XXIV.
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április 10.

288. szám

MEGHÍVÓ
Nyársapát Község Önkormányzata 2017. április 29-én rendezi meg
MAJÁLISÁT a Szarka-kúria udvarán.
Töltsük el közösen, fõzõcskézéssel, szórakozással ezt a szép tavaszi napot!
Várjuk a civil szervezetek, baráti társaságok, családok, munkahelyek jelentkezését.
(Fõzési szándékukat kérjük, hogy elõre jelezzék a mûvelõdési házban,
a 06/70/430-4565 telefonon, vagy a szarka@nyapatmuvhaz.t-online.hu e-mail címen.)

Program:
10 órától Fõzõhelyek elfoglalása
„Fõzz magad, finom hazai ízek” indul az április végi családias fõzõcske
Nyársapáti gazdák pálinkájának kóstolója
10 óra A rendezvényt megnyitja Kis Miklós polgármester úr
10-19 óráig a kúria múzeumi kiállítótermei várják látogatóikat
13-14 óráig a gyerekeknek lufi hajtogatás, arcfestés
Színpadunkon:
14.30 órától az óvoda, az általános iskola és a TETZ alapfokú
mûvészeti iskola fellépõi adnak mûsort.
Réfi Ildikó és Molnár Máté néptánc mûsora
15.30 óra Nyársapáti Népdalkör énekel
16 óra Bimbó Brigitta mûsora
16.30 óra NUSIKA énekel
17.30 óra Nyugdíjas Tánckar mûsora
18 óra HENNA ÉS SIHELL FERRY fellépése
19 órától 24 óráig UTCABÁL Dj BERO-val
(A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.)
Mindenkit szeretettel vár:

Kis Miklós polgármester

Minden kedves Nyársapáti lakosnak
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok!
Kis Miklós polgármester

2. oldal
Nyársapát Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A §-a alapján pályázatot hirdet
a Nyársapáti Általános Mûvelõdési Központ igazgató
(magasabb vezetõ) álláshelyének betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony 3 hónap
próbaidõ kikötésével
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ
A vezetõi megbízás idõtartama:
A vezetõi megbízás határozott idõre, 2017. június 1-tõl 2022.
július 1-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2712 Nyársapát, József Attila út 22.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó
lényeges feladatok:
A Nyársapáti Általános Mûvelõdési Központ igazgatója
egyúttal a Napközi Otthonos Óvoda intézményegység vezetõje
is, melynek keretében feladata az óvodáskorú gyermekek
oktatásának-nevelésének megszervezése. Az igazgató ellátja
a Napközi Otthonos Óvoda, a Szarka Mihály Mûvelõdési és
Szabadidõ Központ, Könyvtár és Közérdekû Muzeális
Kiállítóhely intézményegységekbõl álló intézmény irányítását,
szakszerû és törvényes mûködésének megszervezését. Felel
az intézmény szakszerû, hatékony és törvényes mûködéséért,
a takarékos gazdálkodásért.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, valamint a pedagógusok elõmeneteli rendszerérõl és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történõ végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
- felsõfokú, szakirányú egyetemi, fõiskolai végzettség és
szakképzettség
- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi
szakképzettség
- szakirányú, legalább 5 éves szakmai gyakorlat
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
- magyar állampolgárság
- büntetlen elõélet cselekvõképesség
- az intézményben pedagógus munkakörben fennálló,
határozatlan idõre, teljes munkaidõre szóló alkalmazás vagy
a megbízással egyidejûleg pedagógus munkakörben történõ,
határozatlan idõre teljes munkaidõre szóló alkalmazás
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
- legalább 1-3 év vezetõi gyakorlat
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- felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),
- “B “kategóriás jogosítvány, saját gépjármû használat
lehetõsége
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- pályázó részletes szakmai életrajza
- az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel együtt 3
példányban
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító
okiratok másolata
- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi
szakképzettséget igazoló okirat (oklevél, leckekönyv)
másolata
- szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás
- nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez
- nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott
véleményezõk részére pályázata tartalmának megismeréséhet
- nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételt
- amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történõ
tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat
Az állás betölthetõségének idõpontja:
2017. június 1.
A pályázat benyújtásának határideje:
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán
történõ megjelenéstõl számított 30 nap. A pályázati kiírással
kapcsolatosan további információt Kis Miklós polgármester
nyújt a 06/53/589-202-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak Nyársapát Község Önkormányzat
címére történõ megküldésével (2712 Nyársapát, Arany János
u. 11). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot: 458/2017., valamint a beosztás
megnevezését: ÁMK igazgató.
- Személyesen: Kis Miklós polgármester, 2712 Nyársapát,
Arany János u. 11.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleményezési eljárást követõen, a pályázók meghallgatása
után Nyársapát Község Önkormányzat képviselõ-testülete
dönt. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a
pályázati eljárást érvénytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017.május 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Nyársapáti Hírmondó – 2017. április
- Oktatási és Kulturális Közlöny – 2017. április
- Nyársapát Község honlapja – 2017. március
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TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT...
Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2017. március 03-án és 2017. március 10-én rendkívüli ülést
tartott. A Képviselõ-testület 2017. március 13-ai hatállyal
visszavonja a Nyársapát Község Önkormányzat Képviselõtestületének 18/2015. ( VII. 23.) számú önkormányzati
határozatával Benkó Hajnalka Krisztinának, a Nyársapáti
Általános Mûvelõdési Központ intézményvezetõjének adott
határozott idejû intézményvezetõi (magasabb vezetõ –
igazgató) megbízását. Nyársapát Község Önkormányzat
Képviselõ-testülete a Nyársapáti Általános Mûvelõdési
Központ igazgatói állás pályázati kiírásáról döntött. A pályázat
elbírálásig – 2017. március 13-tól 2017.május 31-ig – az
intézmény vezetésével Dombóvári Judit közalkalmazottat
bízza meg.
Kis Miklós
polgármester

EBOLTÁS
Az ebek veszettség elleni kötelezõ oltására
NYÁRSAPÁT községben összevezetéses formában
még egy idõpontban lehetõséget biztosítunk:

PÓTOLTÁS
2017. április 23. vasárnap 9-11 óráig Szarka-major
Az oltás díja ebenként 3.500.- Ft + féregtelenítõ.
Felhívjuk a kutyatartók figyelmét, hogy szíveskedjenek
magukkal hozni az eb elõzõ oltásakor kapott, sorszámmal
ellátott többlapos oltási könyvet is.
Csak a chippel ellátott kutyák olthatók be!
Március hónapban már a megszokott 4 különbözõ
helyszínen – a Szarka-majorban, a Csemõ dûlõben, az
Összekötõ dûlõben, az Ugyeri úton - és 6 idõpontban volt
lehetõség az ebek oltására. Az ott megjelent kutyatartóknak
köszönjük a felelõs részvételt!
Az elmúlt évek gyakorlata azt mutatja, hogy sokan a
pótoltások alkalmával tesznek eleget kötelezettségüknek.
Sajnos ez évben azt tapasztaltuk a két vasárnapi pótoltáson,
hogy még mindig várnak a gazdik az utolsó összevezetéses
lehetõségre. Még mindig sok kutya oltatlan Nyársapáton!
Az is marad? Remélem, hogy nem.
Családjuk, embertársaik és állataik védelmében oltassák
be kutyáikat!
Köszönjük Kis Miklós polgármester úrnak és Török
Páléknak az Ugyeri út 17. szám alatti lakosoknak, hogy
ilyen kényelmes helyet biztosítottak most és az elõzõ
években is az eboltás részére!
Nagyné Kovács Éva

ÚJ DROGPREVENCIÓS PROGRAM
A rendõrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelõzése
érdekében a 2014/15-ös tanévtõl új szolgáltatással áll a
szülõk, családok rendelkezésére.
A program minden általános- és középiskolában tanuló
gyermek családja számára elérhetõ. Szakemberünk szülõi
értekezleten, fogadóórán, telefonon vagy elektronikus
levélben nyújt tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntetõ
igazságszolgáltatást érintõ kérdésekben.
Az Önök drogprevenciós tanácsadója:
Név: Kókai Péter r. fõhadnagy
Szolgálati hely: Nagykõrösi Rendõrkapitányság
Telefonszám: 06/53-351-777
E-mail cím: kokaip@pest.police.hu
Fogadóóra ideje, helye: minden hónap elsõ hétfõjén 17-19
óra között (2750 Nagykõrös, Kecskeméti út 4. sz. 1. em. 6.
ajtó)
Telefonos ügyelet ideje: minden hónap elsõ és harmadik
hétfõjén 16-17 óra között (ugyanott)
Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz!

FELHÍVÁS
A Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya
Nyársapát község teljes közigazgatási területén, a vörös
rókák veszettség elleni orális immunizálása a csalétek vakcina
kiszórásának idõpontjától – amely Pest megyében,
meghatározott területeken (az idõjárás függvényében) 2017.
április 03-06. közötti idõpontra tervezett.
A vakcinázás kezdetétõl számított 21 napig, azaz
2017. április 23-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat
rendelt el.
Az ebzárlat tartama alatt:
- a tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetõleg
a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal
vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák
elzárását vagy megkötését mellõzni lehet, ha azok onnan ki
nem szökhetnek.
- a kutyát tartási helyérõl csak pórázon vezetve és szájkosárral
szabad kivinni.
- a település területérõl kizárólag érvényes veszettség elleni
védõoltással rendelkezõ kutyát vagy macskát a hatósági
állatorvos kedvezõ eredményû vizsgálata után és engedélyével
szabad kivinni.
- az érvényes veszettség elleni védõoltással rendelkezõ
vadászebek, a fegyveres erõk és fegyveres testületek ebei, a
katasztrófa-mentõ ebek, a segítõ és terápiás ebek, valamint
a látássérült embereket vezetõ ebek rendeltetési céljuknak
megfelelõ használatuk idejére, mentesek a fentiekben foglalt
korlátozás alól.
- az ebzárlat alatt befogott, kóbor húsevõket hatósági
megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat idõtartamára.
- az ebzárlat alatt húsevõ állatok összevezetésével járó
rendezvény nem tartható.
dr. Bicskei Krisztina jegyzõ
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HÍRLEVÉL

egyidejûleg munkatársaink 1 db lebomló mûanyag cserezsákot
helyeznek el az Ön postaládájába.

TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK!
Zsákok begyûjtésének módja:
A zöld színû zsákokat (zöld hulladék) a gyûjtési napokon
reggel 7:00 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlan elé,
mert a hulladékgyûjtõ gépjármû elhaladása után a kihelyezett
zsákokat nem áll módunkban elszállítani! Amennyiben a
zsákba háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, vagy nem
megfelelõ típusú, illetve szennyezett hulladék kerül,
HÁZHOZ MENÕ SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÉS
Társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását.
Önnek lehetõsége lesz a településen a többlet zöldhulladék
• Újrahasznosítható hulladékok gyûjtése
gyûjtéséhez szükséges lebomló zsákok térítés ellenében
Önnek csak annyit kell tennie, hogy a szelektíven gyûjtött történõ beszerzésére is, melynek részleteirõl a késõbbiekben
újrahasznosítható hulladékokat (pl. papír, mûanyag, fém, adunk tájékoztatást.
italos karton) az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. által térítésmentesen
rendelkezésre bocsátott sárga színû zsákban keverten gyûjti
HÁZHOZ MENÕ LOMTALANÍTÁS
és a hulladékgyûjtési naptárban szereplõ napokon kihelyezi
az ingatlana elé.
Társaságunk 2017. évben bevezeti a házhoz menõ
lomtalanítást, melynek lényege a következõ:
Gyûjtési idõszak:
egész évben a mellékelt hulladékgyûjtési naptárban megadott 1. lépés: Önnek csak annyit kell tennie, hogy felhívja
Társaságunk ügyfélszolgálatát az 53/500-152 telefonszámon.
napokon.
2. lépés: Munkatársunk azonosítja Önt, mint Társaságunk
szerzõdéssel rendelkezõ ügyfelét, majd közösen egyeztetik
FONTOS:
Kérjük, hogy a biztonságos munkavégzés érdekében üveget a lomtalanítás napját és részleteit (lakcím, elérhetõség,
kihelyezhetõ
mennyiség
stb)
NE helyezzen a zsákokba!
3. lépés: Az egyeztetett napon reggel 7 óráig ki kell helyeznie
az
ingatlana
elé
a
lom
hulladékot.
Zsákok begyûjtésének módja
4.
lépés:
Társaságunk
gépjármûve
elszállítja
a
kihelyezett
A sárga zsákokat (újrahasznosítható hulladék) a gyûjtési
napokon reggel 7:00 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlan lom hulladékot.
elé, mert a hulladékgyûjtõ gépjármû elhaladása után
kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani! FONTOS:
Amennyiben a zsákba háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, A házhoz menõ lomtalanítást kizárólag szerzõdéssel
vagy nem megfelelõ típusú, illetve szennyezett hulladék rendelkezõ lakossági ügyfeleink vehetik igénybe.
kerül, Társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását.
A mindenkori begyûjtéssel egyidejûleg munkatársaink annyi
„ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft
cserezsákot helyeznek el a postaládába, amennyi kihelyezésre
került.
Házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtés – szállítási
• Zöld hulladékok gyûjtése
naptár 2017 II. negyedév
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú
növényeket, illetve a lehullott falevelet az „ÖKOVÍZ” Település Hulladék típus
Április Május Június
Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott
zöld színû lebomló mûanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket Csemõ
Zöld
7
5
2
max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve, a zöld zsák mellé Újrahasznosítható
5
3
7
helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyezõ
módon.
Mikebuda
Zöld
7
5
2
Újrahasznosítható
5
3
7
Gyûjtési idõszak:
áprilistól 1 - november 30. a mellékelt hulladékgyûjtési Nyársapát
Zöld
7
5
2
naptárban megadott napokon.
Újrahasznosítható
5
3
7
Társaságunk az Ön háztartásában keletkezõ, újrahasznosítható,
illetve zöld hulladékok, továbbá a lom hulladékok szelektív
gyûjtése kapcsán e HÍRLEVÉLBEN tájékoztatja Önt.
Együttmûködõ munkájukat ezúton is köszönjük, továbbra is
tartsanak velünk! Gyûjtsünk együtt szelektíven 2017-ben is!

FONTOS:
Társaságunk a gyûjtés indítása elõtt, ezen hírlevéllel együtt
eljuttat Önhöz 4 alkalomra elegendõ (1 zsák / alkalom)
lebomló zsákot. A 4. gyûjtés alkalmával a begyûjtéssel

Törtel
Újrahasznosítható

Zöld

7
6

5
4

2
8

Vasad
Újrahasznosítható

Zöld

28
24

26
22

23
26
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GYÛJTÉSI ÚTMUTATÓ

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ HULLADÉKOK
SÁRGA ZSÁKBAN MINDIG TISZTÁN ÉS LAPOSRA
PRÉSELVE!
PAPÍR
Gyûjtési módja: tisztán, laposra hajtogatva
kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek -és kozmetikai cikkek
papírdobozai
színes -és fekete-fehér újság, szórólap, prospektus, irodai
papír, füzet, telefonkönyv
MÛANYAG
Gyûjtési módja: kiöblítve, laposra taposva
színes -és víztiszta PET jelzésû palack, kupak (pl. üdítõs,
ásványvizes)
kozmetikai és tisztítószerek flakonjai (pl. samponos, öblítõs,
mosogatószeres)
reklámszatyor, nylonzacskó, csomagolófólia, fólia (zsugor
és strech)
joghurtos, tejfölös és margarinos dobozok
FÉM -ÉS ITALOS KARTONDOBOZ
Gyûjtési módja: kiöblítve, laposra taposva
fém italos doboz (pl. üdítõs, sörös, energiaitalos)
tartós tej és üdítõk dobozai (Tetra Pak jelzéssel)
konzervdoboz
ÜVEG
Gyûjtési módja: kiöblítve, csak a gyûjtõszigeten vagy üveg
gyûjtõ ponton gyûjthetõ, zsákba helyezni tilos!
színes és színtelen öblös üvegek (pl. üdítõs, boros, pezsgõs)
ZÖLD HULLADÉKOK
kertgondozásból származó fûkaszálék, lomb, kerti gyomok
Gyûjtési módja: zöld színû zsákban tisztán és egyéb hulladék
nélkül kertgondozásból származó ágnyesedék
Gyûjtési módja: zöld színû zsákban, vagy a zsák mellett max.
70 cm hosszú kötegekbe összekötve
LOM HULLADÉKOK
Lomhulladék: az az eseti jelleggel keletkezõ, nagyméretû
darabos háztartási hulladék, mely mérete miatt nem fér a
közszolgáltatáshoz rendszeresített hulladékgyûjtõ edénybe
(kukába). (pl.: berendezési tárgyak, bútorok, textíliák stb.
Nem tartozik lomhulladékok körébe:
zöld hulladék, építési bontási hulladék, elektronikai
hulladék, gumiabroncsok, autó - és gépalkatrészek,
veszélyes hulladékok (festékes, vegyszeres
csomagolóanyag, használt sütõolaj, zsiradék,
gépjármûolajok), állati tetem, fertõzõ és undort keltõ
anyag
Gyûjtés és elszállítás módja:
elõzetesen egyeztetett háztartásonként eltérõ idõpontban,
házhozmenõ jelleggel.

ÓVODAI

HÍREK

OVI OLIMPIA
Bár április elsejére esett, fele sem volt tréfa. Hónapok óta
készültünk a nagycsoportosokkal a nagy megmérettetésre,
melyre Törtelen került sor. Büszkék lehetünk leendõ
elsõseinkre, hiszen apait - anyait beleadva küzdöttek a
babérokért. A nyolc csapatból negyedikként végeztünk. A
változatos tavaszi feladatok összeállítását köszönjük a törteli
óvó néniknek, szervezõknek. Nagyon színvonalas volt. Bozóki
Dénes nélkül nem sikerülhetett volna, ennyire megszerettetni
a gyerekekkel a sportot. Hálásak vagyunk neki! Alig bírtuk
kihordani a sok szép ajándékot az autókba.
Köszönjük polgármester úrnak és Bárány Istvánnak a gyerekek
szállításában nyújtott segítséget. A sok sporteszköznek hasznát
fogjuk venni, hisz itt a tavasz, irány az udvar!
Dombóvári Judit

HIRDETMÉNY
Értesítjük a Tisztelt Szülõket, hogy a 2017/2018-os
nevelési évre az
ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE
Nyársapát községben a következõ idõpontokban történik:
2017. május 2-án (kedd) 8.00-12.00 óra
2017. május 3-án (szerda)
8.00-12.00 óra
2017. május 4-én (csütörtök) 8.00-12.00 óra

Helye:
Köszönjük, hogy él a szelektív hulladékgyûjtés lehetõségével, Nyársapáti Általános Mûvelõdési Központ Napközi Otthonos
és együttmûködik velünk!
Óvodája 2712 Nyársapát, József A. út 22.
Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik
„ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft.
2017. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és -
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óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Az a szülõ vagy törvényes képviselõ, aki a szülõi felügyelete
vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre
kötelezett gyermekét kellõ idõben az óvodába nem íratja be,
a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló
2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést
követ el.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek
szülõje, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét
külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó
határnapját követõ tizenöt napon belül írásban értesíteni a
gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes jegyzõt.
Kérjük a Tisztelt Szülõket, hogy az év közbeni felvételi
igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2017.
augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis
elõfelvételis jelentkezõk) is a fenti idõpontban szíveskedjenek
jelezni az óvodában.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülõket, hogy Nyársapáton integrált
óvodai nevelés is folyik az óvodában – a sajátos nevelési
igényû gyermekek számára - az alapító okirat szerint, a
sajátos nevelési igényt megállapító szakértõi véleményben
foglaltak alapján.
A jelentkezéskor be kell mutatni:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek
nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi
kivonatot vagy személyi igazolványt),
- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt
(lakcímkártyát),
- a szülõ személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát),
- kedvezményekre való jogosultság igazolására szolgáló
dokumentum.
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének
határnapja legkésõbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot
követõ huszonegyedik munkanap.
Az óvodavezetõ írásbeli döntése ellen a szülõi felügyeleti
jogot gyakorló szülõ a közléstõl számított
tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet
nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák
esetében a jegyzõhöz) címezve az óvoda vezetõjénél.
A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.
Kis Miklós
polgármester

OVI-ZSARU PROGRAM
Óvodánk is csatlakozott az országban több helyen már
elindított Ovi-zsaru programhoz. Ez a program azért készült,
hogy a gyerekek megismerkedjenek a rendõrség munkájával,
és bizalommal forduljanak szükség esetén a rendõr bácsikhoz.
Március 10-én ellátogatott a középsõ- és nagycsoportba
három rendõr.

Megismerkedhettek az egyenruhájukkal, felszereléseikkel.
Megtanították õket a helyes, udvarias bemutatkozás
szabályaira. Elmagyarázták a biztonságos közlekedés
fontosságát gyalogosan, kerékpárral és autóval.
Megbeszéltük, miért ne álljanak szóba idegenekkel, és ha
elvesznek, hogyan kérjenek segítséget. Lényeges, hogy
megtanulják a lakcímüket és a szüleik nevét.
Köszönjük a bevezetõ programot a rendõröknek, és ígérjük,
folytatása következik az óvó nénik bevonásával. Erre
segítségül hívjuk a három bábot, akik itt maradtak nálunk:
Rendõr Robit, Rosszcsont Ricsit és Rozit.
Kisprumik Mariann

MÁRCIUS 15-E AZ ÓVODÁBAN
Minden csoport már a hét elején elkezdett foglalkozni ezzel
a jeles nappal, elkészítették saját kezûleg az óvó nénik
segítségével a magyar zászlót, verseket és énekeket tanultak.
Az óvó nénik történeteket meséltek, hogy a gyerekek is
megértsék, miért olyan fontos ez a nap. Az óvoda kis lakói
mindannyian elsétáltak az önkormányzati hivatal elé, leszúrták
magyar zászlójukat és a nagycsoportosok verset is mondtak.
Kisprumik Mariann

ISKOLAI HÍREK
ANGOL TEADÉLUTÁN AZ ISKOLÁBAN
Egy szép napsütéses délutáni napon került megrendezésre az
angol teadélután.
Képzeletbeli hajónkon eleveztünk Anglia partjaihoz, ahol a
3. és a 4. osztályosokkal különféle játékos feladatokkal
körbejártuk Anglia fõvárosát, Londont.
A játékos feladatokkal (palackba zárt titkos üzenet, képkirakó,
daltanulás) az volt a célunk, hogy a megszokottól
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kicsit eltérõen, kitekintést kapjanak a gyerekek az angol
kultúrát illetõen.
A foglalkozás végén megvendégeltük a gyerekeket angol
teával és angol teasüteménnyel.
Minden gyerek nagyon aktív résztvevõje volt ennek a
délutánnak. Bízunk benne, hogy ez a szép szokás a további
években is megmarad.
Fekete Henrietta, Tolnai Judit

NÕNAP AZ ISKOLÁBAN

segítõ közremûködõnek a munkáját.
Köszönjük a csodálatos élményt minden fellépõ diáknak és
felkészítõiknek, Bíró Csillának, Bimbó Brigittának és a
Nyársapáti Népdalkör tagjainak, akik emlékezetessé tették
ezt a délutánt.
Különleges színt adott az ünnepségnek, hogy Tóth Tibor
igazgató úr és az iskola itt búcsúzott el Tóth Sándorné Maca
nénitõl, aki nyugdíjba vonult, valamint Szepesi Ágnes
tanárnõtõl, aki más iskolában folytatja tovább pedagógusi
pályáját.
Nagyné Kovács Éva

A nemzetközi nõnap a nõk iránti tisztelet és megbecsülésének
a napja, amelyet Magyarországon 1948 óta minden év
március 8-án tartanak.
Ezt a szép szokást iskolánk is minden évben megtartja. Ezen
a napon a fiúk az iskolába érkezõ lányokat, nõi pedagógusokat
saját maguk készített kis ajándékkal köszöntik meg.
Vannak osztályok, ahol a fiúk a lányoknak külön kis mûsorral
is készülnek, így volt ez az elsõ osztályban is.
Végezetül Szabó Zoltán veresével zárom soraimat.
Szabó Zoltán
Nõk, virágok....
Nõi szíveket olvaszt meg ma sok virág,
Õ nélkülük nem lenne oly szép a világ.
Nagy csokrot tartok most a kezemben,
Alkalomhoz illõen nekik én is vettem.
Pillantásukból látom, ezzel jót tettem.
Tolnai Judit

MÁRCIUS 15.
Az Arany János évben az általános iskola közössége egy
Arany János idézettel hívta a diákokat és Nyársapát lakosságát
az 1848-49-es forradalom községi megünneplésére:
„A mi forradalmunk Pesten, március 15-én, nem vérontás
volt, hanem egy szép ünnep, a szabadság ünnepe.”
Évtizedes hagyomány már, hogy ezt a különleges tavaszi
megemlékezést az általános iskola szervezi és bonyolítja le.
Az idén március 14-én 16 órakor népesült be a tornaterem az
iskola diákjaival, és a falu lakóival, akik egy igen tartalmas,
fiatalos, mozgalmas, a forradalmi eszméhez méltó ünnepség
részesei lehettek.
A mûsorban szerepet vállaltak a diákokon és a pedagógusokon
kívül a Nyársapáti Népdalkör tagjai és Bimbó Brigitta is, akik
színesítették és még magasabbra emelték a rendezvény
színvonalát. Az ünnepség szónoka Várnainé Illés Emese
történelem szakos tanár, gyógypedagógus volt. A nyüzsgõ,
változatos mûsorban egymást váltották a versek, a csodálatos
gyermek- és felnõtt énekhangok, a citera, a koboz, a tánc,
melyet Dancsó Rozália fogott össze.
Köszönjük a szervezõnek, Dancsó Rozáliának és minden

BOLDOG VAGYOK
Manapság ilyet ritkán hallani, szívesebben panaszkodunk,
mintsem az örömeinket osztanánk meg. A boldogság
egyébként is egy elég megfoghatatlan és mindenkinek más
jelentéstartalmat hordozó fogalom. A március 18-20-i
hétvégén sokkal többször hangzott el az iskolában e fogalom,
mint szokásos. Eleve hétvégén mit keres a pedagógus az
iskolában? Egy szokatlan formátumú és témájú akkreditált
továbbképzésen vehettünk részt. Ennek keretében a
„boldogságoktatás” rejtelmeibe avattak be minket, 22
pedagógust, akik Nyársapáton, Csemõben és Nagykõrösön
oktatunk és nevelünk nebulókat nap, mint nap. A harmadik
nap végére az is kiderült, nem csak a nebulók, mi felnõttek
is sokat tehetünk azért, hogy az életünk örömtelibb,
kiegyensúlyozottabb, elégedettebb és boldogabb legyen.
Bagdi Bella életmódfejlesztõ énekesnõ, a Boldogságprogram
megálmodója, elindítója és szakmai vezetõje, a program
kezdeményezõje és a Jobb Veled a Világ Alapítvány elnöke.
A Jobb Veled a Világ Alapítvány 2012-ben indította el a
Boldogságóra programot, ami a pozitív pszichológia
kutatásaira épül. A program fõvédnöke Prof. Dr. Bagdy
Emõke, tudományos szaktanácsadója Prof. Oláh Attila.
Számtalan példán, tudományos eredményen és sok játékon
keresztül tapasztalhattuk meg, hogy a boldogság tanulható!
A program egy eszköztárat mutat, ad egy lehetõséget, amely
során a saját élményeiken keresztül növelhetik a tanulók a
boldogságszintjüket. A hála, az optimizmus, a célkitûzés és
megküzdés, az apró örömök, a megbocsátás, a társas
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kapcsolatok, a jó cselekedetek megismerése és gyakorlása
során az egyén és a közösség hatékony technikákat kap,
amely az optimális emberi mûködést segíti elõ. Természetesen
a program eredménye nem statisztikai adat lehet elsõsorban,
hanem egy derûs, boldogságra képes, életszeretõ nemzedék
elindítása.
Az életben való boldogulásunkat nagyban befolyásolja a
szociális és érzelmi rugalmasságunk, ezeket az élethosszig
tartó eszközökkel folyamatosan növelhetünk. A jó hír, hogy
a BOLDOGSÁG TANULHATÓ!
„A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény
csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belõle. Amit
szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, oszd meg.
Az egész világ a tied. Szabad vagy a kövektõl az éterig.”

fenntartóhoz kell benyújtani.
Amennyiben a szülõ a választott iskola elutasított döntése
ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés jogerõre
emelkedését követõ 5 napon belül köteles gyermekét beíratni
a kötelezõ felvételt biztosító iskola elsõ évfolyamára.
A kötelezõ felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni,
átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerûen az
általános iskola körzetében lakik.
Az a szülõ vagy törvényes képviselõ, aki a szülõi felügyelete
vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellõ idõben az iskolába
nem íratja be, továbbá az a szülõ, aki nem biztosítja, hogy
súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlõdését
biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
szabálysértést követ el.

Hamvas Béla
Dr. Nyíkos Tamás Antal s.k.
járási hivatalvezetõ

Sági Ilona

HIRDETMÉNY
az általános iskolai beiratkozás rendjérõl
Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésrõl
szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50.§ (7)
bekezdése, valamint a nevelési - oktatási intézmények
mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4)
bekezdései alapján a Nagykõrösi Járási Hivatal az alábbiak
szerint határozza meg:
A 2017/2018. tanévre történõ általános iskolai
beiratkozásra az alábbi idõpontokban kerül sor:
2017. április 20. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óra között
2017. április 21. (péntek) 8.00 - 18.00 között
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig
a hatodik életévét betölti, legkésõbb az azt követõ tanévben
tankötelessé válik.
A szülõ köteles a tanköteles korba lépõ (2011. augusztus 31ig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes, kötelezõ felvételt biztosító
vagy a választott iskola elsõ évfolyamára beíratni.
A szülõ az elsõ évfolyamra történõ beiratkozáskor köteles
bemutatni:
- a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére
kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító
igazolást.
Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével
kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülõ a döntés ellen
jogorvoslattal élhet.
A szülõ az Nkt. 37.§ (2) - (3) bekezdései alapján
jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat
be jogorvoslati kérelmet a döntés kézhezvételétõl számított
15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet a

MÛVELÕDÉSI

HÁZ HÍREI

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk minden irodalombarátot
2017. április 11-én 16 órakor a mûvelõdési ház
nagytermébe a Költészet Napja megünneplésére.
Kérjük a verskedvelõket, hogy hozzák el legkedvesebb
versüket, vagy saját költeményüket, és azt teljesen kötetlen
formában osszák meg a többi résztvevõvel.
Verset olvasni, mondani
és hallgatni is nagyon jó!
Legyenek részesei a versünnepnek Nyársapáton.
Mûvelõdési ház dolgozói

NÕNAP
Március 8-án Nyársapát Község Önkormányzata látta
vendégül a falu lányait, asszonyait a mûvelõdési ház
nagytermében.
Elõször Tóth Tibor alpolgármester úr csodálatos gondolatait
hallhattuk a nõkrõl, rólunk. Szép szavai minden hölgy
szívéhez, lelkéhez utat találtak, mert valljuk be, nagyon jól
esik, ha elismernek, ha dicsérnek bennünket. Köszöntõjét
egy õsi áldással fejezte be, majd Kis Miklós polgármester úr
és a képviselõ-testület férfi tagjai egy-egy szál rózsát adtak
át a jelenlévõ ünnepelteknek.
Ezt követõen Arany Zsolt zenés mûsorral kedveskedett a
nyársapáti lányoknak, asszonyoknak. Az alkalomhoz illõ,
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szinte teljesen a saját dalait tartalmazó, - a férfi és a nõ
kapcsolatának árnyalatairól szóló - csokrot nyújtott át nagy
sikerrel.
Egy igazán tartalmas, minõségi délutánt töltöttünk el költõi
gondolatok, gyönyörû virág, jó zene, terített asztalok, tea,
pogácsa és jóízû beszélgetés mellett. Kell ennél több?
Köszönjük, hogy gondoltak ránk!
Nagyné Kovács Éva

Fúvószenekart, a hetényegyházi általános iskola növendékeit,
a Tûzön-Vízen Át Egyesület néptáncosait, és az õket kísérõ
Hegedûs Együttest, valamint az erdei iskola mûvészi vénával
megáldott munkatársait, Bimbó Brigittát, Szabó Kocsis
Zsuzsannát és Futsek Somát.
Az ünnepség szónoka Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért
felelõs államtitkár volt, így mi,
Nyársapátról érkezettek kétszeresen is büszkék lehettük kis
falunk szülötteire. Az ünnepi beszéd elmondása után
csatlakozott hozzánk államtitkár úr is, aki a közönség soraiban,
velünk együtt nézte végig a hagyományõrzõk által
felelevenített csatát.
Úgy érzem, hogy ez a fantasztikus mûsor bárhol megállta
volna a helyét, pedig egyetlen országos hírû elõadó sem volt,
„csak” helyi fellépõk szerepeltek benne, akik szívük, lelkük
szépségét is beleadták mûvészetükbe, játékukba.
A nem mindennapi élményt Brigi munkahelyének – a KEFAG
Zrt-nek - és az erdõgazdaság munkatársainak köszönhette az
igen nagyszámú közönség.
A mûsor után Brigi végigkísért bennünket munkahelyén,
bemutatta az erdei iskolát, a Vackor várban lévõ látnivalókat
a tisztás szélén álló erdészlakkal együtt, mely egy olyan
eredeti relikviákkal is rendelkezõ múzeum, ami az 1848-49es forradalomnak állít méltó emléket.
Köszönjük az önkormányzatnak, hogy a kisbusszal eljöhettünk
ide.
Ezt a csodás helyet, ami a természet és az emberek egységét
hirdeti, és tanítja a gyerekeknek, mindenkinek látnia kellene!
Nagyné Kovács Éva

VÉRADÁS NYÁRSAPÁTON

ÉLMÉNY A VACKOR VÁRBAN
Bimbó Brigitta meghívására fantasztikus ünnepi mûsornak
lehettem nézõje – egy maroknyi nyársapáti polgárral együtt
- március 15-én Kecskemét-Hetényegyházán a Vackor várban.
Évtizedes hagyomány, hogy az 1848-49-es forradalomra a
tölgyes ligeterdõ tisztásán, a Szent Hubertus kápolna elõtt
emlékeznek a kecskeméti és a környezõ településekrõl érkezett
hagyományõrzõk segítségével. Még nem láttam soha olyan
korhû csatajelenetet, amiben lovas huszárok, magyar és
osztrák gyalogos katonák, illetve tüzérség többféle ágyúval
is részt vett.
A nagyon magas színvonalú ünnepi mûsorban láthattuk,
hallhattuk a hagyományõrzõkön kívül a Kecskemét Városi

A ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelõintézet
Transzfúziológiai és Véradó Szolgálata a Vöröskereszt
segítségével minden évben kétszer, tavasszal és õsszel szervez
kihelyezett véradást a nyársapáti lakosoknak. Vannak közöttük
sokszoros véradók, de vannak olyanok is, akik most elõször
jöttek el.
Köszönet jár mind a 16 fõnek, aki eljött a véradásra 2017.
március 30-án. Közülük 14 fõ adhatott is vért. Nagyon
tisztelem azokat, akik élnek, élhetnek ezzel a lehetõséggel
embertársaik érdekében. Önzetlen segítségükkel a véradók
akár több ember életét is megmenthetik. Reméljük, hogy
egyre többen lesznek azok, akik vért adnak!
Nagyné Kovács Éva

INGYENES szemvizsgálat
Nyársapáton a mûvelõdési házban
2017. április 12-én
9.30 – 11 óráig!
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N YÁRSAPÁTI

HÚSVÉTI FONOTT KALÁCS

HÚSVÉTI KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS
A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

Hozzávalók:
60 dkg finomliszt
7 dkg margarin
3 dkg friss vagy 7 gramm száraz élesztõ
1 kiskanál só
1 kiskanál kristálycukor
4 dl tej
2 tojássárgája

2017. április 11-én 15 - 17 óráig
2017. április 13-án 15 - 17 óráig
Sok szeretettel várok minden kézmûveskedni vágyót!
Kiss Andrea

A nyújtáshoz:
finomliszt

EGYÜTT LENNI MINDIG JÓ!

A tepsi kikenéséhez:
diónyi margarin

Az ember társas lény, nem jó egyedül lenni. Szükségünk van
egymásra. Így gondolják ezt a Lányok-Asszonyok klub tagjai
is, akik minden héten csütörtökön összeülnek a mûvelõdési
házban, ahol több órát töltenek el jó hangulatban. „Sütnekfõznek”, finomabbnál finomabb recepteket osztanak meg
egymással, meghallgatják egymást, odafigyelnek a másikra.
Fontosnak tartom, hogy legyenek ilyen és hasonló klubok,
hisz a mai rohanó világban hajlamosak vagyunk végighajtani
egész életünket úgy, hogy az aprócskának tûnõ dolgok
mellett elszaladunk. Olykor csak akkor jövünk rá, hogy mit
veszítettünk, mikor már megtörtént a baj. Úgy gondolom,
hogy mindenkinek kell egy közösséghez tartozni, ahol
fontosnak érezheti magát. Ezt látom a magukat Mami klubnak
hívó asszonyokon is. Mosollyal az arcukon jönnek minden
héten a mûvelõdési házba vagy, ha nem is úgy jönnek, de az
biztos, hogy úgy távoznak. Igazi kis pozitív feltöltõdést kap
az ember, ha beül közéjük. Jó hallani a nevetésüket, mely
néha még a könyvtárba is áthallatszódik. Kívánom, hogy
lelkesedésük, pozitivizmusuk ne múljon el. Sõt! Adják
mindezt át a fiatalabb generációknak!

A tetejére:
1 evõkanál tej
1 tojássárgája

Elkészítés:
A tésztához 3 evõkanálnyi lisztet a margarinnal egy mély
tálban elmorzsolunk. Ezután az élesztõt, a sót és a cukrot
beleszórjuk. A tejet kézmelegre langyosítjuk, és ráöntjük. A
maradék lisztet hozzáadjuk, és lágy, a fánkéhoz hasonló
tésztává dolgozzuk, közben a tojássárgákat is hozzáadjuk.
Akkor jó, ha hólyagosodni kezd. Ha túl lágy lenne, kevés
lisztet adunk hozzá. A tésztából cipót formálunk, egy mély,
belisztezett tálba vagy kelesztõtálba fektetjük, és 40 percig
hagyjuk kelni. Ezalatt duplájára nõ.
Egy gyúrólapot belisztezünk, és a tésztát 3 egyenlõ részre
osztjuk, majd egyenként kb. 30 centi hosszú rúddá
hengergetjük. Ezeket egymás mellé fektetjük, a végüket
összenyomjuk, s a szárakat, mint a copfot, befonjuk. A fonott
kalácsot margarinnal kikent tepsibe fektetjük, ruhával
letakarjuk, és ismét 30 percig kelni hagyjuk. Ha megkelt újra, A Hírmondó következõ számában a másik nyugdíjas klubunkat
tejjel simára kevert tojássárgájával megkenjük, és forróra fogom bemutatni.
elõmelegített sütõben (200 fok, 180 fok légkeveréses sütõben)
Kiss Andrea
kb. 20 percig sütjük. Ezután a tejes tojássárgájával újra
átfényezzük, majd további 10 percig folytatjuk a sütést.
Eközben a kalácsnak szép aranybarna színt kell kapnia.
HÚSVÉT
Tûpróbával ellenõrizzük, hogy átsült-e, végül rácsra fektetve
hagyjuk kihûlni.
Húsvét a legnagyobb és legfontosabb ünnep a keresztény
kultúrkörben: Krisztus feltámadásának ünnepe. A Biblia
Jó étvágyat kívánok édesanyám receptjéhez! Kellemes Húsvéti
tanítása szerint Jézus, pénteki kereszthalálát követõ harmadik
Ünnepeket!
napon, azaz vasárnap feltámadt halottaiból, és ezzel megtörtént
a legnagyobb csoda: Istenbe vetett hitével legyõzte a halált.
Azt ünnepeljük tehát húsvétkor 2017-ben is, amely idén
Kelj fel párnádról szép ibolyavirág,
április 16-ra esik, hogy Krisztus kereszthalálával megváltotta
Tekints ki az ablakon, milyen szép a világ.
az emberek bûneit.
Megöntözlek gyorsan a harmat friss illatával,
Aki teheti, töltse szeretteivel szabadidejét! Játszanak minél
Teljen a talicskám sok szép piros tojással.
többet gyermekeikkel a szabadban, használják ki a jó idõt és
a hosszú hétvégét!
Kiss Andrea

Kiss Andrea

H ÍRMONDÓ
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Meghalt:
Tóth Sándorné Nyársapát Ugyeri út
15. szám alatti lakos 2017. március
10-én 85 éves volt.
Emlékét õrizzük!

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik Balázs Mihály
temetésén megjelentek, mély
fájdalmunkban osztoztak, utolsó útjára
elkísérték, sírjára virágot, koszorút
helyeztek.
Gyászoló család

HIRDETÉSEK
Anikó Fodrászat
Fodrászat:
hétfõ-szerda-péntek:
délután
kedd-csütörtök-szombat:
délelõtt
Bejelentkezés a fodrászüzletben
valamint a 06-20-485-2913, 53-389106 telefonszámon.

NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT
AJÁNLATA
- hagyományos pácolású sonkák
- töltött húsok
- fûszerezett tölött 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
Kellemes Húsvétot, sok locsolót!
Szeretettel várom Tisztelt
Vásárlóimat!

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

Nyársapáton, az orvosi rendelõ mellett
felújított családi ház eladó.
I.ár: 6,9 M Ft.
Érd.: 06-70-500-5049

Nyársapát, Part d.16. szám alatt lévõ 1,5
szobás tanya, gazdasági épületekkel
Veszélyes fák kivágása, lebontása alpin
eladó.
technológiával. Fenyõfák, tuják
Érdeklõdni: 70-32-38-971
kivágása, összevágása.
Tel.: 30/340-50-32
2 fõ érettségizett, szorgalmas,
tanulékony munkatársat keresek,
lakástakarék szakértõi vállalkozásomhoz
HALASIÉK TÜZIFA KFT.
kiemelt anyagi juttatásért.
Bóbis Károly Lakástakarék szakértõ 30/ Vékony akác
9035-099
2.700.- Ft/q
Vastag akác
3.000.- Ft /q
Hasított akác
3.200.- Ft/q
Lakásfelújítás, Vásárlás, Építés fix és
Szürke nyárfa gurigázva
garantált állami támogatásra.
1.700.- Ft /q
Bóbis Károly Lakástakarék szakértõ 30/
Bükk gurigázva
9035-099
2.800.- Ft/q
Bükk hasítva
3.000.- Ft/q
Eladó Nyársapát központjától 1,5 kmre, újszerû állapotban levõ összkomfortos
80 m2-es tanya melléképületekkel Az árak a házhozszállítás díját
ólakkal. A tanya körül 5 Ha szántó van tartalmazzák.
3 kúttal, ipari árammal.
Érd.: 06-20-380-8406
Tel.: 06-30-579-8245
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SPORT
2017. március 18-án a pestszentimrei sportkastélyban rendezték a
kadet nõi válogatót. A nemzetközi versenyen szlovák és horvát
versenyzõk is szõnyegre léptek. A Nyársapáti Szabadidõ SE egy
fõvel képviseltette magát. Az 52 kg-ban induló Rehor Orsolya csak
a késõbbi gyõztestõl kapott ki, a többi mérkõzését megnyerve végül
az elõkelõ harmadik helyen végzett.

Pap Ferenc

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!
Március 11-én rendezték Dorogon a nemzetközi Fekete Gyémántkupa kötöttfogású válogatót. A versenyen 10 ország 109 versenyzõje
képviseltette magát. A Nyársapáti Szabadidõ SE versenyzõje
Kecskeméti Krisztián az 55 kg-ban lépett szõnyegre. Krisztián két
gyõzelmet követõen jutott a döntõbe, ahol román ellenfelével nem
bírt, és 3:0-ás pontozásos vereséget szenvedett. Ezzel az elõkelõ
második helyen végzett.

Szerkesztõség

Kellemes Húsvéti Ünnepeket
Kívánunk minden kedves
Nyársapáti lakosnak!
Szerkesztõség

NYÁRSAPÁTI HÍRMONDÓ

Március 3-4-én rendezték több mint 300 birkózópalánta
részvételével a III. és IV. korcsoportú kötöttfogású diákolimpia
országos döntõjét Soltvadkerten. A kétnapos viadalon a
Nyársapáti Szabadidõ SE versenyzõi közül a 35 kg-ban versenyzõ
Kovács Ferenc két vereség és egy gyõzelem után a dobogó
harmadik fokára állhatott fel.

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
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

