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TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT

LAKOSSÁGOT, hogy

dr. Czira Szabolcs
országgyűlési képviselő

2011. május 12-én (csütörtök)
13 óra 30 perckor

fogadóórát tart
a Polgármesteri Hivatal épületében,
melyre mindenkit szeretettel várunk.

Kis Miklós polgármester

A rendezvény támogatói: Nemzeti Erőforrrás Minisztérium, Földi László
országgyűlési képviselő, polgármester, Kis Miklós polgármester, Cegléd
Város Önkormányzata, Erste Bank, CIB bank, Apáczai Kiadó  és
Könyvterjesztő KFT., Csongrád Megyei Agrárkamara, Alapítványi és
Magániskolák Egyesülete, Paritas Patika KFT., Gyógyír Gyógyszertár,
Pik-Penta KFT.Papírbolt Cegléd, Dent TOURS Buchel Katalin, Szász
Lídia Sára, Kata Százforintos bolt Cegléd, Goots Market Cegléd,
Gyöngyszem Ékszerbolt Cegléd, Locska Magdolna virágüzlet Cegléd,
Mikla-ker  KFT. Nyársapát, Kígyó Patika Cegléd, Nyársapát, Kontakt
Mobiltelefon és Irodatechnika, Tejfehér KFT. Cegléd, Prita Gazda KFT.
Nyársapát, Pákozdi Hús Cegléd, Szuterén ajándék és lakásdekoráció
Cegléd, Catcomp KFT. Cegléd, Kreatív bolt Eliho Bt. Cegléd, Best
Aquarell Cegléd, Sipos István vállalkozó Cegléd, Ibolya ajándék Cegléd,
PFB Electic Hungary KFT. Cegléd, Nagy Erzsébet - Tóth Tibor Nyársapát,
Bíró László vállalkozó Nyársapát, Horváth Zsuzsanna vállalkozó
Nyársapát, Lipóti pékség Cegléd, Palotai Lászlóné, Gyermekvilág Játéküzlet
Cegléd, Barkóczi József vállalkozó Nyársapát, Füle Családi Borászat
Nyársapát, Szeri Kata Velenyi András Nagykőrös, Törökfalvy család
Nyársapát, Lugosi István vállalkozó Nyársapát, Szerelemné Szepesi

 
Ágnes Nyársapát
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TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT…
Nyársapát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011.
április 28-án ülésezett. A testület tárgyalta és elfogadta az
önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolóját a könyv-
vizsgálói jelentéssel együtt. Úgy gondolom, hogy az elmúlt
években a jegyző asszonnyal, a képviselő társaimmal együtt
jó döntéseket hoztunk, pénzügyi helyzetünket tekintve jól
gazdálkodtunk. Az elmúlt időszakban sikeresen pályáztunk
számos beruházásra, melyeket az önkormányzatnak előre
meg kellett finanszíroznia, ezek kifizetését folyamatosan
várjuk számlánkra. Az Erdei (Nyilasi) Iskolára kiírt köz-
beszerzési eljárások eddig eredménytelenül zárultak. A
képviselő-testület döntése alapján a közbeszerzési eljárást
ismételten megindítottuk, melyre 3 vállalkozó nyújtott be
ajánlattételi dokumentációt. A legkedvezőbb árajánlatot a
Diagonál 3000 Kft-től kaptuk, akik korábban az óvoda, posta
melletti játszótér valamint a Szarka kúria felújítását végezték.
Munkájukkal elégedettek voltunk, gyorsan és szépen dol-
goztak, így képviselő társaimmal együtt a Diagonál 3000   Kft.
ajánlata mellett döntöttünk.  Reméljük, hogy nyár végére a
munka befejeződik, és használatba tudjuk venni a szép
épületet, annak környezetét különböző nyári gyermektá-
borok, rendezvények lebonyolítására. Az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program tá-
mogatási rendszeréhez benyújtott pályázatunk 26.275.720.-
Ft támogatást nyert, mely a Polgármesteri Hivatal nyílás-
záró, gázkazán cseréjét, a sportcsarnok fűtéskorszerűsítést
valamint az iskola informatika termének felújítását tartalmazza.
Május 14-én kerül  megrendezésre településünkön az orszá-
gos rajzpályázat, melynek alkalmából az Apáti parkolójában
átadásra kerül az Elek apó kút.  A rendezvényre szere-
tettel várunk mindenkit.

Kis Miklós polgármester

TÁJÉKOZTATÓ A SZENNYVÍZBERUHÁZÁS

KIVITELEZÉSI MUNKÁLATAIRÓL

Nyársapát község belterületének szennyvízhálózattal való
kiépítését a Vízner és Társa Kft. (Abony, Szapáry u. 2.)
folyamatosan végzi. A magas talajvíz ellenére – a vákumkutak
folyamatos üzemeltetése mellett – a Béke utcától keletre
lévő utcákban a fővezetékek és a csatlakozó vezetékek is
elkészültek. A következő szakaszban a Viola utca, Felsza-
badulás utca, Dózsa Gy. utca, majd a Szövekezeti utca, Iskola
utca következik. A Közúti Igazgatósággal történt végleges
egyeztetés után a József A. út  munkálatai is megkezdődnek.
A vezetéképítéssel párhuzamosan megkezdődött a
szennyvíztisztító telep megközelítését biztosító út építése és a
telep előkészületi munkálatai is. A csatlakozó vezetékek
kiépítése előtt a kivitelezők részéről  megkeresik az ingatlanok
tulajdonosait, és nyilatkozatot íratnak alá a bekötővezeték
helyének megállapításáról. A bekötővezeték a telekhatáron
belül 1 méterre lesz kiépítve, a rákötés a tulajdonos feladata.

A beruházással kapcsolatban felmerülő kérdésekre a
Polgármesteri Hivatalban adunk tájékoztatást félfogadási
időben. A beruházás menetéről minden hónapban
beszámolunk a Nyársapáti Hírmondóban. A kivitelezési
munkákkal kapcsolatos közlekedési kellemetlenségekért
megértésüket kérjük.

Kis Miklós polgármester

M E G H  Í V Ó

Tisztelettel meghívjuk a
Nyársapáti Hegyközség tagjait a

soron következő taggyűlésre.
A taggyűlés helye: Szarka Mihály Művelődési
és Szabadidő Központ Nyársapát, Sallai u. 7.
A taggyűlés időpontja:

2011. május 26. ( csütörtök ) 16 óra.
 Napirendi pontok:
1. Elnöki megnyitó
2. Új bor eredetmegnevezési rendszer bevezetése
3. 2010. évi beszámoló a Hegyközség munkájáról
4. 2010. évi mérlegbeszámoló
5. Egyebek, hozzászólások
Amennyiben a fenti időpontban a taggyűlés nem
lenne szavazatképes, úgy a közgyűlést változatlan
napirendi pontokkal újra összehívjuk 1630  órára.
A napirendi pontok fontosságára tekintettel a
hegyközségi tagok részvételére számítunk!

Füle Dénes sk. elnök                      Héjjas Sándor sk. hegybíró

 Lomtalanítás
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Társaságunk

2011 tavaszán lomtalanítást és elektronikai
hulladékgyűjtést szervez Nyársapát Községben, a

hulladékkezelési közszolgáltatással ellátott területeken.
Lomtalanítással kapcsolatos tudnivalók:
Lom az a darabos háztartási hulladék, mely mérete miatt
nem fér a közszolgáltatáshoz rendszeresített gyűjtőedénybe
(kukába). (pl. berendezési tárgyak, bútorok, textíliák stb.)
 Teendő: Az elszállításra szánt lomot
2011. május 11-én (szerda) reggel 7 óráig

az ingatlanok elé szíveskedjenek kihelyezni, mert a
hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása esetén a később
kihelyezett lomot nem áll módunkban elszállítani! A
közterületek tisztasága érdekében a szóródó anyagokat
zsákban, dobozban szíveskedjenek kihelyezni!
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FONTOS:
Társaságunk a lomtalanítás keretében az alábbi
hulladékokat nem szállítja el:
- veszélyes hulladék (elektronikai hulladék,
festékes doboz, állati tetem, gumiabroncs)
- fertőző és undorkeltő anyag
- építési-bontási törmelék
- kommunális vegyes hulladék
- autó-és gépjárműabroncs illetve alkatrészek
- gáztűzhely
- kályha és egyéb nagyméretű fémtárgy
- zöldhulladék
A lomtalanítási akció ideje alatt a rendszeres
hulladékgyűjtő járat érkezési időpontja is eltérhet a
megszokottól, ezért a kommunális hulladékot – az eddigi
gyakorlatnak megfelelően – reggel 7 óráig
szíveskedjenek kihelyezni!
Lomtalanítással kapcsolatosan érdeklődni ügyfélszolgála-
tunkon (53/500-152, 53/500-153) és diszpécserközpontunkban
(53/311-215, 53/505-567) lehet illetve a www.okoviz.hu
honlapon, mely elérhetőségeken készséggel állunk Ügyfele-
ink rendelkezésére!

Elektronikai hulladékgyűjtés
Elektronikai hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tudni-
valók:
Az „ÖKOVÍZ” Kft. az ELEKTRO- Waste Nonprofit
Közhasznú Kft.-vel, valamint az Enviroinvest Zrt.-vel
együttműködve, elektronikai hulladék (e-hulladék)
gyűjtést szervez Nyársapáton, amely során a lakosság
térítésmentesen leadhatja a háztartásában összegyűlt
elektronikai hulladékát. Az e-hulladék alatt a háztartásokban,
intézményekben, cégeknél elhasználódott, leselejtezett
elektromos berendezéseket értjük: pl. mosógép, hűtőgép,
villanytűzhely, számítógép, monitor, mikrohullámú sütő, TV,
lemezjátszó, videó, kávédaráló, hajszárító, elektromos játékok,
világítótestek, barkácsgépek, stb. Az e-hulladékok az
élővilágra, az emberi egészségre fokozott veszélyt
jelentenek, ezért különleges gyűjtést és kezelést igényelnek,
így azok nem gyűjthetőek a háztartási vegyes
hulladékkal.
FONTOS: Az elektronikai hulladékokat csak ép,
összeszerelt állapotban veszik át a kijelölt helyszínen!
Elektronikai hulladékgyűjtés ideje:

2011. május 14. (szombat),
8.00 – 15.00 óra között

Elektronikai hulladékgyűjtés helye: Nyársapát, József
Attila 16. Várjuk intézmények, cégek részvételét is!
Kérésükre az átvevő engedélyei számának feltüntetésével
igazolást állítunk ki az átadott berendezésekről, azok
mennyiségéről. Elektronikai hulladékgyűjtéssel
kapcsolatosan érdeklődni a 72/551-044-es telefonszá-
mon lehet! Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy vegyenek
részt minél nagyobb létszámban a gyűjtési akcióban, mellyel
környezetünk tudatos védelméhez járulunk hozzá!
Együttműködő munkájukat köszönjük!

„ÖKOVÍZ” Kft.

FELHÍVÁS
ÖNKÉNTES SZEMÉTSZEDÉSRE

Nyársapát Község Önkormányzata idén szeretné
megszervezi a szemétszedési napot. Az a célunk, hogy a
falubeli utakat, árkokat közösen megtisztítsuk. Mottónk:

Együtt a szemét ellen
Az önkormányzat beszerzi a szükséges eszközöket (zsákok,
kesztyűk, fényvisszaverő mellények), és azokat a résztvevők
rendelkezésére bocsátja.

Találkozás:
az Apáti parkolóban

Időpont:
2011. május 21. 8.00 óra
Részvételüket előre is

köszönjük!

Csemő-Nyársapát Általános
 Művelődési Központ     

a közalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
CSE-NYÁ ÁMK Erdei Ferenc Általános Iskolája

takarító
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                   
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2712 Nyársapát, József Attila út 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok:
Az intézmény tisztántartása munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
“Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

- 8 Általános,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Erkölcsi bizonyítvány
- Önéletrajz
- Bizonyítvány másolat

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2011. augusztus 1. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Palo-
tai Lászlóné nyújt, a 36/70/4304560 -os telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Csemő-Nyársapát Általános
Művelődési Központ címére történő megküldésével (2712
Nyársapát, József Attila út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 24/2011
, valamint a munkakör megnevezését: takarító.
- Személyesen: Palotai Lászlóné, Pest megye, 2712
Nyársapát, József Attila út 6. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 24.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Nyársapáti Hírmondó - 2011. május 13.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges
információ: Három hónap próbaidő.

Csemő-Nyársapát Általános
Művelődési Központ

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

CSE-NYÁ ÁMK Napközi Otthonos Óvodája
dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                     
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2712 Nyársapát, József Attila út 22.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok:
Dajka feladatkör ellátása, külön munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
“Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.                   
Pályázati feltételek:

- Középfokú képesítés, dajka képző,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Erkölcsi bizonyítvány
- Önéletrajz
- Bizonyítvány másolat

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2011. augusztus 1. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Palotai
Lászlóné nyújt, a 36/70/430-4560 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a
pályázatnak a Csemő-Nyársapát Általános Művelődési
Központ címére történő megküldésével (2712 Nyársapát,
József Attila út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 25/2011 , valamint a
munkakör megnevezését: dajka.
- Személyesen: Palotai Lászlóné, Pest megye, 2712
Nyársapát, József Attila út 6. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 24.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
-  Nyársapáti Hírmondó - 2011. május 13.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges
információ:
Három havi próbaidő.

OVI HÍREK

 -Április 5-én szülői értekezletet tartottunk. Megbeszéltük a
közelgő események és rendezvények szervezési feladatait.
/Retro party, projektnap, gyermeknap, évzáró-ballagás./
 -Április 12-én a Költészet napi “verskommandó” hozott
nekünk meglepetés műsort a ceglédi Könyvtár szervezé-
sével. Kedves gyermekverseket mutattak be /Weöres Sán-
dor gyermekversei/. A megzenésített verseket minden óvodás
boldogan dúdolgatta. A közös éneklés és verselés nagy sikert
aratott.
 -Április 16-án a Szülői Munkaközösség Retro discot
szervezett, melynek teljes bevételét az óvodásoknak aján-
lották fel. Köszönjük a szülőknek és minden támogatónknak
a segítségét. Reméljük sikerül az óvodásoknak a befolyt
összegből eljutni az állatkertbe, s gyermeknapra új játékokat
kaphatnak. Minden segítő és támogató ember, illetve szervezet
munkáját és felajánlását köszönjük a gyermekek nevében is!
 -Április 18-án színházi előadást nézhettünk meg a művelődési
házban. A Patka Heléna színtársulat Békakirály című
mesejátékát izgalommal és örömmel nézték végig a gyere-
kek. A pantomin játék teljesen lekötötte a gyermekek
figyelmét. Értették és élvezték a darabot. Nem is gondoltuk,
hogy a mozgás, a gesztus, a mimika mennyire beszédes,
milyen jól érthető a pici gyermek számára is.

 -Április 20-án projektnap keretében húsvéti készülődés cím-
mel nyílt napot szerveztünk a szülők részvételével. Tojá-

ÁMK HÍREK
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költészetéhez és megértsék műveinek mondanivalóját.
Köszönjük a művésznőnek és a szervezőknek az előadást.

Fekete Henrietta

az édesanyák, mert a gyermekek nagyon készültek erre a
napra.
 -Április 30-án a községi Majálison  óvodásaink tánc műsorát
tapsolhattuk végig, melyet Dunavölgyiné Murvai Rozália
tanított be.

MÁJUSI PROGRAMOK

 -Május 14-én óvodásaink oviolimpián vesznek részt Cse-
mőben. Rossz idő esetén május 20-án kerül megrendezésre.
 -Május 20-án , /illetve ha a rossz idő miatt ezen a napon
rendezik az oviolimpiát /,akkor 19-én Gyermek napot
rendezünk az óvodában. 
 -Május 27-én de. 9 órától rendezzük meg évzárónkat és
ballagási ünnepségünket.

Óvó nénik

sokat díszítettünk, ablak- és húsvétfa dekorációkat készítet-
tünk közösen. A lelkes barkácsolás után “tojás-keresésre”
hívtuk óvodásainkat, ugyanis amíg a tojásokat festettük a
csoportszobákban az “SZM nyuszija” sok-sok csokitojást
rejtett el az udvaron. Minden apróság futva és boldogan
gyűjtögette kis kosárkájába a csokitojást. Minden tojást
megtaláltak, mert nagyon ügyesen és gyorsan keresgéltek a
fűben. Köszönjük a szülők segítségét és húsvéti ajándékait!
Minden gyermek örömmel vitte haza húsvéti ajándékát.
 -Április 29-én rendeztük meg Anyák napi ünnepségünket.
Hetek óta készülődtünk erre a napra. Verseket, dalokat,
táncokat tanultunk és gyakoroltunk, valamint ajándékot
készítettünk az édesanyáknak. Reméljük szeretettel fogadták

ISKOLA

  RENDHAGYÓ MESEJÁTÉK

Április 18-án a Békakirály című előadást nézhették meg az
óvodások és alsós diákjaink. Azonban ez az előadás nem a
megszokott formában volt látható, ugyanis ez egy pantomim
előadás volt. A gyerekek számára eléggé ismeretlen előa-
dásmódról kaptunk egy kis ismertetőt: szavak nélküli, test-
mozgással, gesztusokkal, mutogatással jellemzett “néma”,
estleg zenével kísért, sokszor egyszemélyes, néha több-
személyes előadás. Különleges volt számunkra. Még mi
felnőttek is nehezen tudtuk elképzelni, hogy egy mesét ilyen
módon lehet így előadni, de egy pillanat alatt belecsöppentünk
a mesék világába, és szavak nélkül is élveztük az előadást.
Köszönjük ezt az élményt!

Bíró Csilla

SZÍNHÁZ

A felső tagozatos diákok Patka Heléna színművész „Kései
sirató” című műsorát tekintették meg a művelődési házban
április 18-án. Az előadás során József Attila versek hang-
zottak el és a tanulók megismerhették a költő életének főbb
eseményeit. Érdekesség volt, hogy a versek mellett a költő
kevésbé ismert prózai alkotásaiból is hallhattunk részleteket.
Az érzelem gazdag előadásmód lehetővé tette a gyermekek
számára, hogy valóban közelebb kerülhessenek József Attila

ÁMK HÍREK

TISZAJENŐN JÁRTUNK

Több éve hagyomány már, hogy a tiszajenői Szent István
Általános Iskola körzeti versenyt rendez több kategóriában.
Az idén április 7-én került sor erre az eseményre. Iskolánk
több kategóriában is benevezett e vetélkedőre, hiszen a
tehetséggondozásnak fontos állomása az ilyenfajta
megmérettetés. Tanulóink összehasonlíthatják tudásukat,
képességeiket több település diákjaival. Egy-egy kategóri-
ában közel 30 gyerek versenyzett. Az izgalmakban bővel-
kedő, jó hangulatú délelőttön az alábbi eredmények születtek:
Mesemondó verseny:
1-2.osztály: 1.hely: Kovács Sándor 1.oszt.

3.hely: Tóth Lóránt 1.oszt.
3-4.osztály 2.hely: Kása Viktória 3.oszt.
Felkészítőjük: Tóthné Bognár Eszter ill. Lőrinczy Lászlóné
Matematika verseny:
 5. osztály: 2.hely: Hanyecz Gábor

3.hely: Sipos Benjámin
6. osztály: 11.hely: Szrapkó Milán

17.hely: Kocsis Bence
Felkészítőjük: Szeri Kata
Az eredményekhez gratulálunk!

SOK SIKER
Április elején népes diákcsoporttal érkeztünk Abonyba a
megyei rajzversenyre. A résztvevők négy kategóriában
indultak. Az 1-2 osztályosoknak, 3-4-es tanulóknak “Az én
településem” címmel kellett tematikus képet alkotniuk a
helyszínen. Az 5-6. osztályosok csendéletet, a 7-8. osztályo-
sok pedig portrét rajzoltak.
A hosszú évek munkája gyümölcsözött, hiszen Strabán Márkó
I. helyezést, Farkas Richárd II. helyezést, Lédeczi Leila II.
helyezést, Kocsis Luca külön díjat szerzett. Ezúton is
gratulálunk e szép teljesítményhez!
Akik nem értek el helyezést (Csehi Dóra, Donkó Henrietta,
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Sipos Benjámin) nem a rajztudásuk miatt maradtak le. Ők is
kiválóan teljesítettek. Valószínű, hogy én is tévedtem, amikor
nagyon puritán rajzeszközt adtam a kezükbe. A zsűri pedig
most talán - a kelleténél is - jobban kedvelte az erős színekből
összeállított képeket. Egy verseny tehát tanulónak, tanár-
nak egyaránt tanulságos lehet.

Tóth Tibor

ÁMK HÍREK

SZARKA MIHÁLY MŰVELŐDÉSI ÉS

SZABADIDŐKÖZPONT

 MESEMONDÓK NYÁRSAPÁTON

A ceglédi Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár Európai
Uniós TÁMOP KMR pályázaton nyert támogatással
községünkben, a Szarka Mihály Művelődési és Szabadidő-
központban rendezte meg „Aranyfonál’ címmel kistérségi
mesemondó versenyét 2011. április 14-én.
Nagyon sok kisiskolás jelentkezett, Abonytól Törtelig 53
mesemondó hozta el hozzánk kedvenc meséjét a magyar- és
világirodalomból válogatva.
A Balázs Ágnes író, Kovács Róbert színész-műsorvezető és
dr. Bicskei Krisztina jegyzőasszony alkotta zsűri tényleg
nehéz helyzetben volt, amikor döntést kellett hozniuk. Nagyon
jól kiválasztott és igazán jól előadott „versenyművek” közül
kellett kiválasztaniuk a legjobbakat. Balázs Ágnes, a zsűri
elnöke értékelésében ki is emelte, hogy ezen a versenyen
szokatlanul sok tehetséges mesemondó diákot hallott.
A népes mezőnyben a nyársapáti gyerekek nagyon szép
eredményekkel büszkélkedhetnek.
Az 1-2. osztályosok kategóriájában 4. helyezést ért el Tóth
Lóránt 1. osztályos tanuló; az 5-6. osztályosok között a 3.
helyet érdemelte ki Hanga Vivien 5. osztályos tanuló; a 7-
8. osztályosok kategóriájában szintén 3. helyezett lett Váczi
Péter 8. osztályos tanuló.
Nemcsak nekik, hanem az összes nyársapáti szereplőnek és
felkészítőiknek is gratulálunk!

Nagyné Kovács Éva

„TÖBB,  MINT MACSKÁK”
Ismét örömet szerezhettünk a nyársapáti színházszerető
közönségnek. A ceglédi Patkós Irma Színház művészeinek
előadásában a Macskák című musical átdolgozott változatát
nézhettük meg április 22-én este a művelődési ház színpadán.
A világhírű zenés, táncos darabhoz Andó László egy kedves
kis történetet írt. Ebbe helyezték el az eredeti Webber
musical legsikeresebb zeneszámait. Remek jelmezeket, iga-
zán „macskás” sminkeket, csodálatos táncosokat láthattunk
és fantasztikus hangokat hallhattunk. Nem tudok kiemelni
senkit, mindenki nagyon jó alakítást nyújtott. Az előadásban
csak egyetlen hibát talált minden néző. Azt, hogy kicsit
rövidre sikeredett. Még sok-sok macskát akartunk látni és
hallani.
Alig várjuk a következő darabot!

Nagyné Kovács Éva

Színház
A Patkós Irma Színház

május 27-én 19 órátólmájus 27-én 19 órátólmájus 27-én 19 órátólmájus 27-én 19 órátólmájus 27-én 19 órától
a Szarka Mihály Mûvelõdési és

Szabadidõközpontban

bemutatja a

CsókCsókCsókCsókCsókos asszonyos asszonyos asszonyos asszonyos asszony
címû kétfelvonásos zenés vígjátékot.

Jegyek ára: 1000 Ft.
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ÁPRILIS VÉGI ESŐS MAJÁLIS

Nyársapát Község Önkormányzata és a szervezők mind-
egyike nagy szeretettel várta 2011. április 30-án reggel a falu
lakóit és minden kedves más településről érkező vendégeinket.
Aggódtunk, mivel a meteorológia nem ígért igazán szép napot
a kültéri rendezvényekre igyekvő ünneplőknek. Nem
haragudtunk volna, ha nem jön be az előrejelzés, de már
hozzászoktunk, hogy nem minden „felhőtlen”.
9 órától gyülekeztek árusaink, és az „Április végi vidám
főzőcske” résztvevői is megérkeztek, elfoglalták a sátrak
alatt a főzőhelyeiket. Már kora délelőtt megérkezett több
művész vendégünk is. Túri Alfréd, Ceglédbercelről érkezett
alkotó művészi faesztergálással várta az érdeklődőket, Bajor
Sarolta ceglédi népi iparművésznél pedig babákat készít-
hettek kékfestő anyagból nem csak a gyerekek, hanem a
felnőttek is.

Indult a „gyermekek délelőttje” a kézműves foglalkozásokkal,
íjászattal, játékokkal, ugráló várral, de menetrend szerint
megérkezett az első komoly eső is, amit áramszünet is
követett. A mostoha időjárás miatt nem sokan jöttek ki, illetve
vissza vidám majálisunk helyszínére, a Szarka kúria parkjába,
de aki eljött, annak igazán jó szórakozást biztosított sokrétű
programunk.
A kicsiknek kora délután is volt lehetőségük kézműveskedni,
anyák napjára kedves ajándékot készíteni, lufit hajtogatni,
arcfestésen részt venni. Péter Szidónia megmutatta
különleges, zsűrizett, gyöngyökből készített ékszereit és a
technikát is elleshették tőle az érdeklődők.
Színpadunkon 14 órától egészen 23 óráig váltották egymást
a fellépők, akik napsütésben és esőben is megtettek mindent
azért, hogy mindenki jól érezze magát. Először a Nyársapáti
Népdalkör és a nagykőrösi Kis István Népdalkör
népdalcsokrai, majd a nosztalgia klub tagja, Nyúl-Tóth György
Szécsi Pál dalaival szórakoztatta a maroknyi, de annál lel-
kesebb nézőközönséget.
15 órakor a Gerje Alkotókör Művészbarátság című kistérségi
képzőművészeti vándorkiállítását nyitotta meg Tóth Tibor
önkormányzati képviselő.

ÁMK HÍREK

Táncolj című összeállításunkban közreműködtek a nyársapáti
óvodások modern táncokkal Dunavölgyiné Rozika veze-
tésével.

A TETZ Alapművészeti Iskola nyársapáti és ceglédi diákjai,
akik salsát, rumbát, csacsacsát, rokyt, jive-t, cselsztont
táncoltak, valamint Nyugdíjas Tánccsoportunk bemutatta
legújabb táncát, a kalinkát.
17 órától hallhattuk a HangTÁRsulat anyák napi és
szórakoztató műsorát, aminek különleges humort kölcsönzött
a színpadra tévedt két helyi amatőr táncos.
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18 órakor lépett színpadra Nusika, illetve a Cool Style 90’ és
a B Masters, akik fergeteges előadásukkal fokozták az
amúgy is nagyon jó hangulatot.
A Patkós Irma Színház művészei már komoly esőben léptek
színpadra. Operett slágereket adtak elő, mellyel learatták a
nap legnagyobb sikerét.

A Happy Five Együttes 3 tagjának retro koncertje zárta
műsorunkat. Akik a rossz idő ellenére ott maradtak, hatalmas
zenei élménnyel gazdagodhattak családias hangulatú
fellépésükön. Köszönjük a kitartó közönségnek, hogy nem
mentek haza a zuhogó esőben sem, és természetesen
köszönjük minden fellépőnek, közreműködőnek, szervező-
nek, hogy biztosították rendezvényünk sikerét. Most
bebizonyosodott, hogy akkor is fergeteges hangulat alakul-
hat ki, ha „jól esik”.

Nagyné Kovács Éva

ÁMK HÍREK Új sírkõ készítést,
sírkõ felújítást és
épületek mûkõ

készítését vállalom.
Paul Ferenc Csemõ,

Urbán Pál u. 3.
Tel: 70/318-83-56

A postánA postánA postánA postánA postán, illetve a kézbesítõknél, illetve a kézbesítõknél, illetve a kézbesítõknél, illetve a kézbesítõknél, illetve a kézbesítõknél
kedvezõ áron csokoládé, cukorka,

kávé, különbözõ könyvek, sorsjegyek
kaphatók.

Lakás és egyéb biztosítások
köthetõk.
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ANYAKÖNYVI HÍREK

  MEGHALT:
Boda Ferencné Nyársapát,
Köz d. 15. szám alatti lakos

2011. április 18-án.54 éves volt
Emlékét őrizzük!

MEGNYÍLT „STARKING”
ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS

Kivi, narancs szőlő, eper, alma,
házi tészta; savanyúság kapható!!!
Nyitva tartás:  Hétfő - Péntek

800 – 1200 ;  1400 - 1700

 Szombat: 800-1200

Vasárnap: 800-1100

HIRDETÉS

EladóNyársapát, XIII. dűlőben 1.3 h
területű gyümölcsös,Vasút dűlőben 0.8
h területű szántó!2.130-as LADA mű-
szaki nélkül eladó! Érd.: 30/3679627
Külterületen lévő minimum 1 h területű
szántó eladása érdekelne! Érd.: 30/868-
57-765.
Nyársapát belterületén építési telek,
valamint eladó ház érdekelne! Érd:20/
39123242.
Eladó 1 db gázkonvektor öntvény 20x20
zártszelvényből 12 m szélességi össze-
rakható vásározói, piaci felszerelés
tartozékaival. Érd.: 30/621-08-30
Eladó 1 db 3 személyes, 1 db 2 szemé-
lyes plüss ülőgarnitúra, 2 db karos fotel,
asztali varrógép, illetve 1 éves
korosztályú gyermekruhák. Érd.: József
A. út 7. szám alatt, 20/227-14-44.
Borvásár a Füle Családi Borászatnál
Nyársapát, Kertes dűlőben. Minőségi,
valamint tájborok (fehér, vörös, édes és
száraz) kaphatók kimért és palackos
kiszerelésben. Érdeklődni Füle Dénesnél
lehet az alábbi telefon: 30/415-1452.
A Kapás dűlőben tanya 2231 m2

szántó területtel, valamint a Vak
dűlőben 6564 m2 gyümölcsös faházzal
eladó. Érdeklődni a 30/23-66-247
Építési telek (976 m2-es) a Széchenyi
utcában eladó. Irányár 500.000.- Ft.
Érdeklődni a Piszkés utca 2. szám alatt
lehet. Tel: 707-298.
Fáj a lába, mert repedezett a sarka?
Sok a talpán a bőrkeményedés?
Tyúkszeme van? Vagy csak egyszerűen
szeretne ápolt lábakat és kezeket?
Hívjon és megbeszélünk egy időpontot!
Pedikűr, manikűr és műköröm-
építés. Cseh Szilvia 06-70/314-1024
Tanya eladó Nyársapát, Középső d.
15. szám alatt. Érdeklődni a 316-116,
70/438-9913 telefonon lehet.

Az Ugyeri úton teljesen felújított,
modern családi ház 1400 n.öl föld-
területtel eladó. Közvíz, központi fűtés
van, új tetőszerkezetű, új vezetékelésű.
A kert szépítést igényel. Érdeklődni a
06/20/5848-407 telefonon lehet.
Az Ugyeri út 24. szám alatti összkom-
fortos 2 részből álló családi ház eladó.
Érdeklődni a 06/30/321-3742 telefonon
Eladó a Magyar dűlőben 14 hektár
kaszáló, illetve az Erdő dűlőben 7.200
m2 szántó terület. Érdeklődni a 389-
110 és a 30/624-3008 telefonon lehet.
Kedvező áron pedikűr, manikűr,
műköröm készítés! Kérésére házhoz
megyek. Bejelentkezés: 06/70/576-6859
Nyársapát, József A. út 12. szám alatt
Telek eladó. Érdeklődni a helyszínen,
id. Sperli Jánosnénál lehet.
Szolárium kedvező áron! A legújabb
Chocolate Brown csövek. Álló gép.
Bejelentkezés: Pópity Tünde 06/20/391-
2324.
Árpa és kukorica eladó. Érdeklődni a
06/30/358-3921 telefonon lehet.
Az Iskola u. 7. szám alatti 1500 m2

területű telek (víz, villany, gáz, fúrott
kút) eladó. Érdeklődni Hatházy Ferenc
Nyársapát, Béke u. 16. szám alatt, vagy
a 389-122, 06/20/3152-752
Eladó a 0337/9 hrsz-ú 2 ha 6190 m2

területű szántó és tanyahely. Érdeklődni
a 06/70/323-8971 telefonon lehet.
Eladó 1 db gáztűzhely (vezetékes, pa-
lackos) 10.000- Ft, bébi hordozó 4.000-
Ft áron. Érdeklődni az esti órákban a
389-119, vagy a 20/4473071
Eladó az Iskola u. 11. szám alatti építési
telek. Érdeklődni: 53/389-119, 06/20/
4473-071.
Torták, sütemények sütését vállalom.
Érd.: 16 óra után, Balázs Jánosnénál .
Tel: 06-20/43-42-995
Iker íróasztal eladó 18.000.- Ft áron.
Érdeklődni a 06/20/589-5110
Lengyel vegyes tüzelésű kazán olcsón
ELADÓ! Érdeklődni a 06/20 965-76-
81-es telefonszámon lehet!
Eladó 1 db gázkonvektor öntvény 20x20
zártszelvényből 12 m szélességi össze-
rakható vásározói, piaci felszerelés
tartozékaival. Érd.: 30/621-08-30
Eladó 1 db 3 személyes, 1 db 2 szemé-
lyes plüss ülőgarnitúra, 2 db karos fotel,
asztali varrógép, illetve 1 éves korosz-
tályú gyermekruhák. Érd.: József A. út
7. szám alatt, 20/227-14-44.

HIRDETÉS

Fontos Önnek szerettei, vagyona,
vállalkozása biztonsága? Szeretne
ezért a jelenleginél kevesebbet fizetni?
12 biztosítótársaság kínálatából választ-
hatja ki a leginkább megfelelőt! (Élet-,
lakás-, vállalkozói vagyon-, szakmai
felelősség-, gépjármű-biztosítások,
nyugdíjpénztárak stb.) Minden, ami
biztosítás! Kovács Gábor a Biztonság
Brókerház biztosításközvetítője.
06/20/4621325 Lakás: 2712 Nyársapát,
Táncsics M. u. 2.
NYÁRSAPÁTI TÜZIFA TELEP
Á R A J Á N L A T A :
akác (guriga) 2.200.- Ft/q, akác hasítva
2.300- Ft/q bükk (guriga) 2.050- Ft/q,
bükk hasítva 2.150.- Ft/q nyárfa (guriga)
1.200.- Ft/q. Érdeklődni az APÁTI
Bisztróban vagy a 20/910-6746
A közétkeztetésnél étkezési utalványt
elfogadunk. Várja megrendelését az
APÁTI Bisztró.
4 részből álló világos szekrénysor
eladó. Ár: 25.000- Ft (akár megosztva
is). Érdeklődni Sperli János Nyársapát,
József A. út 45. szám alatt lehet.
Lengyel vegyes tüzelésű kazán olcsón
ELADÓ! Érdeklődni a 06/20 965-76-
81-es telefonszámon lehet!
Eladó 180x280cm alapterületű terasz-
tető vasszerkezete, 190x90-es félig
üveges ajtó + tok, 140x70-es ablak +
tok, 2db fotel fa karfával.Érdeklődni:
Pataki Istvánné, 20/993-2282, vagy 389-
171 telefonszámon lehet.
Családi ház, valamint telek vízzel,
villannyal eladó a József A. úton. Érd:
389-096 vagy 06/70/416-01-78 telefon-
számon lehet.

Kedves Hirdetők!
Kérjük, hogy jelezzék, ha már

nem kívánják hirdetésük
megjelentetését, vagy azon

változtatni szeretnének. Jelzés
nélkül a hirdetéseket csak 3

alkalommal közöljük.
Köszönjük!
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NYÁRSAPÁTI  HÍRMONDÓ
KIADJA: Nyársapát Községi Önkormányzat
FELELŐS KIADÓ: Kis Miklós polgármester
FŐSZERKESZTŐ:
SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Nagyné Kovács Éva, Regdon

 Jánosné, Vígné Kerekes Magdolna, Víg Károly
FOTÓK: Víg Károly
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu
A 151. SZÁMTÓL KEZDŐDŐEN A HÍRMONDÓ TELJES

SZÖVEGE AZ  INTERNETEN IS OLVASHATÓ:
www.nyarsapat.hu címen.

CIM: 2712 Nyársapát, Béke u. 11.
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: B/PHF/1171/P/1993.
KÉSZÜLT:

 APÁTI NYOMDA 2700 Cegléd, Csatorna u. 8.
       700 példányban megjelenő INGYENES tájékoztató kiadvány!

2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

 BIRKÓZÁS

Április 9-én Csepelen került megrendezésre a diák I. szabadfogású
rangsorverseny. A versenyre 177 birkózó mérlegelt be, köztük a
Nyársapáti Szabadidő SE négy versenyzője is. Nagyszerűen szere-
peltek, mivel két érmet hozhattak haza a rangos viadalról.
 Eredmények:
 29 kg  2.  Kecskeméti Krisztián
 35 kg  1.  Kecskeméti Ferenc

SPORT

Április 29-én pénteken került megrendezésre a Diákolimpia orszá-gos
döntője a diák II. korosztály részére, az előző napon átadott Kruj Iván
Sportcsarnokban az ESMTK rendezésében. Másnap a lányok folytatták
a küzdelmet. A bajnokságon a fiúknál és a lányoknál is egy-egy fővel
képviseltette magát a Nyársapáti Szabadidő SE Kecskeméti Dávid és
Kovács Noémi révén. Nagyszerű birkózá-suknak köszönhetően végül
mind a ketten a dobogó harmadik fokára
állhattak fel.
 Eredmények:
Fiúk  26 kg  3.  Kecskeméti Dávid  Erdei Ferenc Általános Iskola
Lányok 46 kg  3.  Kovács Noémi  Erdei Ferenc Általános Iskola
 A lányoknál a Restart Ceglédi VSE szintén egy versenyzővel
képvseltette magát. Sándor Alexandra első versenyén nagyszerűen
mutatkozott be, és meglepetésre a dobogó legfelső fokára állhatott
fel, így megszerezve a 43 kg Diákolimpia Bajnoki címét.

Pap Attila, Pap Ferenc

MEZEI FUTÓVERSENY

Április 19-én Jászkarajenőn kistérségi mezei futóversenyen
vettünk részt. Iskolánkon kívül még hét település csapata
fogadta el a meghívást. 7 tanulónk korcsoportonként különböző
távolságon futott:
Rehor Orsolya II. korcsoport 1000m.
Petrik Rudolf II. korcsoport 1500m.
Rácz Tivadar II. korcsoport 1500m.
Forgó József III. korcsoport 2000m.
Nagy Tamás III. korcsoport 2000m.
Bíró Géza Mátyás IV. korcsoport 2500m.
Gesztesi Viktor IV. korcsoport 2500m.

Az eredmények:
9. helyezett :Rehor Orsolya 3. oszt.
5. helyezett :Petrik Rudolf 3. oszt.
10. helyezett :Rácz Tivadar 3. oszt.
3. helyezett :Forgó József 6. oszt.
4. helyezett :Nagy Tamás 6. oszt.
2. helyezett :Bíró Mátyás 8. oszt.
10. helyezett :Gesztesi Viktor 8. oszt.

tanuló lett.
Az első három helyezett érmet kapott, a kísérő ne-
velők munkáját virággal köszönték meg. Tanulóink
szépen helytálltak, kellemesen elfáradtak.
Kísérő: Szerelemné Szepesi Ágnes testnevelő
Az eredményekhez gratulálunk a diákoknak és a
felkészítő nevelőnek!

Palotai Lászlóné igazgató

Kérjük ebben az évben is támogassanak minket
adójuk 1%-val

Adószámunk: 18673917-1-13

Felajánlásaikat köszönjük!

Nyársapáti Gyermekekért Közalapítvány

A Karácsonyi Csillagokért Alapítvány
közérdekű szervezet, ezért lehetőség van arra,

hogy a  SZJA 1%-ának  felajánlásával
segítséget nyújtsanak.

Adószámunk: 18714904 - 1 - 13
Támogatását köszönjük!

Személyi jövedelemadója 1%-os  felajánlásával
támogathatja a

Nyársapáti Szabadidő Sport Egyesületet is,
ha ezt teszi adószámunk:

19182573-1-13
Köszönjük: S.E. vezetősége


