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TESTÜLETIÜLÉSEN TÖRTÉNT&

8(%+(5L+"#6%'(%6%''(L5B1-1''N(0DL1#(HM$53705'(H%'D$"-4
25-B4-!56,$(%6"(0566(H56!5+/4(%+(5L+"#6%'(4C7'%#'%2"#%>

!"#$%&"'()*+$,-(./01#2"/!+%'"/%0(0,&34$5678'5$'965'5
:;<=>(2"#?4@$(<=8"/(96,$5+5''>(A6B1-%C'%(%(0,&34$5678'5$'965'
8(%+(5L+"#6%'(%6%''(HM$537("66%'10(*$$+535+5',$,356
%+(D31C%4(E565/'05+,$(4C7&1/'E"'(%(:;<=F:;<G85$(/5356,$4 járó rendezvény nem tartható.
,3#5( ,$( 25-H%'"#1+'%( %( /!"#4( /!4'3%'%#'"$4( 4C7'>( I+

óvodaköteles korú gyermekek megnövekedett létszáma miatt
szükségessé válta csoportlétszámtúllépésnek engedélyezése.
A testület döntött arról, hogy a tanyagondnoki állás pályázata
kiírásra kerül. 2018. januártól minden önkormányzat számára

dr. Bicskei Krisztina

!"#$%

0*'565+7(65$+(%+(IJK(4/B1#2%'40%4(#5/C$+5#(L535+5',$5>(I

rendszerhez szükséges számítástechnikai eszközökre lehet

EBOLTÁS

&"6!"+%'1'(L5/!ME'%/4N(%256!(05C35+7(65H5'7$,-5'(L4+'1$O'(%

csatlakozás költségeinek megtakarítására.Nyársapát Község I+(5L50(35$+5''$,-(5665/4(0*'565+7(16'"$"#%( YRZJIKR[
./01#2"/!+%'( 0,&34$5678'5$'965'5( 56@'%$O'E%( %( 0*'565+7 0*+$,-L5/(*$$+535+5',$5$(B1#2"L%/(%+(%6"LL4(4C7&1/'10L%/

betelepítési kvótát. Településünk Kocsér községgel közösen kerül sor:
'@6%EC1/#,$+'(0O3"/(3"$"#16/4(%(P1-"?$4(9C967L5/>

Kis Miklós
polgármester

PÓTOLTÁS
2016. április 10. vasárnap 9-11 óráig Szarka-major
2016. április 24. vasárnap 9-11 óráig Szarka-major
I+(16'"$(COE%(5L5/0,/'(\>];;>8(^'(_(B,#5-'565/O'7>

FELHÍVÁS
A Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal
Q"#"$4(R66%'5-,$+$,-9-!4(,$(S65624$+5#8A665/7#+7(T43%'%6%

Nyársapát község teljes közigazgatási területén, a vörös
rókák veszettségelleni orálisimmunizálása a csalétek vakcina

Felhívjuk a kutyatartók figyelmét, hogy szíveskedjenek
2%-@00%6(H1+/4(%+(5L(567+7(16'"$%01#(0%&1''N($1#$+"22%6

ellátott többlapos oltási könyvet is.
Csak a chippel ellátott kutyák olthatók be!

`"#?4@$(HD/%&L%/(2"#(%(25-$+101''(a(096*/L*+7(H56!$+O/5/
04$+D#"$"/%0( 4C7&1/'E"'D6( U( %256!( K5$'( 25-!,L5/N
,$( ]( 4C7&1/'L%/( 65H5'7$,-( 316'( %+( 5L50( 16'"$"#%>( I+( 1''
25-H%'"#1+1''('5#965'505/(V%+(4C7E"#"$(B9--3,/!,L5/W(:;<=>
25-E565/'(0@'!%'%#'D0/%0(0*$+*/E90(%(B56567$(#,$+3,'56'b
"&#464$( ;:8;G>( 0*+*''4( 4C7&1/'#%( '5#35+5''>( I( 3%0?4/"+"$
Azelmúlt évekgyakorlataazt mutatja,hogysokana pótoltások
05+C5','76($+"2O'1''(:<(/%&4-N(%+%+

alkalmával tesznek eleget kötelezettségüknek.

2016. április 23-ig
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.

Családjuk, embertársaik és állataik védelmében
oltassák be kutyáikat!

Az ebzárlat tartama alatt:
- a tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva,
4665'765-(%(0@'!"0%'(25-0*'35(M-!(0566('%#'%/4N(H1-!(%+10(2"$

állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a
0@'!"0(56+"#"$"'(3%-!(25-0*',$,'(25667+/4(65H5'N(H%(%+10

onnan ki nem szökhetnek.

TISZAKÉCSKÉRE FÜRÖDNI,CEGLÉDRE ÉS
N !"#$%&'%( SZÍNHÁZBA JÁRTUNK/JÁRUNK&
I+( 562M6'( /!"#( 3,-,/( %( 2X3567C,$4( H"+( #,$+,#76( P5/0D

Hajnalka és Kiss Andrea színházi látogatásra és

8(%(0@'!"'('%#'"$4(H56!,#76(?$%0(&D#"+1/(35+5'35(,$ 05C35+2,/!5$(B9#C,$4(65H5'7$,-#5(4/34'"6'%(%(B%6@(6%01$$"-"'

szájkosárral szabad kivinni.

felajánlva, hogy az oda- visszaszállítást is megoldják.

A+(O-!(4$('*#',/'N(5+,#'($+5#5'/,/0(25-0*$+*//4(%($+5#35+70/50

8(%('565&96,$('5#965',#76(04+"#D6%-(,#3,/!5$(35$+5''$,- és a Polgármester Úrnak a gépkocsi biztosítását, mely
5665/4(3,C716'"$$%6(#5/C5605+7(0@'!"'(3%-!(2%?$0"'(%(H%'D$"-4 24/C4-(&1/'1$(4C7L5/(56$+"66O'1''N(,$(H%+%(4$(H1+1''(24/05'>
"66%'1#31$(05C35+7(5#5C2,/!X(34+$-"6%'%(@'"/(,$(5/-5C,6!,356
)*$+*/E90(%(-,&01?$435+5'70/50N()4$$(^5#5/?/50(,$(K"$+'1#
szabad kivinni.

Jánosnak munkájukat, így kényelmesen utazva nagyon sok

8( %+( ,#3,/!5$( 35$+5''$,-( 5665/4( 3,C716'"$$%6 ,62,/!L5/(316'(#,$+9/0>(P"#(2,-(/4/?$(3,-5(%+(567%C"$10/%0N
#5/C5605+7( 3%C"$+5L50N( %( B5-!35#5$( 5#70( ,$( B5-!35#5$ reméljük,hogymáskor isrészünklehethasonló programokban.
'5$'965'50(5L54N(%(0%'%$+'#DB%825/'7(5L50N(%($5-O'7(,$('5#"&4"$
! "#$%&'(')*! +('#,(+! *-$%-+-./
5L50N(3%6%24/'(%(6"'"$$,#96'(52L5#505'(35+5'7(5L50(#5/C56'5',$4
?,6E@0/%0( 25-B56567( H%$+/"6%'@0( 4C5E,#5N( 25/'5$50( %

fentiekben foglalt korlátozás alól.

Pásztor Jánosné

HÍRMONDÓ
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HIRDETMÉNY

8( %( $+967( $+52,6!4( %+1/1$O'D( ,$( 6%0?O25'( 4-%+16D

hatósági igazolványát(személyi igazolványtés lakcímkártyát),

S#'5$O'E90(%([4$+'56'(J+96705'N(H1-!(%(:;<=F:;<G81$

nevelési évre az
ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE

- kedvezményekre való jogosultság igazolására
szolgáló dokumentum.

!"#$%&"'(0*+$,-L5/(%(0*35'05+7(4C7&1/'10L%/('*#',/40c

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének
:;<=>("&#464$(:]8,/(VH,'B7W(d>;;8<=>;;(D#%(,$

Helye:

H%'"#/%&E%(65-0,$7LL(%(L54#%'01+"$#%(04O#'(@'16$D(H%'"#/%&1'

2016. április 26-án (kedd) 8.00-16.00 óra és
0*35'7(H@$+1/5-!5C40(2@/0%/%&>
2016. április 27-én (szerda) 8.00-16.00 óra és
2016. április 28-án (csütörtök) 8.00-16.00 óra és
I+(D31C%35+5'7(O#"$L564(C*/',$5(5665/(%($+9674(B569-!565'4
2016. április 29-én (péntek) 8.00-16.00 óra között. E1-1'(-!%01#6D($+967(%(0*+6,$'76($+"2O'1''('4+5/*'(/%&1/(L5696
illetékmentes fellebbezési kérelmetnyújthat be a fenntartóhoz
V*/01#2"/!+%'4(B5//'%#'"$M(D31C"0(5$5',L5/(%(E5-!+7H*+W
?O25+35(%+(D31C%(35+5'7E,/,6>

!"#$%&"'4(R6'%6"/1$(`X3567C,$4()*+&1/'( %&0*+4

Otthonos Óvodája 2712 Nyársapát, József A. út 22.

A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket,
akik 2016. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3.
életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem
rendelkeznek.

Kis Miklós
polgármester

!" #" $!%&'" (#)*" +,-(./*0$" 1.2(3$0&'4" #13" #" $!%&'3

felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben

NyársapátKözség Önkormányzata
5(97:8#" /06" ;-#+<#" 804" #" $!#8:&*$.-+.$01-'&4" # a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény20/A. § alapján
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
/*3&(:/+#-+:$3" -0/7$!0--'&" $!5&5" =>?=@" .(3" AA@" +,-(./*
pályázatot hirdet
247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.
Nyársapát Község Önkormányzat I. számú
tanyagondnoki körzet
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett
tanyagondnok
)*0-601" $!%&'<04" #60//*380/" )*0-6010" #!
munkakör betöltésére.
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról
(#&5" -.$!(.+0&-0" 1,+0&0!0++" )*0-601.+" 10&&'" 37'80/" #!

#"803-#+19!:$"370<./01"B+9&$5"C#+:-/#2<:+"1,(0+'"+3!0/,+

napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes

"1,!#&1#&6#!9++3"<9)(3$!9/*"37'+#-+#6#D

T%'"#1+%'6%/(4C5EX(0*+%60%62%+1''4(E1-34$+1/!

<0)*!'+@

),#E90(%([4$+'56'(J+96705'N(H1-!(%+(,3(0*+L5/4(B563,'564

igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2016.
augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis
567B563,'564$(E565/'05+70W(4$(%(B5/'4(4C7&1/'L%/

szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Foglalkoztatás jellege:
[56E5$(2@/0%4C7

A munkavégzés helye:

["E,01+'%'E@0(%([4$+'56'(J+96705'N(H1-!( !"#$%&"'1/((4/'5-#"6' Pest megye, 2712 Nyársapát, Arany János u. 11. (a fenntartó
óvodai nevelés is folyik az óvodában  a sajátos nevelési $+,0H56!5WN( %+1/L%/( %( 2@/0%0*#( E5665-,L76( %CDCD%/( %
4-,/!X(-!5#25050( $+"2"#%(8((%+(%6%&O'D(104#%'($+5#4/'N((% munkavégzés helye változó.
$%E"'1$(/5356,$4(4-,/!'(25-"66%&O'D($+%0,#'74(3,652,/!L5/

foglaltak alapján.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 60. §-ban szabályozott tanyagondnoki
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a szolgáltatás ellátása, a Szakmai Programban megvalósuló
gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési B56%C%'10(566"'"$%N(%('565&96,$5/(,670(0*+$+16-"6'%'"$H1+(3%6D
H1++"E@''%'"$"L%/( 3%6D( 0*+#52X0*C,$>( I( '%/!%-1/C/104
anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),
- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt szolgáltatás feladatainakellátása munkaköri leírás alapján az
1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szerint a I. számú
(lakcímkártyát),
tanyagondnoki körzetben.
A jelentkezéskor be kell mutatni:

4. oldal

NYÁRSAPÁTI

Illetmény és juttatások:

A pályázati kiírás Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
H1/6%&E"/(Vggg>01+4-%66%$>H@W(3%6D(25-E565/,$'76($+"2O'1''

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 30 nap.
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kis
Miklós polgármester nyújt, a 53/589-202 -es telefonszámon.
Pályázati feltételek:
8( !16?("6'%6"/1$N($+%02@/0"$0,&+7(4/',+5'N(B%6@8(,$ A pályázatok benyújtásának módja:

tanyagondnoki alapképzésen szerzett képesítés az 1/2000.
- Postai úton, a pályázatnak Nyársapát Község
(I. 7.) SzCsM rendelet 39. § (5) bekezdése alapján,
- B kategóriás jogosítvány,
./01#2"/!+%'%( ?O2,#5( '*#',/7( 25-096C,$,356( V:G<:
Nyársapát,Arany János u. 11.).Kérjük a borítékon feltüntetni
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
%(&"6!"+%'4(%C%'L"+4$L%/($+5#5&67(%+1/1$O'D($+"21'c(]a;F
-Magyar állampolgárság
2016., valamint a munkakör megnevezését: tanyagondnok.
8(e$5650370,&5$$,- Személyesen: Kis Miklós polgármester, 2712
8(P9/'5'65/(567,65'
- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó egy Nyársapát, Arany János u. 11.
éven belül megszerzi a szükséges falu- és tanyagondnoki
alapképzést, amennyiben ezzel a képesítéssel még nem A pályázat elbírálásának módja, rendje:
rendelkezik.
I(&"6!"+%'10%'( !"#$%&"'()*+$,-(./01#2"/!+%'(),&34$5678
"2:&*:!#+"0&8;-:&:$:/:&"0&'/*+"<0&0/+D

testülete bírálja el. A pályázati eljárás eredménytelenné
nyilvánításának jogát a pályázatot kiíró fenntartja.

8(J+1?4"64$('5#965'5/(3%-!(-,&E"#2X35+5'74('5#965'5/

szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- Középfokú iskolai végzettség

A pályázat elbírálásának határideje:

8(^56H%$+/"6D4($+4/'X(`J(fBB4?5(V4#1C%4(%60%62%+"$10WN 2016. április 30.

- Helyismeret

Elvárt kompetenciák:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges
információ:

)43"6D( $+4/'X( 52&"'4"$( 0,$+$,-N( ED( 0122@/40"?4D$( ,$ K#DL%4C7c(3 hónap
5-!9''2X0*C,$4(0,$+$,->(`5-LO+H%'D$"-N(2%-%$($+4/'XN(*/"66D

munkavégzés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázati felhívás további közzétételének helye: Nyársapát
Község honlapja, Nyársapáti Hírmondó.

Nyársapát, 2016-03-09
- Részletes, fényképes szakmai önéletrajz
- Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
Kis Miklós
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
polgármester
- Nyilatkozat a vagyonnyilatkozati eljárás
lefolytatásának vállalásáról
- Falu- és tanyagondnoki alapvizsga hiányában az
annak1 éven belüli megszerzésére vonatkozó kötelezettséget
LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
tartalmazó nyilatkozat
- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a I+( 562M6'( ,350( %C%'%4( %6%&E"/( %( :;<]F:;<=>( ,34( BX',$4
&"6!"+%'4( %/!%-L%/( 6,37( $+52,6!5$( %C%'%4/%0( %( &"6!"+%'4 $+5+1/L%/(25-/7''(%(0,2,/!'9+50($+"2%(%($+46"#C'9+56,$X
56E"#"$$%6( *$$+5B9--7( 05+56,$,H5+( H1++"E"#@6N( %( &"6!"+D '9+567L5#5/C5+,$'( H%$+/"6D( 6%0D4/-%'6%/10L%/>( A//50( B7
adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a 10%(%(/52(25-B56567('9+567%/!%-(H%$+/"6%'%(,$(%(0,2,/!50
&"6!"+%'(56LO#"6"$"L%/(#,$+'35370(25-4$25#H5'40N(%(&"6!"+D 0%#L%/'%#'"$"/%0( H4"/!%>( I( BX',$4( 0*6'$,-( ?$*005/',$5
hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálására nyilvános ,#C50,L5/($10%/('9+567L5#5/C5+,$540L5/(,-5'40(56(%(H"+'%#'"$4

ülésen kerüljön sor.

" 6B/1#1,-" 80+,&+C0+'$.)./01" 37'29/+<#D

hulladékot, mely azonban nemcsak jogszabályba ütközik, de
0*#/!5+5'$+5//!5+7N( 5-,$+$,-0"#1$O'D( ,$( %( 0,2,/!50L5/
,65'35$+,6!5$("66%&1'1'(4$(5674C,+H5'>

I(2@/0%0*#(65-01#"LL%/(:;<=>(2"E@$(<;>(/%&E"'D6('*6'H5'7 I(H"+'%#'"$4(H@66%C,010(56,-5',$,'(%(6535-7(3,C562,#76($+D6D

be.

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tiltja, a rendelet alapján

A pályázat benyújtásának határideje:

H"+'%#'"$4('9+567L5#5/C5+,$L5/(04+"#D6%-(%(&%&O#H@66%C,0(,$
35$+,6!5$/50(/52(24/7$967N(05+565'65/N($+"#%+(B%H@66%C,0

HÍRMONDÓ

5. oldal

kötelezettségét. A hozzájárulás megfizetését egyösszegben
környezetvédelmi hatóság eljárást indít és bírságot szabhat illetve havonkénti részletekben fizethették  fizethetik  meg
ki.
azérintett ingatlantulajdonosok.Azoknak akikegyösszegben
fizettek, illetve akik pontosan fizetik a havi összegeket
A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom, hamu és 25-0*$+*/E90(E1-0*35'7(2%-%'%#'"$@0%'>
,-5'H5'7( 56>( I+( 567O#"$10( 25-$,#'74356( $+52L5/( %

$%6%0(0565'05+40>(I+(,-,$($1#"/(16!%/(2,#-5+7(*$$+5'5370

szabadulnakfel,illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be,

A$6.+0&+0/" E0&$!5&;+<B1" #" /06" E3!0+'1" E3)*0&6.+" #--#4

%256!50(ME(2,#-5+7(35-!965'505'(H1+H%'/%0(6,'#5N(6535-7L5
E@'"$@0(5$5',/(L5,&96/50(%(0*#/!5+7('%6%EL%N(/*3,/!+5'L5N
,6734+50L5N( ,$( 5+505'( %( 2,#-5+7( %/!%-10%'( 6,65-+40( L5( %
0*#/!5+5',L5/( ,67( 52L5#50( 4$>( I( 2X%/!%-N( -@24N( 5-!,L
0716%E$+"#2%+,0( %6%&%/!%-M( H@66%C,0N( B5$',0056N( 35-!4

C9)*" 0&6#-#7:$B1#+" 63/.&" 0&'88" 25+9&<:14" 60-+

amennyiben a befizetés elmarad vagy a részletfizetési
megállapodás feltételeit az ügyfél megszegi, úgy a
hátralék azonnal, egy összegben esedékessé válik,
melyet az Önkormányzati Hivatal adók módjára hajt
anyagokkal kezelt fa és egyéb hulladékok elégetésekor be. Ez azt jelenti, hogy jövedelmük 33 %-áig letiltásra
0565'05+5''(,-,$'5#2,0(52L5#4($+5#35+5'L5(E@'"$%(6,-+7$+5#34 kerül illetve amennyiben ez nem lehetséges
25-L5'5-5C,$50H5+( 35+5'H5'N( 567$5-O'4( %( #1$$+4/C@6%'M végrehajtási jogot jegyeztet be az érintett ingatlanra.
betegségek kialakulását, a nehézfémeket tartalmazó por
0"#1$O'H%'E%(%(35$,05'N(56&@$+'O'E%(%+(%-!$5E'505'N('9C78(,$ A befizetéssel illetve hátralékkal kapcsolatos részletese
májkárosodást okozhat.
tájékoztatást a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatalban
kérhetnek.
Azutóbbiévekben mind többen állnakvissza vegyestüzelésre,
466>(,&O'5/50(L5(045-,$+O'7(BX',$0,/'(0%/C%66D0%'>(J+46"#C8(,$
16%E( '9+567%/!%-10( H%$+/"6%'%( $1#"/( 01#128( ,$
0"'#"/!65#%0DC"$(0,&+7C40(%(0,2,/!50L5/N(%(/52(25-B56567
'9+567%/!%-( H%$+/"6%'%( &5C4-( 25-/*3564( 5+5/( 65#%0DC"$
2,#',0,'N( 256!( %+( ,-,$'5#2,085635+5'7( L56$7
05#5$+'25'$+5',/50($+X096,$,'(101++%>(I(0,2,/!(65$+X096'

keresztmetszete több veszélyt is hordoz magában: a
'9+567L5#5/C5+,$( /52( 0%&( 56,-( 6535-78@'"/&D'6"$'( %
2X0*C,$,H5+N(5+,#'($+O3DH%'"$(%6%0@6(04(%(0,2,/!L5/(,$(%+
,-,$'5#2,0(%('9+567L5#5/C5+,$5/(05#5$+'96(34$$+%"#%2640(%

lakótérbe, füst, - illetve szén-monoxid mérgezést okozva
5++56>( I( 0,2,/!L5/( 6,37( /%-!2,#',0X( 01#12( ,$
0"'#"/!65#%0DC"$(5-!(4/'5/+O3(BX',$(5$5',/(%(/%-!(096$78(,$
L56$7( H72,#$,065'( 096*/L$,-( H%'"$"#%( L561LL%/H%'N
0,2,/!'9+5'(101+3%(5++56>(I(0,2,/!(L50*'7/!O6"$%4/(3%-!

kitorkollásán kinyúló lángnyelvek könnyen átterjedhetnek a
6%0D,&965'( ,-H5'7( %/!%-M( ,&965'$+5#05+5'54#5N( %
0*#/!5+5',L5/(6,37(LM'1#+%'#%>

A hulladékkal vagy nedves fával való tüzelés a megspórolt
BX',$4(0*6'$,-50056($+52L5/($100%6(/%-!1LL(0"#'('@C(101+/4N
$+5//!5+4(%(6535-7'N(0"#1$O'E%(%+(5-,$+$,-5'N(35$+,6!5+'5'4(%+

anyagi javakat és az emberi életet is, ezért felhívjuk a Tisztelt
Lakosság figyelmét, hogy a légszennyezés, a szén-monoxidmérgezés és a kéménytüzek elkerülése érdekében mindenki
?$%0( %( '9+567L5#5/C5+,$,/50( 25-B56567( '9+567%/!%-1'
H%$+/"6E1/N(,$(L4+'1$O'$%(%(0,2,/!$5&#70(#,$+#5(%(0,2,/!50
#5/C$+5#5$(5665/7#+,$,'N('4$+'O'"$"'b
Huszár-Madarász Zsuzsanna

&'$()&*+,)!$-!.!/

ISMÉTELT FELSZÓLÍTÁS
I( !"#$%&"'4(e$%'1#/"+"$4(hO+40*+2X(["#$@6%'(H%'"#1+%'"3%6

megállapította a szennyvízberuházással érintett ingatlanok
érdekeltségi hozzájárulásának összegét illetve fizetési

Kis Miklós

01&2$%+30$(&&/4"+!)156!

6. oldal

NYÁRSAPÁTI

HÍRMONDÓ

7. oldal

8. oldal

NYÁRSAPÁTI

HÍRMONDÓ

HÚSVÉTVASÁRNAP

!"#$!%&'()

9. oldal

Áprilisi programjaink:
A Húsvét örömhíre Szent Márk
evangélista szerint:

Április 22-én rendezzük meg hagyományos Apák
napja rendezvényünket. Szeretettel várjuk az édesapákat
és a nagypapákat.

Amikor elmúlta szombat,Mária Magdolna,
Április 26-án( %( /%-!8( ,$( 0*+,&$7( ?$1&1#'1$10
Mária, Jakab anyja, és Szalóme drága keneteket vásároltak, $+O/H"+6"'1-%'"$1/(35$+/50(#,$+'( %-!07#*$*/>
,$(5625/'50N(H1-!(25-05/E,0(Q,+@$(H16''5$','>(I(H,'(56$7

napján, kora reggel, amikor a nap felkelt, a sírhoz mentek.
Ezt mondták egymásnak:

Április 28-án Anyák napjára várjuk szeretettel az
édesanyának és a nagymamákat.

Ki fogja nekünk elhengeríteni a követ a sír bejárata

(0)012

OVIOLIMPIA 2016.

i5(%2401#(1C%/,+'50N(6"''"0N(H1-!(%(07(56(3%/(H5/-5#O'35N Március 19-én Kocséron került megrendezésre a 2016. évi

pedig igen nagy volt. Bementek a sírba, és egy fehér ruhába Oviolimpia. A mi csapatunk is lelkesen készült erre a
*6'*+*''(4BEM'(6"''%0N(%24/'(1''(96'(E1LL(B5676>(`5-#,296'50N(C5 megmérettetésre. Bozóki Dini bácsi és Judit óvó néni segített
%+(25-$+D6O'1''%(705'c
a csapat felkészítésében. Lelkiismeretesen és becsületesen
vették az akadályokat és igen eredményesen szerepeltek
Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust óvodásaink ezen a versenyen. Jó érzés volt látni bennük a
keresitek. Feltámadt, nincs itt! Nézzétek, itt van a hely, versenyszellemet, a küzdést és az akarást.
ahová temették. Siessetek, és mondjátok meg
&3+4&'5+637+3*! #$! 8#&("+(*9! :0)&&(&(*! .(;6! <3070(5,3=
>&&! .(;05&?5&@*! .3?A! )&B! 3.7+&! .(;.@+A&3! +(*&(*=2

ÚTRAVALÓ
Az asszonyok mennek, hogy befejezzék a félbe maradt
'525',$'>( j0( $52( 35'',0( 01216!%/( Q,+@$( $+%3"'N( H1-!

harmadnapra feltámad. De ott van szívükben a szeretet,
H1-!('5//4(%0%#/%0(Q,+@$,#'>(j0(/52(%+,#'(25//50N(H1-!

látványosságban részesüljenek, nem azért mennek, hogy
56C4?$505CH5$$5/50( ED$"-@00%6( ,$( %( $%E"'( C4?$7$,-905'
B,/!5++,0>(j0(Q,+@$'($+5#5'40>(`"#(H%E/%6L%/(25//50>(j05'
$9#-5'4(%($+5#5'5'>(S$(%(E@'%62@0(/52(2%#%C(56>(j0(%+(56$7 Gratulálunk és további ilyen sport sikereket kívánunk a
'%/M4(%(B56'"2%C"$/%0>(j0('%6"601+/%0(567$+*#(%(B56'"2%C' csoport minden tagjának.
)#4$+'@$$%6>(j0(%+(*#*2HO#(56$7(25-H4#C5'74>(`4'(05#5$4'50
%+(,67'(%(H16'%0(0*+*''k( 4/?$(4''N(^Al[R`Ii[b(A//50(%

csodálatos éjszakának a kegyelmében mi is úgy induljunk el,

HÚSVÉT AZ ÓVODÁBAN

24/'(5+50(%()#4$+'@$H1+(HX(%$$+1/!10b(I(B565L%#"'4($+5#5'5'

2016. március 23-án rendeztük meg hagyományos húsvéti
ünnepségünket az óvodában. A farsang elmúltával szépen
25-'%6"6E@0( 7'>( K5#$+5( /52( %( Q5#@+$"652L5( 35+5'7( M'1/N
lassan tavaszi díszbe öltözött az óvodánk. Virágokkal,
hanem a felebarátban, aki mellettem van.
tetteivel keressük Jézust! Ha így teszünk, akkor bizonnyal

CO$+50056N('1E"$100%6(CO$+O'5''90(%+(D31C%(567'5#,'N(4665'35(%

csoportszobákat. Tavaszi verseket, dalokat tanultunk a
Örömökkel teli Krisztus-keresést és megtalálást kívánunk
gyerekekkel, valamint a fiúk locsolóverset is gyakoroltak.
minden testvérünknek! A feltámadt Jézus örömét és
Reggel a fiúk meglocsolták a lányokat, verset mondtak és
békéjét hozó áldott húsvéti ünnepeket kívánunk
úgy,ahogy illikillatos vízzel minden kislányt megöntöztek. A
mindenkinek!
kislányok a locsolásért hímes tojást adtak ajándékba a
fiúknak. Örömmel fogyasztották el a tojáskrémes kenyeret
Tamás atya

,$( %( $9'52,/!505'N( 256!5'( /,H"/!( 05C35$( $+967

megvendégelésképpen az óvodába hozott.

10. oldal
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m( D#"'D6( 25-65&5',$2X$1##%6( 05C35$05C'50( %( K@C4/-( ,$
K%6%?$4/'%( /53X( L1HD?10>( I( 34C"2( 2X$1#'( 0%?%-"$( ,$
H%'%62%$('%&$(0O$,#'5>(P1HD?%4/0(4-%+4(C5#X$N(34C"2(/%&1'
3%#"+$16'%0(5+5/(%(/%&1/(%(-!5#25050(,$(%($+9670(%#?"#%>

2,6'D( B5635+5'7E5( 316'( %( lD?%( 5-!9''5$( 4/'5#%0'O3( +5/,$

I( 34C"2( 2X$1#( %6%''( %( nHM$3,'4( /!@$+4o( %E"/C,010%'

I(2X3,$+50(8(C1LL%6N(H5-5CX356N(-4'"##%6(,$('5#2,$+5'5$5/

csempészett az óvoda udvarára.
Felöltöztettüka gyermekeket,és elindulhatotta tojásvadászat
és tojáskeresés az óvoda udvarán. Nagyon sok tojást

énekhanggal felfegyverkezve - a gyerekek bevonásával

programjának.

,$($5-O'$,-,356(%C'"0(567(%(B1##%C%624(5$52,/!505'>

-!XE'*''50( *$$+5( %( -!5#5050( I( '1E"$05#5$,$( @'"/( %
-!5#5050/50( 65H5'7$,-90( 316'( /!@$+40%'( ,$( L"#"/!10%'

simogatni. Örömmel etették répával és salátalevéllel az
állatokat. A húsvéti nyuszi ebben az évben is rengeteg
meglepetés ajándékkal kedveskedett minden gyermeknek
V?$104'1E"$10N(/!@$+401$"#N(HM$3,'4(04B5$'7(,$($+O/5$(?5#@+%>W

A felajánlott nyuszikat, amelyek kisorsolásra kerültek a
gyermekek között, nyertes gazdáik boldogan vihették haza.
Köszönjük a felajánlott nyuszikat Holló Martin szüleinek,
Molnár Csanád szüleinek, illetve Koncz Mirtill és Milán
szüleinek.
Köszönjük Nagy Blanka szüleinek, hogy kisbárányt hoztak
/509/0(%+(D31C"L%N(O-!(65H5'7$,-(/!O6'N(H1-!(24/C5/(-!5#250

nyuszit és bárányt is simogathasson az óvodában.
)*$+*/E90( %( B5//'%#'D( */01#2"/!+%'/%0( ,$( %( $+9674

szervezetnek a sok-sok ajándékot.
Óvoda közössége

"*)!+#$!%&'()
MÁRCIUS 15.
Évtizedes hagyomány Nyársapáton, hogy az általános iskola

h%6D$+O/X65-(,&&(M-!N(24/'(%001#('*#',/H5'5''N(5-!#5(/7''(%
'*25-N(5-!#5('*LL(C4"0(?$%'6%01+1''(%+(567%C"$H1+>(I(lD?%
5-!9''5$(2X$1#%(@'"/(0*#'(B1#2"6'@/0(,$(0*+*$(,/506,$$56
+"#'@0(%(25-526,05+,$(56$7(#,$+,'>
I('52&612(567''4(01&E%B"/"6([D'H([4L1#(%6&16-"#25$'5#N(%+

iskola igazgatója mondott rövid ünnepi beszédet, majd
25-0,#'5(%(E565/6,3705'N(H1-!(-!5#5050(U(4BE%0(U(B56/7''50
5/-5CE9/0( B56( /52+5'4( $+O/X( 6@B40%'( %( '4$+'565'( U( L,05( U

szeretet nevében. A hármas léggömbök tovaszálltak a
B5665-50L5N(24(&5C4-(4''(%(B*6C*/(+"$+6D0%'('X+'9/0(%(01&E%B%
0*#,( ,$( 2,?$5$505'( -!ME'1''@/0( %( B1##%C%624( 567C*0

tiszteletére.

0*+*$$,-5(#5/C5+4(25-(%+(<dad8am85$(5$52,/!50#5(526,05+7 Jó volt együtt emlékezni!

községi ünnepséget. Idén is szeretettel várták a falu apraját/%-!E"'(%+(D31C"$10'D6(%(/%-!$+96704-(%+(4$016%('1#/%'5#2,L5N

Nagyné Kovács Éva

illetve a templom elé.
I(25-526,05+,$(%(T42/@$+(0*+*$(56,/506,$,356(05+C7C*''(%+
TAVASZI HANGVERSENY
4$016%(,/500%#%(0*+#52X0*C,$,356N(2%EC(PO#D(e$466%(21/C'%
56( Q@H"$+( p!@6%c( `"#?4@$( 4C@$"/( ?O2X( 0*6'52,/!,'>( A+' Március 18-án sokan azt várták, hogy Sándor zsákban hozza
0*35'75/(`16/"#(`"',(35+5',$,356(B56/7''(/,&'"/?1$10(,$(%+ %(2565-5'>(`"$10(%+'(3"#'"0N(H1-!(3,-#5(5$7(/,6096('56E5/50

iskola gyermek táncosai fantasztikus verbunkot jártak, ami a napok. Iskolánk kisdiákjai közül jónéhányan a délután négy

HÍRMONDÓ
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órát várták. Nem, nem ekkor érkezett számukra a tavasz, de
%( '%/,3( 5-!( B1/'1$( &466%/%'%( E*''( 56>( A001#( 05+C7C*''( %
H%/-35#$5/!5( )1?$4$/,( P1-C"/( `%-C16/%( '%/"#/7

növendékeinek. Közel húsz tanulónk ült le a zongorához és
örvendeztette meg a hallgatóságot ügyes játékával. A
/,+7',#5/( 967( 35/C,-50( L9$+0,/( H%66-%''"0( ?$525',405'>

Minden eljátszott darab a gyerekek tudásához, tehetségéhez
illeszkedett. Többen játszottak négykezest vagy valamelyik
'"#$@00%6N(3%-!(%('%/"#/7356>
)*$+*/*2(%( $+9670(,$( 0166,-"42(/53,L5/N( H1-!(#,$+5$54

lehettünk ennek az élménynek.
Kívánom, hogy még több tehetséges diákunk válassza a
zongorázást, és szerezzen örömet a közönségnek
$%4'.(0(+;(&)! ?5&#*5'30=
Tolnai Judit

FORDÍTOTT NAP AZ ISKOLÁBAN
Hagyományainkat folytatva ebben az évben is megrendeztük
a fordított napunkat.
I( B56$7$( 01#1$+'"6!( 0*+96( %( H%'1C401$10N( H5'5C405$50N

nyolcadikosok jelentkezhettekdiák-dirinek március 22-ig. A
jelölteknek kortes beszédet és programot kellett
összeállítaniuk,amitmárcius30-ánmeghallgattunkazaulában.
`4/C5+50( 25-H%66-%'"$%( @'"/( 05+C7C*''( %( $+%3%+"$N( %24

Dancsó Rozália

VÍZ VILÁGNAPJA
Minden gyerekizgalommal vártaa Vízvilágnapja alkalmából

természetesen törvényes keretek között, titkosan zajlott.
Diák-dirinek Kardos Mihály 8. osztályos tanulót és
diákigazgató helyettesnek pedig Kása Viktória 8. osztályos
tanulót választották meg a nebulók.
Április elsején elérkezett a várva várt nap. Fél nyolckor
gyülekeztünk az aulában, ahol Tibor bácsi ünnepélyesen
átadta az iskola kulcsait. Ezután kezdetét vette az iskola feje
tetejére állítása. Az alsós korosztály filmvetítésen vett részt,
majd játékos sorversenyen.

2"#?4@$(::8,/(25-#5/C5+,$#5(05#967(&#1E50'(/%&1'>
A//50(%(/%&/%0(%60%62"LD6(24/C5/(-!5#50(,$(B56/7''(0,0

ruhában jött iskolába, ezzel is kifejezve, mennyire fontos
24/C5//%&E%4/0L%/(%(3O+>(I($+5#35+7(&5C%-D-@$10(/%-!1/

sok programmal készültek a gyerekeknek. A program
B46235'O',$$56(05+C7C*''>(I(B56$7('%-1+%'L%/(%(P%E0"68('D#D6N

az alsó tagozatban pediga Vízipók Csodapók mesefilm közül
néztek meg egyet-egyet, melyet aztán a tanár nénikkel
közösen megbeszéltek.
A nap további részében minden osztály az erre a napra
összeállítottfeladattalfoglalkozott.Azalsótagozatosgyerekek
feladatai között szerepeltek a plakát- és akváriumkészítés,
4665'35(nH@66"221+-"$o(567%C"$%>(I(B56$7('%-1+%'L%/(%(&6%0"'8

és akváriumkészítés kiegészült versírással,vízzel kapcsolatos
szólások és mondások kirakásával és egy kiválasztott óceán
ICC4-( %( B56$7$*0( L52565-O',$$56( 05+C',0( %( /%&1'( %
vagy tenger bemutatásával.
sportpályán, majd kereshettek smile-ikat, kosárlabdázhattak
Az elkészült feladatokat az iskola területén található Relax
és törvényes keretek között össze is házasodhattak.
&%#0E"L%/(24/C5/(1$+'"6!(567%C1''>(T"6"$%/(0*$+*/*2(24/C5/
Véleményemszerint mindenkimegtalálta azt a tevékenységet,
$+5#35+7N(#,$+'3537(&5C%-D-@$(2@/0"E"'N(%(P"?$3O+/50(%+
amitszívesenvégzett.Nemlehetettlátniunatkozó kisgyereket,
ajándékokat, nem utolsó sorban a sok lelkes, iskolás
ami örömmel töltött el.
gyereknek, akik egy élményekkel, emlékekkel teli nappal
Köszönöm kollégáimnak a sok segítséget, a gyerekeknek
lettek gazdagabbak.
pedig a vidám, felszabadult lelkesedést. Nélkülük nem
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tölthettünk volna el együtt egy ilyen kellemesen fárasztó öreg király meggyógyult. Mindenki nagyon örült a
C,6567''*'>
királyságban. Akirálylány betartottaaz ígéretét és visszament
A szerepek megfordítására a modern társadalmakban nem [9/C,#1#$+"-L%>(IH1-!(25-&466%/'1''%(%('9/C,#(04#"6!B4'(7(4$
4-%+"/(3%/(65H5'7$,-N(%+(46!5/(9//5&50N(%60%62%0(5601&'%0> nyomban szerelmes lett belé. Hatalmas, hét országra szóló
K5C4-(/%-!1/(B1/'1$N(H1-!(4C7/0,/'(%60%62@/0(65-!5/(5-!2"$ lakodalmat csaptak. Még ma is boldogan élnek, ha meg nem
L7#,L5(LME3%(25-'%&%$+'%6/4N(3%E1/(246!5/(%(2"$40(52L5# haltak!
helyzete, mikor milyen feladatoknak, kihívásoknak kell
25-B5656/45N(3%-!(5-!$+5#X5/(?$%0(H1-!%/('5640(56(5-!(/%&E%> Ezt a mesét egy 3. osztályos kisfiú írta. Sok mese sikerült
Igen jó önismeretilecke, és a tapasztalatokalapján könnyebbé nagyon jól, kedves kis történeteket írtak a gyerekek.
teszi a másik személy megértését, elfogadását is. A mókás Szerepelhetne itt több alkotás is, mégis ezt választottam.
fordított nap jó alkalom arra, hogy kicsit kizökkenjünk a Hogy miért? Mert ezt egy olyan kisfiú írta, aki a betegsége
H,'0*+/%&10( 2D0@$05#50,L76N( ,$( E"',01$( B1#2"L%/ 24%''( $%E"'1$( /5356,$4( 4-,/!X>( IHH1+N( H1-!( 5+( %( 25$5

megtapasztaljuk, milyen is lenne, ha

megszületett, szükség volt egy anyukára, aki leült Mátéval,
s együtt kitalálták a történetet. Aztán leírták, mégpedig
közösen. Néhány mondatot a kisfiú, néhány mondatot az
Kiss Andrea
édesanya. S hogy miért így? Mert Máté izmai nem bírják a
d046516(-741#$,&+8!$!&%
hosszabb terhelést. S bár az írás nehézkes, a fejben számolása
a legjobbak között van. Nemrég kórházban volt a család. Az
ottani pszichológus felhívott és köszönetet mondott, amiért
ebben az iskolában figyelembe veszik Máté sajátos helyzetét,
ATÜNDÉRKIRÁLYNÉ
hogy matematikából szárnyalhat, a többi tantárgynál pedig a
Egyszer volt, hol nem volt, volt egy öreg király. Ennek a csökkentett tananyagot tanulhatja. Azt hiszem, most már
04#"6!/%0(316'(5-!(25$5$+,&(6"/!%>(A-!(5$7$(10'DL5#4(/%&1/ mindenki érti, hogy miért is szerettem volna, ha megjelenik a
a király nagyon beteg lett. Mentek hozzá a királyságból mese a Hírmondóban.
orvosok, kuruzslók, javasasszonyok és boszorkányok, de
senki se tudta meggyógyítani. A királylánynak mikor még élt
Tisztelettel: Balogné Benkó Zsuzsanna tanító néni
%+(,C5$%/!E%N($10%'(25$,6'(%('9/C,#50#76>(I(0*/!354(0*+*''

megtalálta azt a térképet, amit még az anyukája rajzolt neki,
azért, hátha egyszer a tündérek segítségére lesz szüksége.
MERT )$)(# LENNI JÓ&
Felnyergeltette a palota leggyorsabb lovát. Elindult hát
megkeresni Tündérországot. Hét nap múlva odatalált. Ezt érezhették a község azon lányai, hölgyei, asszonyai, akik
Csodálatos helyen éltek a tündérek. Mindenhol illatos, :;<=>( 2"#?4@$( m8,/( 56E*''50( %( /7/%&4( #5/C5+3,/!9/0#5( %
$+43"#3"/!$+O/X(34#"-10N(%#%/!(,$(5+9$'(+O/X(B"0N(,C5$(34+X 2X3567C,$4(H"+L%>(I('5#52L5(L56,&35(?$%6"C4%$(H%/-@6%'
vízesés és patak csordogált. A tündérkirály palotája, mint a B1-%C'%(%+(1C%(,#05+705'>(`4/C5/(#,$+'3537(0%&1''(34#"-1'N
gyémánt, úgy ragyogott. Mezei és erdei állatok sereglettek 04'X+7'(,$(L1/8L1/'N(256!5'()4$(`406D$(&16-"#25$'5#N([D'H
a tündérekkel.Akirálylány csakámult és bámult.Elvarázsolta [4L1#('%-4/',+2,/!(35+5'7(,$(P1+D04(i,/5$(%C1''("'>
%(-!*/!*#X($+,&(346"->(I(&%61'%7#*0(25-"66O'1''"0(%(04#"6!6"/!'

és megkérdezték, hogy mi járatban van ott. A királylány
elmesélte, hogy az édesapja nagyon beteg, senki nem tudja
25--!D-!O'%/4>( I( $5-O'$,-905'( $+5#5'/,( 0,#/4>( I+( 7#*0
$+D6'%0( %( '9/C,#04#"6!$"-( 35+5'7E,/50N( %( [9/C,#

keresztanyának. A Tündér keresztanyának volt egy fia, aki
hallotta, hogy egy távoli királyságból érkezett hozzájuk egy
királylány. Nagyon kíváncsi lett és megnézte, hogy kiféle és
miféle szerzet. Ahogymegpillantotta a meseszép királylányt,
rögtön szerelmes lett belé. Megkérte hát az anyját, hogy a
segítségéért cserébe ígérje meg a lány, hogy ismeretlenül is
a felesége lesz. Tündér keresztanyának nagyon megtetszett
%+( *'65'>( J+D6'( %+( 7#*0/50N( H1-!( 35+5$$,0( 56,( %( 6"/!'>( I

királylányelmesélte,hogya segítségükre van nagy szükségük.
Tündér keresztanya megígérte, hogy segíteni fog, de csakis
azzal a feltétellel, hogyha az öreg király meggyógyult, akkor
a királylány visszatér Tündérországba és feleségül megy a [D'H([4L1#(%6&16-"#25$'5#(M#(0*$+*/'7(-1/C16%'%4(@'"/(T535$4
királyfihoz. A királylány mindent megtett volna azért, hogy q2#5(,$(J+%LD(q6%(35#$5$N(+5/,$(2X$1#"'(H%66-%'H%''@0(25-N
az apja jobban legyen, így belement. Tündérport adtak neki, mely egyaránt volt szórakoztató és megható. Szívhez szóló
%24'76( 5-!( &466%/%'( %6%''( 25-( B1-( -!D-!@6/4( %( 04#"6!>( I 316'(24/C5/(C%6N(256!5'(%+(O#D/7($%E"'(35#$54(nBX$+5#5+'50o>

királylány elindult hazafelé. Mire hazaért, apja már alig élt. Záráskánt KisMiklós polgármester úr köszöntöttea megjelent
Tündérport szórt a szájába és tényleg egy pillanat alatt az /705'(B#%&&"/$N(2@6%''%'D(35#$50056>

HÍRMONDÓ

13. oldal

MEGHÍVÓ

A mai rohanó világban hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy
246!5/(ED(/7/50(65//4>(I+(46!5/(%60%62%0(24/C4-(#"346"-O'%/%0
%##%N(H1-!("66E@/0(25-N($+"/E@/0(2%-@/0#%(4C7'N(H4$+5/(%(65604
B56'*6'7C,$(24/C5//,6('*LL5'(,#>
)O3"/12(24/C5/(/7'"#$%2/%0N(H1-!(65-!5/50(*$$+H%/-L%/
2%-@00%6N('%6"6E"0(25-(%(L56$7(L,0,E905'N(H4$+5/(/,60969/0

ez a világ sem lenne ilyen, amilyen
Köszönjük a férfikoszorú tagjainak a remek fogadtatást
és a kedves szavakat!
Kiss Andrea

FOLYAMATOSAN *+#&,$ PROGRAMJAINK:
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H,'B7(<d(D#"'D6
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Lányok-Asszonyok klubja:
csütörtök 14 órától

KEDVES OLVASÓINK!
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!"#$%&'()*+!,-./ 0!"%12%0(%.)*2%!3%24&'
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Amegemlékezésután azUzsgyi együttesamoldvai
5-0673!2%85%&"%+/%!$%.%5+!/%! !3%($%*!)2(%3&'('3%59
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alakjaira!

14. oldal

NYÁRSAPÁTI

ÁLOM A JÓ KÖZOKTATÁSRÓL
!"!#$ %&"'(

feküdnének az új módszerek, mások sehogyan sem tudnának
alkalmazkodni,és az osztályaikis lemaradnának. A bevezetés
@'"/( /52( $100%6( $+9670( ,$( '%/"#10( 5-!( ?$1&1#'E%( %++%6

támadná az új közoktatási rendszert, hogy bizonyos
Néha álmodozom. A Civil Közoktatási Platform által
$+1?410@6'@#"64$(H56!+5'X(-!5#5050(#1$$+%LL@6('56E5$O'5/50
kihirdetett Tanárok 12 pontja olvasásakor azon kezdtem
L5//5N( 24/'( %( #,-4( #5/C$+5#L5/N( 2"$10%'( 25-( 567/!L5/
álmodozni, hogy én dolgozhatom ki az általuk követelt új
#,$+5$O'N('5H"'(%+(5$,6!5-!5/67$,-5'(-!5/-O'4N(C4$+0#424/"6>
alapokra helyezett közoktatási rendszert. Szerintük ennek
Akinek otthon nincs internetje, kevésbé halad.
n%6%&E%(%+(,62,/!$+5#X('%/@6"$N(%(L5B1-%CDN(5$,6!'5#52'7
D31C%N( 4$016%( ,$( %( rrq>( $+"+%C( 04HO3"$%4/%0( 25-B56567

tudás.

Megint más csoportok azzal vádolnák az új oktatási rendszert,
hogy nem elég nemzeti, a Kárpát-medencei magyarok
ezeregyszáz éves történetének megtanulásához nem ad elég

T%(,/(65H5'/,0(%(2%-!%#(0*+10'%'"$(%'!E%N(24/C5/50567''(%
4C7'N( 01+21&164'%( %+( %6%&"66"$%>( I( $+%0$+5#35+5'50( %+'
346"-HO#X(2%-!%#(%-!0@'%'D0H1+(B1#C@6/,0N(H1-!(25-'@CE%2N

a memóriakutatás legújabb eredményeit hogyan lehet
H%$+/1$O'%/4( %+( 10'%'"$L%/>( I( 01#'"#$( B5E67C,$6,650'%/

kifogásolnák, hogy nem konzultáltam a szakmával, hatalmi
szóval vezettem be az új rendszert. Lehetetlen helyzetbe
H1+'%2(%(&5C%-D-@$10%'N(%040/50(25-/7''50(%(2@/0%'5#H540N

kutatásait is figyelembe venném. Nem lennének tantárgyak,
az osztályzás új módszerei-hez pedig nem kapnak elég
hanem az egész tananyag a problémamegoldás körül
támpontot. Mivel az osztályok munkáját a számítógépek
csoportosulna: ahogyaz emberiségsorban feltárta a természet
segítségével objektív módon nyomon lehetne követni, azzal
titkait, azt modellezném az életkori sajtosságoknak
25-B565675/>(

%-!1/( $10( 34C5DN( 4/'5#%0'O3( $+"2O'D-,&5$

3"C16/"/%0N(H1-!(%( %-!([5$'3,##56(B4-!56'5'52(705'>

feladat segítené a tanítást. Minden gyereket aktivitásra
Kisálmodozásomeredménye: nemaza nehéz,hogy kitaláljuk
késztetnének a feladatok, mindenkit lekötnének. A tanulók
a nagyon trendi, nagyon XXI. századi oktatást, hanem az,
3"6'1+D( *$$+5','56XN( H"#128/,-!( B7$( ?$1&1#'10L%/
hogy mindnyájan mögé tudjunk állni. Ha nem tudunk
dolgoznának, a szereposztás is folyton változna közöttük,
konszenzusra jutni, nem lesz változás. Az ultimátumok, az
H1-!( %( $+1?4"64$( 0,$+$,-540( 4$( B5E67CE5/50>( I( H"'#"/!1$
azonnali intézkedések követelése csak árt, mert egyoldalú.
H56!+5'X(-!5#5050(5-!9''(C16-1+/"/%0(%(65-E1LL(H56!+5'X
Akik nem hajlandók leülni a kormány tárgyalóasztalához, a
'%/@6D00%6N(%(-!5/-,0(&5C4-(%+(5#7$50056>(A+(65//5(%+(4-%+4
Mendreyk és Puklik szándéka egyáltalán nem a közoktatás
integrált oktatás.
javítása, hanem politikai pozíciók szerzése és a kormány
A feladatoknak lennének elágazásaik, hogy a lassabban
haladókat rávezessék a megoldásra, a gyorsabban haladók
pedig önállóan további részleteket tudhassanak meg. A
matematikai, fizikai, kémiai, biológiai feladatok mindig egy
történelmi korszakba lennének beágyazva, ami megmutatná,
akkor miért éppen ezeknek a problémáknak a megoldása
merült fel. A kortárs irodalom és zene alkotásait is ennek
részeként mutatnám meg, a korszellemet próbálnám meg
érzékeltetni. A gyerekek szerepjátékokat kapnának az adott
korból, az egymással szemben álló nézeteket egymás után
56E"'$+H%'/"0N(5++56(E%3@6/%(52&"'4"E@0>(S65'$+5#XN(,#C505$

21+-"$'5#,/50(%(65$+X0O',$5>(l5H5'(4#4-!56/4(%(B4//505'N(25#'

ott szépek az iskolák, a gyerekek nincsenek túlterhelve és
eredményesek a PISA-teszteken, de ott is hosszú,
következetes és sok munka áll emögött, amit a társadalmi
01/$+5/+@$('5''(65H5'73,>

:+/$!-$%+516(-741#$,&0+62;80/!)%
<(--4/=+>,"#,-+0.%6

és mozgalmas lenne az egész. Feleltetés nem lenne, és a A MERKELI ÚT EURÓPA ELÁRULÁSA, A KONTINENS
megszerzett tudás alkalmazását, az eredetiséget, a
VÉGÉTJELENTI
motiváltságot, az aktivitást díjazná az osztályzás. A feladatok
és a csoportmunka célja az lenne, hogy minden gyerek Európa válságban van, s választania kell, merre induljon
56E@$$1/( %( L56765( 04H1+H%'D( 2%s42@24-N( /5( %( &466%/%'/!4 tovább.Azegyikalternatívaa világotés azEgyesültÁllamokat
felkészültsége legyen a mérce.
is irányító globális gazdasági és pénzügyi háttérhatalmak
érdekeit szolgálja; ezt az alternatívát az atlantista Angela
Ha a társadalomegyetértésre tudna jutni ezekben az elvekben, Merkel német kancellár a magáévá tette és a mai napig
legalább öt évig tartana a tanmenetek megírása, a videók 25-C*LL5/'7($+O3D$$"--%6(0,&34$564>
leforgatása, a számítógépek beszerzése és a programok
25-O#"$%N( ,$( 4$+1/!%'1$%/( $10L%( 05#96/5>( ^5625/7 Ennek lényege az az elgondolás, hogy a nemzetállamok kora
rendszerben lehetne csak bevezetni, tehát az új rendszerben lejárt, a világ válságait csak globális,koncentrált irányítással,
'%/@6D0(0*+96(%+(56$7(,#5''$,-4+70(<G(,3(2M63%(05#96/,/50(04 világkormányzással lehet kezelni, s ennek részeként létre
a középiskolákból.
kell hozni az Európai Egyesült Államokat, egy új Európát,
amely ázsiai és afrikai népekkel etnikailag keveredik, s ezAz új rendszerben egyes gyerekek kiváló teljesítményt által identitásában, vallásában, kultúrájában legyengül és
nyújtanának, mások nem. Egyes tanároknak nagyon 4#"/!O'H%'D3"( 3"640>( S&&5/( 5LL76( 044/C@63%( %+( %( 04( /52

HÍRMONDÓ
mondott cél,hogyaz Ázsiábólés AfrikábólEurópába irányuló
bevándorlás ne álljon le, folytatódjon, s legfeljebb
látszatintézkedésektörténjeneka migrációsáradat lassítására,
szabályozottá tételére, de semmiképpen sem a megállítására
és a határok lezárására.

15. oldal
koncepció nem hisz a világkormányzásban, nem hisz az
etnikumok, vallások és kultúrák keveredésében, mert tudja,
hogy az végül egy globális diktatúra kialakulásához vezetne.
Éppen ezért nem fogadja el a belügyminiszterek tanácsának
'%3%6!4(C*/',$,'(%(0*'565+7(L5'565&O',$4(03D'"#D6N($(096*/*$5/

nem fogadja el, hogy a migránsok számára egy minden EUMindennek ékes bizonyítéka a valójában Angela Merkel
által vezetett Európai Unió látványos bénultsága és
tehetetlensége a migránsáradat kezelésében, ami azonban
csak a látszat: mögötte valójában az a nagyon is tudatos
szándék húzódik meg, hogy  amíg csak lehet  folytatódjék
Európa elárasztása migránsokkal. A leglátványosabb és
legszánalmasabb pótcselekvés ezek közül is az Angela

'%-"66%21'(,#4/'7N($+%L"6!1+1''(L5'565&O',$4(B16!%2%'(35-!5

kezdetét. Követeli viszont a Nyugat-Balkán lezárását, a
schengeni határok megvédését és a migrációs áradat
leállítását.
52( H4$+( %(

!@-%'8A@#D&"L%/( %( H5'35/5$( ,350'76

meggyökeresedett multikulturalizmus eszméjében, nem hisz
`5#056("6'%6(5#76'5'5''N([*#*01#$+"--%6(3%6D(%60@C1+"$>(A//50 a baloldali, neoliberális politikailag korrekt beszédmódban, a
láttuk fényes tanújelét a legutolsó két EU-s csúcstalálkozón. másság iránti imádat kultuszában, a keresztény gyökerek
Az, aki Törökország és Erdogan kezébe teszi Európa sorsát, háttérbe söprésében, s nem hiszi el azt, hogy a migránsok
[*#*01#$+"-( ED%0%#%'"'D6( '5$+4( B9--73,( %( 24-#"/$"#%C%' L5'565&O',$5( A@#D&%( $+"2"#%( /%-!( 65H5'7$,-5'( E565/'( %
65"66O'"$"'N( B56567'65/96( ,$( ?4/40@$%/( E"#( 56N( H4$+5/ megújulásra, akár gazdaságilag, akár demográfiailag, akár
Törökországnak nem az az érdeke, hogy megvédje Európát 0@6'@#"64$%/>( A665/05+765-c( 5//50( %+( 4#"/!+%'/%0
a migránsoktól, hanem az, hogy az Európai Unió tagjává 25--!7+7C,$5N(H1-!(%+(56$7$1#L%/(4$+6"2(3%66"$M(24-#"/$10

váljon. (Van egy régi magyar mondás még azokból az beözönlése Európába annak a Páneurópa-tervnek a
4C70L76N(%2401#(`%-!%#1#$+"-(5-!(#,$+5('*#*0(@#%612(%6%'' megvalósulása lenne, amelyet a legplasztikusabban a XX.
század húszas éveiben dolgozott ki Coudenhove-Kalergi
szenvedett. Így szól: törököt fogtam, de nem ereszt.)
Aki meg akarja védeni Európát a népvándorlástól és az ezzel osztrák politikus, s amelynek lényege Európa kevert fajúvá
E"#D( 4$+6%24+"?4D'D6N( %+( 2%-"'D6( ,#'5'7C7( 2DC1/( /52 és vallásúvá tétele, s ezeken az alapokon a föderális, a
[*#*01#$+"--%6( %0%#( 56$7$1#L%/( 045-!5+/4N( H%/52 nemzetállamokat háttérbe szorító Európai Egyesült Államok
Görögországgal. Aki meg akarja védeni az Európai Uniót és létrehozatala. (Nem véletlen, hogy ma is létezik a
Európát, az nem Törökországgal, egy EU-n kívüli, iszlám Coudenhove-Kalergi-díj, amelyet kétévente Aachenben
1#$+"--%6('"#-!%6(56$7$1#L%/N(H%/52(p*#*-1#$+"--%6N($(35690 ítélnek oda, s talán az sem véletlen, hogy a díjat megkapta
együtt igyekszik megvédeni a schengeni határokat. Angela már Van Rompuy, az Európai Tanács legutóbbi elnöke,
Merkel Törökországra tesz  s ezzel mindent elmond a saját, illetve maga Angela Merkel kancellár is.)
illetve a mögötte álló globális érdekcsoportok valódi
`4/C5LL76( 04B16!D6%-( %( 34$5-#"C4( /,-!50( "6'%6( 0,&34$56'
szándékáról.
alternatívaa bevándorló-és migránsáradatazonnalileállítását,
I/-56%(`5#056(422"#(25-C*LL5/'7(,$(2%0%?$(#%-%$+01C"$% %( $?H5/-5/4( H%'"#10( 25-5#7$O',$,'( 0*35'564>(
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atlantista és globalista pozíciójához, illetve a Törökországgal, hanem Görögországgal kíván megegyezni,
Willkommenskulturhoz arra kényszerít bennünket, hogy s velük együtt közösen megvédeni a schengeni határokat.
/!O6'%/( L5$+,6E9/0( %( H"''5#,#76N( 21'43"?4D4#D6>( A67$+*#( 4$ Elveti azt a fajta atlantizmust, amely az Egyesült Államok
köztudott, hogy férje, Joachim Sauer évekig a Pentagonnak gazdasági és politikai érdekeinek kívánja alávetni az Európai
C16-1+1''N( %24( /!463"/( L4+1/!1$( 560*'565+7C,$50056( E"#'> Uniót, elveti a Soros Györgyök, a Bilderberg-csoport és
Másodszor, Angela Merkel a neokonzervatív körök, ezen számos más internacionális szervezet globális uralmi
L5696( 4$( 56$7$1#L%/( %( P@$H( ?$%6"C( '"21-%'"$"'( ,635+'5 törekvéseit, helyette az Egyesült Államokkal és
0%/?566"#$"-%(567''N(Q5BB#4(p5C24/($+52,6!,L5/('%/"?$%CD' Oroszországgal egyaránt kiegyensúlyozott és rendezett
is küldtek hozzá Berlinbe. Harmadszor, 2003-ban  Chirac viszonyokra törekszik. Felismeri az eurázsiai gazdasági és
és Schröder ellenében  teljes mellszélességgel kiállt az &164'40%4(0%&?$16%'10(E565/'7$,-,'N('@C%'"L%/(3%/(%(-51&164'40%4
Egyesült Államok iraki beavatkozása mellett. Negyedszer, #5%64'"$10/%0(,$(%+(5LL76(B%0%CD(0*35'562,/!50/50>(A#7$N
tavaly májusban kiderült, hogy a német és az amerikai 2%#0"/$N( 2%-%LO+D(A@#D&%4( t/4D'( 0O3"/N(%256!( 5-!5/67N
'4'01$$+16-"6%'10(5-!9''2X0*C,$L5/(H%66-%''"0(65(%(B#%/?4% független és szuverén partnere az Egyesült Államoknak,
elnöki palota beszélgetéseit. Ennyi talán elég annak Oroszországnak és Kínának; olyan Európai Uniót kíván,
25-,#',$,H5+N(H1-!(`5#056(24'(,$(B765-(04'(0,&34$56(3%6DE"L%/> amely büszke a múltjára, kultúrájára, kereszténységére,
e$%0( %+( %( 0,#C,$( 5+@'"/N( H1-!( 24,#'( 7( H%'"#1++%( 25-( %+ erkölcsére és teljesítményére, amivel gazdagította a világot.
A merkeli út Európa elárulása, s Európa végét jelenti. A
Európai Unió lépéseit.
közép-európai országok útja pedig Európa megmentésével
Ezzel szemben a másik alternatíva az, amelyet Orbán Viktor 5-!5/67>(J1#$B1#CO'D(4C70(E*//50(A@#D&"L%/(,$(%(346"-L%/>
2%-!%#(01#2"/!B7(,$(B70,/'(%(34$5-#"C4(/,-!50N(3%6%24/'(%

délkelet-európai országok képviselnek. Enneklényege, hogy
meg kell védeni az európai nemzetállamok szuverenitását, s
ezen keresztül Európa kulturális és vallási identitását. Utóbbi

:+/$!-$%+;()0&()*"?/
<(--4/=+>,"#,-+@.%6

16. oldal

NYÁRSAPÁTI

#$'"(,-*()

Anikó Fodrászat
Sok szeretettel várom régi és új
vendégeimet.
Nyitva tartás:

C#&D)E$%("A3EF#+&(*9
13:00  18:00
kedd-csütörtök-szombat:
08:00  12:00
Bejelentkezni: 20/485-2913,
illetve 53/389-106

A#%-012+B,1",+:106*

ELADÓ
NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT AJÁNLATA:

Nyársapáton, az Ugyeri utca 1. szám
%6%''(6,37(012B1#'1$N(<($+1L%N(01/!H"$

ÁFA CSÖKKENÉS!
MINDEN SERTÉSHÚS OLCSÓBBAN!

melléképület, alatta pincével, 550 m2
bekerített területtel eladó.

- sertéshúsok
- házi hurka, kolbász
- sült zsír

F-701&'7/3 a 06/30/367-9627,illetve

a 06/30/441-1948, vagy az 53/389054 telefonon lehet.

8('5&5#'7N(&*#?

- saját gyártású füstölt kolbászok, szalámik
)flPRJuTvJN(^fZ`Ruf[[(Jf )I(`ApZA iAlTA[jb
!"#$%&"'1/N(%+(1#31$4(#5/C567(25665''

felújított családi ház eladó.
I.ár: 6,9 M Ft.
Érd.: 06-70-500-5049

Eladó Nyársapát központjától 1,5 km#5N(

ME$+5#X(

"66%&1'L%/(

6537

összkomfortos 80 m2-es tanya
melléképületekkel, ólakkal. A tanya
körül 5 ha szántó van 3 kúttal, ipari
árammal.
Tel.: 06-30-579-8245

Nyársapát, Epres u.8 számalatti családi
ház eladó.
F-701&'7/3D

u. 8.)

Fazekas Ferenc (Epres

HÍRMONDÓ

%1!',

$./#)0./ $!%&'()

17. oldal

Meghalt:

A junior kötöttfogású válogatott keret február 27-én
szombaton Götzisben a hatodik alkalommal megrendezésre

Gajda Ferencné Nyársapát, Vasút d. 3. szám alatti lakos
2016. február 27-én 89 éves volt.

05#967(I@$+'#4%(f&5/5/(35''(#,$+'>(I('O+(1#$+"-(L4#0D+D4'
B5631/@6'%'D( 35#$5/!5/( %( !"#$%&"'4( J+%L%C4C7( JA
35#$5/!+7E5( Kecskeméti Ferenc a 60 kg-ban lépett
$+7/!5-#5>(^5#4(%('5#35+5''($M6!?$1&1#'E"/"6(5-!56(B5/'5LL4
$M6!0%'5-D#4"L%/(4/C@6'N(C5(5//50(5665/,#5(H"#12(-!7+5625'
,$(0,'(35#5$,-5'(0*35'75/(%+(ötödik helyen tudott végezni.

Kisgyörgy Dénesné Nyársapát, József A. u. 42. szám
alatti lakos 2016. február 28-án 77 éves volt.

C7)26D6!&+%-0$$D6E
Született:
Petrik István és Hódosi Hortenzia Nyársapát, Rákóczi u.
=>( $+"2( %6%''4( 6%01$10( ^lwZI( ^ZtuJq I( /53X

gyermeke 2016. március 8-án.
Cseh Zoltán és Dobos Ildikó Nyársapát, Jókai u. 12. szám
%6%''4(6%01$10(PA eA(/53X(-!5#2505(:;<=>(2"#?4@$(\;8

án.

Ugyancsak szombaton a kadet kötöttfogású válogatott keret
is nemzetközi versenyen vett részt a horvátországi Sisakban.
Akadet válogatottkerettel isegy nyársapátifiatal elutazhatott.
Kecskeméti Dávid ( 0,'( -!7+5625'( ,$( 5-!( 35#5$,-5'
0*35'75/( %( második helyen végzett a 42 kg-ban.
2016. 03. 13-án( 05#96'( 65L1/!16O'"$#%( %+( ,3( 56$7( $5#C967
kötöttfogású rangsorversenye Pilismaróton a Dorogi NC
rendezésében. Közel kétszáz induló mérte össze a tudását
5+5/(%(35#$5/!5/(%H16(%( !"#$%&"'4(J+%L%C4C7(JA(H"#12
35#$5/!+7E5( 4$( $+7/!5-#5( 6,&5''>( I( /!"#$%&"'4%0( 0,'

ezüstéremmel térhettek haza.

J+X?$(l"$+6D(,$(P1-"#(Z5/"'%8I/?%( !"#$%&"'N(J+,6$7
C>(<d>%(%6%''4(6%01$10( q)flA[[(/53X(-!5#2505>
Köszöntjük az újszülötteket!

#$'"(,-*()
Kecskeméti
Tollfeldolgozó üzembe
keresünktollosztályozó
gépkiszolgálót
szakmunkás
végzettséggel és
betanítottmunkakörbe
Jelentkezniszemélyesen
Kecskemét,
Kandó Kálmán utca
47.

Eredmények:
46 kg 2. Kecskeméti Dávid
54 kg 2. Tóth Levente

18. oldal

%1!',

bronzérmet és egy ötödik helyet is megszereztek.
Eredmények:

2016. 03. 19-én szombaton a Pestszentimrei Sportkastélyban
#5/C5+',0(%(:;<=>(,34(/74(C4"01642&4%(1#$+"-1$(C*/'7E,'(%(C4"0(,$
$5#C967(01#1$+'"6!10L%/>(I(L%E/10$"-#%(::a85/(2,#65-56'50(L5>(I
!"#$%&"'4(J+%L%C4C7(JA(5-!(35#$5/!+7E5(2,#65-56'(L5(%(L%E/10$"-#%>
I+(]:(0-8L%/($+7/!5-#5(6,&7(Z5H1#(f#$16!%(%($5#C967(01#1$+'"6!L%/
5-!('5?H/40%4('@$(,$(H"#12('@$(-!7+5625'(0*35'75/(25-,#C5256'5/

50 kg 1. Horváth Csaba
55 kg 3. Kecskeméti Ferenc
5. Kecskeméti Krisztián

szerezte meg a súlycsoportja bajnoki címét.
Eredmények:
$5#C967

52 kg 1. Rehor Orsolya

Ugyancsak ezen a hétvégén a hagyományokhoz híven
megrendezésre került a dorogiFekete Gyémánt-kupa,ahol szombaton
%(0%C5'10N(3%$"#/%&(&5C4-(%(E@/41#10(2,#07+'50(25-(0*'*''B1-"$L%/>

Ez egyben válogató verseny is mind a két korosztály részére a
világversenyekre. Az ifikviadalán 10 súlycsoportban, 16 ország, 161
L4#0D+DE%( "66'( #%E'H1+>( I( !"#$%&"'4( J+%L%C4C7( JA( 5LL5/( %
01#1$+'"6!L%/(0,'(B7356(0,&34$56'5''5(2%-"'>(I(/!"#$%&"'4%0(#525096
$+5#5&56'50(,$(24/C(%(05''5/(C1L1-D$(H56!5/(3,-5+'50(%+(4-5/(5#7$
25+7/!L5/>( `4356( 24/C( %( 05''5/( %( 2%-!%#( 35#$5/!+70( 0*+96( %

legjobb eredményt érte el a súlycsoportjukban így mind a ketten nagy
lépést tettek a válogatottság felé.
Eredmények:

Pap Ferenc

NYÁRSAPÁTI HÍRMONDÓ
46 kg 3. Kecskeméti Dávid
58 kg 2. Kecskeméti Krisztián

A szombati kadet kötöttfogású versenyt vasárnap a juniorok
0*35'',0(@-!%/?$%0(0*'*''B1-"$L%/N("2(%(#,$+'3537(1#$+"-10
,$(5+"6'%6(%+(4/C@6D(35#$5/!+70(6,'$+"2%(4$(25-B565+7C*''(%+
4C7$5LL(01#1$+'"6!L%/>(I+(f642&4%4(Z52,/!$,-50(h5#$5/!5
/535'(4$(34$567(/52+5'0*+4(34%C%61/(3,-96(0465/?(1#$+"-N(/!16?3%/

birkózója küzdhetett meg a Dorogi Városi Sportcsarnokban. A
!"#$%&"'4(J+%L%C4C7(35#$5/!+74(0*+96(H"#2%/("66'%0($+7/!5-#5
5+5/(%(/%&1/>(I(35#$5/!(5#7$$,-,'(%+(4$(2@'%''%N(H1-!(%(/!16?

súlycsoportból csak két súlycsoportban született magyar
-!7+5652>(.#*2'564N(H1-!(5LL76(%+(5-!40(%+(];(0-8L%/(35#$5/!+7

nyársapáti Horváth Csaba volt. Ezenkívül a nyársapátiak egy

KIADJA: Nyársapát Községi Önkormányzat
!"!"#$%&'()*: Kis Miklós polgármester
#$+!,&!$+-#: Kiss Andrea
$+!,&!$+-#.'+/--$01: Nagyné Kovács Éva, Pécsi-Dézsi
Csilla, Kiss Andrea
FOTÓK: Benkó Hajnalka, Kiss Andrea
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu

!"#"$!%&'()*+!,-&././-0! !123(40.*!)-+5-%

SZÖVEGE AZ INTERNETEN IS OLVASHATÓ:
www.nyarsapat.hu címen .
CIM: 2712 Nyársapát, Arany J. u. 11.
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: B/PHF/1171/P/1993.
KÉSZÜLT:
APÁTI NYOMDA 2700 Cegléd, Csatorna u. 8.
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