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A munkálatok befejezéséig kérjük, hogy kerüljék,
a Nyársapát dûlõ, Öreg dûlõ, Erdõ dûlõ, Homoki dûlõ

és a 941. hrsz.-ú dûlõ külterületi utakat.

Köszönjük!

MEGKEZDÕDÖTT A KÜLTERÜLETI

UTAK FELÚJÍTÁSA!

Sok szeretettel hívjuk és várjuk községünk hölgyeit
2019. március 8-án (péntek) 16 órára

a mûvelõdési házba
NÕNAPI ÜNNEPSÉGÜNKRE!

Jöjjenek és töltsünk el együtt egy vidám délutánt!
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2019. január elsejétõl NYÁRSAPÁT település
kéményseprõipari közszolgáltatója a katasztrófavédelem
kéményseprõipari szervezete. Ezzel a változással a
településen a lakossági tulajdonú ingatlanok és a
társasházak égéstermék-elvezetõinek rendszeres
felülvizsgálatát a katasztrófavédelem szakemberei
végzik el.

Továbbra is elengedhetetlen, hogy évente legalább egyszer
mindenki ellenõriztesse a fûtõkészülékét. Fûtési
technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a
készülékek szabálytalan kivitelezése, illetve a karbantartás
és a rendszeres mûszaki felülvizsgálat elmulasztása. A
rendszeresen karbantartott fûtõkészülék nemcsak
biztonságos, hanem gazdaságosabban is mûködtethetõ.

A katasztrófavédelem az alábbi rövid útmutatóval igyekszik
segíteni a lakosságot, ami tartalmazza a kéménysepréssel
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat:

Amennyiben családi házban él és a házba nincs bejegyezve
gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprés ingyenes. A
kéményseprõ akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos
idõpontot foglal.

-Ezt megteheti online  a
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlap
ügyfélszolgálati oldalán, az Ügyfélszolgálat –
Idõpontfoglalás elektronikus ûrlap kitöltésével.

-Telefonon az elõhívó nélkül, ingyenesen mûködõ
1818-as számot hívják. (Rövid adatvédelmi információk
után válasszák a 9-es, 1-es majd ismét az 1-es gombokkal
az Idõpontfoglalás menüt, ahol a bejelentkezõ ügyintézõ,
a hívó adatainak felvételével elindítja a vizsgálati idõpont
egyeztetési folyamatát. A katasztrófavédelem munkatársa
visszahívja az ügyfelet, és megbeszélik az ellenõrzés napját
és idejét.)
Normál tarifával hívható számok: 06-70/641-8532, 06-70/
667-9888.

-E-mailben, a levelet az
ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre küldve.

-Postai úton a BM OKF GEK részére címzetten,
1903 Budapest, Pf.: 314. címre küldve.

-Személyesen a Pest Megyei Ellátási Csoport
irodájában – 2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1., valamint
1165 Budapest, Diósy Lajos u. 28. alatt – hétfõnként 8.00
– 20.00, a hét többi munkanapján 8.00 – 14.00 óráig
biztosított a személyes ügyintézés lehetõsége.

-A külföldön tartózkodó állampolgárok a +36 (1)
550-1858 helyi díjszabással hívható telefonszámon érik el
ügyfélszolgálatunkat.

Amennyiben családi házban él és a házba be van jegyezve
gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprést egy-, vagy
kétévente kötelezõ megrendelni egy kéményseprõcégtõl.
A megrendelés gyakorisága attól függ, hogy milyen
fûtõeszköz van a kéményhez csatlakoztatva.
Ha a házban szilárd tüzelõanyaggal fûtenek, akkor évente,
ha gázzal, akkor kétévente. A kéményseprésért fizetni kell.
Az alábbi linken letölthetõ egy táblázat, amelyben ki lehet
keresni, hogy az ország adott településén mely
kéményseprõcégektõl lehet megrendelni a munkát:
http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/kemenysepres/
Orszagos-nyilvtart-20180322.xls.

-A katasztrófavédelem minden kéményseprõje
végzett szakmunkás, arcképes igazolvánnyal rendelkezik,
egységes munkaruhát visel.

-Felszerelésük korszerû és teljes, minden szerszámuk
és mérõmûszerük biztosított.

-Készpénzt nem kezelhetnek, ahol megrendelésre
díjköteles munkát végeznek, azt utólag, számlán kell
megfizetni.

Molnár Károly
Kéményseprõipari Pest megyei Ellátási csoportvezetõ

TÁJÉKOZTATÓ

KÉMÉNYSEPRÕIPARI VÁLTOZÁSRÓL
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Az elmúlt napokban gyógyszerkiváltás során értesültem
róla, hogy gyógyszertárunk életében a közeljövõben jelentõs
változások várhatóak. Ezért megkértem gyógyszerészünket
dr. Balla Csabát, hogy röviden foglalja össze milyen
változásokra, újításokra számíthatnak a nyársapáti lakosok.
Tájékoztatóját az alábbiakban adjuk közre:
Elõször is szeretném megköszönni a tájékoztatás ezen
formájának lehetõségét, hiszen így gyorsan és széles körben
tudunk hiteles információval szolgálni a gyógyszertárunk
életében eddig bekövetkezett és az ezután várható
változásokról, újításokról.
Bizonyára sokan értesültek róla, hiszen a Nyársapáti
Hírmondóban is olvashatták, hogy gyógyszertárunk alapítója
és tulajdonosa, dr. Nagy Béláné gyógyszerésznõ az elmúlt
év folyamán eltávozott közülünk. Az ûrt, melyet hagyott
maga mögött, nehezen tudjuk pótolni, sok nehézséggel
kellett az elmúlt idõszakban megküzdenünk. Próbáltuk
mindezt úgy véghezvinni, hogy ebbõl a nyársapáti lakosok
minél kevesebbet érezzenek meg, és ez ne okozzon a
betegellátásban semmilyen fennakadást. Ezen
nehézségeknek és megoldandó feladatoknak a betegek
számára talán legszembetûnõbb részét, a gyógyszertárban
feltûnõ, eddig szokatlan gyógyszerészek személye jelentette.
A vezetõnõ távozásával keletkezett gyógyszerész
hiányunknak és a mûködéshez szükséges feltételeknek
ugyanis csak napi szintû helyettes gyógyszerészek
bevonásával tudtunk megfelelni. Míg nekem a mindennapos
vezetõi teendõknek kellett megfelelnem a ceglédi
patikánkban, addig itt a kollégák igyekeztek Nyársapát
ellátását a lehetõ legmagasabb szinten biztosítani.
Ezen nehézségünk idén január elejétõl megoldódni látszik,
hiszen gyógyszertárunk életébe és munkájába
bekapcsolódott új kolléganõnk dr. Zsadányi Márta.
A személyemre nehezedõ vezetõi feladatok ellátásának
többlet terhe miatt, februártól Õ fog kijárni a
fiókgyógyszertári feladatok ellátása céljából. Kérem,
fogadják Õt bizalommal, forduljanak hozzá nyugodt
szívvel, hiszen tapasztalt szakgyógyszerész. Hozzám
hasonlóan bizonyára Õ is a legjobb tudása szerint igyekszik
majd ellátni feladatát.
A másik, valószínûleg még nagyobb horderejû változás
terveink szerint majd ez év tavaszára várható, ugyanis az
új nyársapáti egészségház átadását követõen Kis Miklós
polgármester úr jóvoltából, a régi védõnõi épületet
gyógyszertárunk birtokba veheti és a törvényi elõírások
szerint történõ átalakítását követõen oda fogunk költözni.
Az új helyen is szeretettel várjuk majd betegeinket,
igyekszünk minél barátságosabb és élhetõbb
fiókgyógyszertárat kialakítani. Praktikus és kényelmi
szempontokat is szolgál majd költözésünk, hiszen így még
a mostaninál is közelebb lesz egymáshoz az orvosi rendelõ
és a gyógyszertár, valamint esztétikusabb és tágasabb
környezetben tudjuk majd fogadni a hozzánk betérõket.

Kérem fogadják ezen változásokat és újításokat bizalommal,
hiszen így tudunk majd a kor elvárásainak és igényeinek,
illetve a nyársapáti lakosságnak a legjobban megfelelni!
S végezetül szeretném megköszönni azt a közel másfél
évtizedet, melyet napi szinten itt, kedves kis falujukban
tölthettem. Soha nem fogom elfelejteni azt a hétfõi napot,
mikor elõször kellett úgymond egyedül a gyógyszertár
pultja mögött állnom 2004. augusztus 23-án. Kedvesen és
bizalommal fogadtak, sok ismerõst, barátot szereztem, sok
újszülött kisgyermek érkezését köszönthettem, akik azóta
már bizony felcseperedtek, és sajnos sok ember távozásának
is tanúja lehettem, akik hiánya és emléke örökre tovább
él bennem. Legszebb ifjú éveimet tölthettem köztetek,
együtt örültünk házasságkötésünknek, gyermekeink
születésének és a mindennapi élet kisebb-nagyobb
történéseinek. Ezen évek nem múltak el nyomtalanul
bennem. Bátran kijelenthetem, más ember, jobb ember,
tapasztaltabb és érettebb felnõtt vált belõlem ez idõ alatt.
Külön szeretném kiemelni és szeretném megköszönni dr.
Gyáfrás Sándor háziorvos úrnak és a mellette dolgozó
asszisztenseknek fáradhatatlan munkáját. Heti többszöri
alkalommal konzultáltunk a betegek terápiájáról a
zökkenõmentes betegellátás érdekében. Mindig készséggel
álltak a megoldandó feladatok elé és maximális
segítõkészséget tanúsítottak gyógyszertárunk felé.
Köszönök mindent! Kérem, bátran és bizalommal
forduljanak hozzám, keressenek meg, ha bármilyen
segítségre és tanácsra van szükség! Készséggel állok
továbbra is minden nyársapáti lakos rendelkezésére!
Mindenkinek kívánok minden jót, de legfõképpen jó
egészséget!
Kedves Csaba! Azt hiszem, hogy minden nyársapáti
nevében kívánok neked és munkatársaidnak további sok-
sok eredményes, gondtalan évet szakmád, és magánéleted
terén is. Természetesen az új gyógyszerészt is ugyan olyan
szeretettel fogjuk fogadni, mint ahogyan Téged, és reméljük,
hogy néha azért kilátogatsz majd hozzánk!

Köszönettel és tisztelettel: Nagyné Kovács Éva

ELKÖSZÖN A GYÓGYSZERÉSZÜNK…

VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT

Védõnõ: Véghné Godó Anikó védõnõ

Várandós és nõvédelmi, valamint csecsemõ-, és
kisgyermek tanácsadás:

Hétfõ: 12 – 14 óra között

Telefon: 06-30-949-3873
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A Nyársapáti Általános Mûvelõdési Központ nagyterme adott helyet a 2019. évi községi rendezvényekkel
kapcsolatos kerekasztal beszélgetésnek, ahol több mint húsz - Nyársapát kultúráját segíteni szándékozó -
ember gyûlt össze.
A beszélgetés célja az elõttünk álló feladatok minél jobb, pontosabb, kreatívabb, teljesebb végrehajtásának
elõsegítése volt. Ezt a falu közösségének is fontos feladatot csak közösen, összefogva, együtt gondolkodva
valósíthatjuk meg, melyhez lakossági segítséget is szívesen veszünk, várunk.
2019. január 28-án hétfõn 16 órakor lefektetett alapokra szeretnénk építkezni, amihez szeretnénk megtudni
a község lakosságának építõ jellegû véleményét is.
Az alábbi kérdõív kitöltését szeretnénk kérni, akik szívesen segítenék kulturális munkánkat.

A kitöltött kérdõíveket az óvoda postaládájába kérjük bedobni név nélkül.

Köszönettel: Szõke Piroska Andrea

EGYÜTT KÖZÖSEN A KULTÚRÁÉRT!

3. Milyen ötlete van, ami segíthetné a szervezõk munkáját, és a helyi értékek ápolását?

KÉRDÕÍV

1. A jelenlegi rendezvényeinknél mi az, amit jónak ítél, amiért kilátogat a kúria parkjába?

2. Mi az, ami nem nyeri el tetszését, amin szívesen változtatna?
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Fiat 126 napot rendeztek idén is
Magyar Károly vezetésével a
szervezõk a minikocsi tulajdonosok
örömére, szokás szerint január 26-án.
A kis Polskik a hagyományos
felvonulás után a kanyargós, jeges
Bognár Gokart Pályán végezték a
nehezebbnél-nehezebb vezetési
gyakorlatokat. A Polski Fiat 126p
Baráti Kör fõszervezõjét kérdeztem a
szép hagyománnyal rendelkezõ autós
találkozó elõzményeirõl.
-Az autózás veszélyes üzem.
Szeretnénk segíteni rutin szerzésében,
hogy ne a belváros utcáin rodeózzanak.
2007 kora nyarán szerveztem az elsõ
Kis Polski Keleti Autók Találkozóját
a ceglédi Euro Petrol és egy
magánszemély nagy portáján.
Saját pénzünkbõl és az önkormányzat
csekély támogatásával három évig
mûködött is ez a játékos szabadidõs

FIAT 126 NAP

program. Aminek elsõrendû célja a
fiatal kis polskis és más márkájú
autóval rendelkezõ gépkocsivezetõk
közlekedésének a meglévõnél még
biztonságosabbá tétele. Az ország
minden szegletébõl jöttek a „kicsi
kocsik”. Évrõl-évre lelkes fiatal csapat
verbuválódott össze, akik különféle
közlekedési szituációkban
kipróbálhatták a sofõr készségüket.
Elõfordult olyan esztendõ is, amikor
még a Cegléd Városi
Rendõrkapitányság Közlekedési
Osztályának munkatársai is kivonultak,
akik egy autóvezetési szimulátorral
tesztelték a próbára jelentkezõ ifjakat.
Sajnos az anyagi forrásaink
megcsappantak, ám a lehetõségeinkhez
mérten változatlanul megrendezzük a
vezetés biztonságát erõsítõ találkozót.
Mert a vezetési tudást egy életen át
kell erõsíteni mindenkinek!

Természetesen szívesen láttunk minden
autóst (márkafüggetlenül) a téli jeges
úton való biztonságos közlekedés
ismereteinek elsajátítására és
gyakorlására. Nem mindegy, hogy
hány közlekedési balesetben meghalt
fiatalt temetünk, vagy a traumatológiák
osztályai gyakorlatlan vezetõkkel
legyenek tele. Ezen a napon minden
jogosítvánnyal rendelkezõ vezetõnek
ott kellene lenni, hogy ki próbálja
magát a csúszós jeges úton! Szomorú
tapasztalat, hogy amikor hazánkban
leesett pár centiméteres hó, autók
tömkelege árokban landol, megpördül,
kisodródik. Errõl szólnak a hírek.
Ezúton szeretnék közlekedés biztonsági
nappá tenni minden évben január 26-
napját. Mi a „kicsi kocsi” csapata újra
ott leszünk! – tájékoztatott Magyar
Károly.

Kõhalmi Dezsõ
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ÓVODAI HÍREK

Egy hóeséses téli napon, január 23-án ismét ellátogattunk a nagycsoportosokkal a nagykõrösi mûvelõdési ház
színháztermébe, ahol megtekinthettünk egy mese-elõadást, amelynek a címe: Csalavári Csalavér. A négy alkalomra
szóló mesebérletünk 3. elõadása volt ez.
A mese egy ravaszdi rókáról szólt, aki  huncutságával alaposan felforgatta az erdõ többi lakójának az életét.  Persze,
mint minden mese, ez is jóra fordult, a gyerekek vidáman tapsoltak, és szurkoltak az erdei állatoknak. Nagyon
hangulatos, zenés élményben volt részünk. A díszlet és a jelmezek ötletesek és igényesek voltak.
Hazautazás közben megcsodáltuk a januári havas táj szépségeit. Élményekkel gazdagodva, kicsit megfáradva érkeztünk
vissza a mi ovinkba.

SZÍNHÁZBAN JÁRTUNK…

Hálával tartozunk Csilló Attilának és a közremûködõknek
egy olyan életre szóló élményért, amit még mi felnõttek
se tapasztalhattunk meg ezelõtt.
Január 26-án a csodálatos idõjárás lehetõvé tette, hogy a
kiscsoportosok lovasszánra szállhassanak. A békés lovak
patkókopogása és a hó ropogása jelezte, hogy az erdõ-
mezõ még tiszta hó-födte tájain jártunk.
Valódi vadlessel is felért ez a kaland, hisz a csodás
madarak, vércse, fácán, varjú után nyulakat, sõt egy
õzcsapathoz is láthattunk testközelbõl.
Mindenkinek szívbõl ajánlom ezt a feltöltõdési,
kikapcsolódási lehetõséget, aki örömet szeretne szerezni
gyerekeinek, ismerõseinek.

EZÜSTSZÁNKÓT HAJT A DÉR…

Egy új kezdeményezés a maci csoport
részérõl, hogy gyertyaszentelõhöz
közeledve górcsõ alá vesszük a téli
álomra szenderült medvéket.
Megismerkedtünk a maci család
tagjaival, megbeszéltük mivel
táplálkoznak, miért alszanak télen a
barlangban.
Medvés verseket énekeket tanultunk,
barlangot építettünk és ott bent
mondogattuk azokat. Behozhatták a
gyerekek otthoni macijukat és egész
héten azokról olvastuk a meséket.
Macikat gyurmáztunk. Pénteken pedig
az óvónénik bábelõadását tekinthették
meg óvodásaink, melynek címe:
„Miért alszik a medve télen?„
Reméljük, ha valóban elõbújik, sötét
hideget talál, így már nem kell sok
idõ a várva várt tavasz beköszöntéig.

MACI HÉT AZ ÓVODÁBAN!

Óvó nénik
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2019 januárjában jelent meg az országos Magyar
Fúvószenei és Mazsorett Szövetség 2018-as

évösszegzõ lapja, melyben megjelent a
Fortuna Mazsorett Együttes bemutatkozó rovata.

A kiadvány hamarosan elérhetõ lesz
a települési könyvtárban is!

Jelen rovatban a FanFár újságban
megjelent cikk másolatát olvashatják!

A MAGYAR FÚVÓSZENEI ÉS MAZSORETT SZÖVETSÉG ORSZÁGOS

KIADVÁNYÁBAN A FANFÁR ÚJSÁGBAN A FORTUNA MAZSORETT EGYÜTTES!

A Fortuna Mazsorett Együttes 2017-ben kezdte meg mûködését Nyársapát szívében Szûcs Anikó mazsorett oktató, és Szõke
Piroska Andrea mûvelõdési központ vezetõ közremûködésével. A településen élõ óvodás és iskolás korosztályú gyermekek
jókedvvel és vidámsággal töltik be minden alkalommal az együttes környezetét. 2018-ban nyertek felvételt a Magyar
Fúvószenei és Mazsorett Szövetség tagszervezetébe, melynek örömhírét az elsõ bemutatkozó fellépésük napján kapták meg.
A Fortuna Mazsorettek elsõ csoportja a Krajcár nevet kapta, mely tükrözi az oktatójuk és a gyermekek szüleinek szemében,
mekkora értéket, kincset rejtenek magukban a csoport kisleányai és kisfiúi. Az együttes igen szép és eredményes startindító
tanévet tudhat maga mögött. Nagy sikert arattak az óvodabál és a Lecsófesztivál nagyközönsége elõtt, melynek sikere
magával hozta a mazsorett oktatás jövõjét, szépségét. Jelen létszámuk családias, ám folyamatosan bõvülõ, aminek nagyon
örülnek! A jövõbeni céljaik között igen sok terv szerepel. Elsõsorban a mazsorett szeretetét, a közösség formálását és a
fellépések rutinját tûzték ki maguk elé. Külön öröm számukra a szülõi közösségük hangulata, és az óvoda, iskola és
mûvelõdési központtal folytatott kapcsolatok összetartása és nyitottsága. Emellett fontos szempontba sorolandó, hogy egyre
több rendezvényre kéri fel az együttest a települési programok szervezõsége. A jövõben szeretnék megmutatni tudásukat
településen kívül is. Remélik, hamarosan eljutnak a szövetség és a szövetség tagszervezetei által szervezett országos
fesztiválok egyikeire is.

Szûcs Anikó

A Fortuna Mazsorett Együttes Krajcár és Fantázia csoportja nevében kívánunk minden kedves olvasónak egészségben,
boldogságban, sikerekben gazdag boldog újesztendõt a 2019-es évre! Köszönjük a szülõk, az óvoda, az iskola és
a mûvelõdési központ dolgozóinak és vezetõségének a 2018-as év alatti együttmûködést.
„Örömöd sok legyen. Bánatod semmi, segítsen az Isten boldognak lenni. Legyél mindig vidám, örülj minden
szépnek, én így kívánok nektek boldog újévet!”

Szûcs Anikó FME vezetõje

FORTUNA MAZSORETT EGYÜTTES

MINDENKI SZIGETE A FORTUNA MAZSORETT EGYÜTTES

cikk elektronikus forrása: http://mafusz.hu/fanfar-ujsag/
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ISKOLAI HÍREK

Himnuszunk születése napját, január 22-ét, legújabb kori
történelmünk avatta a Magyar Kultúra Napjává.
Ez az a nap, amikor fõhajtással emlékezhetünk meg
legfontosabb közös kincsünkrõl, amely egy kicsit
megkülönböztet bennünket más népektõl.
Nem különb és nem több, mint más nemzetek kultúrája, de
mégis különös töltettel bír: Nemzetmegtartó erõvel, amely
összeköt bennünket Nyársapáttól Gyimesbükkig, Budapesttõl-
Pozsonyig, Európa szívétõl a különbözõ földrészeken át.

Mi, magyarok fontos küldetést kaptunk az Istentõl! Európa
védõbástyájává avatott bennünket a történelem. És álltuk az
idõk viharait.
Magyar kultúránk, hagyományaink ápolása nem
magyarkodás!
Amikor megemlékezünk dicsõ nagyjainkról vagy egy-egy
történelmi eseményrõl, akkor tiszteletbõl cselekszünk.
Tiszteletbõl õseink iránt és példát mutatva a jövõ
generációjának. Rajtunk áll, hogy félvállról vesszük-e
kötelességünket vagy teljes mellszélességgel kiállunk
hagyományaink mellett!
A kultúra napja akkor válik igazi ünneppé, ha feladataink
jegyében számvetést is készítünk:

-Ápoljuk és õrizzük-e anyanyelvünket?
-Tiszteljük-e és továbbadjuk-e hagyományainkat,

népszokásainkat?
-Megtanítjuk-e gyermekeinket a tiszteletteljes

köszönésre, a kulturált viselkedésre és öltözködésre, és az
étkezések kultúrájára, az ünnepek kultúrájára, az imára?

-Neveljük-e gyermekeinket otthon az õszinte beszédre,
a becsületességre, embertársaik iránti tiszteletre, együttérzésre,
felelõsségvállalásra, munkára?

-Neveljük-e õket a nyelv, a kultúra iránti szeretetre,
tanulni vágyásra?

-Megtanítjuk-e õket a családjuk, a falujuk, a hazájuk
iránti szeretetre?

A kultúra nemcsak tudást és mûveltséget hordoz, hanem
erkölcsöt is. A magyar kultúra továbbadását senki más nem
végzi el, csak mi magunk!
Magyarországon Kölcsey Himnusza elõtt, két néphimnuszt
is énekeltek. Az „Ah, hol vagy magyarok tündöklõ csillaga”
és a „Boldogasszony anyánk” c. éneket.

MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Egy anekdotikus feljegyzésben az idõs Erkel így emlékezett
vissza nemzeti imádságunk megzenésítésének a pillanataira:
„Csend van. Ülök és gondolkodok. Hát hogy is kellene ezt
a Himnuszt megcsinálni? Elém teszem a szöveget, olvasom.
Megint gondolkodom. És amint így elgondolkozom, eszembe
jut az én elsõ mesteremnek a szava, aki Pozsonyban tanított.
Azt mondta: fiam, amikor valami szent zenét komponálsz,
mindig a harangok szava jusson eszedbe. És ott a szoba
csöndességében megzendültek az én fülemben a pozsonyi
harangok. Áhítat szállt meg. A kezem a zongorára teszem, és
hang, hang után olvad, egy óra sem telik belé, és megvan a
Himnuszunk.”
A maga nemében Himnuszunk egyedi az európai népek
himnuszai között. Ezt hagyta ránk örökül a 33 éves Kölcsey,
a szatmárcsekei szoba csendjében.
A reformkorban az identitástudat erõsítésének legfontosabb
eszköze a magyar nyelv ügye volt. Nagyjaink is ráébredtek
arra, hogy magyar kultúra nem létezhet magyar nyelv nélkül.
A nyelvünk a legnagyobb nemzeti kincsünk, mely vagyoni,
társadalmi helyzetünktõl, lakóhelyünktõl függetlenül a miénk,
magyaroké. Óvnunk és vigyáznunk kell rá, de nem aranyos
kalitkába zárva, hanem továbbadni, hogy szálljon apáról
fiúra, anyáról lányra.
A kultúra kovácsai, vasverõi: az óvónõk, tanítók, tanárok,
könyvtárosok. Köszönet érte nekik és hála.
A kultúra nem kifizetõdõ, nem hoz hasznot! – emlegetik
sokszor.
A kultúra ápolását és megõrzését, valamint továbbadását
nem pénzbeli haszon reményében tesszük, hanem
természetesnek tûnõ kötelességünket teljesítjük!
Mindenki a maga portáján, az iskolában, a templomban, a
hivatalban, a közösségben és otthon a családban!
Népmûvészetünk, irodalmi, zenei, képzõmûvészeti
hagyományaink, épített örökségünk köteleznek minket a
méltó folytatásra. Meg kell köszönnünk és meg kell becsülnünk
a magyar kultúráért, a magyar nyelvért dolgozó emberek és
közösségek elhivatottságát, mindennapi helytállásukat és
erõfeszítéseiket.
Szívbõl kívánom mindenkinek, aki a magyar kultúráért
felelõsséggel tartozik, aki nem kis erõfeszítések árán teszi a
dolgát, hogy e mai nap igazi ünnep legyen, azzal a szent
meggyõzõdéssel, hogy amit teszünk, azzal népünket,
nemzetünket, jövõnket szolgáljuk.

Dancsó Rozália
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ÜNNEPSÉG KÉPEI
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Iskolánk ebben az évben 50 éves. Április elején szeretnénk néhány napot
az évfordulónak szentelni.

Kérem, hogy akinek van jó ötlete, hogy mit szeretne csinálni, látni ezen
a héten, legyen szíves jelezze! (személyesen, telefonon, facebook-on)

Keressük a sportszeretõ volt diákokat!
Foci, kézilabda, kosárlabda csapatokat szeretnénk összehozni,

és egy jót játszani.
A hetet egy jótékonysági bállal szeretnénk zárni. Erre keresünk olyan

szépséges tárgyakat, amelyek alkalmasak arra, hogy új tulajdonosra leljenek.
Várjuk a felajánlásokat is!

Köszönjük!

Az iskola közössége

KEDVES NYÁRSAPÁTIAK! KEDVES „ÖREGDIÁKOK”!
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MÛVELÕDÉSI HÁZ HÍREK

HAGYOMÁNYTEREMTÉS AZ ARANYHOMOKON

Nyársapátra megyünk – újságolom
ismerõsömnek. Mit lehet ott látni? –
kérdez vissza. Nos, amíg magam sem
jártam ott, nehéz lett volna rá érdemben
válaszolni. Most már tudom, hogy sok
mindent, és olyat is, amiért érdemes
visszajönni.
Lelkes csapatot ismertem meg
látogatásomkor, akik tenni akarnak a
faluért. Bizonyára nem mindenkiben
lobog úgy a tettvágy, mint Bimbó
Brigittában, de róla majd késõbb. Most
csak annyit: kell, hogy legyen egy mag,
olyan emberek, akik meglátják az
adottságokat, amelyeket talán nem is
becsülnek meg annyira a helyiek, vagy
nem mérik fel az értékét. Ehhez
sokszor el kell kicsit távolodni, hogy
visszatérve ráérezzünk, mi az, ami
piacképes, ami érdekelné akár a
turistákat is.
Pest megyében, Cegléd és Nagykõrös
szomszédságában vendégeskedünk, az
Aranyhomokon. Ottjártunkkor a
homok inkább sárrá változott,
zötykölõdnek a minibuszok, kerülgetve
a tócsákat, a nagy novemberi esõzések
idején ugyanis a talaj nem bírta egyik
napról a másikra felszívni a vizet. De
kellett is nagyon az esõ.
Mint Kis Miklós polgármestertõl
megtudom, még fiatal a falu,
legalábbis papíron. Bár története az
Árpád-korban kezdõdött, csak 1954-
ben vált, több évszázad után, újra
önálló közigazgatási településsé.
Nincsenek még hagyományaink – teszi
hozzá õszintén a település vezetõje, de
hagyományt teremteni is lehet. Ezen a
téren az utóbbi pár évben sokat
fejlõdött a falu: a lecsófesztivál már
híres, de van itt sok egyéb olyan
attrakció, amelybõl egy osztrák falu
már aranyat termelt volna ki,
turisztikai bevétel formájában.
A mindenféle tartósítószer nélküli
dzsemek, a kézmûves sajtok, és az a
sokféle „disznóság”, amivel fogadják
a vendéget, ínycsiklandó. A
villásreggeli – aperitifnek a bársonyos
szamócapálinka, a fél órával elõbb

kisült töpörtyû, a házi májas, a
kolbászok, a friss, puha kenyér, a
paprika, paradicsom, lila hagyma, ami
nem utazott ezer kilométereket -
finomabb, mint bármelyik ötcsillagos
szálloda Sunday Brunch-e.
De még csak most következik a
desszert: jókedvû, dalolni sem rest
asszonyok sütik a helyi specialitást, a
nyársapáti sajtos tekercset, amely nagy
tepsikben pirul, a tetejét hol
szezámmaggal vidámítják, hol
köménymaggal. Mindenhogy eteti
magát, nekem legjobban
szilvadzsemmel tunkolva ízlett, ennek
az alapanyaga is itt termett persze
valamelyik szomszéd kertben. De a
hölgyek nem amatõr módon
dudorásznak ám: a helyi és környékbeli
rendezvények rendszeres fellépõje a
többszörös Aranypáva minõsítésû
Nyársapáti Asszonykórus, akik a jövõ
évi hazai és külföldi
vendégszerepléseikre már pályázati
pénzbõl csináltatott új kékfestõ
ruhájukban mennek.
Bár már adott az ipari park területe,
irodával, tárgyalókkal felszerelve,
egyelõre még bérlõkre vár. Fõleg
mezõgazdaságból élnek itt az emberek,
mind a 2100, akiknek egyharmada
tanyákon lakik. Rangos helyezést értek
el – nem elõször – az országos
tanyaszépségversenyen. Merthogy
ilyen is van, és itt bizony nem a smink
számít!
A többnyire önálló kis-és
középgazdaságokban fõleg fóliás
zöldségféléket, meggyet, szilvát,
barackot, illetve szamócát
termesztenek. Strawberry Fields
Forever – dúdolom magamban az
örökzöld Beatles dalt, miközben
sétálunk a novemberi szemerkélõ
esõben a gyönyörû, dús tövek között.
A speciális technológiának
köszönhetõen különösen erõs palánták
születnek itt, hogy aztán május végétõl
hetekig szamócáktól legyen illatos a
környék.
De nemcsak a gyomor lakik jól, hanem

 a szem is, merthogy látnivaló szintén
bõven akad. 1995-ben lakossági
összefogással kezdõdött meg a
katolikus templom építése Török
Ferenc Kossuth- és Ybl-díjas építész
tervei alapján, amelyet 2004 májusában
szenteltek fel.
A település történelmébe leginkább a
Szarka kúriában található gyûjtemény
enged bepillantást. A kiállítás néprajzi
részének különlegessége, hogy
nyársapáti emberek hozták ide a
tárlókban lévõ anyag minden darabját.
Az erdei iskola két felhúzott jurtája
nemcsak virtuális élményeket nyújt: a
gyerekek a gazdag vadásztrófea
gyûjteménybõl sokat tanulhatnak, és
izgalmasabb így, mint egy száraz
biológia órán. Várják a kisebb létszámú
iskolai csoportokat, baráti társaságokat,
akik szeretik közelrõl megtapasztalni
az alföldi természetet, a csendet, a jó
levegõt. Vadászok is laknak itt majd,
összeállt az enteriõr képe is. A
polgármester – ügyesen – ingyenes
Facebook csoportoktól szedte össze a
kényelmes ülõalkalmatosságokat, és
maga ment érte…
A Nyársapát-Csemõ-Cegléd határán
lévõ Bognár Gokart Park szórakozási
lehetõséget nyújt, gyerekeknek és
felnõtteknek egyaránt, az ország
leghosszabb, 830 méteres épített
pályáján. Mi most minibusszal
kanyarogtunk rajta végig, de gokarttal
biztos izgalmasabb.
A homoki bor mindig közkedvelt volt,
az utóbbi idõben pedig szakmai rangja
is emelkedett. A Füle Családi Borászat
homoki pincéjében fahordós érlelésû
borokkal és hagyományos ízekkel várja
a falusi vendégasztal köré
gyülekezõket. Füle Dénes nem elsõ
generációs borász: szép címkéjû
palackjain megörökítette az õsöket, lett
is nagy sikere a mutatós palacknak.
Mindezt persze meg kellene mutatni,
és jól kellene eladni. Bimbó Brigittát
nemrég hívta vissza szülõfalujába Kis
Miklós polgármester. E pár hónap alatt
csodát persze nem lehet tenni, de a
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fiatal erdészhölgy pontosan látja, hogy
a lecsófesztiválon kívül bõven lenne
itt még turisztikai attrakció, volna mit
megmutatni a turistáknak. Egyelõre
nincs sok szálláslehetõség, de mivel
Nyársapát alig másfél órára van
Budapest belvárosától, talán nem is
ennek a megteremtése a legfõbb teendõ
ma, hiszen a környéki nagyobb
városokban meg lehet aludni. De

gondolkodnak persze abban is, hogy
vendégházakat alakítsanak ki.
A fõvárosból ide látogatók szerint –
akik közül sokan hívei, rendszeres
vevõi a termelõi piacoknak - nagy
sikere lenne egy olyan boltnak, ahol a
helyi termékeket lehet megvásárolni,
a sajtok, húsfélék, zöldségek,
gyümölcsök, lekvárok iránt bizonyára
élénk lenne a kereslet.

Kár, hogy mindezt nem lehet kapni a
budapesti piacokon – sóhajtottak
többen a kóstoló alatt.
De ahogy másoktól hallom, nem
könnyû bejutni a nagy piacokra, és ha
nem száll be valaki a fránya árkar-
tellbe, tán még pórul is járhat. Inkább
tehát – ha helyben nem fogy el a sok
finomság – a termelõi piacokon lenne
érdemes elõbb kicsit körülnézni.

Hagyományainknak megfelelõen 2019.
január 12-én ismét megrendezésre
került – immár negyedik alkalommal
– a Boszibál Nyársapáton.
Reggel csalhatatlan téli idõjárásra
ébredtünk, idén nem fukarkodott a
hóval és a hideggel a természet, de a
rossz idõ sem volt akadálya
programunknak. Este 6 órakor kezdtek
gyülekezni a vidámságra vágyó lányok,
asszonyok. Elõkerültek a hosszú
szoknyák, kalapok, varázspálcák, de a
varázslásba biztosan egy kis hiba is
becsúszott, mert a boszik nem igazán
ismerték fel egymást. A gondos
arcápolás ellenére minden öreg banya
ráncos, bibircsókos orrú, hiányos
fogazatú maradt. A fiatal boszik
felkenték a ragyogást fokozó sminket,
kiemelték az arcukat a mélyfekete
pillákkal, és vörös ajkakkal.
Végre egy olyan alkalom, amikor az
extrém külsõ is megengedett, sõt elõny.
A mûvelõdési ház nagyterme fekete-
pirosban pompázott, égtek a
varázsgyerták, mécsesek, füstölõk. Az
udvaron égett a tûz, ahol készült a
finom fûszeres forralt bor. Ennek
összetevõje titkos volt, nem
tartalmazott mesterséges alapanyagot,
de a hangulatot biztosan megalapozta.
Az asztalon hamuban sült pogácsák
várták a vendégeket, akik batyuikból
elõvarázsolták a finomabbnál finomabb
étkeket, hurkát, kolbászt, csirkecombot,
édességeket és itókákat.
Minden évben próbálunk valamilyen
újdonságot hozni egyben megtartani a
jól bevált dolgokat egymás öröméért,
ami nem egyszerû feladat ismerve a
boszik temperamentumát.

BOSZIBÁL

Dr. Elek Lenke
A Magyar Újságírók Országos Szövetsége,  Turisztikai szakosztályának elnöke

A zene a szívünkig hatol, azt mindenki
szereti, így roptuk is rendesen. Ez
évben is Tóth Ferenc és Tóth Dániel
szolgáltatta a talpalávalót mindenki
megelégedésére. Szemmel láthatóan
nem volt gond az idõsebb boszik
állóképességével sem, nem sajgott
senkinek a dereka, lába, fejfájásra sem
panaszkodtak. Öröm volt nézni a
mulatozó boszikat. A felfokozott
hangulat közepén megjelent a
nyugdíjas tánckar, akik kalinkát adtak
elõ a boszorkányok hatalmas tapsa
közepette. A „szépségverseny” most
is a csúnya boszik sikerét hozta, pedig
igazán csinos versenytársaik is akadtak.
A zsûrinek nehéz dolga volt, de
vállalták a feladattal együtt járó
esetleges veszélyeket is. Különdíjat
kapott a fiatal, csinos, sikkes, nagyon
jó stílusú boszi kettõs, Zsadony Rita
és Szeri Kata. Harmadik helyezett egy
rettentõ randa, félelmetes boszorka,
Máté Ferencné Marcsi lett. A második
helyet a csinos és okos, megújulni
mindig tudó többszörös gyõztes,
Dobozi Ági és macskája, Kovács
Zsuzsanna csípte el. A gyõztes Fehér
Márta lett motorizált és kivilágított
seprûjén lovagolva, mely alig bírta el
hatalmas, párnányi hátsóját. A
felvonulók igyekeztek a zsûri kedvében
járni és örömet szerezni ötletes
jelmezével a többieknek is, de
mindenki nem nyerhetett. Mint minden
évben, most is a boszorkányok
jármûve, seprû volt a nyeremény.
Mindenkinek gratulálunk! Éjfélkor
elérkezett a várva-várt tombolasorsolás.
Igen tréfás tombola tárgyakat hoztak
vendégeink. A boszik itt is próbálták

befolyásolni a sorsolást, de ez csak
keveseknek sikerült. Mindenki a
festményért, a népdalkör CD-jéért,
illetve egy kakukkos óráért harcolt.
Fõdíjunk, Tóth Tibor festménye nem
repült el Nyársapátról, egy igen boldog
helyi boszi vitte haza. A CD egy törteli
bálozó nyereménye lett, aki láthatóan
nagyon örült szerzeményének. A
kakukkos órát a legidõsebb, 82 éves
ceglédi boszitársunk hozta, melyet
baráti asztaltársaságukból nyert meg
egy szerencsés ceglédi vendég.  Mi is
köszöntöttük egy jelképes ajándékkal
Ibolya nénit, aki jelezte, hogy jövõre
is itt szeretne lenni. Arra kért
mindnyájunkat, hogy õrizzük meg ezt
a hagyományt, maradjunk ilyen
vidámak, ötletesek.
Hajnalban már mindenki fáradt volt,
így hazarepültek a boszik. Búcsúzáskor
mindenki megígérte, hogy jövõre
ugyanitt találkozunk. Ez az élmény
nagyon sokáig elkísér mindenkit,
ugyanis úgy érezzük, hogy ez a vidám,
kulturáltan együtt szórakozó társaság
szinte egy baráti közösség lett. Csak
rajtunk múlik, hogy az együtt töltött
pár óra milyen értéket jelent nekünk,
résztvevõknek. Köszönjük a festményt
Tóth Tibornak, a Nyugdíjas Tánckar
mûsorát és a felajánlott CD-t, Bozóki
Jánosnak a finom borát, Hartyányiné
Icu segítõ közremûködését.

Köszönjük, hogy eljöttetek! Csaljunk
egymás arcára jövõre is mosolyt!

Törökné Révész Anna



NYÁRSAPÁTI  HÍRMONDÓ
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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!
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Született:

Rehor Zsolt és Nyitrai Zsuzsanna
Nyársapát, Nyilas d. 3. szám alatti
lakosok BENCE ZSOMBOR nevû
gyermeke 2019. január 8-án.

Cseh Béla és Sukó Emese Nyársapát,
Széchenyi u. 49. szám alatti lakosok
JÁZMIN nevû gyermeke 2019.
január 13-án.

Regdon Tamás és Kovács Lilla
Nyársapát, Iskola u. 2. szám alatti
lakosok LILI nevû gyermeke 2019.
január 21-én.

Ranyhóczki János és Balogh Margit
Nyársapát, József Attila út 1. szám
alatti lakosok PAMELA nevû
gyermeke 2019. január 25-én.

Nagy István és Hajzer Beatrix
Nyársapát, Csücsök d. 13. szám alatti
lakosok NOEL nevû gyermeke 2019.
január 26-án.

Köszöntjük az újszülötteket!

Eladó tanya Nyársapáton!

Nyársapát dûlõ 15 szám alatt egy 3368
négyzetméteres tanya eladó.
Tel: 06303587792

Anikó Fodrászat

hétfõ-szerda-péntek:
délután

kedd-csütörtök-szombat:
délelõtt

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

HALASIÉK TÜZIFA KFT.

Vékony akác
3.400.- Ft/q

Vastag akác
3.600.- Ft /q

Hasított vastag akác
3.800.- Ft/q

Nyárfa
2.000.- Ft /q

Tölgy, bükk, gyertyán gurigázva  
3.200.- Ft/q,

hasítva
3.400 Ft/q

Az árak a házhozszállítás díját
tartalmazzák.

Érd.: 06-20-260-7365

20 db 6 m-es vas  öntözõcsõ eladó.
Érd.: 18:00 után 70-3800-219

Nagykõrösön Tázerdõ dûlõben tanya
eladó. Bekerített terület, 2 szoba, konya,
fúrott kút, villany.
Irányár: 2.500.000.- Ft
Érdeklõdni: 06-20-3148-407

Villanybojlerek javítása, -
vízkõmentesítése. Villanyhálózat
felújítás. Áramfogyasztás ellenõrzése.
Kapcsolók – konnektorok, lámpatestek
– fénycsõ – armatúrák javítása, cseréje.
Tel.: 06-20-928-8334 , 06-53-358-029

Viola utca 2. szám alatti családi ház
eladó.
Érdeklõdni: 06-30-578-1427
06-20-340-3676

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!

14. oldal


