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MEGHÍVÓ
Nyársapát Község Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
1956-os megemlékezésére

2017. október 20-án 16 órára
a Szarka Mihály

Mûvelõdési és Szabadidõközpontba.

Ünnepi beszédet mond:
Tóth Tibor alpolgármester, a Nyársapáti Mátyás Király

Általános Iskola igazgatója

„Mi egy vérbõl valók vagyunk” címmel
Kiss Alexandra és Gyányi István verses, zenés

mûsorral adózik a hõsök emlékének.

Az ünnepség után koszorúzást tartunk
a templom elõtti kopjafánál.

Emlékezzünk együtt a forradalom hõseire!

Kis Miklós polgármester

SZÜRETI MULATSÁG
NYÁRSAPÁTON

2017. szeptember 23-án ismét benépesült a Szarka-kúria
parkja a Szüreti Mulatságra érkezett vendégekkel, akik a
környezõ településekrõl és természetesen Nyársapátról jöttek
azért, hogy egy újabb családias hangulatú, minden korosztályt
megmozgató eseménynek legyenek részesei.
A „sütõ asszonyok” már nagyon korán szorgoskodtak a
kemencében sült pogácsa és lekváros bukta elkészítésével, a
Szüreti Bográcsos Fõzõcske keretében pedig legalább tíz
bográcsban, üstben készültek a finom étkek. Volt igazi
tyúkhúsleves, babgulyás, pacal, kakas, birka, marha,
vaddisznó és sertés pörkölt, sült hurka és kolbász is. A
Gazdakör és Kis Miklós polgármester úr jóvoltából bor- és
pálinkakóstolással vártuk kedves vendégeinket.
Kis Miklós polgármester úr megnyitója után indultak a
feldíszített törteli lovas kocsik, a falu utcáin vitték körbe a
gyerekeket, érdeklõdõ felnõtteket. Útba ejtették az általános
iskola sportpályáját is, ahol a Szüreti Kupa kispályás foci
mérkõzései zajlottak 6 csapat részvételével.
Csodálatos rendezvényhelyszínünkön a gyerekeket népi
játszótér, szõlõpréselés, mustkóstolás, illetve kézmûves
foglalkozások és arcfestés várta. Minden gyermek-
programunkat ingyenesen vehették igénybe az apróságok.
Természetesen a Szarka-kúria múzeumi termei is nyitva
álltak az érdeklõdõk elõtt.
A fõzõ csapatokkal, baráti társaságokkal Szatmári Gábor
rádiós beszélgetett a mûsorok szünetében.
Az önkormányzat sátránál Varga Dániel, Bakos Ferenc és
segítõ csapatuk birka, marha- és vaddisznópörkölttel várta a
fesztiválozókat. Köszönjük a munkájukat és a finom ebédet!
Délután Bimbó Pálnak köszönhetõen kóstolhattunk
kemencében sütött hurkát és kolbászt is. Ennek bevételét az
iskola javára ajánlotta fel.
Ebéd után a gyerekeké volt a színpad. A nyársapáti óvodások
a tücsök és hangya mesére táncoltak, az általános iskolások
nagyon érdekes táncos, dalos, és tanúságos mesés mûsort
adtak elõ, illetve a TETZ mûvészeti iskola keretében az iskola
néptáncos diákjai szórakoztatták a vendégeket hatalmas
sikerrel.
A kicsik fellépése után Borgya-Réfi Ildikó és Molnár Máté
vezetésével a Cegléd Táncegyüttes, valamint Tormási Elek
és zenekara élõ népzenéjével fergeteges néptánc és táncház
vette kezdetét a közönség nagy örömére.

MEGHÍVÓ
NYUGDÍJAS NAPRA

Nyársapát Község Önkormányzata
szeretettel meghívja a község nyugdíjasait

2017. október 28-án (szombaton) 11 órára a
mûvelõdési házba, ahol vidám, zenés nosztalgia

mûsorral és finom ebéddel várjuk
minden kedves nyugdíjas lakosunkat.

Azok a külterületen lakók, akik a be- és
visszaszállításhoz igénybe szeretnék venni a hivatal
autóját, elõre jelezzék Bárány Istvánnál a 06/30/340-

3751 telefonon.

Kis Miklós polgármester
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Utánuk egy különleges eseményre került sor. Az ettõl a
tanévtõl ismét önállóan mûködõ, és új nevet kapott iskolánk,
a Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskola zászlóját
megáldotta a református egyház részérõl Szabó Gábor lelki
pásztor, a katolikus egyház részérõl Volter Kálmán diakónus.
A Nyársapáti Népdalkör dalosai citerákkal kísért két szürethez
illõ dalcsokrot nyújtottak át a szüreti mulatságra kilátogatóknak
tiszta szívvel, gyönyörûen énekelve.
Font Sándor, az Országgyûlés Mezõgazdasági Bizottságának
elnöke köszöntötte a 16. nyársapáti Szüreti Mulatság
résztvevõit.
Ezután került sor az 1. osztályos nyársapáti gyerekek mûsorára
és fogadalomtételére. 20 elsõs tett fogadalmat, és kapta meg
az önkormányzat 10.000.- Ft-os vásárlási utalványát.
Köszöntöttük a Nyársapáton 25 éve házasságot kötött
lakosainkat, Sági Istvánt és Flórián Teréziát. Kis ajándékkal
kedveskedett az önkormányzat a 60 éves nyársapáti
lakosoknak, és elismerést kaptak a jó sportoló nyársapáti
fiatalok is. Idén Rehor Orsolya, Lakatos Kristóf, Tóth
Levente, Kecskeméti Dávid, Kecskeméti Krisztián,
Szerafimoszki Róbert és Bicskei György vehette át az
elismerést.
A nagy népszerûségnek örvendõ mûvészpár, Jolly & Suzy
fellépése hatalmas hangulatot teremtett, és igazán szép
számú vendéget vonzott a kúria parkjába. Fantasztikusan
pörgõs mulatós mûsoruk alatt szinte tomboltak a rajongók.
Két sztárfellépõnk mûsora között amatõr helyi mûvészünk,
Strabán Anna NUSIKA énekelt nekünk nagy-nagy odaadással,
amit nagy tapssal hálált meg a közönség.
Nusika fellépése után Soltész Rezsõ volt a szüreti mulatság
vendége, aki a még mindig csodálatos, élõ hangjával és
megnyerõ személyiségével lopta be magát Nyársapát szívébe.
Dalait vele együtt énekelte a fiatalabb és az idõsebb
korosztályba tartozó közönség is. Fellépése után igazi színházi
vastapssal búcsúztuk a közel 40 éve pályán lévõ elõadótól,
aki a mai sztárokra már egyáltalán nem jellemzõ mûvészi
alázattal, meghatottan fogadta a nézõk szeretetét.
Éjfélig tartó utcabállal zárult programunk, melyhez az élõ
zenét Hernádi Péter, Nagy Péter és  Illés Evelin szolgáltatta.
Sokszínû zenéjükre szórakozott, táncolt, jót mulatott a
nagyérdemû, feledve a szinte már hidegnek mondható idõt.

Köszönjük minden résztvevõ sütõ-fõzõ csapatnak, az
önkormányzat, a hivatal és az ÁMK dolgozóinak a munkáját,
a támogatók felajánlását, a segítõknek, a fellépõknek a
közremûködését, mert nélkülük bizony nem sikerülhetett
volna ilyen jól Nyársapáton a 16. Szüreti Mulatság!

Nagyné Kovács Éva

BESZÉDES KÉPEK

KÉPEKET KÉSZÍTETTE:VARGA IRÉN
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Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló

2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal
adóügyi ügyintézõ

munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû
közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ
A munkavégzés helye: Pest megye, 2712 Nyársapát, Arany
János u. 11.
A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör
betöltõje által ellátandó feladatkörök:
Pénzügyi és számviteli feladatkör
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó
adónemek kivetése, adózók nyilvántartásba vétele,
adóbevallások feldolgozása, adókönyvelés, kérelmek
döntésre való elõkészítése, ellenõrzés, adók módjára történõ
behajtások. Kezeli a Közös Önkormányzati Hivatal és a
hozzá tartozó önállóan mûködõ költségvetési szervek
házipénztárait, intézményenként gondoskodik a szükséges
nyomtatványok beszerzésérõl, a napi pénztárforgalom
lebonyolításáról, vezeti a kiadási és bevételi pénztár
bizonylatokat, a pénztár jelentéseket, valamint egyéb
nyilvántartásokat. Gondoskodik a pénztárakban tartott
készpénz, a rábízott egyéb anyagi értékek kezelésérõl,
megõrzésérõl.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX.
törvény, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselõk
jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban:
Kttv.), valamint a munkába járással kapcsolatos utazási
költségtérítésrõl szóló 39/2010. (II. 26.) kormányrendelet 3.
§ (2) bekezdése, vagy a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdés bb.) pontja
szerinti munkába járással kapcsolatos költségtérítés
vonatkozik. Az egyéb juttatásokra a Kttv. 151. §-a szerinti
kafetéria juttatás és a közszolgálati szabályzat rendelkezései
az irányadók. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvõképesség,
- Büntetlen elõélet,
-Középiskola/gimnázium, 29/2012. (III. 07.)
Kormányrendelet 1. számú melléklet 19. pontja szerint a II.
besorolási osztályhoz tartozó képesítés,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
- Közigazgatási alapvizsga,
- Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
- Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- Gyakorlott szintû Számviteli/pénzügyi  szoftverismeret,
- ÖNKADÓ program ismerete,

- Mérlegképes könyvelõi szakképesítés,
- ASP rendszer ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A 45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet 1. melléklete szerint
készített fényképes szakmai önéletrajz.
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak a pályázati  eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul.
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése esetén
vállalja a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítését.
- A kinevezés napján még érvényes (nem lejárt határidejû)
eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány  vagy annak másolata
(másolat beküldése esetén az eredetit a személyes
elbeszélgetésre be kell hozni!). A hatósági erkölcsi
bizonyítványnak  igazolnia kell, hogy büntetlen elõéletû,
nem áll  közügyektõl eltiltás hatálya alatt, valamint nem áll
foglalkozástól vagy tevékenységtõl eltiltás hatálya alatt.
- Végzettsége(ke)t, képzettsége(ke)t igazoló bizonyítvány(ok)
másolata.
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll  hivatalvesztés
fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási
szervnél nem alkalmazható.
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követõen
azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr.
Bicskei Krisztina nyújt, a 06-53/589-203-as vagy a 70/
4304580-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Nyársapáti Közös
Önkormányzati Hivatal címére történõ megküldésével (2712
Nyársapát, Arany János u. 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 1179/
2017., valamint a munkakör megnevezését: adóügyi
ügyintézõ.
- Személyesen: dr. Bicskei Krisztina jegyzõ, Pest megye,
2712 Nyársapát, Arany János u. 11.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje:
- A pályázatokat a kinevezési jogkör gyakorlójaként dr.
Bicskei Krisztina jegyzõ Kis Miklós polgármester egyetértése
mellett bírálja el. A kinevezésre 6 hónapos próbaidõ
kikötésével kerül sor.
- A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.

dr. Bicskei Krisztina
jegyzõ

TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT…

Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2017. szeptember 25-én ülésezett. Nyársapát Község
Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani „Települések
felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése,
a települési vízgazdálkodás korszerûsítésének támogatása
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Pest megye területén” elnevezésû pályázati felhívására. A
pályázat keretén belül fejlesztéssel érintett ingatlanok: Petõfi
Sándor utca, József Attila út, Magyar dûlõ. A projekt
összköltsége 258 642 730.- Ft, a megvalósításához szükséges
saját erõ összege 12 932 141.- Ft. Döntött a testület a „Tanyák
háztartási léptékû villamos energia és vízellátás, valamint
szennyvízkezelési fejlesztései elnevezésû pályázat
benyújtásáról, amelynek keretében Bálint Péter és Bimbó Pál
tulajdonában lévõ kivett tanyák kerülnének fejlesztésre. A
szükséges saját erõ összegét a két tanya tulajdonosa biztosítja.
Megtárgyalásra és elfogadásra került a 2016. évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó
értékelés.
Új rendeletet alkotására került sor az egyes anyakönyvi
események engedélyezésérõl és az eseményekhez kapcsolódó
többletszolgáltatásért fizetendõ díjak mértékérõl. A képviselõ-
testület a Nyársapáti Általános Mûvelõdési Központ Napközi
Otthonos Óvoda elnevezését Elek-apó Óvodája elnevezésre
módosította.. Az 521/6 hrsz.-ú ingatlanon létesítendõ Mini
vállalkozói zóna kialakításával kapcsolatos Helyi Építési
Szabályzat módosítás ügyében a partnerségi egyeztetés
lezárása megtörtént, a tárgyalásos eljárás kezdeményezésének
lefolytatása az állami fõépítésznél megindult. Az
Önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához. Elfogadásra került
a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
társulás létrehozásával kapcsolatos Társulási Megállapodás.
A Képviselõ-testület elutasította Ujszászi Sándorné kérelmét,
melyben hangfogó kerítés építését kérte a mûvelõdés ház és
a tulajdonában lévõ ingatlan közé.
Zárt ülés keretében elbírálta a testület a beérkezett helyi
lakásépítési támogatási kérelmeket.

Kis Miklós
polgármester

ÓVODAI HÍREK

ÓVODAFELÚJÍTÁS ÁTADÁSI ÜNNEPSÉGE

NYÁRSAPÁTON

2017. szeptember 29-én 16 órakor került sor a Nyársapáti
Általános Mûvelõdési Központ teljesen felújított ELEK
APÓ Óvodájának ünnepélyes átadására.
Ünnepségünk a Himnusz közös eléneklésével kezdõdött,

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSE

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az iskolai étkezési
térítési díjat minden hónap 10-ét követõ elsõ kettõ
munkanapon lehet befizetni az Önkormányzati Hivatal 7.
számú irodájában Erdõs Benõnénél. Kérjük az idõpontok
pontos betartását!

2017. október 11-12.
2017. november 13-14.
2017. december 11-12.

majd Bimbó Brigitta elõadásában hallgattunk meg egy
taulságos mesét. A történet arról szólt, hogy nem az anyagi
javak, hanem a családdal töltött idõ és a gyermeki mosoly a
legfontosabb.
Kis Miklós polgármester úr megnyitója után Pogácsás Tibor,
a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára és Földi
László országgyûlési képviselõ köszöntötte a jelenlévõket és
ünnepélyes keretek között átadták a gyönyörûen felújított
óvodát. Minden felszólaló kitért arra, hogy a település
életében hatalmas szerep jut a gyermekintézményekre, az ott
folyó nevelõ, közösséget kovácsoló munkára. Az óvoda
épülete már 110 éves, igazán megérett a felújításra,
korszerûsítésre. Az iskola céljára 1907-ben épült épület már
olyan állapotban volt, hogy elkerülhetetlen volt a beázott,
megrogyott tetõszerkezet, és cserépfedés cseréje, az elavult
vezetékek cseréje, az új víz- és fûtésrendszer, vizesblokkok
kialakítása. Ennek megvalósítására az önkormányzat
pályázatot nyújtott be, amit Magyarország Kormánya 120
millió Ft-tal támogatott. Köszönjük!
Az óvoda kapott egy új, fedett színpadot is, ahol a gyerekek
most elõször szerepeltek. Az óvodások nagyon aranyos kis
mûsora után minden vendégünk megtekintette a
csoportszobákat, a modern gépekkel felszerelt konyhát, a
fürdõszobának is mondható mosdókat, vízes és mûszaki
kiszolgáló helyiségeket, illetve az udvaron kialakított mini
KRESZ pályát és új játékokat.
A rendezvény végén Nyársapát Község Önkormányzata
vendégül látta az átadási ünnepség résztvevõit az óvoda
udvarán felállított sátorban.
Megköszönjük az önkormányzat képviselõ-testületének,
polgármester úrnak, jegyzõ asszonynak és a hivatal
dolgozóinak segítõ tevékenységét, a kivitelezõk és a projekt
lebonyolításában közremûködõk munkáját, mely nélkül nem
valósulhatott volna meg ez a 121 milliós beruházás. Köszönjük
a gyerekeknek a szereplést és azt kívánjuk, hogy sok örömük
legyen a szép, felújított óvodában.

Nagyné Kovács Éva

ÜNNEPSÉG KÉPEKBEN

 KÉPEKET KÉSZÍTETTE VARGA IRÉN
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második hetében kezdtük el a gyakorlást a várva várt napra.
Nagyon büszkék vagyunk a tanítványainkra, hogy az idõ
rövidsége ellenére is ilyen színvonalas mûsort adtak elõ
szeptember 23-án.
Köszönjük az önkormányzatnak, hogy az idei évben is
biztosították gyerekeink számára a 10.000 Ft-os utalványt.

Az osztály tanulói: Bíró Dániel, Bíró Réka Fruzsina, Fekete
Hanna, Ferencz Viktor, Gyurcsik Botond, Hencz Réka,
Holló Martin, Kerekes Fanni, Kisfaludy Amanda, Koncz
Milán, Lics Dávid, Mócza Barbara, Mohella Gréta, Molnár
Csanád József, Muszka Zoltán, Palotai László Norbert, Panci
Károly Andor, Reggel Martin, Sófalvi Olivér, Urbán Zsófia

Kiss Andrea

ISKOLAI HÍREK

ISKOLÁSOK A SZÜRETI MULATSÁGON

Szép hagyományok és új, izgalmas érdekességek napja volt
az idei szüreti mulatság.
Az évekre visszamenõ hagyományaink közé tartozik az
óvodával együtt a bemutató mûsor. Nagyon lényeges
pillanatok ezek a koradélutánon, hiszen szerepelnek a
gyerekek, és õk el tudják csábítani a szülõket is. Ilyenkor
pillanatok alatt öt-tízszeresére nõ az ünneplõ közönség
száma.
Az iskola mûsorát az idén Mátyás király mesedramatizálás,
néptánc, és a minden „iskola lakót” magába foglaló finálé
alkotta. Tisztelet és köszönet minden szereplõnek és
felkészítõnek. Ez után következett az iskolánk vadonatúj
jelképének, a csodaszép Mátyás király zászlónknak a
megszentelése. Ha valaki megkérdõjelezi ennek fontosságát
– nagyon sajnálom. Alapvetõnek tartom, hogy iskolánk életét
ettõl a perctõl kezdve a Mindenható támogató szeretete is
segíti. Persze tudom, a legfontosabb, hogy mi milyen lélekkel
és szellemmel viszonyulunk az együttléthez, a munkához, az
élethez.
Végül az elsõsök falupolgárrá avatása, esküje történt a
felszentelt zászlónk elõtt. A gyerekek aranyos, talpraesett
mûsorral készültek, a legkisebbek szépen és õszintén mondták
a szöveget. Igazán felemelõ volt ez a kisünnepi aktus. Az
ajándék és oklevél, amit Kis Miklós polgármester úrtól
kaptak kedves és hasznos. Köszönet és hála az
önkormányzatnak a kedves gesztusért. Emlékezetesen szép
délután volt a Szarka-kúriában 2017 õszén.

Tisztelettel: Tóth Tibor
igazgató

1. OSZTÁLYOSOK FOGADALOMTÉTELE

Mára már hagyománnyá vált, hogy a Szüreti mulatságon
válnak nyársapáti polgárrá az elsõ osztályos tanulók. Az idei
évtõl Balogné Benkó Zsuzsanna és én terelgetjük, tanítgatjuk
õket. Az iskolanyitogató programunknak köszönhetõen az
elsõ tanítási napon már ismertük nebulóinkat. Szeptember

„KINIZSI PRÓBA”

Iskolánk csatlakozott az „Európai Sporthét” rendezvényeihez,
amely 2017. szeptember 23 – 30. között zajlott. Regisztrálnunk
kellett a www.europaisporthet.hu oldalon és ott ismertetni
kellett az általunk kitalált sporteseményt. Mi a „Kinizsi
Próba” nevet adtuk a sportrendezvényünknek, melyet iskolai
szinten szeptember 29-én tartottunk. Az alsósok  az iskola
udvarán épített akadálypályán versenyeztek egymással. A
felsõsök a sportpályán küzdöttek meg a gyõzelemért csapatban
és egyénileg. A sportpálya körül 400 m-es körpályán
akadályverseny volt 5 akadállyal (rönkdobás, szekrényugrás,
mocsárjárás, célba dobás, átkelés a gerendán. Az
akadályversenyen külön versenyeztek az 5 – 6., és 7 – 8.
osztályos lányok és fiúk.

Eredmények:

5 – 6. osztály lányok:
Oláh Amanda

Mócza Nikolett
Lakatos Cristina

5 – 6. osztályos fiúk:
Boda Csaba, Kovács Zsolt azonos idõvel
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Holló Márkó
Székely Sándor

7 – 8. osztályos lányok:
Zakar Izabella
Rehor Barbara

Monzinger Petra
7 – 8. osztályos fiúk:

Mohella Pál
Molnár Pál

Kovács Sándor

Ez után egyéni versenyek voltak, kakasviadal és súlytartás
versenyszámokban, majd következett a csapatverseny
kötélhúzásban és rönkdobásban szintén korcsoportonként.
Mindkét versenyszámban 5 lány és 5 fiú szerepelhetett, ill.
az alacsonyabb évfolyamba járók a kötélhúzásban annyival
többen lehettek a 10 fõnél, ahány évvel alacsonyabb osztályba
járnak.

Eredmények:

5 – 6. osztály lányok kakasviadal:
Kõvári Mónika

5 – 6. osztály fiúk:
Szûcs Szabolcs

7 – 8. osztály lányok:
Kardos Boglárka

7 – 8. osztály fiúk:
Kovács Ferenc

Súlytartásban: 2 kg-os súlyt kellett mindkét kézben oldalsó
középtartásban tartani.

5 – 6. osztály lányok:
Kõvári Mónika
Macó Klaudia
Kõvári Katalin

5 – 6. osztály fiúk:
Székely Sándor

Holló Márkó
Szûcs Szabolcs

7 – 8. osztály lányok:
Deac Hajnalka
Csiló Szilvia
Pálfi Fanni

7 – 8. osztály fiúk:
Mohella Pál
Seres József
Molnár Pál

Rönkdobásban:

5 – 6. osztály 8 kg-os rönk:
6. osztály 33,86 m
5. osztály 32,58 m

7 – 8. osztály 10 kg-os rönk:
8. osztály 39,33 m
7. osztály 32,65 m

Kötélhúzásban
7. osztály
6. osztály
8. osztály
5. osztály

A Magyar Szabadidõ Szövetség egy képviselõje végig nézte
és drukkolt a résztvevõknek, ajándékokat is hozott a diákoknak,
amit ezúttal is köszönünk. Szeretném megköszönni minden
felnõtt munkatársamnak a segítségét, lelkesedését. Így igazán
elmondhatjuk, hogy jól sikerült versenydélutánt rendeztünk.
Külön gratulálok minden résztvevõnek a lelkes hozzáállásáért.
Ezen a napon jól éreztük magunkat.

Víg Károly

„KINIZSI PRÓBA” 1-4. OAZTÁLYOSOK

EREDMÉNYEI:

1-2. o. lányok:
Bogár Heléna

Muszka Andrea
Váradi Boglárka

1-2. o. fiúk:
Petrik Csaba

Kovács Roland
Mészáros Milán

3-4. o. lányok:
Molnár Vivien
Mohella Nóra
Báger Barbara

3-4. o. fiúk:
Balog Levente

Bíró Levente György, Ferencz Hunor
Krenyóczi Martin

Dobozi Julianna

"KINIZSI PRÓBA"
KÉPEKBEN
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TESZEDD!

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció,
ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén immár
hetedik alkalommal valósult meg. A szemétgyûjtési akció
keretén belül szerte az országban „nagytakarítanak” a
TeSzedd! önkéntesei.
A mozgalom szervezõje a Földmûvelésügyi Minisztérium,
amely azért szervezi meg minden évben ezt az akciót, hogy
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MÛVELÕDÉSI HÁZ HÍREI

VÉRADÁS

Minden évben kétszer adunk helyet a ceglédi véradóállomás
által szervezett kihelyezett véradásnak, ahol általában 10-15
véradó jelenik meg. Legutóbb szeptember 27-én 14-16 óráig
volt erre lehetõség a mûvelõdési házban. A plakátok, a
személyre szóló írásos és telefonos értesítések ellenére is
csak egyetlen véradó élt az életeket is mentõ lehetõséggel.
Köszönjük neki! Lehet, hogy a kora délutáni idõpont nem
megfelelõ, és lehet, hogy helyi véradóink kisebb betegsége,
gyógyszerek szedése akadályozta meg azt, hogy eljöjjenek,
de most ez így alakult. Olyan jó lenne, ha lennének új, fiatal
véradók, akikre számíthatunk majd abban az esetben, ha
baleset, vagy betegség miatt szükségünk lenne az életmentõ
vérre. Köszönjük mindenkinek, aki adott már vért!

Nagyné Kovács Éva

GOKART KUPA EREDMÉNYHIRDETÉSE

Szeptember 24-én délután került sor a Kossuth Emlékkupa
3 fordulós gokartverseny ünnepélyes eredményhirdetésére a
Bognár Gokart Parkban.

mindenki, aki részt vesz benne érezze, milyen jó is az ha
tiszta, szép, rendezett környezetben él, akár a szûkebb, akár
a tágabb környezetet nézzük.
A TeSzedd! szemétgyûjtési mozgalomhoz, idén a Nyársapáti
Mátyás Király Általános Iskola is csatlakozott. Korábbi
években is voltak hasonló jellegû szemétszedési
kezdeményezések az iskolában, éppen ezért örömünkre
szolgál, hogy most mi is csatlakozhattunk egy ilyen országos
szintû programhoz.
Az iskolában Szeleczki Beáta és Tolnai Judit koordinálta és
vezényelte le a TeSzedd! Programot. A felsõ tagozatos
gyerekek Nyársapát utcáin gyûjtötték össze az eldobált
szemetet osztályfõnökeikkel és segítõikkel együtt. Saját
szemükkel tapasztalhatták, hogy a szemetelés napjainkra
sajnos igen nagy méreteket öltött. Éppen ezért még nagyobb
lelkesedéssel vetették bele magukat kis településünk
megtisztításába és szorgalmazzák a hasonló jellegû
programokon való részvételt.

Bízunk benne, hogy példamutató cselekedetünkkel még több
embert tudunk ösztönözni arra, hogy jövõre csatlakozzanak
hozzánk és együtt még tisztábbá varázsoljuk településünket!

Szeleczki Beáta, Tolnai Judit
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TÚRÓS KUGLÓF

Hozzávalók :
30 dkg liszt
25 dkg túró

20 dkg cukor
10 dkg olvasztott vaj

4 db tojás
1 csomag sütõpor

1 csomag vaníliás cukor
1 csipet só

Bognár István tájékoztatójában elmondta, hogy a 30 induló
részvételével zajlott versenysorozatra az ország minden
részérõl neveztek amatõr gokartosok, de az idén nõi versenyzõ
nem volt. A három versenynap alatt különbözõ kihívásokkal
kellett megküzdeniük a résztvevõknek, mert volt esõ,
csodálatos napsütés és villanyfényes, esti futam is.
A díjakat Földi László országgyûlési képviselõ adta át a
helyezetteknek, aki elmondta, hogy fontosnak tarja, és
nagyon szereti ezt a technikai sportot.
Mindenképpen meg kell említenünk, hogy Földi László nem
csak díjátadóként volt jelen ezen az eseményen, hanem mint
támogató is, hiszen Õ is Tóth Sándor világbajnoki
szereplésének szponzorai között van. Köszönjük! Gratulálunk
minden versenyzõnek és jövõre minden versenyzõt
visszavárunk a Bognár Gokart Parkba!

Nagyné Kovács Éva

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNY

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy  2017. október
15.-tõl, szolgálati okból, a korábban közzétett és ismert
70/374-8903-es telefonszámom megszûnik.

Elérhetõségem: a már korábban ismertetett 70/492-0784
telefonszám.

A fogadóóra rendje:
Minden hónap elsõ hétfõjén 14:00 és 16:00 közötti
idõpontban.

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

Tisztelettel: Gyõri Gábor
r. fõtörzsõrmester körzeti megbízott

ÁLLÁSHIRDETÉS

Nyársapáti Vadásztársaság azonnali belépéssel keres
fõállású vadõrt.

Az állás betöltésének feltételei:
- Középfokú, államilag elismert vadgazdálkodási
végzettség
- Büntetlen elõélet
- Fegyvertartási engedély
- Vadgazdálkodásban szerzett tapasztalat
Munkavégzés helye: Nyársapát község tágabb határa
Munkaszerzõdés típusa: határozatlan idejû
Bérezés: megegyezés szerint.
Érdeklõdni Bakosi Attila vadászmesternél lehet a 06/
209757113-as telefonszámon.

Farkas Albert Zsolt

Elkészítés:
A lisztet szitáld egy tálba, keverd össze a sütõporral és a
sóval. Egy másik edényben dolgozd össze az olvasztott vajat
a tojással, a villával átnyomkodott túróval, a cukorral és a
vaníliás cukorral. Forgasd hozzá a lisztes mixet, és keverd
csomómentesre a masszát.
Simítsd vajjal kikent, liszttel megszórt kuglófformába, és
tedd elõmelegített sütõbe. Süsd meg 170 fokon körülbelül 50
perc alatt. Ha már szép aranybarna, szúrj egy hegyes kést
vagy tût a sütibe. Ha nem ragad rá tészta, kiveheted,
ellenkezõ esetben süsd még tovább. Porcukorral megszórva
kínáld.

Jó étvágyat kívánunk hozzá!

Kiss Andrea
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Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Soós Lászlóné temetésén megjelentek
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot,
koszorút helyeztek.

Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Szûcs Bálint temetésén megjelentek
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot,
koszorút helyeztek.

Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett édesanyánk
özv. Tóth Lajosné temetésén
megjelentek, mély fájdalmunkban
osztoztak, sírjára koszorút, virágot
helyeztek.
Külön köszönjük özv. Molnár Józsefné
önzetlen segítségét.

Gyászoló család

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, 53-389-
106 telefonszámon.

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

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

Tanya eladó Második dûlõben, 1,5
szoba, konyha, fürdõszoba. Különálló
konyha pincével és tárolókkal.
Érd.: 06-20-458-8822

Eladó Nyársapát, Szövetkezeti u.17.
szám alatt lévõ összkomfortos, 1345 m2
területû kertes családi ház.
Melléképültekkel, pincével, ólakkal,
fúrott kúttal.
Érdeklõdni: 70/572-0274

Eladó Nyársapát, Jókai Mór u.4. szám
alatt lévõ összkomfortos családi ház.
Irányár: 8 M Ft
Érdeklõdni: 30/9738-715

Eladó!
Palackos gáztûzhely 4 égõs 1 db
palackkal, nagyon jó állapotban 25.000.-
Ft. Lovas szántó eke 15.000.- Ft. 5 égõs
csillár 3.000.- Ft. Édes hagyma 300 Ft.-
/kg . Dióbél tavalyi 2.000.- Ft /kg .
Érdeklõdni: 70-245-58-96 vagy a ruhás
boltban Marikánál.

HALASIÉK TÜZIFA KFT.

Vékony akác
2.900.- Ft/q

Vastag akác
3.200.- Ft /q

Hasított akác
3.400.- Ft/q

Szürke nyárfa gurigázva
2.000.- Ft /q

Bükk gurigázva
2.800.- Ft/q

Bükk hasítva
3.000.- Ft/q

Az árak a
házhozszállítás

díját
tartalmazzák.

Érd.: 06-20-260-7365

ANYAKÖNYVI HÍREK

Meghalt:

Szûcs Bálint Nyársapát, Part d. 13.
szám alatti lakos 2017. augusztus 31-
én, 85 éves volt.

Tóth Lajosné Nyársapát, Posta u. 13.
szám alatti lakos 2017. szeptember
8-án, 85 éves volt.

Emléküket õrizzük!

Született:

Dombovári Sándor és Dombovári-
Godó Zsuzsanna Nyársapát, József
Attila út 67/A. szám alatti lakosok
ZENTE nevû gyermeke 2017.
szeptember 7-én.

Köszöntjük az újszülöttet!

HIRDETÉSEK

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

2017. 09. 17-én a szabadfogású Területi diákolimpia
lebonyolításával megkezdõdött az õszi verseny idõszak
birkózásban. A Közép Magyarországi területi diákolimpia
vasárnap került megrendezésre Nyársapáton. A bajnokságon
16 szakosztály 140 versenyzõje mérte össze a tudását három
korosztályban.  A Nyársapáti Szabadidõ SE birkózói 2 arany
és 2 bronzérmet gyûjtöttek be a bajnokságról. Az országos
döntõben való indulás jogát 3 versenyzõ vívta ki.

Eredmények:
diák I.

38 kg 1. Rehor Levente
serdülõ

38 kg 1. Kovács Ferenc
54 kg 3. Molnár Pál

58 kg 3. Lõrincz Roland

A 2017. évi junior kötöttfogású és nõi országos bajnokságnak
szeptember 23-án Esztergom adott otthont. A viadalon 79
férfi és 31 nõi birkózó küzdött a 8-8 bajnoki címért, amelyen
a Nyársapáti Szabadidõ SE 2 férfi és 1 nõi birkózója lépett
szõnyegre. A Nyársapáti Szabadidõ SE versenyzõi kitettek
magukért mivel mindannyian dobogós helyen végeztek. A
legjobb eredményt az 55 kg-ban induló Kecskeméti Krisztián
érte el aki négy gyõzelmet követõen állhatott fel a dobogó
legfelsõ fokára. Míg Krisztián 36 technikai pontot ért el az
ellenfelein a négy mérkõzésen, addig rajta egyetlen pontot
sem tudtak végrehajtani az ellenfelei. A 60 kg-ban Kecskeméti
Ferenc két gyõzelmet és egy vereséget követõen a harmadik
helyen végzett. A nõi mezõnyben Kása Viktória a 44 kg-ban
egy gyõzelem és egy vereség után a dobogó második fokára
állhatott fel.

Eredmények:
férfi

55 kg 1. Kecskeméti Krisztián
60 kg 3. Kecskeméti Ferenc

nõi
44 kg 2. Kása Viktória

Kása Viktória

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!

Szeptember 6-án Mühldorfban egyhangú pontozással gyõzött
Lakatos Kristóf 91 kg-ban a német ellenfél ellen.

Ifjúsági Ökölvívó Magyar Bajnokságot rendeztek Gyõrben
szeptember harmadik hétvégéjén. Lakatos Kristóf 91 kg-
ban a második helyet szerezte meg.

Gratulálunk! További sikereket kívánunk!
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KÉSZÜLT:

 APÁTI NYOMDA 2700 Cegléd, Csatorna u. 8.
       700 példányban megjelenõ INGYENES tájékoztató

kiadvány!
2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

SPORT

2017. 09. 29-én Kecskeméten rendezték a III. korcsoportú
szabadfogású diákolimpia országos döntõjét, ahol 176-an
küzdöttek meg a bajnoki címekért. A Nyársapáti Szabadidõ SE

Kecskeméti Krisztián

Kecskeméti Ferenc

Pap Ferenc

versenyzõi közül a 38 kg-ban induló Rehor Levente
vívta ki az indulás jogát, aki végül az 5. helyen
végzett.

2017. 09. 30-án a diák IV. korcsoport is összemérte
a tudását a szabadfogású diákolimpia döntõjében
Kecskeméten. A 13 bajnoki címért 130-an szálltak
harcba. Ezen a napon a Nyársapáti Szabadidõ SE két
fõvel képviseltette magát és végül egy ezüstéremmel
térhettek haza. A bajnoki ezüstérmet a 38 kg-ban
szõnyegre lépõ Kovács Ferenc szerezte meg.

Kedves Olvasóink!

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

14. oldal


