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SZÜRETI BOGRÁCSOS FÕZÕCSKE

Nyársapát Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és családját
2017. augusztus 19-én
hagyományos Szent István napi
ünnepi rendezvényére.

Civil szervezetek, baráti társaságok, családok, munkahelyi
közösségek figyelmébe!

Program:
16 órakor Ünnepi szentmise a katolikus templomban
17 órakor Az Árpád-szobor koszorúzása az Árpád
parkban a Felnõtt Énekkar és Bíró Csilla
közremûködésével

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit
2017. szeptember 23-án (szombaton) 9 órától a
SZÜRETI MULATSÁG finom hazai ízek fõzõcskézésén
a Szarka-kúria parkjában.
A szüreti fõzõcskézésen a csapatok döntik el, hogy mit, és
hogyan fõznek.
Részvétel a fõzés öröméért!
Jelentkezni
szeptember
21-ig
lehet
a
szarka@nyapatmuvhaz.t-online.hu címen, vagy a 06/70/
430-4565-ös telefonon.
Amit a szervezõk biztosítanak: fõzõhelyek, vízvételi
lehetõség, a bejelentkezett csapatoknak asztal, sörpad,
színes programok gyerekeknek és felnõtteknek, zene éjfélig.
Sztárfellépõk: JOLLY & SUZY, valamint
SOLTÉSZ REZSÕ.
Amirõl a csapatoknak gondoskodniuk kell: tûzrakáshoz,
fõzéshez szükséges eszközök, alapanyagok (vagyis minden,
ami a fõzéshez kell), tányér, evõeszköz stb.
Mindenkinek jó szórakozást és fõzõcskézést kívánok!

A rendezvény a Szarka-kúria udvarán folytatódik.
Kis Miklós polgármester

17.45 órakor Ünnepi beszédet mond: Földi László
országgyûlési képviselõ
A történelmi egyházak képviselõi
megáldják az új kenyeret
Ünnepi megemlékezés
Díszpolgári cím és a Nyársapátért
Emlékérem átadása
Virágos, rendezett kert, utca díjak átadása
19 órakor A Nyársapáti Népdalkör énekel
19.30-kor Kiss Zsolt és a Nagykõrösi Körszínház zenés,
szórakoztató mûsora
20.30-24-ig Utcabál Dj. Beró közremûködésével, közben
21 órakor Tûzijáték

MEGHÍVÓ
Nyársapát Község Önkormányzata és Szabadidõ
Sportegyesülete 10 fõs csapatok jelentkezését várja a
2017. szeptember 23-án megrendezendõ kispályás
I. SZÜRETI KUPÁRA.
Jelentkezés módja telefonon, személyesen vagy
e-mailben:
Pásztor Ádám: 06 30 532 4153 adom9288@gmail.com
Bozóki Dénes: 06 20 479 1121 dennis249@freemail.hu
Jelentkezési határidõ: szeptember 15.

Mindenkit szeretettel vár:
Kis Miklós
polgármester

Nagyon nagy szeretettel várunk minden
érdeklõdõ csapatot és szurkolót!
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LECSÓFESZTIVÁL NYÁRSAPÁTON
A IX. Nyársapáti Lecsófesztivál teljesen más körülmények
között indult 2017. július 15-e reggelén, mint az elõzõ évben.
Hála Istennek kegyes volt hozzánk az idõjárás, nem esett az
esõ és a 25-29 fok körüli hõmérséklet is tökéletesnek mondható
július közepén.
A szervezõk és a területet berendezõ dolgozók mindent
megtettek azért, hogy ideális körülmények fogadják a
résztvevõket a Szarka-kúria parkjában.
Kísérõ rendezvényünk is volt, az I. Lecsó Kupa kispályás
focibajnokság. A mérkõzések már reggel 8 órától zajlottak
községünk focipályáján 10 csapat részvételével. Errõl külön
cikkben tájékoztatjuk olvasóinkat.
A kúriában már hajnali 4 órakor dagasztották a tésztát a
népdalkör és nyugdíjas tánckar tagjai, hogy vendégeinket
igazi jó, kemencében sült pogácsával és lekváros buktával
köszönthessük. Természetesen nem maradt el a szokásos
pálinkakóstoló sem, amit a gazdakör tagjainak és Kis Miklós
polgármester úrnak köszönhettünk. 8-9 óra között már
érkeztek a lecsófõzõ verseny résztvevõi. A 40 benevezett
fõzõ csapat fantasztikus lecsókkal örvendeztette meg a zsûrit
– Imregi Ferencet, Imregi Zsoltot, Perna Pált és Perna
Miklóst -, illetve a lecsófesztivál vendégeit. Nem csak lecsót
lehetett kóstolni, hanem marha-, birka és vaddisznópörköltet
is vásárolhattak vendégeink az önkormányzat sátránál, amit
Varga Dániel, Turcsán István és segítõik fõztek. Köszönjük
nekik! „Nyársapát lecsóját” – mint az elõzõ években, most
is Újházy György készítette, de a versenybe nem nevezett be
csirkemájas kolbászos lecsójával. Köszönjük, hogy ismét
nagyon finom lecsót fõzött nekünk! Késõ délutánig – amíg
el nem fogyott a nemes nedû - ingyenes borkóstolóval várta
a lecsófesztiválra kilátogatókat Tihany polgármestere, Tósoki
Imre és fõzõ csapata.
Délelõtt 10 órakor Kis Miklós polgármester úr nyitotta meg
a IX. Nyársapáti Lecsófesztivált, illetve a zsûri ekkor indította
a lecsófõzõ versenyt. A megnyitót követõen a „Lecsórádióban”
Szatmári Gábor helyszíni riportokkal szórakoztatta a versenyzõ
csapatokat és vendégeinket.
A kicsiket ingyenesen igénybe vehetõ játékpark és többféle
kézmûves foglalkozás várta reggeltõl késõ délutánig. Bajor
Sarolta népmûvész szalmafonogatásra várta a gyerekeket és
az érdeklõdõ felnõtteket. Az óvónõkkel pedig papír állatkákat
készíthettek, gipszet festhettek és fakanalat dekopázsolhattak,
illetve arcfestés is volt a gyerekek nagy örömére. Mint
mindig, most is nagyon sokan vettek részt a gyermekkuckó
színes foglalkozásain. Nyuszi simogató is várta az apróságokat.
Köszönjük, hogy a Nagykõrösi Motorosok fõzõ csapatának
köszönhetõen új, és régi motorokat láthattunk, valamint
csodálatos veterán autókkal is ismerkedhetett közönségünk.
A Szarka-kúria múzeumi termei is várták az érdeklõdõ
látogatókat este 7 óráig.
Színpadunkon 14 órakor Bimbó Brigitta és Kurucz Niki
csodálatos énekhangja, majd a megújult Nyársapáti Népdalkör
színvonalas fellépése nyitotta a programok sorát.
Az eredményhirdetés elõtt mondott köszöntõt Soltész Miklós
egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelõs
államtitkár.

N YÁRSAPÁTI
A köszöntõ után került sor a lecsófõzõ verseny
eredményhirdetésére Földi László országgyûlési képviselõ
és a különdíjakat felajánlók részvételével. A 4 tagú zsûri
értékelése szerint a legfinomabb lecsót a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara csapata fõzte, így I. helyezett lett. II.
helyezést ért el a kecskeméti Aranyhomok „Manó-faktúrák”
csapata. A III. helyezésért járó díjat a ceglédi Petneházy
Gábor nevezte csapat vehette át. Különdíjat kapott a Bendõ
Team csapata. A zsûri a felajánlásoknak köszönhetõen több
különdíjat is odaítélhetett. Földi László országgyûlési
képviselõ különdíját, ami a Ceglédi Termálfürdõbe és a
csúszdaparkba szóló csoportos belépõ volt, Kocsér
Önkormányzatának csapata nyerte. A MAGOSZ serlegét
Tihany csapata, a MAGOSZ Pest Megyei Szervezetének
Gazdakör Kupáját pedig Juhász Lajos és csapata vehette át.
Kis Miklós polgármester úr különdíját a „Zölden Friss
future” csapata kapta. Tihany polgármesterének díját, 1
karton Balaton Bort nyert a „Nyugdíjas Mamik” fõzõ csapata,
a Klément borászat felajánlását pedig, ami szintén egy karton
bor volt, a Ceglédi Roma Önkormányzat csapata nyerte. Az
Artem Galéria különdíja, ami egy festmény volt, a Bonduelle
Nagykõrös csapatát illette meg finom lecsójáért. A
legötletesebb tálalásért díjat a Dobos József vezette „Bográcsra
kacsintók” csapat nyerte. A legötletesebb receptért járó díjat
a ceglédberceli „Macska Family” csapat kapta. A zsûri a
furfangos csapatnévért és öltözékért díjakat nem ítélte oda.
A fõzõverseny eredményhirdetése után került sor a
focibajnokság helyezettjeinek díjazására is, melyrõl külön
cikkünk tudósít.
16 órakor folytatódott mûsorunk a nagyon közvetlen, gyönyörû
hangú énekesnõ, BABY GABY fellépésével. 17 órakor
lépett a lecsófesztivál színpadára KIS GRÓFO és két
zenésztársa. Fantasztikus mulatós zenéjükre szinte tombolt
a hatalmas embertömeg. Fellépése után szívesen fotózkodott
rajongóival és adott aláírást a jó kedélyû, sztárallûröktõl
mentes énekes. Nagy élmény volt!
A mulatós után nyugalmasabb mûfaj következett. A
testvértelepülések mûsorában Juhász Éva Ágota és Prokk
Szilvia csodálatos népviseletben mutatta be a felvidéki,
gömöri néptáncokat közönségünk tapsától kísérve.
Ezután Nyugdíjas Tánckarunk legújabb produkcióját láthattuk,
melyet a közönség hatalmas tapssal jutalmazott. 19 órától a
DESPERADÓ együttes fellépése színesítette a lecsófesztivál
programját. Este 8 óra után a KOKTÉL 4U zenekaré volt a
lecsófesztivál színpada. Élõ koncertjük hatalmas siker volt.
22 óráig játszottak, de a nézõk alig akarták leengedni õket a
színpadról.
Utcabál zárta programunkat, hajnali 2 óráig Dj. BERO
diszkójára mulathatott a közönség.
A IX. Nyársapáti Lecsófesztivált a község önkormányzatán
túl támogatta a Miniszterelnökség, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara, az Aquarius Aqua Kft., az OTP Bank, a Pátria
Takarékszövetkezet, a Bonduelle Nagykõrös, a KIMAGRO
Kft, a Nyársapáti Gazdakör, a MIKLAKER, Horváth
Zsuzsanna COOP Élelmiszer, Bakosi Attila, Mészáros István,
Kis Miklós vállalkozók. Köszönjük támogatásukat,
felajánlásukat!

H ÍRMONDÓ
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Köszönjük mindenkinek, aki munkájával, közremûködésével
és fellépésével segítette rendezvényünket. Nélkülük nem
sikerülhetett volna a 9. alkalommal megrendezett Nyársapáti
Lecsófesztivál!
Nagyné Kovács Éva

LECSÓ KUPA
Megújult a Nyársapáti Sportkör, ez által új lendülettel
próbáljuk felfrissíteni a nyársapáti sportéletet. Pásztor
Ádámmal kaptunk az alkalmon és kitaláltuk, hogy akár már
a Lecsófesztivál keretein belül is lehetne szervezni egy
labdarúgó tornát. Megkerestük Kis Miklós polgármester
urat, aki végig támogatta az ötletet. Reggel 8 órára érkeztek
a csapatok, a nevezés után Kis Miklós polgármester mondott
nyitó beszédet. Csapatok: Dream Team, Nyársapáti Ifjak,
Nyársapát Old Boys, Nyársapát, Kecskeméti Tollgyár csapata,
Zavar a Labda, Árpád FC, Csemõ, Nagykõrös, és a Ceglédi
Birkózók. A sorsolás után két csoportra osztódtak a csapatok.
Színvonalas, változatos csoportmérkõzések után következtek
az elõdöntõk, ahova a Nyársapáti Old Boys, Nyársapáti Ifjak,
Zavar a Labda, és Csemõ csapata jutott be. Hihetetlen
izgalmak után Csemõ és a Nyársapáti Old Boys játszotta a
döntõt, ahol Csemõ csapata diadalmaskodott. A harmadik
helyet a Nyársapáti Ifjak szerezték meg. Köszönjük a részvételt,
találkozunk a Szüreti Kupán! Köszönjük a támogatást,
segítséget az önkormányzatnak, Kis Miklósnak, Szeri Katának,
Víg Károlynak, Tóth Tibornak, Pásztor Ádámnak, Sipos
Árpádnak, Dobozi Zoltánnak, Godóné Pozsár Andreának,
Nyári Lászlónak, Bendõ Jánosnak, Kalmár Istvánnak!
Reméljük, hagyomány lesz ez a kezdeményezés, jó volt újra
látni, hogy van élet a labdarúgó pályánkon!

Lecsó kupa

Lecsófesztivál megnyitója

Bozóki Dénes

BESZÉDES KÉPEK A
FESZTIVÁLRÓL ÉS A KUPÁRÓL
Képeket készítette: Varga Irén
Imregi Ferenc, Földi László, Imregi Zsolt

Lecsó kupa

Nagykõrösi Motorosok csapata
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Zölden Friss csapata
Soltész Miklós államtitkár úr köszöntõje

Zsûri munka közben
Lecsó kupa eredményhirdetése

Nyársapát lecsója
Kis Grófo

Álom-Titkárság csapata

Juhász Éva Ágota és Prokk Szilvia

H ÍRMONDÓ
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Nyársapáti Népdalkör

Desperado együttes
Baby Gabi

Nyugdíjas Tánckar
Soltész Miklós, Bodnár András, Földi László, Kis Miklós Zsolt

Koktél 4U

Játékpark
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AZ ÁLLATTARTÓI
FELELÕSSÉG
Az állatvédelem társadalmilag
elvárt tevékenység, melyet
hazánkban az 1998-as
állatvédelmi törvény így foglal
össze: „Az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élõlények.
Tiszteletben tartásuk, jó közérzetük biztosítása minden ember
erkölcsi kötelessége!”
Sajnos azt látom a falunkban, hogy egyre szaporodnak a
felelõtlen állattartók, akik az állataikkal méltatlanul bánnak.
Azért kóborolnak a kutyák, mert éhesek. Sok köztük a
sovány, ápolatlan. Még mindig sok kutya rövid láncon van
tartva, nincs háza, télen fázik, nyáron a hõségben víz nélkül
kénytelen szenvedni. Árnyékot csak úgy talál, ha gödröt
kapar magának. Az állattartás nagy felelõsség. Ha mindenki
felmérné a lehetõségeit, mielõtt állattartásra vállalkozik,
kevesebb állat sínylõdne. Tudatosítani kellene gyermekkortól
az állatok iránti felelõsséget, hiszen az állatokkal való
megfelelõ bánásmód a gazdák kötelessége. Minden
kisgyermek szeretettel és jóindulattal kezdi szeretni az
állatokat, csak ha rossz példát lát, akkor fordulhat más
irányba a viselkedése. Tudjuk, hogy az ember leghûségesebb
társa a kutya. Miért él vissza ezzel sok gazda? Sokan
alkalmatlanok gazdinak, mert sajnos nem mindenki jó ember.
Minden állat sorsa az emberek jóakaratán múlik. Szomorú
tény, hogy vannak állatbántalmazók is, mert úgy gondolják,
hogy nekik ezt is szabad. Az állatot bántalmazók nagy
valószínûséggel családtagjaikkal és embertársaikkal is így
cselekednek?
Három év börtön is adható az állatkínzóknak.

elszeparálva éljenek az állatok. A jó gazdi tekintettel van nem
csak az állataira, hanem embertársaira, szomszédaira is.
Környezetével harmonikus kapcsolata kell, hogy legyen.
Mindemellett hatalmas szerepe van a jól megépített kerítésnek
is. Ha valahol lyukat fedezünk fel, akkor azt javítsuk ki.
Ha egy kutya embert harap, soha nem a kutya a hibás, az a
gazda felelõssége!
Nem hagyhatjuk szó nélkül, ha állatbántalmazást, vagy rossz
tartást látunk! Jelenteni a jegyzõnek és a hatósági állatorvosnak
kell.
Remélem, hogy ezt a cikket nem csak azok olvassák el,
akikre nem vonatkozik.
Tisztelet a felelõs állattartóknak!
Törökné Révész Anna

TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT…
Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2017. július 25-én ülésezett. A testület rendeletet alkotott a
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép
érvényesítéssel összefüggõ partnerségi egyeztetés helyi
szabályairól, valamint az önkormányzat tulajdonát képezõ
521/6 hrsz-ú ingatlant kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.
Az önkormányzat 2017. évben is pályázatot kíván benyújtani
szociális célú tüzelõanyag vásárlásához. Zárt ülés keretében
döntés született a Díszpolgári Cím és a Nyársapátért
Emlékérem odaítélésérõl, mely 2017. augusztus 19-én kerül
átadásra.
Kis Miklós
polgármester

A felelõs állattartásnak szabályai vannak:
- felelõsség: Gondolja át mindenki, hogy biztosítani tudja-e
azokat a kötelezettségeket az állat egész életén keresztül,
amire szüksége van. Az állattartás pénzbe kerül.
- szeretet: Foglalkozást, jó bánásmódot igényelnek és
érdemelnek az állatok.
- táplálás: Egészsége megõrzése érdekében naponta megfelelõ
mennyiségû és minõségû tápanyagra, és tiszta ivóvízre van
szüksége minden állatnak.
- hely és mozgásigény: Fel kell tudni mérni, hogy kinek
milyen méretû kutya való. A kutya nagyságának megfelelõ
kutyaházat is biztosítani kell.
- egészség: Adassuk be a kötelezõ védõoltásokat, mikrocsipet,
féregtelenítést. Ha beteg az állat, vigyük állatorvoshoz, ami
szintén pénzbe kerül.
- utódok: A gazda a felelõs az utódokért. Ha nem szeretne
utódokat, gondoskodjon az ivartalanításról.
- környezet: Fontos, hogy ne ingerszegény környezetben,

HASZNOS TANÁCSOK
HÕSÉGRIADÓ IDEJÉRE

- A hõséget nehezebben viselik el a csecsemõk, a
kisgyermekek, az idõsek, a fogyatékosok, a szívbetegek, a
magas vérnyomásban szenvedõk. Rosszullét esetén azonnal
forduljanak orvoshoz!
- Kánikulában hasznos a különösen meleg, dél körüli órákat
otthon, besötétített, hûvös szobában tölteni.
- A bevásárlást a kora reggelre vagy a késõ délutánra
idõzítsük. Halasszuk el a nehéz fizikai munkát.
- Felfrissít, ha langyos vagy hideg vízzel lezuhanyozunk,
akár naponta többször is.
- Széles karimájú nyári kalappal, napszemüveggel és fényvédõ
krémmel védekezhetünk a nap, égetõ sugarai ellen.
- Tanácsos éjszaka alaposan átszellõztetni a lakást; jó
szolgálatot tesz a ventilátor, a légkondicionáló.
- Csecsemõt, kisgyermeket nem szabad hõségben sétáltatni,
árnyékban levegõztessük.
- Ne hagyjunk sem gyermeket, sem állatot szellõzés nélküli,
lezárt parkoló autóban!
Kiss Andrea

H ÍRMONDÓ
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ BÖLCSÕDEI ELLÁTÁS IGÉNYFELMÉRÉSÉHEZ
TISZTELT SZÜLÕ!
2017. január 1. napjától módosult a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban Gyvt.) A módosítás következtében, ha bölcsõdei ellátásra a településen legalább öt gyermek tekintetében
igény jelentkezik, vagy a település 3 év alatti lakosainak a száma meghaladja a 40 fõt, az önkormányzat köteles gondoskodni
a gyermekek bölcsõdei ellátásáról.
A bölcsõdei ellátás feltételei biztosításának az önkormányzat 2018. december 31-ig kell, hogy eleget tegyen. Ez
megtörténhet intézményi keretekben, illetve más önkormányzattal feladat ellátási szerzõdés megkötésével.
A bölcsõdei ellátás kérésének feltétele:
- a gyermek húszhetes korának betöltése (bölcsõdei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától három éves koráig
nevelhetõ.),
- a Gyvt. 41. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a szülõ/törvényes képviselõ munkavégzése - ideértve a gyermekgondozási
díj, a gyermekgondozást segítõ ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerõpiaci részvételt elõsegítõ programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerû iskolai oktatásban, a nappali oktatás
munkarendje szerint szervezett felnõttoktatásban, felsõoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük,
betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 34. §-a alapján az Önkormányzatnak évi igényfelmérési kötelezettsége van.
A szülõ vagy más törvényes képviselõ (továbbiakban együtt: szülõ) augusztus 31-ig jelezheti a települési önkormányzat
felé a bölcsõdei ellátás biztosítása iránti igényét a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatalban (Nyársapát, Arany János
u. 11.) az alábbi formanyomtatványon.
Nyársapát, 2017. július 31.
dr. Bicskei Krisztina
jegyzõ

BÖLCSÕDEI IGÉNYFELMÉRÕ KÉRDÕÍV
A kérdések megválaszolásához kérjük, jelölje meg a megfelelõ rubrikát!
Hány 0-3 éves korú gyermek él az Ön háztartásában?
egy
kettõ
három és több
Egyedül neveli a gyermekét/gyermekeit?
igen
nem

Ha igénybe venné a bölcsõdei ellátást, milyen okból
tenné?
munkavégzés/tanulás/képzés
betegség
a gyermek napközbeni ellátása más módon nem
megoldható
egyéb:
…………………………………………………………………………………………

Számíthat-e Ön családja (szülõ, nagyszülõ)
támogatására a rendszeres, mindennapi
gyermekfelügyeletben?
igen
nem

A gyermek adatai:
Név:________________________________________
Születési hely, idõ:____________________________
Anyja neve:__________________________________
Lakcím:_____________________________________

Amennyiben mûködne bölcsõdei ellátás Nyársapáton
igénybe venné-e az ellátást?
igen
nem

Nyársapát, 2017……………………
_____________________________
szülõ/törvényes képviselõ
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ÓVODAI

HÍREK

ÓVODAFELÚJÍTÁS
Mint azt már az elõzõ Hírmondóban is olvashatták,
elkezdõdtek az óvoda felújításának munkálatai.
Minden nap serény kezek dolgoznak azért, hogy
szeptemberben a már megújult óvodában kezdõdhessen meg
a nevelési év.
Jelenleg a tetõszerkezet cseréje, teljes megújulása zajlik,
melyrõl a fényképek is tanúskodnak.
Az udvaron a közlekedés szabályainak elsajátítását segítõ
KRESZ pályát alakítottak ki. Az aszfaltozás már elkészült,
a táblák kihelyezése és a környezet rendezése még
folyamatban van.
Nem lehet elég korán kezdeni a közlekedés szabályaival való
ismerkedést. Nagyon fontos számunkra, hogy már az óvodás
gyerekek is tudják és ismerjék, hogy hogyan kell az utcán
biztonságosan közlekedni. Ebben nyújt majd nagy segítséget
a körforgalmat is tartalmazó pálya.
Reméljük, hogy szívesen próbálják majd ki játék motorjaikkal,
kerékpárjaikkal, vagy csak gyalogosan a kicsik a KRESZ
pályát.
Szõke Piroska ÁMK vezetõ

MEGHÍVÓ SZÜLÕI ÉRTEKEZLETRE
Tájékoztatjuk a Kedves Szülõket, hogy
2017. augusztus 29-én (kedden) 16 órakor
szülõi értekezletet tartunk a
mûvelõdési ház nagytermében.
A szülõi értekezletre szeretettel várjuk
az óvodás szülõket.
Szõke Piroska ÁMK vezetõ

ISKOLAI HÍREK

ISKOLÁSOK ÉS SZÜLÕK
FIGYELEM!
Fontos idõpontokat szeretnék közreadni az iskolánkban
tanulóknak és kedves szüleiknek.
Ha valakinek nem sikerült teljesíteni év közben az
elvárásokat, a JAVÍTÓ VIZSGÁN 2017. augusztus 29én (kedden) 09.00 órai kezdettel megteheti a beszámolót
a továbblépéshez. Az érintett tanulók szüleit arra kérjük,
hogy kísérjék el õket a vizsgára, érzékeljék, mit teljesítenek
a gyermekeik.
Az ÜNNEPÉLYES TANÉVNYITÓ 2017. augusztus
30-án (szerdán) 17.00 órakor kezdõdik a tornateremben
(ünneplõ ruha kötelezõ!) Az elsõ osztályosok itt kapják
meg a tankönyvcsomagot.
Tankönyvosztás szeptember 01-jén az elsõ tanítási napon
lesz – az osztályfõnökök intézik. a 2017/2018-as tanévtõl
minden osztály minden tanulója ingyen kapja a
tankönyveket – köszönet a Kormánynak!
Tóth Tibor
igazgató

KIÁLLÍTÁS PESTEN
„Bemutatkoznak járásaink tehetséges képzõmûvészei”
címmel kortárs képzõmûvészeti kiállítást szervezett a Pest
Megyei Kormányhivatal. Szokás szerint mindig két járás kap
lehetõséget bemutatkozásra. Július elején volt az érdi és a
nagykõrösi járás kiállításának megnyitója. Dr. Tarnai Richárd
kormánymegbízott köszöntötte a nagyszámú közönséget,
méltatta a kezdeményezés újszerûségét. Szólt a mûvészet
szerepérõl és summásan kiemelt egy filozofikus gondolatot:
„Ha nagyon leegyszerûsítjük az életet, akkor a materiális
világban élünk, tevékenykedünk, de a nem látható,
érzékszervekkel nem érzékelhetõ világot nem ismerjük. A
mûvészet az egyik eszköz, hogy a meglévõ „kerítésen”

H ÍRMONDÓ
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könnyebben „átnézhessünk” – szinte lábunk alá helyez egy
sámlit, ad egy szakrális fogódzót”.
Az elegáns és tartalmas megnyitón a kép tanúsága szerint
Nyársapátról feleségemmel vettem részt. Négy alkotásom
került fel a kiállító terem falára. Köszönöm Jegyzõnõnek,
hogy beajánlott ebbe a programba, és hálás vagyok, hogy
picit bekapcsolódhattam újra a mûvészeti „vérkeringésbe”.
Vágyam, hogy 40 évi oktató-nevelõ munkám után hamarosan
nyugdíjas leszek, és akkor szeretnék sokat festeni,
bölcselkedni.
A kiállítás Budapesten a Városház utcában augusztus végéig
tekinthetõ meg.
Tóth Tibor

Nyársapát:
Nyársapát Község Önkormányzata
Horváth Zsuzsanna, Coop élelmiszer
Godóné Pozsár Andrea, zöldséges
Lugosi Istvánné, Mini Csemege
Rácz Gábor, Ruppel Erika, Holdfény Büfé
Nagykõrös:
Tibiker
Kiséri Zöldséges
Magánszemélyek:
Szabó Albert és családja
Hollóné Langa Ildikó és családja
Dombóvári Judit és családja
Godó Norbert
Dombóvári Sándor és családja
Mészáros István és felesége
Molnár József és családja
Kisprumik József és családja
Külön köszönet a segítõ szülõk és iskolai dolgozók munkájáért,
mellyel a tábort nap, mint nap támogatták.
Bozóki Erzsébet

ELSÕ FOCITÁBOR NYÁRSAPÁTON
2017. 07. 27-én kezdõdött a 4 napos focitábor 28 nyársapáti
gyermek részvételével.
Az elsõ nap már izgatottan gyülekeztek a gyermekek az
iskola udvarán, ahol a szervezõk, Bozóki Dénes és Pásztor
Ádám várták õket nagy szeretettel. A programok reggel 8tól délután 4-ig tartottak, a focimeccseken kívül ügyességi
versenyek, foci kvíz, vetítések vártak a résztvevõkre. A tábor
nem jöhetett volna létre a szervezõk és segítõik kitartó
munkája, illetve a támogatók segítsége nélkül, mivel a
résztvevõ gyermekeknek a tábor ingyenes volt, a napi 3-szori
étkezést, a fagylaltozásokat, jutalmakat és okleveleket az
összegyûlt támogatásokból finanszírozták a szervezõk.
Támogatóink:
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NYÁRSAPÁTI KERÉKPÁRTÚRA
Az idén 26. alkalommal került sor a nyársapáti kerékpártúrára.
A csapat 20 fõbõl állt. Mivel a gyerekek zöme elsõ túrázó
volt, így a túra hossza sem volt az idén túl megerõltetõ.
Nagyon örültünk neki, hogy a lányok is szép számmal
erõsítették a csapatot.
A Nyársapát – Szolnok – Túrkeve – Martfû – Nyársapát
útvonalat tettük meg. Július 2-án indultunk útnak. A csapat
nagy része már korán az indulási idõpontot jóval megelõzve
gyülekezett az iskola elõtt. Az idén is volt olyan rajthoz álló
gyerek, akinek sikerült elaludni, de ez sem tudott minket
eltántorítani, hogy Törtel felé vegyük az irányt. A Homoki
dûlõt az elõzõ napokban ért esõzések miatt sikeresen áttekerte
a csapat. Két pihenõ után (Törtel, Abony) megérkeztünk az
elsõ szállásunkra a szolnoki Millér Panzióhoz. A panzió erõs
retro hangulatot árasztott, de a gyerekek gyorsan feltalálták
magukat. Mivel a panzió a városon kívül volt, így stílusosan
mindenhova kerékpárral közlekedtünk Szolnok belvárosában.
Sajnos az idõ nem volt túl kegyes hozzánk az elsõ
strandolásnál, de a gyerekek jó kedvét ez sem befolyásolta.
Kedden indultunk volna tovább, de a kísérõ autónkon nem
volt jó a féklámpa, így nyakunkba vettük a várost, hogy hol
lehetne megjavítani. Elszomorító volt az a tény, hogy sok
emberbõl kihalt a segítõkészség és csak a sokadik
autóvillamossági mûhely állt velünk szóba. Röpke pár órás
kényszerpihenõ és fa alatt ücsörgés után délben tudtunk
továbbindulni Túrkevére. A kemping és a strand itt egymás
mellett volt, így a gyerekek végig tudták élvezni a strandolást.
Utolsó állomásunk Martfû, ahol szintén sokat fürödtünk és
jókat játszottunk. A bátrabbak a 3 méteres toronyugrást is
kipróbálhatták. A túrának voltak pozitív és negatív oldalai is,
de mi csak a jó dolgokra szeretnénk emlékezni. Idén a
gyerekek egyre kitartóbbak voltak a tekerés terén,
fejleszthették tovább a sátorállítási képességeiket,
zöldségpucolásban is remekeltek, továbbá a lányok rájöttek,
hogy zenehallgatás mellett nem is olyan rossz mosogatni.
Még mindig sláger volt a bundás kenyér és a rántott hús, de
emellett – hihetetlen módon – a zöldségféléket is szívesen
fogyasztották reggelire a gyerekek. A selfi és wi-fi nélkül
még egy kicsit elveszettnek érzik magukat, de hát már csak
ilyen a Z és alfa generáció. Az út során a szülõk által
gondosan elkészített csomagok mérete folyamatosan nõtt, valószínû a gyerekek ruhahajtogatási technikájuk miatt - ,
amin még lenne mit fejleszteni, így az autót egyre nagyobb
kihívás volt mindig megpakolni.
Hazafelé Vezsenynek vettük az irányt, itt komppal jöttünk át
a Tiszán. Forrásaink értesítettek minket, hogy az egy hét alatt
egy szem esõ sem esett Nyársapáton, így kerékpárral valószínû
járhatatlan lesz a Homoki dûlõ hazafele jövet, de mi úgy
gondoltuk, hogy nem kerülünk, és ugyanarra jövünk haza.
Az elsõ 10 méter után rájöttünk, hogy nem jól gondoltuk. 4
km süppedõ homoktenger várt ránk az utolsó egy órában.
Mivel a nyársapáti gyerekeket a jó Isten is a homokra
teremtette, így kreatívan feltalálták magukat és susnyáson
keresztül a királydinnyéket kerülgetve az út menti erdõsávban
vígan teljesítették az utolsó szakaszt.
A túra nem jöhetett volna létre a támogatóink nélkül.

Köszönjük Nagy Zoltán szolnoki autóvillamossági
szakembernek a szervizelést. Köszönetet szeretnénk mondani
cégeknek és magánszemélyeknek, akik támogattak minket:
Kocsis Húsbolt, Starking Zöldségbolt, Coop, Mini Csemege,
100 Forintos Bolt, Kígyó Patika, a túrán résztvevõ gyerekek
szülei, Nyársapáti Szabadidõ Sport Egyesület, Nyársapáti
Gyermekekért Közalapítvány, Kis Miklós polgármester és
az önkormányzat, aki idén jelentõs anyagi támogatás nyújtott
a túra megszervezéséhez és lebonyolításához.
Köszönjük!
Ez volt a 26. Nyársapáti kerékpártúra. 209 kilométer 470
méter. Hajrá NYÁRSAPÁT!
A szervezõk nevében: Szeri Kata
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MÛVELÕDÉSI

HÁZ HÍREI

ALMÁS-KRÉMES
Hozzávalók 25×39 cm méretû tepsihez:
1 kg alma
A mázhoz:
10 dkg tejcsokoládé
5 dkg margarin
1 db citrom leve
2 evõkanál kakaópor
A tésztához:
8 db tojás
18 dkg cukor
3 evõkanál víz
20 dkg liszt
0,5 csomag sütõpor

Szeretettel várunk mindenkit a Kossuth Emlékkupa
III. fordulójára!

A krémhez:

www.bognargokart.hu
bognargokart@yahoo.com

2 csomag vaníliás puding
5 dl tej
20 dkg margarin
18 dkg porcukor

ÁLLÁSLEHETÕSÉG

Elkészítés: Egy közepes méretû tepsit kibélelünk alufóliával,
vékonyan kikenjük. Beleszeleteljük a hámozott almát.
A tésztához a tojássárgáját habosra keverjük a cukorral és a
vízzel, hozzáadjuk a fél sütõporral elkevert lisztet, végül a
tojások felvert habját. Ráöntjük az almára a tészta felét.
A tészta másik felébe 2 evõkanál kakaót keverünk, s úgy
csurgatjuk a tepsibe.
Elõmelegített sütõben megsütjük úgy, hogy az alma is
átsüljön. Ha megsült, hagyjuk kihûlni, majd kiborítjuk a
tepsibõl.
A krémhez a vaníliás pudingot a tejjel felfõzzük. Ha kihûlt,
összekeverjük a margarinnal és a porcukorral, majd az
almára kenjük.
A sütemény tetejére 10 dkg tejcsokoládét 5 dkg margarinnal
felolvasztunk, s belekeverünk 1 db citrom levét, végül a sütit
bevonjuk vele. Dermedés után szeleteljük.
Jó étvágyat kívánunk hozzá!
Kiss Andrea

KOSSUTH EMLÉKKUPA – AMATÕR GOKART
VERSENY 2017 III. FORDULÓ
A Bognár Gokart Park ad helyet
2017. augusztus 13-án (vasárnap) a háromfordulós
Kossuth Emlékkupa utolsó fordulójának.
Kategóriák:
I. 65 kg alatt,
II. 65-75 kg-ig,
III. 76-85 kg-ig,
IV. 86-95 kg-ig,
V.96-115 kg-ig,
VI. felnõtt nõk.

Nevezési határidõ: 2017. augusztus 12. (szombat).
Nevezési díj: 10.000.- Ft (edzés, mért edzés, verseny),
melyet a helyszínen kell kifizetni.
Edzések: délelõtt 9 órától
Verseny: délután 14 órától.
Jelentkezni személyesen a helyszínen, illetve az 53/715-641
vagy a 30/948-5078 telefonon lehet név, kategória és
elérhetõségi címmel.
Az amatõr versenyzõknek RIMO vázas 200 GX Honda és
270 GX Honda motoros gokartok állnak rendelkezésre a
verseny napján.
A pálya idõmérõ berendezéssel felszerelt.
A versenyen mindenki a saját felelõsségére vesz részt!
A nézõknek a belépés díjtalan!

Nagykõrösi Arany János Kulturális Központ Szabó Károly
Városi Könyvtár Könyvtáros, informatikus könyvtáros
munkakör betöltésére munkatársat keres.
A munkakör határozatlan idejû, teljes munkaidejû
közalkalmazott jogviszony, heti 40 órás munkaidõ keretben,
az intézmény munkarendjének megfelelõen.
Feladat: olvasószolgálat, SZIKLA 21 integrált számítógépes
rendszer használata, kézmûves foglalkozások tartása,
kiállítások rendezésében való aktív részvétel, a helyismereti
könyvtáros munkájának segítése, gondoskodik a könyvek és
az idõszaki kiadványok köttetésre való elõkészítésérõl, ill.
tékázásáról vagy selejtezésérõl, részt vétel a
szerzeményezésben, részt vétel a városi és könyvtári
rendezvényeken illetve ötleteivel elõsegíti a könyvtár
innovációs fejlõdését.
Pályázati feltételek:
- Könyvtáros vagy/és informatikus könyvtáros felsõfokú
végezettség, vagy tanári, tanító végzettség, vagy
óvodapedagógus és segéd könyvtáros OKJ végzettség.
- Gyakorlott szintû MS Office (irodai alkalmazások),
- Részletes, fényképes, dátummal ellátott, aláírt szakmai
önéletrajz,
- Részletes, aláírt, dátummal ellátott, szakmai motivációs
levél, amelyben nemcsak felsorolás szerint szerepelnek a
munkahelyek, hanem szerepel a leendõ munkahellyel
kapcsolatos motiváció kifejtése min. 2000 karakterben,
- Hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt
Juhász Nándor igazgatóhelyettes a 0653/550-044-es
telefonszámon.
Teljes pályázati kiírás a www.korosikultura.hu oldalon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a Nagykõrösi Arany János Kulturális Központ
címére (2750 Nagykõrös, Szabadság tér 7. ) vagy e-mailen
az igazgato@korosikultrua.hu e-mail címre. Kérjük a
borítékon illetve az e-mailben feltüntetni a munkakör
megnevezését: könyvtáros, informatikus könyvtáros.

pólókészítés szakértõje; Gerda a gitártépés mestere és Small
Paul-õrült; Milán bõgõmasina és csodakapus; Koppány pedig,
nos, õ a világ legnagyobb koppolómûvésze. Hétpettyes
pillangót koppol meg tejfogú tigrist, és Milán füzetét is
összekoppolja, amivel jókora családi perpatvart okoz. Aztán
a Virág utcai focibajnokság döntõjén koppolási mániája miatt
baleset történik. Az otthoni harmónia egy csapásra
szertefoszlik. Képes lesz-e Koppány újra összekovácsolni a
Kovács családot? Ki tudja-e húzni Aput Apátiából, a bánat
birodalmából? És gyõzelemre viszi-e a Tejfogú Tigriseket a
Rettenthetetlen Rókaprémes Rémek ellen?

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 24.
Juhász Nándor

KÉZMÛVES FOGLALKOZÁSOK POZITÍV HATÁSAI
A gyerekek képességeit sokféleképpen lehet fejleszteni.
Ilyen például a kézmûves foglalkozás is, amely pozitív hatást
gyakorol a viselkedésükre és a személyiségükre. Nyitottabbak,
magabiztosabbak, kitartóbbak lesznek a kreatív elfoglaltságok
által. Ezeket a képességeket a késõbbiek folyamán mindmind kamatoztatni tudják.
Úgy gondolom, hogy csak elõnyük származik a gyerekeknek,
ha részt vesznek ilyen és hasonló elfoglaltságokon. Sajnálattal
tapasztalom, hogy évrõl évre egyre kevesebb gyerek vesz
részt az ingyenes foglalkozásokon a mûvelõdési házban.
Akik viszont úgy döntenek, hogy elszakadnak a virtuális
világtól és egy kicsit kreatívoskodni szeretnének, õk pozitív
tapasztalattal és remekûvekkel térnek haza.
Kiss Andrea

Cassandra Clare
A hercegnõ
Tessa Graynek boldognak kellene lennie – hiszen minden
menyasszony boldog, nem? Csakhogy miközben az
esküvõjére készül, egyre több árny vetül a londoni Intézet
árnyvadászaira. Új démon bukkan fel, akit vér és titkok
fûznek Mortmainhez; ahhoz a férfihoz, aki könyörtelen
automatonjai, a pokoli szerkezetek segítségével az
árnyvadászok elpusztítására törekszik. Mortmainnek már
csak egyetlen dologra van szüksége, hogy megvalósítsa a
tervét.
Tessára.
Charlotte Branwell, az Intézet vezetõje elkeseredetten
igyekszik felkutatni Mortmaint, mielõtt a férfi lecsap. Jem és
Will, a két Tessa szívéért versengõ fiú mindent megtenne,
hogy megmentsék a lányt. Mert bár Jem eljegyezte a lányt,
Will még mindig szerelmes belé.
A szövetségeseik által cserben hagyott árnyvadászok
csapdában találják magukat, amikor Mortmain ráteszi a kezét
a Jemet életben tartó orvosságra. Willnek mindent kockára
kell tennie, hogy megmentse a lányt.
Miközben a többiek Tessa és az árnyvadászok jövõjének
megmentésén munkálkodnak, a lány ráébred, hogy valódi
természete példátlan hatalmat biztosít neki, így valójában
egyedül õ húzhatja ki saját magát a csávából. De mit tehet egy
magányos lány egy hadsereg ellen, még ha angyalok erejét
is állíthatja csatasorba?
Kiss Andrea

K ÖNYV
AJÁNLÓ
ÖNYVAJÁNLÓ
A Virág utcai focibajnokság
Dávid Ádám
Koppolni mindenki tud, punktum. A Kovács családban senki
sem egyszerû eset. Nagyi a nõi futball koronázatlan
gólkirálynõje és nyugalmazott edzõ; Apu rõtszakállú,
hallgatag zeneszerzõ; Anyu az elsózott levesek és a
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ANYAKÖNYVI
HÍREK
Meghalt:
Farkas Sándorné Nyilas d. 10. szám
alatti lakos 2017. június 28-án, 72
éves volt.
Biró Istvánné Arany János utca 8.
szám alatti lakos 2017. július 5-én,
85 éves volt.
Emléküket õrizzük!

Született:
Völgyi Béla és Völgyi Hermina
Dózsa György utca 50/A. szám alatti
lakosok Melania nevû gyermeke
2017. július 11-én.
Bimbó Gábor és Majnár Tímea Posta
utca 40. szám alatti lakosok
ELIZABET nevû gyermeke 2017.
július 17-én.
Tóth Gábor és Kapus Diána Rákóczi
utca 22. szám alatti lakosok
KRISTÓF PÁL nevû gyermeke
2017. július 18-án.
Zilah Zoltán Mihály és Balázs Csilla
Rákóczi utca 20. szám alatti lakosok
ÁDÁM nevû gyermeke 2017. július
24-én.
Köszöntjük az újszülötteket!

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik Biró Istvánné
temetésén megjelentek, utolsó útjára
elkísérték, sírjára virágot, koszorút
helyeztek.
A gyászoló család

Ugyeri út 27. szám alatt lévõ 2 szobás,
összkomfortos, cserépkályhás családi
ház eladó.
Irányár: 3.000.000.- Ft
Érd.: 30-384-3400

HALASIÉK TÜZIFA KFT.
Vékony akác
2.700.- Ft/q
Vastag akác
3.000.- Ft /q
Hasított akác
3.200.- Ft/q
Szürke nyárfa gurigázva
1.700.- Ft /q
Bükk gurigázva
2.800.- Ft/q
Bükk hasítva
3.000.- Ft/q
Az árak a házhozszállítás
díját tartalmazzák.
Érd.: 06-20-380-8406

NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT
AJÁNLATA
- hagyományos pácolású sonkák
- töltött húsok
- fûszerezett töltött káposztahús
- kocsonya hús
- saját készítésû füstölt kolbászok,
szalámik
- sertés húsok
- házi hurka, kolbász
- szalonna félék
- tepertõ, pörc
- fagyasztott baromfi félék
- kolbászhús, formázott sonka
- kolbász készítés igény szerint
- minden héten más-más akció
Szeretettel várom
Tisztelt Vásárlóimat!

HIRDETÉSEK
Fatüzeléses, alig használt hibátlan fehér
tûzhely fatárolóval, öntött vas
plattnikkal, kisamottozva eladó.
Ár: megegyezés szerint
Érd.: Kósa Klára, Piszkés u. 2.
20-531-3654

Eladó Nyársapát központjától 1,5 kmre, újszerû állapotban levõ
összkomfortos 80 m2-es tanya
melléképületekkel, ólakkal. A tanya
körül 5 ha szántó van 3 kúttal, ipari
árammal.
Tel.: 06-30-579-8245

Nyársapát, Part d. 16. szám alatt lévõ
1,5 szobás tanya, gazdasági épületekkel
eladó.
Érdeklõdni: 70-32-38-971

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

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

Lakásfelújítás, Vásárlás, Építés fix és
garantált állami támogatásra.
Bóbis Károly Lakástakarék szakértõ
30/9035-099

Veszélyes fák kivágása, lebontása alpin
technológiával. Fenyõfák, tuják
kivágása, összevágása.
Tel.: 30/340-50-32

Poli-Festés felvételt hirdet szobafestõ
mázoló munkakörbe nagykõrösi
telephelyre.
Amit nyújtunk utazáshoz gépjármû,
versenyképes fizetés.
Érd.: 70-2488-405

59-éves mozgáskorlátozott férfi társat
keres „Feri”
Tel.: 06-20-998-5892

Tanya eladó Második dûlõben, 1,5
szoba, konyha, fürdõszoba. Különálló
konyha pincével és tárolókkal.
Érd.: 06-20-458-8822
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SPORT
Július 01-02 között rendezték a junior kötöttfogású Európabajnokságot Dortmundban. A 31 ország 133 birkózóját felvonultató
bajnokságon Kecskeméti Krisztián az 55 kg-ban képviselte hazánk
színeit. Krisztián az elsõ fordulóban a román versenyzõvel egy
kiélezett, szoros mérkõzést vívott, de végül az ellenfele nyert 2-1
arányban. Mivel a román versenyzõ nem jutott a döntõbe így számára
befejezõdött az Európa-bajnokság. Végül Krisztián a 11. helyen
végzett.

intették, ami után a svájci vezetett 1-0-ra. Majd a
második menetben a svájcit is megintették és ezzel a
mérkõzés állása 1-1 lett. Ezzel már Dávid állt nyerésre
és mivel a mérkõzés állása már nem változott a
folytatásban, így Õ mérkõzhetett a bronzéremért az
esti programban. A bronz mérkõzésen örmény birkózó
következett, ahol az ellenfele szerzett vezetést az elsõ
menetben. Majd a második menetben is az örmény
tudott akciót végrehajtani és így végül 6-0 arányban
pontozással nyert az ellenfele. Így Dávid végül
Európa-bajnoki 5. helyezést ért el.
Pap Ferenc

Kedves Olvasóink!

A kadet Európa-bajnokság július 24-30 között Szarajevóban került
megrendezésre. A kötöttfogás küzdelmeit 28. és 30. között
bonyolították.
Kecskeméti Dávid az 50 kg-ban lépett szõnyegre, ahol 18-an
mérlegeltek. A nyolc közé kerülésért német versenyzõvel került
szembe. A német az elsõ menetben egy intés és egy mögé kerülés után
3-0-ra vezetett. A második menet felénél Dávid egy csípõ dobással
eldobta és a menet végéig híd helyzetben tartotta az ellenfelét. Így
4-3-ra megfordította és megnyerte a mérkõzést.

Hirdetés és újságcikk
feladására minden hónap
utolsó napján 12 óráig van
lehetõség! Ezt az idõpontot
követõen csak a Hírmondó
következõ számában jelenik
meg cikkük!
Megértésüket köszönjük!
Szerkesztõség

NYÁRSAPÁTI HÍRMONDÓ

A negyeddöntõben svéd versenyzõ következett, aki sajnos
erõsebbnek bizonyult és Dávid 8-0-ra kikapott tõle. Mivel a
svéd a döntõbe jutott így Dávid a vigaszágon folytathatta ahol
egy svájci versenyzõ következett. A mérkõzés hihetetlen
kiegyensúlyozott küzdelmet hozott. A bírók elõször Dávidot

KIADJA: Nyársapát Községi Önkormányzat
FELELÕS KIADÓ: Kis Miklós polgármester
FÕSZERKESZTÕ: Kiss Andrea
SZERKESZTÕBIZOTTSÁG: Kiss Andrea, Nagyné Kovács
Éva, Pécsi-Dézsi Csilla,
FOTÓK: Kiss Andrea, Nagyné Kovács Éva, Varga Irén
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu
A 151. SZÁMTÓL KEZDÕDÕEN A HÍRMONDÓ TELJES
SZÖVEGE AZ INTERNETEN IS OLVASHATÓ:
www.nyarsapat.hu címen.
CIM: 2712 Nyársapát, Arany J. u. 11.
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: B/PHF/1171/P/1993.
KÉSZÜLT:
APÁTI NYOMDA 2700 Cegléd, Csatorna u. 8.
700 példányban megjelenõ INGYENES tájékoztató
kiadvány!
2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

