
Régi hagyományként köszöntjük 
Magyarországon az új évet a 
Himnusszal. Ezzel részben lezárjuk az 
óévet és részben megnyitjuk az új évet, 
amely új reményekkel, elvárásokkal és 
feladatokkal tölti meg mindennapjainkat.
Így visszatekintve az óévre 
elmondhatjuk, hogy számos kétséggel és 
bizonytalansággal indultunk neki, mégis 

a szorgalom, az önbecsülés, az egymásba vetett hitünk, az 
összefogás erejének összessége eredményekké kerekedett 
és már az év közepén láttuk, idén is számos feladatot el 
fogunk végezni és számos eredményt fel tudunk mutatni.
Természetesen mindig találunk olyan dolgokat is, amelyeken 
szeretnénk még változtatni, de pontosan ezért van az új 
esztendőbe vetett hitünk és a hozzá fűzött reményeink, 
elvárásaink, amelyeket az új esztendő mind mind magában 
hordozhat.
Megtapasztaltuk ebben az évben, hogy tudunk együtt 
örülni az élet apróbb és nagyobb örömeinek. Tudunk 
őszintén figyelni egymásra, tudunk tiszteletet adni a másik 
embernek akkor is, ha nem értünk teljesen egyet vele. 
Megtapasztaltuk, hogy tudunk türelmet gyakorolni azokkal 
is, akik ezt igencsak próbára teszik. Megtapasztaltuk azt 
is, hogy tudunk élethelyzeteket változtatni, problémákat 
megoldani, új lehetőségeket kipróbálni, tudunk közösen 
vigyázni a ránk bízott értékekre.
A 2023-as év minden bizonnyal nem lesz mentes bajoktól, 
nem lesz mentes számító rossz szándékoktól, nem lesz 
mentes anyagi nehézségektől.
Ezek ellenére, egyre többen tapasztaljuk és éljük meg, 
hogy a körülmények csak részben befolyásolják a 
gondolkodásunkat, cselekedeteinket.
Mert minden nap lehet boldog, amikor ajándékozunk 
magunkból, lehetőségeinkből, időnkből a másik embernek.

Az új esztendőre kívánok Önöknek a képviselő-testület és 
magam nevében jó egészséget, sok erőt, kitartást! Békés 
Boldog Új Évet!

Kis Miklós polgármester
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Tisztelt Nyársapátiak!

Aranyosi Ervin: Elmúlik az Óév

Az Óév már menni készül,
pár élménnyel kiegészül,

aztán veszi a kalapját,
s áttáncolja végső napját.

Tavaly Őt is nagyon vártuk,
szívünk-lelkünket kitártuk,

reménykedtünk, hittünk benne,
bárcsak csodás évünk lenne…

Az év elmúlt, hagyjuk hátra,
öregebb már, aki várta,

de a remény éljen bennünk,
előre kell lépnünk, mennünk!
Engedjük el, hát hadd menjen,

itt a vége, vígan teljen!
Adja át a helyét másnak,

végre jobbat, szebbet lássak!

Jöjjön új év, teljen szebben,
szeretettel a szívekben!

Hozzon sikert, gazdagságot,
formálja át a világot.

Hozzon kedvet, egészséget,
jó szívekbe melegséget,

teljesítsen minden álmot!
Boldog Új Évet Kívánok!
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Nyársapát adventjei képekben
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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 kezei készítették. 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! 
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 vendéglátásban ezúttal is az 
iskola konyhájának dolgozói segítettek, az iskola szülői 
szervezete pedig sikeres süteményvásárt tartott, ezzel a 
bevétellel a gyerekeket támogatják majd. Az óvoda szülői 
szervezete pedig ismét árulta adventi kézműves termékeit. 
Köszönjük mindenkinek a segítséget, a támogatást és az 

együtt ünneplést. 
A harmadik gyertyát december 11-én gyújtottuk. Megtisztelt 
minket látogatásával Fejéregyházi Tamás atya is. Szívhez 
szóló gondolatai után Nagyné Kovács Éva szavalata, majd 
a Felnőtt Énekkar csodálatos dalai biztosították az ünnepi 
hangulatot. Varga Anna gitárkísérete csak hozzátett ehhez. 
A harmadik gyertya lángját Tamás atya és az énekkar tagjai 
gyújtották. A szokásos vendéglátásban az óvoda dolgozói 
segédkeztek. 
A negyedik gyertyát december 18-án gyújtottuk.  Ezen 
a napon az óvodások karácsonyi műsorát láthatták. A 
templomban a csodaszép feldíszített fenyőnél először a 
kiscsoportosok énekeltek. A középső csoportosok dalaikkal, 
verseikkel segítettek abban, hogy szebb legyen a várva-
várt ünnep. A szülőkkel és vendégekkel zsúfolásig megtelt 
templomban ezután a nagycsoportosok Betlehemes játéka 
következett, melyet kellő átérzéssel és lelkesedéssel adtak 
elő. A fináléban az intézmény dolgozói közösen köszöntöttek 
karácsonyt és újévet, a Szent karácsony című dallal zárták 
az adventi vasárnapokat. A negyedik gyertya gyújtása 
után saját készítésű mézeskalácsot is kínáltak a jelenlévő 
vendégeknek. A műsorok mellett a szokásos vendéglátással 
a bölcsőde dolgozói várták az ünneplő közönséget.
Köszönjük minden közreműködő és segítő munkáját, akik 
nélkül nem lehetett volna ilyen meghitt és szép adventje 
településünknek. Köszönjük mindenkinek, aki elfogadta 
meghívásunkat, és együtt élte át velünk a boldog várakozás 
örömét. 
A művelődési ház dolgozóinak nevében egészségben, 
békességben eltöltött boldog új évet kívánok kis falunk 
minden lakójának.

Vígné Kerekes Magdolna
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2023

2023 egy nagyon érdekes, akár vízválasztó év is lehet. Ha 
a ragadozó emberi énünk teljesedik ki, a szétesés, a háború 
fokozása, infláció és az erő dominanciája érvényesül. 
Ha „szárnyatlan angyal” énünk érvényesül, akkor az 
egyműködés, holisztikus szemlélet, a háború befejeződése, 
egy tudatosabb emberi fejlődés érvényesülhet. Az erő és 
a horizontális fejlődés helyett a felemelkedésben és az 
elmélyedésben való gondolkodás és a metafizikai tényezők 
komolyabban vétele erősödhet, természetesen nemcsak a 
felbolydult világunkban, de nálunk ebben a kis faluban is. 
Nyugodtság, eseménytelenség, félelemnélküliség, olyan, 
mint régen – na ez biztos nem lesz! A darvini evolúciós 
elmélet hülyíti még mindig az emberek egy részét, aminek 
az egyik alapja, ha erős, hangos, félelmetes, bombasztikus 
vagy, akkor a fejlődésnek Te leszel a győztese. Ez szerintem 
nem törvényszerű. A tuti tipp, a mindenfelé kiegyensúlyozott 
dinamikus élet, kapcsolatrendszer biztosíthatja a fejlődést, 
mert minden összefüggésben van egymással. Világunknak 
ugyan olyan része, akár az anyag, energia, ugyan úgy 
az információ is. Ezt információ mezőnek nevezik. Mi 
egyének ebből tudjuk az információt „levenni”. Ezért is 
gondolkozhatunk a dolgokról különbözőképpen, ez tudás, 
tapasztalás, szerencse, meditatív állapot stb. következménye. 
Sajnos manapság nem az előzőek dominálnak, hanem 
a média – benne a különböző médiumok. A lényeg, 
manipuláltak vagyunk. Ez a bevezető kicsit tudományosnak 
tűnhet, valójában még sokkal mélyebbre lehetne ásni a 
legmodernebb kvantumfizika területére. De a lényeghez, 
a következő konkrétumhoz mégis elengedhetetlenül 
szükséges. Kérek mindenkit, fogadja el, hogy mi, akik ebben 
a faluban élünk valamilyen szinten együvé tartozunk, össze 
vagyunk kapcsolódva és sikerünk, jövőnk, fejlődésünk, 
fennmaradásunk legfontosabb záloga ez. 

2023 a felkészülés éve lesz egy 2024-ben lezajló kettős 
választásra. A helyközi és az EU-s választásra gondolok. 
A választás kimenetele helyben és Európában szinte 
mindent meg fog határozni. De addig normálisan kellene 
élni, összefogni, egymást segíteni és a mindennapokban 
ki kellene választódni azoknak a személyeknek, akik 
felelősségteljesen indulni szeretnének a megmérettetésben. 
Ezért tűnik számomra értelmetlennek az a hangulatkeltés 
a „pozícióba lévők” folyamatos kritizálása, korholása, 
méltóságának megkérdőjelezése, személyes ügyeinek 
feszegetése alapvetően az interneten (ami szerintem csupán 
látszólag közmédium), valójában a közösséget szétverő 
eszköz.  Még szűk másfél évig felhatalmazással egyetlen erő 
van a faluban, nevezetesen a megválasztottak. A többi erők 
csak látszatfelhatalmazások, egyéni sérelmekkel, esetleg 
érdekeken alapulhatnak, lehetnek hatalomvágytól fűtve, 

revans irányúak, én úgy érzem, hogy sem tartalmukban, 
sem formájukban nem előre vivők, inkább felforgató, 
nyugtalanságot keltő, hangulatrontó, motivációt szétverő, 
negatív megnyilvánulások. 

De Tibor, Te a demokrácia ellen írsz!  Nem, de a 
felszínes, a politikával átfűszerezett, az egyéni egótól 
megmámorosodott „minden rossz, mindent kritizálok” 
felfogásnak tiszta szívből elutasítója vagyok. A túlzott 
érzelmek, indulatok, természetellenes küzdelmek – ki 
az erősebb, ki az okosabb, ki a tájékozottabb – pozíció 
keresése csak a káoszhoz vezethet. Lehet, hogy kicsit 
eretnek gondolatot fogalmaznék meg: mi van akkor, ha a 
feladatait megoldani akaró (nem mindig sikerül) testület a 
hozzá tartozó intézményeivel azt kéri a tisztelt lakosságtól, 
hogy ne mindig kritizáljon és negatív hangulatot keltsen, 
hanem ha tud, van ötlete, ideje és energiája, inkább segítsen, 
örüljön annak a sok értéknek, ami az elmúlt 10 évben 
megvalósult. Ezt kellene közösen, tartalommal megtölteni. 
Az állandó elégedetlenség, követelőzés, más településekhez 
való hasonlítgatás nagyon sokunkat lehangol, felzaklat és 
közömbössé is tehet. Nem hiszem, hogy ez lenne a fő cél, 
vagy ha igen, akkor elkeserítő a helyzet. 
De nekünk egy falunk van és egy jövőnk. Összefogva, 
együtt kell ezt megteremtenünk:

• Ne pusztítsuk el a jelent és a jövőt, kapcsolatainkban, 
identitásunkban, hangulatunkban és viszonyulásunkban!

• Ha vannak sérelmeink (van rengeteg, tudom, nem csak 
nárcisztikusok), dobjuk a kukába. 

• Az úriember és a józan paraszti ész bölcs egyvelegével 
kezdjük el együtt élni és élvezni a közös életünket is a 
„mi kis falunkban”!

• Találjuk meg a formáját, tartalmát, hogyan működjön 
az együtt gondolkodás és cselekvés rendszere!

• Erősödjenek meg újra az érdeklődési körök, a civil 
szervezetek, ahogyan saját erőből a sportkör és a 
népdalkör sikeresen megtette! 

• A jelenlegi kifejezetten nehéz helyzetben, amit 
kigondolunk, tervezünk, azt közösen valósítsuk meg! 
Vállaljunk közösségi áldozatokat, tegyünk bele igazi 
értékeket, normalitást, erőt, kétkezi munkát. Találjuk 
ki a nagyon megváltozott körülmények között falunk 
működőképes arculatát!

• Ebben a közös munkában szinte magától kiemelkednek 
azok az emberek, akik felelősek, együttműködők, tettre 
készek és kreatívak, és ne az önjelöltek irányítsák a 
falunkat, hanem akik kifelé is képviselni tudják az itt 
élő embereket, mert nem csak a falubeliekkel vagyunk 
egybekötve, hanem a külvilággal is. Majdan a választás 

Írásom mindenkinek szól, még magamnak is…
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pedig szóljon a megvalósítható elképzelésekről, a 
hitelessé vált jelentkezőkről 2024 tavaszán. 

Mert nem a pici bucka, a nem teljesen egyenletes kerékpárút, 
a lyukas szemeteskosár a legfőbb gondunk. Ezek problémák, 
sok esetben fél óra alatt közösen megoldhatók lennének. 
Vannak ennél fontosabb jövőbeli tényezők, kérdések pl.: 

• Hogyan tudjuk a legolcsóbban megvalósítani az energia 
ellátásunkat a megváltozott, kilátástalannak tűnő 
nemzetközi helyzetben?

• A helyi mezőgazdasági és más vállalkozók a 
megváltozott feltételek mellett tudnak-e eredményeket 
produkálni, innovatívak lenni? 

• Értelmiségünk tud-e igényes programokat, projekteket, 
kapcsolatrendszereket indítani, hagyományainkat 
ápolni (az értelmiség alatt nem csak a diplomásokat 
értem, hanem a józan ész, ötlet, lelkesedés, vállalkozói 
készség, tudatos, korszerű szemlélet egyvelegét),

• Ki tudjuk-e találni Nyársapát igazi arcát, amiből igazi 
identitás alakulhat ki, a hagyományaink és újításaink 
dinamikus egyensúlyát?

• Az irigység helyett létre tudunk-e hozni igazi önmagunk 
felelősségét feltáró, valódi szociális szeretetközösséget?

• Megtaláljuk-e fiataljainknak, a humán jövőnknek a 
helyi adottságokhoz illő érvényes megoldásokat?

• Időseinknek tudunk-e biztonságos öregkort nyújtani, 
nekik szóló, olyan programokat szervezni, amik 
segítenének bajaikat, betegségeiket, egyedüllétüket 
elfeledtetni, feloldani? 

• Az őslakosság és a bevándorlók, a sors által idevezérelt 
emberek (mint jómagam is vagyok) tudunk-e egy 
egységes közösségként működni?

• Újraélednek-e a veteményeskertek (mert a jövőben az 
élelmiszer nagyon drága lesz), az utcák, házak, tanyák 
képe igényes, esztétikus vagy elhanyagolt lesz? 

• Az egészséges életmód kap-e az egészségügyi 
dolgozóktól, testnevelőktől, sporttal foglalkozóktól, 
civil érdeklődőktől, szakemberektől olyan 
impulzusokat, hogy az egyén elkezdjen mozdulni és ne 
csak a gyógyszer mágiájában bízzon? 

• A helyi kultúra, programok, előadások, akciók esetleg 
fesztiválok, táborok elfeledtetik-e a mi vidékies, picit 
bezárt miliőnket?

• Lesznek-e új kapcsolatrendszereink kifelé pl.: 
testvértelepülések, egyesületeknek, civil szervezeteknek 
hasonló érdeklődésű testvérszervezetei? 

• Jelenleg nagyon kicsi az érdeklődés a hitélet iránt, 
pedig Istennel, szeretettel, transzcendens derűvel 
teljesebbé válhatna életünk, más lenne a dolgokhoz 
való hozzáállásunk. 

• Jó lenne, hogy ha úgy éreznénk, hogy Nyársapáton 
lakni a világ egyik legjobb dolga. Az infrastruktúránk 
szinte teljesen kiépült és korszerű, természetesen lehet 
javítani, emberséggel megtölteni, igényesen működtetni 
és így minden szerethetővé válna. 

• Intézményeink legyenek még jobban „falumániások”, 
a mi településünk legyen a legjobb, a legszebb, a 
legfejlődőképesebb (mert a miénk) persze a körülmények 
és az adottságok fényében. Ezek az „erőközpontok” 
legyenek a falu igazi bástyái, tükörképei összefogva 
egymással, munkájukat koordinálva. 

• Közösen ki tudjuk-e mozdítani a Covid utáni egyre 
közömbösebb, házaikba bezárkózott embereket? Ha 
valamilyen helyi rendezvény van, akár kíváncsiságból, 
de lehet némi „kötelességből” a szervezőket, előadókat 
megtisztelve sokkal többen ünnepelnénk, emlékeznénk, 
szórakoznánk együtt. 

• Vannak-e, lesznek-e olyan karakán polgárok, akik 
a békéjüket, nyugalmukat megzavarókat, a virtuális 
világban negatívan megnyilvánulókat jobb belátásra 
bírják?

• S végül fontos, vannak-e, lesznek-e olyan polgárok, 
akik a megvalósult dolgok után örömmel tudják 
mondani: jó, szép, öröm, hogy már nekünk is van ilyen, 
köszönjük.

Mindenkinek békés, aktív, lelki mélységben, szívjóságban, 
belső tudatosságban gazdag új évet kívánok! 

Tóth Tibor

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.

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.
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Év végi hangolódások

Népdalkörünk Advent első vasárnapját köszöntötte 
november 27-én a templomban. December 13-án az 
óvodásokat „leptük meg”, adventi, karácsonyi műsorral. 
A gyerekek által is ismert dalokat együtt énekeltük a 
kicsikkel. Megható délelőttben volt részünk, köszönjük az 
óvónéniknek és a gyerekeknek is!

December 15-én „szűk családi körben” tartottuk évi utolsó 
próbánkat, ahol összegeztük az ez évi munkánkat.
Az eddigi hagyományoktól eltérően december 25-én a 
11 órai szentmisét követően köszöntöttük rövid ünnepi 
hangversennyel Jézus születését. Karácsonyi műsorunk a 
https://youtu.be/-5Lhm2Dms3I linken visszanézhető. 
A napokban kaptunk értesítést tevékenységünk legújabb 
elismerésről, (számunkra igazi karácsonyi ajándék), 
miszerint a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei 
Együttesek Szövetsége – a KÓTA – a magyar zenekultúra 
szolgálatában végzett kiemelkedő munkásságának 
elismeréseként 2022. évben a Nyársapáti Népdalkör számára 
– NÉPZENEI kategóriában KÓTA-díjat adományoz, 
melynek átadására 2023. január 21-én ünnepélyes keretek 
között Budapesten kerül sor, a Budai Ciszterei Szent Imre 
Gimnázium dísztermében. 
2023-ban is szeretnénk folytatni eddigi tevékenységünket az 
előző évekhez hasonlóan. Ennek legelső momentuma január 
26-án valósul meg, tehát az év végi kis szünet után máris 
indulnak a próbák. 2023. január 26-án a Magyar Kultúra 

Napja alkalmából szeretettel hívunk és várunk minden 
kedves érdeklődőt a művelődési házban 17.00 órakor 
kezdődő önálló esténkre, melyet a Cegléd Táncegyüttes 
táncosai is színesítenek. 

Mivel 2018 óta egyesületünket tagdíjból, pályázatokból 
és adományokból működtetjük örömmel és köszönettel 

fogadjuk az adó 1%-os felajánlásokat is a 
18979787-1-13 adószámra. 

Hálás vagyok művészeti vezetőnknek Kovács Lászlónak 
és a kórus minden egyes tagjának egész éves munkájáért, 
Licsné Dobos Anikónak a szép furulyázásért. Szeretném 
megköszönni mindazoknak a segítségét is (Nyársapát  
Község Önkormányzata, Kis Miklós polgármester 
úr, a képviselő-testület tagjai, Bereczky Mária, Russó 
pizzéria, Bethlendy Béla, Lics Imre és családja, Tóth 
Tibor, Pásztorné Rózsika, Kormányné Erzsike, az ÁMK 
és az óvoda dolgozói, az adó 1%-ot felajánlók és még 
sorolhatnám a támogatóinkat), akik 2022-ben bármilyen 
módon hozzájárultak működésünkhöz, sikereinkhez. 

2023-ra jó egészséget, békességet és boldog új esztendőt 
kívánok a Nyársapáti Népdalkör nevében is! 

Nagy Erzsébet
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Óvodai hírek

December hónapja a várakozás, készülődés és szeretet 
jegyében érkezett meg az óvodánkba. Minden hétfőn 
meggyújtottuk az Adventi koszorúnk soron következő 
gyertyáját és karácsonyi dalokat énekeltünk, készülődtünk 
a közelgő ünnepre. Díszbe öltöztettük az óvodánkat és a 
lelkünket készítettük az ünnep eljövetelére. Minden nap egy 
kedves mesével és dallal vártuk a közelgő ünnepeket. 
December 6-án megérkezett hozzánk a Mikulás. Izgatottan 
várta minden gyermek az érkezését. Festettünk, rajzoltunk, 
hogy kedveskedjünk a jó öreg Mikulásnak. Minden csoportba 
vendégeskedett, ahol versekkel és dalokkal köszöntötték a 
Télapót. Természetesen minden gyermek nagyon jó volt, 
így a Mikulás gyönyörű csomaggal ajándékozott meg 
mindenkit. Ezúton szeretnénk megköszönni a fenntartó 
önkormányzatnak minden gyermek nevében a csomagot. 
December 16-án vendégek érkeztek az óvodába. A 
Nyársapáti Népdalkör tagjai meglepetés műsort hoztak a 
gyermekeknek. A közös éneklés, az együtt töltött minőségi 
idő igazi ajándék volt kicsiknek és nagyoknak. Köszönjük, 
hogy elhozták nekünk a karácsonyi csodát. 
December 18-án a templomban magasztos légkörben 
gyújtottuk meg az utolsó gyertyát. Sok család és nyársapáti 
lakos érezte szerencsére úgy, hogy ezt az estét velünk 
szeretné tölteni. A csoportok ünnepi műsorral készülődtek 
ez alkalomra. A nagycsoportosok Betlehemes játéka minden 
szívbe boldogságot és örömet varázsolt. A megható, közös 
éneklés mindenkinek igazi ajándék volt. 
December 19-én az óvodába is megérkezett a „Jézuska”. 
Gyönyörű karácsonyfát és sok-sok ajándékot hozott 
a gyermekeknek. Meggyújtottuk az utolsó, negyedik 
gyertyát az Adventi koszorúnkon, karácsonyi dalokat 
énekeltünk az ajándékok szétosztása előtt. Sok-sok csillogó 
szempár varázsolta igazán ünnepivé ezt a napot. Az új 
játékokat, ajándékokat és könyveket boldogan bontogatták 
a gyermekek. Mindenki talált a maga számára kedves és 
érdekes új játékot. 
Köszönjük szépen a sok-sok ajándékot és karácsonyfát 
a Szülői Szervezetnek, a Nyársapáti Gyermekekért 
Alapítványnak, Bimbó Pál képviselőnek és Deákné Grósz 
Adélnak.
December 21-én ellátogattunk az iskolába, hogy az 
iskolásokkal együtt várjuk a karácsonyt és megcsodálhassuk 
ünnepi műsorukat.

Békés, boldog új évet kívánunk mindenkinek!

Az óvoda dolgozói

Ünnepi várakozás az óvodában
„Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nem csak Te és Én, hanem az egész világ, az emberiség, 

amint mondják, hiszen azért van az ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül élni..”
Márai Sándor
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Művelődési ház hírek

Adventi ablakvadászat
Hagyományainkhoz híven idén is adventi készületre hívtuk 
a nyársapáti családokat, amelynek során minden nap kis 
sétára, „vadászatra”, illetve egy nagy közös kalandra vártuk 
mindazokat, akik bekapcsolódtak a programba.
Az ablakvadászat lényege, hogy az adventi időszak minden 
napján egy-egy kidíszített ablakot kellett keresni, amely jól 
látható helyen egy számmal jelezte, hogy hány nap van még 
karácsony ünnepéig. A feladathoz hozzátartozott, hogy a 
családok egy közös képpel igazolták, hogy megtalálták a 
helyszínt.
Ismereteink szerint az ablakvadászat szokása magyarországi 
kezdeményezés, ugyanis 2016-ban szervezték meg első 
ízben a pest megyei Solymáron. Innen indult tehát útnak, és 
azóta több magyarországi, felvidéki és erdélyi településen 
várták ily módon is karácsony szent ünnepét.
Az ablakdíszítőket mi kerestük meg, akik szívesen vállalták 
ezt a feladatot. Összesen 24 ablak volt kidíszítve december 1. 
– december 24. között. A sok zajban ez csendes, ugyanakkor 
fényes várakozás volt mindazoknak, akik vadásztak és akik 
előkészítették a vadászatot.
Segítségképpen a Könyvtár Nyársapát Facebook oldalán 

minden reggel közzétettünk egy „kis leírást” az aznapi 
helyszínről. 
Nagyon köszönjük azoknak, akik kitárták az ablakukat és 
befogadtak egy számot: bölcsőde, Coop bolt, Kocsis Ferenc 
és Kocsisné Bogdán Magdolna, Szabó Mária, Szabó Albert 
és Monzinger Violetta, óvoda, Pásztor Istvánné, Kisprumik 
Józsefné, Nagyné Kovács Éva, Podmaniczkyné Grósz Lilla, 
Cseh Rita, Laczkó Krisztina, Pataki Istvánné, Dombóvári 
Judit, könyvtár, Tóth Gábor, Abonyi Viktória, Vígné 
Kerekes Magdolna, Danicskó Erzsébet, Bárány László, 
Nagy Erzsébet és Tóth Tibor, dr. Évin Sándor, Deákné 
Grósz Adél Ella, Csehné Bakos Erzsébet.
Köszönjük a vadászoknak, hogy a zord időjárás ellenére 
sem adták fel a játékot: Abonyi Viktória, Bársony Tímea, 
Deákné Grósz Adél Ella, Gödény Beatrix, Gödényné Kapus 
Kitti, Henczné Nagy Krisztina, Kovács Regina, Laczkó 
Krisztina, Pásztorné Sipos Melinda, Tóthné Kapus Diána.

Sikerekben gazdag új esztendőt kívánok mindenkinek!

Kiss Andrea
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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-én éjfélig küldhették el privát 
üzenetben a feldíszített fenyőkről a fotókat. Egy otthonból 
1 fotót vártunk.
A beérkezett képeket anonim módon tettük közzé a Könyvtár 
Nyársapát Facebook oldalán, ahol lehetett szavazni. A  
legtöbb like-ot kapott fenyőt pezsgővel díjaztuk. 
A legszebb karácsonyfa Fehér László és családja otthonát 
díszíti.
A nyereményt eljuttattuk számukra.
Természetesen mindenki megérdemelte volna, hogy 
nyerjen, nagyon szép fenyőkről kaptunk képeket. Köszönjük 
mindenkinek, aki pályázott!

Áldott, békés, egészségben töltött új esztendőt kívánok!

Kiss Andrea

200 éve született a himnusz

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 
22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint 
– Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le egy 
nagyobb kéziratcsomag részeként és jelölte meg dátummal 
Csekén a Himnusz kéziratát. 
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat 
adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes 
hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk 
erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző 
tárgyi és szellemi értékeinket.
A magyar Országgyűlés 2022. december 7-i ülésnapján 
elfogadta az 55/2022. (XII. 8.) OGY határozatot, amelynek 
értelmében a Himnusz befejezésének 200. évfordulójára 
emlékezve – január 22-ét hivatalos állami emléknapként 
a Magyar Kultúra Napjának nyilvánította. A határozat 
szövege szerint az „Országgyűlés támogatja és szorgalmazza 
a Magyar Kultúra Napján kulturális rendezvények 
szervezését, amelyek megjelenítik Magyarország gazdag 
kulturális életét, a magyar kultúra megtartó erejét, 
valamint előmozdítják a nemzeti kulturális hagyományok 
megőrzését”, illetve „hangsúlyozza, hogy Kölcsey Ferenc 
Himnusz című költeménye a nemzeti összetartozás egyik 
fontos sarokköve, a több mint ezeréves magyar államiság 
nemzeti jelképe.”
A napról való megemlékezés ötletét Fasang Árpád 
zongoraművész vetette fel 1985-ben. Szavai szerint „ez 
a nap annak tudatosítására is alkalmas, hogy az ezeréves 
örökségből meríthetünk, és van mire büszkének lennünk, 
hiszen ez a nemzet sokat adott Európa, a világ kultúrájának. 

Forrás: www.wikipedia.org

A Nyársapáti Népdalkör szeretettel hívja és várja a 
község lakosságát és minden kedves érdeklődőt 

2023. január 26-án 17 órára 
a művelődési házba,

 a MAGYAR KULTÚRA NAPJA 
alkalmából rendezett önálló estjére. 

Közreműködik a 
Cegléd Táncegyüttes és Mogyorósi-Erdős Beáta. 

MEGHÍVÓ
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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:

Ferencz Miklós és Dani Renáta 
Nyársapát, Tizenhárom d. 1. szám 
alatti lakosok MIKLÓS MILÁN 
nevű gyermekük 2022. december 
6-án.

Reggel Zsolt és Krajcs Kitti 
Nyársapát, Dózsa György utca 
29. szám alatti lakosok BOTOND 
nevű gyermekük 2022. december 
13-án.

Kuti László és Palotai Katalin 
Nyársapát, Széchenyi utca 17. 
szám alatti lakosok LÉDA nevű 
gyermekük 2022. december 15-
én.

Köszöntjük az újszülötteket!

Meghalt:

Jezerniczky Dezső Nyársapát, 
Vasút d. 6. szám alatti lakos 2022. 
december 13-án, 66 éves volt.

Balog Lászlóné (szül: Törőcsik 
Mária) Nyársapát, Nagykőrösi út 
3. szám alatti lakos 2022. decem-
ber 29-én, 63 éves volt.

Vári Józsefné (szül.: Károly Kata-
lin) Nyársapát, Ugyeri út 9. szám 
alatti lakos 2022. december 29-én, 
63 éves volt.

Emléküket őrizzük!

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!

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
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Iskolai hírek

Karácsonyi ünnepség az iskolában

A legnagyobb várakozás az intézmény életében minden 
bizonnyal az utolsó napok eseményeit előzi meg. Hosszú 
évtizedek óta hagyomány, hogy az iskola közössége az év 
utolsó napján egy műsorral ünnepli meg a karácsonyt. 
December 20-án tartottuk iskolánk karácsonyi ünnepségét, 
melyre szeretettel vártuk a falu apraját és nagyját.
Az iskola énekkarával indult az előadás, majd az óvodások 
bethlemes játékát nézhettük meg. Őket a hetedik osztályos 
tanulók szívhez szóló műsora követte. 
Minden kimondott szónál meghittebb légkört teremtett a 
művészet. 
Nagyon köszönjük Dancsó Rozáliának, hogy ilyen 

színvonalas, meghitt műsort tanított be tanulóinknak. 
Köszönjük Biró Csillának és Abonyi Viktóriának a gyönyörű 
dalokat, melyeket az énekkar tolmácsolásában hallhattunk!
Az ünnepi perceket követően a Diákönkormányzat és 
a Szülői Szervezet ajándékát vehették át az osztályok 
képviselői. Köszönjük nekik!
Minden gyerek tudja, hogy adni és kapni jó. Készültünk 
a karácsonyra a szívünkben, a lelkünkben és közben 
gondoltunk azokra is, akiknek nehezebb a karácsony.

Mindenkinek boldog új évet kívánok!
Kiss Andrea

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván a Nyársapáti Mazsorett Együttes. 

„Szép Tündérország támad föl szívemben, ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, megszáll egy titkos, 
gyönyörű igézet, ilyenkor decemberben.”

Juhász Gyula
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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.

Mesekert Nyársapátnál


