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Gajda Ferenc 101 éves
Gajda Ferencet, községünk legidősebb lakóját otthonában köszöntöttük Földi László országgyűlési képviselő úrral 2023. 
január 25-én, a 101. születésnapján! 
Erről a szívélyes ünnepségről tudósított a Ceglédi Városi Televízió Híradója is, amely visszanézhető a CTV YouTube és 
Facebook oldalán. Aki teheti nézze meg!
Feri bácsinak jó egészséget kívánok!

Kis Miklós polgármester
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Az adózásról
Az adózó az adótárgy utáni adókötelezettséget évente két egyenlő részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig köteles 
megfizetni mindaddig, amíg a kivetést érintő változásról az adóhatóság új határozatot nem hoz. 

2023. évtől kezdődően az Önkormányzati Hivatal egy értesítőben küldi ki a két egyenlő részletben megfizetendő 
összegről szóló sárga postai csekkeket, amelyeknek közlemény rovata tartalmazza a befizetési határidőt. 

A magánszemélyek kommunális adójának éves összege belterületi ingatlanok, telkek után 4.500,-Ft, külterületi, zártkerti 
lakások után 3.000,-Ft, külterületi nem lakás céljára szolgáló helyiségek után 6.000,-Ft, üzletek, műhelyek, vállalkozások 
székhelye, telephelye esetén az éves adó összege 7.500.- Ft.

Amennyiben házat, telket vettek, értékesítettek, örököltek kérem szíveskedjenek a változást az Önkormányzati Hivatalban 
bejelenteni.

A gépjárműadót 2021. január 1-tól a Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé kell megfizetni. 

Adóügyeiket elektronikusan az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül is intézhetik. (https://e-onkormanyzat.gov.hu )

Helyi adó befizetéseiket az Elektronikus Fizetési Szolgáltatási Rendszeren (EFER) keresztül valamint átutalási megbízással 
is teljesíthetik az alábbi számlaszámokra. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni az adózó nevét és mutatószámát, mely 
az adószámla kivonaton kerül feltüntetésre.

Számlavezető pénzintézet: Takarékbank Zrt.

Építmény adó 65100352-10550032

Magánszemélyek kommunális adója 65100352-10550056

Helyi iparűzési adó 65100352-10550049

Késedelmi pótlék 65100352-10550070

dr. Bicskei Krisztina jegyző

Ezúton szeretnénk tájékoztatást adni arról, hogy 
a 2023-as évben nem kerülnek postázásra 

az érvényesítő matricák.
Társaságunk a közszolgáltatás igénybevételének 

jogosultságát személyes ellenőrzéssel 
és digitális rendszer segítségével valósítja meg.

Ezzel összefüggésben továbbra is kiemelten fon-
tos, hogy lakott ingatlan esetén 
a közszolgáltatás igénybevétele, 

illetve a díj fizetése kötelező.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

DTkH

Tájékoztatás

Tisztelt Ügyfeleink!

2023. évi edényzet azonosító 
matricával kapcsolatban

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
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KÓTA-Díj

2023. január 21-én a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium 
dísztermében került sor a 2022 évi KÓTA-díjasok Díjátadó 
Ünnepségére, amelyre együttesünk is hivatalos volt. 
Számunkra nagyon nagy megtiszteltetés, hiszen az idén 29 
díjazottnak ítélték oda a KÓTA díjait, a népzenei területen 
tevékenykedők közül mindössze heten vehettek át, és 
közöttük mi is ott voltunk. 
Az önkormányzat 2 autóját kértük és kaptuk szállításunkra, 
innen is nagyon szépen köszönjük. Aki jelen volt, 
tapasztalhatta, milyen megható, amikor egy nagytermet 
betöltő énekes sokaság zengi a Himnusz dallamait. 

A rangos ünnepségen jó érzés töltött el bennünket a 
megbecsülés, hogy nem volt hiábavaló eddigi munkánk. 
Elgondolkoztunk azon, hogy ezzel még magasabbra került 
a mérce, amatőr együttes lévén még jobban törekednünk 
kell a színvonal megtartására. Kívánok ehhez minden 
népdalkörös társamnak nagyon jó egészséget, szorgalmat 
és kitartást, hiszen a következő megmérettetés már nincs 
túl messze, május végén hivatalosak vagyunk a Vass Lajos 
emlékverseny középdöntőjére, amire már most el kell 
kezdenünk a felkészülést. 

Nagy Erzsébet
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A Magyar Kultúra Napja Nyársapáton

Kölcsey Ferenc 200 évvel ezelőtt 1823. január 22-én fejezte 
be nemzeti imádságunkat, a Himnuszt. Ez a nap, január 
22-e 1989 óta a magyar kultúra napja. Ilyenkor országszerte 
különböző kulturális rendezvények zajlanak. 
Mi itt Nyársapáton január 26-án, a népdalkör főszereplésével 
egész estét betöltő rendezvénnyel vártuk lakosainkat. A 
Cegléd Táncegyüttes mellett Mogyorósi-Erdős Beátával 
együtt nagy örömmel csatlakoztunk a fellépők csapatához.
Este 5 órára megtelt a művelődési ház nagyterme. Mint egy 
koszorúban elhelyezkedő virágok, a nézők és a szereplők 
együttese körében idéztük fel Kölcsey Ferenc
költeményét, Mogyorósi-Erdős Beáta nagyszerű 
előadásában. Ezután közösen énekeltük el nemzeti 
imádságunkat.
A magyar népzene, a néptánc, a népi alkotóművészet a 
magyar kultúra egyik legfontosabb része, melyre méltán 
lehetünk büszkék. 
A műsorban népi kultúránk egy szeletét mutatták, mutattuk 
be Nagy Erzsébet, a Nyársapáti Népdalkör vezetőjének 
megnyitója után.
Hatalmas feladatra vállalkoztak dalosaink, ami nem 
csak művészileg, hanem fizikailag is megterhelő minden 
énekes számára, hiszen több mint 1 órán át szólt a népdal 
szívből, színesen az előadók és a hallgatóság örömére. 
Nem is gondoltam, hogy a magyar népdal, népzene ilyen 
tarka, és az érzelmek minden szálát átfonja. Hallottunk 
gyönyörű dallamokat a nagyon komolytól a vidámig, a 
szívszerelmestől a pajzánig, a bordaloktól a katonadalokig 
mindenfélét, és még megemlékezőt is, amikor régi társukra 
gondolva Kissné Piroska kedvenc dalcsokrát is megosztották 
velünk. Igazi élmény volt mindegyik! 
Az asszonyok énekét a profi népzene, illetve a népi 
hangszerek bemutatása követte tekerővel, citerával és 
furulyával, illetve a furulyához hasonló többféle fúvós népi 
hangszerrel Kovács László és Fodor Zsuzsanna fantasztikus 
előadásában. 
A vendégek mulattatására és az asszonyok pihenését 
is szolgálva Kóka Rozália bukovinai székely népmese 
gyűjtéséből olvastam egy történetet Fösvén legén házasodik 
címmel.  
A Cegléd Táncegyüttes tagjai is megtiszteltek bennünket 
szereplésükkel. A koszorú közepét fergeteges táncukkal 
töltötték meg. Fellépésük most is csodás volt. 
Az este egyik meglepetéseként a népdalkör tagjai 
megtanítottak a közönséggel egy szép népdalt, melynek 
szövegét és kottáját a székükön találták a nézők. A közös 
éneklés élménye után az este háziasszonya, Vígné Kerekes 
Magdolna elmondta, hogy január 21-én Budapesten 
ünnepélyes keretek között vehette át a Nyársapáti Népdalkör 
és művészeti vezetőjük, Kovács László a Magyar Kórusok, 
Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségének KÓTA-
Díját, népzene kategóriában. Gratulálunk a rangos díjhoz! 
E díj személyre szóló emléklapjainak, díszokleveleinek 

átadása következett, melyet az asszonykórus tagjai a 
zenekultúra szolgálatában eltöltött idő után vehettek át az 
együttes vezetőjétől, Nagy Erzsébettől.
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki tett ennek a 
csodálatos rendezvénynek a létrejöttéért, és köszönöm 
a vendégeknek, hogy elfogadták a meghívást és együtt 
töltötték velünk ezt a magas művészi élményt adó estét. 
Örülök, hogy én is részese lehettem ennek a dalból, zenéből, 
táncból, meséből és az értő hallgatóságból szőtt koszorúnak!
Lehet, hogy ebbe az újságcikkbe a megszokottnál több 
jelzőt és érzelmet tettem, de higgyék el, mind igaz!
Aki nem hiszi, járjon utána!

Köszönettel: Nagyné Kovács Éva
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Köszönetnyilvánítás

Kedves Nyársapátiak! Engedjék meg, hogy a Nyársapáti 
Népdalkör nevében köszöntemet fejezzem ki mindazoknak, 
akik megtisztelték részvételükkel a csütörtöki esténket. Ez 
az ötlet 35. évfordulónk megünneplésekor született meg 
bennünk, amikor tapasztaltuk, hogy sok népzeneszerető 
helyi lakos is kilátogatott a Szarka Kúria udvarára megnézni, 
meghallgatni bennünket, illetve a meghívott barátaink 
színvonalas műsorát. 
Nagyon hálásak vagyunk, hogy többdalcsokorral is 
bemutatkozhattunk nem csak a helyi érdeklődők előtt, 
hiszen a közönség soraiban Ceglédről, Jászberényből, 
Nagykőrösről, jónéhányan a Nagykőrösi Kiss István 
Népdalkör tagjai közül, sőt a Cegléd Televízió munkatársai 
is helyet foglaltak, akik rövid összeállítással tudósítottak 
rendezvényünkről. 
Köszönjük a türelmüket, hiszen elég hosszúra sikeredett az 
este, mégis mindenki végig ülte, pedig volt, aki a kisgyerekét 
a szomszédra bízva tudott csak időt szakítani ránk. Bíztató, 
hogy ennyien kíváncsiak voltak mit is tud produkálni ez a 
néhány egyszerű (de nagyszerű) asszony. Igazából nagyon 
izgultunk, hiszen még ilyen, egész estét betöltő műsorral 
nem álltunk elő, azt sem tudtuk, hogy valójában lesznek-e 
nézőink. Mi nem csalódtunk. Még pótszékeket is kellett 
elhelyezni a teremben. 
Köszönöm a csoport tagjainak a fegyelmezett, kitartó 
próbákat, a szólóénekeseknek (Labanczné Julika, Micziné 
Zsuzsa, Sági Icuska és Füleki Livi) a sok gyakorlást, 
Licsné Dobos Anikónak, hogy fáradtságot nem ismerve 
sajátítja el a népi fúvóshangszereken való zenélést, mellette 
néptáncolnak a férjével Lics Imrével, és az ifjabb Lics 
Imrének is köszönöm a néptáncosok hangosítását, illetve 
az egész estéről a videófelvétel a készítését. Itt kell még 
megjegyeznem, hogy a meghívón található logónkat szintén 
a Lics család egyik tagja, Lics Rebeka készítette. 
Köszönöm a művészeti vezetőnknek Kovács Lászlónak 
a felkészítést, hogy könyörtelenül sanyargat bennünket, 
mert így kénytelenek vagyunk fejlődni, a rögtönzött 
hangszerbemutatót, és egyben köszönjük Fodor 
Zsuzsinak is a színvonalas együttműködést. Köszönöm 
továbbá Mogyorósi-Erdős Beátának a Himnusz szívhez 
szóló tolmácsolását, Nagyné Kovács Évinek az ízes 
felolvasást, Vígné Magdinak, hogy felvállalta az egész este 
háziasszonyának szerepét. Köszönöm polgármesterünk 
feleségének Erzsikének a sok segítséget, polgármester 
Úrnak és Máté Csabának a meglepetést, az előadók műsor 
utáni megvendégelését. Köszönjük a közmunkások és 
irányítójuk közreműködését a helyszín előkészítésében és 
berendezésében.
Köszönjük a közönség bíztatását, a családias hangulatot, az 
együtt éneklés örömét, a méltányló szavakat, a bátorítást, 
az adományokat és a közösségi oldal kommentjeit is! 
Igyekszünk továbbra is úgy képviselni a Nyársapátot, 
hogy a helyiek büszkék lehessenek ránk, és hogy a falu jó 

hírnevét minél több helyre el tudjuk vinni. 
Örömünkre szolgál, hogy az általunk közvetített népi 
kultúra erejével sikerül a jelenlévőket egy kicsit kibillenteni 
a mindennapok mókuskerekéből, elfeledtetni néhány órára 
a hétköznapok nehézségeit, és egy kis vidámságot, mosolyt 
csalni a megfáradt arcokra. Nekünk is nagy élmény volt!

A Nyársapáti Népdalkör nevében szeretettel: 

Nagy Erzsébet együttesvezető
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Gondolatok...

Úgy gondolom, hogy január 26-a jelentős dátum 
népdalkörünk életében.
Sikerült az, ami más helyi rendezvényen nem, - természetesen 
ezzel nem lebecsülve a lecsón, vagy a szüretin résztvevő 
közönséget - hogy minden zavaró körülmény nélkül csak 
ránk figyelve, minket hallgatott mindenki.
Régi álmunk vált valóra azzal, hogy kis településünk is 
megismerje, milyen nagy kincs az, amit mi hirdetünk és 
továbbadunk.
Magam és Társaim nevében is szeretném megköszönni 
a jelenlévő közönségnek, hogy hívó szavunkra eljöttek 
ünnepelni a magyar kultúrát és egyúttal minket is.
Köszönjük a sok lelkes tapsot, a könnyeket, - tudtommal az 
is volt - az elismerő gratulációkat, baráti öleléseket.
Bebizonyosodott, hogy az a sok együtt töltött idő, melyet a 
dalokra fordítunk nem hiábavaló, mert nem csak tanulunk, 

hanem egy nagy összetartó erő is számunkra a közös éneklés, 
mely egy nagy családdá kovácsolt össze bennünket.
Mi sem igazolja jobban, hogy a művelődési házon kívül 
saját otthonunkban is helyet adunk egy-egy próbának, 
de az úgynevezett ”csapatépítő tréningjeink” is évek óta 
sikeresek, melyet Mátramindszenten Nagy Erzsóéknál és 
Jászberényben Sági Icuséknál tartunk meg. Természetesen 
énekléssel, bográcsozással, lángossütéssel és finom 
Kishegyi borral.
Még egyszer köszönjük, hogy bemutatkozhattunk. 
Reméljük, hogy lesznek még ugyanilyen alkalmak és azok 
is eljönnek, akik valamilyen oknàl fogva most lemaradtak.
A képek magukért beszélnek, hogy ne csak a színpados, 
fellépős, szépruhás népdalkört mutassuk meg minden 
alkalommal.

Miczi Flóriánné
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A Nyársapáti Gyermekekért Közalapítvány 2022. évi beszámolója

Ez az év számunkra nagyon meghatározó és eseménydús 
volt. Támogatóinknak köszönhetően nagyon sok családnak, 
gyermeknek tudtunk segítséget nyújtani.
Év elején az alapítvány korábbi vezetése 50.000 forinttal 
támogatott egy nehéz helyzetbe került családot.
Április elején hirdettünk egy rajzpályázatot, melynek 
témája a szeretet és az összetartás volt. Három csoportban, 
kilenc gyermeket díjaztunk 5000 forint értékű csomaggal. A 
döntésben segítségünkre volt egy független zsűri.
Május 7-én rendeztük meg I. Anyák napi jótékonysági 
bálunkat, melynek bevétele: 536.610 forint lett. Ebből 
tudtuk a gyermekek kirándulását támogatni: az óvodában 
és az iskolában összesen 110.000 forintot osztottunk szét.
Május közepén egy családi ház lángra kapott. A család 
50.000 forint támogatást kapott az alapítványtól.
Júniusban - a bál bevételéből - a 4,5 tanulmányi átlagot elérő 
tanulókat fejenként 3000 forint értékű vásárlási utalvánnyal 
jutalmaztuk /összesen 77 gyermeket/. Továbbá 2 ballagó 
diák a 8 kitűnő évért 10-10.000 forint értékű Euronics 
vásárlási utalványt, és egy-egy gravírozott tollat kapott. Így 
egy régi hagyományt sikerült újra bevezetnünk. A kimagasló 
teljesítményt a későbbiek folyamán is szeretnénk elismerni.
Júliusban elköszöntünk Henczné Nagy Krisztinától, ezúton 
is köszönjük sok évnyi áldozatos munkáját! Lemondását 
követően kuratóriumi tagságát Gödény Beatrix vette át, aki 
új erővel kezdte meg a munkát velünk.
Szeptemberben megérkezett számlánkra az adó 1%-a, 
amely 153.930 forint, ezúton is köszönjük mindenkinek a 
felajánlást!
A feloszlott Polgár Őr Egyesülettől kaptunk 85.000 forintot. 

Köszönjük!
Novemberben a Nyársapáti Szabadidő Sport Egyesülettel 
karöltve, szerveztünk egy jótékonysági Discot, melynek 
bevételéből az alapítvány 47.000 forinttal gyarapodott.
Decemberben is rengeteget tudtunk adni:
December 3-án egy nyolc fős családot támogattunk 50.000 
forinttal.
15.000 forint értékű vásárlási utalványt kapott egy 
diabéteszes gyermek. 
December elején pályázatot hirdettünk, mely által 30, 
alacsony jövedelemmel rendelkező család részesült 
5000 forint értékű élelmiszercsomagban. Antal László 
közbenjárásával a Bonduelle CE Kft.-től kaptunk 100 db 
konzervet, amit kiosztottunk a csomagokhoz, ezzel is 
növelve az értéküket. A felajánlásoknak köszönhetően a 
kisgyermekes családoknak egy-egy játékkal is tudtunk 
kedveskedni. Nagyon köszönjük!
A bölcsődében és az óvodában is tudtuk támogatni a 
karácsonyt csoportonként 20.000 forinttal.
Az iskola 160.000 forint értékű karácsonyi támogatásban 
részesült. Az ajándék az idő szűke miatt várhatóan 2023 
tavaszán fog elkészülni.
Egy csodálatos fenyőfával is hozzájárultunk az iskolás 
gyermekek karácsonyához. A fát az ünnepség után 
kisorsolták, így még egy család karácsonyát is szebbé 
tehette.
Minden támogatónknak hálásan köszönjük, hogy segítenek 
munkánkban!

A kuratórium tagjai

TÁMOGASSON ADÓJA 1%-ÁVAL 
NYÁRSAPÁTI EGYESÜLETET!

Nyársapáti Községi Gazdakör 
19182717-1-13

Karácsonyi Csillagokért Alapítvány 
18714904-1-13

Nyársapáti Motocross Sportegyesület 
18683693-1-13

Nyársapáti Szabadidő Sportegyesület 
19182573-1-13

Nyársapáti Gyermekekért Közalapítvány 
18673917-1-13

Nyársapáti Népdalkör
18979787-1-13

Köszönjük, hogy adója 1%-ával támogatja 
a Nyársapáti civil szervezeteket!

Adó 1% 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

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
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Óvodánkban hagyománnyá 
vált, hogy télen 
gondoskódunk az itt 
élő madarakról. A 
madáretetőkben eleséget 
helyeztünk ki, madáretetőket 
készítettünk. Izgatottan 

vártuk, figyeltük a kicsi madárkákat, hogy csemegéznek az 
eleségből. 
Január hónapban sokat beszélgettünk arról, hogy mi a 
felnőttek dolga, kinek mivel foglalkoznak a szülei.
Foglalkozásokkal és szakmákkal ismerkedtünk. Győri 
Gárbor rendőr zászlós bemutatta és mesélt a rendőrök 
munkájáról. A gyerekek izgatottan figyelték, sok új 
ismerettel gazdagodtak.
Sági István egy igazi nagy kamiont hozott az óvodánkba. 
A gyerekek kipróbálták milyen jó is kamionba ülni. Sok új 
ismeretet gyűjtöttek az autókról és a közlekedésről. 
Köszönjük a kedves szülőknek, hogy eljöttek és sok-sok új 
ismeretet nyújtottak óvodásainknak. 
Február hónapban nagy izgalommal várjuk a farsangot, ahol 
mindenki szebbnél szebb jelmezekbe öltözhet majd.

Óvoda dolgozói

Óvodai hírek

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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Tisztelt Nyársapáti Lakosok!

Szeretném értesíteni a lakosságot, hogy községünkben 
megalakult a polgárőrség, amely a Nyársapát Vigyázunk 
Rátok Polgárőr Egyesület néven működik. Célunk a 
közrend, közbiztonság védelme, illetve a bűnmegelőzés. 
Szeretnénk,  ha minden Nyársapáti lakos biztonságban 
érezné magát , illetve , hogy bizalommal forduljanak az 
egyesületünkhöz. Jelenleg az egyesület 19 fővel működik, 
de szívesen vesszük új tagok belépését is. Születésem óta 
itt élek, aki ismer az tudja, hogy  mindig is fontos volt  
számomra, hogy amiben tudok/tudtam  segítek, segítettem 
az itt élő embereknek.  Szeretném megköszönni Nyársapát 

polgármesterének, Kis Miklós Úrnak a támogatást, amit az 
egyesületünknek adott.  
Az egyesület bármilyen támogatást, felajánlást elfogad, 
amely munkánkat segítené.
Nyársapát Vigyázunk Rátok Polgárőr Egyesület
email.cím: polgarorsegnyarsapat@gmail.com
bankszámla szám: 10300002-13330093-00014908
tel: 06-70/428-6228

Tisztelettel: 
Fehér László 

Nyársapát Vigyázunk Rátok Polgárőr Egyesület elnöke

Községünk vadásztársasága 1997 óta működik a településen, 
néhány éve az egyesületünk neve:
Nyársapát Hunor Vadásztársaság és Természetvédő 
Egyesület. A vadászok sokszor kapnak kritikát, hogy csak 
„puffogtatnak és ölnek”, holott ez ennél sokkal összetettebb 
kérdés. Rengeteg munka és erőfeszítés kell pld. ahhoz, 
hogy a meglévő apróvadak (nyúl, fácán) és nagyvadak 
(őz, dám) egyáltalán megmaradjanak a területen. Ehhez 
pedig nemcsak a földet megművelő gazdák és terményeik, 
ill. a természet adta élelem, hanem a társaságunk 
vadgazdálkodási tevékenysége is elengedhetetlen, hisz 
pld. a téli etetés, a nyári itatás nélkül ezek közül az állatok 
közül sokan elpusztulnának. A vadásztársaság a természetes 
egyensúly megteremtését segíti, ésszerű módon, szakmai 
szempontok alapján, jogszabályok által szabályozva. Úgy 
véljük tehát, hogy nagy szükség van az egyesületünkre, 
és azon dolgozunk, hogy minél eredményesebben tudjon 
működni, mindenki megelégedésére.
A vadásztársaság ehhez 2021-ben a Magyar Falu Program 
Falusi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek 
és feltételeinek támogatása” címmel sikeresen vett részt 
egy kiírt pályázaton, mellyel 4.4 millió forint vissza nem 
térítendő támogatást nyert el. Pályázatunk célja a már 
tulajdonunkban álló, külsőleg korábban felújított, az 1900-
as évek elején készült, Nyilas dűlőben található épület (volt 
TSZ raktár) belső felújítása volt, mellyel új közösségi teret 
létesítettünk civil szervezetünknek. A munkálatok során 
kizárólag Nyársapát község vállalkozóit alkalmaztuk. 
A felújítás alatt ügyeltünk a kor és tájhű megjelenés 
további fenntartásában. A beruházáshoz a vadásztársaság 
tagjai társadalmi munkában végezték el az anyagmozgató 
feladatok jelentős részét. A kész épület külső és belső 
kiépítése Faragó Máté és Faragó Martin nyársapáti mesterek 
munkáját dicséri. 
Köszönjük Magyarország Kormányának, hogy ilyen 
pályázati lehetőséget adott a civil szervezetünknek; 
Földi László képviselő úr és Kis Miklós polgármester úr 
támogatását, és mindenkinek a munkáját, ami hozzájárult 

az épület megmentéséhez, felújításához!
Reméljük, hogy az értékmentő fejlesztésünk még sok 
évtizedig áll a nyársapáti vadásztársaság tagjainak 
rendelkezésére, öregbítve ezzel hírnevünket. 

Farkas Albert Zsolt
Nyársapát Hunor Vadásztársaság és Természetvédő Egyesület elnöke

Nyársapát Hunor Vadásztársaság és Természetvédő Egyesület
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Tájékoztató
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Sport hírek

Eredményekben és fejlesztésekben gazdag évet tudhatunk 
magunk mögött. A 2022-es év gyorsan eltelt, de sikerült 
több olyan újítást és eredményt elérnünk, amire büszkék 
lehetünk.
Az év elején februárban a Magyar Falu program által kiírt 
pályázaton sikerült az egyesületnek 5.990.000 Ft támogatást 
nyerni. Ebből az összegből a tornateremben történt 
beázások és egyéb károk javítása történt (vakolás, festés, 
beázás okainak javítása), továbbá az öltözők korszerűsítése 
( új tusolók, új csőrendszer, új bojlerek, vakolás, festés, 
csempézés, új öltöző padok, új ajtók, új vécék).
Illetve a galéria helyiség falának hibái kerültek kijavításra 
és lefestésre.
A nagypályán is sikerült több fejlesztést elérni. 
Még az év elején elkészült a pálya egyik felét megvilágító 
rendszer, hogy az edzések a korai sötétedés ellenére is 
folytatódni tudjanak.  A 2023-as terveink közt szerepel, hogy 
a pálya másik felén is elkészítjük a világítást. A világítás 
nem jöhetett volna létre a rengeteg támogatás nélkül amit 
kaptunk, ezúton is nagyon szépen köszönjük mindenkinek. 
A pálya minősége az évek alatti kihasználatlanság miatt 
rengeteget romlott, így törekedtünk ennek a javítására. A fű 
több soron lett kezelve (gyepszellőztetés, több alkalommal 
is frissítő vetés, hengerelés, mindennapos locsolás).

Ehhez szükséges eszköz volt az önjáró locsoló, amit 
kölcsönbe kaptunk, ezúton is köszönjük. 
Csapatlétszámban is szép számmal bővültünk.
Egyesületünk már elmondhatja magáról, hogy már 5 
utánpótlás csapat is eltudott indulni. U19 és U16-os 
csapataink PMLSZ bajnokságban indultak, illetve U11, U9 
és U7-es csapataink Bozsik bajnokságokban indulnak idén 
tavasztól. 
Felnőtt csapatunk hatalmas küzdelemmel 10 mérkőzésből 
8 győzelemmel 1 döntetlennel és 1 vereséggel, illetve 28 
lőtt góllal és mindössze 8 kapott góllal a tabella első helyén 
várhatja a szezon második felét.
Egyéb sportok terén is kezdi kibontani szárnyait az egyesület, 
ugyanis elindult a pingpong is, melyre szerencsére elég 
nagy az érdeklődés. 
Idén is próbálunk minél több pályázat adta lehetőséget 
kihasználni és a lehető legtöbb fejlesztést, újítást és 
korszerűsítést elvégezni.
Ehhez folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati 
kiírásokat.
Mindenkinek köszönjük, akik eddig bármilyen formában 
támogatták az egyesület működését és a fejlesztések során 
segítettek.

Pásztor Ádám
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ANYAKÖNYVI  HÍREK
Hirdetések

Született:

Cadar Csaba Krisztián és Bodi 
Gyöngyi Nyársapát, Darab d. 4. 
szám alatti lakosok KINCSŐ nevű 
gyermekük 2023. január 16-án.

Köszöntjük az újszülöttet!

Anikó Fodrászat

Fodrászat: 
hétfő-szerda-péntek: 

délután

kedd-csütörtök-szombat: 
délelőtt

Bejelentkezés a 
fodrászüzletben valamint a 

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

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

Szeretettel várom Tisztelt Vásárlóimat!
Győri Gábor r. zászlós, 

körzeti megbízott 
telefonszáma: 
70/492-0784

Kedvező áron eladó 
1 db franciaágy, 

2 db fotel, 
valamint több vadiúj heverő.

Érd.: 06/202607365

Eladó egy 240 literes 
fagyasztó láda, 
tűzoltó tömlők!

Tel.: 06-20/577-6133
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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.


