nyársapát ünneplő közösségével.
December 12-én 17 órakor a Nyársapáti Népdalkör fellépése
szórakoztatja az ünneplő közönséget a harmadik adventi
gyertya gyújtásakor.
December 19-én – az utolsó adventi vasárnap - 17 órakor
az óvodások és az óvoda dolgozói karácsonyi műsorát
láthatják.
Várjuk együtt a karácsonyt és a kis Jézus születését az
adventi vasárnapokon Nyársapáton!
Reméljük, hogy a járványhelyzet megengedi majd, hogy
megtarthassuk mind a négy adventi ünnepségünket.
Nagyné Kovács Éva
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Tájékoztató a szünidei gyermekétkeztetésről
Tájékoztatom, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 21/C. §-a alapján az önkormányzat a 2021/2022. tanévben az évközi szünet
időtartamára eső munkanapokon déli meleg főétkezést biztosít a hátrányos és a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

A szünidei étkezést az iskolások és óvodások a téli szünet időtartamára eső 7
munkanapra (2021. december 22-től 2021. december 31-ig) vehetik igénybe.
Az ebédet az iskola konyháján lehet átvenni naponta 11-13 óra között.
Amennyiben gyermeke(i) részére kéri a szünidei étkezést, a mellékelt nyilatkozatot (több gyermeket
nevelő családban gyermekenként külön-külön) kitöltve, aláírva 2021. december 10. napjáig küldje
vissza az önkormányzati hivatalba.
Az étkezés igénybevételére kizárólag a nyilatkozat visszaküldése esetén van lehetőség.
dr. Bicskei Krisztina jegyző

NYILATKOZAT
a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez
1. Alulírott ..................................................................................................... (születési név: ...............................
............., születési hely: ................................................, születési idő: ......................................, anyja neve: ...
......................................................................) Nyársapát,.................................................................................
szám alatti lakos, mint a ...................................................... nevű gyermek (születési hely: .............................,
születési idő: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,., anyja neve: ..........................................................)
szülője/más törvényes képviselője (a megfelelő aláhúzandó) a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételét az
alábbi időtartamban kérem:

1

A
Iskolai szünet,
bölcsődei,
óvodai zárva
tartás
téli

B
A szünidei gyermekétkeztetést a szünet,
zárva tartás időtartamára eső
a) őszi, téli, tavaszi szünet esetén
valamennyi munkanapon kérem.

C
A szünidei
gyermekétkeztetést
a szünet, zárva tartás
időtartamára eső, alábbi
munkanapokon kérem.

Igen / Nem

2. Kérem diétás étrend biztosítását: igen / nem (a választott lehetőség aláhúzandó!) a következő
egészségi állapotra tekintettel: ...................................................................................................
Dátum: .................................................
............................................................
az ellátást igénylő (szülő, törvényes képviselő) aláírása
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Testületi ülésen történt...
Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2021. november 24-én ülésezett. Első napirendi pontban a
gyermekétkeztetés jövőbeni helyzetét tárgyalták. A testület
úgy döntött, hogy a következő évben az iskolai, óvodai
közétkeztetés ellátására pályázatot ír ki. A folytatásban
az önkormányzat a szociális keret felosztását tárgyalta. A
DTKH által előterjesztett „az integráció keretében történt
részesedésszerződésekről” és „Döntés az ügyvezető
megbízásának meghosszabbításáról” szóló határozati
javaslatot egyhangún elfogadták. A művelődési ház
bérbeadásának kérdésével kapcsolatban a testület úgy
határozott, hogy a jövőben magáncélú rendezvénykere

nem adja ki az épületet. Önkormányzati, óvodai, iskolai,
valamint civil szervezetek részére továbbra is elérhető a
művelődési ház nagyterme. A bérleti díj összegét 40.000.Ft/alkalomra módosították. A következő napirendi pontban
a képviselő-testület Kis Miklós polgármester részére 3
havi illetmények megfelelő összegű jutalmat szavazott
meg. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatra mindösszesen 1 db pályázat érkezett,
melyet a testület zárt ülés keretén belül bírált el.
Kis Miklós
polgármester

Centenáriumi díszoklevél
Centenáriumi díszoklevelet vehetett át Nyársapát Község Önkormányzata november 24-én a Magyar Birkózó Szövetségtől.
Az elismerést Komáromi Tibor olimpiai ezüstérmes, háromszoros világbajnok birkózó adta át, mellyel szeretnék a község
sportág iránti támogatását megköszönni.

Óvodai hírek
Sütivásár az óvodában
Az óvodai szülői szervezet november 11-én tartotta a már
hagyományos sütivásárát. Szebbnél szebb és finomabbnál
finomabb sütemények érkeztek reggel az óvodába.
Köszönjük a sok felajánlást a szülőknek és elmondhatjuk,
hogy az óvodán kívüli támogatónk is volt! A felajánlott

sütemények pillanatok alatt elfogytak.
A süteményt szerető támogatóinknak köszönhetően
190.600.- forintot gyűjtöttünk össze óvodásainknak.
Természetesen a teljes bevételt gyermekeinkre költjük!
óvodai szülői szervezet

6. oldal

NYÁRSAPÁTI

Kedves Szülők!
Az elmúlt időszak betegséghulláma óvatosságra int minket.
Mindannyiunk egészsége a legfontosabb, ezért sajnos több
döntést meg kellett hoznunk, ami érinti az idei év óvodai
programjait.
Programjaink:
2021. december 11. nevelés nélküli munkanap.

niszter úr 29/2021. (XI. 19.) EMMI határozatát, melynek
alapján az óvoda épületébe csak védettségi igazolvánnyal
rendelkező személyek léphetnek be. A korlátozás nem vonatkozik az óvodás gyerekekre, illetve az ott dolgozókra.
A határozat 2021. december 1-től lép érvénybe.
2021. december 22-től 2022. január 2-ig tart a téli szünet.
Első nevelési nap: 2022. január 3.

2021. december 19. óvoda karácsonya. Nem tudjuk vállalni, hogy zárt térben sokan legyünk, ezért a templomban tartandó műsorunkat sajnálattal lemondjuk.Tudjuk, hogy nem
az igazi, de a karácsonyi műsorunkat szeretnénk videóra
vetetni, és karácsonykor közzétenni az óvoda facebook csoportjában. Ehhez szükséges a szülői hozzájárulásuk, amit az
óvónéniknél tehetnek meg.
Az adventi utolsó gyertyagyújtáson, december 19-én 17
órakor a műsort az óvoda nagycsoportosai adják a templom
előtt. Reméljük, akkor még gyülekezhetünk!

Amit nem tudunk előre, arra felkészülni is lehetetlen. Döntést kellett hoznunk, hogy ne legyünk, és Önök se legyenek
bizonytalanságban. A legbiztonságosabb megoldást próbáltuk megtalálni.

Szeretném megosztani önökkel Prof. Dr. Kásler Miklós mi-

Óvoda dolgozói

Tisztelettel kérjük a fentiek tudomásul vételét, betartását,
betartatását!
Szeretetteljes, egészségben eltőltött, hálával teli karácsonyi
ünnepeket kívánunk!

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

Pest Megyei Kormányhivatal
Nagykőrösi Járási Hivatala
Ügyfélfogadási rendje 2021. 02. 01-től
Hatósági Osztály ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 08:00 – 16:00
Kedd: 08:00 – 12:00
Szerda: 08:00 – 16:00
Csütörtök: 08:00 – 14:00
Péntek: 08:00 – 12:00
Gyámügyi Osztály ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 08:00 – 15:00
Szerda: 13:00 – 16:00
Péntek: 08:00 – 12:00
Kormányablak Osztály:
Hétfő: 08:00 – 18:00
		
Kedd: 08:00 – 16:00
Szerda: 11:00 – 19:00
Csütörtök: 08:00 – 16:00
Péntek: 08:00 – 14:00

Békés Karácsonyi Ünnepeket és

Sikerekben Gazdag,
Boldog Új Évet Kívánok
Kicsiny Falum Minden Lakójának!
Kis Anita képviselő
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Nyársapáti Szabadidő Sport Egyesület

Végjáték...
Az első szezon utolsó mérkőzésére idegenbe Hernádra
utazott a Nyársapáti Sz.SE felnőtt labdarugó csapata,
akik évek óta egy rutinos összeszokott és megyei szinten
szép focit játszó csapatnak mondható, egyértelműen nem
véletlenül állnak a dobogó elején.
“Sajnálatosan több sérülés és munkahelyi elfoglaltság,
illetve egyéb okok miatt megtépázott kerettel érkeztünk egy
6 pontos rangadóra. Én magam a kapus posztot is egy -mint
a későbbiekben kiderült súlyos- sérüléssel tudtam vállalni.
A mérkőzésen mintha az ellenfél megérezte volna, hogy
van lehetősége otthonában tartani a 3 pontot sorra alakította
ki helyzeteit. Az első félidő megítélésem szerint teljesen az
övék volt, nem véletlenül volt 3-1 az állás.
A második félidőben nagyot küzdöttünk és belejöttünk a
mérkőzésbe és a meccs végére nekünk sikerült beszorítani
az ellenfelet, azonban a focit gólra játszák és aznap mi
egyel kevesebbet szereztünk, ezáltal elszenvedtük első
vereségünket 4-3ra. Fontos tudni azonban, hogy a Hernádnál
egyértelműen a bajnokság megnyerése és a magasabb
osztályba történő feljutás a cél.
Ezt követte a már a következő szezon folytatása (ami a
rájátszásos rendszer miatt kellett, hogy elinduljon).
Szintén idegenbe utazott a csapat. Az Újlengyel csapatával
itthon 1-1 et játszottunk, azonban Újlengyel csapata
eddigre teljesen összeszokott gárda lett, ahol többek között
a bajnokság egyik gólkirály jelöltje is játszik. Szóval
nagyon nehéz mérkőzésre számítottunk, amelyről csak
pár szóban bírok beszámolni. Harcias küzdelem, igazi
csapatmunka, kemény szerelések, több egyéni bravúr és
drámai végjátékban Kőmüves Csaba góljával győzelem.
Hozzátartozik, hogy egy gyönyörűen felépített 3 passzal
jutottunk el a kapuig, majd a nyársapáti Lócskai István
önzetlensége kellett hozzá, hogy a jobb helyzetben lévő
játékos-edző gólt szerezzen.
Az utolsó mérkőzésünkre a 2021-es évre hazai környezetben
került sor a számunkra mindig mumusnak mondható
Táborfalva ellen. Az odavágón tört el kapusunk Dencsik
György lába, illetve hihetetlen izgalmakat hozó drámai
meccsen akkor (is) Kubinyi Zoltán utolsó percben szerzett
szabadrúgás góljával sikerült elhozni a 3 pontot.
Ezen a meccsen ellenfelünk tartalékosan tudod csak elutazni,
ezúton is gratulálunk nekik a sportszerű hozzáálláshoz.
Azonban mi rajtunk is látszódott, hogy utolsó meccsünket
játsszuk, valamint nálunk is több meghatározó játékos
hiányzott.
A meccs első fele inkább mezőnymunkát és kevés kapuig
elérő szituációt hozott, kicsit mindkét csapat tartott a
másiktól. A félidőben becserélt Kubinyi Zoltán bizonyult
ismét a nyerőembernek, aki első labdaérintéséből - amely
egy szögletrúgás volt-, kapufás gólt szerezve érte el az 1-0-

es eredményt. A Táborfalva küzdött és néha-néha azt lehetett
érezni náluk van többet a labda. Egy pontrúgásból beadott
labdával aztán sikerült is megszerezniük az egyenlítő
találatot, de aztán ismét jött a végjáték. Amikor már mindkét
csapat elkönyvelte magában az egy pontot, közel 20 méterről
szabadrúgást kaptunk, amelyhez ismét Kubinyi Zoli állt
oda. Bődületes bombagólnak nem nevezhető, de annál
inkább rutinos, okos megoldást választva egy megpattanó
lövést küldött a vendég kapusnak, akit a hazai pálya ezúttal
megtréfált és hozzásegített minket a győzelemhez.
A 2021-es évet hármas holtversenyben a 3. helyen zárjuk, a
legkevesebb gólt kapott csapatként.
A csapat és az Egyesület nevében őszinte és hálás
köszönettel tartozunk a teljesség igénye nélkül: Kis Miklós
polgármesternek és Nyársapát Község Önkormányzatának,
Antal Lászlónak, aki a pályakarbantartási munkákon
kívül az utolsó bajnoki fordulóban mérkőzés labdát,
valamint edzés labdákat adományozott mind a felnőtt,
mind pedig az utánpótlás csapat részére. Továbbá a
Magyar házaspárnak, akik töretlenül, sokszor idegenbe
is elutazva, lelkes szurkolásukkal is bíztatják a csapatot,
valamint MINDENKINEK, aki akár anyagi támogatással,
akár bármilyen más formában nyújtott segítséggel, de
támogatta ezt a szép eredmény elérését, bízunk benne, hogy
a bajnokság végére hasonlóan szép helyen tudunk végezni.
A Végjáték azonban nem ért még véget az utolsó meccsel.
Örömhír, hogy a novemberi hónap sem telt fejlesztések
nélkül, szemfüles emberek már pár jelet láthattak a pálya
körül. Terveink szerint december közepére el tudunk
készíteni egy 4 oszloppal ellátott félpályára elegendő
világítási rendszert, amely „beruházás” nagyságát jól
mutatja, hogy vannak sokkal nagyobb települések ahol évek
(talán évtized) alatt ezt nem sikerült megoldani, azonban
eme lelkes település közössége, igazi egy irányba történő
haladási szándékaként ez is megvalósulni látszik. Ezen
kívül decemberre is terveink szerint marad egy meglepetés,
de ez még csak terv.
Izgatottan várom, hogy januárban számot adhassak az elért
eredményekről.
Hajrá Nyársapát!

Szerencsés Attila
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Birkózás
Október első szombatján rendezték meg a junior kötöttfogású országos bajnokságot Kaposváron. A bajnokságon
27 szakosztály 71 birkózója lépett szőnyegre a 10 bajnoki
címért. A Nyársapáti SZSE 3 fővel képviseltette magát. A
nyársapátiak ezúttal is helyt álltak és a egy bajnoki címet,
valamint az egy 5. helyezés szereztek
A bajnoki címet 63 kg-ban Tóth Levente szerezte meg 4
győztes mérkőzést követően.
Kecskeméti Dávid pedig az 5. helyen végzet.
Eredmények

60 kg 5. Kecskeméti Dávid
63 kg 1. Tóth Levente

Október 23-án szombaton rendezték a lány diák I - II. és
serdülő korosztályok országos bajnokságát. A nyársapátiak
3 fővel képviseltették magukat és mindannyian az érmesek
között végeztek. Molnár Vivien révén egy bajnoki cím és a
Báger testvérek révén két ezüst érem is Nyársapátra került.
A versenyen Lőrincz Tamás olimpiai bajnok is tiszteletét
tette, és az eredményhirdetésnél átadta a díjakat a helyezetteknek, ami nagy élmény volt a lányok számára.,
Eredmények
diák II.

29 kg 2. Báger Dorina

Közérdekű telefonszámok:

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

diák I.

54 kg 2. Báger Barbara
58 kg 1. Molnár Vivien

Így év vége felé egy kis vissza tekintés a nyársapáti birkózás elmúlt évtizedeire.
Az első országos bajnoki címet és helyezéseket Rácz Dóra
szerezte aki a válogatottal is szép eredményeket ért el. Legjobb nemzetközi eredménye kadet EB. 7. hely. Dórit számtalan nyársapáti birkózó követte a hazai bajnokságokban.
Teljesség igénye nélkül :Kecskeméti fivérek Ferenc, Krisztián és Dávid, valamint Horváth Csaba, Sípos Benjamin,
Szalóki Kálmán, Seres Attila, Rehor Ferenc, Rehor Orsolya,
Rehor Levente, Kása Viktória, Tóth Levente, Báger Barbara, Báger Dorina, Molnár Vivien, Csontos Pál, Krenyóczi
Martin, Báger Roland, Kovács Roland és Molnár Pál.
A válogatottban is egyre több nyársapáti birkózó mutatkozhatott be és értek el szép eredményeket. Kecskeméti Ferenc
legjobb eredménye kadet EB. 9. hely, Horváth Csaba junior
EB. 5. hely, Kecskeméti Dávid kadet EB. 5 hely. A legtöbb
válogatottsággal Kecskeméti Krisztián büszkélkedhet. Eddigi legjobb eredménye U23-as EB. és VB. 5. helyezés. Jelenleg is az U23-as és felnőtt válogatott oszlopos tagja 60
kg-ban és gőzerővel készül, hogy a 2024. évi párizsi olimpián első nyársapátiként az olimpián is szőnyegre léphessen.
Pap Ferenc

Győri Gábor r. zászlós,
körzeti megbízott
telefonszáma:
70/492-0784
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Született:
Pilter Szabolcs és Berki Katalin
Nyársapát, Nyilas d. 15. szám
alatti lakosok SZANDRA nevű
gyermekük 2021. november 15én.
Bircea György és Szász Enikő
Nyársapát, Vasút d. 2. szám alatti
lakosok GYÖRGY BENCE nevű
gyermekük 2021. november 16án.
Kiszel József és Petrik Lívia Nyársapát, Középső d. 13. szám alatti
lakosok JÓZSEF nevű gyermekük
2021. november 20-án.
Flórián Zsolt és Farkas Kata
Nyársapát, Új utca 1. szám alatti
lakosok LUCA nevű gyermekük
2021. november 22-én.
Köszöntjük az újszülötteket!

Házasságot kötött:
Bárány István Ambrus és
Kisprumik
Marianna
2021.
november 20-án.
Gratulálunk!

Meghalt:
Ürögdi Lászlóné (szül.: Füle
Eszter
Erzsébet)
Nyársapát,
Kereszt d. 2. szám alatti lakos
2021. november 3-án, 72 éves
volt.
Emlékét őrizzük!

Hirdetések
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!

Anikó Fodrászat
Fodrászat:
hétfő-szerda-péntek:
délután
kedd-csütörtök-szombat:
délelőtt
Bejelentkezés a
fodrászüzletben valamint a
06-20-485-2913, 53-389-106
telefonszámon.
Áldott, békés, boldog karácsonyt
kívánunk minden kedves
nyársapáti lakosnak!
Szerkesztőség tagjai
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Masszázst, pedikűrözést vállalok. Pedikűrözésnél igény
esetén házhoz is szívesen kimegyek. Valamint kisebb
varrási problémájával is kereshet bizalommal.
Időpont egyeztetés alapján szeretettel várom régi és új
vendégeimet.
Elérhetőségem: 06-70/5766859; Balogné Rita

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

NYÁRSAPÁTI HÍRMONDÓ
KIADJA: Nyársapát Község Önkormányzata
FELELŐS KIADÓ: Kis Miklós polgármester
FŐSZERKESZTŐ: Kiss Andrea
SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:
Dombovári-Godó
Zsuzsanna, Kiss Andrea, Nagyné Kovács Éva
FOTÓK: Kiss Andrea, Makó András, Varga Irén
E-MAIL: polgarmester@nyarsapat.hu
A 151. SZÁMTÓL KEZDŐDŐEN A HÍRMONDÓ
TELJES SZÖVEGE
AZ INTERNETEN IS OLVASHATÓ.
www.nyarsapat.hu címen.
CÍM: 2712 Nyársapát, Arany János utca 11.
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: B/PHF/1171/P/1993.
KÉSZÜLT:
APÁTI NYOMDA
2700 Cegléd, Csatorna utca 8.
700 példányban megjelenő
INGYENES tájékoztató kiadvány.

