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„ÚGY LÁTOM AZ ÉLETBEN, HOGY AZ
EMBEREK MINDEN DOLOGBAN VAGY
NAGYON FENT, VAGY NAGYON ALANT
KERESIK AZ IGAZSÁGOT.

SOK ELŐNYT A
TÁVOLBAN KERESÜNK, HOLOTT
KÖZELÜNKBEN FEKSZIK.”

TISZTELT NYÁRSAPÁTIAK!
Gróf Széchenyi István ezen gondolatával kívánok boldog új
esztendőt mindannyiunknak. Ez a gondolat azt sugallja nekünk, így ezen az első napon, hogy sok mindent megoldhatunk,
sok mindent jobbá tehetünk, ha új, helyesebb szemlélettel
látunk munkánkhoz. Bizonyosan van ebben igazság, és az új
év kezdetén talán érdemes egy pillantást vetnünk erre.
Ilyenkor az ember megpróbál a jövőbe látni, valahogy
megpróbálja megfoghatóvá, kézzelfoghatóvá tenni. Ilyenkor elővesszük a naptárt, és beleírjuk, mi mindenre
számíthatunk a következő esztendőben. Van, akinek már
most tele van a naptára. Vagy legalábbis tudja, hogy mi a
terve, mitől kell eltérni. Vannak, akiknek a jövő még hatalmas fehér foltokból áll össze. Akárhogyan is teltek meg
azonban eddig az előjegyzési lapok, akármennyi dolgunkat
látjuk előre, egyvalami bizonyos: együtt töltjük el ezt az
elkövetkezendő esztendőt, együtt fogjuk végigdolgozni életünk legfontosabb napjait, a hétköznapokat.
A polgárok azt várják tőlünk, hogy megtegyünk mindent az
érdekükben, amit csak meg lehet tenni. Sokszor lényegesen
többet várnak el tőlünk, mint amit megtehetünk. Olyan
dolgokat is szeretnének tőlünk látni, amelyek meghaladják
lehetőségeinket. Ugyanakkor hasznos segítséget kell
nyújtanunk olyan ügyekben is, amelyekhez ügyfeleink gyakran nem értenek. Ahhoz, hogy minden rendben haladhasson
községünkben szövetséget kérek Önöktől. Kérem, ne csak
szemlélői legyenek községünk alakulásának, hanem résztvevői és részesei is! Ez a legnagyobb újévi kívánságom, amit
2012-től várok!
Kérem, hogy problémáikkal az új esztendőben is keressék
bizalommal a hivatal munkatársait, az Önök által megválasztott önkormányzati képviselőket és a polgármestert, hiszen mi vagyunk Önökért és nem fordítva.
Kedves szilveszteri szokásunk, hogy éjfélkor koccintunk egy
pohár pezsgővel az óév utolsó és újév első perceiben. Azt
kívánom, hogy legyen ez a 2012-es év Magyarországnak,

Nyársapát községnek és az itt lakó családoknak egyaránt jó
éve! Bízzunk együtt a jövőben, igaz az európai események
nem sok jóval kecsegtetnek bennünket.
Nyársapát Község Képviselő-testületének tagjai, a
Polgármesteri Hivatal munkatársai, valamint a magam
nevében eredményekben gazdag, boldog új esztendőt
kívánok községünk minden lakójának. Kívánom,
hozzon az új esztendő a családok otthonaiba jólétet és
boldogulást, váltsa valóra terveiket, teljesítse be reményeiket.
Tisztelettel : Kis Miklós, polgármester

FALUGYŰLÉS
KÖZREADJUK A 2011. DECEMBER 8-I
FALUGYŰLÉSEN ELHANGZOTTAKAT

Kis Miklós polgármester: Köszöntöm a falugyűlésen
megjelent lakosságot, képviselő társaimat, jegyző asszonyt.
Tavaly ilyenkor a nagy belvíz probléma, valamint a szennyvízberuházás megvalósítása szerepelt a középpontban.
Szerencsére túl vagyunk ezen az éven, elmondhatjuk, hogy
jelentős fejlődésen, változáson ment keresztül településünk.
A szennyvízberuházás befejeződött, melynek ünnepi átadására januárban kerül sor. Az utak helyreállítása is
megtörtént, a kivitelező igyekezett minden lakossági panasznak eleget tenni. Nem volt egyszerű ezen beruházás
megvalósítása, hiszen az eddigi legmagasabb összegű, 440
milliós pályázatról beszélünk. Nehezen találtunk kivitelezőt,
mert a magas belvíz miatt először is vákuumozásra volt
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szükség, mely nagyban megnövelte a kivitelezés költségeit.
Majd a harmadik nekifutásra az abonyi Vízner és Társa Kft.
vállalta a munkát. Véleményem szerint jól dolgoztak, a
lakosság részéről sem érkezett panasz a kivitelezőkre nézve. A beruházás műszakilag tökéletes állapotban van, a
szükséges ellenőrzések most történnek meg. A Hírmondó
minden számában tájékoztattuk a lakosságot a beruházás
állapotáról, valamint arra is kértünk mindenkit, hogy
folyamatosan fizessék a lakossági hozzájárulást, melynek
havi összege 1.800 Ft (annak idején leírtam azt is, hogy 3
doboz cigarettának az ára). Ennek ellenére a lakosság
részéről a fizetési morál nem olyan, mint amilyennek lenni
kellene. Számtalanszor elmondtuk azt is, hogy az önkormányzat nincs olyan helyzetben, hogy kifizesse mások helyett ezt
az összeget. Megértem, hogy a lakosság nagy része anyagi
problémákkal küzd, magas a szemétdíj, a vízdíj, de úgy
gondolom, hogy ez a havi 1.800 Ft kibírható, és más településen is meg kell fizetni a szolgáltatás díját. Még egyszer
kérem a nem fizető lakosságot, hogy próbáljon változtatni, aki
pedig továbbra sem hajlandó megfizetni ezen összeget, az ne
problémázzon, mikor behajtjuk jövedelméből. Kérem a
jelenlévőket, hogy továbbítsák a lakosság részére az
elhangzottakat.
Folytatásként szeretnék az ez évi beruházásokról beszélni,
melyek megvalósultak településünkön. A posta melletti
játszótér felújítására sikeres pályázatot nyújtottunk be, így
2011. március 1-jén megkezdte a munkát a Diagonál 3000 ,
Kft. Az előtte lévő parkolót is letérköveztük, igaz az nem
szerepelt a pályázatban, de úgy gondoltuk képviselő társaimmal együtt, hogy így egyben kapunk majd egy kulturált szép
környezetet. Gondolnunk kellett arra is, hogy a szép, újonnan
felújított játszótér ne csak pár hónapig tartson, így a testület
döntött a közterület használatáról szóló helyi rendelet megalkotásáról, melyben részletesen kitérünk a játszótér használatának szabályaira is.
2011. március 25-én avattuk fel II. Rákóczi Ferenc szobrát,
illetve a játszótér átadása is ezen a napon történt.
Minden évben megrendezésre kerülő május 1-i ünnepségünk
idén sem maradhatott el, véleményem szerint ezeknek a
rendezvényeknek nagy szerepe van a lakosság összetartó
erejében, hiszen itt együtt van a falu lakossága.
Májusban kirándulást szervezett Miczi Flóriánné Erdélybe.
Május 14-én az Elek apó kút ünnepi átadására került sor,
melyet Benedek Elek tiszteletére emeltettünk Kányádi Sándor ötlete alapján. A kút az Apáti parkolójában kapott helyet,
mely Magyarország 3. ilyen kútja. Sajnos Kányádi Sándor
betegség miatt nem tudott jelen lenni ünnepségünkön, de
megígérte, hogy amint ideje és egészsége engedi, mindenképpen ellátogat településünkre.
Szeretném megköszönni Tóth Ferinek, hogy elkészítette a kút
mellett található asztalt és padokat.
Külön köszönteném képviselő társunkat dr. Gyáfrás Sándort, aki 40 éve szolgálja Nyársapátot. Nagy tisztelettel köszönhetjük meg doktor úrnak, amit képviselőként, illetve
háziorvosként tett településünkért.
2011. július 16-án tartottuk III. lecsófesztiválunkat a Szarka
kúria udvarán, melyre egyre többen látogatnak ki. A környező
településeken is híre ment fesztiválunk jó hangulatáról, ezzel
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is Nyársapát hírnevét öregbítjük.
Szeretnék a Nyársapáti Népdalkörnek gratulálni az Aranypáva Díjhoz, illetve megköszönném nekik az egész éves munkájukat a rendezvényeken történő szereplésükért, felszolgálásukért.
Megemlékeztünk a Trianoni emlékműnél Tóth Tibor képviselő
társam ünnepi gondolataival.
Augusztus 20-i falunap is jó hangulatban zajlott. Az ünnepségen
Nyársapát Díszpolgárává fogadtuk Mészáros Istvánt.
Nyársapátért Emlékérem kitüntetést kapott T. Nagy András
és Bendő János. A Faluszépítő Egyesület vándordíját véglegesen Bíró László és felesége részére adományozta.
Gratulálok nekik.
Pályázaton nyert összegből szeptemberben ellátogattunk
Csíkszentlélekre, majd pályázati pénzből az általános iskola
diákjai is lehetőséget kaptak egy székelyföldi kirándulásra.
Szeptember 24-én a szüreti mulatságunkkal zártuk a kültéri
rendezvényeinket.
Lehetőségünk volt Leader pályázat segítségével az Erdei
(Nyilasi) Iskolát felújítani, melynek átadása családias, megható hangulatban zajlott. Benkóné Margitka és Fodor Ferenc
két itt tanító pedagógus megható gondolataikkal emlékeztek
az itt töltött időkre és azokra, akik ebben az iskolában
tanultak. Ezeket a gondolatokat minden jelenlévő meghatódva,
elérzékenyülve hallgatta. A képviselő társaimmal együtt
szeretnénk gyermektáboroztatást, különböző programokat
megszervezni szép, nyugodt környezetben, célunk ezzel is
öregbíteni Nyársapát hírnevét.
Megemlékeztünk az 1956-os forradalomról, mely alkalomból jegyző asszony dr. Bicskei Krisztina mondott ünnepi
köszöntőt.
Számos rendezvényeink között megemlíteném Napköziotthonos Óvodánk 40. születésnapját.
A Nyársapáti Gazdakör idén is megrendezte tagjai és az
érdeklődő lakosság részére mezőgazdasági tájékoztató
fórumát, melyre a helyi gazdákon túl érkeztek vendégek
Ceglédről, Csemőből, Nagykőrösről és a környező településekről. Elfogadta meghívásunkat Jakab István az országgyűlés alelnöke és a MAGOSZ elnöke, Halmi Tibor az MVH
Pest Megyei Kirendeltségének vezetője, valamint Hörömpő
Nándor a Közvetlen Támogatások igazgatója.
Az „Energiahatékonyság javítása Nyársapát Intézményeinél”
című KEOP-os pályázat által a Polgármesteri Hivatal, az
informatikai terem, valamint a sportcsarnok hőszigetelése,
nyílászáró cseréje, kazán cseréje valósulhatott meg. Bízunk
benne, hogy így lényegesen kevesebb lesz a gázfogyasztás,
szakemberek véleménye szerint 30-40 %-os megtakarítást
jelenthet. Korábban beadtunk egy pályázatot 5 millió forint
értékben a dűlő utak javítására alkalmas gréderre, és nagy
örömmel mondhatom, hogy nyertünk. Képviselő társaimmal
döntöttünk, hogy pályázatot nyújtunk be az Öreg dűlő és az
Iskola dűlő egy részének leaszfaltozására, bízunk benne,
hogy az előző évekhez képes sikert könyvelhetünk el a dűlő
utak felújításában. A jövőben nagyobb beruházásokba nem
kívánunk kezdeni, de természetesen elszalasztani sem szeretnénk olyat, melyre a későbbiekben már nem lesz lehetőség.
Terveink között szerepelne még egy szép faluközpont kialakítása fogadóval, az Apáti parkoló térkövezése, de előre nem
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lehet tudni, hogy milyen pályázatok lesznek kiírva.
Nyársapát sport életéről szeretnék pár gondolatot mondani.
A labdarúgó szakosztály megszűnt a faluban. A fiatalokat
egyáltalán nem köti le semmiféle sporttevékenység. Arra
viszont büszkék vagyunk, hogy a birkózásban komoly eredményeket sikerült bezsebelni. Név szerint: Kecskeméti Dávid,
Kecskeméti Krisztián, Kecskeméti Feri, Szalóki Kálmán;
Horváth Csaba, Sípos Benjámin ért el komoly eredményeket.
Gratulálunk nekik, a csapat az országos 32. helyet foglalja el.
Szeretném megköszönni az edzők önzetlen munkáját Papp
Ferinek és Papp Attilának.
Végezetül megköszönném a lakosság egész éves támogatását, türelmét, melyre nagy szükség volt beruházásaink alatt.
Köszönöm a képviselő-testület és a jegyző asszony munkáját.
Bognár István: A szennyvízberuházás megkezdésekor
kockázatelemzést végeztem. A nem fizető személyek tartozása közadók módjára behajtható, amit a Polgármesteri
Hivatal végre is fog hajtani. Ha belegondolunk, hogy egy
évvel ezelőtt a nagy belvíztől úszott a falu, jelenleg viszont
nagy szárazság van, így azt gondolják sokan, hogy nincs szükség csatornára. Víziközmű Társulat hitelt vett fel a Dél-Pest
Megyei Takarékszövetkezettől, mely a lakosság által fizetendő érdekeltségi hozzájárulás megelőlegezésére szolgál.
Az lenne a kérésem a lakosság felé, hogy fizessék a havi1800
Ft-ot. Eljutottunk odáig, hogy ez a falu rendelkezik minden
olyan közművel, ami az összkomforthoz tartozik. Közintézményeink fel lettek újítva. A jövőben munkahelyek
teremtésére lenne szükség, véleményem szerint ez az, ami
még hiányzik Nyársapátról. Szeretném az elkövetkezendő
időben összehozni a település vállalkozóit egy kötetlen beszélgetésre, melynek témája a foglalkoztatás lenne. A Motocross
Egyesület idén is 2 versenyt szervezett, nemzetközi minősítésű
pályával rendelkezünk, ezzel is Nyársapát hírnevét öregbítjük.
Az idén megrendeztük a Többcélú Kistérségi Gokart kupát,
mely mindkettő alkalommal jó hangulatban zajlott. A jövő
generációján múlik településünk további fejlődése, közlekedés
vonatkozásában is nagyon jó helyen vagyunk, fogjunk össze,
segítsük egymást.
Flórián Sándorné: Elhangzott a polgármester úrtól, hogy
milyen beruházások valósultak meg az idén településünkön.
Ezek közül én is a csatornaépítést emelném ki, mivel az elmúlt
évek legnagyobb beruházásáról beszélhetünk. Ismételjük
magunkat, de nagyon fontos, hogy a havi 1.800 Ft-ot minden
lakos megfizesse. Az Öreg dűlő, valamint az Iskola dűlő egy
részének aszfaltozására pályázatot nyújtunk be, szeretném,
ha a fő dűlő utakat is sikerülne rendbe rakni, járhatóvá tenni,
mert sok diák, idős ember közlekedik arra. Nagyon fontos,
hogy a pályázati forrásból kapott pénzt mindig csak arra lehet
költeni, amire nyertük, sokan ezt nem tudják.
Tóth Tibor: Elsősorban gratulálni szeretnék a polgármester
úrnak, jegyző asszonynak, Polgármesteri Hivatal dolgozóinak
minden intézmény vezetőjének, munkatársának, Nyársapát
lakosságának ahhoz, hogy a nyársapáti infrastruktúra ilyen
jelentősen javult az elmúlt időszakban, valamint ahhoz, hogy
a szennyvízberuházás megvalósulhatott településünkön. Úgy
tűnik, hogy a képviselő-testület dicsősége ez, de szeretném
elárulni, hogy mi azért annyit nem idegeskedtünk, mint
polgármester úr és a jegyző asszony. Sajnos több probléma
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van jelen Nyársapáton, ami nyomaszt minket. Az egyik a
szegénység, a másik pedig az integráció. Az a gyerek, aki
általános iskolájában nem Nyársapáton tanult, az soha nem
lesz nyársapáti. Többször kértem, hogy az enyhe értelmi
fogyatékos gyerekek ne menjenek be Ceglédre, vagy Nagykőrösre, hanem integráljuk itt őket. Nagy problémát jelent,
hogy a bevándorlók nem akarnak integrálódni, nem tesznek
semmit annak érdekében, hogy normális viszonyok mellett
együtt tudjunk élni velük. A közbiztonsággal, illetve a
szegénységgel ez a dolog sok szálon kapcsolódik. Szegénységgel kapcsolatban igazat adok képviselő társamnak,
miszerint szükség lenne munkahelyek létesítésére. A
munkanélküliségből az integrációt nem tudjuk megvalósítani.
Végezetül megemlíteném, hogy Nyársapáton olyan utcanevek vannak, melyek már nem szalonképesek. Pl.:
Felszabadulás, Marx K. stb. Kérem a lakosságot, hogy
legyenek szívesek kezdeményezni az utcanevek megváltoztatását.
Tóth Tibor (KMB): Minden év tavaszán a képviselőtestületnek beszámolunk az elvégzett munkánkról. Sajnos
szomorúan tapasztalom én is, hogy egyre kevesebben vannak
a falugyűlésen, akik meg jelen vannak, azokra nem vonatkoznak azok a problémák, melyeket fel fogok sorolni.
Elöljáróban szeretném elmondani, hogy ezt a falut is eléri az
országos szintű bűnözési hullám, az általános elszegényedés,
valamint az egyéb erkölcsi normák hiánya lassan oda juttatja
az embert, hogy azok is kisebb szabálysértésekre, bűncselekményekre szánják el magukat, akikre ez nem volt jellemző.
Például a falopás, bolti lopások stb. Három témáról szeretnék
beszélni: közrend, közlekedés, illetve az iskola. Egyre többször
keresnek meg helyi lakosok, hogy 2-3 héttel ezelőtt ezt látták,
ez történt, az történt, viszont 3 hét távlatában már nem sokat
tudunk tenni. Természetesen vannak olyan lakosok is, akik ha
látnak, hallanak valamit felhívnak engem, vagy a nagykőrösi
kapitányságra bejelentést tesznek. Egyre többször fordul elő
az, hogy egyes ember nem veszi arra sem a fáradságot, hogy
feljelentést tegyen az általuk tapasztaltakról, még akkor sem,
ha ezzel vagy a szomszéd házat vagy bármit megvédhetnének.
Kérem a lakosságot, hogy ha bármely gyanúsat észlelnek,
látnak, nekem vagy a rendőrségnek szóljanak, önként senki
ne menjen oda hozzájuk, mert jelenlegi információk szerint
ezek az emberek semmitől sem riadnak meg. A lakosság
nagy részét érintette az év első felében a kerékpártároló
biztonsági kérdése, ugyanis nagyon sok kerékpár eltűnt.
Javaslatomra az önkormányzat saját költségén megvásárolt
egy térfigyelő kamerát, melynek eredményeként pár hét után
az első kerék-pártolvaj meglett. Szeptember óta 2 kerékpár
tűnt el, mindenképpen pozitívan értékelhető. A kamera napi
24 órában működik, éjszakai felvételt is készít. Ennek felszerelésében szeretném megköszönni a polgárőrség, id. Kubinyi
Zoltán, ifj. Kubinyi Zoltán, Tóth Gábor,a Rendszer Klíma Kft.
segítségét, mert ők azok, akik ingyen, anyagot, felszerelést és
munkaidőt nem kímélve felrakták a kamerát, és azóta is
ellenőrzik és javítják azt. A polgárőrségnek is szeretném
megköszönni, hogy segítik a munkámat, jelenleg több mint
200 óra közös szolgálatnál járunk. Örömmel olvastam a
Hírmondóban, hogy a vagyonbiztonság szempontjából a
képviselők tárgyalnak újabb térfigyelő kamerák felsze-
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reléséről. Sajnos arról is beszélnem kell, hogy a képviselőtestület javaslatára az áprilisi beszámolóm után, a Nagykőrösi
Rendőrkapitányság a kerékpáros szabálysértők ellen jelzésekkel, figyelmeztetésekkel élt, és csak abba az esetben
büntetett, ha az általam vezetett nyilvántartás szerint az adott
személy többszöri elkövetés után sem volt hajlandó változtatni magatartásán. Ennek az lett az eredménye, hogy a
szabálysértő felháborodva lépett a rendőr felé, hogy őt nem
büntetheti meg. Egyszer sem volt olyan alkalom, hogy az
állampolgár megköszönte volna a figyelmeztetést. Üzenem
azoknak, akik nincsenek most jelen, hogy a törvények és a
rendeletek mindenkire vonatkoznak, ezért ezeket mindenkinek be kell tartani. A rendőr sem ért minden szabállyal
egyet, de a szabályokat nem a rendőr hozza. Nekünk ez a
feladatunk, ezt meg kell érteni és tudomásul kell venni. A
balesetek elkerülése érdekében történnek a traffipaxos
ellenőrzések, sárgamellény használatának ellenőrzése. A
következő és egyben utolsó téma, amiről szeretnék beszélni
az a helyi általános iskolában uralkodó probléma. 2009.
szeptemberi tanév óta indult az iskola-rendőr program, saját
kérésemre a helyi általános iskolában én látom el ezt a
feladatot. A program lényege az lenne, hogy a rendőrség és
iskola együttműködjön egymással, az iskolának legyen egy
rendőre, aki közvetlen kapcsolatban van az igazgatónővel,
tanárokkal és diákokkal. Hangsúlyoznám, hogy a programnak
nem feladata a gyerekek fegyelmezése, de ennek ellenére
rendszerint jelen vagyok az iskolában, különböző problémák
megoldása végett. A nevelők, tanárok kezéből minden nevelési lehetőséget elvettek, így ők nem tudnak mit kezdeni a
gyerekekkel. Szomorú tényként mondanám, hogy a
meghirdetett szülőértekezletekre is nagyon kevés szülő látogat el, itt pedig részletesen elmondtuk, hogy mi a feladata
az iskola rendőrének. Szeretném megkérni a képviselő
testületet, a polgármester urat, hogy a jövő évben a
családsegítő szolgálattal együtt dolgozzunk ki egy intézkedési
tervet, mely a mostani tragikus állapotokat enyhíteni tudja. A
legnagyobb probléma, hogy egyes szülők nem veszik komolyan
a gyermeknevelés fontosságát, szülői értekezletekre nem
látogatnak el, nem veszik tudomásul, hogy gyermekeikkel
problémák vannak. Valamilyen helyi rendeletben szabályozni
kellene a gyermeknevelés fontosságát. Pozitívumkén szeretném elmondani, hogy Csemő dűlőben egy önkormányzati
erdőnek az irtását sikerült megakadályozunk, illetve megszakítanunk, közel 20 q fát foglaltunk le. Itt szeretnék
köszönetet mondani Mészáros Istvánnak és Godó Jánosnak,
akik saját teherautójukat felajánlva önzetlenül segítették a
rendőrség munkáját a nagy mennyiségű lopott fa rendőrségre
szállításában. Kérném a lakosságot, hogy tűzifát csak attól a
személytől vásároljon, aki számlát is tud adni, mert hiába jut
a vevő olcsóbban hozzá a rendőrség lefoglalja azt.
Pataki Istvánné: Köszönetet szeretnék mondani a
novemberben megrendezésre kerülő nyugdíjas napért, nagyon jól sikerült, a jelen lévő személyekkel jól éreztük magunkat. A másik dolog, hogy a Nyársapát dűlő vasúti átjáró
felújítását szeretném kérni, mert véleményem szerint több
lakos használná azt az útvonalat, ha az átjáró jobb állapotban
lenne.
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Barkóczi József: A faluban betérő árusok vállalkozásáról
érdeklődnék. Mi kialakítottunk hosszú évek alatt egy becsületes vállalkozói kört, rendszeresen fizetjük a különböző
adókat. Egy betérő kereskedő kibéreli a helyi művelődési
házat, és jóval ár alatt adja termékeit, melynek anyagi hátrányait mi érezzük. Kérném az önkormányzattól, hogy a jövőben mérsékeljék a betérő árusok számát.
Kis Miklós: A képviselő testülettel helyi rendeletet hoztunk,
melyben szabályozzuk a művelődési házban történő árusítás
számát, mely évi 4 alkalmat jelent. A lakosság részéről is
felmerült az igény, hogy olcsóbban tudjanak vásárolni. Minden településen jelen vannak hasonló árusok, akik megfelelő
engedéllyel rendelkeznek. Köszönöm szépen a jelenlévő
lakosságnak, hogy megtiszteltek jelenlétükkel. Mindenkinek
nagyon boldog karácsonyt és eredményekben gazdag új
esztendőt kívánok.
Kis Miklós polgármester

Tájékoztatás
Nyársapát Község Önkormányzata és az „ÖKOVÍZ”
Kft. értesíti a Tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy 2012.
február 1. napjától a hulladékszállítás napja szerdáról
péntekre változik!
Tehát 2012. február 1-jétől péntekenként helyezzék ki
edényzeteiket az ingatlanok elé, ami azt jelenti, hogy február
hónapban a szemétszállítás első időpontja február 3.
péntek!
A hulladékgyűjtés napjának módosítását, a begyűjtési és
szállítási kapacitás kihasználtságának növelése tette indokolttá!
Az ÖKOVÍZ” Kft. felhívja tisztelt Ügyfeleinek figyelmét
a következőkre:
- A kommunális hulladékot – az eddigi gyakorlatnak
megfelelően – reggel 7 óráig szíveskedjenek kihelyezni,
mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása esetén a
később kihelyezett kommunális hulladékot
Társaságunknak nem áll módjában elszállítani!
- A rendszeresített hulladékgyűjtő edényzet (kuka) űrtartalmát alkalomszerűen meghaladó, kommunális
többlethulladékot, Társaságunk kizárólag a gyűjtőedény
mellé kihelyezett, „ÖKOVÍZ” emblémával j elzett FEHÉR
színű műanyag zsákban szállítja el! Más Közszolgáltató
által kiadott, illetve egyéb más színű és „ÖKOVÍZ”
embléma nélküli zsákban kihelyezett kommunális
többlethulladékot Társaságunknak nem áll módjában
elszállítani!
- A hulladékgyűjtő járatokon dolgozó munkatársaink minden
hétköznapra eső ünnepnapon változatlan munkarend szerint
dolgoznak. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a hulladékgyűjtés
napja (péntek) ünnepnapra esik, abban az esetben is helyezze
ki gyűjtőedényét, mert a gyűjtőjárat a szokásos rend szerint
szállítja el a hulladékot!
Együttműködésüket köszönjük!
„ÖKOVÍZ” Kft.
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TOLVAJOK JÁRTAK NYÁRSAPÁTON!
Varga Dániel asztalosműhelyéből 500.000 Ft értékben loptak
el szerszámokat, gépeket. Kérem, aki tud segíteni, mindenképp
tegye meg, hiszen a megélhetéséhez szükséges gépekről van
szó, ezek hiányában nem tud munkát vállalni. Felajánlunk
50.000 Ft jutalomdíjat annak a személynek, aki felfedi a
bűnöző kilétét és jelenti részünkre, természetesen a bejelentő
neve nem kerül nyilvánosságra. A Szarka kúria, valamint a
raktárom udvarát sem kímélték a tolvajok. Karácsony előtt
az udvarban álló három szép fenyőfa csúcsát darabolták le!
Mindkettő elkövető nevét tudom…
Kis Miklós polgármester

AZ

EMBERISÉG LEGSZEBB ÜNNEPE A

KARÁCSONY
A frissen hulló hó a gyermekek örömére megérkezett. Szépséges
tisztasága beterítette az anyaföldet. Magával hozta az ünnep
hangulatát, a szeretetet. A karácsonyi cso-magok is
megérkeztek. Ezekbe a csomagokba belopakodott a szeretet.
Mint a fenyőillat, megérintette a lelkeket, idős társaim szemébe
csalogatott örömkönnyeket. Ugyanúgy örültünk az
ajándékoknak, mint a gyerekek. Van, aki még nagyon tiszteli
az idős embereket. Az ajándékcsomagok békességet hoztak a
szívekbe. Azt mondja a közmondás, hogy aki jó szívvel ad,
annak a szíve jóságából több marad. Szépkorú embertársaim
nevében, egy szó: KÖSZÖNÖM, bár ez a szó már oly kopott,
de ennél szebbet mondani nem tudok.

éve résztvevői rendezvényünknek, csakúgy, mint a Mecsboksz együttes Szeleczki Ádámmal, aki az együttes
frontembere és ismét velünk volt a Megasztárból országos
ismertséget szerzett Szeleczki Dávid is, akik nagy sikert
arattak fellépésükkel. Színpadunkon üdvözölhettük a Cool
Style 90’ TSE táncosait és Bimbó Brigittát is, aki csodás
hangjával bűvölte el vendégeinket. Bíztunk benne, hogy a
sokezer izzó fénye útba fogja igazítani a Mikulást is, aki Karai
Antal pónifogatán érkezett, és zsákjában ajándékokat hozott
minden gyermeknek és a segítségre szoruló vendégeinknek.

Özv. Pópity Lászlóné

LÁMPAGYÚJTÓ ÜNNEPSÉG
Nyársapát Község Önkormányzata és a Karácsonyi
Csillagokért Alapítvány 2011. december 18-án vasárnap
rendezte meg hagyományos karácsonyi díszvilágítás
lámpagyújtó ünnepségét, melyre nagyon sokan elfogadták
meghívásunkat. Kegyes volt hozzánk az „időjárásfelelős”,
talán ennek is köszönhető, hogy ennyien talán még sohasem
látogattak ki rendezvényünkre. Vendégeinket forralt borral,
forró teával, főtt virslivel, süteményekkel, gyümölcsökkel,
csokoládéval, apró ajándékokkal és nagyon sokszínű műsorral
vártuk. Kis Miklós polgármester úr köszöntötte a parkba
kilátogatókat, majd Dombóvári Judit katolikus hitoktató osztotta meg velünk Karácsony szent ünnepét köszöntő
gondolatait. Ezután a Nyársapáti Népdalkör elődásában
karácsonyi dalokat hallhattunk. Már a polgármester úr
köszöntője után kigyulladtak a park varázsfényei minden
vendégünk, és a 441-es úton járók örömére. Az alapítvány
fényárban úszó színpadán először Németh Zoltán és Boros
Zoltán lézer show-ját láthattuk, akik a fény és hangtechnikát
illetve a színpadot is biztosították az egész est folyamán.
Először köszönthettük Nyársapáton a fiatal énekesnőt,
RONY-t, akit a Cosombolis együttes követett, akik már több

A Lámpagyújtó Ünnepség végén csodálatos tűzijátékkal
köszöntük meg vendégeinknek, fellépőinknek, minden
segítőnknek, támogatónknak, hogy ez az este létrejöhetett a
gyermekekért, azokért, akik bármiben hiányt szenvednek.
Hálásan köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult rendezvényünk sikeréhez. Köszönjük támogatóink önzetlen
segítségét, mellyel lehetővé tették, hogy vendégül láthattuk
mindazokat, akik megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, kijöttek az alapítványi parkba, mely Vízkeresztig várta vendégeit.Remélem, hogy sikerült mindenki szívébe melegséget
hozni rendezvényünkkel. Sikerekben és lelkiekben gazdag
boldog, szeretettel teli újévet kívánok mindenkinek Nyársapát
Község Önkormányzata, és a Karácsonyi Csillagokért
Alapítvány nevében. A Karácsonyi Csillagokért
Alapítvány közérdekű szervezet, ezért lehetőség van arra,
hogy a SZJA 1%-ának felajánlásával segítséget nyújtsanak.
Adószámunk: 18714904 - 1 – 13.
Támogatását köszönjük!
Nagyné Kovács Éva
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TÁJÉKOZTATÓ A SZENNYVÍZBERUHÁZÁS

ÁMK

HÍREK

KIVITELEZÉSI MUNKÁLATAIRÓL

OVI HÍREK

Nyársapát község belterületének szennyvízhálózattal való
kiépítését a kivitelező Vízner és Társa Kft. (Abony, Szapáry
u. 2.) a leírt ütemterv szerint befejezte. A belterületi utcákban
a fővezetékek és a csatlakozó vezetékek elkészültek, a víztartási vizsgálatokat elvégezték. A szennyvíztisztító telep és
az átemelő építése szinten elkészült, a próbaüzem júliusban
megkezdődött, folyamatosan megy. Az önkormányzati
tulajdonban lévő úthelyreállítás munkálatait befejezték. A
József A. út helyreállítását a Magyar Közút Rt. elkészítette.
A bekötővezeték a telekhatáron belül 1 méterre lett kiépítve,
az ingatlanon belüli rákötés a tulajdonos feladata, melyet
folyamatosan lehet végezni. Amennyiben a kivitelezési munkát nem a leendő üzemeltető által nyilvántartott személyekkel készíttetik, hanem saját maguk végzik a lakók, akkor
átadásig az árkot nyitva kell hagyni, hogy azt az átvevő
szakember megnézhesse eltakarás előtt. Az átvett belső
vezetéket mindenütt élőre lehet kötni. A szennyvízberuházás
végleges befejezéséig (2012. január 31.) 2.500-Ft-os csatorna
átvételi díjat nem kell fizetni, viszont akik február 1-től
szeretnének rákötni, nekik már ez kötelező. A rákötő
lakosoknak a műszaki átadásig nem kell fizetni szennyvízdíjat.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy aki a műszaki átadásig
nem köt rá a vezetékre, annak talajterhelési díjat kell majd
fizetnie. A bekötés engedélyeztetéséhez kérőlapot továbbra
is a Polgármesteri Hivatalban lehet kérni félfogadási időben,
melyet 2 példányban kell kitölteni és a tájékoztatóban is közölt
2 példány vázrajzzal együtt oda kell visszavinni. Felhívjuk a
Tisztelt lakók figyelmét, hogy az élőre kötés feltétele az
érdekeltségi hozzájárulás megfizetése. ( Ez történhet egy
összegben, vagy időarányosan havonként.) Azoknak akik
egy összegben fizettek, illetve akik pontosan fizetik a havi
összegeket megköszönjük jogkövető magatartásukat.
Ismételten felhívjuk a nem fizetők figyelmét arra, hogy
elmaradásukat minél előbb pótolják, mert ellenkező
esetben kénytelenek leszünk szankcióhoz folyamodni.
( jövedelmükből letiltásra kerül) Kérünk minden érintett
lakost, hogy a fizetési morálon javítani szíveskedjenek!
A lakosok által bejelentett, kivitelező által okozott károkat a
kivitelezővel helyreállíttattuk. A beruházással kapcsolatban
felmerülő kérdésekre a Polgármesteri Hivatalban adunk
tájékoztatást félfogadási időben.
Akik leadták bekötési kérelmüket a Polgármesteri
Hivatalba, azokat az Ökovíz Kft. munkatársai 2012.
január 30 - 2012. február 04. között felkeresik a szolgáltatási szerződés megkötése céljából.

December 6-án megérkezett óvodánkba is a Télapó.Nagyon
várta már minden gyermek.Versekkel, dalokkal készültek,
rajzaikkal, alkotásaikkal díszítették ki a termeket.A Télapó
hintón érkezett, hatalmas puttonya telis tele volt ajándékkal.
Minden óvodás beszélgethetett a Télapóval és személyesen
vehette át ajándékát.
Köszönjük az SZMK-nak a gazdagon megtöltött mikulás
csomagokat! Köszönjök Rehor Attila és Molnár Pál családjának, hogy segítették a Télapó útját.
December 13-án Projektnap keretében nyílt napot tartottunk
minden csoportban. Sajnos nagyon kevés szülő vett részt
ezen a programon.A nap karácsonyi hangulatban telt el. Az
adventi koszorú fényében karácsonyi meséket meséltünk,
karácsonyi dalokat és verseket énekeltünk, verseltünk.
Minden csoportban folyt az alkotó munka:ajándékokat, díszeket készítettünk, amit minden gyermek haza vihetett, hogy
majd az ő ajándéka lehessen szeretteinek. Öröm volt együtt
várni az ünnepet, reméljük a következő alkalommal több szülő
tud eljönni.
December 18-án rendeztük meg az óvodában a Karácsonyi
ünnepséget.Köszöntöttük a karácsonyfát dalokkal, majd
ünnepi műsorunkat a Süni csoportban nézhették meg vendégeink. Annyira várták ezt a napot a gyermekek, csillogó
szemekkel énekeltek és táncoltak. A Jazz-balett táncosok
műsora Rozika óvónéni vezetésével most is nagy sikert
aratott. A műsor után minden csoport megkapta ajándékait,
melyeket nagy örömmel bontogattak és vettek birtokukba a
gyermekek.
Köszönet a SZMK vezetőségének, minden szülőnek és minden támogatónak aki segített ilyen szép ajándékokat helyezni
az óvodások karácsonyfája alá. Reméljük a 2012.évben is
ilyen sok segítő ember támogatja óvodánkat. KÖSZÖNJÜK!
Sok boldog napot hoznak majd ezek a szép,új játékok
óvodásainknak.
Az Óvoda Szülői Munka Közössége minden gyermeknek
kedveskedett karácsonyi ajándékkal.Minden óvodás kapott
egy tásasjátékot és egy csomag szaloncukrot. Reméljük
minden család örömmel és szeretettel fogadta ezt a
meglepetést.
Külön köszönjök Tolnai Judit ajándékát a sok kedves bábot!
Olyan boldogan húzták apró kezeikre és játszottak, meséltek
saját kis bábszínházunkban. Az ajándék értékét külön növeli,
hogy Judit néni saját tervezésű és készítésű bábokkal lepett
meg bennünket. Sok munkáját sok gyermek öröme hálálja
majd meg. Sajnos ritka kincs már a kézzel varrott baba,
babaruha és báb. Jó, hogy vannak még ilyen szorgos kezű és
jószívű emberek. KÖSZÖNJÜK!
December 21-én az ÁMK Karácsonyi ünnepségén nagy
sikert aratott óvodásaink műsora. Reméljük minden vendég
egy aprócska ajándékkal tért otthonába, melyet a szereplő
gyermekek adtak át műsorukkal.
MINDENKINEK BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNNAK:az

Kis Miklós polgármester

Kérjük ebben az évben is támogassanak minket adójuk
1%-val
Adószámunk: 18673917-1-13
Felajánlásaikat köszönjük!
Nyársapáti Gyermekekért Közalapítvány

Óvoda dolgozói
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ÁMK HÍREK
ISKOLA
BETLEHEMEZÉS
2011. szeptemberében az EMF alapítvány „Székely kapuk –
Zöld kapuk” címmel pályázatot hirdetett, melyre iskolánkból
két csapattal neveztünk.
Az egyik csapat feladata „környezetbarát háztartás” témában
vándorkiállítás készítése volt, a másik csapatnak Betlehemes
játékot kellett betanulni és legalább 5 helyen bemutatni.
Célunk az egy hetes ingyenes, nemzetközi jutalomtábor
elérése volt. Sajnos, csak december elején jutott tudomásunkra, hogy a jutalomtáborba utazás költsége kb. 130 Euró/
fő (40.300Ft). Sajnos ezt a költséget mi nem tudjuk kifizetni,
így a tengerparti nyaralás a gyerekek számára álom maradt.
Ennek ellenére a „Csoda pásztorok” nevű kis csapat teljesítette, amit vállalt. A betlehemes játékot bemutattuk Cegléden
a Vakok és Gyengénlátók Egyesületénél, a Mozgássérültek
Egyesületénél, a Református Gyermekotthonban, az Idősek
Otthonában, a Hajléktalan Szállón, a Vöröskereszt és a Civil
Szervezetek közös karácsonyi ünnepségén, a nyársapáti
Apor Vilmos Templomban és a községi karácsonyi ünnepségen az iskolában. Szereplésünkről háromszor tudósított a
Cegléd TV.
Megköszönöm a gyerekek lelkes munkáját és igazgatói
dicséretben részesülnek: Dávid Szilvia, Kovács Nikolett,
Medgyesi Vivien, András Milán, Kovács Kevin, Rácz Tivadar,
Vankó Roland, Révész Alexandra, Lukács Benjamin, Kása
Viktória, Donkó Viktória, Szolnoki Veronika, Kovács Noémi,
Dobos Judit, Sipeki Erzsébet, Kecskeméti Ferenc tanulók.
Köszönöm az önkormányzatnak, hogy rendelkezésünkre
bocsátotta az utazáshoz a kisbuszt, Vankó anyukának, hogy
segített a kísérésben, öltöztetésben, Víg Károly kollégámnak
a fényképezést, videózást, Kocsisné Bogdán Magdolna
zongoratanárnőnek a zenei kíséretet.
A gyermekek szívesen végezték ezt a karitatív tevékenységet,
és lelkiekben gazdagabbá váltak.
Palotai Lászlóné igazgató felkészítő tanár

ALAPÍTVÁNY HÍREK
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik 1 %-uk
felajánlásával a Nyársaopáti Gyermekekért Közalapítványt
támogatták. Ebből a 2011-es évben 227.493 Ft-ot kaptunk.
Továbbá köszönjük szépen a számlánkra érkezett 50.000 Ftos egyéni felajánlást, valamint 50.000 Ft támogatást az
Advisesoft Információtechnológiai Kft-től Emődi Tibor
közreműködésével. Az összegeket, mint mindig a diákok
támogatására fogjuk felhasználni.
A támogatásokat megköszönve boldog új évet kíván az
Alapítvány vezetősége

KARÁCSONYI TEREMDÍSZÍTÉSI VERSENY
December első hetében került kihirdetésre a karácsonyi
teremdíszítési verseny, amire az iskola tanulói lelkesen
készültek. A zsűri tagjai örömmel tapasztalták, hogy minden
osztályban megjelent a karácsonyi hangulat, amit jutalommal
értékeltünk.
Alsó tagozaton: I. helyezett az első osztály
II. helyezett a második osztály
III. helyezett pedig a 3. és 4. osztály lett.
Felső tagozaton: I. helyezett az 5. osztály
II. helyezett a 8. osztály
III. helyezett pedig a 6. és 7. osztály lett.
Gratulálunk nekik!
Nemcsak az osztályokban volt érezhető a karácsonyi hangulat.
Az egész iskola ünnepi díszbe öltözött, amit köszönünk
szépen Víg Károlynak és Balog Mónikának!

MIKULÁS BULI
December 2-án megrendezésre került a szokásos iskolai
Mikulás bulink.
Idén is sok tanulónk részt vett ezen a rendezvényen és a
visszajelzések alapján nagyon jól érezték magukat. Szeretném megköszönni a kollégák munkáját, akik segítségével
minden rendben zajlott le, külön köszönöm Hegedűs Ilonka
néninek és Kiss Katalinnak a büfében nyújtott segítséget és
Holló Istvánnak valamint Kardos Lászlónak a segítségét,
akik nélkül nem valósult volna meg a Mikulás bulink.
Bíró Csilla

KEDVES SZÜLŐK!
2012. január 13-án lezárul a 2011/2012-es tanév
I. féléve.
Diákjaink január 20-án viszik haza félévi
bizonyítványaikat.
A 8. osztályos diákok írásbeli felvételije
jan. 21-én 10 órakor lesz.
Pótfelvételi időpontja: január 26. 14 óra.
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HIRDETÉS
Eladó 450 l függesztett AXAL ventilátorral, illetve szántóföldi kerettel
permetező. 250 kg önsúlyú utánfutó,
valamint 1,3 hektár területű bekerített
gyümölcsös. Érd.: 30/3679627
Nyársapát belterületén építési telek,
valamint eladó ház érdekelne! Érd: 20/
39123242
Eladó Nyársapát külterületén 2, 5 hektár
39, 75 AK értékű legelő, valamint
Nyársapát külterület 2.920 m2 területű
tanya ingatlan. Érd.: 20/531-38-51; 70/
280-12-18
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 telefonon: 30/415-1452.
A Kapás dűlőben tanya 2231 m2 szántó
területtel, valamint a Vak dűlőben 6564
m2 gyümölcsös faházzal eladó Érd.: 30/
23-66-247
Építési telek (976m2-es) a Széchenyi
utcában eladó. Irányár.: 500.000.- Ft.
Érdeklődni a Piszkés u. 2. szám alatt
lehet. Tel.: 707-298
Eladó PROTHER B. 30-as tégla és
betonoszlop. Érd.: Marx K. u. 3.
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 műkörömépítés. Cseh Szilvia
70/314-1024
Tanya eladó Nyársapát, Középső d. 15.
szám alatt. Érd.: 316-116, 70/438-9913
Albérletet keresek Nyársapát területén,
maximum havi 15.000.- Ft/hó bérleti
díjért. Tel.: 70/582 60 45
Eladó 180x208 cm alapterületű
terasztető vasszerkezete, 190x90-es félig
üveges ajtó+tok, 140x70-es ablak+tok,
2 db fotel fa karfával. Érd.: Pataki
Istvánné, 20/993-2282, 389-171
Családi ház, valamint telek vízzel,
villannyal eladó a József A. úton. Érd.:
389-096, 70/416-0178
Kétrészes zománcozott konyhai
mosogató szifonnal, és egy Samsung
digitális fényképezőgép CD- ROM-mal
eladó. Érd.: Nyársapát, Piszkés u. 2.vagy
707-298-as számon lehet.
Eladó 5,5 ha területű gyümölcsös, víz,
villany van. Tel.: 30/2196685
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ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETETT:
Hencz József és Bozóki Erzsébet
Nyársapát Piszkés u. 10. szám alatti
lakosok BARBARA KÍRA nevű
gyermeke 2011. december 15-én.
Köszöntjük az újszülöttet!
MEGHALT:
Forgó László Nyársapát,
Bokros d. 3. szám alatti lakos
2011. december 15-én. 39 éves volt.
Emlékét őrizzük!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS!
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága élettárs, édesapa Forgó László
temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, fájdalmunkban
együtt éreztek.
Gyászoló család

HIRDETÉS
Fontos Önnek szerettei, vagyona,
vállalkozása biztonsága? Szeretne ezért
a jelenleginél kevesebbet fizetni? 12
biztosítótársaság kínálatából
választhatja ki a leginkább megfelelőt?
(Élet-, lakás-, vállalkozói vagyon-,
szakmai felelősség-, gépjárműbiztosítások, nyugdíjpénztárak stb.)
Kovács Gábor a
Biztonság Brókerházbiztosítás
közvetítője. 06/204621325
Betegség miatt eladó 2*3 méter mobil
szerszámos, illetve pihenő kocsi
300 fm- es KPR öntözőcső (62-50mm
átmérő) rozsdamentes csatlakozókkal,
26 db csappal ellátott szóróállással. Talajmaró BTN-160 típusú. 3,5 tonnás fix
platós pótkocsi (műsz.érv.: 2013.)
SAXONIA típusú vetőgép 25 soros
(kisebb javítás szükséges). 2 fejes eke
„IH” fejek (2*40 cm fogásszélesség).
Gázüzemű öntözőmotor (450 liter/perc
teljesítmény). 250 literes tartájú házi
építésű permetezőgép. MTZ 82-es
traktor (műsz.érv.: 2014.) Kék 3.300
üzemóra. 280 cm munkaszélességű kombinátor. Érdeklődni lehet: 20/ 417 87 87

HIRDETÉS
Édes hagyma eladó! Érdeklődni lehet:
Bakos
Ferencné
Nyársapát,
Felszabadulás u. 11. szám alatt, illetve
Bakos Marikánál a ruhás boltban.
AUDI 80-as gömbölyű 1993-as évjárat,
üzemképesen, rendszám és forgalmi
nélkül egyben, bontásra ELADÓ!
Irányár: 80.000.- Ft. Érd.: 30/710 30 79
Az Ugyeri út 24. szám alatti összkomfortos 2 részből álló családi ház
eladó. Érdeklődni a 06/30/321-3742
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 06/20/3912324.
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,
palackos) 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.: 06/20/4342-995.
Iker íróasztal eladó 18.000.- Ft áron.
Érdeklődni a 06/20/589-5110.
Lengyel vegyes tüzelésű kazán olcsón
eladó! Érdeklődni a 06/20/965-7681
Eladó 1 db gázkonvektor öntvény 20x20
zártszelvényből 12 m szélességi
összerakható vásározói, piaci felszerelés
tartozékaival. Érd.: 30/621-0830.
NYÁRSAPÁTI TÜZIFA TELEP
ÁRAJÁNLATA: akác (guriga) 2.200Ft/q, akác hasítva 2.300- Ft/q bükk
(guriga) 2.050- Ft/q, bükk hasítva 2.150Ft/q nyárfa (guriga) 1.200.- Ft/q.
Érdeklődni az APÁTI bisztróban vagy a
20/910-6746
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KARÁCSONY KUPA
Karácsony Kupa teremlabdarúgó bajnokságot rendeztünk iskolánk fiú
tanulóinak december 19-én a tornateremben. Ahány év az osztályok
közötti külömbség annyi gól előnyt kaptak az alacsonyabb
évfolyam csapatai.
Az 1x12 perces mérkőzéseken a következő eredményeket érték el
a csapatok.
Alsóban:
1.- 2. osztály: 1 - 3, 3. - 4. osztály: 1 - 1
Felsőben:
5. - 6. osztály: 2 - 3, 7. - 8. osztály: 2 - 2, 5. - 8. osztály: 3 - 2
6. - 8. osztály: 2 - 4, 7. - 5. osztály: 6 - 2, 7. - 6. osztály: 3 - 2
I.
helyezést ért el a
7. osztály 7 ponttal
II.
helyezést ért el a
8. osztály 4 ponttal
III.
helyezést ért el az
5. és 6. osztály 3 ponttal.
Gratulálunk a csapatoknak a lelkes, küzdő játékukhoz!

Személyi jövedelemadója 1%-os felajánlásával
támogathatja a
Nyársapáti Szabadidő Sport Egyesületet is,
ha ezt teszi adószámunk:

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

A Karácsonyi Csillagokért Alapítvány
közérdekű szervezet, ezért lehetőség van arra,
hogy a SZJA 1%-ának felajánlásával
segítséget nyújtsanak.
Adószámunk: 18714904 - 1 - 13.
Támogatását köszönjük!

Víg Károly

BOLHAPIAC

KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE

Új kezdeményezéssel próbálkozunk az iskolában, ebben a tanévben.
Kedves régi és leendő útitársaim!
Gyűjtjük a tiszta, jó állapotban lévő ruhákat, cipőket, játékokat, díszEbben az évben ismét szeretnénk ellátogatni
tárgyakat és használati tárgyakat. Minden hónapban 1 alkalommal
Erdélybe.
„Bolhapiac” néven áruljuk azokat az iskolában 100-200 Ft-ért. Az
Természetesen más útvonalon mint tavaly.
összegyűlt pénzt teljes egészében az év végi osztálykirándulások
Helyszinek: Kalotaszeg, Bánfihunyad, Nagyvárad,
támogatására fordítjuk. Eddig két alkalommal tartottuk meg
Gyimesi csángó vidék, Lucs tőzegláp, Nyergestető,
„piacunkat.”
Szentimre: Büdösfürdő,Segesvár, Nagyenyed,
Novemberben: 15.300 Ft, decemberben: 13.200 Ft gyűlt össze.
Torockó. (Részletes program jelentkezés esetén)
Köszönjük mindazoknak a támogatását, akik adományokat hoztak,
Utazás: Kényelmes, légkondícionált busszal
vagy küldtek be. Azoknak is köszönjük, akik meglátogatták a
dőpont:
2012 aug. 26-31. (5 éjszaka/6 nap.)
I
„piacot”, és vásárlásukkal támogatták a kezdeményezés sikerét.
Szállás:Bucsintető
Továbbá szívesen várunk továbbra is tiszta, rendes ruhákat, cipőket,
Részvételi
díj:28.5oo
Ft,(szállás,teljes ellátás)
játékokat, használati tárgyakat, amik már otthonukban feleslegessé
Jelentkezés: Miczi Flóriánné
váltak, de mások szívesen megvásárolhatnák.
Nyársapát József A.u.51.
Kérjük, használják ki a lehetőséget, és látogassák havonta egy
Tel.számok: 20 582-9741, 389-039
alkalommal tartott Bolhapiacunkat az iskolában.
Vásároljanak kevés pénzért hasznos dolgokat! Támogassák az év
végi kirándulásainkat a befolyt összeggel! Az időpontokat plakáÜdvőzlettel:Miczi Flóriánné
tokon hirdetjük.
Cseh Józsefné

KARÁCSONYI

SÜTEMÉNYVÁSÁR

December 20-án megrendeztük iskolánkban az első sütemény
vásárunkat. Izgatottan vártuk, hogy vajon lesz-e kellő érdeklődés,
hiszen volt olyan sütemény is, amit már 5 Ft-tól meg lehetett
vásárolni. Örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek komolyan
vették és rengeteg süteményt hoztak, főleg a 3. osztály tanulói,
amit ezúton is szeretnénk megköszönni a szülőknek és az iskola
dolgozóinak is és Hegedűs Ilonka néninek, Kiss Katalinnak és
Balog Mónikának a büfében nyújtott segítséget!Mivel nagy volt
az érdeklődés, ezért ebben az évben is szeretnénk majd hasonló
süti vásárokat szervezni, hiszen a bevétel a Diákönkormányzat
kasszáját gazdagítja, és ez a pénzt iskolánk tanulóira fordítjuk.
Bíró Csilla

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

