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ÚJ EGÉSZSÉGHÁZ ÉPÜL NYÁRSAPÁTON

Nyársapát Község Önkormányzata 80 milliós pályázatot
nyújtott be egészségház létrehozására.
A Nemzetgazdasági Miniszter 2017. december 28. napján
támogató döntést hozott, melyrõl örömmel értesítjük
községünk lakosságát.
A megítélt, vissza nem térítendõ támogatás pontos összege
79.846.750.- Ft. Ezen összeg felhasználásával a József Attila
út és az Ugyeri út keresztezõdésénél lévõ önkormányzati
telken kerül kialakításra modern, akadálymentesített
környezetben a háziorvosi rendelõ, a fogorvosi rendelõ és a
védõnõi szolgálat épületegyüttese.

Kis Miklós polgármester

Sok szeretettel hívjuk és várjuk községünk hölgyeit
2018. március 8-án (csütörtök)

16 órára a mûvelõdési házba
NÕNAPI ÜNNEPSÉGÜNKRE,

ahol Kis Miklós polgármester úr köszöntõje után
Arany Zsolt zenés mûsorral köszönti

a falu leányait, asszonyait.

Jöjjenek és töltsünk el együtt egy vidám délutánt!



NYÁRSAPÁTI2. oldal

ISMÉT A SZEMETELÉSRÕL

Kedves Nyársapáti Lakótársaink!

Már nem is tudom, hogy hányszor írtunk a község fõútja
melletti és szinte az összes utcánkat érintõ szemetelésrõl.
Sajnos ez a téma még mindig aktuális. Koroknai Pisti és
a közmunkásaink hetente több kuka szétdobált szemetet,
hulladékot szednek össze az utcákról, az árkokból.
Elõször ráfogtuk a diszkóba érkezõ fiatalokra, de már
nincs ilyen, a szemetelés mégis maradt!
Vagyis ki kell mondanunk, hogy mi nyársapáti lakosok
vagyunk érte a felelõsek! Mi idõsebbek, akik elnézzük
ezt, és a gyermekeinket sem tanítottuk meg, hogy nem
szabad szemetelni. A gyerekek, akik eldobálják a csoki
papírokat, az üdítõs flakonokat, pedig elvihetnék a
szemetesekig is. Igen ám, de mi van a szeszes kisüvegekkel,
csikkekkel? Az biztos, hogy ezt nem gyerekek dobálják
szét!
Gondolkodjunk el ezen még akkor is, ha egyesek ezt csak
apróságnak tartják – mondván, hogy van ennél sokkal
nagyobb gondunk is -, mert mindannyian egyformán
felelõsek vagyunk!

Nagyné Kovács Éva

TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT…

Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2017. december 28-án ülésezett. Nyársapát Község
Önkormányzata Mini vállalkozói zóna kialakítására nyert
pályázatot, melynek ez elõkészületei már elkezdõdtek, most
pedig a közbeszerzési eljárás megindítására került sor.
Elfogadásra került a Településképi Arculati Kézikönyv,
valamint a településkép védelmérõl szóló rendelet is
elfogadásra, amelyek a www.nyarsapat.hu weblapon is
megtekinthetõek. Szükségessé vált a Duna-Tisza közi
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás
módosítása. A Képviselõ-testület elbírálta Füle Dénes
ingatlanvásárlási kérelmét.

Kis Miklós polgármester

MEGHÍVÓ

Nagy tisztelettel és még
nagyobb szeretettel invitálom 
2018. március 1-jén 17 órára

a mûvelõdési házba 
a falu mindazon jóakaratú emberét,

aki BÁRMILYEN MÓDON hozzájárult a
“Nincs kis segítség, avagy mindenki számít”

cipõsdobozos akció lebonyolításához és sikeréhez!

Ezen a napon ellátogat hozzánk a
Székelyhídi Gyermek Jézus Otthon hét gyermeke,

vezetõjükkel, Kovács Ágnessel együtt,
hogy személyesen köszönjék meg adományainkat. 

A székelyhídi gyerekek, a nyársapáti óvodások és a
Népdalkör mûsora után, egy kis vendéglátással is

készülünk. Babgulyás gõzölög majd az asztalon egy kis
meglepetéssel.

Kérem, tiszteljék meg jelenlétükkel a Gyermekeket és
töltsünk el egy kellemes estét együtt!

Köszönettel: Bimbó Brigi

EBOLTÁS
Kérjük a falu kutyatartóit, hogy ne feledkezzenek meg az
éves kötelezõ eboltásról!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. évben az eboltás március
19-tõl – a szokott rendben – történik majd, melyrõl a
Hírmondó márciusi számában pontos információval
szolgálunk.
Tehát ne feledjék, márciusban eboltás!

Nagyné Kovács Éva

HÁROM TENGER RÉGIÓ –
FENNTARTHATÓ MEZÕGAZDASÁG

Varsóban egyeztettek a V4-ek agrárkamarái

A Visegrádi négyek ülésének keretében a legfontosabb
napirendi pont a közös agrárpolitika (KAP) reformjával
kapcsolatos bizottsági kommunikáció megvitatása volt. A
beruházásokra továbbra is szüksége van a kelet-európai
régiónak, ezért a beruházási támogatások elosztásánál
megkülönböztetett figyelemmel kell lenni országainkra.
Természetesen fontosak a jövedelemtámogatások és a
környezetvédelem, de hosszú távon a beruházás jellegû
támogatásokra kell koncentrálnunk, mert a közvetlen
támogatások lehet, hogy hosszú távon kivezetésre kerülnek
a közös agrárpolitikából. Fontos, hogy termelõink olyan
támogatásokat is kapjanak, amelyek idõtállóak, és amelyekkel
a szükséges technológiai innovációt eredményezõ
beruházásokat meg tudják valósítani. Ha újabb célokat
kívánnak bevezetni a KAP 2. pillérébe, akkor az a javaslatunk,
hogy vegyük fontolóra azt, hogy egyes célokat ne ebbõl a
forrásból finanszírozzunk, ilyenek egyes szociális célok,
amelyek nem közvetlenül mezõgazdasági, agrárpolitikai
célok, arra vannak más uniós alapok.
A termelõk egyre kevésbé akarnak vidéken maradni. Ha nem
változik meg a helyzet a mezõgazdasági politikában, akkor
nem lesz ember, aki a földeket megmûveli. Az
állattenyésztéssel így is egyre többen hagynak fel uniós
szinten is, mert nincs ember, az uniós szintû
jövedelemkiegyenlítés ezért elengedhetetlen a
mezõgazdaságban is.
A V5 ülésen részt vett a lengyel agrárminiszter is, aki
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elmondta, mindig is nagy hangsúlyt fektetett az
érdekszervezetekkel való együttmûködésre. A legközelebb
a vidékfejlesztés szakterülete áll hozzá. Március 1. óta egy
ún. „Felelõsségteljes dokumentum” címû stratégia szerint
mûködik a lengyel kormány agrárpolitikája, ezen végrehajtási
dokumentum alapján látja el a vidékfejlesztési célokat; ami
4 pillérre épül, az egyik a kifizetõdõ termelés, a 2. a vidék
életképességének javítása (szociális, társadalmi,
infrastrukturális javítások), 3. vidéki lakosság
diverzifikációja, 4. intervenciók és támogatási eszközök. Fõ
követelésük a KAP reform kapcsán, hogy egyenlõ feltételekkel
mûködjenek a tagállamok.
Kis Miklós Zsolt elmondta, hogy Magyarországon is jó
együttmûködés van a kamara és a kormány között. Ezért sok
feladatot át tud vállalni a kormányszervektõl, többek között
a kérelembeadásokat is mi végezzük. A KAP jövõjével
kapcsolatban a tárgyalások során fontos lesz azokat a
minisztereket is meggyõznünk, akik a
pénzügyminisztériumokat vezetik, mert a legfontosabb

feladatunk a közös költségvetés megõrzése lesz. Csak akkor
tudunk hatékony álláspontot kialakítani, ha már látjuk az
összeget az MFF-bõl. De fontos, hogy csakúgy, mint a
magyar tanácsi elnökség idején 2011-ben elnökségi
következtetést sikerült elérnünk a KAP reformjáról, úgy a
következõ elnökség idején is legyen ilyen tanácsi
következtetés, mert azt figyelembe veszik a jogalkotás során.
Magyar részrõl kiemeltük, hogy a beruházásokra továbbra is
szüksége van a kelet-európai régiónak, ezért a beruházási
támogatások elosztásánál megkülönböztetett figyelemmel
kell rájuk tekinteni. A migráció kezelését vidékfejlesztési
forrásból elutasítjuk. Célunk a költségvetés megõrzése, és a
tanácsi következtetések megalkotása a KAP reformja
témakörében.
A V4 ülésen részt vett Palakovics Szilvia szakértõ, Szedlák
Attila kabinetfõnök és Kocsy Béla külkapcsolati Igazgató.

NAK

UTOLSÓ FELSZÓLÍTÁS
A Nyársapáti Csatornázási Víziközmû Társulat határozatával

megállapította a szennyvízberuházással érintett ingatlanok érdekeltségi
hozzájárulásának összegét illetve fizetési kötelezettségét. A hozzájárulás
megfizetését egyösszegben illetve havonkénti részletekben fizethették –

fizethetik – meg az érintett ingatlantulajdonosok. Azoknak, akik egy
összegben fizettek, illetve akik pontosan fizetik a havi összegeket

megköszönjük jogkövetõ magatartásukat.

Utoljára szólítjuk fel a nem fizetõk figyelmét arra, hogy elmaradásukat
minél elõbb pótolják, mert amennyiben a befizetés elmarad vagy a
részletfizetési megállapodás feltételeit az ügyfél megszegi, úgy a

hátralék azonnal, egy összegben esedékessé válik, melyet az
Önkormányzati Hivatal adók módjára hajt be. Ez azt jelenti, hogy
jövedelmük 33 %-áig letiltásra kerül illetve amennyiben ez nem

lehetséges végrehajtási jogot jegyeztet be az érintett ingatlanra
2018. április hónaptól.

A befizetéssel illetve hátralékkal kapcsolatos részletese tájékoztatást a
Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatalban kérhetnek.

Kis Miklós
intézõ bizottság elnöke
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Január az óvodában

Sajnos a tavaszias idõjárás fel-fel bukkanásával a beteg
gyermekek száma is növekedett januárban az óvodában. A
náthás, fõként vírusfertõzéses gyermekeket megpróbáltuk
kiszûrni a csoportokból, de sajnos voltak olyan szülõk, akik
az óvó nénik kérése ellenére másnap is hozták beteg
gyermeküket, mondván: nem lázas.
2-3 nap alatt a gyermekek többsége túljut az enyhébb típusú
náthás tüneteken, de ilyenkor a legfertõzõbbek. Lehet, hogy
nem jár lázzal a betegség, de a gyermekek többsége ekkor
levertebb, nyûgösebb, ingerlékenyebb. Természetes, hogy
az anya közelsége ilyenkor a legkívánatosabb számukra.
Ezúton is szeretném megkérni a kedves szülõket, hogy ha azt
látják gyermekükön, hogy náthás, levert, szinte
megállíthatatlanul folyik az orra, tartsák otthon egy pár
napig, amíg a kis immunrendszerük már lereagálta a betegséget
és felszabadultan tudnak játszani. Náluk a rossz közérzet nem
csak lázas állapotban jelentkezik. Ilyenkor csak úgy elsírják
magukat, napközben is elég gyakran; pedagógusként és
szülõként is rossz látni, átélni velük ezen idõszakokat.

Fejtetvesség is felütötte fejét a csoportokban. Szerencsére, az
érintett gyermekek és szülõk jól kezelték a helyzetet. Aki
teheti, megelõzés céljából is kezelheti a gyermekek haját.
Vannak különbözõ készítmények, melyekkel csak be kell
fújni a hajat a fertõzés elkerülésére. Ehhez a gyógyszertárban
tudnak segítséget nyújtani.

Betegség után az óvodába csak érvényes orvosi igazolással
érkezhet kisgyermek.
Tetvesség esetén a védõnõ ad igazolást, hogy közösségbe
mehet, és már nem fertõzõ.
Érkezés elõtti munkanap 10.00 óráig lehet jelezni, hogy
másnap a gyermek jön óvodába - csak így tudjuk biztosítani
számára az étkezést.

Februári programjaink:

2018. 02. 17. Jótékonysági Bál
2018. 02. 23. Farsang

Szeretettel várunk mindenkit!

Szõke Piroska Andrea

ÓVODAI HÍREK MEGHÍVÓ
A Nyársapáti Általános Mûvelõdési Központ
Elek Apó Óvodája tisztelettel és szeretettel

meghívja Önt és kedves családját
Jótékonysági Báljára

Idõpont: 2018. 02. 17. (szombat) 19.00 óra

Vendégvárás kezdete: 18.30

Helyszín: Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskola
tornaterme

A jó hangulatról Mondi Károly és zenekara
gondoskodik.

A vacsora 4 személyes sültes tál,
amit a Kisméhecske Kft. szolgáltat:

Szezámmagos rántott csirkemell csíkok, Mustáros
flekken, Aszalt szilvával göngyölt csirkemell, Rántott sajt,

Petrezselymes burgonya, Párolt rizs, Csemege uborka

A büfét a Holdfény Büfé üzemelteti.

Vacsora jegy: 3000 Ft
Támogató jegy: 800 Ft

Jegyek megvásárolhatók: az óvodában, a Coop boltban, a
Lugosi boltban, az Anikó fodrászatban.

A bevételt a nyársapáti óvodás gyermekek
programjaira fordítjuk.

Meglepetés mûsorral, értékes tombola tárgyakkal,
sütemény vásárral várunk minden kedves érdeklõdõt, a

bál szervezõi, az óvoda dolgozói.
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MI NAGYON KOMOLYAN…
Mi a Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskolában nagyon
komolyan vesszük a MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT.
Bevallom, hogy a társadalmi jellegû ünnepek közül ezt a
napot szeretem és tisztelem talán legjobban. HIMNUSZUNK
a világ legszebb nemzeti dala, pedig nem is magyaros
pentaton, hanem németes a dallamvezetése. De a csodálatos
szöveg, ami egyben nemzeti ima is, és az érzelemmel teli
dallam egysége egyedülálló.
A MAGYAR KULTÚRÁBÓL pedig mindkét szó nagyon
fontos és magasztos a jelenlegi európai létben. Magyar az, aki
a magyarságot, csodálatos õsi nyelvét, az egyáltalán nem
könnyû magyar sorsot vállalja. Tehát nem feltétlenül az, aki
a határon belül él, vagy veri a mellét a Himnusz éneklésekor.
A Kultúra pedig alapvetõen Mi vagyunk és természetesen
szüleink, nagyszüleink és õseink. A mi beszédünk, a
tudományunk, a mûvészetünk, a népi alkotásaink, a
televíziónk, a sportunk, a hétköznapi viselkedésünk (a
köszönés, egymás tisztelete, segítése, de a szemetelés is).
Nem mindegy, mit adunk át a gyerekeinknek! Idegen nyelvet,
idegen táncot, idegen viselkedést, vagy az átörökölt, mai
korra aktualizált SAJÁTUNKAT.
Január 23-án a Tornateremben ünnepeltük magunkat és
szellemi-lelki kollektív lényünket. Volt, aki az eredeti szöveget
mondta el kreatívan, volt, aki mondókákat hozott, mások
néptánccal szórakoztattak, a nagyobbak a humor és a tudás
oldaláról közelítették meg az ünnepet. A HUNGARIKUMOK
végtelen felsorolása talán unalmasnak tûnhetett, de
büszkeséggel töltött el mindenkit. Néha a könnyeimmel
kellett küzdenem. De jó lenne, ha mindig ilyen tudatosak és
jók lennének a gyerekek. Akkor talán igazán jó MAGYAR
EMBEREKKÉ fejlõdnének.

Tisztelt Olvasók!

Ezzel a cikkel szeretnék elbúcsúzni, hiszen elkezdtem nyugdíj
elõtti felmentési idõmet tölteni, többet az iskolavezetés
nevében nem írok.

Mindenkinek a saját magából és a Jóistentõl áradó békét és
áldást kívánok.

Tóth Tibor

ISKOLAI HÍREK
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MÛVELÕDÉSI HÁZ HÍREI

NINCS LAZSÁLÁS

Még alig kezdõdött el a 2018-as év, máris beindult a
Nyársapáti Népdalkör élete. Január elején meghívást kaptunk
a Veresegyházi Népdalkörtõl fennállásuk 45. évfordulója
alkalmából tartandó ünnepségükre. Veresegyház városa ezzel
a rendezvénnyel ünnepelte a Kultúra Napját, melyre meghívást
kapott még a Dunavarsányi Népdalkör, az Árgyélus Együttes,
és a Magyar Folk Tiró is melynek tagjai Birinyi József,
Kovács László és a népdalénekes körökben méltán elismert,
gyönyörû hangú Maczkó Mária.
Itt kellett nekünk is megfelelnünk. Izgalommal készültünk a
fellépésre az iskola „Arizóna szobájában” mivel a mûvelõdési
ház ilyenkor zárva tart, de ez nekünk nem akadály.
20-án délután a két sofõrünk (Bárány Pisti és Bethlendy Béla
– akiknek ezúton is köszönjük az önzetlenségét és türelmét)
összeszedte a csapatot és irány Veresegyház. Nagy szeretettel,
frissensült pogácsával, üdítõvel fogadott bennünket a helyi
mûvelõdési ház vezetõje. Gyors citerahangolás, fõpróba,
öltözés, majd egy rögtönzött iskolabemutató után felcsendült
az énekesnõ hangja, megnyitva a mûsort. A helyi polgármesteri
köszöntõ után az ünnepeltek következtek, miután bennünket
szólítottak a színpadra. Ilyenkor aztán remeg kezünk-lábunk
az izgalomtól, de amint megszólal a citera, mindenki
egyemberként összpontosít. Bükki szerelmes dalokból és
délvidéki bordalokból álló népdalcsokrokat énekeltünk, és
boldogan fogadtuk a közönség tetszésnyilvánítását. A mûsor
legvégén oklevelek, emléklapok átadása következett, majd
egy közös énekléssel zárult a városi rendezvény.
Az estébe nyúló finom vacsora és jó hangulatú „danolászás”
után, élményekkel telve indultunk vissza.
Köszönjük Polgármester Úrnak az utazáshoz
rendelkezésünkre bocsátott jármûveket.
Az elkövetkezendõ hetekben a tanult dalok felvételkészre
gyakorlása lesz a feladatunk.

Nagy Erzsébet

A NYÁRSAPÁTI NÉPDALKÖR

VERESEGYHÁZÁN
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elmulasztotta a bál, a zene varázsa.
A mûvelõdési ház nagyterme hangulatos, alkalomhoz illõen
fekete-piros színekben pompázott, a sejtelmes fényt mécsesek
világítása tette varázslatossá.
A házigazda konferanszié boszi – erõsen beteges, repedt
fazék hangján mindenkit szeretettel üdvözölt, külön
köszöntötte az idegenbõl, Abonyból, Ceglédrõl, Csemõbõl,
Nagykõrösrõl érkezett vendégeinket. Sokan már nem elõször
voltak jelen, az öreg boszik pártfogásba vették a fiatalokat.
Ahogy megérkeztek, szinte már azonnal táncra is perdültek
a lányok, asszonyok, a szép boszik, és szépnek éppen nem
mondható vén banyák is jól ropták. Az igazán jó zenét
Törtelrõl Tóth Ferenc és Tóth Dániel szolgáltatta, akik
mindent megtettek a vendégek érdekében. Lehet, hogy
igyekezetüket a félelem is vezérelte a nõi boszorkányok
gyûrûjéban? A kialakult hangulatot csak még tovább fokozta
a Nyugdíjas Tánckar nyitó tánca. Fellépésük fergeteges
sikert aratott. Köszönjük nekik.
A boszorkánykonyhában lehetett lila hagymás zsíros kenyeret
eszegetni, és aki merész volt, ihatott a csodás boszi bóléból,
aminek a pontos összetevõi titkosítva lettek, de annyi azért
tudható, hogy kizárólag természetes növényi összetevõk
alkották olyan magas hatóanyag tartalommal, esszenciával,
hogy a boszik mûködését felerõsítette.
Idén is népszerû volt a „szépségverseny”, melyre 14
boszorkány nevezett be. Nagyon sok szép, fiatal boszi mellett
természetesen indultak a korosabbak is. A gyõzelem érdekében
voltak olyanok, akik nem csak evilági dolgokat is igénybe
vettek, de mégis azok értek el helyezést, akik azt a legjobban
megérdemelték. A zsûri a vén boszorkákat tartotta igazán
szépnek, a fiatalok most háttérbe szorultak. Érdekes, hogy
mindhárom helyezett ceglédi lakos lett. Az elsõ Dobozi Ági,
aki hatalmas léggömb popóval ékeskedett, a második Terjékiné
Márti, aki bicikli meghajtásos söprûvel lovagolt be a terembe,
harmadik pedig Máté Miklósné, egy szintén vén, nagyorrú
boszi lett. Nyereményük természetesen 1-1 söprû, aminek
úgy örült mindenki, mintha nem is láttak volna még ilyen
közlekedési eszközt. A többi felvonuló is kapott ajándékot,
mécsesekkel gazdagodtak. Ajándékkal köszöntük meg a
legidõsebb bálozók részvételét is.
A legvénebb boszitársunk 80 éves volt, a következõk 76 és
73, de nem hiszem, hogy ez a boszorkányoknál komoly kort
jelentene. 11 órára elkelt minden tombola jegyünk, így
elõbbre hoztuk a húzást is.
A fõdíj idén is Tóth Tibor festménye volt, amit nagy örömmel
vitt haza Kállainé Gyöngyi. A második díj Demeter Erikáék
gyönyörû piros-fekete, apró marcipán boszorkányokkal
díszített tortája volt. Ezt azon nyomban el is fogyasztotta
asztaltársaságuk. A harmadik díj a Coop élelmiszer
ajándékcsomagja volt, amit szintén köszönünk a felajánlónak.
A kevés pihenõ idõben beszélgettünk, megbeszéltük, hogy a
szépség megtartása nem annyira lényeges, sokkal inkább az
egészségünk elvesztése miatt aggódunk, ezért próbáljuk
követni a legújabb életmód trendeket, igyekszünk tudatosan
élni, legfõbb vágyunk, hogy 100 éves korunkban is el tudjunk
jönni a mulatságra.
Reggel felé elköszöntünk egymástól azzal, hogy jövõre ismét
találkozunk.

TÉLEN IS JÓKEDVÛEN –
MÁR HARMADIK ALKALOMMAL

Szinte naptári pontossággal minden év januárjában
megrendezzük Nyársapáton a Boszi bált. Itt a tél, rövidülnek
a nappalok, sokan levertnek érzik magukat, rossz hangulatról,
fáradtságról panaszkodnak.  Mindezeket egy csapásra
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A szervezést, elõkészítést és díszítést Törökné Révész
Annának, Szõke Piroskának, a sok-sok segítséget, az étel-
italt Hartyányiné Icunak, a nagyon jó képeket Gubacsi
Viktóriának köszönjük.

Minden vendégnek köszönjük a tombolát és a jókedvet, amit
hoztak a III. Boszi Bálra, Nyársapátra.

A Szervezõ Boszi Bizottság

BOSZI BÁL

KÉPEKBEN
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EURÓPAI SIKER

2018. január 18-21. között került megrendezésre a Mondain
Fajta Európa Kiállítás Kerekegyházán a városi
sportcsarnokban. Több európai ország Mondain tenyésztõi
hozták el kedvenc galambjaikat a nagy megméretetésre. A
kiállított több mint 700 Mondain 9 színváltozatban volt
látható.
A bírálatot nemzetközi szintû küllembírálók végezték és
minõsítették a gyönyörû fajtát.
Nyársapát színeiben Öhler Tibor sportgalambász is
képviseltette magát 6 db galambjával szalagos kék és kékderes
színosztályban.
A gyõztesek végsõ kiválasztásnál már csak a legszebb
egyedek kerültek versenyre.
Ezek az egyedek már 97 pontos Champion minõsítésû
madarak voltak.
Ezek után választotta ki a nemzetközi bizottság a
legeredményesebb, legszebb egyedet.
Öhler Tibor Deres Mondain galambja Grand Champion
minõsítést szerzett. Ez azt jelenti, hogy Európa legszebb
Deres Mondain galambja Öhler Tibor tenyészetébõl
került ki.
Ez a fantasztikus eredmény lelkiismeretes, szakszerû és
szeretettel végzett munkája gyümölcse, melyhez szívbõl
gratulálunk!

Nagyné Kovács Éva

FARSANGI HAGYOMÁNYOK, NÉPSZOKÁSOK

A katolikus egyházi kalendárium szerint a farsang ünnepe
vízkereszt és hamvazószerda közé esik, melyhez számtalan
népi hagyomány kapcsolódik. A párválasztás mellett a
farsang lényege a szabályok felrúgása és kigúnyolása. Az
álarcok és a maszkok viselése is erre vezethetõ vissza: a
névtelenség, az „arctalanság” biztosítja Vince-nap Siklóson
a mindenki számára a féktelen mulatozást.
Vízkereszt napja mindig január 6-a. A bibliai hagyomány
szerint a pap ekkor szenteli meg a tömjént és a vizet, melyet
azután a kereszteléshez is használnak – innen ered a nap neve
is.
Hamvazószerda azonban változó ünnepnap, mindig a húsvétot

megelõzõ 40. nap. A hagyomány szerint a hamvazószerdát
megelõzõ nap – húshagyó kedd – a farsang utolsó napja,
amikor még gátlástalanul lehet lakomázni, mivel azután
kezdõdik a húsvétig tartó böjti idõszak.
A farsang farka
A szokások és hiedelmek zömének szempontjából többnyire
farsangvasárnap, farsanghétfõ és húshagyókedd alkotja az
igazi farsangot. A záró három napot “farsang farkának“ is
nevezik. Ezek a felszabadult mókázás igazi napjai. „Felkötjük
a farsang farkát” - mondták még jó ötven éve is az idõsebb
emberek, ha farsang idején meglátogatták a rokonokat,
barátokat, ismerõsöket, vagy szórakozni mentek. Régi
hagyomány a Balaton-felvidéken az „asszonyfarsang”, melyet
mindig farsanghétfõn rendeznek. Ekkor a lányok, asszonyok
férfiruhába bújtak, és férfi módra mulattak egész nap.
A népi kalendáriumban különleges nap a hamvazószerda
utáni csütörtök, amikor felfüggesztették a böjtöt, hogy
elfogyaszthassák a megmaradt farsangi ételeket: ez volt a
zabáló-, torkos- vagy tobzódócsütörtök. Néhány éve – nagy
sikerrel – a hazai éttermek újraélesztették ezt a hagyományt,
és jelentõs kedvezményekkel várják a vendégeket. Érdemes
tehát már most beírni a naptárba február 17-ét, Torkos
Csütörtök napját.
A legendák hava
A farsangkor még több, olyan jeles nap van, amely köré
legenda szövõdött az évszázadok során, s amelyeket a
néphagyomány máig õriz. Január 22. Vince napja - termésjósló
nap: “Ha megcsordul Vince, teli lesz a pince” – tartja a
közmondás. E napon a szõlõtermelõk figyelik az idõjárást:
ha szép, napos az idõ, akkor jó, ha ködös, borús, akkor rossz
bortermés várható szüretkor. A drávaszögi falvakban ún.
vincevesszõt metszettek, amit a meleg szobában vízbe
állítottak, s abból, hogy mennyire hajtott ki, a következõ év
termésére jósoltak. A kopácsi gazdák szerint sok bort kell
inni ezen a napon, hogy bõ legyen a termés. Mind a
vincevesszõ hajtatása, mind pedig a pincelátogatás a magyar
nyelvterület más részein is szokás volt, és a borvidékeken
mára egyre inkább újraéledõ hagyomány, ilyen a Vince-nap
Siklóson vagy a villányi Pincérõl pincére program is.
Február 2. Gyertyaszentelõ Boldogasszony napja - egyházi
ünnep, azonban az emberek idõjósló napnak is tartották. Ha
ezen a napon a medve kijön a barlangjából, és enyhe idõt
talál, még visszabújik, mivel akkor hideg idõ várható a
maradék télre, ha viszont csípõs hideget, akkor a tél hamar
véget ér. A gyertyaszentelés szertartását sok helyen megtartják
még ma is. A szertartás elõtt minden tüzet eloltottak, majd
az új tüzet megáldották, azután az áldott tûzrõl a gyertyákat
meggyújtották, majd körülhordozták. A gyertyának azt a
végét, ami még nem égett le, a híveknek illett hazavinni, hisz
ez jó szolgálatot tett a ház körül. A szentképek háta mögé
tették a gyertyát és égiháború, lidérc veszély, villámlás vagy
isten haragja esetén a gonosz erõk ellen használták, és ezzel
világítottak. Az utolsó kenet feladásakor a pap ezt a gyertyát
helyezte a haldokló kezébe, meggyújtva, és errõl vettek
lángot a ravatalhoz is.
Február 3-a Balázs-napja: gyertyát és almát szenteltek, s
ezeket a gyermekek torokfájásakor gyógyítására használták.



NYÁRSAPÁTI10. oldal

A balázsolás ma is élõ hagyomány. Ez az ünnep Szent Balázs
püspök nevéhez fûzõdik, aki azzal tette feledhetetlenné
magát az utókor számára, hogy egyszer megmentett egy fiút,
akinek halszálka akadt a torkán. Hálából a fiú anyja ételt és
gyertyát adományozott számára. Azóta a torokfájósok különös
becsben tartják ezt a dátumot, az õket ápolók pedig ilyenkor
parázsra vetett alma héjával füstölik meg a szenvedõket,
hogy ezáltal a betegséget, fájdalmat okozó gonoszt elûzzék
belõlük. Ha ezen a napon templomba mentek, akkor a pap két
összekötött égõ gyertyát tart a hívõk nyakához, és arra kéri
Istent, hogy Szent Balázs püspök esedezésére óvja meg az
áldást kérõt a torokbajtól.
Ezen kívül Balázs napját az egészség- és termésvarázslás, a
gonoszûzés, a madárûzés, és az idõjárásjóslás napjának is
tartották régen. Szokás volt, hogy a magyar szõlõsgazdák a
földjük négy sarkában megmetszettek egy-egy tõkét arra
számítva, hogy Balázs így majd megvédi a szõlõket, és
szõlõéréskor elûzi a madarakat, így azok nem tesznek kárt a
termésben.

Forrás: www.utisugo.hu

Farsangi fánk recept:
(kb. 40 darabhoz)

Hozzávalók:

1 kg liszt
6 dl tej

5 dkg élesztõ
4 db tojássárgája

1 dl olaj
2 csapott evõkanál cukor

1 csipet só

Elkészítés:

1 dl cukros tejben felfuttatjuk az élesztõt. Tálba szitáljuk az
1 kg lisztet, közepébe mélyedést csinálunk, beleöntjük a
felfutatott élesztõt, a 4db tojássárgáját és egy csipet sót.
Ezeket összedagasztjuk és jól kidolgozzuk! Pihentetni hagyjuk
kb. fél órát. Mikor már jól megkelt a tésztánk, akkor
apródonként gyúrás közben hozzádolgozzuk az 1 dl olajat.
Mindezek után hagyjuk újra megkelni. Kelés után kiöntjük
a lisztezett nyújtótáblára és kézzel szépen kihúzogatjuk, mint
a rétes tésztát, hogy ne jöjjön ki közüle a levegõ. Kiszaggatjuk,
hagyjuk még kb. 10-15 percet kelni, közepébe mélyedést
készítünk és forró olajban kisütjük úgy, hogy elõször fedõ
alatt az egyik oldalát, majd fordítás után fedõ nélkül pirosra
sütjük a másik oldalát is. A végén vaníliás porcukorral
megszórjuk!

Jó étvágyat kívánok!

Kiss Andrea

A MOHÁCSI BUSÓJÁRÁS EREDETE, TÖRTÉNETI ÉS

NÉPRAJZI ÁTTEKINTÉSE

A mohácsi sokácok messze földön ismert népszokása, a
busójárás idejét a tavaszi napfordulót követõ elsõ holdtölte
határozza meg. Régen Farsangvasárnap reggelétõl
Húshagyókedd estéjéig tartott a mulatság. A Farsang utolsó
csütörtökjén a gyermekek öltöznek maskarába.
A busójárás a más népek hiedelemvilágában is megtalálható
télbúcsúztató, tavaszköszöntõ, oltalmazó, termékenységet
varázsló ünnepek családjába tartozik.
Mohácson a hagyomány eredetét a törökûzés legendájával is
magyarázzák. A mondának – mely szerint a Mohács-szigeti
mocsárvilágba menekült õslakos sokácok megelégelve a
rabigát, ijesztõ álarcokba öltözve, maguk készítette zajkeltõ
eszközökkel, az éj leple alatt csónakokkal átkelve a Dunán,
kizavarták a törököket Mohácsról – aligha van történeti
alapja. A város 1687-ben szabadult fel a török uralom alól,
s a sokácság nagy arányú betelepítése csak mintegy tíz évvel
ezután kezdõdött meg. Minden bizonnyal a balkáni eredetû
sokácok korábbi hazájukból hozták magukkal a szokást,
mely aztán Mohácson formálódott tovább és nyerte el mai
alakját. A népszokás megjelenésérõl a XVIII. század végérõl
vannak az elsõ adatok.
A busó öltözete régen is olyan volt, mint ma: szõrével
kifordított rövid bunda, szalmával kitömött gatya, amelyre
színes, gyapjúból kötött cifra harisnyát húztak, lábukon
bocskort viseltek. A bundát az öv vagy marhakötél fogta
össze derekukon, erre akasztották a marhakolompot.
Kezükben az elmaradhatatlan kereplõt vagy a soktollú, fából
összeállított buzogányt tartották. A leglényegesebb azonban,
ami a busót busóvá teszi: a fûzfából faragott, hagyományosan
állatvérrel festett birkabõrcsuklyás álarc.
Az így beöltözött busókat kísérik a jankelék, akiknek az a
szerepe, hogy távol tartsák az utca népét, fõleg a gyerekeket
a busóktól. Hamuval, liszttel, ma már csak ronggyal vagy
fûrészporral töltött zsákjukkal püfölik a csúfolódó
gyerekhadat. A lefátyolozott arcú nõket és a lakodalmas
viseletbe öltözött férfiakat, továbbá a karneváli jelmezû
alakokat maskarának nevezik Mohácson.
Régen a tülkölõ, kereplõ, kolompot rázó és „bao-bao!”-t
ordítozó busócsoportok tulajdonképpeni célja az volt, hogy
házról-házra járva kifejezze jókívánságait, elvégezze
varázslatait és részesüljön azokban az étel-ital adományokban,
amiket sehol sem tagadtak meg tõlük.
A mai busójárás a Kóló téren kezdõdik. A beöltözött busók,
jankelék, maskarák itt gyülekeznek, itt találkoznak a Dunán
csónakokkal átkelt busók az ágyús, az ördögkerekes, a
szekeres, a kürtös, a teknõs és más busó csoportokkal. A régi
elöltöltõs busóágyú dörejére a különbözõ csoportok a fõutcán
át bevonulnak a város fõterére, ahol szabad farsangolás
kezdõdik. Ezt követõen a Duna-parton és a környezõ utcákban
iszonyú zajt keltve ünneplik a farsangot. Szürkületkor
visszatérnek a fõtérre és a meggyújtott óriási máglya körül
táncolnak, dévajkodnak az emberekkel. Ezzel ér véget a
Farsangvasárnap.

Forrás: www.mohacsibusojaras.hu
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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.

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

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

Eladó!

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!

HIRDETÉSEK

ANYAKÖNYVI HÍREK

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

Meghalt:

Patik Ferencné Nyársapát,
Szövetkezeti u. 25. szám alatti lakos
2018. január 9-én, 82 éves volt.

Emlékét õrizzük!
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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

SPORT

Január 13-án Nyársapáton a 2018-as év elsõ birkózó versenye került
megrendezésre. A diák II. kötöttfogású és a nõi valamint gyermek
szabadfogású meghívásos versenyen nyolc szakosztály 115 fiatalja
mérte össze a tudását. A nyársapátiak 6 fõvel képviseltették magukat
és szép sikereket értek el.

Eredmények:

gyermek I.
20 kg 2. Báger Dorina
22 kg 3. Csontos Pál
32 kg 2. Petrik István

Diák II.
35 kg 5. Petrik Csaba
46 kg 3. Báger Roland
50 kg 3. Krenyóczi Martin

Lány
35 kg 2. Báger Barbara
42 kg 2. Molnár Vivien
58 kg 3. Torma Brigitta

Január 27-én a Budapesti Honvéd SE által rendezett II. Honvéd Kupa
felnõtt kötöttfogású minõsítési versennyel kezdõdött meg a 2018. évi
versenyszezon a birkózóknál. A tíz súlycsoportos viadalon közel
hetven birkózó vett részt. A Nyársapáti SZSE versenyzõi 2 fõvel
képviseltették magukat.
A nyársapátiak egy döntõben voltak érdekeltek. Az 55 kg-ban
Kecskeméti Krisztián két technikai tus gyõzelem után jutott az
elõdöntõbe ahol ceglédi Török Tamással küzdött meg a döntõbe
kerülésért. A mérkõzés szoros kiegyenlített mérkõzést hozott és
végül a 3-3-as végeredmény Krisztiánnak kedvezett és ezzel Õ
birkózhatott az elsõségért az ugyancsak ceglédi, de januártól a
Honvédban birkózó Andrási Józseffel. A döntõben Krisztián az elsõ
menetben egy intés és pörgetés után 3-0-ra vezetett. A második
menetben egy intés után a lenti helyzetben kétszer is megintették így
3-3-ra alakult a mérkõzés. Ez még mindig Krisztiánnak kedvezett.
Majd továbbra is lenti helyzetben Andrási akcióját Krisztián
megkontrázta, de a bírók 3-2-re az ellenfélnek ítélték a szituációt
és így a vége 6-5 lett az ellenfele javára. Ezzel a második helyen
végzett. Krisztián a következõ hétvégén a felnõtt kötöttfogású
válogatott kerettel Zágrábban nemzetközi versenyen vesz részt
ahol lehetõsége lesz visszavágni a vereségért.
63 kg-ban Kecskeméti Ferenc egy gyõzelem és két vereség után
a súlycsoportja harmadik helyén végzett. Ezek az eredmények
biztatóak a jövõre nézve mivel mind a ketten még junior
korosztályúként állhattak fel a dobogóra a felnõtt mezõnyben.
Sõt Krisztián a junior mellett a felnõtt válogatottságot is
kivívhatja ebben az évben.

Eredmények:
55 kg 2. Kecskeméti Krisztián
63 kg 3. Kecskeméti Ferenc

Pap Ferenc

12. oldal


