
„Virradjon ránk szép nap, köszöntsön ránk 
jó év, minden kedves nyársapáti hajlékba 
költözzön a jólét. A lelkekbe boldogság, a 

szívünkbe béke, ezt kívánom először is minden 
nyársapátinak az újévre!”

Újév napja ünnepnap  – és illő is, hogy 
az óévbúcsúztatás után emelkedett 
lélekkel, egy egész év távlatára 
tekintve kezdjük az új esztendőt. 
Ami a legfontosabb, mindenek előtt 

bizakodva.
Újévkor sokan tesznek fogadalmat. Ez több okból is jó, 
egyrészt, mert az elhatározás neveli az akaratot, és azért is, 
mert aki fogadalmat tett, az önmagába nézett: mit is szeretne 
máshogy csinálni, mint eddig. 
Az új évben is szükség lesz egységre, összefogásra, közös 
gondolkozásra, mert a község gondjait ugyanis nekünk 
közösen kell megoldani, orvosolni. Mindenki fontos 
számunkra, mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy jó legyen 
Nyársapáton élni, családot alapítani, letelepedni.
A vezetés feladata olyan feltételeket teremteni, amelyek 
megkönnyíthetik mindennapi munkánkat, eredményessé 
tehetik erőfeszítéseinket.
Arra lennék büszke, ha az előttünk álló évben a megvalósítani 
kívánt terveinket valóra válthatnánk.
Ehhez azonban talán a legfontosabb, hogy képesek legyünk 
elhinni azt, hogy ezt mi együtt megvalósítjuk, hogy 
közösen meg tudjuk teremteni a nyársapáti közösség, a 
helyi társadalom egységét. Azt gondolom nincs nemesebb, 
s nehezebb feladatunk egy újesztendő kezdetén, mint 
együtt gondolkozni és dolgozni sikereinkért. Ezért a célért 
óriási tettvággyal és optimizmussal kell nekivágnunk az új 
esztendőnek!
Sajnos a tavalyi esztendőben a koronavírus járvány teljes 
mértékben megváltoztatta, felforgatta életünket. Rengeteg 
lehetőségtől megfosztott bennünket, átírta terveinket, 
hatalmas önfegyelemre kényszerítette a lakosságot. 
Mindezek ellenére úgy gondolom, a mögöttünk hagyott 
esztendő is az együttműködést elősegítő nyugalom és 
békesség jegyében telt a hivatal munkájában, a községi 
közéletben és a mindennapjainkban egyaránt. 

Óév búcsúztatásaként szeretném megragadni az alkalmat és 
megköszönni minden polgárunknak, az intézményeinknek, 
hogy hordozták a 2021-es esztendő minden nehézségét és 
terhét az itt élők érdekében. Megköszönöm mindenkinek a 
munkáját, energiáját, áldozatát, akik tettek a közösségért, 
Nyársapát anyagi-szellemi gyarapodásáért az óévben.
Az új esztendőre kívánok Önöknek, az önkormányzati 
képviselők, a hivatal dolgozói és a magam nevében jó 
egészséget, sok erőt, kitartást, szerencsét és boldogságot. 
Vigyünk örömöt egymás életébe, vegyük észre a jót és az 
igazi értéket.
Békés, boldog új évet kívánok!

Kis Miklós polgármester
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Kedves Nyársapátiak!

Aranyosi Ervin: 
Még boldogabb újévet

Töltsünk pár csepp jó lét az ünnepi pohárba,
költözzön a jólét kies kis hazánkba.

Szívünk csordulásig teljen szeretettel,
legyen a világon boldog minden ember!

Legyen a Mennyország, már itt lenn a Földön,
szellem és a lélek fényben tündököljön.

Mit annyian várunk, jöjjön el az óra,
minden kedves álmunk váljon hát valóra.
Én csak ezt kívánom magamnak és néked:
éljünk meg egy csodás, boldogabb új évet!
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Nyársapáti adventek képekben

„Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. (…) Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a 
köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen 

feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! 
Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.”

Márai Sándor
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Advent első vasárnapjáról már hírt adtunk az újság előző 
számában, hiszen 2021-ben november 28-án gyújthattuk 
meg a falu adventi koszorúján az első gyertyát.

December 5-én este vártuk vendégeinket és az általános 
iskolásokat, akik kedves műsort adtak nekünk. Ezen a 
napon megtisztelt bennünket jelenlétével Fejéregyházi 
Tamás atya is, akinek adventi gondolataival kezdtük 
második gyertyagyújtó ünnepségünket a templom 
parkjában. Az iskola felsős énekkara 2 énekkel köszöntötte 
az ünnepet, majd Nagy Niki és Molnár Dorina mondtak 
verset. Ezt követően Horváth Dóra igazgatónő Böjte 
Csaba gondolataival köszöntötte a rossz idő ellenére 
megjelent szépszámú vendéget. A műsor után Horváth 
Dóra igazgatónő és Fejéregyházi Tamás atya gyújtotta meg 
a gyerekek körében a község adventi koszorúján a 2. lángot. 
Mint minden vasárnap, az önkormányzat finom forralt borral, 
teával és zsíros kenyérrel készült szeretetvendégségünkre 
és kínálhattuk Kis Miklós polgármester úr pálinkáját is.

Az általános iskola szülői szervezete süteményvásárral 
készült. Az ebből befolyó összeget a diákok kapták meg. 
Az óvoda szülői szervezetének tagjai kézműves tárgyakat 
készítettek, amit megvásárolhattak látogatóink minden 
alkalommal, ezzel is segítve az óvodásokat. December 5-e 
estéjén különleges vendégünk is volt, ugyanis eljött hozzánk 
a Mikulás is, a gyerekek nagy örömére. Hátizsákjában sok-
sok szaloncukrot hozott, amit énekért, versért, vagy csak 
úgy, szívesen osztott szét a kicsik és utoljára a nagyok 
között is.

Miután elköszönt a Mikulás, egy nagyon kedves beszélgetés 
zajlott le Bognár István és Dobos József között. Bognár 
István arról beszélt, hogy 50 évvel ezelőtt Ő töltötte be ezt 
a megtisztelő szerepet az óvodában, Ő volt az első Mikulás, 
neki énekeltek az első óvodások és kapták meg ajándékaikat 
a szép szereplésért. Köztük volt Dobos József is, aki most, 
50 évvel később az oviban, és itt, az ünnepségünkön is 
igazi Mikulás volt. Hát így van az, amikor szép, örömteli 
hagyományokat ápolva átadjuk a stafétabotot az új 
nemzedéknek. Bognár Istvánnal kezdődött, Dobos Józsival 
folytatódott, majd évek múlva más, de az biztos, hogy jön 
majd egy fiatalabb Mikulás, aki ugyan olyan nagy örömet 
jelent majd az akkori gyerekeknek. 

December 12-én az Advent házigazdája a Nyársapáti 
Népdalkör volt, akik nagy-nagy szeretettel készültek a 
harmadik gyertyagyújtó ünnepségünkre. 

A két előző vasárnap időjárására visszatekintve arra 
gondoltunk, hogy ennél már nem lehet rosszabb, de 
sajnos tévedtünk. Hatalmas szél, szakadó eső, havaseső 
áztatta ünnepségünket, mint korábban. Nagy kihívást 

jelentett ez fellépőink számára, akik mindent megtettek 
annak érdekében, hogy a kitartó közönség jól érezhesse 
magát a tőlünk független körülmények ellenére is. Tóth 
Tibor gondolatai után szívet, lelket melengető csodás 
dalokat hallottunk citerák és furulya kíséretével. Hálásan 
köszönjük az élményt a népdalkör tagjainak! Köszönjük 
a fellépők nevében is a sátrat, amit Tóth Gábor bocsátott 
a rendelkezésükre és köszönjük a finom szaloncukrot Kis 
Anitának. 

A dalcsokor után az asszonykórus tagjai gyújtották meg 
a harmadik, a hagyomány szerint rózsaszínű gyertyát 
Nyársapát adventi koszorúján. Erre a vasárnapra is jutott egy 
pici csoda, ugyanis amikor elindultunk a koszorú felé, pár 
percre alábbhagyott a szél, és elállt a havaseső. Fázó, átázott 
vendégeinket ekkor is várta a melengető pálinka, forró tea, 
forralt bor és hagymás zsíros kenyér az önkormányzat 
jóvoltából. Köszönjük minden jelenlévőnek, hogy velünk 
voltak a 3. vasárnapon is!

Az utolsó, a 4. adventi vasárnap december 19-én köszöntött 
ránk, amikor az óvodáé volt a főszerep. Hála Istennek 
ezen az estén volt a legjobb az időjárás, nem esett az eső, 
így sokkal több nyársapáti lakos ünnepelt velünk, együtt 
vártuk a karácsonyt és a kis Jézus születését. Az óvoda 
nagycsoportosai nagyon színvonalas karácsonyi műsorral, 
versekkel, dalokkal kedveskedtek a jelenlévőknek, amihez 
csatlakoztak az óvoda dolgozói is csodás énekükkel, Nusika 
szólójával. Jó hangulatban, sokak gyűrűjében gyulladt fel a 
negyedik gyertya lángja is és szórta melengető, szeretettel 
teli fényét az ünneplőbe öltözött templomparkra és az oda 
látogatókra egészen Vízkeresztig.

Megköszönöm mindenkinek, aki résztvevőként, 
szereplőként, közreműködőként, segítőként, vagy 
felajánlásával szolgálta a 4 adventi ünnepséget és Nyársapát 
lakóit.

Szeretettel: 
Nagyné Kovács Éva

Nyársapáti adventek

Közérdekű telefonszámok:

Orvosi rendelő: 53/389-003
Fogorvosi rendelő: 53/369-918
Védőnői szolgálat: 30/340-3349
Családsegítő szolgálat: 53/310-003
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Köszönjük a Polgármester Úrnak, 
a község önkormányzatának, a képviselő testületnek a 

70 éven felüliek támogatását!
Nem utolsó sorban Bárány Istvánnak a kedvességét, 

a jó kívánságait a támogatás átadásakor.
Köszönjük!

Boldog ünnepeket és új évet kívánunk mindenkinek!

Tisztelettel: Pásztor János és Pásztor Jánosné

Az eddig leszállított szociális célú tűzifa 
kiosztása és kiszállítása megtörtént. 

Amennyiben érkezik a következő szállítmány, akkor 
folyamatosan biztosítjuk a többi kérelmező részére is.

Tisztelettel:  
Kis Miklós polgármester

Köszönet Tisztelt Lakosság!

A választások lebonyolításában nagy szerepet töltenek be a szavazatszámláló 
bizottságok, amelyek elsődleges feladata, a választások tisztaságának, 

törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése. A szavazatszámláló 
bizottságok választott tagjait a képviselő-testület választja, a tagok a 

megválasztásukat követően esküt/fogadalmat tesznek. A szavazatszámláló bizottság 
választott tagjainak megbízatása a következő általános választásra megválasztott 

választási bizottság alakuló üléséig tart.
 A szavazatszámláló bizottságnak az a nyársapáti állandó lakóhellyel rendelkező, 
nagykorú magyar állampolgár lehet tagja, aki szerepel a központi névjegyzékben.

Szavazatszámláló bizottsági tagnak kérelem + adatlap kitöltésével lehet 
jelentkezni, amely a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal Választási Irodáján 

igényelhető vagy letölthető a www.nyarsapat.hu oldalról.
A kitöltött adatlapot kérjük, 2022. február 15–ig szíveskedjen személyesen Regdon 

Jánosné HVI vezető helyettes részére átadni.
2712 Nyársapát, Arany János u. 11. Telefonszám: 06/53-389-111/14 mellék 

e-mail: regdonne@nyarsapathivatal.t-online.hu
A szavazatszámláló bizottságok tagjai oktatáson vesznek részt,  

munkájukért tiszteletdíjban részesülnek,  
és a szavazást követő napon a munkavégzési kötelezettség alól mentesülnek.

dr. Bicskei Krisztina 
HVI vezető

Jelentkezés SZSZB tagságra
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BIZTONSÁGOS ONLINE VÁSÁRLÁS
Az internet elterjedésének köszönhetően az online vásárlás 
és az online fizetés is egyre népszerűbb. Amíg a valós 
életben a fizetés előtt személyesen is meg tudjuk nézni a 
kiválasztott terméket, addig az online vásárlásnál erre 
nincs lehetőségünk, ezért ez nagyobb kockázatot jelent. Ezt 
azonban megfelelő, tudatos magatartással, körültekintéssel 
csökkenthetjük, és élvezhetjük az online vásárlás nyújtotta 
előnyöket.
Az internetes vásárlásnak alapvetően két fajtája van: a 
webáruházakban és az online piactereken történő vásárlás. 
A webáruházakban általában a kereskedők új terméket 
árulnak, számlával, jótállással. Az online piactereken 
viszont sok esetben használt termékek szerepelnek, számla 
és jótállás nélkül. Így az áruk is alacsonyabb, de a vásárlásnál 
ezt mindig tartsuk szem előtt.

VÁSÁRLÁS WEBÁRUHÁZBAN
Az online vásárlások jelentős része WEBÁRUHÁZAKON 
keresztül történik. A jól ismert, nagy webáruházak 
alapvetően biztonságosak, de vásárlás előtt ELLENŐRIZZE 
AZ OLDAL URL-JÉT, hogy valóban megfelelő helyen 
jár-e! A fizetés történhet átutalással, bankkártyával banki 
oldalon keresztül, fizetési közvetítővel, virtuális vagy 
fizetési közvetítő által kibocsátott kártyával.
Kevésbé ismert webáruház esetén ellenőrizze az 
ÜZEMELTETŐ ADATAIT, A KAPCSOLATTARTÁSI 
ADATOKAT ÉS A VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEKET! 
Az üzemeltető lehet cég vagy magánszemély (egyéni 
vállalkozó), az oldalon fel kell tüntetni a címet, az 
adószámot és a cégjegyzékszámot, illetve a csomagküldésre 
jogosító nyilvántartási számot. Nézzen utána a webáruház 
ÉRTÉKELÉSÉNEK az interneten! Javasolt a személyes 
átvétel vagy az utánvétellel történő vásárlás.

BIZTONSÁGI TANÁCSOK
• Kevésbé ismert webáruház esetén ELLLENŐRIZZE 

az üzemeltető adatait, a kapcsolattartási adatokat és a 
vásárlási feltételeket!

• Nézzen után a webáruház ÉRTÉKELÉSÉNEK az 
interneten!

• Online piactéren ELLENŐRIZZE az eladót 
(visszajelzések, közzétett adatok alapján)!

• Bankkártyaadatait csak a BANK ONLINE FIZETÉSRE 
LÉTREHOZOTT OLDALÁN adja meg (kereskedő 
oldalán vagy e-mailben soha)!

• Ellenőrizze, hogy a fizetésre használt oldal VALÓDI 
BANKI OLDAL-E, rendelkezik-e tanúsítvánnyal?

• Ha lehet, válassza a SZEMÉLYES ÁTVÉTELT!

SZEMÉLYES ÁTVÉTEL
Az online vásárlás legnagyobb kockázata, hogy 
megkapom-e a pénzemért a kiválasztott árut, illetve 

azt kapom-e, olyan minőségben, amit kiválasztottam. 
A webáruházakban és az online piactereken keresztül 
történő vásárlásoknál többnyire van lehetőség arra, hogy a 
terméket SZEMÉLYESEN vegyük át, a helyszínen fizetve. 
Ez a legbiztonságosabb, hiszen a fizetés előtt láthatja az 
árut, és ha az nem felel meg az elképzeléseinek, elállhat a 
vásárlástól. Online piactér esetében az elállásnak lehetnek 
negatív következményei, ezért a licitálás előtt KÉRJEN 
RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁST a termékről, így csak 
akkor kell elállnia, ha a tájékoztatás nem felelt meg a 
valóságnak.

VÁSÁRLÁS ONLINE PIACTÉREN
Az online piacterek esetében az eladó és a vevő az oldalon 
belül kommunikálnak, a fizetés az oldalon
kívül, átutalással vagy utánvétellel történik. A felhasználók 
ÉRTÉKELÉST készítenek a másik félről, ezek alapján 
körültekintően kell kiválasztani az eladót. Javasolt az 
utánvétellel történő vásárlás vagy a személyes átvétel.

CSOMAGKÜLDÉS
Nem mindig van lehetőség a személyes átvételre 
(pl. távolság miatt, webshop esetében üzlethelyiség 
hiánya), ilyenkor marad a postai út. A megrendelés 
(licitálás) előtt mindig TÁJÉKOZÓDJON a JÓTÁLLÁS 
FELTÉTELEIRŐL, SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEKRŐL ÉS A 
SZÁLLÍTÁS IDEJÉRŐL. A webshopok és online piacterek 
használatához általában REGISZTRÁCIÓ szükséges, a 
kért adatokat (szállítási cím, e-mail, telefonszám) pontosan 
adja meg, hiszen ezek elengedhetetlenek az üzlet sikeres 
lebonyolításához.

UTÁNVÉTEL
Az áru kifizetése történhet többféleképpen. Az egyik az 
UTÁNVÉTELLEL TÖRTÉNŐ FIZETÉS, ilyenkor a 
kézbesítéskor a postásnak vagy a futárnak kell fizetni. Ez a 
szállítási díjon felül plusz költséget (általában néhány száz 
forintnyi összeget) jelenthet. Ebben az esetben a csomagot 
biztosan megkapja. Mindig ellenőrizze, hogy a CSOMAG 
BONTATLAN ÉS NEM SÉRÜLT-E! Ha felbontották vagy 
sérült, akkor ne vegye át, hanem küldje vissza a feladónak! 
Ha van lehetősége, nyissa ki és ELLENŐRIZZE, hogy 
tényleg a megrendelt áru van-e benne!

BANKKÁRTYA HASZNÁLAT
Az átutalás mellett sok esetben lehet BANKKÁRTYÁVAl 
fizetni az interneten keresztül. Ehhez általában 
dombornyomott kártyára van szükség, de vannak olyan nem 
dombornyomott kártyák is, amelyekkel lehet így fizetni. 
Egyes bankok bocsátanak ki VIRTUÁLIS KÁRTYÁKAT, 
amelyekre előzőleg a kívánt összeget a vásárlás előtt fel 
tudjuk tölteni, így vásárlás után nem marad rajta pénz. 
Fizetési közvetítő (Curve, Revolut) által kibocsátott 

KIBERBIZTONSÁGI TIPPEK
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Adósság

Nyugdíjas éveimben gyakran elgondolkodom több, mint 
negyven éves pedagógiai munkámról, s most a Hírmondón 
keresztül is szeretnék egy adósságot törleszteni, nevezetesen 
a magyar nyelv egyediségéről, csodájáról, kivételes 
gazdagságáról, szépségéről, számtalan összefüggéséről 
kívánok írni. Őszintén be kell vallanom, az egyik legfontosabb 
munkaeszközömmel nem mindig bántam méltón. Nem 
hangsúlyoztam fontosságát, iránta való szeretetem, 
tiszteletem, csodálatom mélységét. Az idézetek remélem 
a Kedves Olvasót megerősítik, hogy nyelvünk zseniális 
és alapvetően ettől is vagyunk valamilyen tekintetben 
mi magyarok is azok. Természetesen más oka is van az 
irományomnak, röviden, tömören a féltés és az aggódás. 
Először is azért, nehogy a világunkban dúló kultúrharc 
szétroncsolja azt. Ez a harc a lelkünk, identitásunk, elménk, 
ősi normáink, múltunk és áttételesen a nyelvünk ellen is hat. 
Ha elveszik, elporlad nyelvünk, kultúránk, menthetetlenül 
magyarságunk is el fog tűnni. A globális civilizációban a 
folytonos haladás „szent eszméje”, amit alapvetően az 
anyagelvűség, az „új vallás” a tudomány, és a mindenkinek 
igaza van relativizálás erősít, nagy veszélyeket is rejt 
magába. Az egyesülő Európa, a hihetetlen modernitás és 
hedonista életforma is veszélyforrás lehet nyelvünkre. Dr. 
Kovács Eszter szegedi egyetemi tanárnő írta: „Napjaink 
technikai világa (tv, mobiltelefon, számítógép stb.) behozza 
az embereknek az információáradatot a szobába, ennek 
nyelvileg komoly veszélye van, ugyanis egyre nő azoknak 
a száma, akik nehezen, vagy nem képesek verbalizálni az 
ismeretanyagot. Ne engedjük, hogy a vizualitás kiszorítsa 
a verbalitást.” Kicsit ellentmondásosnak tűnik, hogy én, 
mint rajztanár írom ezt le, de valójában a száj és a szem 
harmóniáját meg kell, hogy őrizzük. 
S mi magyarok mindig megtapasztaljuk az elnyomó 
birodalmak nyelvünkre való hatását. Csak példaként 
említeném, hogy 1989-ben, igazából 91-ben 
megszabadultunk az orosz elnyomás alól, amely saját 

nyelvét tette kötelezővé számunkra. Édesapám szavára 
emlékszem: „Fiam, ha az orosz nyelvből éppen csak 
átmész, nem haragszom, de más tantárgyakból törekedj 
a jelesre”. Pedig milyen jó lett volna úgy megtanulni ezt 
a nyelvet, hogy Dosztojevszkijt, Csehovot eredetiben 
olvashatnám. A rendszerváltás után pedig egy másik „lóra” 
ültettek bennünket, most az angol nyelv a fontos, vonzó és 
a legszebb, s közben nem is nagyon vesszük észre, hogy 
elfeledjük a létező egyik legfontosabbat, az anyanyelvünket. 
Az idegennyelvek elsajátítása alapvetően lényeges, de nem 
szabadna elfelednünk a saját anyanyelvünket. A Földünkön 
mintegy hatezer nyelv található, sajnos ötszáz nyelv 
veszélyeztetett, s évente kb. tíz teljesen eltűnik. A magyar 
nyelv jóval több, mint egymillió szóból áll. Babits Mihály 
írta: „A nyelvkincs egyúttal gondolatkincs. Akinek több 
szava van, több ismerete van…, akinek több szava van 
egy dologra, több gondolata is van róla”. 
Ősnyelvünk, ahogy őstörténetünk is egy feltáratlan 
búvópatak még. Talán nem mászok bele nagyon az 
idevágó tudományokba, de szégyenletesnek tartom, hogy 
finnugor mézesmadzaggal etetnek még mindig, pedig 
a történelmünknek viszonylag egy rövid időpontjában 
találkozhattunk velük. Félünk bátran kimondani, mert 
vagy nem engedik, vagy mások ősi identitását nem merjük 
ezzel kisebbíteni, pedig ki kellene mondani, hogy a szkíták 
és a hunok talán legtettenérhetőbb utódai vagyunk. S azt 
is illene kimondanunk, hogy mi nem hont foglaltunk, 
hanem hazajöttünk. Ez a tény nagyon sok ember lelkét 
megnyugtatná. Érdekesség, hogy a magyar nyelv csak 
kétszáz éve hivatalos országunk közéletében. Az 1832-
36 évi országgyűlés tette hivatalossá, az 1843-44 évi 
államnyelvvé, az 1879 évi pedig a kötelező iskolai oktatási 
törvénye alapján nagyban hozzájárult fennmaradásához. 
Nyelvünk ősisége nem vitás. Még a mai angol már nem 
érti Shakespeare nyelvét, addig mi az 1200-as években 
leírt Ó magyar Mária siralom szövegét szinte teljesen 

A magyar nyelvünk nem játék
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A fizetési folyamat során a rendszer átirányít a FIZETÉSI 
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tudjuk ma is értelmezni: „Világ világa, virágnak virága.” 
Lelkünk képekben üzen, kevés az a nyelv, amely képekben 
is megjelenít. Anyanyelvünk erősen ragozó nyelv, az így 
beszélő agya képekben, színekben gondolkodik, mások 
hangokban. Agyunknak mindegy, hogy egy kép valós, 
vagy csak elképzelt – megvalósítja. De az elképzelt képre 
is szervezetünk minden egyes sejtje ráhangolódik, sőt a 
vizualitás és az akusztika miatt mind a két agyféltekét 
aktivizálja. „A magyar a világ leggazdagabb nyelve. 
Magyarra a világ minden műve hibátlanul, az eredetit 
visszaadó szépséggel fordítható le. Ugyanakkor nyelvünk 
irodalmi kincseit más nyelvre sok esetben szegényesen 
tudják átültetni. Az ok képi gazdagságunk, játékosságunk, 
szavaink zenéje és a benne rejlő jelentésárnyalatok 
sokasága, több százezer szóból álló szókincsének 
gazdagsága” – írta Hegedűs Géza. 
Folytatnám tovább különlegességének bizonyítását. 
„Egyedülálló nyelvi jelenség az egész világon, hogy 
szabályszerű hexameter (időmértékes verselés) formában 
verset a klasszikus ógörög és latin nyelven kívül csak 
magyar nyelven lehet írni” – dr. Acél József nyelvész 
gondolatai szerint. 
Nobel-díjasaink közül sokan dicsőítik logikus, s mindkét 
agyféltekét aktivizáló anyanyelvünket. „Ha én nem Ady 
Endre nyelvén tanultam volna meg gondolkodni, akkor 
belőlem csak egy közepesnél valamivel jobb fizikatanár 
lehettem volna.” – Teller Ede. 
A következő idézet nagyon szemléletesen megvilágítja 
egy helyi jelenség veszélyét: „Az emberek játszanak a 
szavakkal. Úgy éppen, mint a gyerekek a játékukkal. 
Csakhogy a szavak veszedelmesebbek, mint a játékkocka. 
Nem lehet összeszedni őket és elrakni a ládába, ha 
rosszul sikerült a játék. A szavak örökre ottmaradnak, 
ahová az első pillanatok hangulatában helyeztük őket. 
Láhatatlanok és megfoghatatlanok, és ezért nem lehet 
kijavítani a hibát, amit elkövettünk velök. AZ EMBEREK 
HIHETETLENÜL KÖNNYELMŰEN JÁTSZANAK A 

SZAVAKKAL”. – Vass Albert.
Tehát a nyelv, a szavak nagyon komoly dolog, vigyázni 
kellene a hangsúlyokkal, jelzőkkel. Nem lenne szabad 
cinikus, intellektuel allűrrel végig sérteni mást, másokat, 
mert ez a „harci szellem” elvakít, a másik, az ellenfél 
ellenséggé válik. Ezt éreztem a virtuális térben kóválygó 
Geszta címmel jegyzett írásban, amely kíméletlen volt 
és gyilkos. Magam részéről örökké belém vésődött 
megbocsáthatatlanul, hogy lehet az, hogy kicsi falunkban 
ilyen emberek is élhetnek, akik örömmel alázzák meg 
szóban embertársaikat. Én, a „vén hoppmester” már 
tapasztalatból tudom, ők még fiatalokként nem, hogy 
folyamatosan visszakapják az élettől, amit tesznek. Egy 
hindu mondás szerint: „a boldogsághoz vezető legrövidebb 
út az önismeret.” Én is folyamatosan ezt teszem, ezt 
javaslom mindenkinek. Aki meg van győződve, hogy saját 
magán kívül minden rossz (ez gyanítom projektálás), addig 
van mit megfigyelni. Lehet elemezni viszonyrendszerüket, 
munkájukat.  Amit írnak, saját maguk belső tükörképei. 
A magam részéről tömören a lényeg, hogy az égvilágon 
semmi értelme nincs ennek a szájkaraténak, a csodálatos 
édesanyanyelvünket épülésünkre, és gyönyörűségünkre 
használjuk! Ha megfelelő módon és méltósággal 
kommunikálunk egymással, akkor partnerek vagyunk, 
egyébként részemről ezt a kapcsolatrendszert addig 
szeretném teljesen bezárni. 
A következő számban folyamatosan (egyre-másra, nyakra-
főre, egyvégtében, mindvégig, szakadatlan, örökösen, 
folyton-folyvást, lépten-nyomon… stb. – példával a magyar 
nyelv végtelen árnyalataira) nyelvünk szépségeivel 
szeretnék foglalkozni. 

Békés, baráti, boldog új évet kívánok minden Kedves 
Olvasónak! 

Tisztelettel: 
Tóth Tibor

A Nyársapáti Népdalkör 2021-es tevékenysége

A 2021-es évünk talán kicsit eredményesebben alakult, 
mint az előző 2020-as, de még ebben az évben is voltak 
olyan betervezett programjaink, amelyeket nem, vagy csak 
részben tudtunk megvalósítani. 
Az év első három hónapja szigorú lezárások között telt. 
Próbákat nem tartottunk, a helyi rendezvények sorra 
elmaradtak. Az Mátyás Király Általános Iskolával, illetve 
az Elek Apó Óvodával fennálló jó kapcsolatunk a pandémia 
ellenére nem tudott tovább fejlődni. 
Az első próbánkat április 22-én tartottuk, már 
mindannyian vártuk, hogy újra együtt énekelhessünk, bár 
a technika segítségével tartottuk egymással a kapcsolatot, 
nagyon hiányoztak a személyes találkozások. Az éves 
közgyűlésünket is a szabadban (egyikőnk házának a teraszán) 
tartottuk, a hűvös tavaszi idő ellenére. Április végétől 
rendszeressé váltak a próbáink (jobb híján a szabadban), és 
reménykedtünk az idő és a járvány enyhülésében. 
Legelső fellépésünk, amire már nagyon készültünk – a 
június 4-i Trianoni Megemlékezés volt Nyársapát főterén.  

I. világháborús katonadal csokrot tanultunk, Illetve 
csatlakoztunk lélekben Szarka Tamás felhívásához, igaz 
nem a délelőtti órákban, hanem délután a helyi rendezvényen 
énekeltük együtt a Kézfogás című dalt. Tagjaink közül 
Licsné Dobos Anikó készült szólóénekkel, ami nagyon 
megérintette a megjelenteket. 
Június 24-én a helyben megrendezett Tanyagondnokok 
találkozóján mutatkozhattunk be. Nagy örömünkre újra 
csatlakozott hozzánk volt citerásunk a fiatal Nagy Sanyi, 
akinek tehetsége, szorgalma újabb lendületet adott.
Július 9-11 között az örkényi citerás és énekes 
mesterkurzuson személyesen, ill. Licsné Dobos Anikóval 
vettem részt, tanultunk szatmári népdalokat. A részvételt 
a Csoóri Sándor pályázat továbbképzésre betervezett 
költségvetéséből finanszíroztuk. 
Július 29-án Jászberényben egyik dalostársunknál nyílt 
lehetőség egy egésznapos próbára, összerázódásra, 
természetesen nem maradhatott el a házigazda kitűnő főztje 
és lélekkel, szakértelemmel érlelt finom bora sem. 31-én 
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Tápióbicskén a Magyarok Kenyere program keretében a 
Magyar Agrárkamara felkérésére adtunk elő arató, illetve 
bordal válogatást. 
Augusztus 19-én helyi ünnepség keretében énekeltünk. 
Közben folytatódott a rendszeres felkészülésünk, hiszen 
a tavalyi év után újabb megmérettetésre került sor. 
Szeptember 4-én Egerben elnyertük a hazai legrangosabb 
elismerést a KÓTA Aranypáva Nagydíját egy hajdúszováti 
csokorral és egy bordal összeállítással. Ez azért is volt 
fontos számunkra, mert ezidáig egyszer sikerült ezt az díjat 
elérnünk, akkor még eredeti felállásban. Az évek során sok 
személyi változás után négy éve megújult kis csapatunk, az 
„újak” hangja is beérett és ez érződött eredményeinken. 
Szeptember hónap egyébként is nagy elfoglaltságot jelentett 
számunkra, mivel minden hétvégén fellépéseink voltak. 
11-én Szolnokon a Damjanich János Múzeum udvarán 
szerepeltünk szintén egy hajdúszováti és egy újonnan 
megtanult moldvai dalcsokorral, az utóbbi különösen nagy 
kihívást jelentett mind a citerásoknak, mind az énekeseknek. 
18-án a helyi szüreti Fesztiválon énekeltünk, ami egyben 
a Magyarok Világtalálkozójának gasztronómiai hétvégéje 
is volt, ráadásul a műsorunkat a „jövő generációja” is  
erősítette, mivel a leendő első osztályosokkal együtt is 
bemutatkozhattunk. Majd 25-én a már szokássá vált Inárcsi 
Népdalköri Találkozón gyűjthettük be a jól megérdemelt 
gratulációkat. 
Október 2-án Táborfalván újabb fellépésünkre került 
sor, ezzel bezárult az éves koncertsorozatunk, hiszen 
a járvány újabb hulláma miatt nem volt ajánlatos a 
hasonló rendezvényeken megjelennünk. A 23-i helyi 
megemlékezésen még énekeltünk, de egy hosszabb szünet 
következett. 
November 27-28-án a Hagyományok Háza szervezésében 
népi ének képzésben tudtunk 2 fővel részt venni, pályázati 
pénzből, szigorúan FFp-2-es maszkban. A tanultakból 
a karácsonyi műsorban Licsné Anikó énekelt egy ősi 
kántálást. 
Próbáinkat megtartottuk ugyan, mert terveink között 
szerepelt az adventi hétvégék egyikének bevállalása, amit 
az ömlő eső és a jeges szél ellenére is teljesítettünk. Igaz, 
az esőverte, elhangolódott citerákra ráfagyott a kezünk, 
a furulyán alig jött ki hang, énekeseink közül többen is 
beteget jelentettek, de igyekeztünk ott is legjavát adni 
képességeinknek, tudásunknak ünnepi hangulatot teremteni. 
December mindig tartogat számunkra egy újabb lehetőséget 
a megmutatkozásra, hiszen 24-én a karácsonyi ünnepi 
szentmisén már hagyománnyá vált rögtönzött koncertünk. 

Nem volt ez másként 2021-ben sem. Még 23-án este 
tartottunk egy főpróbát, majd 24-én a 10 órás ünnepi mise 
után mi következtünk. Tolnai Judit gyönyörű fuvolazenéje 
után felcsendült a Csordapásztorok kezdetű csokrunk, 
majd Licsné Dobos Anikó szívhez szóló karácsonyi 
kántálása következett. Még két dalcsokor került az 
előadottak közé a Kis Jézus aranyalma…, majd a Mostan 
kinyílt… kezdetű karácsonyi dalcsokrunk, amit citera és 
Anikó furulyakíséretével adtuk elő. Bízom benne, hogy 
sikerült hozzájárulnunk a jelenlévők ünnepi hangulatának 
emeléséhez. 
Az idei évben teljes mértékben saját erőből gazdálkodtunk, 
hiszen párhuzamosan két pályázat megvalósítása futott, 
amiből tudtuk finanszírozni továbbképzéseinket, ill. a 
művészeti vezetőnk Kovács László oktatói munkáját, 
amit ezúton is köszönünk neki.  Szintén pályázati pénzből 
nyílt lehetőség egységes fellépő cipők beszerzésére, így 
már teljessé vált jelenlegi egyen öltözetünk. A nem helyi 
fellépésekre a szállítást továbbra is a helyi Önkormányzat 
biztosította, amiért szintén köszönetünket fejezzük 
ki. Ezúton köszönjük meg Bereczky Mária nagylelkű 
adományát is, amivel hozzájárult támogatásunkhoz.
Előreláthatólag újabb hosszabb szünet következik, 
mivel nem tudjuk, mivé alakul a mostani járványhelyzet. 
Szeretnénk 2022-ben méltóképpen megünnepelni 
fennállásunk 35. évfordulóját, ehhez azonban némi anyagi 
támogatásra lenne szükségünk. Természetesen újabb 
pályázatokkal igyekszünk ezt előteremteni, de mivel 2018 
óta egyesületként működünk, és már jogosultakká váltunk az 
adó 1%-ra, szívesen vesszük az ilyen irányú támogatásokat 
(adószámunk: 18979787-1-13), illetve a (65100352-
16147140 sz.) Takarékbanknál vezetett folyószámlánkra az 
esetleges adományokat is. 
A következő évben is szeretnénk folytatni az együttműködést 
a helyi óvodával és iskolával, részt venni ünnepségeiken, 
rendhagyó foglalkozásaikon, elmélyíteni a gyerekekben 
a népzene ismeretét, szeretetét. Pályázati projektünk 
keretében még vár ránk egy kétnapos csapatösszetartás – 
kapcsolatépítéssel és továbbképzéssel egybekötve, amit a 
jó idő beálltával kívánunk megvalósítani. Természetesen 
a helyi rendezvényeken továbbra is igyekszünk a tőlünk 
megszokott színvonalon szerepelni, illetve a külsős 
felkéréseknek eleget tenni. Köszönjük a családtagoknak is, 
hogy tolerálják az asszonyok, feleségek, barátok népzene 
iránti elhivatottságát. Külön köszönöm a Népdalkör minden 
tagjának a kitartó szorgalmát, lelkesedését, türelmét, hogy 
a sok-sok elfoglaltság, betegség, munka, gyerekek, család 
mellett jut idejük és van igényük egymás társaságára, az 
együtt éneklés örömének átélésére és mindezek átadására.
 

A Nyársapáti Népdalkör nevében ezúton 
kívánok békés, boldog, reményekkel és 

lehetőségekkel teli új esztendőt mindenkinek 
és minél jobb egészséget!

Tisztelettel: 
Nagy Erzsébet
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Óvodai hírek

Áldással, bőséggel, gazdagsággal teli boldog új esztendőt kíván nyársapát tipegő majorette csoportja!

Az óvodások már az advent kezdetétől lázasan készültek 
a Mikulás és a Jézuska eljövetelére. Versekkel, dalokkal 
várták a téli ünnepeket. A csoportszobákat és az öltözőket 
ünnepi díszbe öltöztették, és minden egyes nap valamilyen 
aprósággal készülve várakoztak. Mézeskalácsot sütöttek, 
karácsonyfadíszeket, festményeket készítettek. A nagyok 
Luca napi búzával és mondókákkal kívántak boldog, 
békés újesztendőt a másik két csoportnak. Reméljük, 
a templomkertbe látogatóknak örömet okoztunk a 4. 
gyertyagyújtáskor szerény műsorunkkal. Csoportonként 
is nagyon készültünk, hogy ajándék karácsonyi műsorral 
kedveskedjünk a családoknak, melyet az óvoda zárt 

facebook oldalán tettünk közre a szülők számára. Minden 
gyerek nagyon örült, amikor az óvodába is megérkezett a 
Jézuska. Boldogan vették birtokba a gyönyörű új játékokat. 
Köszönjük, hogy támogatják óvodánkat adományaikkal. 
Köszönjük az ajándékokat: az önkormányzatnak, az 
óvodai Szülői Szervezetnek, a Nyársapáti Gyermekekért 
Közalapítványnak, Bimbó Pálnak és jónéhány névtelenséget 
kérő adományozónak.

Áldott, Békés, Boldog Újévet kívánunk mindenkinek!

Óvoda dolgozói

Kedves Nyársapáti Lakosok!
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Művelődési ház hírek

Adventi ablakvadászat
Ki ne ismerné az adventi naptárt? Leginkább a gyerekeknek 
nagy öröm, de a felnőttek arcára is mosolyt csalhatunk vele 
december elsejétől nap, mint nap. Hangulatos kísérője ez 
a kis ajándék az adventi időszaknak. Ám ezúttal nem a 
boltban vásárolható kalendáriumról ejtek szót, amelynek 
mind a 24 ablaka mögött csokoládé vagy más, apró ajándék 
lapul, hanem a lakóházak ablakai mögé rejtett díszekről.
Új hagyományt szeretnénk teremteni az adventi 
ablaknaptárral Nyársapáton. A kezdeményezés más 
településeken már beragyogja az ünnepi várakozást. 
Az „ablakvadászat” lényege az volt, hogy a felhívásban 
résztvevő lakók feldíszítették a saját ablakukat, s jól 
láthatóan elhelyezték az adott decemberi nap számát. Így a 
24 nap alatt minden szám megjelent a település valamelyik 
pontján. 
Ez olyan kikapcsolódási forma volt, amelyet nyugodt 
szívvel végezhettek saját és családtagjaik örömére. 
December elsején elkezdődött a vadászat Nyársapát 
területén az ünnepi fénybe borult ablakokra. Bárki útra 
kelhetett, hogy megtalálja, „kinyissa” az éppen aktuális 
ablakokat. A játék élményét az is fokozta, hogy a résztvevők 
nem tudták pontosan, hogy melyik házszám alatt találják 

majd a feldíszített párkányokat, ablakokat, kapukat. 
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: Óvoda, Biró Lászlóné, Mészáros 
Nikolett, Pásztorné Sipos Melinda, Baloghné Benkó 
Zsuzsanna, Dombovári-Godó Zsuzsanna, Tóthné Kapus 
Diána, Miczi Flóriánné, Henczné Nagy Krisztina, Ferencz 
Edit Mónika, Mogyorósi-Erdős Beáta, Kormány Erika, 
Molnár-Tóth Zsanett, Danicskó Erzsébet, Egészségház, 
Godó Jánosné, Mészáros Istvánné, Labancz Árpádné, 
Dombóvári Judit, Cseh Józsefné, Csehiné Farkas Erzsébet, 
Egriné Fabók Mária, Strabán Anna, Biró Csilla.
Köszönjük a vadászoknak, hogy a zord időjárás ellenére sem 
adták fel a játékot: Abonyi Viktória, Biró Csilla, Henczné 
Nagy Krisztina, Laczkó Krisztina, Pásztorné Sipos Melinda, 
Tóth Kata, Tóthné Kapus Diána és Ujszásziné Fődi Rita.

Sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk mindenkinek!

Kiss Andrea
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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 3 
legtöbb like-ot kapott fenyőket pezsgővel díjaztuk. 

A három legszebb karácsonyfa az alábbi pályázók 

otthonát díszíti: Benchea Irina, Bognárné Mészáros Erika, 
Podmaniczkyné Grósz Lilla.

A nyereményeket eljuttattuk számukra.
Természetesen mindenki megérdemelte volna, hogy 
nyerjen, nagyon szép fenyőkről kaptunk képeket. Köszönjük 
mindenkinek, aki pályázott!
Áldott, békés, egészségben töltött új esztendőt kívánnak a

Művelődési Ház Munkatársai

A nyársapáti otthonok legszebb karácsonyfáját kerestük!

Benchea Irina Bognárné Mészáros Erika Podmaniczkyné Grósz Lilla

Magyar Kultúra Napja

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én 
annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey 
Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Szatmárcsekén a 
Himnusz kéziratát.

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le a Himnusz 
kéziratát egy nagyobb kéziratcsomag részeként, amelybe a 
költő folyamatosan másolta be verseit, nem végleges válto-
zatokat, hanem tisztázatokat, amelyekben néhol javítások is 
vannak.

A csomag valamikor az 1830-as évek végén eltűnt, és meg-
kezdte több mint száz évig tartó lappangó útját. Kölcsey 
1838-ban bekövetkezett halála után a Magyar Tudományos 
Akadémia tárgyalásokat kezdett a költő sógornőjével, özv. 
Kölcsey Ádámné Szuhány Josephine-nal a kéziratok meg-
vásárlásáról. Kölcsey ugyanis unokaöccsére, a Parainesis 
Kölcsey Kálmánjára hagyta kéziratainak jelentős részét. 

A kéziratcsomag végül nem lett az Akadémia tulajdona, 
de másé sem, a család tulajdonában maradt, és különböző 
leszármazások, öröklődés folytán végül László Magdához 
került. Azt nem tudjuk, hogyan került aztán az irat László 
Magdától Szenes Magdához, még az sem lehetetlen, hogy 
a két hölgy azonos személy. Tény azonban, hogy a kéz-
iratcsomagot 1946 decemberében az Országos Széchényi 
Könyvtár Szenes Magdától megvásárolta, sőt azóta további 
kisebb kéziratcsomag részeket is, amelyeket külön jelzet 
alatt, külön őriznek, de filológiailag pontosan rekonstruál-
ható, hogy valaha ezek is a nagy kéziratcsomagban voltak.

Kölcsey két lapra írta a Himnuszt. A sérülés, amely mindkét 
fólión látszik, nem lángégés, hanem úgynevezett tintama-
rás. Nem Kölcsey tintája okozhatta, az Országos Széchényi 
Könyvtár restaurátor szakembereinek véleménye szerint sa-
vas tinta ömlött a papír szélére.

Forrás: www.magyarkurir.hu
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Házhoz menő csomagolási és zöldhulladék
Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lom hulladékok gyűjtéséről. 
Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2022.
jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.

6. 3. 3.; 31. 28. 26. 23. 21. 18. 15. 13. 10. 8.

Fenyőgyűjtés: január 6. és 20.
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által 
térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú 
kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet 
nem szennyező módon.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség esetén 
további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, 
vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel 
a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával megegyező: 441 Ft+ÁFA/db), utólag a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék színű, 
DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2022.
jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.

6.; 20. 3.; 17. 3., 17.; 31. 14.; 28. 12.; 26. 9.; 23. 7.; 21. 4.; 18. 1.; 15.; 29. 13.; 27. 10.; 24. 8.; 22.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére 
szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak.
Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül 
kihelyezhető bármely átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól látható módon 
megjelölt (sárga színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is.
Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges 
hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!

FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on történik! (József 
A. u.)

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) házhoz menő rendszerrel 
végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.

Zsák értékesítés
cím helyszín ügyfélfogadás

Nyársapát, József A. u. 12. COOP Élelmiszer
H -P: 6.00 – 18.00
Szo: 6.00 – 13.00
V: 6.00 – 12.00

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés
cím ügyfélfogadás telefon e-mail honlap

DTkH Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Kút u. 5.

H: 8.00 - 20.00
K, Sze, Cs: 08.00 - 15.00

53/500-152
53/500-153 ugyfelszolgalat@dtkh.hu www.dtkh.hu

Kérjük fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínek és nyitva-tartások tekintetében, mert a járványügyi helyzettől 
függően eltérhetnek a feltüntetetettektől!
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Sport hírek

A Nyársapáti SzSE tagjainak hatalmas örömére december 
22-én nem túlzottan történelmi jelentőségű fejlesztés 
valósult meg a helyi sportpályán, amelynek során átadásra 
került a 4 darab faoszloppal és beton gyámmal ellátott pálya 
körüli led reflektorokkal kialakított világítás, amelyre a téli 
időszak megérkezése miatt hatalmas szükség volt
Hihetetlen hogy az alig eltelt 6 hónap alatt mennyi 
eredményt ért el a közösség, kezdve a pályahitelesítéstől, 
a kapuk csiszolása-festése, a korlátok rendbe tételétől, a 
két vadonatúj kispadok elkészítését követően, egy mobil 
nagykapu helyszínre szállításán át, a helyi labdarugó sportélet 
fellendítéséig. Nem túlzás azt mondani, hogy látványosan 

és nagymértékben halad az egyesület előre a mindenkori 
fejlődés útján. Köszönjük Kis Miklós polgármester Úrnak 
a segítséget, a földi munkálatokban a segítséget Csi-Hella 
Kft-nek, Holló Istvánnak a villanyszerelői munkálatokat, 
valamint a Rendszer-Klíma Kft-nek. Illetve köszönjük a 
felnőtt és az ifi csapat tagjainak a segítségeket, akik közül 
többen a talajmunkákban és az utólagos helyreállításban 
vettek tevékenyen részt. Terveink szerint a labdafogó 
drótháló lecserélése lesz a következő fejlesztés, amely meg 
fog valósulni.

Szerencsés Attila

Nem annyira kicsi karácsonyi csoda
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Masszázst, pedikűrözést vállalok. Pedikűrözésnél igény 
esetén házhoz is szívesen kimegyek. Valamint kisebb 
varrási problémájával is kereshet bizalommal.
Időpont egyeztetés alapján szeretettel várom régi és új 
vendégeimet.
Elérhetőségem: 06-70/5766859; Balogné Rita

Gépi árok ásás! Földmunka, tereprendezés, kerítés, 
házalap kiszedését, fatuskó kiásását, kiemelést, közmű 
árkok, valamint vízóra akna, medence és kerti tó helyének 
elkészítését vállaljuk. 5500 Ft/óra + áfa

Fuvarozás, áruszállítás! 

3,5 tonnás kisteherautóval fuvarozást vállalunk: 

• költöztetés
• áruszállítás
• ömlesztett áru szállítása
• sóder
• homok
• sitt

Elérhetőség: 06/70 340 86 46

Pest Megyei Kormányhivatal 
Nagykőrösi Járási Hivatala

Ügyfélfogadási rendje 2021. 02. 01-től

Hatósági Osztály ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 08:00 – 16:00
Kedd: 08:00 – 12:00

Szerda: 08:00 – 16:00
Csütörtök: 08:00 – 14:00

Péntek: 08:00 – 12:00
Gyámügyi Osztály ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 08:00 – 15:00
Szerda: 13:00 – 16:00
Péntek: 08:00 – 12:00

Kormányablak Osztály:
Hétfő: 08:00 – 18:00

    Kedd: 08:00 – 16:00 
Szerda: 11:00 – 19:00

Csütörtök: 08:00 – 16:00
Péntek: 08:00 – 14:00
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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:

Gödény Róbert és Kapus Kitti 
Nyársapát, Posta utca 11. szám 
alatti lakosok LOTTI nevű gyer-
mekük 2021. december 17-én.

Köszöntjük az újszülöttet!

NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT 
AJÁNLATA

- hagyományos pácolású sonkák
- töltött húsok

- fűszerezett töltött káposztahús
- kocsonya hús

- saját készítésű füstölt kolbá-
szok, 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, boldog új esztendőt 
kívánunk minden kedves 

nyársapáti lakosnak!

Szerkesztőség tagjai

Karácsony előtt 
pár nappal, 
édesapám sírjáról 
ellopták a világító 
kis karácsonyfát. 
Megkérném az illetőt, 
tegye vissza oda, 
ahonnan elvette!
Már többen is 

panaszkodtak, hogy valakik 
rendszeresen garázdálkodnak a 
temetőben. Valamit tenni kellene 
ez ellen! Például lehetne felszerelni 
egy kamerát, hátha kicsit visszatartó 
ereje lenne.

Tóth család

Elszomorító

Győri Gábor 
r. zászlós, 

körzeti 
megbízott 

telefonszáma: 
70/492-0784
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Karácsonyi ünnepség az iskolában

Az ünnep különleges és minden ünnep közösségi élmény: 
„A ritka percek selyemszalagját most együtt bontsuk fel” 
énekli Zorán az Ünnep című dalában. Így történt ez a mi 
közösségünkben is a Nyársapáti Mátyás Király Általános 
Iskolában december 21-én. Közösen, együtt, szeretetben 
éltük át a csodát. Minden osztály hetekkel a nagy nap előtt 
elkezdett készülődni az év legszebb ünnepére, a karácsonyra. 
A koronavírus-járvány miatt rendhagyó módon, szűk 
körben, családiasan vártuk kis Jézus születését. Iskolánk 
igazgatónője - Horváth Dóra - meleg szavakkal köszöntötte 
az ünneplő közönséget, majd a meseszép díszlet előtt adtuk 
elő műsorunkat. (Minden osztály egy verset és egy éneket). 
Az összetartozás érzése lengte be a teret. Jó volt látni a 

csillogó szempárokat. A csoda itt él bennünk, a lelkünkben.
Ez a nap sem lett volna ennyire felejthetetlen az önzetlen 
emberek felajánlása nélkül. 
Köszönjük Kis Miklós polgármester úrnak a 200 szelet 
dobostortát; az iskolai szülői szervezetnek, hogy idén 
minden osztálynak került ajándék a fa alá 20000 Ft 
értékben; Bimbó Pál képviselő úrnak - a tavalyi évhez 
hasonlóan – a szaloncukrot; a Nyársapáti Gyermekekért 
Közalapítványnak az osztályonkénti labdacsomagot és a 
karácsonyi égősorokat.

Mindenkinek boldog új évet kívánunk!

Iskola dolgozói
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Mesekert Nyársapátnál

NYÁRSAPÁTI HÍRMONDÓ

KIADJA: Nyársapát Község Önkormányzata
FELELŐS KIADÓ: Kis Miklós polgármester
FŐSZERKESZTŐ: Kiss Andrea
SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Dombovári-Godó 
Zsuzsanna, Kiss Andrea, Nagyné Kovács Éva
FOTÓK: Kiss Andrea, Makó András, Varga Irén
E-MAIL: polgarmester@nyarsapat.hu

A 151. SZÁMTÓL KEZDŐDŐEN A HÍRMONDÓ 
TELJES SZÖVEGE 

AZ INTERNETEN IS OLVASHATÓ.
www.nyarsapat.hu címen.

CÍM: 2712 Nyársapát, Arany János utca 11.
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: B/PHF/1171/P/1993.
KÉSZÜLT:

APÁTI NYOMDA
2700 Cegléd, Csatorna utca 8.

500 példányban megjelenő 
INGYENES tájékoztató kiadvány.

Nyársapát különleges színfoltja, egy igazi karácsonyi cso-
da a 441-es számú főút melletti alapítványi park karácsonyi 
díszvilágítása, amit hálás szívvel köszönünk dr. Évin Sán-
dornak és mindazoknak, akik segítették a fák ünnepi díszbe 
öltöztetését, Öhler Tibornak, Öhler Gábornak, és név nélkül 
mindenkinek, aki tett azért, hogy most is létrejöhetett ez az
országosan ismert és Nyársapátot is ismertté tevő egyedül-
álló díszvilágítás.
Már hosszú évtizede alig várjuk azt a napot, amikor a park 
fáin, bokrain és a gyönyörű családi házon felvillannak az 
égősorok. Ezt a lélekemelő csodát dr. Évin Sándor és csa-
ládja nekünk adja, nekünk nyújtja önzetlenül, szeretettel, 
csak az adás öröméért, azért, hogy mindenki örülhesse má-
sok örömének. Ezt üzeni a Karácsonyi Csillagokért Alapít-
vány! Természetesen lehetőség van arra, hogy aki teheti, 
támogassa a díszvilágítás létrehozását.
Alapítványunk számláját az OTP Bank Nyrt. Ceglédi fiókja 
vezeti, ahol hálásan fogadunk minden támogatást. 

Számlaszámunk: 11742025-20068808-00000000.
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