
Ismét vége felé közeledik egy eszten-
dő, elérkezett az adventi időszak. Ad-
vent a karácsonyra való lelki felkészü-
lés, a várakozás, a reménység ideje. 
Melegség tölti el szívünket az ünnep 
közeledtével, egy-egy pillanatra meg-
állunk a rohanó világban és számve-
tést készítünk az elmúlt évről. Felidéz-
zük a legszebb pillanatokat és minden 
szépséget, jóságot elraktározunk lel-

künkbe, hogy ebből meríthessünk erőt az elkövetkező újév 
napjaira is. Az ünnep hangulatában a másik emberre figye-
lünk és arra gondolunk, hogy mit nyújthatnánk szeretteink-
nek, azoknak akik fontosak számunkra.
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó bé-
kesség tegye széppé az ünnepeket. Leljék meg örömüket 
szeretteikben és embertársaikban, hogy a karácsonyt és az 
új esztendőt új szívvel és újult erővel kezdhessük.

Kedves Nyársapátiak!
Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve köszönetet 
mondjak mindazoknak, akik egész évben segítették telepü-
lésünk fejlődését és az önkormányzat munkáját.
Köszönöm a lakosságnak a különböző társadalmi munkák-
ban nyújtott segítségét és aktív részvételét.
A Képviselő-testület és a magam nevében kívánok Önöknek 
szeretteik körében eltöltendő, áldott, békés szeretetteljes 
karácsonyt, és egészséget hozó, békés, boldog újesztendőt.

Kis Miklós 
polgármester

XXIX.
évfolyam

2022.
december 10.

356. szám

Kedves Nyársapátiak!

Áprily Lajos: Karácsony est

Angyal zenéje, gyertyafény –
kincses kezem hogy lett szegény?
Nem adhattam ma semmi mást,

csak jó, meleg simogatást.
Mi győzött érdességemen?

Mitől csókolhat úgy kezem?
Simogatást mitől tanult?

Erembe Krisztus vére hullt?
Szemembe Krisztus-könny szökött? –

kinyúló kézzel kérdezem.
Áldott vagy a kezek között,
karácsonyi koldus-kezem.
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Nyársapát Község Önkormányzat képviselő-testülete 
a 50/2022. (XI.23.) 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 
15.000,-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 15.000,-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 
15.000,-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 posta kézbesíti.

• 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  
ügyfélfogadási időben.

dr. Bicskei Krisztina 
jegyző

Karácsonyi támogatás

Tájékoztatom Önöket, hogy a 
Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal 

(Nyársapát, Arany János u. 11.)

2022. december 19-től 2022. december 31-ig
 igazgatási szünet miatt zárva tart, 

az ügyfélfogadás szünetel.

Igazgatási szünet alatt telefonos ügyeletet tartunk az 
alábbiak szerint:

Haláleset anyakönyvezése: 06/30/340-3385
Egyéb rendkívüli, sürgős eset: 06/70/430-4566

Szünet utáni első ügyfélfogadási nap: 
2023. január 2.

dr. Bicskei Krisztina
jegyző

Tisztelt Nyársapáti Lakosok!

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 11-én 17 órakor a Felnőtt Énekkar fellépése 
szórakoztatja az ünneplő közönséget.

December 18-án 17 órakor az óvodások és az óvoda 
dolgozói karácsonyi műsorát láthatják.

Várjuk együtt a karácsonyt és a kis Jézus születését az 
adventi vasárnapokon Nyársapáton!

Művelődési ház dolgozói  
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TÁJÉKOZTATÁS

a 2022/2023-as tanév téli szünetében igénybe vehető 
szünidei gyermekétkeztetés feltételeiről

Nyársapát Község Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet biztosít 
a szülő, törvényes képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, továbbá 
a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére, akiknek a jogosultság 2022. 
szeptember 1. napján fennáll az alábbiak szerint:

• a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó 
intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,

• a téli szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső 
valamennyi munkanapon.

A szünidei gyermekétkeztetés keretében a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a 
bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei 
gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére 
ingyenesen biztosítja.

A 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 368/2022. (IX.29.) Kormány 
rendelet 1. § (2) bekezdése szerint a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet (a 
továbbiakban: R.) 7. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2022/2023. tanévben a téli szünet előtti 
utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 9. (hétfő).

Az ingyenes szünidei étkezés a gyermek(ek) részére – a mellékelt nyomtatványon – az alábbi időszakban 
igényelhető:

A téli szünetben a szünidei gyermekétkeztetést (bölcsőde, óvoda, iskola) az alábbi munkanapokon 
biztosítja az Önkormányzat: 

• 2022. 12. 22. - 2022. 12. 23., 
• 2022. 12. 27. - 2022. 12. 30., 

• 2023. 01. 02. - 2023. 01. 06. 11 munkanap.

Az ebédet az iskola konyháján lehet átvenni naponta 11,00 - 12,30 óra között.

Felhívom szíves figyelmét, hogy amennyiben az ebédre bármely ok miatt nem tart igényt, azt legkésőbb a 
megelőző munkanapon 8.00 és 9.00 óra között be kell jelenteni. 

Amennyiben a megrendelt ételt indokolatlanul egymást követő két munkanapon nem veszik át és azt az 
előző munkanapon nem mondták le, abban az esetben az étel rendelését a szünet hátralévő időszakára a 
következő naptól automatikusan töröljük.

dr. Bicskei Krisztina 
jegyző
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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: 

A B C

Iskolai szünet, 
bölcsődei, 

óvodai zárva 
tartás

A szünidei gyermekétkeztetést a szünet, 
zárva tartás időtartamára eső  

a) őszi, téli, tavaszi szünet esetén 
valamennyi munkanapon kérem, 

b) nyári szünet esetén az önkormányzat 
által meghatározott számú valamennyi 

munkanapon kérem

A szünidei gyermekétkeztetést 
a szünet, zárva tartás időtartamára eső, 

alábbi munkanapokon kérem

1 őszi
   

Igen / Nem
   

2 téli
  

 Igen / Nem

3 tavaszi
   

Igen / Nem
   

4 nyári
   

Igen / Nem en
 / 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 

szülő telefonszáma: .........................................
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Falugyűlés összefoglalója

A 2022-es falugyűlés keretében Kis Miklós polgármester 
úr tájékoztatta a lakosságot az önkormányzat 2022-ben 
végzett munkájáról és a falubeli eseményekről. Köszöntötte 
a megjelenteket, megjegyezte a sajnálatos tényt, hogy 
idén is kevesen jelentek meg ezen a tájékoztatón.  Pedig 
ez a település többet érdemelne, szívesen hallanánk 
véleményeket, hozzászólásokat, építő jellegű kritikákat. 
Ezzel is segítenék az önkormányzat munkáját. 
A Covid idején is folytatódtak a megkezdett beruházások. 
Nagy vágyunk, hogy a Cegléd-Nagykőrös közötti kerékpárút 
elkészüljön, ezzel is biztonságosabbá téve a közlekedést, 
végre megvalósult. Mellette elkészült Nyársapáton is a 
kerékpárút. A KPM leaszfaltozta az út végét, sajnos csak 
erre volt most lehetőség, remélem a buszforduló és a 
belterületi rész is új burkolatot kaphat jövőre. Az iskolai, 
óvodai étkeztetést ingyen biztosítjuk, az igénylőknek a 
szünetekben is, sőt akinek nem ide jár a gyermeke az is kap 
támogatást. Ez több mint 10 millió forint évente. Sajnos a 
gyerekek többsége nem eszi meg az ennivalót, ami nagy 
probléma, mert így pocsékolunk. 
A templomkertet újra parkosítottuk, mivel a meglévő 
tuják betegek lettek, kiszáradtak. A templomnál idén is 
megtartjuk adventi gyertyagyújtó kis ünnepségeinket. Az 
első vasárnapon örömömre sokan kilátogattak, szeretettel 
várunk mindenkit a következő vasárnapokon is.
A parkoló aszfaltozása, parkosítása megtörtént, a Turul-
szobor és a szökőkút gazdagítja azt. Mellette az orvosi 
szolgálati lakás felújítása 40 millió forintos pályázati 
támogatással készül. Remélem hamarosan lakója is lesz 
majd. A parkoló mögötti épületre, közösségi házra Leader 
pályázatot nyújtottunk be, ha nyerünk, négy szobás kis 
szálláshely kerül benne kialakításra. Így szeretnénk szép, 
rendezett faluközpontot létrehozni.
A járdaépítés az előző héten a József Attila úton 
megkezdődött, idén csak a vasúttól a boltig tartó szakaszra 
kaptunk pénzt, ha kapunk támogatást természetesen 
folytatjuk.
Az Ugyeri út külterületi részének aszfaltozása is megtörtént, 
szintén pályázati pénzből. Sokan kérdezték, miért csak az a 
rész. Azért mert csak a külterületi részre kaptunk támogatást.
Elkezdődött a külterületi utak rendbetétele is, a Hosszú 
dűlő, Összekötő dűlő, Vasút dűlő, Köz dűlő érintett ebben.
Két év alatt felépült és átadásra került a bölcsőde, 200 
millió forint pályázati összegből. A gyönyörűen berendezett 
legújabb intézményünkbe 20 kisgyermek jár. 
Az óvodába jelenleg 100 kisgyermek jár, szép belső és 
külső környezetben biztosított a nevelésük. A játszótér is 
rendben van, sokan használják, amikor lehet, új játékokat 
is beszerzünk.  
A Millenniumi park folyamatos rendben tartására sajnos 
nincs kapacitásunk, nagyon kevés a közmunkásunk.
A Takatékszövetkezet sajnos megszűnik, ez már öt éve 
vajúdik. Az igazság az, hogy a falubeliek nem ide hozzák a 

pénzüket, így nem kifizetődő a működtetése. Jó hír, hogy a 
posta marad, a lakosság lélekszáma indokolttá teszi.
A Polgármesteri Hivatalt a Belügyminisztérium pályázatából 
felújítottuk, így szép, igényes környezetben fogadhatjuk az 
ügyfeleket.
A temetőről annyit szeretnék elmondani, hogy a SZIGÜ az 
üzemeltető, sajnos nem mindig úgy tartják karban, ahogy 
kellene. A szemét elszállítása nem mindig megfelelő, 
hozzáteszem, a kukába nem való az elnyílott virág, koszorú. 
A fű sírok közötti kaszálása sem a mi feladatunk. Jövőre a 
fúrott kutak biztosítják majd a vízellátást, a fák locsolását 
öntözőrendszerrel megoldjuk. Padokat helyezünk ki, illetve 
a világítás megoldására 9 kandelábert helyezünk el.
Az anyagi helyzetünkről szeretném elmondani, hogy 
gyakorlatilag minimális az iparűzési adó befizetés, 
csak építmény és kommunális adó.  Tehát igen kevés a 
bevételünk. Próbálunk spórolni, ahol csak lehet.
A szociális tűzifa ellátásban közel 100 háztartás kap 2-3 m3 
tűzifát, melynek a széthordását most kezdjük. A képviselő-
testület döntése alapján minden 0-18 éves és minden 70 év 
feletti lakos 15.000 Ft támogatást kap decemberben.
Szeretném megköszönni a Nyársapáti Népdalkör munkáját. 
Fellépéseikkel, sikereikkel Nyársapát jó hírét viszik az 
országszerte.
Örömömre sok gyermek és felnőtt is focizik, birkózóink 
sikeresek, a sportegyesületet, amiben tudjuk, támogatjuk. 
Jelenlegi háziorvosunkat sokan kritizálják. Én köszönöm 
neki, hogy egyáltalán van. A védőnői és a fogorvosi, 
családsegítői tevékenység jól működik. Közbiztonságunk 
jó, kevés a betörés, egyéb bűncselekmény, köszönjük 
rendőrünk munkáját. Szeretném megköszönni a hivatal 
dolgozóinak, hogy a költözéskor és a felújítás alatt is 
helytálltak. A falugondnokok sokrétű tevékenységét, 
segítőkészségét szintén megköszönöm, hiszen a lakosság 
sokszor hozzájuk fordul ügyes-bajos dolgaival, és ők 
igyekeznek megoldani azt. A bölcsőde, óvoda, iskola 
dolgozóinak is köszönet, hogy nevelik gyermekeinket. 
Köszönet jár még minden olyan nyársapáti lakosnak, akik 
tettek, tesznek településünkért, jobbítani szeretnék kis 
falunk életét.
Hozzászólások:
Flórián Zsolt: A polgármesteri hivatal és a jegyző miért nem 
foglalkozik az Apáti bisztró és a közte kialakult helyzettel. 
A szükséges mérések elvégzését miért nem tették meg?
Kis Miklós: Ez nem a falu problémája, a személyes 
problémád. Az Apáti több mint 40 éve működik Nyársapát 
egyetlen szórakozóhelyeként, amit szeretnénk is megtartani.
Méhes Zoltánné: Az Arany János utcában parkolnak, akik 
óvodába hozzák-viszik a gyerekeket, gyakran a kapubejáróba 
is beállnak. Nem lehet pihenni az ajtócsapkodástól, 
kiabálástól, gyakran ott beszélik meg ügyes-bajos dolgaikat. 
Mellette nem tisztelik a porták tisztaságát, szemetelnek.
Cseh Józsefné: A temetőbe rángatós kút kellene, a 
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vezetékes víz drága. A játszótéren locsoltam a fákat, 
de ezt az emelt villanyárak miatt tovább nem tudom 
vállalni. Többször kitakarítottuk a játszóteret társadalmi 
munkában, utána Bimbó Pál intézte a közmunkásokkal, így 
a játszótér rendben van. Jó lenne még befüvesíteni, mert 
nyáron nagy a por. Sajnos felhígult a falu, egyre több a 
szemetelés, a helytelen, durva viselkedés. 5-8 évvel ezelőtt 
intelligensebbek voltak az emberek. Emiatt nem érzem jól 
magam a faluban. A millenniumi park létrehozásánál is 
ott voltam, nagyon szép volt a rózsákkal, a fákkal, most 
tönkrement, jó volna helyrehozni. A fiataloknak kialakítani 
itt kis közösségi teret, ahol elidőzhetnek: padok, szabadtéri 
kondi, sütögető. Kérdésem, hogy mivel töltjük meg a 
közösségi házat, ha kihasználatlanul áll, mint a Nyilasi 
iskola is,csak tönkremegy. Az ipari park is kihasználatlan. 
Kérdésem még, hogy mi lesz a régi orvosi lakás sorsa, 
mert az is hatalmas épület. Az iskola és az önkormányzat 
kapcsolatát is hiányolom. Az iskola bajban van, a KLIK 
nem foglalkozik az iskolával. Nem jó így a falunak, ha az 
önkormányzat sem.
Kis Miklós: A közösségi ház szálláshely lesz 4 szobával, 
melyeket ki is adhatunk. A Nyilasi iskola bármikor igénybe 
vehető, táborokat, kirándulásokat bármikor szervezhet oda 
az iskola. Az ipari park lehetőség, bármikor használatba lehet 
venni, de az elmúlt időszakban 3-4 szeresére emelkedtek 
a telepítések költségei, így új telephely létrehozása nem 
nagyon kifizetődő a vállalkozásoknak. A Millenniumi park 
gondozását sajnos nem győzzük, mint elmondtam nagyon 
kevés a közmunkásunk. Esetleg társadalmi összefogást 
várunk a helyzet megoldására.
Cseh Józsefné: Miért nem a József Attila úton építették 
a járdákat, hiszen vannak olyan utcák, ahol térkövezés 
történt, de nem is használják ezeket a járdákat. A kihelyezett 
szemetesek lyukasak, így kipotyog a szemét, jó lenne őket 
kicserélni, vagy megjavítani. Este 6 óra körül Győri Gábor 
szétnézhetne a játszótér környékén, és segíthetne a fiatalok 
elküldésében, hogy be tudjam azt zárni.
Bimbó Pál: Nyár óta megvannak a lemezek a szemetesek 
javításához, meg fogjuk csinálni.
Kis Miklós: A Közútkezelő 10 évig nem adott engedélyt a 
József A. út járdájának felújításához, csak most. Így eddig 
azokat az utcákat láttuk el járdával, amelyekre pályázati 
pénzt kaptunk. Ha az iskolavezetés segítséget kér valamiben, 
ha tudunk segítünk.
Kis Anita: Figyeljük a pályázatokat, szabadtéri kondira 
pályázunk, amikor lehet, és ezt a Millenniumi parkba 
szeretnénk.
Búcsúházy György: 9 évig lobbiztam a kerékpárútért. 
Köszönet a kormánynak, a 3 település vezetőjének, hogy 
megvalósult. Jó minőségű lett, kis hibákkal. A használók 
sajnos nemcsak kerékpárosok, hanem elektromos 
rollerrel, cross motorral, quaddal, autóval, lovas kocsival 
is használják. A KRESZ táblák nem egyértelműek, 
közlekedésbiztonsági szakértővel kellene konzultálni, és 
egységes táblákat kihelyezni. Buszváró még több helyen 
is hiányzik, pl. Kapás dűlő, Hargita. Elkezdődött a 441-
es út Nagykőrös-Cegléd közötti felújításának tervezése, 
remélhetőleg a buszvárókat is betervezik. A nyársapáti 

elágazást forgalomlassító, vagy kanyarodósávokkal kellene 
ellátni, hogy biztonságosabb legyen. Arra kérem a település 
vezetőjét, hogy ezt most próbálja kiharcolni. A szemetelés 
sajnos nem itteni probléma, a polgárok egy része sajnos 
elbalkanizálódott. A szemétgyűjtési akcióban 56 zsák 
szemetet gyűjtöttünk össze, most ugyanazon a környéken 
ismét legalább 20 zsákkal össze lehetne szedni. A körzeti 
rendőr szolgálatkész, de arra kérném a közlekedésieket, 
hogy olykor a külterületen is mérjenek sebességet, mert 
nem ritka a 160-as tempó sem.
Tóth Tibor: Hasonló érzésem van, mint Áginak, jó 
testületben dolgozhattam, jó kis faluban laktam. Tudtunk 
békében együtt dolgozni a falu fejlődéséért, mindegy volt, 
hogy milyen politikai nézetünk volt. Az utolsó időben olyan 
helyzet állt elő, hogy ezt a viselkedéskultúrát, pocskondiázást 
már nem nagyon tudom tolerálni, nem érzem jól magam. 
Ez az állapot a világban létrejött negatív változásoknak 
is köszönhető. Miért ne lenne kivétel Nyársapát. Úgy 
gondolom, a mindenkori önkormányzat jószándékú, 
segítőkész emberekből áll. Néha tévedhetünk, másnak lehet 
más a véleménye. Ettől még élhetünk, dolgozhatunk együtt 
Nyársapátért. Tudomásul kell venni, hogy amire kiírnak 
pályázatot, arra tudunk pályázni, hiába lenne más dologra 
nagyobb szükség. A faluba ne kerüljön be a politika. 
A pedagógusok azért hagyják el a pályát, mert nincs 
sikerélményük. A választási harc elvetette a gátlástalanság 
magját. Nyársapát kellene, hogy a legfontosabb legyen! 
Próbáltam közvetítő lenni, de úgy tűnik, nem tudok jót 
tenni. Kérésem, hogy inkább segítsük egymást, próbáljunk 
együtt tenni a faluért, húzzunk egyfelé!
Bognár István: A kerékpárúton nincs tiltótábla, ezeket 
kellene kihelyezni. Off road gokart csináltunk, ez 
egyedüli az országban. Ide járnak tesztelni az egyetemek a 
fejlesztéseiket, ami szintén jó a falu hírnevének. Sajnálom, 
hogy a megalakult civil szervezetek közül ma már alig 
működik néhány. Furcsa, hogy a díszpolgári cím és az 
emlékérem három éve nem került kiadásra. A kormány 
ígéretet tett, hogy a tanyán élő emberek valamilyen 
dekompenzációt kapnak a gáz helyett a villanyáram 
felhasználáshoz. Mivel ez körülbelül egymillió embert 
érint, nagyon várjuk a központ intézkedést.
Kis Miklós: Valóban nem adtuk ki a díszpolgári címet 
és az emlékérmet, mert komolytalanná vált. Az ajánlási 
javaslati rendszeren ezért változtatni fogunk. Érdemtelen 
embereknek nem szeretnénk kiadni ezeket a kitüntetéseket.
Cseh Józsefné: Valóban, nem volt már igazán rangja 
e kitüntetéseknek. Az a véleményem, hogy mindkét 
elismerésért sokat kell tenni, inkább ne adjuk ki, minthogy 
érdemtelen személy kapja.
Végül Kis Miklós polgármester úr megköszönte a 
megjelenteknek a részvételt, az építő hozzászólásokat, 
kritikákat, és ezúton kívánt mindenkinek békés karácsonyt 
és boldog új esztendőt.

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és boldog üj évet 
kívánok minden nyársapáti lakosnak!

Vígné Kerekes Magdolna          
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Testületi ülésen történt...

A Nyársapáti Gyermekekért Közalapítvány a rászoruló, 
gyermekes családok részére pályázatot hirdet, melyben 
tartós élelmiszercsomagra lehet pályázni. Ezzel 30 rászoruló 
családot tudunk támogatni. A pályázatra való jelentkezési 
lapok átvehetők a bölcsődében, óvodában, iskolában, 
gyermekjóléti szolgálatnál.

Leadás határideje, helye: 2022. december 14., az átvételi 
pontokon. 
A pályázatok elbírálása december 16., a csomagok átadása 
december 22-23.!
(A benyújtott pályázatokon szereplő személyes adatokat, 
csak a kuratórium tagjai láthatják!)

Áldott, Békés Karácsonyt és Sikerekben Gazdag Boldog Új 
Évet kívánunk mindenkinek!

A kuratórium tagjai

Kedves Nyársapáti Lakosok!

Magyarok Kenyere program
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a MAGOSZ (Gazdakörök)

együttműködésével a 2022. évi Magyarok Kenyere program keretében 
500 kg lisztet adományozott térítésmentesen 
Nyársapát Község Önkormányzata részére. 

Az adományból december hónapban részesülnek a rászoruló családok.

Kis Miklós polgármester

Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2022. november 23-án ülésezett.  Első napirendi 
pontban a képviselő-testület hozzájárulását adta Ceglédi 
Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról 
szóló Cegléd Város Önkormányzat 11/2014. (IV.30.) számú 
önkormányzati rendeletének módosításához.  A folytatásban 
a Nyársapáti ÁMK 2021/2022-es nevelési év beszámolóját 
fogadta el a testület.  A szociális keret felosztásáról is döntés 
született, miszerint 15.000 Ft támogatásban részesül a 
határozathozatal napjáig a 70. életévüket betöltött nyársapáti 
állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és 
életvitelszerűen a településen élő lakos, a határozathozatal 
napjáig 18. életévét be nem töltött nyársapáti állandó 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és 
életvitelszerűen a településen élő gyermek, valamint a 
határozathozatal időpontjában felsőoktatási hallgatói 
jogviszonnyal rendelkező nappali tagozaton tanulmányokat 
folytató 25 év alatti fiatal, aki szintén nyársapáti állandó 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és 
életvitelszerűen a településen élő gyermek egyszeri 15.000,-
Ft támogatásban részesül. A következő napirendi pontban 
a képviselő-testület Kis Miklós polgármester részére fél 
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

Pest Megyei Kormányhivatal 
Nagykőrösi Járási Hivatala

Ügyfélfogadási rendje 

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
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Közérdekű telefonszámok:
Orvosi rendelő: 53/389-003

dr. Fekete László: 70/771-8955
Fogorvosi rendelő: 53/369-918
Védőnői szolgálat: 30/340-3349

Családsegítő szolgálat: 53/310-003

Győri Gábor r. zászlós, 
körzeti megbízott telefonszáma: 

70/492-0784

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

A tanácsadásokra időpontfoglalás szükséges, 
időpont kérhető 

a 06-53/389-036 vagy a 06-30/340-3349 
telefonszámon, 

e-mailben: vedono.nyarsapat@gmail.com

A tanácsadáson csak egészséges személy vehet részt, a 
maszk használata kötelező 6 éves kor felett.

Tanácsadásra a gyermekkel egy szülő érkezzen!

Dékány-Tóth Renáta védőnő

Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal 
ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 08:00 - 12:00  13:00 - 17:00
Kedd: szünetel

Szerda: 08:00 - 12:00
Csütörtök: szünetel

Péntek: 08:00 - 12:00

Fogászat

Rendel: Dr. Rózsa Fanni

Rendelés ideje:
Hétfő: 14-19 óráig
Kedd: 08-13 óráig

Csütörtök: 14-19 óráig

A kezelések időpont egyeztetés után történnek. Időpont 
a 06-53/369-918-as telefonszámon kérhető. 

Akinek nincs időpontja és sürgősségi ellátást szeretne 
igénybe venni az is hívja fel indulás előtt a rendelőt a 

zsúfoltság elkerülése érdekében.

Háziorvosi rendelés
Dr. Fekete László 

hétfőtől péntekig 10-12 óráig rendel.
Tel.: 06-70/771-8955

Vizsgálatra időpontkérés szükséges, 
ezt a 06-53/389-003-as telefonszámon tehetik meg.

Gyógyszerigényléseiket lehetőleg 
rendelési idő előtt intézzék.

Ügyelet Nagykőrösön 16 óra után. Tel.: 06-53/350-377

Mentők: 104

Megértésüket, együttműködésüket köszönjük.
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Tájékoztató
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Az adventi várakozásról

Nem csak SZENT HELY van, hanem SZENT IDŐ is. 
Amikor a gonosz lélek nincs jelen, csak ISTEN, akkor 
MEGÚJUL A VILÁG. A szent idő újra és újra visszatér, akár 
a természetben az évszakok, így a világ mindig megújulhat. 
EZ AZ ÜNNEP LÉNYEGE, a régen megtörtént szent 
eseményt hozza vissza újra és újra. Jézus minden évben 
közénk születik karácsony éjszakáján. 
Hallom távolról a kétkedést: „Lehet, hogy Jézus nem 
is élt, főleg nem Isten fia, ha élt is, akkor már meghalt, 
hogyan születhetne közénk?” - a hitetlen materialista 
ősi állításai és kérdései. Persze joga van kétségeit, lelki, 
szakrális érdektelenségét és a tudomány modern vallását 
világgá kürtölni. De az anyagon, pénzen, az érzékelésen, 
a kísérleteken, a „halál után nincs semmin” kívül ebben a 
gondolkodásban, lelki, érzelmi rezdülésben mi a finomság, 
a líra, mi a titok, mi a jelkép, a hagyomány stb.? Nagyon 
kevés, vagy semmi! 
Azért írok erről a témáról, hogy picit megvilágítsam, milyen 
közösségi tereket, az önmegtalálás és az önmegvalósítás 
milyen áldásait dobjuk el, amikor modernül és lazán 
kijelentjük, nekem az advent nem jelent semmit, a karácsony 
az ajándékozás meg a nagy kajálás ünnepe. Semmiképpen 
nem szeretnék kioktatni senkit, még ha néhány szavam 
ezt sugallhatja. Nem és nem – mindenkinek van szabad 
akarata, gyakorolja ezt a hétköznapokban és az ünnepekben 
is, bölcsen jól és gyümölcsözőn. Rengeteg kis ünnepünket 
is komolyan kellene venni, de a biorobot, önsanyargató, 
önsajnálat keltő létben egyszerűen és sztereotip módon 
mondjuk: „nincs rá idő! Dehogynem, van, csak lelkem, 
érzésem hiányzik, az elme, a gondolat és az egó pedig éjjel-
nappal kattog. Nem hagy megpihenni, elmélyedni. Minden 
reggeli ébredés ünnep, hála, hogy megkaptuk. Ünnep az 
imádsággal, nagy felelősséggel elkezdett tanulás és munka. 
Ünnep az étkezés, ha előtte és utána áldást mondunk, mert 
egyébként csak az sugárzik: „én teremtettem rá a pénzt, 
én is eszem meg”. Ünnep a házasságkötés, születésnap, 
névnap stb., ha van benne méltóság, lélek, valami közösségi 
íz, hiszen csak magunkban elég ritkán ünnepelünk. 
Adventről szeretnék írni, mert ez a megnyugvás, elmélyülés, 
felkészülés időszaka, még ha a mai rohanó világunkban 
gyakran épp az ellenkezőjét érezzük. AZ ÜNNEPRE FEL 
KELL KÉSZÜLNI! Nem csupán ajándékkal, nem csak 
szép ruhába öltözni, hanem szellemileg, és leges-legbelül 
önvalónkkal, lelkileg. Persze azt is tudom, hogy az az 
anyuka, aki még szenteste napján két óráig munkahelyén 
dolgozik, vagy esetleg a család mély szegénységben él, 
annak ezt hihetetlenül nehéz megvalósítani. 
Advent időszaka Szent András ünnepéhez (november 
30.) legközelebb eső vasárnaptól, idén november 27-től 
Jézus Krisztus születése napjáig, december 25-ig tart, ez 
a karácsonyi előkészület ideje. Nagyon leegyszerűsítve 
ez az az idő, amikor az ajándékokat és az ünnepi ételhez 
valókat beszerezzük, elkészítjük. Tudom picit profán 

megfogalmazás, de nézzünk mélyebbre is. Advent pontos 
jelentése várakozás, - mire várakozzunk - kérdezheted. 
Advent hagyománya sokaknak nem vonzó, vagy nem értik 
a négy hét értelmét. Miért várjak valamire, ha az rögtön 
enyém lehet, ha a plázában megveszem - ezt diktálja a 
korszellem. Én hiszem, hogy egy kis beleérző képességgel, 
még teljesebb hittel magára a várakozás megnyugtató ízére, 
ahogy a kisgyermek is tiszta szívből tud várakozni. Advent 
emlékeztethet bennünket, hogy Isten terve, gondolata nem 
csak kizárólag körülöttünk forog, tehát szűkebb szeretteinken 
túl, állítsuk nézőpontunkat Isten történelmi céljainak 
szélesebb távlatába. Ez most a bizonytalan, egyre nehezedő 
háborús időszakban nagyon aktuális. Az Advent a Messiásra 
váró hívők nemzedékére emlékeztet. Másrészt összekapcsol 
minket a korábbi évszázadok egyházi hagyományaival és 
az ehhez kapcsolódó népi, polgári szokásokkal. Advent 
lelassít egy őrületesen pörgős időszak közepén, ekkor már 
nagy a természetben is a fény csökkenése, fogy az energia. 
Az éves munka, a vásárlás vad hajszolása kimerüléshez, 
közömbösséghez, fásultsághoz vehet, ha nem vigyázunk. 
Advent türelemre tanít minket. Kimunkálja lelkünkben az 
Isten a jószándékot. A pénz, hatalom és az igazság agresszív, 
hangos keresése helyett egy csöndes, kíméletes, megértőbb, 
tapintatos hozzáállást erősít. NEM AZÉRT LESZÜNK 
TÜRELMESEK, MERT LASSÚAK VAGYUNK, HANEM 
MERT ISTENIEK. A reklámok együttes „összeesküvése” 
kizárólag elégedetlenségi vágyunk elrablása, félelmetes 
luciferi energia. Jézus dicsőséges eljövetelére célzott 
emlékezés, elmélyült figyelem lehet Advent ajándéka. Ha 
esetleg nem nőttél bele ebbe a hitbe, hagyományba, ha van 
elhívásod, tedd meg most, az soha nem késő. 
Ezen időszaknak sok jeles dátuma van, pl. december 4. 
Borbála napja, aki a bányászok védőszenje, december 6, 
amikor Szent Miklós püspökre emlékezünk, december 13. 
Luca napja stb. 
A négy vasárnap jelentéséről és az adventi koszorúról 
szeretnék még néhány gondolatot. Ma rendkívül változatos 
adventi koszorúk készülnek. Minden család saját ízlése 
és pénztárcája szerint alakítja a várakozás eme jelképét. 
A hagyományos koszorún a gyertyák színe különböző 
jelentésekkel bír összhangban azzal, hogy az adott vasárnap 
milyen megszívlelendő üzenetet hordoz az emberek 
számára.  Ahogy a karácsonyhoz közeledve egyre nő az égő 
gyertyák száma és a világosság, úgy a szívekbe is fényesség 
költözik. Az első adventi koszorút Hinrich Vichera 
evangélikus lelkész készítette 1839-ben egy hamburgi 
gyermekotthonban. A koszorú kör alakja az Isten sosem 
múló szeretetét, az örökzöld ágak a reményt és az életet 
jelképezi. Az 1., 2. és a 4. vasárnapon lila gyertyát gyújtunk, 
a lila szín bűnbánatot, szent fegyelmet és megbocsátást 
sugall. A 3. gyertya rózsaszínű, az Úrral való találkozás 
örömét jelképezi. Az első vasárnaphoz a Hit, a másodikhoz 
a Remény, a negyedikhez a Szeretet, a harmadik az Öröm 
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kapcsolódik. Több helyen egy ötödik, fehér gyertya is díszíti 
a koszorút, ez a Krisztus-gyertya, amit karácsony előestéjén 
gyújtanak meg, esetleg almát is odarakhatunk még. 
A hit, a reményteli érzések, a világ- és önjóságunk keresése 
és megtalálása, az ősi jelképek üzeneteinek felfogása, 

a modernnel, az újjal, a normalitással bővítve minden 
Kedves Olvasónak hozza el a BÉKÉS, SZERETETTELJES 
ADVENTET, KARÁCSONYT ÉS ÚJ ÉVET! 

Tisztelettel: 
Tóth Tibor

NYÁRSAPÁT ADVENTJE

Idén is szeretettel vártuk településünk lakosságát 
hagyományos adventi gyertyagyújtó ünnepségünkre. 
A templomkertben elkészült a betlehem és az adventi 
koszorú, mely Bimbó Pálnak és munkatársainak 
köszönhető, a hópihéket az óvodások apró keze készítette. 
A fenyőt id. Bálint Jánosné, Benkó Jánosné és Csajbók 
Ferencék ajánlották fel. Köszönjük! Az első gyertyát 
november 27-én gyújtottuk az adventi koszorún. Műsort 
a Nyársapáti Népdalkör adott. Szívmelengető ünnepi 
énekeik gyönyörűen hangzottak templomunk falai között. 
Az első gyertyát Nagy Erzsébet, a Népdalkör vezetője 
és a Népdalkör tagjai gyújtották. Ezután kis vendéglátás 
mellett baráti beszélgetések folytak, és persze mindenki 
meglátogatta és megcsodálta a kivilágított betlehemet is. 
A hangosításban Dobos József, a vendéglátásban az iskolai 
konyha dolgozói működtek közre. Kis Miklós polgármester 
úr és Kis Anita felajánlása a vendéglátást segítette. Az óvoda 
szülői szervezetének tagjai közben az általuk készített 
adventi tárgyak árusításával gyarapították az óvodásokra 
fordítható összeget. Mindenkinek köszönjük a szereplést, 
közreműködést, segítséget, felajánlást! És persze köszönjük 
mindenkinek, aki elfogadta meghívásunkat és együtt élte át 
velünk a boldog várakozás örömét.
A második gyertyát december 4-én gyújtottuk az általános 
iskolások szereplése után. Verses-énekes műsoruk 
úgy gondolom, minden jelenlévő szívébe melegséget, 
békességet hozott. A második gyertyát Biró Csilla gyújtotta 
meg adventi koszorúnkon. Ezután a gyerekek nagy örömére 
kicsit korábban a szokásosnál, de megjelent a Mikulás is, 
szaloncukrot osztogatva a gyerekeknek. A vendéglátásban 
ezúttal is az iskola konyhájának dolgozói segítettek, az iskola 
szülői szervezete pedig sikeres süteményvásárt tartott, ezzel 
a bevétellel a gyerekeket támogatják majd. Az óvodai szülői 
szervezet pedig ismét árulta adventi kézműves termékeiket. 
Köszönjük mindenkinek a segítséget, a támogatást és az 
együtt ünneplést. 
A harmadik gyertyát december 11-én gyújtjuk a 
Felnőtt Énekkar közreműködésével, meglátogat minket 
Fejéregyházi Tamás atya is,a negyedik gyertya lángja pedig 
december 18-án 17 órakor gyullad fel. Ezen a napon az 
óvodások karácsonyi műsorát láthatják majd. A műsorok 
mellett a szokásos vendéglátással - forró tea, forralt bor, 
szaloncukor és zsíros kenyér – és nagy szeretettel várjuk 
minden vasárnap az adventet ünneplő közönséget. 
A művelődési ház dolgozóinak nevében  Csitáry-Hock 
Tamás gondolataival kívánok mindenkinek áldott, békés 
karácsonyt, boldog új évet!

„A karácsony nem csak egy nap. És nem is három. Az igazi 
karácsony nem... Sőt, nem is napokkal számolható. Kará-
csony a szeretet születésének ünnepe. Szeretet pedig bármi-
kor születhet. Bárhol, bármelyik napon, bármelyik pillanat-
ban. Hiszen az első karácsonyig az a nap is csak egy volt a 
sok közül. A szeretet születésétől vált karácsonnyá.”

Vígné Kerekes Magdolna

Andók Veronika: Karácsony előtt

Olvad az első hó, csupa sár minden,
A szánkó is még a padláson pihen,

De a téren reggeltől fenyőfa áll
És minden ága csillogó díszre vár.

Az ablakokban este gyertyák égnek,
S az emberek szemében titkos fények.
Szájukon mosoly, kezükben csomagok,

Emlékeik között régi karácsonyok.

A faluban száncsengő hangja szálldos
És megszaporodtak a Mikulások,

A gyerekek is most egy kicsit jobbak
És aranyos-furcsa leveleket írnak.

Karácsony jön és bekopog csendesen,
Varázsától megváltozunk hirtelen

S olvadhat az első hó, minden csupa sár,
A szeretet mostmár a szívekben jár.
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Óvodai hírek

Az óvodában megismerkedtünk a Márton napi szokásokkal, 
időjóslásokkal, hangsúlyt kapott az emberbaráti szeretet 
fontossága.
A Márton napi népszokások Szent Márton legendájához 
kötődnek, miszerint Mártont a sok jó tettért püspökké 
akarták választani, de ő elrejtőzött egy libaólban, ám a libák 
elárulták gágogásukkal. Egész héten libás mondókákat, 
verseket mondtunk, libás énekeket énekeltünk, körjátékokat 
játszottunk. 
November 11-én sötétedés után gyülekeztünk az óvoda 
udvarán. A felvonulás előtt forró tea és zsíros kenyér fogadta 
a résztvevőket. Lovaskocsikkal útra keltünk saját kezűleg 
készített lámpásainkkal. Ezúton köszönjük Csiló Attilának, 
Molnár Pálnak, Durucz Lászlónak és Kolbert Andreának, 
hogy lovaskocsijukkal oly sok rendezvényen részt vesznek 
a gyerekek és felnőttek örömére egyaránt. 
Sok-sok évvel ezelőtt Márton napon fizette meg a gazda 
a pásztoroknak a béresadót, a pásztorok pedig több ágú 
vesszővel, szent Márton vesszöjével ajándékozták meg őket 
és adták át jó kívánságaikat.
Mi is átadtuk jelképes vesszőinket a gazdáknak az úton. 
A Posta utca közepén a Ceglédi Néptáncegyüttes vezetője 
Borgya-Réfi Ildikó tartott táncházat a felvonulóknak. 
Köszönjük azoknak, akik részt vettek programonunkon.

Óvoda dolgozói

Márton nap az óvodában Nyársapáti Mazsorett Együttes
Áldott karácsonyi ünnepeket, egészségben 

és szeretetben gazdag boldog új esztendőt kíván a 
Nyársapáti Mazsorett Együttes Tipegő csoportja!

Mészáros Veronika
Karácsonyi Tündérek

Ezernyi csillag hull most az égből,
Fagyos kis tündérek suttognak az éjről.

Nem is tündérek, hópihék talán.
Jeges csillagpor hull a Földre rá.

Karácsony éjjelén az ablakból látom,
Fehérbe öltözött a táj kint a határon.
Lelkem megnyugszik, s béke járja át,

Boldogan kívánok “jó éjszakát”.

De a millió tündér nem alszik el,
A világ reggel békével kel.

Csillámló táncukkal szeretet szórtak,
Az emberek arcára mosolyt varázsoltak.

Maradjon ez így egész éven át,
Ne csak ha csodáljuk a tündérek táncát!

Szűcs Anikó művészeti vezető

Békés karácsonyi ünnepeket és 
sikerekben gazdag, 

boldog új évet kívánunk 
minden nyársapáti lakosnak!

Óvoda dolgozói
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Márton-napi sütivásár az óvodában
November 11-én megtartottuk hagyományos Márton-napi 
Sütivásárunkat az óvoda udvarán. Köszönjük a felajánlott 
sütiket, és a támogató vásárlásokat is! A bevételünk összesen 
118. 790.- lett. Összegeztük a Szülői Munkaközösség őszi 
bevételeit és gondoltunk egy nagyot: a Halloweeni Retro 
Disco és a Sütivásár bevételét szétosztjuk a 3 csoport 

között, így minden csoport 70.000.- értékben kap ajándékot 
a karácsonyfa alá! Ezen felül egy nagylelkű támogató 
jelentősebb összegű hozzájárulásának köszönhetően 
minden csemetének készülünk meglepetéssel!

óvodai Szülői Munkaközösség

Iskolai hírek

Futsal diákolimpia - 2022.
Az idei tanévben is nevezett iskolánk a körzeti futsal 
diákolimpiai versenyére. A tavalyi lelkesedést és lendületet 
idén segítette még a folyamatos felkészülés és edzés. 
Ismét Kocsér vállalta a rendező szerepét, csapatunkkal 
együtt még 3 nagykőrösi és a kocséri iskola mérettette meg 
a tudását. Némi várakozás után a fiúk megmutatták a többi 
sulinak, hogy tavalyi bizonytalan játékuknak már nyoma 
sincs. Mindenkit maguk mögé utasítottak, megérdemelten 
vehették át az aranyérmeket és az oklevelet. Ezzel kivívva a 
területi döntőben való részvétel jogát. 
A területi döntőt 2022.11.30.-án Tápiószecsőn tartották 
4 iskola részvételével. Ismét nagy lendülettel kezdték a 
mérkőzéseket, de sajnos sem a szerencse, sem a bíró nem 
volt a csapattal. Mindhárom meccset elvesztették. A körzeti 
döntőn mutatott játékukhoz hasonló színvonalat itt nem 
tudtak bemutatni. Ennek ellenére is nagy eredménynek 
számít már a továbbjutás ténye. 
Szeretném megköszönni a nyársapáti önkormányzat 
dolgozóinak és Kis Miklósnak a segítségnyújtást. Minden 

alkalommal biztosítják a diákok számára, hogy eljussanak 
az iskolai versenyekre, legyen az bárhol az országban 
megrendezve. 

Szabó Ágnes

Hogyan tovább?

„Az embernek hiába akarunk megtanítani valamit; csak 
ahhoz segíthetjük hozzá, hogy azt 

önmagában felfedezze.”
 

(Galileo Galilei)

A sikeres pályaválasztás alappillérei:
– Az önismeret. A serdülő korosztály gyakran nincs 
tisztában a képességeivel, készségeivel, ezért fontos, hogy 
megismerjék saját személyiségüket, érdeklődésüket.
– Az alapos tájékozódás a szakmák és középiskolák felől.
– Szerencsés, ha ehhez társul a személyes tapasztalás 

üzemlátogatások alkalmával.
Ebben a tanévben is arra törekedtünk, hogy megkönnyítsük 
a gyerekek pályaválasztását.
Saját személyiségükkel osztályfőnöki és etika órákon 
ismerkedtek a nyolcadikosok.
Több alkalommal üzemlátogatáson jártak. Voltak a 
Bonduelle-nél, a Szalai Kft-nél, és az Ecseri Kft-nél. 
Mindenhol nagy szeretettel fogadták a gyermekeinket, és 
nagy szakmai tudásról tanúskodott a munkafolyamatok 
bemutatása.
Köszönjük Csontos Pálnak, Pásztor Ádámnak és Flórián 
Jánosnénak a látogatások szervezésében nyújtott segítségét.

Pályaválasztás előtt a nyolcadikosok
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Iskolai hírek

Hosszú évek – legalább 21 év - hagyományaira visszatekintő 
térségi szavalóverseny zajlott 2022. november 17-
én a Nyársapáti ÁMK Szarka Mihály Művelődési és 
Szabadidőközpont nagytermében. Ide a kistérség, a környező 
települések iskoláinak legjobb versmondóit vártuk a 
magyar irodalomból szabadon választott verssel. Ceglédről, 
Ceglédbercelről, Nagykőrösről, Újszilvásról, Csemőről 
és természetesen Nyársapátról érkeztek versenyünkre a 
versmondók. A zsűri tagjai a gyerekek versmondását csak 
a húzott sorszámok ismeretében értékelte, vagyis nem 
ismerték sem a versmondók nevét, sem az iskolájukat. 
Csodálatos verseket hallottunk értő előadásban. A 3 tagú 
zsűrinek - Horváth Dóra, dr. Bicskei Krisztina, Berényi 
Henrietta - tényleg nehéz dolga volt, amikor kiválasztotta a 
nagyon sok jó közül a legjobbakat. 
Ez évben nem csak a helyezetteket jutalmazhattuk. 
Nyársapát Község Önkormányzata jóvoltából minden 
résztvevő diáknak tudtunk kis ajándékkal kedveskedni, 
amit ezúton is köszönünk. 
Gratulálunk minden versmondónak és köszönjük a szép 
verseket! Köszönjük felkészítő tanáraiknak és szüleiknek 
is, akik mindent megtettek azért, hogy a gyerekek a legjobb 
eredményt érjék el. Bár az összes versenyző nem érhetett 
el helyezést, bízom benne, hogy elégedetten, a versmondás 
csodás élményével távoztak Nyársapátról. Reméljük, hogy 
jövőre is találkozunk!

A Szarka Mihály Szavalóverseny helyezettjei:

I.kategória: 1-2. osztályosok
1. Sarkadi Melani, 
 Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola
2. Erdősi Melitta, 
 Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola
3. Lukácsi Máté Noel, 
 Ceglédi Református Ált. Iskola

II.kategória: 3-4. osztályosok
1. Valkai Villő, 
 Ceglédi Református Ált. Iskola

2. Lestyán Diána, 
 Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola
2. Tóth Beatrix, 
 Nyársapáti Mátyás Király Ált. Iskola
3. Dömötör Dalma, 
 Tápiószőlősi Református Ált. Iskola

III. kategória: 5-6. osztályosok
1. Faragó Balázs Dávid, 
 Nyársapáti Mátyás Király Ált. Iskola
2. Boda Bálint, 
 Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola
3. Bajor Hanna, 
 Nyársapáti Mátyás Király Ált. Iskola

IV. kategória: 7-8. osztályosok
1. Szegedi Vivien, 
 Tápiószőlősi Református Ált. Iskola
2. Bujáki Lujza, 
 Tápiószőlősi Református Ált. Iskola
3. Bálint Henrietta, 
 Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola

Kiss Andrea

Szarka Mihály Térségi Szavalóverseny Nyársapáton

A választás előtt álló korosztály döntését nagyban 
befolyásolja a szülő véleménye. A közös döntéshez mindkét 
fél megfelelő tájékoztatása szükséges, ezért pályaválasztási 
szülői értekezletet szerveztünk.
A kérdéseket, Cegléd és Nagykőrös középiskolái mellett – 
az idén először – kecskeméti iskola képviselője is várta.
December 2-án elérkezett az első határidő is: a központi 
felvételire 11 tanulónk jelentkezett.
Januárban, a megmérettetés (2023. január 21.) előtt, még 

egy felvételi előkészítő hét vár a gyerekekre.
A jelentkezési lapok beadási határideje: 2023. február 22.
Kívánjuk mind a 24 nyolcadikosunknak, hogy váljanak 
valóra álmai!

„Az élet, amit élni szeretnél, a fejedben kezdődik.” 
(Julian Brass)

Iskola dolgozói
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Ebben az évben is sok fellépésen vagyunk túl, a nyár 
folyamán részletesen beszámoltam ezekről, nagyvonalakban 
még egyszer:
Próbáink már januárban elkezdődtek. 
Legelső szereplésünk március 15-i ünnepség keretében volt 
– az általános iskola műsorához kapcsolódva.
Május 28-án az óvodai ballagáson a mi énekünkre táncolták 
el kis műsorukat a végzős ovisok élő citerazene kíséretében. 
a Trianoni Ünnepségen I. világháborús katonadalokat 
énekeltünk. 
Szent Iván éj alkalmából a témához kapcsolódó dalokkal 
járultunk hozzá az esti műsorhoz.
Július 7-8-án kétnapos továbbképzést szerveztünk 
Maczkó Mária vezetésével és a Rozmaring Asszonykórus 
részvételével Mátramindszenten a Csoóri Sándor alapból 
elnyert pályázatunk lezárásaként. A rendezvényt az ottani 
önkormányzat finom vacsorával koronázta. 
Július 16-án a Lecsófesztiválon énekeltünk, vendégül látva 
a Ballószögi Hagyományőrző Népdalkört. 
Július 23-án Jászkarajenőn a Magyarok Kenyere Program 
keretében szervezett Búzagyűjtő napon szerepeltünk. 
Július 30-án a Mátramindszenti Falunapon léptünk fel az 
ottani Polgármester Úr és a helyi Rozmaring Asszonykórus 
meghívásának eleget téve. 
Augusztus 20-án az Árpád-szobornál énekeltünk. 
35 éves évforduló szeptember 3-án.
Szeptember 24-én Szüreti Fesztiválon szerepeltünk, illetve 

az 1. osztályosok műsorához csatlakoztunk.
Október 1-jén Szandaszőlős Vass Lajos emlékversenyen 
(nem tervezett) Arany fokozatot kaptunk. Ezzel bejutottunk 
a 2023. tavaszán megrendezésre kerülő középdöntőbe.
November 20 Eger Palóc Gála Arany Páva dj 
november 27. Advent első vasárnapjának köszöntése a 
templomban
Terveink között szerepel még december 25-én a délelőtt 11 
órakor kezdődő ünnepi szentmisébe bekapcsolódva, illetve 
utána rövid ünnepi hangversennyel köszönteni a Fény 
születését.
Természetesen nagy erővel készültünk népdalkörünk 35 
éves fennállásának megünneplésére, ami legnagyobb 
kihívást jelentette számunkra az idén. Az év elején civil 
szervezetek közösségének megerősítésére, célzottan a 
rendezvény szervezésére kiírt pályázaton Falusi Civil 
Alapból 2.000.000.-Ft-ot nyertünk az évforduló méltó 
megünneplésére. Mondanom sem kell, mekkora örömet, 
ezzel együtt mekkora felelősséget jelentett ennek az 
összegnek a megfelelő helyre történő beosztása. Csak 
nagyvonalakban, amire költenünk kellett: meghívók, 
kihelyezésre került táblák, egyenpólók, fellépőruhák, 
kiadvány, citerák tokokkal, húrok, pengetők, dekoráció, 
emléktárgyak, emléklapok, postaköltség, fellépők díjai, 
fotózás, hangosítás, fellépésre való külön felkészítés, fellépő 
művészek díjazása, meghívottak megvendégelése, torta és 
még sorolhatnám a költségeket, amik elszámolása, illetve 

Kézműves foglalkozás

Népdalkör összegzés

Joy Paul Guilford amerikai pszichológus szerint „A krea-
tivitás alkotóképességet, teremtőképességet jelent, amely 
során a különféle képességek szerveződése lehetővé teszi 
az elszigetelt tapasztalatok összekapcsolását, újszerű értel-
mezését és új formában történő megjelenését.” 
A kreativitás a problémák iránti érzékenységben, a gondol-
kodás könnyedségében, rugalmasságában, eredetiségében 
mutatkozik meg. 
A karácsony előtti időszakban kézműves foglalkozásokat 
szerveztünk a művelődési házban, melyen gyermekek és 
szüleik az ünnepi program során közösen készülhettek az 
ünnepre, ezáltal is erősítve családi kötelékeiket a közös te-
vékenység során.
November 23-án ajtó-, asztal-, ablakdísz, adventi koszorú 
készítés, egyéb karácsonyhoz kapcsolódó tárgyak készítése 
várta a gyerekeket.
A borongós őszi délutánon szebbnél szebb alkotások szület-
tek ismét! Köszönjük a résztvevőknek a lelkesedésüket és 
az aktivitásukat!

Kiss Andrea
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a pályázat pénzügyi és szakmai beszámolóinak elkészítése, 
képes és írásos dokumentumokkal alátámasztva még jó 
ideig kitölti mindennapjaimat a többi pályázatról nem 
is beszélve. Mindenesetre a rendezvény jó hangulatban, 
magas szakmai színvonalon zajlott, köszönet érte az összes 
résztvevőnek és segítőnek! 
Azt már szerintem mindenki tudja, hogy a kórus alapítótagjai 
együtt dolgozó asszonyokból tevődött össze, akik 
kezdetben saját kedvtelésükre, kollégáik és a nyugdíjasok 
szórakoztatására énekelgettek. Aztán rájöttek, hogy ez 
egészen jó, bemutatkoztak nagyobb közönség előtt és sikert 
arattak szakmai megmérettetéseken is. 
Az évek folyamán sok-sok személyi változás történt, 
voltak, akik lemorzsolódtak, akik már a mennyi kórusban 
énekelnek, jöttek énekesek, hangszeresek, majd ismét 
kevesebben lettünk. De mindig erősebbnek bizonyult az a 
mag, akik köré újra és újra lehetett építkezni. 
Így van ez manapság is. Azért az bizakodásra ad okot, 
hogy ebben a széteső világban meg tudtuk őrizni kis 
közösségünket. Felismertük, hogy egyetlen túlélési 
lehetőségünk az összefogásban rejlik, összefogás az azonos 
érdeklődési körű, hasonló gondolkodású emberek között. 
Igaz, hogy tagjaink folytonosan cserélődnek, de az alap 
mag marad, és igyekszünk vonzóvá tenni mások számára 
is ezt a nem könnyű feladatot. A távozók helyett mindig 
küld a Jóisten valakit, legyen az teljesen új vagy újra 
visszatérő tag, aki új lendületet tud adni csapatunknak. 
Továbbképzésekre járunk, hogy fejlődni tudjunk, bővítjük 
ismereteinket, egyesületként egyre több nyertes pályázatot 
tudhatunk a magunkénak, kapcsolatokat építünk, hogy 
minél több helyre el tudjuk vinni településünk nevének jó 
hírét. Művészeti vezetőnk garancia arra, hogy ne híguljon 
fel szakmai színvonalunk.
Rengeteg fellépésen vagyunk túl, túléltük az elmúlt 2 év 
megpróbáltatásait, sokszor titokban jöttünk össze a próbákra 
hol egyikőnk, hol másikunk lakásán, így is erősítve együvé 
tartozásunkat, és csak reménykedni tudtam abban, hogy 
senki nem lesz emiatt beteg. 
Az eredményeink önmagukért beszélnek. A 35 év alatt 
számos nívódíjat, kiemelt nívódíjat, 8 Aranypáva Díjat és 
2 Aranypáva Nagydíjat sikerült elnyernünk, ezek közül 
egyik Arany Pávát és az Aranypáva Nagydíjat épp az utóbbi 
két legnehezebb évben érdemeltük ki, legutóbb november 
20-án Egerben a Palóc Gálán sikerült újabb Arany Páva 
díjat elérnünk.  Jövő évi terveinkhez kapcsolódik, de már 
most készülünk rá, hogy januárban a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából a Művelődési Házban szeretnénk 
egy estét betöltő műsort adni gyerekek és néptáncosok 
közreműködésével, ami még szervezés alatt áll, a januári 
Hírmondóban pontosításra kerülnek a részletek. 
Nagyon büszke vagyok a Népdalkör tagjaira és köszönöm, 
hogy mindenki egyemberként mozdul, ha feladat adódik. 
Fáradságot nem ismerve, a kínokat félre téve jönnek a 
„lányok” a próbákra, fellépésekre, képzésekre, feláldozva 
hétvégéjüket, sokszor családi programjaikat is, mert csak így 
lehet eredményeket elérni, fejlődni és jól érezni magunkat.
Fölmerül a kérdés, hogy miért csináljuk? Talán a 35. 
évfordulónk meghívójának mottója adott erre választ 

Kodály Zoltán szavai alapján:

„Kultúrát nem lehet örökölni, az elődök kultúrája egykettőre 
elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem 
szerzi magának.”  

Mi igyekeztünk eddig is eszerint tenni a dolgunkat. S hogy 
legyen, aki tovább viszi, próbáljuk már a legkisebbeket 
is bevonni, hátha lesz közülük, aki szintén érez majd 
elhivatottságot e nemes feladatra. 
Végezetül az év végi ünnepekre áldott készülődést, 
várakozást és boldog karácsonyi ünnepeket kívánok minden 
Kedves Olvasónak a Nyársapáti Népdalkör nevében is!

Nagy Erzsébet
népdalkörvezető
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Anikó Fodrászat

Fodrászat: 
hétfő-szerda-péntek: 

délután

kedd-csütörtök-szombat: 
délelőtt

Bejelentkezés a 
fodrászüzletben valamint a 

06-20-485-2913, 53-389-106 
telefonszámon.

ANYAKÖNYVI  HÍREK
Hirdetések

Született:

Máté Roland és Deli Mariann Kata 
Nyársapát, Orosz d. 5. szám alatti 
lakosok LIZA nevű gyermekük 
2022. november 3-án.

Dávid Zoltán és Iszlai Bea 
Nyársapát, Posta utca 25. szám 
alatti lakosok ZALÁN nevű 
gyermekük 2022. november 6-án.
 

Köszöntjük az újszülötteket!

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!

Békés Karácsonyi Ünnepeket 
és Sikerekben Gazdag, 

Boldog Új Évet Kívánok 
Minden Nyársapáti Lakosnak!

Kis Anita képviselő

1 db kályha eladó!
Ára: 35.000 Ft

Érd.: 06-53/389-092, 
Törökné Révész Anna

Kedvező áron eladó 
1 db franciaágy, 

2 db fotel, 
valamint több vadiúj heverő.

Érd.: 06/202607365

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik Gödény Ferenc-
né temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, mély 
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Meghalt:

Gödény Ferencné (született Tóth 
Terézia Katalin) Nyársapát, Arany 
János u. 8. szám alatti lakos 2022. 
november 8-án, 64 éves volt.

Reggel Sándor Nyársapát, Posta 
u. 40. szám alatti lakos 2022. no-
vember 18-án, 85 éves volt.

Emléküket őrizzük!

Eladó egy 240 literes fagyasztó 
láda, tűzoltó tömlők!
Tel.: 06-20/577-6133

Weöres Sándor: 
Szép a fenyő

Szép a fenyő télen-nyáron,
sose lepi dermedt álom:

míg az ágán jég szikrázik,
üde zöldje csak pompázik.

Nagykarácsony immár eljő,
érkezik az újesztendő.

Míg a mező dermed, fázik,
a zöld fenyves csak pompázik.
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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. 7500 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, Vígné Kerekes Magdolna
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.

500 példányban megjelenő 
INGYENES tájékoztató kiadvány.


