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  osztályfõnök          gyógypedagógus

 Balog Zsófia       Horváth Csaba      Nagy Dénes Szlárd
 Bedõ Bernadett       Horváth József     Nagy Éva Mariann
 Bíró Géza Mátyás     Horváth Rita        Nagy Gábor
 Bozóki Csaba Zsolt   Horváth Tünde      Révész Roland
 Dósa Adrián Benjamin Kása Barbara      Strabán Márkó
 Farkas Richárd          Kiss Szabina        Szabó Nikolett
 Ferencz Erika           László Sándor      Szabó Zoltán
 Gesztesi Viktor        Lõrincz Krisztián  Szondi Tamás
 Horváth Alexandra                              Váczi Péter

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 nyomásvizsgálatokat folyamatosan végzik. A
következő szakaszban a Viola utca, Szövetkezeti utca, Dózsa Gy. utca, Széchenyi utca, Iskola utca, Epres utca, Piszkés utca,
Ugyeri utca, Táncsics utca, Sugár utca, Rákóczi utca, Vasút utca következik. A Közúti Igazgatósággal történt végleges
egyeztetés után a József A. utca munkálatai is folytatódnak. A vezetéképítéssel párhuzamosan elkezdődtek a szennyvíz-
tisztító 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. Az ÖKOVÍZ
Kft. tájékoztatása alapján a telken belüli vezetéképítést 2011. június 20-tól lehet elvégeztetni. A bekötés elkészítése előtt
szórólapon tájékoztatjuk az ingatlanok tulajdonosait. A bekötés engedélyeztetéséhez kérőlapot a Polgármesteri
Hivatalban lehet kérni félfogadási időben.  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
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Kedves és fontos hagyomány folytatódhatott
Nyársapáton, 2011. május 5-én, amikor megrendezésre

került a harmadik

AKTÍVKORÚ  TALÁLKOZÓ
Ezúton is tisztelettel megköszönöm a Község Képviselő-
testületének, Kis Miklós polgármester úrnak, dr. Bicskei
Krisztina jegyzőasszonynak, hogy hozzájárultak a prog-
ram megvalósulásához és anyagilag is támogatták azt.
Külön köszönet a programban szereplést vállaló csopor-
toknak, hiszen szabadidejüket feláldozva gondoskodtak a
résztvevők szórakoztatásáról, valamint hozzájárultak a
nyársapáti élet egy darabkájának bemutatásához. Továbbá
köszönet, a programnak helyet adó és annak megvalósu-
lását mindenben segítő Szarka Mihály Művelődési és
Szabadidőközpont kollektívájának, valamint Mogyoró-
siné Marikának és csapatának, akik a szereplésen túl
frissen készített tízóraival várták a vendégeket, továbbá
Nyitrai Lászlónak és a bisztró dolgozóinak a finom ebédért.
És végezetül köszönet minden a kistérségben dolgozó
kollégának, aki elfogadta meghívásunkat, elhozta ügyfeleit,
valamint Vezetőinknek, akik azon túl, hogy elfoglaltságuk
mellett eljöttek, mindvégig érdeklődést mutattak rendez-
vényünk iránt, és maximálisan bíztatták, támogatták azt.

 Bíróné családgondozó

Aktív korú ügyfelek számára szervezett egész napos
programot Nyársapáton a Ceglédi Kistérségi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Nyársapát tele-
pülési iroda munkatársa Bíró Józsefné családgondozó.
Bíró Józsefné Irénke a  helyi nyugdíjasok segítségével  friss
lángossal várta a kistérség valamennyi településéről ér-
kező vendégeit. Ezt követően a  csoport a Művelődési
Házba érkezett, ahol előadássorozaton vehettünk részt,  a
település óvodásai, iskolásai és nyugdíjasai  aktív
részvételével. Kisfilmen megismerhettük a település
nevezetességeit és sajátosságait,  melyet  a műsort köve-
tően egy séta keretében is megtekinthettünk. A nyársapáti
bisztró ízletes ebédje után visszatérve a Szarka kúriába,
megtekinthettük az állandó és az időszakos kiállításokat.
Ezúton fejezzük ki a köszönetünket a  Község Képviselő-
testületének, Kis Miklós polgármester úrnak, Dr. Bicskei
Krisztina Jegyző asszonynak, hogy támogatták anyagilag a
programot. Továbbá köszönetünket fejezzük ki a
Művelődési Központ munkatársainak, a fellépő óvodá-
soknak, iskolásoknak, nyugdíjasoknak, hogy egy fantasz-
tikus élménnyel gazdagodhattunk, valamint a szervezésben
résztvevő valamennyi kollégának, akiáldozatos munkával
készült erre a napra.

Surin Adrienn
Családsegítő Szolgálat Cegléd

ERDÉLY 2011
Május 13-án hajnalban kissé kétkedő,de várakozásokkal teli
50 fős csapatunk indult el Erdélybe,18-án pedig élményekben
gazdagon, sok szépséggel feltöltődve érkezett haza. Bevallom,
Nekem mint szervezőnek voltak a legnagyobb kétségeim.
Nem először jártam Székelyföldön,tudtam milyen a szállás,
az ellátás, mégis volt bennem egy kis szorongás,hogy min-
denki elégedetten térjen haza erről az útról. Úgy érzem
sikerült pár felejthetetlen, szép napot átélnünk. Örömmel tölt
el, hogy megmutathattam azt a csodát, mely bizony néha
könnyeket csalt útitársaim szemébe. Ha csak egy pár
emléktárggyal is , de sikerült elvinnünk Nyársapát üzenetét
Szárhegyre, ezen belül is Güdücre, ahol a szállásunk volt.
Vendéglátóink örömmel fogadták ajándékainkat, melyet
ezúton szeretnék az Ő nevükben is megköszönni polgár-
mesterünknek, Kis Miklósnak, aki mindezt önzetlenül, és
szeretettel adta.

Micziné Zsuzsa

Erdélyi kirándulás

Miczi Flóriánné szervezésében 2011. május 13-án hajnali 2
órakor indult el, a Nyársapátról Erdélybe tartó autóbusz 50
utasával. Székely sofőrünk, Tódor Árpád ízes magyarsággal
köszöntött bennünket. Buszunk kényelmével, sofőrünk és
egyben idegenvezetőnk biztonságos, higgadt vezetésével
mindenki elégedett lehetett a 6 nap során.
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Programunk:
1.nap: - Király-hágó „az Erdélyi-medence kapuja”: első
pillantás a történelmi Erdélyre
- Szászrégen: Maros menti települések első állomása
- Marosvécs: Kemény család várkastélya, Kemény János és
  Wass Albert sírja. Helikon asztal
- Függőhíd túra a bátrabbaknak
- Kolozsvár: Mátyás király szülőháza, Szent Mihály templom,

Mátyás király lovas szobra, Házsongárdi temető (Dsida
Jenő sírjának megkoszorúzása)

- Güdüc: szállás
2. nap: - Csíksomlyó: Ferences kegytemplom, kápolnák,

borvíz ivókút
- Csíkszereda „Székelyföld fővárosa”: Mikó vár
- Madéfalva: A madéfalvi áldozatok tiszteletére emelt

emlékoszlop megkoszorúzása
- Csíkrákos: Erődtemplom
3. nap: - Gyilkos-tó: túrázás, csónakázás, pisztráng és kürtös

kalács falatozás
- Békás-szoros: séta a meredek sziklafalak között
4. nap: - Parajd: sóbánya
- Szováta „székelyföldi Balaton”: vadászkastély stílusú villák,

séta a Medve-tó körül
- Korond: vásárlási lehetőség a fő út menti bazársoron
5. nap: - Szárhegy: lovas kocsikázás Güdücről, Lázár család

kastélya
- Szalonnasütés, tábortűz, nótázás
6. nap (utazás haza): - Marosvásárhely: virágóra
- Tordai hasadék
Az utat nagyon izgatottan vártam, régi álmom volt megismerni
Erdélyt és még régebbi, hogy Székelyföldön lehessek.
Gyönyörű, érintetlen tájakat, művészi székely kapukat, óriási
hegycsúcsokat, meseszép völgyeket láthattunk, és végig
kristálytiszta levegőt lélegezhettünk. Ez az út más volt, mint
amiken eddig részt vettem. Gyakran hangosan nevettünk
Árpád humorán, székely viccein, máskor azonban csend
uralkodott a buszon, mert könnyeinkkel küszködve azokon a
történelmi eseményeken gondolkodtunk, amiket Árpád mesélt
nekünk. Mindenkinek ajánlom, ha teheti, utazzon el Erdélybe,
ismerje meg milyen az a hely, ahol tárt karokkal, szeretettel
fogadnak, ahol az emberek büszkék arra, hogy magyarok és
mindent megtesznek azért, hogy azok is maradhassanak.
Zsuzsa néni köszönjük neked a szervezést, a csoport tagjainak
pedig a hangulatos együtt létet, jó kedvet.

Bíró Ágnes

EZ MÁR A 3. NYITOTT PINCENAP A

FÜLE CSALÁDI BORÁSZATNÁL!
Szeretettel meghívjuk Nyársapát és a környező települések
borkedvelő, mulatni vágyó lakosságát 2011. június 12-én
Pünkösd vasárnap 10 órától egészen hajnalig a Füle Családi
Borászat Nyársapát, Kertes úti pincéjébe a NYITOTT
PINCENAP rendezvényre. Ceglédről a „városnéző
kisvonat” szállítja Nyársapátra kedves vendégeinket.
Tervezett programjaink:

· Lovaskocsizás a polgármesteri hivatal épületétől, a
„kisvonat” megállójától a pincéig

· A Nyársapáti Népdalkör bordalokat énekel
· Élő zene tangóharmonikával és orgonával
· Borkorcsolya – zsíros kenyér
· Bográcsgulyás kedvezményes áron
· Borkóstolás, pince bemutató

Finom borokkal, sokszínű programmal, meglepetéssel várjuk
kedves vendégeinket, fiatalokat, idősebbeket, családokat,
baráti társaságokat. Töltsünk együtt egy tartalmas napot a
kulturált borivás szellemében!

Mindenkit szeretettel vár
Füle Dénes borász és  családja
06/30/415-1452
dionysos@fibermail.hu
www.fulecsaladiboraszat.com
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 OVI HÍREK

Május 5-én az Aktív Korúak Találkozóján óvodásaink is
szerepeltek, zenés-táncos műsorukkal szórakoztatták a
meghívottakat. Felkészítőik: Benkó Hajnalka és Dunavöl-
gyiné Murvai Rozália óvó nénik.
Térségi oviolimpia
A térségi oviolimpiát idén a csemői óvoda rendezte, heteken
át lelkesen készültünk, hogy minden tökéletes legyen a
verseny napján. A kicsik ötkarikás játékára most először
Nyársapát is indította 12 fős kis csapatát.
Május 14-én, szombaton reggel izgatottan gyülekeztünk az
ovi előtt, ahonnan a „szurkoló kis sereggel” indultunk a
megmérettetésre. A helybeli óvó nénik nagyon kedvesen
fogadtak bennünket és kalauzoltak, segítettek a verseny ideje
alatt. Minden csapat felvonult a verseny kezdetekor, mintha
az igazi olimpiai játékokon vettünk volna részt. A gyerekek
koruknak megfelelő ügyességi feladatokat kaptak, így
valamennyi versenyszámot nagyon élvezték. A pálya
átrendezése alatt a gyerekeket bűvész szórakoztatta, és
kicsit kipihenhették magukat a következő versenyszámig. A
mi kis csapatunk a nyolcadik helyen végzett, de nagyon
büszkék voltunk rájuk, hiszen külön dicséretet kaptak, amiért
szinte hibátlanul, pontosan hajtottak végre minden feladatot.
Egy valódi sportversenyhez méltóan természetesen minden
gyermek kapott érmet a nyakába, és ajándékcsomagot, és
persze a csapat kupát is. A térségi olimpiát a házi gazda a
csemői óvoda nyerte.
Nagyon izgalmas, színvonalas és szórakoztató verseny volt,
aminek a zárásaként még ebéddel is megvendégeltek a
csemői óvodások.
Köszönjük minden résztvevőnek a közreműködést, a segít-
séget és persze a lelkes szurkolást, buzdítást a gyerekek
nevében is.

Rozika és Mariann óvó néni

Aranytoll díj nyertes lett óvodásunk
Május 14-én a Kányádi Sándor tiszteletére megrendezett
nemzetközi grafikai verseny díjátadó ünnepségén óvodásaink
is szerepeltek rövid kis műsorral. Minden gyermek ügyesen
táncolt és szavalta Kányádi Sándor gyermekverseit a tavasz-
ról. Benedek Elekről is, a népmesék nagy írójáról is ezen a
napon emlékeztünk meg. Elek apó kútjának átadó ünnepségén
népi tánc szakkörünk mutatta be színvonalas műsorát. Erre

ÁMK HÍREK

az alkalomra készültek el az apró kis népviseleti ruhácskák.
Óvodásaink szépek és ügyesek voltak, boldogan ropták a
táncot és énekelték népdalainkat. Gratulálunk Rinyu Erik
óvodásunknak és felkészítő tanárának Tóth Tibor tanár
úrnak.
Gyermeknap az óvodában
Május 19-én rendeztük meg hagyományos gyermeknapi
rendezvényünket a Szülői Munkaközösséggel. Fergeteges ,
vidám nap volt ez óvodásainknak. Hogy mindenki fitten és
energikusan kezdje a napot, reggeli tornán vettünk részt
Rozika óvó néni vezetésével. Számtalan lehetőség nyílt
szórakozásra: ugrálóvár, lovaglás, trambulin, lovas kocsizás,
kézműves foglalkozások. Ha valaki közben megéhezett
palacsintával és süteménnyel csillapíthatta éhségét, amit az
anyukák sütöttek. A jó hangulathoz jó zene párosult a nap
folyamán, amit Holló István biztosított. Eközben a Szülők
Varga Dani bácsi segítségével finom ebédet főztek. A közös
ebéd elfogyasztása után fáradtan, de nagyon boldogan tértek
haza ovisaink. Köszönjük a Szülői Munkaközösség munká-
ját, a szülők és más támogatók felajánlásait és segítségét.
Ez alkalommal szeretnénk megköszönni az SZMK éves
munkáját. A jól szervezett kis közösség Konczné Szabó
Marika vezetésével egész évben segítette rendezvényeink
sikerét. Jól szervezett bálokkal és retro-partikkal biztosították,
hogy ajándékokhoz juthassanak gyermekeink, szépüljön, új
eszközökkel bővülhessen óvodánk. Elkészült a rózsakapunk,
amely szépíti óvodánkat, rendezvényeink színtere lesz.
Köszönet Balogh Mónikának valamint Kubinyi Zoltánnak és
lelkes csapatának, a jól szervezett, szép munkájáért. Köszön-
jük Bimbó Pálnak és csapatának, hogy segítenek óvodánk
szebbé varázsolásában és rendezvényeink lebonyolításában.
„Daloljunk együtt” teadélután a Nyugdíjas Klubbal
Május 25-én a Művelődési Házban került megrendezésre a
nyugdíjasokkal közös programunk. Közös kézműves foglal-
kozást tartottunk, amelyen népviseletbe öltöztetett rongy-
babákat készítettünk, énekeltünk, körjátékokat játszottunk.
Nemcsak a gyerekek élvezték a közös játékot, hanem a
nagymamák is. A délután végén sütiztünk, és jókat beszél-
gettünk. Köszönjük a lehetőséget, hogy együtt tölthettünk
egy közös délutánt.

Búcsúzunk Tőletek! Kedves Nagycsoportos
Óvodások!

Elérkezett a nagy nap, amikor búcsút vettetek az óvodától.
Ezt a napot Ti csak így hívtátok ”a Nagy Nap.” Számotokra
és számunkra is ugyanazt jelentette. Minden évben átéljük
ezt a pillanatot, mindig nagyon szép, és nagyon nehéz is, de
idén egy kicsit másképpen terveztük. Azt szerettük volna, ha
ez a nap csak Rólatok szól, úgy, hogy közben át tudjátok élni,
élvezni a pillanatot, amikor elbúcsúztok az óvodától. Sokan
kétkedve fogadták a változtatást ( amit szeretnénk folytatni
a jövőben is), de úgy gondoljuk, hogy aki ott volt átérezte a
hangulatot, ami össze nem téveszthető semmivel: felszaba-
dultság, öröm, boldogság, persze az elbúcsúzás szomorú-
ságával. Úgy érezzük mi óvó nénik, hogy ezen a délelőttön
beigazolódott az, ami egy pedagógusnak a legfontosabb:
tettünk valamit, ami a ti kicsi életeteknek meghatározója,
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elindítottunk titeket egy új lehetőség felé, ahol meg fogjátok
állni a helyeteket. Kiléptetek az óvoda „rózsakapuján” és
beléptek az iskola „tudáskapuján”. Átélhettünk nagyon sok
fontos dolgot a 3-4 év alatt, de a legfontosabbat Ti adtátok:
nevetést, mosolyt, olykor szomorúságot, rengeteg olyan
érzelmet, amit Ti még őszintén adtok, így lehetőséget adtok
nekünk arra, hogy egy kicsit átélhessük, beleélhessük
magunkat a gyermekkorba, így kicsit azzá is válunk. A
varázsszó, ami az arcotokra volt írva a ballagáson az a mosoly
és a nevetés volt. Ez nekünk mindennél többet adott. Egy
idézettel búcsúzunk, amit kérünk tegyetek el a „ nagy
felnőttkorra”.

„Van egy eszköz az életben, ami varázserővel bír:
ez a nevetés.

Ha szomorú vagy, de mosolyogni próbálsz,
a bensőd is mosolyra fakad.

Ha a környezeted látja, hogy kacagsz, előbb-utóbb
mindenkire átragad,

mint egy ragályos betegség.
Ha pedig nevetni nem is tudsz,

néha egy röpke futó mosoly is elég.
Indítsd útjára, és meglátod:

megerősödve, megsokasodva
tér vissza hozzád.”

Búcsú Éva nénitől
Szomorú a szívünk, hogy el kell váljunk Tőled, de tudjuk
megdolgoztál már a jól megérdemelt pihenésért. Egy olyan
dadus búcsúzott óvodánktól, aki 42 év munka után megy
nyugdíjba. Köszönjük az itt töltött éveket, fogadd ezt a kis
verset búcsúzóul.

Éva néninek!
Virágot hoztunk köszöntőnek

a mai napra,
Tudjuk, hogy Éva néni örömmel fogadja.

Hálásan köszönünk
 minden jót és szépet,
nem feledjük a sok

kedves emléket.
Azt a sok jót, amit kaptunk, meghálálni mint lehet?

Kérdezgettem a virágot,
kérdeztem a levelet.

Nem felelte, de a virág
felém intett vidáman,

amit a szó el nem mondhat,
itt van egy szál virágban.

Köszönet
Ezúton szeretnénk megköszönni a Fenntartó Önkormány-
zatnak, a község intézményeinek, civil szervezeteinek,
magánszemélyeknek a segítségét, mellyel óvodánkat
támogatták ebben a nevelési évben is.Köszönjük!
Szeretnénk megköszönni Tóth Tibor tanár úrnak, hogy segíti
gyermekeink tehetségnek kibontakozását, megtanítja a rajz-
és festészet minden csínját-bínját. Május 14-én több nyár-
sapáti gyermek ért el előkelő helyezést a Kányádi Sándor író
tiszteletére meghírdetett nemzetközi grafikai versenyen.
Hatalmas dolog ez, hiszen a mi óvodásunk és iskolásaink

nyerték a legtöbb helyezést. A tehetség velünk születik, ha
nem gondozzák nem tud kibontakozni, akár a virág. Óvni,
védeni, ápolni kell. Tibor bácsi a technikai tudás átadásán
felül védi, ápolja kis tehetségeinket. A „vad hajtásokat”
lenyesegeti, segít észrevenni az egyszerűben is a nagyszerűt.
Értékeket ad át, mint a természet tiszteletét, egymásra való
odafigyelést, türelmet, toleranciát. A művészet boldoggá
tesz, örömet okoz szépségével, melyet az alkotás öröme tesz
igazán teljessé. Köszönjük, hogy egyengeti tétova gyerme-
keink munkáját, rámutat életünk egyszerű, de csodás dolgaira.
Gratulálunk az eddig elért eredményeikhez és kívánunk
további jó munkát és sok- sok sikert.

rajz szakkörös gyermekek szülei

Szeretnénk megköszönteni Pedagógus Nap alkalmából a
pedagógusokat. Köszönjük, hogy nevelik, oktatják és szeretik
gyermekeinket.

Szülők

ÉÉÉÉÉVADZÁRÓVADZÁRÓVADZÁRÓVADZÁRÓVADZÁRÓ R R R R RETROETROETROETROETRO P P P P PARTYARTYARTYARTYARTY!!!!!
Az óvodai SZMK nevében

szeretettel meghívunk mindenkit a
2011. 06. 11-én 21 órától2011. 06. 11-én 21 órától2011. 06. 11-én 21 órától2011. 06. 11-én 21 órától2011. 06. 11-én 21 órától

tartandó retro disconkra! Helyszíne a
nyársapáti mûvelõdési ház.

Belépõ: 500.- Ft/fõ
A buli teljes bevételét az óvodások fogják kapni!

BÜFÉ-t biztosítunk.
Mindenkinek jó szórakozást kíván az óvodai

SZMK

Kedves Ovis Szülõk!
A buli elõtt kérjük, hogy aki tud, jöjjön el a termet

díszíteni
2011. június 11-én 14 órától,2011. június 11-én 14 órától,2011. június 11-én 14 órától,2011. június 11-én 14 órától,2011. június 11-én 14 órától,

másnap pedig takarítani 14 óra 30 perctõl.
Elõre is köszönjük!

Óvodai SZMK

KÖSZÖNŐLEVÉL!
Az óvodás gyermekek szülei nevében szeretnénk meg-
köszönni mindazoknak, akik egész évben segítséget, vagy
bármilyen támogatást nyújtottak ahhoz, hogy a gyerekek
óvodában töltött ideje színesebb, változatosabb legyen! Nem
szeretnénk név szerint kiemelni senkit sem! Még egyszer
nagyon szépen köszönjük!

Tisztelettel: Óvodai Szülők
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ÁMK HÍREK

  ISKOLA

NYÁRSAPÁT- KÁNYÁDI- KÜKÜLLŐ

A Küküllő az Erdélyi-medencét átszelő folyó, amely a Kis-
Küküllő és a Nagy- Küküllő összefolyásával jön létre, és a
Marosba torkollik. Egy napig megjelent Nyársapáton is.
Nyársapát Község Önkormányzata, a CSENYÁ ÁMK Er-
dei Ferenc Általános Iskolája és a Tetz Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény nemzetközi grafikai versenyt hirdetett
Kányádi Sándor Küküllő Kalendárium című művének
illusztrálására. A verseny eredményhirdetésére május 14-én
került sor. A vendégek délelőtt a Szarka-kúria udvarán
gyülekeztek, ahol Palotai Lászlóné, az Általános Művelődési
Központ igazgatója köszöntötte őket, és megnyitotta egész
napos rendezvényünket. A program a művelődési házban
folytatódott, ahová a gyerekek lovas kocsival mentek, így
megtekinthették Nyársapát utcáit. Itt Nyársapát bemutat-
kozik című műsorunkat láthatták, a község lakói adtak műsort
az óvodásoktól egészen a nyugdíjasokig. Vígné Kerekes
Magdolna tartott diavetítést, mellyel a község nevezetessé-
geit ismerhették meg. Ezt követően került sor a grafikai
pályázat eredményhirdetésére ismét a Szarka-kúria udvarán,
ahol Kiss Miklós polgármester, Földi László Cegléd város
polgármestere, országgyűlési képviselő, valamint dr. Mihálka
György, a Tetz iskola vezetője mondott köszöntőt. A zsűri
elnöke Zombori Béla, Apáczai-díjas, nyugalmazott egyetemi
adjunktus volt.
A pályázatra több mint 900 alkotás érkezett. Korcso-
portonként osztották ki a Különdíjakat, a Bronz, Ezüst, Arany
és Gyémánt Tollhegy díjakat. A nyársapáti tanulók közül
Különdíjas lett Sipos Benjámin 5. osztályos tanuló és Strabán
Márkó 8. osztályos tanuló. Bronz Tollhegy-díjat Csehi Dóra
4. osztályos tanuló, és Donkó Henrietta 6. osztályos tanuló,
Ezüst Tollhegy díjban részesült Kocsis Luca 4. osztályos
tanuló és Farkas Richárd 8. osztályos tanuló.
Eredményükhöz gratulálunk!
Gratulálunk a felkészítőjüknek Tóth Tibor tanár úrnak.
A Gyémánt Tollhegy díjat, és egyúttal a verseny fődíját a
sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola tanulója, Tóth
Viktória kapta.

KIRÁNDULNI VOLTUNK!
Az iskola jutalom kirándulást szervezett, így május 26-án
reggel 7 órakor elindultunk Budapestre. 9 órára értünk oda.
Izgatottan vártuk, hogy mit fogunk látni. Először a Budai
Várban a Sándor Palotát, majd a Nemzeti Galériát néztük
meg. Híres magyar festők képeit láthattuk, káprázatosak
voltak. Részemről Benczúr Gyula: Vajk keresztelése című
kép tetszett a legjobban. Gyönyörű volt. Ezután körbejártuk
a Mátyás templomot és a Halászbástyáról láthattuk a cso-
dáspesti panorámát.
Újabb buszozást követően értünk a Kossuth térre, ahonnan
már láthattuk a Parlamentet, nagy izgatottság lett úrrá rajtunk.
Némi várakozás után a Parlament belsejében láttuk a koro-
nát, az üléstermet, csodálhattuk, hogy mennyire szép.
Még ki sem kerültünk a sokk hatása alól, az igazgató néni
elmondta a délutáni meglepetés programot. Egy vízi cirkusz-
ba vittek bennünket. Nagyon izgultam a szereplőkért, és
bizony tátott szájjal néztük a műsort, hogy milyen szép és
veszélyes mutatványokat adnak elő a szereplők.
Majd elindultunk hazafelé, eléggé fáradtak voltunk. Nekem
nagyon tetszett ez a kirándulás és vágyódom vissza a
fővárosba. Ezúton magam és a diákok nevében is szeret-
ném megköszönni a kísérő tanároknak, elsősorban Tibor
bácsinak az idegenvezetést és az igazgató néninek a kirán-
dulás megszervezését.

Donkó Henrietta 6.osztályos tanuló

A díjkiosztás után a Szarka- kúria udvarán mindenkit vendégül
láttunk egy ebédre, közben lehetőség volt rá, hogy a
pályaműveket megtekintsék. Az egész napos rendezvény
Elek apó kútjának felavatásával zárult Nyársapát főterén,
melyet Benedek Elek tiszteletére emeltettünk. Kiss Miklós
polgármester úr köszöntője után Hernádi László plébános úr
áldotta meg Elek apó kútját. Ezután óvodásaink néptánca
következett, majd Benedek Elek: Dolgozz macska! című
meséjét dramatizálták a helyi irodalmi színpad tagjai (Bíró
Csilla, Nagy Ádám, Nagyné Kovács Éva, Sebők Gyöngyi).
A kútavatás a Felnőtt Énekkar fellépésével ért véget.
Köszönetet mondunk azoknak, akik támogatták sikeres
rendezvényünket felajánlásaikkal, vagy munkájukkal.

Palotai Lászlóné igazgató
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KOMPETENCIAMÉRÉS

2011. május 25-én az ország minden iskolájának 4-6-8.
évfolyamos tanulói felmérésben vettek részt. A vizsgálat az
iskolarendszer 4. évfolyamán tanuló diákok körében az
alapkészségek, 6.8.évfolyamon pedig a matematikai eszköz-
tudást és a szövegértési képesség felmérésére terjedt ki.
Az országos vizsgálat lehetőséget teremt arra is, hogy az
iskolákban minél inkább tért hódítson a pedagógiai szakmai
mérés-értékelés, ismertté váljanak és elterjedjenek annak
módszerei eszközei. A felmérés eredményeiről publikáció
készül majd. 2010.febr. 28-tól elérhető lesz az országos
jelentés, valamint a fenntartói és telephelyi jelentés is, ame-
lyek az iskola eredményeit ismertetik. Az érdeklődő szülők
gyermekeik mérési azonosítói birtokában hozzáférhetnek a
tanulói szintű eredményekhez is.
Iskolánk tanulói fegyelmezetten vettek részt ezen a napon az
országos mérésben.

Lőrinczy Lászlóné

ÁMK HÍREK

GYERMEKNAP

Május 27-én vidám délelőttöt töltöttünk el az iskolában. Az
alsós termekben kézműves foglalkozásokat tartottak a tanító
nénik. A felsősök korosztályuknak megfelelő érdekes, tréfás
versengésben vettek részt. Sok nevetés és vidámság kísérte
a játékokat. A fiúk fociban mérették meg magukat, míg a
felsős lányok sorversenyben jeleskedtek. Mindenki élvezte a
programokat. A felsősök közül fociban első lett a 6. osztály,
második a 8. osztály. A Szülői Munkaközösség délben finom
ebéddel várt minket, és desszertként nem maradhatott el a
jégkrém sem.
Köszönjük a felnőttek munkáját, akik a délelőtti program
szervezésében és lebonyolításában részt vettek. Reméljük
mindenki jól szórakozott az iskolai Gyermeknapon.

Szeri Kata

ÉRTESÍTÉS

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy iskolánk
2011. június 27-től augusztus 24-ig zárva tart.

Ügyeleti napok:
2011. júl. 11:  8,00 – 12,00 óra;
2011.aug.01: 8,00 – 12,00 óra.

Pótvizsga időpontja:
         2011.augusztus 29-én 8,00 óra.

A 2011/2012-es tanév év eleji tudnivalóiról
augusztusban értesítjük a szülőket.

Palotai Lászlóné igazgató

SZÍNHÁZI ESTE

Május végén ismét jól szórakozhatott az érdeklődő közönség
a művelődési házban. A Patkós Irma Színház a Csókos
asszony című nagyoperett kissé modernizált változatával
örvendeztetett meg minket. Bevallom, nem kedvelem igazán
az operett műfaját, most mégis önfeledten néztem végig a
kétórás előadást. Remek szereposztást és színészi játékot
láthattunk mindenkitől, de különösen telitalálat volt Rica-
Maca  szerepét Bimbó Brigittára bízni, és Kubanek szerepét
is Andó Lászlóra, a darab rendezőjére szabták. Ősztől
remélem, újra és újra láthatjuk majd őket.
Az előadás napján délelőtt az iskolai gyereknapon a színház
tagjai zenés műsorral ajándékozták meg a gyerekeket, me-
lyért külön köszönet nekik és igazgatójuknak, Andó Lászlónak.

Vígné Kerekes Magdolna

SEGÍTSÉG!
A 06/30/214-8087-es telefonszámra várja a hívásokat az
alábbi levél küldője. SOS segítséget szeretnénk kérni, mert
nagyon nagy bajban és vészhelyzetben vagyunk. 75 éves
beteg nő vagyok, és a lányom is beteg, rokkant nyugdíjas. A
télen a talajvíz körbevette és körös-körül feláztatta a régi
vályogtégla házunkat. A ház eleje teljesen végig kidőlt. Így
lakunk benne ketten Ceglédtől 8 km-re Nyársapát, Nagykő-
rösi út mellett. Nagyon szépen kérem, hogy aki tudna segíteni
nekünk bontásból származó téglával, gerendával, tető-
cseréppel, ajtó és ablakkal a házunk lakhatóvá tételéhez,
vagy bármilyen segítséggel tud segíteni, kérem, hogy minél
előbb értesítsen.

Hálásan köszönöm: Benedekné és lánya Éva

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
komposztálható hulladékok elszállítása:

június 14-én és 18-án lesz.
Kis Miklós polgármester
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MEGHÍVÓ
A II. Kistérségi Gokart Kupa 2011. kerül megrendezésre a Bognár

Gokart Parkban Nyársapáton 2011. július 3-án vasárnap gyerekeknek.
Az alábbi kategóriákban várjuk a nevezéseket:
Gyermek I. 6-7 évesek (2005-2004) Gyermek II. 8-9 évesek (2003-2002)
Diák I. 10-11 évesek (2001-2000) Diák II. 12-13 évesek(1999-1998)
Serdülő 14-15 évesek (1997-1996) Junior 16-17 évesek(1995-1994)

Nevezési határidő: 2011. július 1. péntek.

Nevezési díj 5.000 Ft /edzés, mért edzés, verseny/, melyet a helyszínen kell fizetni.
A felnőttek versenye 2011. augusztus 21-én vasárnap kerül megrendezésre.
Edzések:délelőtt 9 órától. Verseny: délután 14 órától.
Eredményhirdetés várható időpontja 18 óra.
Jelentkezni személyesen a helyszínen / Nyársapát,
Iskola d. 20./, illetve a 06/53/715-641 vagy a
06/30/ 9485-078 telefonszámon, név, életkor,
kategória és elérhetőségi címmel lehet.
A gyerekeknek BIZ vázas 120GX Honda, illetve
RIMO vázas 200GX Honda motoros  gokartok
állnak rendelkezésre a versenyen.
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ANYAKÖNYVI HÍREK

 SZÜLETETT:
Gyurcsik Róbert és Dobos Ildikó

Nyársapát, Tizenhárom d. 2. szám
alatti lakosok BOTOND nevű
gyermeke 2011. április 29-én.

Savolt János és Illés Edit
Nyársapát, Epres út 3. szám alatti
lakosok ANDRÁS KRISZTIÁN
nevű gyermeke 2011. május 21-én.

Sófalvi Ferenc és Szász Melinda
Nyársapát, Bokros d. 4. szám alatti
lakosok OLIVÉR FERENC nevű

gyermeke 2011. május 26-án.
Köszöntjük az újszülötteket!

 MEGHALT:
Tóth Istvánné Nyársapát, Petőfi

S. u. 1. szám alatti lakos
2011. május 19-én. 69 éves volt.

Wirth Mária Katalin Nyársapát,
József A. út 18. szám alatti lakos
2011. május 26-án. 62 éves volt.

Emléküket őrizzük!

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.
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.
A közétkeztetésnél étkezési utalványt
elfogadunk. Várja megrendelését az
APÁTI Bisztró.

HIRDETÉS

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.)  Kovács Gábor
a Biztonság Brókerházbiztosítás
közvetítője.06/20/4621325
NYÁRSAPÁTI TÜZIFA TELEP ÁRAJÁNLATA:

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS!
Tóth Istvánné született Kovács Gabriella
„Ha emlegettek köztetek leszek, de fáj,
ha látom könnyetek. Ha rólam szóltok
mosolyogjatok emlékem így áldás lesz
rajtatok” Köszönetet mondunk mind-
azoknak, aki szeretett feleségemet,
édesanyánkat utolsó útjára elkísérte.
Emlékét részvételével megtisztelte,
sírjára virágot, koszorút helyezett.

Tóth István és családja.
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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

Május 13 – 14-én pénteken és szombaton rendezték a Diákolimpia
szabadfogású országos döntőjét a diák I. és serdülő korosztálynak
Orosházán. Diák I-ben pénteken 192, szombaton serdülő korosz-
tályban171 fő lépett szőnyegre, köztük a Nyársapáti Szabadidő SE
versenyzői is. Nagyszerűen szerepeltek mivel egy második, három
harmadik és egy ötödik hellyel térhettek haza.
 Eredmények:
 Diák I. 29 kg  2.  Kecskeméti Krisztián  35 kg  3.  Kecskeméti
Feremc  38 kg  5.  Sípos Benjamin 
Serdülő: 46 kg  3.  Horváth Csaba

SPORT

Május 22-én szombaton rendezték az id. Besze László szabadfo-
gású meghívásos nemzetközi emlékversenyt Kiskunfélegy-
házán. Három ország 163 versenyzője lépet szőnyegre, köztük
a Nyársapáti Szabadidő SE hat versenyzője is. Nagyszerűen
szerepeltek, mivel három első, egy harmadik és egy ötödik
helyet hoztak haza. Kecskeméti Ferenc remek birkózásának
köszönhetően a legtechnikásabb vidéki versenyzőnek felajánlott
külön díjat is átvehette. Csapatversenyben a Cegléd és a
házigazda Kiskunfélegyháza mögött az Abony-Nyársapát
csapata végzett a harmadik helyen a rangos viadalon.
Eredmények: Diák II.: 26 kg, 1.  Kecskeméti Dávid
Diák I.: 35 kg,  1.  Kecskeméti Ferenc 5.  Kecskeméti
Krisztián 38 kg, 3.  Sípos Benjamin
Serdülő: 46kg,  1.  Horváth Csaba

 Pap Attila, Pap Ferenc

KERÉKPÁRTÚRA

Kerékpártúránkat ebben az évben július 3-tól - 12 -ig
tartjuk az alábbi útvonalon: Mosonmagyaróvár -
Dunakiliti - Vének - Bokod - Gárdony - Dabas -
Nyársapát (kb. 300 km). Nyársapátról vonattal uta-
zunk Mosonmagyaróvárig, a kerékpárokat pedig
teherautóval szállítjuk.A részvételi díj: diákoknak
20000 Ft, melyből a Nyársapáti Gyermekekért
Közalapítvány minden résztvevő diáknak 5000 Ft
támogatást nyújt. felnőtteknek: 25000 Ft, amely,
tartalmazza az  utazás, szállás, étkezés  díját. Jelentkezni
lehet június 15-ig Víg Károlynál 5000 Ft előleg
befizetésével.

Víg Károly

ORSZÁGOS BAJNOK

BIRKÓZÁS

A Diák II-es korosztály szabadfogású Országos Bajnokságát Tata-
bányán rendezték meg május 28-án szombaton. 140 ifjú birkozó
lépett szőnyegre a bajnokságon, ahol a Nyársapáti Szabadidő SE egy
fővel képviseltette magát Kecskeméti Dávid révén. Dávid remekül
helyt állt, mivel minden ellenfelét legyözve megérdemelten lett a
26 kg Országos Bajnoka.
 Eredmény: 26 kg  1.  Kecskeméti Dávid

SZABÓ PÁL EMLÉKVERSENY

Május 06-án pénteken Ceglédbercelen Szabó Pál
emlékversenyen vettünk részt. A csapat tagjai: Petrik
Richárd 4. oszt., Kolter Patrik 5. oszt., Szalóki Kál-
mán 5. oszt., András István 6.oszt., Forgó József
6.oszt.,Bíró Géza Mátyás 8. oszt., Nagy Dénes Szi-
lárd 8. oszt. – os tanulók.
Eredmények:
Petrik Richárd kislabdahajítás 2. helyezett.
András István 100m-es síkfutás 3.helyezett

kislabdahajítás 3. helyezett.
Bíró Mátyás 1000m-es síkfutás 1. helyezett.
Nagy Dénes Szilárd kislabdahajítás 4. helyezett.
Kísérő nevelők: Szerelemné Szepesi Ágnes, Víg
Károly
Gratulálunk a díjazottaknak és felkészítőjüknek!

Palotai Lászlóné igazgató


