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POLGÁRMESTERI
KÖSZÖNTÕ

December 31-e mágikus erõvel bír: az emberek
ilyenkor szánják el magukat a legnagyobb
döntésekre és életmód-változtatásokra, tervezik
a jövõt, célokat, feladatokat tûznek ki.

Az eltelt ciklusban úgy gondolom bebizonyítottuk, hogy
Nyársapát élni tudott a kínálkozó lehetõségekkel.
Több év munkájának a gyümölcse
beérni látszik, olyan eredményeket
tudtunk eléri közösen, melyekre
büszkék lehetünk mindannyian.
Nagy eredménye volt a 2017-es
évnek az óvoda teljes felújítása,
valamint több belterületi utat sikerült
rendbe hoznunk. Az új évben sem
maradunk tétlenek. Elõttünk áll a
Mini vállalkozói zóna kialakítása, az új egészségház
megépítése, járdafelújítás illetve a dûlõutak rendbetétele
valamint mezõgazdasági erõgép vásárlása mindezek már
elnyert pályázatok. Terveink között szerepel a csapadékvíz-
elvezetés kiépítése illetve a fõtér teljes rekonstrukciója.
Közben nem maradtak el közösségi rendezvényeink,
történelmi, kulturális értékeinket megõriztük, hírnevünket
öregbítettük. A lecsófesztivál régiós szinten ismert, de már
országos szinten is kezd ismertté válni.

Köszönöm a lakosoknak, hogy nagy számban részt vettek a
község rendezvényein, közösségi alkalmainkon! Külön
köszönet illeti a vállalkozókat, akik támogatták ünnepeinket,
programjainkat!
Önök nélkül ez az esztendõ üres és eseménytelen lett volna.
Önökkel együtt töltöttük meg értékes órákkal, kellemes
szórakozással, örömmel, megható, büszke pillanatokkal és
az összetartozás érzésével.
Mindezek megvalósításához nagyon nagy szükségünk volt a
község lakóinak segítségére, megértésére, bizalmára és
türelmére!  Köszönöm mindazoknak a segítségét, akik egész

évben hozzájárultak Nyársapát
fejlõdéséhez, az ÁMK, az iskola, az
egészségügy, az önkormányzati
hivatal dolgozói és a közmunkások
munkáját!
Köszönöm még egyszer minden-
kinek!
Az új évben is folytatjuk a megkezdett

munkát,élünk a felkínálkozó lehetõségekkel. A legfontosabb
a jövõben is az összefogás.
Kívánom mindenkinek, hogy az új év is legyen mindenekelõtt
egészségben gazdag, tevékenységben és eredményekben
bõvelkedõ, és hozzon igazi örömet, szeretetet és megbecsülést
egymás iránt!

Boldog új évet kívánok!

Kis Miklós polgármester

Nyársapát Község Önkormányzata
nevében sok szeretettel köszöntöm
szépkorú nyársapáti lakosainkat:

Somogyi Istvánné (92 éves),
Cseh Józsefné (90 éves),

Tóth Sándorné (92 éves), Hadházi Ilus (91 éves),
Gajda Ferenc (95 éves).

Külön köszöntöm Gál Lászlóné Erzsike nénit, aki
2017. december 9-én töltötte be 103. életévét.

A jó Isten éltesse õket szeretteik körében boldogságban,
erõben és egészségben!

Kis Miklós polgármester

Ha egy szép élet vágyát õrzöd,
A múlttal nem szabad törõdnöd,

S mindig úgy tégy, ha veszteség ér,
Mint hogyha újjászülten élnél.

Mit akar? - kérd meg minden naptól.
És minden nap felel majd akkor:

Tetteidnek tudjál örülni,
Más tetteit tudd megbecsülni,

Fõként ne gyûlölj egy embert se,
S a többit hagyd az Úristenre!

Goethe
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FALUGYÛLÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

2017. december 7.

Falugyûlés keretében a polgármester úr és a képviselõ-
testület tájékoztatta a lakosságot az önkormányzat elmúlt
évben végzett munkájáról, eseményeirõl.
Kis Miklós polgármester úr köszöntötte a megjelenteket,
majd megjegyezte, sajnálatos, hogy évrõl évre egyre
kevesebben jönnek el a falugyûlésre.
Elõször az intézményekrõl esett néhány szó. Az általános
iskola, mint tudjuk állami fennhatóság alá került, közel két
éves huza-vona után 2017. szeptemberétõl önálló néven
Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskola néven mûködik
az intézmény. Természetesen az önkormányzat továbbra is
segíti az iskolát amiben tudja. Az iskolába járók létszáma
nem csökken, a lakosságszámunk sem. Nyársapát egy élhetõ
település, ha nem az lenne, akkor nem növekedne évrõl évre
a lakosságszám. Az óvoda mûködése is nyugvó pontra jutott,
voltak problémák. Az intézmény a nyáron teljes felújításon
esett át, szeptemberben zökkenõmentesen tudták elkezdeni
a gyermekek az új nevelési évet.
Dr. Gyáfrás Sándor háziorvosunknak szeretném megköszönni
a munkáját és ezúton gratulálok neki a címzetes fõorvosi cím
megszerzéséhez. A környékbeli településeken gondot okoz
az egészségügyi ellátás is, mi erre sem panaszkodhatunk. A
fogorvosi ellátás valamint a védõnõi szolgálat is
zökkenõmentesen mûködik.
A Mûvelõdési házban továbbra is rengeteg a program, az
ÁMK által szervezett programok, rendezvények mindig
nagyon színvonalasak, nagy látogatottsággal zajlanak, az
ideérkezõ vendégek tovább viszik a település hírnevét.
Ami a közbiztonságot illeti, úgy gondolom, hogy meg
lehetünk elégedve, az elõzõ évekhez hasonlóan elmondhatjuk,
hogy Nyársapáton a rendszeres rendõri jelenlétnek illetve
Gyõri Gábornak köszönhetõen nagyobb esemény nem történt.
Ami a sportot illeti, büszkék lehetünk birkózóinkra, akik
óriási kitartással Nyársapát hírnevét öregbítik.
Jelen pillanatban készül a Településképi arculati kézikönyv,
ami kötelezõ elõírás a települések részére.
Az önkormányzat Mini vállalkozói zóna kialakítására nyert
közel 100 M Ft támogatást, amelyhez szükség volt az 521/
6 hrsz.-ú telket érintõ településrendezési eszközök
módosítására, kora tavasszal elkezdõdnek a beruházással
kapcsolatos munkálatok.
Ha minden jól megy jövõre megvalósul az új egészségház
megépítése az Ugyeri út és József Attila út keresztezõdésében
lévõ telken.
Szeretnénk a dûlõutakat is rendbe tenni, melyre szintén
pályázatot nyújtottunk be valamint a pályázat keretén belül
lehetõség lenne egy nagyobb kapacitású traktor beszerzésére
is.
Folyamatban van a piactér kialakítás is a jelenlegi parkoló
helyén, amellyel egy igényes piactér jönne létre. A pályázat
keretében elárusító pavilonok beszerzésére, köztéri eszközök
kiépítésére kerül majd sor.
Mindennapos téma a szociális célú tûzifa, mindösszesen 70
m3 tûzifa megvásárlásához elegendõ támogatásban részesült

településünk, ezt a mennyiséget 70 család számára osztottuk
szét.
Karácsonyi ajándékként minden 70 életév feletti nyársapáti
lakosnak 5.000.- Ft-os illetve minden nyársapáti óvodás és
általános iskolás korú gyermekeknek 5.000.- Ft-os karácsonyi
támogatást nyújt az önkormányzat.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik részt
vesznek rendezvényeinken, önzetlen segítõ munkájukkal
építik, szépíti, öregbítik a falu hírnevét. Segítsük és tiszteljük
egymást.
Majd következtek a képviselõk, valamint a lakossági kérdések
és hozzászólások.
Tóth Tibor alpolgármester úr megköszönte az
önkormányzatnak, hogy bár nem õk az iskola fenntartói, de
továbbra is amiben csak tudják segítik az iskola mûködését,
valamint megköszönte Gyõri Gábor munkáját aki az iskola
nevelõ munkájában is sokat segít.
Bognár István képviselõ úr mint a Pénzügyi bizottság elnöke
elmondta, hogy  2018-ban sem lesz a településen adó emelés.
A pályázatok benyújtásához az önkormányzat biztosítani
tudja az önerõt, összefoglalva az önkormányzat pénzügyi
helyzete stabil, nincsenek kifizetetlen számlák. A civil
szervezetek sajnos továbbra is alig-alig mûködnek, többségük
csak papíron létezik, jó lenne, ha õk is aktívan
tevékenykednének. 2017-ben a gyermeknap a gokart pályán
volt megrendezve, ahol nagy örömre minden gyermeknek
lehetõsége volt kipróbálni a gokartozást.
Nagy Erzsébet a Nyársapáit Népdalkör mûködésérõl számolt
be. A Népdalkör idén ünnepelte 30 éves fennállását, egyesületté
szeretnénk alakulni, így lehetõségünk lenne pályázatokat is
beadni. 14 fõre duzzadt a létszámunk, a mûvészeti vezetõ
munkájára továbbra is szükségünk van. A jövõbeni
rendezvényeken is szeretnénk részt venni, igyekszünk
Nyársapát hírnevét öregbíteni.
Búcsúházy György ezúton gratulált Dr. Gyáfrás Sándornak
a címzetes fõorvosi címhez. Elmondta saját tapasztalat
alapján, hogy a ceglédi kórház több órányi várakozás után
kérdõre vonta, hogy miért nem Kecskemétre ment. A
kerékpárúttal kapcsolatosan sajnos még mindig csak ígéretek
vannak. Számomra érthetetlen, hiszen rengeteg ember jár
ezen az útszakaszon kerékpárral, kismotorral és még mindig
csak az ígérgetés megy.
Orbán Lászlóné a kommunális adó fizetéssel kapcsolatosan
tette fel kérdését.
Miczi Flóriánné a temetõ karbantartásával kapcsolatosan
valamint a terhesgondozási ellátással kapcsolatosan tette fel
kérdését. Illetve a sokak által kérdéses József Attila úton lévõ
betonkerítés mögött zajló munkálatokról szeretne információt
kapni. Valamint ezúton gratulált Dr. Gyáfrás Sándornak és
Víg Károlynak kitüntetésükért.
Kis Miklós polgármester úr a hozzászólásokat követõen
elmondta, hogy az önkormányzat már háromszor terveztette
újra a kerékpárúttal kapcsolatosan dokumentumokat, ígéretet
kaptunk rá, hogy megépül, rajtunk nem múlik. A ceglédi
kórház fõorvosával megbeszéltük, hogy bármikor fogadja a
kórház a nyársapáti lakosokat. Ami a temetõ fenntartását
illeti annak idején a Szigü-vel kötöttünk szerzõdést.
A lakosság részérõl Tolnai Judit tájékoztatta a jelenlévõket,
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hogy az õ tudomása szerint a József Attila úton lévõ vállalkozó
bontási törmelék aprításával foglalkozik.
Végül polgármester úr megköszönte a részvételt minden
kedves megjelentnek és ezúton kíván Békés Karácsonyt és
Boldog Új Évet Nyársapát minden lakosának.

Nyársapát Község Önkormányzata

FELHÍVÁS!

Nyársapát Község Önkormányzata tájékoztatja a
lakosságot, hogy a jövõben a sörpadokat nem adja kölcsön
családi rendezvényekre.
Elõfordult, hogy az asztalok és a padok megrongálódva,
piszkosan illetve késve kerültek vissza a tulajdonoshoz.
Ezek pótlását, javítását, szállítását nem tudja finanszírozni
az önkormányzat.

Megértésüket köszönjük!

Kis Miklós polgármester

FÖLDI LÁSZLÓ:
NYÁRSAPÁT IS TOVÁBB FEJLÕDHET

Nyársapát Fidesz-KDNP-s országgyûlési
képviselõje azt mondja, hogy 2017 nehéz,

de sikeres év volt, és 2018 is hasonlónak ígérkezik. Évzáró-
évnyitó interjú Földi Lászlóval.

– Sûrû év volt a 2017-es a nagyvilágban és itthon is. De mit
hozott Nyársapátnak? Elvégezte már a helyi számvetést?
Földi László: Természetesen igen. Már csak azért is, mert azt
vallom, hogy az egyéni választókerületben – tehát nem
pártlistáról – megválasztott országgyûlési képviselõnek
elsõsorban az a dolga, hogy azokkal a településekkel
foglalkozzon, amelyek lakói a parlamentbe küldték õt. Ez
elõbbre való, mint a világpolitika vagy az országos politika.
Nyársapátnak is sikerült kijárnunk néhány fejlesztést. Hármat
emelek ki: több mint 120 millióból megújult az Elek Apó
Óvoda, 98 millió forintot szereztünk a község üzleti
infrastruktúrájának fejlesztésére, közel 7 millió forintból
pedig bevezethetjük az úgynevezett ASP-t. Ez egy informatikai
rendszer, amit az önkormányzat alkalmazhat a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében. Közvetve természetesen
minden más parlamenti döntésünk kedvezett a nyársapátiaknak
is.

– Melyekre gondol?
F. L.: Mindenekelõtt arra, hogy az ország biztonságban van
a migránsoktól és a terroristáktól. Mi vagyunk a béke szigete
Európában és ez a Fidesz-KDNP-nek köszönhetõ. Nagyon
fontosnak tartom, hogy rendben van a költségvetés. A
munkanélküliség csökken – sõt munkaerõhiány van –, a

gazdaság bõvül, a bérek majdnem minden ágazatban
emelkednek, az egészségügyben folyamatosak a fejlesztések,
a családokat, valamint a magyar tulajdonú kis-, és
középvállalkozásokat pedig egyre több kedvezménnyel,
támogatással segítjük, hogy elõre léphessenek. Ezek azt
bizonyítják, hogy az országnak nemzeti kormánya van,
amely csak a magyar érdekeket veszi figyelembe.
Hozzáteszem: a kormányzóképességet is csak egyedül mi
bizonyítottunk eddig. Bízom benne, hogy a jövõben is
megtehetjük. Tavasszal országgyûlési képviselõválasztást
tartunk, ahol nem egyik vagy másik párt szereplése, hanem
az ország biztonsága és eredményeink megvédése a tét.

– Ez lesz 2018 legfontosabb eseménye?
F. L.: Most annak ígérkezik, de én azt mondom, azért tartsuk
szárazon a puskaport. Olyan világot élünk, ahol csak a
bizonytalanság a biztos, és bármi megtörténhet. Egy ilyen
helyzetben még fontosabb, hogy az országot egy erõs,
összetartó, öntudatos és elszánt csapat irányítsa. Olyan
közösség, ami a folyamatos külsõ és a belsõ támadások ellen
is megvédi az országot, illetve annak közös eredményeit.
Sokat léptünk elõre 2010 óta, fõleg ha azt nézem, hogy mi
minden összeomlott körülöttünk a világban. Nem hagyhatjuk
veszni a biztonságunkat és a sikereinket. Folytatnunk kell a
migráció elleni harcot is, mert Afrikából a népességrobbanás
miatt kimeríthetetlen az utánpótlása azoknak a képzetlen és
ellenõrizetlen embertömegeknek, akik be akarnak törni a
kontinensre és el akarják szívni annak minden anyagi és
szellemi erõforrását. Ezt nem hagyhatjuk, fõleg, mert
bizonyított tény, hogy jönnek velük a terroristák, és az olyan
ordas, középkori eszmék is, mint az antiszemitizmus, a
vallási fanatizmus és a nõgyûlölet.

– Ijesztõ prognózis.
F. L.: De reális. Én azonban bizakodó vagyok. A munkám
megtisztelõ és már látszanak az eredményei. Erõvel tölt el az
is, hogy itt, Nyársapátban Kis Miklós polgármester úr a
szövetségesem, aki nagyon sokat dolgozik ezért a településért.
Egy biztos: 2018 sem lesz unalmas, de mindenki léphet egyet
elõre. Mi kiszámíthatóságot és gyarapodást nyújtunk az
országnak. Nem szabad felfelejteni, hogy ez a kormány volt
az, ami több mint kétezer önkormányzattól mintegy 1.360
milliárd forintnyi adósságot vett át, mások mellett a mi
településeinken is. Ezzel levegõhöz jutottunk. Ugyancsak az
Orbán-kabinetnek köszönhetjük, hogy 2020-tól már nem
leszünk összezárva egy régióban a relatíve fejlett Budapesttel,
vagyis végre eséllyel pályázhatunk az unió támogatásaira,
addig pedig egy összesen 80 milliárd forintos nemzeti
keretbõl költhetünk az elmaradt fejlesztések megkezdésére.
Sínen van az M4-es gyorsforgalmi út ügye, megalapozottan
bízom a térségi kerékpárút-építések sikerében, és ne felejtsük
el, hogy az oktatás és az egészségügy finanszírozásának
gondja is lekerült a vállunkról. Van okunk arra, hogy
reménnyel telve várjuk a 2018-as esztendõt.

Ezúton kívánok Nyársapát község minden kedves
lakosának egészségben, boldogságban gazdag új

esztendõt!
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NINCS KIS SEGÍTSÉG, AVAGY MINDENKI SZÁMÍT

A  „CIPÕSDOBOZOS ANGYALHAD”

Megint itt ülök az asztalnál, mint egy hónappal ezelõtt. De
most nem segítséget kérek és magyarázom, hogy adni miért
jó, hanem a mérhetetlen hálámat szeretném kifejezni,
mindazon jóakaratú embernek, aki bármilyen módon
hozzájárult az akció sikeréhez és a gyerekek boldogságához!
Mikor elkezdtem, csak szerkesztettem egy plakátot. Elsétáltam
a falumba és megmutattam a polgármesternek, az iskola és
óvoda vezetõjének. Engedélyt és segítséget kértem. Azonnal
kaptam. Létrejöttek a gyûjtõpontok. Írtam egy cikket a helyi
újságba. Létrejött a facebook esemény. Minden ment a maga
útján. Aztán pár nappal késõbb kapom a hírt, már Cegléden
is megjelent a cikk és Kecskeméten is összefogtak.
Megmozdultak a környezõ települések! Kapom a telefonokat,
este csöngetnek és ott a doboz az ajtó elõtt, megállítanak az
utcán, üzenetet írnak, kérdezik mire van szükség….és
sorolhatnám. Minden napra jut valami csoda. Kapkodom a
fejem. Hol volt eddig ez a sok jó ember?! Itt. Körülöttem,
körülöttünk.
 A mindennapok szürkeségében hajlamosak vagyunk elmenni
egymás mellett, szürkén végezni a dolgunkat és elkeseredni,
hogy ebbõl a világból már kiveszett a jóság. Hát NEM! Ez
az akció megmutatta, hogy ez egyáltalán nincs így.
Megtanultam, hogyha felkínáljuk az embereknek a lehetõséget
arra, hogy jót tegyenek, igenis élnek vele!
 A társadalom minden rétegét sikerült megszólítanom.
Gyermektelen párok, fiatalok, idõsek, családok, özvegy
férfiak, idõs asszonyok, tehetõsek, kevésbé tehetõsek.
Sokfélék, de egy a cél! Adni szeretnének. Ki egy rúd szalámit,
vagy egy kiló lencsét, ki nagyobb pénzadományt, ki hatalmas,
édességgel teli dobozokat, ki egy kiló szaloncukrot, játékokat,
vagy akár bútorokat is. Gyûlik, egyre csak gyûlik. És Jó!
Olyan jó belenézni az emberek szemébe és látni a karácsony
lényegét, az Angyalt!
Belefutok megkeseredett emberekbe. Mondják: „Milyen
aranyos vagy, hogy hiszel még a tündérmesékben!” Értetlenül
állok. Ez nem mese. Ez a valóság, amit együtt írunk mesévé!
Közeledik az idõpont, az átadás idõpontja. Egyre nagyobb
rajtam a súly. Az emberek bizalmának a súlya.
Összeszervezek a falumból, innen Nyársapátról egy kisebb
csapatot. Az nem elég, ha csak én látom, egyszer mindenkinek
látnia kell! A civil szervezetek, iskola, óvoda, önkormányzat
részérõl egy-egy ember. Kicsiny küldöttségünk és a hátunk
mögött egy adományokkal teli 3,5 tonnás kisteherautó indul
el 2017.december 20-án Székelyhídra, a Gyermek Jézus
Otthonba!
A határon találkozunk egy másik „angyalhaddal” és igazi
adománykonvojként lépjük át a magyar-román határt. A
konvojt a mi kisbuszunk és a teherautó zárja. A furgon az
ajándékok súlya alatt lassabb, nem tudjuk tartani a tempót,
leszakadunk. Se GPS, se telefon, se térkép.  Csak megérzés
és a Jó Isten! Egyszer csak ott a tábla, Székelyhíd. Imádkozom:
„Csak a templom tornyát lássam meg egyszer!” Ugyanis hol
lehetne máshol a Gyermek Jézus Otthon, mint a templom
szomszédságában. Valaki felkiált: „Ott a torony!”

 Nevetünk. Sikerült!
Közel száz ember egy hónapos kemény munkája hamarosan
célba ér. Izgatottan kiszállunk. Zavarban vagyunk. Jön Ági
(Kovács Ágnes intézményvezetõ). Üdvözöl, ölel. Úgy, ahogy
mindenkivel szokta. Ha norvég vagy, ha osztrák, ha magyar,
ha árva, ha nem, ha hoztál, ha viszel, ha mosolyogsz, ha
nem... Õ szeret. Majd egy közös ebéd a gyerekekkel. De
elõtte Ági mesél. Mesél a kezdetekrõl, a gyerekekrõl, Böjte
Csaba testvérrõl, az itteni életrõl. Mesél az embereknek, akik
elõször járnak itt, hogy olyan emberekké váljanak, akik
visszatérnek, de nem üres kézzel és újabb emberekkel!
Döbbent csönd, és könnyek. Bizony, ez egy Boldog szomorú
„mese”. Megjönnek a gyerekek. Közös ima. Ebéd. Nincs
olyan öt csillagos étterem, ahol ilyen jól esne a káposztaleves
és a paprikás krumpli. Aztán ajándékosztás. Az egy hónapos
munkánk egy óra alatt gazdára talál.
Aki élt és mozgott, mindenki cipelt valamit. Mindegyik
csomagot tudtam, hogy kitõl jött, és leírhatatlan élmény volt
látni a gyerekek kezében, hogy helyben van, hogy jó helyen
van, gazdára talált. Ekkor jöttem rá, hogy én ettõl az akciótól
többet kaptam, mint amennyit valaha adni tudok. Megszületik
az elhatározás, Ági és néhány gyermek az otthonból,
februárban útra kel, hogy személyesen köszönje meg az
emberek jóságát! Jönnek! Hozzánk Nyársapátra! Hogy
megmutassák, igenis szép az élet!
Hazaérünk. Mindenki hálás és megrendült.
 Sokan gratulálnak. Igazán köszönöm, de az érdem nem az
enyém. Azoké az embereké, akik ezekért a gyermekekért
küzdenek napról napra! A dicséret õket illeti, és azt a közel
száz embert, aki bízott bennem és segített!
Sokan kérdezik, lehet e még adni?! Mondom: „Lehet! Nézz
körül a környezetedben és add oda egy nehézsorsú embernek
a mosolyod, a jó szavad, az ölelésed vagy akár egy dobozt,
tele ajándékkal!”

Baráti, hálás köszönettel, és
„Tiszta, hittel, erõs kézzel!”:

Bimbó Brigi
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AZ ÉV ISKOLARENDÕRE LETT

PEST MEGYÉBEN GYÕRI GÁBOR

2017. december 12-én, a Rendõrségi Igazgatási Központ
Auditóriumában megtartott Országos Iskolarendõr Szakmai
Nap keretében, az elismerések átadása között, dr. Papp
Károly rendõr altábornagy Országos Rendõrfõkapitány: Pest
megyében “ Az év iskolarendõre” elismerésben és
tárgyjutalomban részesítette Gyõri Gábor r. fõtörzsõrmester
körzeti megbízottat, a Nyársapáti Mátyás Király Általános
Iskola Iskolarendõrét „Az iskola rendõre programban hosszú
idõn keresztül nyújtott kiemelkedõ tevékenységéért.”

Kis Miklós
polgármester

ADVENTI GYERTYÁK

NYÁRSAPÁTON

November utolsó hetében Bimbó Pál és a közmunkások
megkezdték a betlehem és a falu adventi koszorújának
építését, díszítését a templom elõtt. Nagy szeretettel és
odafigyeléssel dolgoztak, hogy minden tökéletes legyen az
elsõ gyertyagyújtásra. Köszönjük nekik!

Az elmúlt évekhez hasonlóan Advent elsõ vasárnapján,
december 3-án a templom elõtti mûsort az óvodások, az
óvoda dolgozói, illetve a katolikus hittanos gyermekek adták.
A hittanosok Miklós püspökrõl adtak elõ egy történetet,
Szõke Piroska Andrea, az óvoda vezetõje köszöntötte a
jelenlévõket, majd az ovisoktól a templom elõtt egy nagyon
aranyos verses, zenés mûsort hallhattunk. Ezt követõen egy
óvodás gyermek közremûködésével gyújtottuk meg az elsõ
gyertyát. Természetesen eljött hozzánk a Mikulás is a kicsik
hatalmas örömére.
December 10-én az általános iskolásoké és a pedagógusoké
volt a fõszerep. Tóth Tibor, a Nyársapáti Mátyás Király
Általános Iskola igazgatója osztotta meg velünk ünnepi
gondolatait, ami után az iskola tanulói és nevelõi
közremûködésével karácsonyt váró versek és énekek
hoztakszeretettel teli melegséget az ünneplõk szívébe. A
mûsor után körbeálltuk a koszorút, és meggyújtottuk a
második gyertyát.
A harmadik vasárnap, december 17-én Maczák Tamás atya
ünnepi gondolataival kezdõdött ünnepségünk, majd Strabán
Anna illetve a Nyársapáti Népdalkör énekelt. Utolsóként
Bimbó Brigitta karácsonyi verse és dalai zárták mûsorunkat.
Szõke Piroska és Bimbó Brigitta gyújtotta meg a harmadik
adventi gyertyát várakozván a Megváltó, Jézus születésére.
Bimbó Brigitta kezdeményezésére a székelyhídi árvaházban
nevelkedõ gyermekeknek adományokat gyûjtöttünk –
elsõsorban tartós élelmiszert illetve pénzadományt, de kaptunk
sok mást is –, amit sokan az adventi gyertyagyújtások
alkalmával hoztak el, illetve dobtag bele a gyûjtõ dobozba.
Brigi az ünnepség után örömmel tájékoztatta az ünneplõ
közönséget, hogy nagyon sokan fogtak össze, és felhívására
nagyon sok adomány gyûlt össze, amit a gyerekek nevében
köszönt meg mindenkinek. Az összegyûlt adományokat
december 20-án vittük el és adtuk át személyesen az árvaház
gyermekeinek.
A dajka nénik finom zsíros kenyérrel, forró teával és forralt
borral kedveskedtek a vendégeknek mindhárom vasárnapnap.
Minden közremûködõnek, szereplõnek, segítõnek köszönjük
a munkáját.
A negyedik vasárnap Szentestére esett. Ekkor a katolikus
templomban este 10 órakor kezdõdött a karácsonyi szentmise,
melyre hála Istennek nagyon sokan eljöttek nem csak a
katolikus hívek közül, hanem voltunk jelen reformátusok is,
- hisz mindegy, hogy hol, milyen templomban, a lényeg az,
hogy hittel éljünk és szeressük Istent, magunkat és egymást.
A szentmise elõtt gyulladt ki a negyedik gyertya a község
koszorúján. A misén szolgálatot teljesített a Nyársapáti
Népdalkör is, akik csodálatos hangjukkal segítették az egyházi
énekeket, majd a mise végén citera, furulya és csengettyûk
szavával kísérve adtak egy kisebb koncertet. Köszönjük!

Szeretetteljes, nyugodt, áldott ünnepet,
boldog új évet kívánunk mindenkinek!

Nagyné Kovács Éva
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ÓVODAI HÍREK

DECEMBER AZ ÓVODÁBAN

2017 decembere az Adventre való készülõdéssel indult
óvodánkban. Szinte hagyomány, hogy ebben az idõszakban
összeülünk egy kicsit a szülõkkel, és hangolódunk az Adventre,
a Karácsonyra. Nagy örömmel, lelkesedéssel gyûltünk össze
az óvodában, hogy karácsonyi díszeket, adventi koszorút
készítsünk közösen szülõk és gyermekek. Vágtunk,
ragasztottunk, tûztünk, szúrtunk és végül gyönyörû munkák
készültek mindenki megelégedésére. Az alábbi képes
összefoglaló is errõl tanúskodik:

A Mikulás érkezését minden gyerek nagyon várta. December
5-én Aracs Eszter, a Ciróka Bábszínház bábszínésze adott elõ
a mûvelõdési ház színháztermében egy mûsort „Meglepetés”
címmel, ahová az általános iskolából az elsõ és második
osztályosokat is meghívtuk. Nagy sikert aratott a mûvésznõ.
December 6-án reggel már alig lehetett a gyerekeket az
ablakból kiszedni, mindenki a Mikulást várta. Egyszer csak
lovas kocsival megérkezett. Minden csoport egy kis mûsorral
kedvesedett a Mikulás bácsinak. A Mikulás bácsi nagyon
készült, minden kisgyerekhez volt egy-két intelme és dicsérete
is személyre szabva. A gyermekek nagyon örültek a
mikuláscsomagnak, amit Nyársapát Község
Önkormányzatának és a szülõi szervezetnek ezúton is
köszönünk. A szokásos édesség csomag mellé kaptak színes
ceruzát és kifestõ füzetet is.
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2017. december 18-án az óvodások karácsonyi mûsora a
katolikus templomban került megrendezésre. A gyerekek
nagy izgalommal készültek az eseményre. Az ünnepi beszéd
után Nusika énekelte el kedvenc karácsonyi dalát, amit a
közönség vele együtt énekelt. Sajnos az influenza közbeszólt,
sok kisgyermek nem tudott részt venni az ünnepségen. Ettõl
eltekintve mind a három csoport szereplése könnyekig ható
volt. A pici és a kicsi angyalok énekeltek és verset mondtak,
a nagyobbak pedig Betlehemes játékot adtak elõ. Aki ki tudta
nyitni a szívét az elõadás alatt, az örömmel és boldogsággal
a szívében térhetett haza.

Szõke Piroska Andrea
ÁMK vezetõ
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ISKOLAI HÍREK

A MIKULÁS BÁCSI

KULTURÁLIS AJÁNDÉKA

December 15-én, pénteken délután minden „iskolalakó” a
tornateremben gyülekezett. Pedig a szokásos hétvégi
forgatókönyv inkább a hazafelé igyekvés ilyenkor. A Mikulás
bácsi (konkrétan Földi László országgyûlési képviselõ)
nagyvonalú ajándékát vártuk, ami egy népzenei koncert volt.
A produkciót az országos hírû Kis Kata Zenekar adta. A
koncertbõl hamarosan buli lett, interaktív játék, kiváló
hangulat. Az óvodai nagycsoportosoktól a nyolcadik osztályos
kamaszig felszabadultan szórakoztak. Jó volt látni, hogy
tanítványaink nem csak a dübörgõ „tam-tam”-ra, hanem õsi,
népi kultúránk értékeire is tudtak táncolni, énekelni. A tanári
kart is felkérte a zenekar egy feledhetetlen táncbemutatóra.

Kedves Képviselõ Úr!

Hálásan köszönjük, hogy ránk gondolt, mert ezen a délutánon
kiváló élménnyel gazdagodhattunk.

Tisztelettel:
Tóth Tibor

NÁLUNK KÉSETT

A MIKULÁS

A Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskolában egy nappal
késõbb jött a Mikulás. Az ok nagyon egyszerû volt: december
6-án a tanulók és a tanárok közel fele nem is tartózkodott az
iskola épületében. A Gyermekétkeztetési Alapítvány
nagyszerû ajándékával egy érdekes, tartalmas napot tölthetett
el 54 tanuló és 8 kísérõ Budapesten. A kirándulás miatt oda
és vissza is megállt a gyorsvonat kis falunkban, így
zavartalanul és könnyen utazhattunk. Az ünnepi forgatagban
sétáltunk a fõvárosban, megebédeltünk a Burger King-ben,
földalattiztunk, körbe jártunk a Városligetben, és a nap
„csúcsa” a Fõvárosi Nagycirkusz két és félórás nemzetközi
produkciója volt. A sok-sok ezer forintot az Alapítvány
önzetlenül reánk, nyársapátiakra költötte. Kiváló szervezésük,
aktivistáik lelkesedése magával ragadó volt. HÁLÁSAN
KÖSZÖNÜNK MINDENT! Ezt a napot talán még sokan
fogják emlegetni életük során. Az 54 tanuló az osztálya
legfegyelmezettebb tagja volt. Büszkén számolhatok be
arról, hogy kulturáltan, fegyelmezetten viselkedett mindenki.
JÓ VOLT EGYÜTT LENNI VELETEK!

Kollégáim egész napos, felelõsségteljes munkáját is
HÁLÁSAN KÖSZÖNÖM!

Tisztelettel:
Tóth Tibor

KARÁCSONYI CSODA

Ebben az évben is ugyanúgy vártuk a decembert, mint
minden évben. Elérkezett az advent, és vele együtt a készülõdés
is megkezdõdött. Ez a karácsonyi készülõdés több
szempontból is különleges volt. Mátyás király nevével
iskolánk homlokzatán az elsõ közös ünnepünk volt a
településsel, ugyanakkor hagyományosan iskolánk teszi
emlékezetessé az ünnepet. A mûsor megszokott szereplõi a
felsõsök, most azonban a negyedik osztályé volt a fõszerep.
Egy mesébe szõve cserélõdtek a szereplõk. Az óvoda és a
Népdalkör mellett a hatodik osztály is színesítette a
negyedikesek elõadását. Az elhangzott versek, az énekkar
gyönyörû dalai, a mesélõ szövege melengették az ember
szívét. A negyedikes hópelyhek tánca is jelezte, mi örömmel
teli szívvel várjuk a karácsonyt, és ebbõl az örömbõl jut
másoknak is. Köszönet minden résztvevõnek, felkészítõnek
a csodáért, amit láttunk! A mûsor végén boldog ünnepeket
kívántak a gyerekek. Karácsony elmúlt, de máris itt a
következõ nap, melyrõl szokás megemlékezni. Mindenkinek
boldog, békés új évet kívánunk!
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KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG

KÉPEI

KITÜNTETÉS

Örömmel tájékoztatom, hogy a Magyar Szabadidõsport
Szövetség tegnapi közgyûlésén Víg Károly, A Nyársapáti
Szabadidõ Sport Egyesület elnöke, hosszú évek óta végzett
kiemelkedõ munkájáért „A LAKOSSÁG SPORTJÁÉRT”
kitüntetésben részesült, melyet Czene Attila olimpiai bajnok,
a Magyar Szabadidõsport Szövetség elnöke adott át.

Jezerniczky Attila
ügyvezetõ elnök

Pest Megyei Szabadidõsport Szövetség
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MÛVELÕDÉSI HÁZ HÍREI

NÉPDALKÖR 2017
December 14-én a nyugdíjas klubbal és a nyugdíjas tánckarral
együtt tartottuk a jó hangulatú, évet záró rendezvényünket,
melyen részt vettek azok, akik egész évben segítették
munkánkat: a polgármester úr, jegyzõ asszony, képviselõ
testület tagjai, AMK dolgozói és a 30 éves jubileumunkat
támogató vállalkozók és magánszemélyek.
Az év elején tudatosult bennünk, hogy a létszámunk 5 fõre
apadt, amivel nem tudunk mit kezdeni. Minõsítõn nem
vehetünk így részt, de még a szereplések is
megkérdõjelezõdnek, és mi a helyzet, ha az 5 fõbõl kettõ
esetleg megbetegszik…
Szóval válaszút elõtt álltunk. Ha tovább akarjuk szõni a 30
év népdalokból szépen megszõtt vásznát, újra talpra kell
állnunk.  Környezetünket megszólítva, lázasan kerestük az
alkalmas embereket, akik jó hangúak, szeretnek – akár

szervezett formában is együtt – énekelni, hajlandók hetente
2-3 órát áldozni „szabad idejükbõl”, vállalják a szereplésekkel,
fellépésékkel járó tanulást és izgalmat, és nem utolsó sorban
családjuk is elnézi effajta érdeklõdésüket. És lám, májusban
már 13-an énekeltünk Dunaharasztiban, Abasáron, majd az
õsszel egy napon Fóton és Inárcson, a fáradságos szervezéssel
lebonyolított 30 éves évfordulónk után. Szerepeltünk még a
helyi május 1-jei, június 4-i, augusztus 20-i ünnepségeken,
a lecsófesztiválon, a szüreti mulatságon, az adventi 3.
vasárnapon, az iskolai karácsonyi ünnepségen és a december
24-i „éjféli misén” is jeleztük aktív részvételünkkel, hogy
vagyunk, teljesítünk, fejlõdünk és mindezt örömmel tesszük,
remélve, hogy hallgatóságunknak is át tudjuk adni a mi
örömünket. Mert énekelni jó! Együtt különösen jó. Külön
köszönet a 30 éves, szívvel-lélekkel végzett munkáért Kapás
Mihálynénak, aki szeptemberben átadta a stafétát nekem.
Dicséret illeti Nyilas Katalint, Badari Annát és Nagy Sanyit,
akik szorgalmukkal, zeneszeretetükkel gyorsan
bekapcsolódtak a népdalkör életébe, melyet citerajátékukkal
tettek és tesznek gazdagabbá.  Elismerés Sági Icusnak a
furulyás zenei kíséret megtanulásáért, amivel hozzájárul
sikereinkhez. Köszönet a befogadó „régieknek” (Labancz
Árpádné, Miczi Flóriánné, Mészáros Istvánné, Farkas
Tiborné) és a többi, idén hozzánk csatlakozóknak (Strabán
Anna, Tolnai Judit, Dombóvári Judit, Licsné Dobos Anikó),
akiknek nem kis feladatot zúdítottunk a nyakukba a számukra
új népdalcsokrokkal. Köszönjük a Nyársapáti Önkormányzat
Képviselõ Testületének a fenntartásunkat, Tóth Tibornak és
Kovács László mûvészeti vezetõnknek az új citerákat, és
hálásan köszönjük támogatóink hozzájárulásait. Elkövetkezõ
céljaink a népzenei hagyományok gyarapítása, bemutatása
és továbbadása. 2018-tól egyesületi formában szándékozunk
tovább mûködni, szeretnénk megtartani Aranypáva
minõsítésünket, illetve a szokásos rendezvényeken túl egy
zenei CD kiadását tervezzük, amellyel egyrészt tisztelegnénk
az évek során eltávozott népdalkörös társaink szelleme elõtt,
de szeretnénk, ha minél többen megismernék az általunk
megõrzött népzenei hagyományokat.

Ezúton kívánok a Nyársapáti Népdalkör nevében boldog új
esztendõt minden népzene és népdal szeretõ és nem szeretõ
ember számára.

Tisztelettel:
Nagy Erzsébet

NYUGDÍJAS KLUB

2017.

Mint minden évben, most is szeretném röviden leírni, mi is
történt velünk a 2017-s esztendõben.
Mondhatnám, hogy a szokásos, állandóan visszatérõ
programok voltak klubunk életében, de azért mindig más.
Ezeket ketté osztanám. Vannak amelyek a klub belsõ életét
határozzák meg. Ilyenek a jó hangulatban eltöltött névnapok,
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a kissé megható születésnapi megemlékezések egymásról, a
cserkeszõlõi és tiszakécskei fürdõzés, és a bogácsi, õszi pár
napos üdülés.
Ezenkívül idén egy kedves meghívásnak tettünk eleget,
amikor meglátogattuk Bognár Pistát és feleségét, Erzsikét.
Velük együtt természetesen a csodát: a gokartpályát és az azt
körülölelõ virágtengert. Nagyon kellemes napot töltöttünk el
náluk. Lehetõség volt egy kis nyársalásra és természetesen
a bátrabbak kipróbálhatták a lóerõk adta lehetõséget is.
Szégyen, de kevesen éltünk vele. Köszönjük a Bognár
családnak a szíves fogadtatást. Kedves színfolt volt még
életünkben, hogy december elején egy kicsit visszatértünk a
gyermekkorba.
Mikulásnapot tartottunk. Egymás nevét kihúzva, titokban,
csomagot készítettünk és hozzáillõ kis szöveggel adtuk át
egymásnak. Azt hiszem ebbõl is érdemes lesz hagyományt
teremteni és jövõre megismételni. Másik az úgynevezett
külsõ életünk, melyet a falu közösségéért teszünk: sütés,
fõzés, tánccsoportunk fellépései a különbözõ rendezvényeken.
Itt kapcsolódnék a népdalkörhöz, melynek sajnos egyre
kevesebben, de vannak nyugdíjasklub tagjai, akik nagy
szeretettel fogadják és tanítják az újonnan érkezõ dalosokat.
Így adódott az év végi alkalom is, hogy közös rendezvényen
köszönjük meg támogatóinknak az egész évben kapott
segítséget és kívánjunk egymásnak Áldott Karácsonyt és
Boldog Új Évet.

Társaim és magam nevében kívánok mindenkinek Békés,
Boldog Új Esztendõt.

Miczi Flóriánné

PERNA PÁL:
SZÜLÕFALUM „MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVÕJE”

Gyerekkoromban nem voltak utcák,
csak futóhomok és buckák.
A szél kergette télen a havat,
nyáron a homokban a kocsi is elakadt.
Elindult a vándor amerre csak akart
a puha arany sárga homok utána,
minden nyomot gyorsan eltakart.
A lágy tavaszi szellõ sok port felkavart,
betakarta sokszor a szõlõsorokat.
Mégis ez a drága föld megtermett mindent,
olyanokat is ami már nincsen.
Híres volt Nyársapát a jó homoki boráról,
almáskertjérõl és õszibarackjáról.
Boldogan emlékszem ezekre a napokra,
mikor mezítláb futottunk a forró homokba.
Ó és az iskolám: egy terembe nyolc osztály
el tudtunk férni mégis,
és megtanultunk számolni és írni.
És az igazgatónk Hankóczky a drága,
télen nagy bunda sapkáját a fejembe vágta.
Megtanított bennünket a viselkedésre,
és egy életre szóló tisztességre.

Az én életemhez ez adta az alapot
és a falum ahol sok jó ember lakott.
Azért nem volt minden fenékig tejfel,
most is jól emlékszem korosodó fejjel.
Alig voltam kilenc éves jöttek az angol bombázók,
lõttek mindenkire, akit csak mozogni látott.
Bombákat dobáltak kötelékbe, gyermekként
késõbb a Szarka földön fürödtünk a bomba gödörbe.
Azután bejöttek Ivánék: davaj, davaj, davaj
Úgy éreztük talán ennél még jobb volt tavaly.
Ennivalóinkat elvették, borunkat megitták,
leányainkat-asszonyainkat megerõszakolták.
Összefogott a nép megvédeni magát,
szereztek lõszert és néhány pár puskát.
A legbátrabb ember volt Hertling bácsi
tudott egy csapatnak élire állni.
Meg is kapták érte a jutalmat,
megverték az oroszok, sokáig viselték a nyomokat.
Azután jött az újabb davaj, davaj, davaj
megint rájöttünk, hogy mégis jobb volt tavaly.
Elvittek sokakat a gulágra, aki maradt
a kulák listára felvették,
ennek az ürügyén mindenét elvették.
Azért írom meg e sorokat és hagyom az utókorra,
hogy akár a régi családok most élõ sarja,
akár a beköltözõk az õsöknek emlékét,
mindenek elõtt tudja és tiszteletbe tartsa.
Mert amelyik társadalom becsüli az õsöket,
az teremt magának jövõt, jólétet, hõsöket.
Mára a falu jó kinõtte magát,
még most is kóstolhatjuk pálinkáját, jó borát.
Vannak már utcák, temploma, temetõje,
ez a sok szorgos nép a megteremtõje.
Tudom a fejlõdést nem lehet, nem is kell megállítani,
csak a múlt nyoma maradjon erre kell vigyázni.
Régi otthonom zaklató hiánya bennem elszabadul,
ha nem is ott élek már akkor is mindig ez az én falum.

Tisztelt Olvasók!
Perna Pali bácsi ezzel a versével – ami a régmúlt tényeit tárja
elénk - kíván minden nyársapáti lakosnak boldog újesztendõt.

SEGÉLYKIFIZETÉSEK 2018-BAN

A segélyeket csak személyesen, személyazonosságot és
lakcímet igazoló okmány bemutatásával lehet felvenni.
Meghatalmazást a Takarékszövetkezet nem fogad el. A
segélyek felvételére kizárólag a kifizetés napján és az azt
követõ 2 héten belül van lehetõség.

2018. évben a segélykifizetések napjai a következõk:

2018. február 05. hétfõ
2018. március 05. hétfõ

2018. április 05. csütörtök
2018. május 04. péntek
2018. június 05. kedd
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Nyársapát, Part d. 16. szám alatt lévõ
1,5 szobás tanya, gazdasági épületekkel
eladó.
Érdeklõdni: 70-32-38-971

Villanybojler tisztítást vállalok és
felújított bojlerek értékesítésével is
foglalkozom.
Érdeklõdni: 30-375-9483, 53-350-302

Anikó Fodrászat

hétfõ-szerda-péntek:
délután

kedd-csütörtök-szombat:
délelõtt

Bejelentkezés a fodrászüzletben
valamint a 06-20-485-2913, 53-389-
106 telefonszámon.

Veszélyes fák kivágása, lebontása alpin
technológiával. Fenyõfák, tuják
kivágása, összevágása.
Tel.: 30/340-50-32

HALASIÉK TÜZIFA KFT.

Vékony akác
2.900.- Ft/q

Vastag akác
3.200.- Ft /q

Hasított akác
3.400.- Ft/q

Szürke nyárfa gurigázva
2.000.- Ft /q

Bükk gurigázva
2.800.- Ft/q

Bükk hasítva
3.000.- Ft/q

Az árak a házhozszállítás díját
tartalmazzák.

Érd.: 06-20-260-7365

Tanya eladó Második dûlõben, 1,5
szoba, konyha, fürdõszoba. Különálló
konyha pincével és tárolókkal.
Érd.: 06-20-458-8822

Eladó Nyársapát, Szövetkezeti u. 17.
szám alatt lévõ összkomfortos, 1345 m2
területû kertes családi ház.
Melléképültekkel, pincével, ólakkal,
fúrott kúttal.
Érdeklõdni: 70/572-0274

Eladó Nyársapát, Jókai Mór u.4. szám
alatt lévõ összkomfortos családi ház.
Irányár: 8 M Ft
Érdeklõdni: 30/9738-715

Eladó!

Hegesztõ gép, nagy asztal, használt
gázkazán, gyerek kiságy, ajtó.
Nyársapáton házat vagy tanyát vennék
3 M Ft-ig.
Tel.: 30-6838-694
Eladó a nyársapáti 0107/17 hrsz-ú szántó,
rét mûvelési ágú, 3332 négyzetméter
területû termõföld. Vételár: 500.000.-
Ft.
Érdeklõdni: 06-30/901-9726

ANYAKÖNYVI HÍREK

Született:

Nemes Tímea Nyársapát, Hetedik d.
2. szám alatti lakos NIKOLETTA
nevû gyermeke 2017. december 1-
jén.

Köszöntjük az újszülöttet!

Meghalt:

Horváth Tiborné Nyársapát, Ugyeri
út 11/A. szám alatti lakos 2017.
november 11-én, 49 éves volt.

Iszlai Lajos Nyársapát, Dózsa György
u. 12. szám alatti lakos 2017.
november 29-én, 57 éves volt.

Emléküket õrizzük!

HIRDETÉSEK

NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT AJÁNLATA

- hagyományos pácolású sonkák
- töltött húsok

- fûszerezett töltött káposztahús
- kocsonya hús

- saját készítésû füstölt kolbászok, szalámik
- sertés húsok

- házi hurka, kolbász
- szalonna félék
- tepertõ, pörc

- fagyasztott baromfi félék
- kolbászhús, formázott sonka
- kolbász készítés igény szerint
- minden héten más-más akció

Szeretettel várom Tisztelt Vásárlóimat!

2018. július 05. csütörtök
2018. augusztus 03. péntek
2018. szeptember 05. szerda

2018. október 05. péntek
2018. november 05. hétfõ
2018. december 05. szerda

Nyársapát, 2018.01.03.

dr. Bicskei Krisztina
jegyzõ
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III. BOSZI BÁL

Sok szeretettel várunk minden kedves hölgyet
2018. január 27-én (szombat) este 6 órakor

a III. Boszi bálra!

Helyszín: mûvelõdési ház
(Nyársapát, Szarka Mihály u. 7.)

Zenél: Tóth Ferenc és társa

Belépõ: 1.500.- Ft/fõ, mely
tartalmazza a Boszorkány-
bólét, üdítõt, kávét, zsíros

kenyeret.

Más enni - és innivalóról a
vendégeknek kell
gondoskodniuk.

Megjelenés: piros és fekete ruhában.

Jegyek elõvételben a Százforintos boltban, az Anikó
fodrászatban, a Coop boltban, az óvodában és a

mûvelõdési házban kaphatók.

Kérjük, mindenki hozzon
egy vicces tombola tárgyat.

A legszebb, illetve legötletesebb
jelmezeket díjazzuk!

Minden asszonyt – akár özvegy, akár férjezett – és
leányt várunk egy kis boszorkánykodásra!

KARÁCSONYI DÍSZVILÁGÍTÁS

Az idén is csodálatos fényekkel köszöntötte a Karácsonyi
Csillagokért Alapítvány parkja Nyársapát, és a környezõ
települések lakóit, valamint a 441-es számú fõúton
közlekedõket. 2017. december 20-án este többszázezer kicsiny
fénypont gyulladt ki mindenki örömére, és köszöntötte
karácsony szent ünnepét. Sajnos az idén sem tudtunk olyan
„fényes” lámpagyújtó ünnepséget szervezni, de a park most
is vízkeresztig várta sok-sok látogatóját. Hálásan köszönjük
Nyársapát Község Önkormányzatának, a BAUMIT Kft-nek,
minden segítõnknek, támogatóinknak, hogy nagylelkû
segítségükkel ez évben is fényárba öltözhetett az alapítványi
park.
Önzetlen támogatásukra, segítségükre továbbra is számítunk.
Alapítványunk számláját az OTP Bank Nyrt. Ceglédi fiókja
vezeti, ahol hálásan fogadunk minden támogatást.

Számlaszámunk: 11742025-20068808-00000000.

Mégegyszer köszönjük mindenkinek, aki kétkezi munkájával,
támogatásával, vagy bármilyen más módon hozzájárult a
2017. évi karácsonyi díszvilágítás létrejöttéhez!
Természetesen köszönettel tartozunk dr. Évin Sándornak és
családjának, hogy évtizedek óta részünk lehet ebben a szívet,
lelket gyönyörködtetõ karácsonyi csodás fényárban.
A Karácsonyi Csillagokért Alapítvány tagjai nevében
mindenkinek kívánok békés, boldog új esztendõt.

Nagyné Kovács Éva



NYÁRSAPÁTI  HÍRMONDÓ
KIADJA: Nyársapát Községi Önkormányzat
FELELÕS KIADÓ: Kis Miklós polgármester
FÕSZERKESZTÕ: Kiss Andrea
SZERKESZTÕBIZOTTSÁG: Kiss Andrea, Nagyné Kovács

Éva, Pécsi-Dézsi Csilla,
FOTÓK: Kiss Andrea, Nagyné Kovács Éva
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A 151. SZÁMTÓL KEZDÕDÕEN A HÍRMONDÓ TELJES
SZÖVEGE AZ  INTERNETEN IS OLVASHATÓ:

www.nyarsapat.hu címen.
CIM: 2712 Nyársapát, Arany J. u. 11.
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: B/PHF/1171/P/1993.
KÉSZÜLT:

 APÁTI NYOMDA 2700 Cegléd, Csatorna u. 8.
       700 példányban megjelenõ INGYENES tájékoztató

kiadvány!
2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

Kedves Olvasóink!

Hirdetés és újságcikk feladására minden hónap
utolsó napján 12 óráig van lehetõség! Ezt az

idõpontot követõen csak a Hírmondó következõ
számában jelenik meg cikkük!

Megértésüket köszönjük!

Szerkesztõség

Kedves Olvasóink!

Békés, Boldog Új Évet kívánunk minden kedves
nyársapáti lakosnak!

Szerkesztõség

14. oldal


