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WEÖRES SÁNDOR: BETLEHEM

TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT…
Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2017. november 8-án ülésezett. Nyársapát Község
Önkormányzata sikeresen pályázott a települési önkormányzatok szociális célú tüzelõanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítõ támogatásra. A Belügyminisztérium mindössze
70 m3 tûzifa megvásárlásához elegendõ támogatásban
részesítette településünket. A szociális rászorultság és az
igénylés részletes feltételeit a képviselõ-testület a 7/2017.
(XI. 09.) önkormányzati rendeletében szabályozta. A tûzifa
szétosztása december hónapban történik.
A testület 25 százalékban határozta meg a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát.
Módosította a testület a település szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról szóló
önkormányzati rendeletet.
Az önkormányzat Mini vállalkozói zóna kialakítására nyert
támogatást, amelyhez szükség volt az 521/6 hrsz.-ú telket
érintõ településrendezési eszközök módosítása. A pályázati
projekt megvalósításához a képviselõ-testület jóváhagyta a
Településszerkezeti Terv módosítását valamint a Helyi Építési
Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet megfelelõ
módosítását.
A képviselõ-testület megtárgyalta a Településképi arculati
kézikönyv egyeztetõ anyagát. A testület jóváhagyta az
önkormányzat és intézményeinek szabályzatait.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatra mindösszesen 1 db pályázat érkezett,
melyet a testület zárt ülés keretén belül bírált el.

Ó fényességes, Ó békességes
Ó dicsõséges, Karácsony!
Szénakazlak mellett,
lám, angyal közelget.
Az égbõl indulva
Üzenetét hozza:
Ma született gyermek
A világ ismer meg!
Ó fényességes, Ó békességes
Ó dicsõséges, Karácsony!
Pásztorok hirdessék,
Minden szívnek tessék:
Õ az istállóban
fekszik a jászolban,
fekhelye gyalult fa,
pelenkája szalma.
Ó fényességes, Ó békességes
Ó dicsõséges, Karácsony!
József és Mária
ajkán zeng ária,
ökörke, szamárka
kétfelõl csodálja:
Világ ékessége,
kezdete és vége!

Kis Miklós polgármester

Ó fényességes, Ó békességes
Ó dicsõséges, Karácsony!

TÁJÉKOZTATÓ

TISZTELT NYÁRSAPÁTI LAKOSSÁG!
Weöres Sándor versével kívánok minden
nyársapáti polgártársamnak békés, boldog,
szeretetben töltött Áldott Karácsonyi Ünnepeket!
Kis Miklós
polgármester

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy fogadóórát:
minden hónap elsõ hétfõjén
14:00 és 16:00 közötti idõpontban tartok.
Elérhetõségem: a már korábban ismertetett 70/492-0784
telefonszám.
Tisztelettel: Gyõri Gábor
r. fõtörzsõrmester körzeti megbízott
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CÍMZETES FÕORVOS LETT DR. GYÁFRÁS SÁNDOR
Községünk orvosa, dr. Gyáfrás Sándor a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar dékánjától címzetes
fõorvosi címet kapott.
Az errõl szóló oklevelet Szegeden, 2017. november 24-én
vehette át a Szentgyörgyi Napok rendezvénysorozat központi
ünnepségének keretein belül.
Több évtizedes háziorvosi tevékenységét elismerõ címéhez
szívbõl gratulálunk!
A falu lakosaiért végzett gyógyító munkájához továbbra is
sok sikert, és jó egészséget kívánunk!
Nagyné Kovács Éva

NINCS KIS SEGÍTSÉG, AVAGY
MINDENKI SZÁMÍT!

nem beszél, csak mutogat. Elalszik az ölemben. Kicsit
késõbb jön a hír, indulunk haza. Felébresztem. Búcsúzni
kell. Szavak nélkül értjük egymást. Megölelném, de õ egy
tiltó mozdulattal, felemelt kézzel nem kér az ölelésembõl,
hiszen én is otthagyom, mint eddig mindenki más. „Falat
vonva” maga köré, csak áll. Ott állok egy öt évessel szemben,
aki már most bölcsebb és többet szenvedett az életben, mint
mi együtt véve.
Ekkor megfogadtam, hogy visszajövök, de nem üres kézzel!
Ezért a Cipõsdoboz Akció, dec.1-17-ig, ahol tartós élelmiszert,
ill. pénzadományokat várunk! Az adományokat le lehet adni
az iskolában, az óvodában ill. Bimbóné Piroskánál, a ruha
üzletben. És persze minden vasárnap a templom kertben
tartandó Gyertyagyújtó ünnepségre is elhozhatják!
Nem kell nagy dolgokra és milliókra gondolni. Ha valakinek
van otthon annyi tartós élelme, ami befér egy cipõsdobozba,
vagy netán ennek az árát szívesen fölajánlaná, azt a gyerekek
nevében is, Köszönöm!
És most felvetõdik a kérdés, hogy mért nem itthon segítek?!
Elárulok egy titkot: De, igen! Itthon is segítek, csak nem
reklámozom. Családom és én, már több mint tíz éve járjuk
a falut és a tanyavilágot minden szenteste. Mielõtt leülnénk
a megterített asztalhoz, megbeszéljük, hogy kikhez megyünk
aznap. Ételt osztunk a rászorulók között. Mindenkinek van
otthon két szelet süteménnyel vagy egy tányér halászlével
több az asztalon. Van, aki nem ilyen szerencsés. Ezeknek az
embereknek viszünk évek óta egy kis süteményt, a karácsonyi
menübõl kóstolót, jelképes fenyõágat, szaloncukrot és persze
a szívébe egy kis meleget! Bizony így történik ez már évek
óta. És most ez az elsõ alkalom, hogy a falu segítségét kérem,
mert én ide már kevés vagyok egymagam!

Még a nyár elején kaptam egy telefont Kurucz Niki
barátnõmtõl, hogy van-e kedvem énekelni gyereknapon egy
árvaházban. Mondom: - Persze… de hol? – Székelyhídon. hangzik a válasz - Hát jó.
Nem tudván, hogy hova, sok fellépés rutinjával a hátunk
mögött, elindultunk… azt hittük csak éneklünk egyet és
hazajövünk. „Majdnem” így történt... teljesen átértékelve az
életünket, más emberként tértünk haza. Ami azelõtt gondnak
tûnt és bosszantott, mára csak nevetünk rajta.
Székelyhíd egy Nyársapát méretû település Romániában.
Mindössze csak 15km-re a magyar határtól, de mégis óriási
a „szakadék”! A falu temploma mellett egy omladozó kastély.
Fogjunk össze, hiszen kapni jó, de adni még jobb!
Itt kapott helyet a székelyhídi Gyermek Jézus Otthon,
Köszönettel: Bimbó Brigitta
Kovács Ágnes vezetésével. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány
Böjte Csaba vezetésével számtalan gyermekotthont mûködtet
Erdély szerte. Ez az egyik közülük.
Nyitott kapu és tárt karok fogadtak. Ági jön elénk. Ölel.
Ismeretlenül is szeret. Elsõ kérdésem hozzá: - Nem féltek,
hogy kifutnak a gyerekek az utcára?! Mosolyog. – innen nem
elmenekülnek, ide bemenekülnek a gyerekek. A kapu
mindig nyitva áll mindenki elõtt. Volt már olyan is, hogy
csecsemõt fektettek a bejáratba! –döbbent csönd.
Közben megjelennek a gyerekek is. Orgonasíp szerûen állják
körbe „tyúkanyójukat”.Vannak autisták, csecsemõk,
románok, székelyek, csángók, cigányok, hatévesek,
tizenhatévesek, sokfélék! De közös mindben a csillogó szem
és az élni akarás.
Hamar megszeretnek minket. Együtt készülünk a gyereknapra.
Mindenkinek van dolga. A gyereknapnak róluk kéne szólnia,
mégis õk dolgoznak azért, hogy minden vendég
maradéktalanul jól érezze magát. Nagyon ragaszkodnak. Sok
az ölelés. Nehéz. Rájövök, hogy erõsebb a lelkük, mint
bárkinek.
Egyszerre csak minden kész. Aznap 600 embert láttunk
vendégül nagy Magyarország minden pontjáról. Közben egy
kis ének a színpadon, gratulációk és még több mosoly, meg
ölelés. A nap végén fáradtan rogyok le a padra. Odakucorodik
az ölembe az öt éves Imi. Még kisebb korában érte trauma,
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ÓVODAI

HÍREK

KOLOMPOS EGYÜTTES AZ ÓVODÁBAN
November 10-én Márton nap alkalmából a Kolompos együttes
koncertjén vehettünk részt. Reggeli után izgatottan
készülõdtünk, együtt sétáltunk át a mûvelõdési házba, ahol
csatlakoztak hozzánk az elsõ és második osztályosok is. Az
egyórás mûsor alatt megismerkedhettünk különbözõ
hangszerekkel. Együtt énekeltünk és táncoltunk az együttes
tagjaival. A gyerekek megtanultak pár népi játékot és szokást.
Néhány kiválasztott kis óvodás és iskolás szerepelhetett a
színpadon. Élményekkel teli jó hangulatban tértünk vissza az
óvodába.
Óvó nénik
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ADVENTI KÉSZÜLÕDÉS AZ ÓVODÁBAN
November 30-án, pénteken hagyományainkhoz híven adventi
készülõdést tartottunk óvodánkban. Az elõtérben gyûlt össze
a kis csapat. Mindenki hozott valami kis díszt, melyet végül
közösen használtunk fel. A gyerekek anyukájukkal és az óvó
nénikkel együtt készítették el az adventi koszorúkat. Az idõ
múlásával szebbnél szebbek készültek. A dajka nénik finom
teával és egy kis sütivel készültek a munkálkodó csapatnak.
Családias hangulatban, jókedvvel, hangos nevetéssel,
karácsonyi zenék mellett hangolódtunk az adventre és a
közeledõ karácsonyra.
Óvó nénik

ISKOLAI HÍREK
BESZÁMOLÓ A KATALIN BÁLRÓL
A Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskola szülõi szervezete
jóvoltából ismét megrendezésre került iskolánkban 2017.
november 18-án a már évek óta hagyománnyá vált Katalin
bál.
Minden alkalommal nagy elõkészületek elõzik meg e jeles
eseményt. Az idén sem volt ez másként. Iskolánk tanulói –
kicsik és nagyok egyaránt – már hetekkel elõbb elkezdték a
bál dekorációs elemeit készíteni. Tanítóik, tanáraik

irányításával sokat dolgoztak, hogy minden a megfelelõ
pompájában ragyoghasson a bál napjára, ahogyan azt a
pedagógusok megálmodták. Köszönjük a sok segítséget
minden diáknak, pedagógusnak a dekoráció elkészítéséért és
felrakásáért!
Az idén minden idõk egyik legjobb mûsorát láthatták Nusika
elõadásában a bál megnyitójára érkezõ kedves vendégeink.
Ezt követte a nyugdíjas tánckar megújult koreográfiája
Bimbó Brigi fellépésével, aki ezután újabb remek
produkcióval, Kurucz Nikivel adott elõ duettet, amely
kellõképpen felpörgette az addigra közel 300 fõre felduzzadt,
szórakozni vágyó közönséget.
A mûsort a Kisméhecske Kifõzde által feltálalt finom falatok
követték, de már nem a megszokott módon, mert a ízletes
vacsora elfogyasztása közben hegedûszóval kísért produkciót
hallhattunk Demeter Zsuzsi elõadásában, aki kellemes
zenéjével elbûvölte a közönséget.
Köszönjük fellépõink aktivitását és odaadó munkáját, mellyel
felejthetetlen emlékké tették a bált megelõzõ programokat
mindenki számára. Ilyen elõzmények után csak egy remek
bál következett. A büfében a Kisméhecske Kifõzde által
készített pompás sütemények, italok, kedves kiszolgálás, a
pódiumon pedig az idén is kiváló teljesítményt nyújtó Mondi
Károly és zenekara, valamint rengeteg értékes, több mint
félmillió forint értékû tombola várta a szórakozni vágyókat.
Minden együtt volt ahhoz, hogy az adakozni és mulatozni
szeretõ kedves vendégeink hajnalig önfeledten rophatták a
táncot, melyet a tombolasorsolás és a bálkirálynõ - Kovács
Tamara - és a bálkirály - ifj. Bicskei György - megválasztása
szakított meg.
Úgy gondolom, a szülõi szervezet és a bál fõszervezõi Gyõriné Langa Anikó, Dobozi Julianna tanító néni - nevében
elmondhatjuk, hogy megérte a fáradtságot, mert az idei
Katalin bálunk nagyon eredményesre sikerült: közönségünk
remekül szórakozott, iskolánk takarékszövetkezetben nyitott
számláját pedig több, mint FÉL MILLIÓ Ft-tal gyarapítottuk
közös erõvel.
Külön köszönet Kis Miklós polgármester úrnak, a bál
elõkészületeiben nyújtott segítségéért, a rendezvény
támogatásáért. Köszönjük a tavalyi szülõi szervezet
vezetõjének - Hollóné Langa Ildikónak - az áldozatos munkáját
is. Iskolánk szülõi közösségének egyéni és közösségi
adományaikért, támogató jegyek vásárlásáért, tombolatárgyak,
adományok gyûjtéséért, a díszítésben és takarításban nyújtott
aktív munkáért. Köszönjük a nap elõkészítésében és a
„romeltakarításban” nyújtott teljesítményét az önkormányzat
dolgozóinak. Köszönjük Nyári László és a közmunkások
munkáját.
A bálon részt vevõ kedves vendégeinknek aktív részvételükért
és végül, de nem utolsó sorban minden támogatónknak a
rendezvény sikerének elõsegítéséért!
Tombola támogatóink:
Fõdíj: MIKAZO-TRANS Kft.
Prita Gazda Kft
Farkas Zoltán és családja
Kis Miklós polgármester úr
Miczi család
Kis Orsi
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Kis Anita
Tolnai Judit
Kapus Kitti
Dr. Gyáfrás Sándor
Mészáros Sándor és csládja
Kisméhecske Kifõzde
Bognár István
Majorosi család
Szabó Albert és Viola
Tóth Tibor
Nagy Ferenc
Gyógyszertár
Bakosi Attila és családja
Barkóczi József
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. osztály
Bíró Csilla és Palkovits László
Ferkõ József, Ferkõ Éva
Mészáros István és családja
Törökné Révész Anna
Szeleczki Beáta
Sági István és családja
Bakos Marika
Gyõriné Langa Anikó és családja
Reggel Ferenc
Hollóné Langa Ildikó 100 Ft-os bolt
Koncz testvérek
Mikla-ker „Zölden friss Kft”
Kocsis Ferenc
Cseh József és családja
Káldi Zoltán és családja
Durucz Richárd és családja
Csontos család
Godóné Manyika
Kovács Zoltán
Godóné Pozsár Andrea
Ifj. Németh János
Balog János és Balogné Benkó Zsuzsanna
Varga Dániel
Lugosi Istvánné
Szerafimoszki Rusze
Kiss László
Hûtõház
Tóth Gábor
Gyõriné Langa Anikó, a szülõi szervezet vezetõje
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VERS MINDENKINEK AVAGY ARANY JÁNOS
SZAVALÓVERSENY NYÁRSAPÁTON

GRATULÁLUNK!
Örömmel tájékoztatunk minden nyársapáti lakost arról, hogy
Víg Károly kollégámat 2017. december 7-én a Magyar
Szabadidõsport Szövetség „A lakosság sportjáért”
kitüntetésben részesítette. A Magyar Sport Házában Czene
Attila adta át a megtisztelõ kitüntetést.
Kedves Karcsi! Köszönjük a több évtizedes áldozatos
munkádat a falu sportjáért! Gratulálunk, és jó egészséget
kívánunk! Tevékenykedj még sokáig a szabadidõ sport
berkeiben.
Tisztelettel:
Minden sportbarát és Tóth Tibor

MI LESZEK, HA NAGY LESZEK?
A kérdés nehéz. Szülõ és gyermek egyaránt nehéz, és
gyermekére hatóan igen fontos döntést kell, hogy meghozzon
február elejéig. A gyermekek pályaválasztása egész életükre
hatással lesz. Senki nem szeretné, ha gyermeke egy rossz
választás következtében nem találná meg a helyét az életben.
Persze, mondhatná bárki, hogy módosítani akármikor lehet!
Igen, ez igaz, de ha valaki úgy indul, hogy eleve rossz irányt
választott, nehezebb lesz megtalálnia a számára helyes utat.
Iskolánk tudja, és átérzi a szülõ és gyermek felelõsségét,
ezért minden évben segítséget ad a döntés meghozatalához.
Idén november 27-én vártuk a középiskolák képviselõit.
Mielõtt a vendégek megérkeztek, volt tanítványaink tartottak
beszámolót a középiskolai életrõl. A környezõ települések
középiskoláinak képviselõi, a Török János Mezõgazdasági
és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola
igazgató-helyettese - Bicskei Károly – által megalapozott, jó
hangulatban tartották meg beszámolóikat. Különleges
színfoltja volt a találkozónak két volt diákunk: Bimbó Bigitta
és Pintér László elõadása. A mindenre kiterjedõ
intézménybemutatások után senkiben sem maradt
megválaszolatlan kérdés. Indulhat a hajrá! December 8-ig be
kell adni a központi felvételire való jelentkezést, melynek
megírására január 20-án kerül sor. Február közepéig pedig
megtörténnek a jelentkezések.
Kedves Nyolcadikosok! Kedves Szülõk! Kívánjuk, hogy
minden gyermek kerüljön közelebb egy lépéssel álmai
megvalósításához!
Dancsó Rozália

2017. november 22-én került megrendezésre az immár
hagyományos Arany János szavalóverseny a Nyársapáti
Mátyás Király Általános Iskolában. Az a megtiszteltetés ért,
hogy a zsûri tagjaként hallgathattam végig a színvonalas
versenyt. Mindig nagy öröm számomra, ha egy kicsit más
helyzetben találkozhatok az iskola tanulóival, mint a
megszokott napi „munkakapcsolatunk”. Ezekben a
szituációkban csodálkozok rá, hogy milyen összeszedettek,
komolyak tudnak lenni a kisebb-nagyobb tanítványaink.
Hogy mennyire komolyan veszik a szereplést, a
versenyhelyzetet.
Az idei szavalóversenyen is szép számmal képviseltették
magukat az alsó tagozatosok, kicsit kevesebben a felsõ
tagozatosok. Ezt egy kissé sajnálom, mert olyan gyerekek
sem jöttek el szavalni, akik tehetségesek ebben, és biztosan
szép eredményt értek volna el, megfosztva így magukat és
tanáraikat egy sikerélménytõl.
Azok a tanulók, akik vállalták a szereplést, szépen helytálltak
a versenyen. Sokan izgultak, de leküzdötték a lámpalázukat
és igazán színvonalas szavalatokkal kápráztatták el a zsûrit
és a megjelent szülõket, hozzátartozókat is.
A verseny díjazottjai:
1.-2. osztályos korcsoport:
I. helyezett: Tolnai-Schulteisz Johanna
II. helyezett: Hencz Réka
III. helyezett: Muszka Andrea
3.-4. osztályos korcsoport:
I. helyezett: Krenyóczi Martin
II. helyezett: Bíró Levente György
III. helyezett: Molnár Vivien
5.-6. osztályos korcsoport:
I. helyezett: Barna Réka
II. helyezett: Reggel Máté
III. helyezett: Víg Bálint, Paradicza Andrea
7.-8. osztályos korcsoport
I. helyezett: Zsikla Vivien
II. helyezett: Flórián Gitta
Nagyon szépen köszönöm ezt az élményt a magam és a zsûri
tagjainak nevében is! A zsûri tagjai voltak: Szõke Piroska
Andrea, Nagyné Kovács Éva, Horváth Dóra. Köszönet a
felkészítõ pedagógusoknak és a megmérettetést vállaló
gyerekeknek is.
A területi szavalóversenyre továbbjutott tanulóknak sok
sikert, eredményes versenyzést kívánunk!
Horváth Dóra
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ÚJRA VERSÜNNEP NYÁRSAPÁTON
Nagy öröm volt számomra, hogy újra meghívást kaptam
Nyársapát könyvtára vezetõjétõl, hogy a térségi
szavalóversenyen vegyek részt a zsûri munkájában és legyünk
együtt egy szép téli délután, ünnepelve a verset.
Ez az év kiemelten a költészet ünnepe, hiszen Arany János
születésének 200. évfordulója van, ezért a szervezõk ennek
a rendezvénynek is a központi gondolatává tették Arany
Jánost. Nem volt kötelezõ Arany verset választani, ennek
ellenére sokan választották.
A verseny a szokott rendben, kiváló elõkészítéssel, pontos
irányítással zajlott korcsoportok szerint. Elõször az 1-2 és 34 osztályosokat hallgattuk meg, majd döntöttünk, kiadtuk az
emléklapokat és a könyvjutalmakat. Az alsó tagozatos
kisdiákok kedvesen, jól felkészülve, látható izgalom nélkül
léptek a színpadra. Néha nehéz és hosszú verset is nagy
biztonsággal adtak elõ. A két kategória diákjai Nagykõrösrõl
és Nyársapátról szálltak versenybe, illesse dicséret ezért a
települések iskoláit, akik ezt a versenyt évek óta fontosnak
tartják, a gyerekeket felkészítik, eljönnek velük Nyársapátra,
hogy részesei és megõrzõi legyenek ennek a nemes
hagyománynak.
Dicsérjük meg és emeljük ki a két kategória gyõzteseit:
1-2. osztályosok Faragó Gyöngy Virág (Arany János Ref.
Ált. Isk. Nagykõrös), Suba Dávid (Arany János Ref. Ált. Isk.
Nagykõrös), Bakonyi Vanda (Petõfi Sándor Ált. Isk.
Nagykõrös), Boldizsár Endre (II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.
Nagykõrös)
3-4. osztályosok Holló-Zsadányi Senon (Arany János Ref.
Ált. Isk. Nagykõrös), Tóth Hanga Katalin (Arany János Ref.
Ált. Isk. Nagykõrös), Krenyóczi Martin (Mátyás Király Ált.
Isk. Nyársapát), Bíró levente György (Mátyás Király Ált.
Isk. Nyársapát)
Szünet után folytatódott a verseny a felsõsök vetélkedésével.
Tanárként, versmondóként és az irodalom „megszállott”
rajongójaként mondom, hogy itt a két kategóriában országos
megmérettetésben is megállták volna a helyüket a diákok.
Hallhattunk Petõfi Sándor, Kányádi Sándor, Lackfi János,
Arany János verseket színvonalas elõadásban. Azt éreztem,
hogy a felkészítõ tanárok kiválóan eltalálták a gyerekek
képességeihez, hangi adottságaihoz leginkább megfelelõ
verseket. Nagykõrös, Nyársapát és Cegléd iskolái jeleskedtek
most is, igazolva azt a feltevésemet, hogy ezeken a
településeken kiemelten fontosnak tartják a versmondást.
Álljanak itt is a díjazottak nevei:
5-6. osztályosok Bacsó Gergely (Arany János Ref. Ált. Isk.
Nagykõrös), Sípos Angéla (Cegléd, Várkonyi I. Ált. Isk.),
Barna Réka (Mátyás Király Ált. Isk. Nyársapát), Kemenczés
Dóra (Cegléd, Várkonyi I. Ált. Isk.)
7-8. osztályosok Fehér Dóra (Arany János Ref. Ált. Isk.
Nagykõrös) és Sipos Tamás (Ceglédi Kossuth Lajos
Gimnázium) - megosztott elsõ díj -, Görög Nelli (II. Rákóczi
Ferenc Ált. Isk. Nagykõrös), Bányai Barnabás (Arany János
Ref. Ált. Isk. Nagykõrös), Kirner Kolos (Petõfi Sándor Ált.
Isk. Nagykõrös)
A legnagyobbak (7-8. osztályosok) érett verstudással, jó
elõadói készséggel és jó versválasztással készültek erre a
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versenyre.
Ki kell emelnem az a két diákot, akik megosztott elsõ díjat
kaptak; Fehér Dórát és Sipos Tamást. Fehér Dóra Kányádi
Sándor: Fától fáig címû nagyívû, gondolati versét mondta el
hibátlan versértelmezéssel, pontos hangsúlyváltásokkal, korát
meghaladó lélektani megszólalásokkal. Sokszor hallottam
ezt a verset, de itt most majdnem tökéletes volt.
Sipos Tamás Arany János: Toldi II. énekébõl adott elõ
részletet. Ez a vállalkozás önmagában dicséretet érdemel, de
a fiatalember pontosan, jó hangsúlyozással állította elénk a
részletben szereplõ Toldi Miklóst, Toldi Györgyöt és Toldi
Lõrincnét. Ez a versmondás számomra az Arany-év egyik
emlékezetes pillanata lett!
Végül már csak a köszönet szavai maradnak a szervezõknek,
a település vezetõinek, az iskolák tanárainak, hogy évrõlévre elhozzák Nyársapátra a diákjaikat és tisztelegnek a
versek és a szerzõk elõtt.
Nehéz korban élünk. Az idõsebbek a fiatalokat ostorozzák
különbözõ dolgokért, de én most azon erényeikrõl szólok,
ami szebbé és nemesebbé teszi az életüket, de azokét is, akik
2017. november 29-én, Nyársapáton hallgatták õket.
Péliné dr. Bán Éva
magyartanár,
a Hamvas Béla Megyei Könyvtár civil önkéntes könyvtárosa

MÉHEK ÉS A MÉZ VILÁGÁBAN
NYÁRSAPÁTON
Családunk kapcsolata a méhekkel 7 évtizeddel korábbra, az
1948-as évre tehetõ. Ekkor kezdett nagyapám méhészkedni.
Mellette párja, majd késõbb fia is a méhek szerelmese lett.
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Vándorméhészként évtizedeken keresztül sok helyen
megfordultak. Én, mint kisgyermek a nógrádi akácerdõkben,
pergetéseken vehettem részt. Már ekkor közel éreztem
magamhoz a méhek világát, de ténylegesen - 15 év
cégvezetésben eltöltött munka után - pár évvel ezelõtt
kezdtem el felépíteni kertészeti és méhészeti gazdaságomat.
Gödöllõn méhész, Gyöngyösön mezõgazdasági technikus
végzettséget szereztem 2013-ban.
Gazdaságom fejlesztését a 2014-ben elnyert Fiatal
Gazdálkodók Induló Támogatása pályázatból tudtam
finanszírozni.
Jelenleg 90 családos méhészettel termelek több telephelyen
közismert és különleges fajtamézeket és más méhészeti
termékeket. Méheimmel tavasztól- õszig az ország számos
méhlegelõjén megfordulok, ezzel is biztosítva fogyasztóim
számára a minél szélesebb méz kínálatot.
Bio minõség
Telephelyemet Nyársapáton alapítottam egy csodálatos akác
és nyárfaerdõ környezetében. A terület megfelel a
követelményeknek, ahol teljes értékû bio akáclegelõ és
vadvirág kultúra található. 2016-ban a Biokontroll Hungária
Nonprofit Kft. feltételeinek is megfeleltem így bio minõsítést
kaptam.
Legfontosabb szempont: a méz szermaradvány-mentessége!
A szennyezésmentes környezet, az alkalmazott kaptártípus,
a méhészeti technológia és eszközök együttesen garantálják
vásárlóim számára a megbízható minõséget!
Megporzás jelentõsége
Nyársapáton, ahol nagyon sok a gyümölcsös és
epertermesztés, kiemelt fontosságú a méhek általi megporzás.
Méheimmel és ezáltal a virágpor-keverékkel való megporzás
növeli a terméshozamot, javítja a termékenységet. Az ilyen
módon termékenyült gyümölcsök nagyobbak, a magvak és
a belõlük fejlõdõ új növények erõteljesebbek és
életképesebbek.
Termelõi méz
Kizárólag termelõi, 100 %-ban természetes magyar mézet
állítunk elõ.
Fajta mézeink:
- gyümölcsvirág,
- repce,
- akác,
- ámorakác,
- facélia,
- selyemfû,
- hárs,
- napraforgó.
Emellett kiemelt figyelmet fordítunk kézmûves
különlegességeink elkészítésére is, melyek között epres,
málnás, ribizlis, citromos, narancsos, fahéjas, levendulás,
bodzás, mentás mézes csodákkal lephetjük meg szeretteinket.
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Termékeim között a méz mellett megtalálják a propoliszt,
virágport és a méhviaszt.
Ezen kívül rendszeresen részt veszek az Európai Mézes
Reggeli programban, ahol iskolákban, óvodákban a
gyerekeknek méhészként tudjuk népszerûsíteni a helyben
termelt élelmiszereket, fel tudjuk hívni a figyelmet a reggeli
fontosságára és az egészséges táplálkozásra.
A honlapunkon (www.madebybees.hu) bõvebben
megismerheti a mézekeinket, különlegességeinket, a
méhészeti termékeket és azok elõnyeit.
Sok szeretettel ajánljuk munkánk gyümölcsét!
Berényi Csaba
bio méhész
Nyársapát
+36703153662
www.madebybees.hu
info@madebybees.hu
https://www.facebook.com/madebybees.hu

ADVENTI KÉSZÜLÕDÉS
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
december 3-án 17 órakor, amikor meggyújtjuk a hatalmas
koszorún az elsõ gyertyát.
Tevékenységükhöz segítséget is kaptak. Perlaki István és
családja, valamint Tóth Róbert fenyõfát, fenyõágakat
ajánlottak fel a betlehem és a koszorú díszítéséhez, valamint
az iskola és a templom karácsonyfáját Bognárné Mászáros
Erika és családjától kaptuk, amit nagyon köszönünk
mindhárom családnak!
Advent elsõ vasárnapja három idõszak kezdetét is jelenti: a
keresztény egyházi év kezdetét, a karácsonyi ünnepkör
kezdetét és természetesen az adventi idõszak kezdetét.
Az elmúlt évekhez hasonlóan Advent elsõ vasárnapján a
templom elõtti mûsort az óvodások, az óvoda dolgozói adták.
Szõke Piroska Andrea, az óvoda vezetõje köszöntötte a
jelenlévõket, majd az ovisok a templomban betlehemes
játékot adtak elõ. Ezt követõen a vendégekkel együtt gyújtottuk
meg az elsõ gyertyát. Természetesen eljött hozzánk a Mikulás
is a kicsik hatalmas örömére.
Az adventi megvendégeléshez a sült zsírt a nagykõrösi
piacról, Koselák Zsolttól kaptuk, amit megköszönünk neki.
December 10-én az általános iskolások, december 17-én
pedig Maczák Tamás atya közremûködésével, a Nyársapáti
Népdalkör, Bimbó Brigitta és Strabán Anna ünnephez illõ
mûsorával gyújtjuk meg az adventi gyertyákat várakozván a
Megváltó, Jézus születésére.
Mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk Advent
2. és 3. vasárnapján is a templom elõtt 17 órakor.
A negyedik vasárnap Szenteste lesz. Ekkor a katolikus
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templomban este 10 órakor kezdõdik a karácsonyi ünnepi
szentmise. A szentmisén a Nyársapáti Népdalkör mûsorát is
hallhatják majd.
Reméljük, hogy ezen a csodálatos estén megtelik az emberek
szíve szeretettel és megtelik Nyársapát temploma is a
magukból békét, hitet, szeretetet és reményt sugárzó
emberekkel.
Nagyné Kovács Éva

MAGYARORSZÁG LEGSZEBB SZÕLÕBIRTOKA
2017. KISBIRTOK KATEGÓRIA
Liszkay Borkúria, Monoszló
A Liszkay-kúria különleges épület, különleges birtokkal
övezve, különleges helyen: egy 21. századi pompázatos
barokk építmény a stílus minden grandiozitásával, némi
toszkán beütéssel, de azért magyaros népi dominanciával, a
Káli-medence és a Badacsonyi-medence határán, a semmi
közepén. A birtok nem csupán attól különleges, hogy a
hazánkban máshol nem található – leginkább Van Gogh
Arles környékén festett képeirõl ismert – tûhegyes ciprusok
övezik, de abban is, hogy itt, ahol alapból csak a fehérszõlõ
engedélyezett, ezen a birtokon a kékszõlõ dominál. A birtok
lényegéhez tartozik az is, amit a képeken nem tudunk
bemutatni: a „hallhatatlanság”. Ilyen csendet, mint itt,
Európában már csak elvétve találhat az ember.
Liszkay úrnak kiválóan mûködnek az érzékszervei. Hogy a
hallása tökéletes, arról a Gellért hotelben rendezett
borszalonokon megtartott zongora-koncertjei során
meggyõzõdhettünk már számos alkalommal. Hogy a szimata
is nagyszerû, hiszen megérezte, hogy ebben a térségben a
kékszõlõ érzi jól magát, és a hegybíróval vívott több éves
küzdelem során sem hagyta magát ettõl eltántorítani. Nem is
mehetett a dolog a szabványos keretek között, a
minisztériumtól kellett kísérleti jellegû kékszõlõ-telepítési
engedélyt kapnia ahhoz, hogy elképzelései szerinti ültetvényét
létrehozza.
Tízhektáros szõlõskertjében, a Pangyér dûlõben – ami az
Országos Szõlõkataszter szerint is az ország kiemelkedõ
adottságú dûlõihez tartozik – 43 ezer tõkét telepített le, 4000
tõke Cabernet Franc-t, ugyancsak 4000 tõke Merlot-t. További
2,5 ha területen Pinot Noirt, de hogy némi fehérbor is legyen
a háznál, kevesebb mint fél hektáron Pinot gris-t, (amit nem
mindenki emleget szívesen Szürkebarátként, hiszen volt idõ,
amikor a cukrozott Rizlinget árulták ezen a néven).
A Liszkay Borkúria szállodaként, rendezvény-központként
is mûködik, az emeleten kilenc szoba található, egytõl egyig
sajátos és egyedi belsõépítészeti kialakítással, hangsúlyos
fürdõszobákkal.
Az épület a népi barokk elemeit stilizálva, újragondolva
nyújt építészeti élményt. Ez egy ünnepi környezet itt a
természet által körülölelve, impozáns terasszal, úszómedencével és szökõkúttal, vagyis a valódi barokk életérzés
visszacsempészése a 21. századba.

Aki mindezt létrehozta, rendkívüli életpályát futott be.
Liszkay Mihályt kissrácként kapta el az ’56-os forradalom
szele, a helyi demonstráció élére állt, nem volt kétséges, hogy
az országot el kellett hagynia a szovjet tankok beözönlését
követõen. Hollandiában landolt, ahol a Montessori gimnázium
elvégzését követõen négy nyelvet sajátított el az egyéb
ismeretek mellett. A vendéglátás felé tendált, és mivel
kiderült, hogy kottaolvasási ismeretek nélkül is ragyogóan
zongorázik, sokszor három állást is betöltve reggeltõl másnap
hajnalig dolgozott, napközben pincérként, éjszaka
bárzongoristaként. Huszonöt éves korában már három étterme
volt, miközben a Hotel Management fõiskolát is elvégezte
Maastrichtben.
A ’70-es évek közepén új kihívásokkal vonzotta õt az
Újvilág, családjával együtt British Columbiában telepedett
le, ahol egy hatalmas ranch menedzsere lett. A boldog évek
a Sziklás-hegységben úgy értek véget, hogy elérkezett a
magyar rendszerváltás híre Kanadába is, és egy ottani
étteremlánc felkérte õt budapesti részlegek felépítésére. A
hazai kereslet nem állt még olyan szinten, hogy a vállalkozás
sikeres lehetett volna, õ viszont visszatérés elõtt egy kicsit
körülnézett hazánkban, és így bukkant rá az egykor szebb
napokat látott, lepusztult, de még romjaiban is impozáns
léptékû monoszlói borpincére. Ráérzett a „genius loci”-ra, a
környék szépségére, ami nem véletlenül viselte a római
korban a „Tvscvlanvm” nevet, hiszen Toscanát idézte akkor
is, most is.
A kóstoló során meggyõzõdhettünk róla, hogy a térség
mezoklimatikus viszonyai igen kedvezõek a kékszõlõ
számára. A 2016-os rozé-tól a majd évtizedes Júlia cuvée-ig
végigkóstolt borsor igen meggyõzõ volt. A tapasztalatok
szerint ez a térség a Balaton-parttól épp akkora távolságban
van a második vonalban, hogy az évi hõösszeg a kékszõlõhöz
még éppen megfelelõ, de a Balatonról visszaverõdõ
napsugárzás idáig már nem ér el, így nem égnek ki a savak,
mindez alkalmas a legnagyobb vörösborok létrehozásához.
A nagyszerû termõtáji értékek, a Barna János vincellérrel
folytatott lelkes és precíz munkavégzés folyamatosan hozza
az eredményeket. Ennek legutóbbi eredménye az idei, 2017es VinAgora aranyérem mellett a különdíj, miszerint a
VinAgora legjobb magyar fajtabora a Liszkay Cabernet
Sauvignon 2012.
Forrás: Bor és Piac 2017/9-10. szám
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Született:
Mészáros Zsolt és Wachner Nikolett
Nyársapát, Táncsics Mihály utca 4.
szám alatti lakosok MILÁN nevû
gyermeke 2017. november 8-án.
Tóth Lóránt és Bárány Katalin
Nyársapát, Arany János utca 3. szám
alatti lakosok MÁTÉ nevû gyermeke
2017. november 12-én.
Köszöntjük az újszülötteket!

HIRDETÉSEK
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
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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

Érd.: 06-20-260-7365

Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet Kíván
Anikó fodrász!

Tanya eladó Második dûlõben, 1,5
szoba, konyha, fürdõszoba. Különálló
konyha pincével és tárolókkal.
Érd.: 06-20-458-8822
Veszélyes fák kivágása, lebontása alpin
technológiával. Fenyõfák, tuják
kivágása, összevágása.
Tel.: 30/340-50-32
Eladó Nyársapát, Szövetkezeti u. 17.
szám alatt lévõ összkomfortos, 1345
m2 területû kertes családi ház.
Melléképültekkel, pincével, ólakkal,
fúrott kúttal.
Érdeklõdni: 70/572-0274

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

Bejelentkezés a fodrászüzletben
valamint a 06-20-485-2913, 53-389106 telefonszámon.
Eladó!

Lakásfelújítás, Vásárlás, Építés fix és
garantált állami támogatásra.
Bóbis Károly Lakástakarék szakértõ
30/9035-099

Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet Kíván:
100 Ft-os bolt Minden Kedves
Vásárlójának

Az árak a házhozszállítás díját
tartalmazzák.

Anikó Fodrászat

hétfõ-szerda-péntek:
délután
kedd-csütörtök-szombat:
délelõtt

Eladó a nyársapáti 0107/17 hrsz-ú
szántó, rét mûvelési ágú, 3332
négyzetméter területû termõföld.
Vételár: 500.000.- Ft.
Érdeklõdni: 06-30/901-9726

Hegesztõ gép, nagy asztal, használt
gázkazán, gyerek kiságy, ajtó.
Nyársapáton házat vagy tanyát vennék
3 M Ft-ig.
Tel.: 30-6838-694

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!

12. oldal

SPORT
2017. november 26-án került megrendezésre a diák és serdülõ
szabadfogású Közép-Magyarország Területi Csapat bajnokság és a
gyermek szabadfogású Skultéty Sándor Emlékverseny Abonyban. A
Nyársapáti Szabadidõ SE is indította a csapatát serdülõ korosztályban.
A selejtezõkben az Érd és Dunaferr csapataival kerültek egy csoportba,
ahol elõször az Érd csapatával kerültek szembe. Ezen a mérkõzésen
az Érd 24-14 arányban gyõzött. A következõ fordulóban a Dunaferr
csapatával egy szoros kiélezett mérkõzésen 25-25-ös döntetlent
értek el a nyársapátiak. Így végül az 5. helyen végeztek.
A csapat tagjai:
Mészáros Ferenc, Kovács Ferenc, Rehor Barbara, Pataki Benõ,
Grünberger Károly, Lõrincz Roland, Torma Brigitta

November 11-én, szombaton a diák II. szabadfogású
országos bajnokságának lebonyolítására került sor,
amelynek a dorogi Városi Sportcsarnok adott otthont.
A viadalra 218-an kvalifikáltak és közülük 192-en
részt is vettek a bajnokságon. A Nyársapáti Szabadidõ
SE két birkózója is szõnyegre lépett Dorogon. Ezúttal
a nyársapátiak egy ötödik helyezést szereztek, amelyet
a 26 kg-ban versenyzõ Kovács Zsolt ért el az igen erõs
mezõnyben.
Eredmények:
26 kg 5. Kovács Zsolt
Pap Ferenc

Kedves Olvasóink!
Gyermek korosztályban is szép sikereket értek el a nyársapáti
birkózók.
Eredmények:
Gyermek verseny:
20 kg 3. hely Báger Dorina
21 kg 1. hely Kovács Roland
22 kg 3. hely Csontos Pál
32 kg 5. hely Báger Barbara és Petrik István
35 kg 3. hely Petrik Csaba
38 kg 5. hely Kecskeméti Norbert
46 kg 2. Hely Molnár Vivien
November 18-án, szombaton a miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium
tornacsarnokában került megrendezésre a serdülõ szabadfogású
országos bajnokság. A megmérettetésen 145 birkózó küzdött
meg a 13 bajnoki címért. A Nyársapáti Szabadidõ SE 2 fõvel
képviseltette magát ebben a korosztályban. A nyársapátiak
végül egy bronzérmet hoztak el a bajnoksáról Rehor Levente
révén a 38 kg-ból.
Eredmények:
38 kg 3. Rehor Levente

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

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, Varga Irén
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu
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

