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VÁLASZTÁSI IRODA TÁJÉKOZTATÓJA
2022. április 3-i országgyűlési képviselők választásán és
országos népszavazáson Nyársapát községben
a választópolgárok száma 1.545 fő volt, melyből az
országgyűlési választáson 910 fő (58,89 %) adta le voksát.

2022 évi országgyűlési képviselők választása Pest megye
12. számú egyéni választókerületének eredménye

Országgyűlési képviselő:
Földi László FIDESZ-KDNP

A szavazás törvényes, zavartalan lebonyolításáért
elismerés illeti az alábbi személyeket:
1. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság tagjai:
Turkevi-Nagy András elnök, Cseh Rita, Selymesné Murvai
Andrea, Cseh József, Hekliné Bereczky Mária, Horváth
Istvánné.
2. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság tagjai:
Egriné Fabók Mária elnök, Kiss Huba Zoltán, Kocsis Ferenc
Bence, Nagy Erzsébet Zsuzsanna, Tóth Gábor, Ujszászi
Sándor.
Választási iroda tagjai: dr. Bicskei Krisztina vezető, Paul
Csilla, Regdon Jánosné.
Szavazatszámláló bizottság mellett működő
jegyzőkönyvvezetők: Dombovári-Godó Zsuzsanna, PécsiDézsi Csilla.

dr. Bicskei Krisztina
helyi választási iroda vezető

Szavazatok száma egyéni jelöltenként
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Választás 2022. április 3.
Kissé fáradtan, április 4-én reggel írom le ezeket a
gondolatokat. Örülök, hogy végre vége a hónapok, de
valójában évek óta tartó választási küzdelemnek. A
választásnak az igazi értelmét az eredmény, a felhatalmazás
megszerzése adja. Ez feketén-fehéren megvan! A magyar
nemzet megint bebizonyította, hogy nagyon bölcs, nagyon
józan, megfontolt; és van egy erős magja, aki nem egyéni
szabadságból és jólétből indítja az érdekeit, hanem
közösségből, nemzetből, hazából, a családból. Természetesen
nem mindenki vallja ezeket az értékeket, de nem is lenne jó,
ha egyformán vagy nagyon hasonlóan gondolkodnánk, de
ez az eredmény azt jelzi, hogy bizonytalan világunkban a
folytonosságra, biztonságra törekvés, a nyugalom, a béke
a legfontosabb. Mert ebből fakadhat az öröm, boldogság,
harmónia, aminek alapja az Istenből és természetből fakadó
normalitás. Jó érzés tudomásul venni és köszönet a nyársapáti
választópolgároknak, hogy megértették a jelen helyzetünket
és négy évre távlatosan is tudtak gondolkodni. Köszönet a
szokásosnál kedvezőbb részvételi aránynak is. Külön hála
azoknak, akik egész napjukat feláldozva a közösségért
dolgoztak, hogy jogszerű, nyugodt, méltóságteljes legyen
kis falunkban is a választás.
Tudom, hogy a szavazatok tükrében kb. a lakosságunk
egyharmada szomorú, úgy gondolja, hogy munkája,
motivációja, lelkesedése hiábavaló volt. Én azt üzenem
őszintén nekik, nem kioktatóan, hanem tapasztalataim

alapján, hogy ne szomorkodjanak, ne aggódjanak, hanem
gondolkodjanak, elemezzenek, gondolataik, érzelmeik,
szívük mélyén keressék meg, hogy jól értelmezték-e a
társadalmi folyamatokat, hogy negatív indulataik, bántó
jelzőik, esetenkénti agresszivitásuk megfelelő volt-e. Ha
a nehéz önvizsgálatuk végén arra jutnak, hogy az építő,
bizonyos fokig együttműködő ellenzék ezerszer többet ér,
mint a nyomakodó néha cinikus, nárcisztikus közösség,
akkor kezdjünk közösen az eljövendő időszakban egy
kivételesen otthonos, barátságos faluközösséget tovább
építeni, ami gondolom minden falubeli polgárnak a lelke
mélyén az egyik legfontosabb vágy.
Tudom, hogy a „győzteseknek” egy pár napig az öröm
mámorító érzése felemelő, de nekik meg a felhatalmazás
felelőssége, a nagyarányú győzelemből fakadó szerénysége
legyen a legfőbb jellemzője.
A körülöttünk zajló aggasztó világ kihívásait az egyén
nem tudja sokszor még kezelni sem, nemhogy megoldani,
de együtt, egymás méltóságát és érdekeit bizonyos fokig
tolerálva, közösen előbbre tudunk haladni.
Ehhez kívánok jó egészséget, transzcendens derűt,
viszonylagos jólétet, békét és barátságot, szeretetet
hazámnak, minden magyar embernek és a nyársapáti
lakosságnak.
Tóth Tibor

Pályázat pénzügyi/számviteli ügyintéző munkakör betöltésére
Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi/számviteli ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2712 Nyársapát, Arany János u. 11.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Pénztárosi és egyéb gazdálkodási feladatok ellátása
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középfokú szakirányú végzettség, pénzügyi-számviteli ügyintézői végzettség
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Mérlegképes könyvelő képesítés,
• Felsőoktatásban szerzett szakirányú szakképesítés,
• Közigazgatásban eltöltött – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• ASP rendszerek ismerete,
• Közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• Részletes szakmai önéletrajz
• Az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik
• Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
• Nyilatkozat Kttv. 84-85. § szerinti összeférhetetlenségről
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. május 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bicskei Krisztina nyújt a 06/70/430-4580-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2712 Nyársapát,
Arany János u. 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NY/413/2022.
valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi/számviteli ügyintéző.
• Elektronikus úton dr. Bicskei Krisztina részére a jegyzo@nyarsapat.hu e-mail címen keresztül.
• Személyesen: dr. Bicskei Krisztina, Pest megye, 2712 Nyársapát, Arany János u. 11.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot a jegyző bírálja el, nevezi ki és gyakorolja a munkáltatói jogokat. A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével
történik. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.nyarsapat.hu
• www.kozigallas.hu

Védőnői tanácsadás
Önálló védőnői tanácsadás (várandós):
kedd 9-11 óra
Önálló védőnői tanácsadás (csecsemő, kisgyermek):
kedd 11-13 óra
Orvossal tartott tanácsadás (csecsemő, kisgyermek):
kedd 13-14 óra
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Pályázat anyakönyvvezető és szociális ügyintéző munkakör betöltésére

Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal anyakönyvvezető és
szociális ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2712 Nyársapát, Arany János u. 11.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Anyakönyvi feladatok teljes körű ellátása. A szociális törvényben, a gyermekvédelmi törvényben valamint az önkormányzat
helyi rendeletében szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos ügyintéző feladatok. Helyi Választási
Iroda igazgatási feladatainak ellátása. A népesség-nyilvántartással és a központi címregiszterrel kapcsolatos feladatok
teljes körű ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középfokú szakirányú végzettség,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Anyakönyvi szakvizsga megléte,
• Felsőoktatásban szerzett szakképesítés,
• Közigazgatásban eltöltött – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• OKNYIR, ASP, KCR, EAK rendszerek ismerete,
• Közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• Részletes szakmai önéletrajz
• Az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik
• Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásárólNyilatkozat Kttv. 84-85. § szerinti
összeférhetetlenségről
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. augusztus 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bicskei Krisztina nyújt a 06/70/430-4580-as telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2712
Nyársapát, Arany János u. 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
NY/412/2022., valamint a munkakör megnevezését: Anyakönyvvezető és szociális ügyintéző.
• Elektronikus úton dr. Bicskei Krisztina részére a jegyzo@nyarsapat.hu e-mail címen keresztül.
• Személyesen: dr. Bicskei Krisztina, Pest megye, 2712 Nyársapát, Arany János u. 11.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot a jegyző bírálja el, nevezi ki és gyakorolja a munkáltatói jogokat. A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével
történik. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.nyarsapat.hu
• www.kozigallas.hu

EBOLTÁS

Tüdőszűrés Nyársapáton

Az ebek veszettség elleni kötelező oltására
NYÁRSAPÁT községben összevezetéses formában
az alábbi időpontokban kerül sor:

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT, hogy
NYÁRSAPÁT községben
TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!

2022. április 11. hétfő 8-10 óráig Szarka-major
2022. április 11. hétfő 14-16 óráig Szarka-major
2022. április 12. kedd 8-10 óráig Hegedűs tanya
(Csemő d. 13.)
2022. április 13. szerda 8-10 óráig Farkas tanya
(Összekötő d. 7.)
2022. április 14. csütörtök 8-10 óráig Török Pál tanya
(Ugyeri út 17.)
PÓTOLTÁS
2022. április 24. vasárnap 9-11 óráig Szarka-major

A vizsgálat ideje:

2022. április 11. hétfő
13 órától 17.30 óráig
2022. április 12. kedd
8 órától 17.30 óráig
A tüdőszűrés helye:

Az oltás díja ebenként 4.000.- Ft +
200.- Ft féregtelenítő.

Szarka Mihály Művelődési és Szabadidőközpont
Nyársapát, Szarka Mihály u. 7.

Felhívjuk a kutyatartók figyelmét, hogy szíveskedjenek
magukkal hozni az eb előző oltásakor kapott,
sorszámmal ellátott többlapos oltási könyvet is.
Csak a chippel ellátott kutyák olthatók be!
Családjuk, embertársaik és állataik védelmében
tegyenek eleget oltási kötelezettségüknek!

Személyazonosító igazolványt, TAJ kártyát és az előző
évben kapott tüdőszűrő igazolást hozza magával!
MASZK VISELÉSE KÖTELEZŐ!
Dr. Bicskei Krisztina
jegyző
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Községi nőnap Nyársapáton
Március 8-án 16 órára hívta és nagy szeretettel várta
Nyársapát Község Önkormányzata a falu lányait, asszonyait
nőnapi köszöntésre a művelődési ház nagytermébe.
Kis Miklós polgármester úr köszöntötte a jelenlévő
hölgyeket, majd átadta a szót Földi László országgyűlési
képviselőnek, aki elmondta szívhez szóló gondolatait a
nőkről, majd virággal kedveskedett a jelenlévőknek.
Mindezek után Szőke Piroska Andrea ÁMK igazgató
búcsúzott el megható szavakkal Nagyné Kovács Évától,
a művelődési ház dolgozójától, aki idén nyugdíjba vonul.

Hosszú, boldog nyugdíjas éveket kívánunk neki családja
körében!
A köszöntők után a Tánczos Trió hatalmas sikert aratva
szórakoztatta a nőnap résztvevőit, majd zárásként Kis Miklós
polgármester és az önkormányzat virággal ajándékozta meg
a vendégeket.
Egy kis megvendégelés és beszélgetés zárta a községi nőnap
meghitt rendezvényét.
Köszönjük az önkormányzatnak, hogy idén is gondoltak a
falu lányaira, hölgyeire, asszonyaira!
Kiss Andrea

HÍRMONDÓ
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Nyársapáti ÁMK Aprajafalva Bölcsőde átadó ünnepség
Ünnepélyes megnyitó keretén belül átadásra került 2022. március 25-én a Nyársapáti ÁMK Aprajafalva Bölcsőde.
Ezzel megvalósult a község és a nyársapáti családok egy régi álma. Nyársapát Község Önkormányzata a PM_
BOLCSODEFEJLESZTES_2018/27 projekt keretében valósította meg a 2 csoportszobás bölcsőde megépítését. A
fejlesztés keretében kialakított középület 28 bölcsődés kisgyermeknek nyújt férőhelyet, és 5 új munkahelyet biztosít
a településen. A megnyitó a nagycsoportos óvodások műsorával kezdődött, ami vidám és megható is volt egyben. Kis
Miklós polgármester megnyitó beszéde után, Földi László országgyűlési képviselő mondta el ünnepélyes köszöntőjét. Az
ünnepi szalag átvágásán Simon János az EU Építő Kft. vezetője is részt vett. Végezetül a bölcsődét Fejéregyházi Tamás
atya szentelte fel és Szabó Gábor református lelkész áldotta meg. A megnyitót követően az érdeklődők körbejárhatták
az épületet, megtekinthették, hogy a leendő bölcsődések milyen szép és korszerű körülmények között fogják tölteni
mindennapjaikat.
Szőke Piroska Andrea ÁMK vezető

8. oldal

NYÁRSAPÁTI

Nótaest Nyársapáton
A Cegléd Kapuja Polgári Egyesület szervezésében március
25-én Nótaest volt Nyársapáton a művelődési házban.
Az esemény vendége volt Földi László országgyűlési
képviselő is. Szegedi Krisztina, Fényes György és a zenekar
előadásában a népszerű magyar nótákat a jelenlévők együtt
énekelték az előadókkal. A vidám érzelemdús dallamok

mindenkit jókedvre derítettek. Majd a Tánczos Trió műsora
következett. Retro slágereikre aztán önfeledten ropta a
táncot a jókedvű közönség. Köszönjük mindenkinek, akik
megtisztelték a rendezvényt.
Vígné Kerekes Magdolna

Művelődésházi staféta
A nyársapáti Nőnap alkalmából
rendezett helyi ünnepségnek
volt egy kedves plusz mozzanata
is. Az AMK vezetőnője, a
Nyársapáti
Polgármesteri
Hivatal és az ünnepség résztvevői
köszöntötték nyugdíjba vonulása
alkalmából Nagyné Kovács Évit,
aki évtizedekig és számtalan szerepkörben tevékenykedett
Nyársapát közéletében. Ebből az alkalomból készítettem
vele riportomat az itt eltöltött évekről, tapasztalatairól,
élményeiről.
Mikor jöttetek a faluba, honnan, és milyen feladatokat láttál
el munkád során?
Érettségi után, - nagykőrösi lakosként - 1982-ben kerültem
a Hivatalba, vagyis akkor még a Tanácsházára igazgatási
előadóként. Sokféle munkát végeztem, a gyámügyektől a

földügyig, az állategészségügyi és az iparral kapcsolatos
ügyintézésig, de mindig az emberek segítése volt a
legfontosabb a számomra. Anyukáméknak zöldségboltjuk
volt Nyársapáton, innen az ismeretség. Nagyon barátságos
embereket ismertem meg, és tetszett a kis településekre
jellemző közvetlenség, segíteni akarás, bizalom és
érdeklődés is
Mi motivált benneteket, hogy ide települjetek?
Vettünk egy építési telket, és szülői segítséggel családi házat
építettünk rá. 1989-ben testvéremmel együtt költöztünk
a faluba. Az első időszak olyan volt, mintha nyaraltunk
volna. Fantasztikus szomszédokat kaptunk, barátságokat
kötöttünk. A szüleinknek biztosan nehéz volt, hiszen mind
a ketten egyszerre hagytuk el a szülői házat. 1990-ben
mentem férjhez és Zolit is ugyan olyan szívesen fogadta
a falu, mint bennünket. Kisfiunk, Ádám 1993-ban már ide
született. Élete utolsó éveit nagyapánk is velünk töltötte,
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Ő is jól érezte itt magát. Nagyon szerettünk, és most is
szeretünk itt lakni. Mindannyian Nagykőrösiek voltunk, de
helyi lakosnak éreztük magunkat szinte azonnal. Befogadott
a falu bennünket.
Milyen változást, esetleg fejlődést tapasztaltál a településen
(ez lehet sokrétű: anyagi, szellemi, kulturális, társadalmi
stb.)?
Úgy gondolom, hogy egy települést a lakói határoznak
meg. Amikor ide költöztünk, szinten minden utca földes
volt és nem volt telefonunk sem, de mégsem éreztem
azt, hogy „elmaradott” településre kerültünk, sőt!
Nyársapáton mindenki ismerte egymást, és mindenki
köszönt mindenkinek, egy bizonyos tisztelet jellemezte
a falusi lakosságot, amit Nagykőrösön nem tapasztaltam.
Odafigyeltek mindenkire, a gyerekek nyugodtan mehettek
egyedül a közeli óvodába és az iskolába.
Hatalmas változás, fejlődés valósult meg 40 év alatt, ezt
mindannyian tudjuk és tapasztaljuk. Szinte eltűnt a falu és
a város közötti különbség, hiszen szinte minden van, ami
a szomszédos városokban elérhető. Víz, gáz, szennyvíz,
szemétszállítás, telefon, internet, minden intézményünk
felújított, szép, modern, és már bölcsődénk is van. Nagyon
népszerűek a rendezvényeink, ahol minden korosztály
megtalálhatja a szórakozását. Sajnos a Covid sok mindent
megváltoztatott, az emberek bezárkóztak, eltávolodtak
egymástól, amin változtatnunk kellene. Nem mindent
írhatunk a járvány számlájára, emberi kapcsolatainkban
nyitnunk kellene egymás felé.
Nagyon sok jelentős falusi rendezvényt moderáltál, hangod
kellemes és megnyugtató. Szeretted ezt csinálni – miért?
Férjem betegsége miatt ápolási díj mellett 2010. májusától
4 órában a művelődési házban dolgozom, dolgoztam.
Nagyon szerettem ezt a sokrétű, az emberek igényeit
kiszolgáló, sok szervezési feladatot is tartalmazó munkát.
Úgy érzem, hogy itt teljesedtem ki. Szeretem az embereket
– legyenek gyerekek vagy idősek - és szeretek együtt,
csoportban dolgozni, segíteni. A hírmondó szerkesztése
és a rendezvények lebonyolítása team munka, melyben
minden munkatársunk szívesen vett részt, mindenki ott
tevékenykedett, amiben a legjobb volt. Én nagyon szeretek
beszélni, ezért boldogan vállaltam ezt a feladatot.
Legkedvesebb,
legérdekesebb,
legemlékezetesebb
történeted, eseményed Nyársapáton (lehet több is).
A helyi újságunk írásakor sok interjút készítettem
lakosságunk időseivel, azokkal, akiknek sokat köszönhetünk,
akikre valamiért felnézhetünk, különleges munkájuk volt,
és sokakat érdekelhetett az az információ, amit elmeséltek.
Ez egy nagy bizalom volt felém, amit köszönök. Senkit sem
szeretnék kiemelni, a beszélgetések mindegyike élmény
volt, sokat adott nekem, és remélem, az olvasóknak is.
2013-ban a Lecsófesztiválhoz kapcsolódóan országos
borverseny zajlott Nyársapáton, melynek szervezési munkáit
polgármester úr rám bízta. Ilyen jellegű rendezvény még
nem volt községünkben, éppen ezért nagy feladatot jelentett,
ami nagyon jól sikerült hála munkatársaim segítségének.
Talán ez volt a legsokszínűbb, legnagyobb felelősséget
kívánó munkám, amire nagyon szívesen emlékszem és sok
barátot is szereztem közben.
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Milyen terveid vannak a nyugdíjas éveidre?
2022. június 30-tól leszek nyugdíjas és remélem, hogy sok
boldog, egészségben töltött, mozgalmas év van még előttem.
Nem szeretnék teljesen elszakadni a művelődési háztól,
szívesen segítek a nagy rendezvények lebonyolításában, ha
kérik, mert nagyon szerettem ezt a munkát.
Fiamék gyermeket szeretnének, alig várom már, hogy
legyen unokám, akivel játszhatok és „elronthatom” majd,
mint minden nagymama.
Férjem betegsége miatt sajnos napi gondozási, ápolási
feladataim is vannak, nem unatkozom. Így, hogy itthon
vagyok, több időt tudunk együtt tölteni, beszélgetni, közös
dolgainkról elmélkedni, közösen szeretnénk kirándulgatni.
Van-e olyan elképzelésed, hogy némely pontokon azét
kapcsolódsz a közélethez?
Ezen még nem gondolkodtam. Ha lehetőségem, időm
megengedi, szeretnék bekapcsolódni a nyugdíjas klub
munkájába. Természetesen férjemet, Zolit is bevonnám,
hiszen számára is szükséges a kikapcsolódás.
Sok szállal kötődsz a szakrális, spirituális dolgokhoz,
van-e elképzelésed, mit lehetne tenni ezen a téren a
felvilágosításért?
A Hit nagyon fontos az életemben. Nem vagyok rendszeres
templomba járó, de azt nagyon fontosnak tartom, hogy
közösségeket alkossanak a hasonló gondolkodású emberek,
melynek egyik fő színtere a templom és az együtt imádkozás.
Sok dolog van a világunkban, amit emberi ésszel felfogni
nehéz, de az új el- és befogadása sok ajándékot rejthet.
Az emberekre nem lehet semmit rábeszélni. Mindenki
higgyen abban, ami számára a legfontosabb, legyen az az
Isten, önmaga vagy egy példakép. Talán a legfontosabb
az, hogy hogyan élünk, a példamutatás. Egy nagyon bölcs
ember azt mondta nekem egyszer, hogy annyit mutass meg
önmagadból, amit a környezeted elvisel. Ezt tartom mindig
szem előtt, ekkor nem érhet semmi baj.
Véleményed szerint miben kellene előre lépni a jövőben a
falunak?
Lehet, hogy naivnak tűnök, de én igazán szeretek mindenkit,
és azt szeretném, ha az emberek újra visszatérnének a
régi falusi hagyományokhoz. Ahhoz, hogy megértésben,
szeretetben éljenek együtt. Segítsék egymást, újra
beszélgessenek a szomszédok az utcán és a bolt előtt.
Köszönjenek egymásnak, és erre tanítsák meg a gyerekeiket
is. Gondjaikat vitassák meg, és az ellentétes oldalon állók ne
ellenségként tekintsenek a másikra. Összefogással sokkal
többre megyünk.
Köszönöm Évinek az értékes gondolatokat, és hogy
elfogadta a cikk megírásához a felkérésemet. Köszönjük
áldozatos munkáját, empatikus személyiségéből fakadó
kedvességét Elkövetkező nyugdíja éveire jó egészséget,
tartalmas elfoglaltságot és áldást kívánunk.
A következő számban szeretnék Vígné Kerekes
Magdolnával egy hasonló riportot készíteni, mivel ő
veszi át a művelődési ház szervezői munkáját. Terveiről,
elképzeléseiről szeretném majd faggatni.
A stafétázók Évi és Magdi, a stafétabot pedig Nyársapát
kulturális élete lesz.
Tisztelettel: Tóth Tibor
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Adománygyűjtés
Március első napjaiban Nyársapátról is segélyszállítmány
indult az ukrajnai menekültek számára. Az akció elindítójával
és végrehajtójával, Rácz Norbival beszélgettem erről.
- Milyen apropóból, miért indítottad el a gyűjtést?
- A híradások számomra és a párom számára is megrendítő
képsorai, a tragikus emberi sorsok láttán döntöttem el,
hogy tennem kell valamit. Először megkerestem Kis
Miklós polgármester urat, hogy adományokat szeretnék
gyűjteni, tud-e segíteni azok elszállításában a hivatal
mikrobuszával és sofőrrel. Ő támogatta az ötletemet és
megígérte a mikrobuszt, ha akkora mennyiségű adomány
gyűlik össze, hogy szükség van rá. Ezután a Facebookon kértem segítséget, ebben sógornőm Ruppel Erika is
segített. Február 26-án jelent meg a felhívás, ettől kezdve
folyamatosan csörgött a telefonom, az utolsó két gyűjtési
napban még éjfél körül is kerestek felajánlásokkal.

amire szükségük volt. Például egy perc alatt elvitte egy
anyuka az általunk vitt babakocsit, karjában az egyéves
gyermekével. Nagyon megható és jóleső érzés volt látni
az örömét. A pályaudvaron egy Kijevből érkező vonatot
vártunk, amely 140 perces késéssel meg is érkezett. A
sokszáz menekülő között 200 fogyatékos gyerek is érkezett
a szerelvénnyel. Összeszorult a szívünk. Az adományunk
szinte pillanatok alatt elfogyott. Nagyon jó érzés volt látni
a hálás arcokat. Ezzel a felemelő élménnyel indultunk és
érkeztünk haza. A Facebook-on közzé is tettünk néhány
fotót az eseményről, és őszintén megmondom rosszul esett,
hogy negatív kommenteket is kaptam. Például azért, mert
egy színesbőrű diáklánnyal fotózkodtam, a kommentelő
szerint migránssal. A lány Kijevben tanuló egyetemista volt,
aki Magyarországon keresztül menekült vissza a hazájába.
Erről ennyit.

- Tudod-e hányan ajánlottak fel adományokat?
- Szám szerint nem, de nagyon sokan: cégek, civil
szervezetek, magánszemélyek, boltok, éttermek, pékségek,
gazdák Nyársapátról és Ceglédről is.

- Megköszönöm neked, hogy, magánemberként elindítottad
és végig is vitted ezt a humánus cselekedetet, és azt
gondolom, hogy az adományokért hálás arcok látványa
marad meg benned, és a jó érzés, hogy segíteni tudtál.
Tervezel-e még hasonlót a jövőben?
Igen, úgy gondolom, és ha eldöntöttem, hogy mikor,
erről majd tájékoztatást adok. Végül köszönetet mondok
Nyársapát Község Önkormányzatának és a polgármester
úrnak az autóért és a sofőrért, minden adományozónak a
felajánlásokért és mindazoknak, akik valamilyen segítséget
nyújtottak, elkísértek ezen az úton. Szeretném, ha az általam
kiválasztott versidézet mottóul bekerülne a cikkbe.

- Mekkora mennyiségű adomány gyűlt össze? Mik voltak
ezek?
Súlyra másfél tonna. Volt tartós élelmiszer, zöldségféle,
gyümölcs, tisztálkodási szer, ruhanemű, játék. Végül annyi
felajánlás jött össze, hogy még egy mikrobuszt kellett
szereznem. Ezt a segítséget végül egy nagyon jó barátom
ajánlotta fel. Március 2-án hajnalban aztán elindultunk a
polgármesteri hivatal és a barátom mikrobuszát megrakodva
a négyórás útra. Még ekkor is vettünk fel adományt. Köszönöm a beszélgetést, és csak remélem, hogy hamar
véget ér ez a háború és nem lesz sokszor szükség ilyen
Cegléden a pékek friss pékárut adtak.
tevékenységre.
- Mi lett a szállítmány sorsa, hova került?
Kun Magdolna: Béke volna jó /részlet/
- A záhonyi határrendészettel egyeztettem folyamatosan a
Béke volna jó, Uram, egy szebb és jobb világ,
gyűjtés alatt, utoljára az indulás reggelén. Ők Záhonyba
olyan világ, hol ismernék a szeretet szavát.
irányítottak minket, ahol a záhonyi polgármester úr
Ahol minden ember tudná milyen érzés az,
fogadott, majd irányított minket a pályaudvarra. Ott a
mikor beléd vetett hitünk virágot fakaszt.
humánszolgáltatók vezetőjével egyeztetve kezdtük el a
kipakolást, illetve odahívtunk embereket, és vihették azt,
Vígné Kerekes Magdolna
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Önnek csak 1 %... nekünk nagy segítség lehet
Kedves Népdalkedvelő Barátunk, Ismerőseink!
Tisztelt Támogatóink!
Népdalkörünk 2018-tól egyesületként működik,
önállóságunkat az elnyert pályázati forrásokból
igyekszünk biztosítani, de nagy örömmel vennénk,
ha befizetett adója 1 %-ával támogatná értékmegőrző
munkánkat, ezzel segíthetné egyesületünket céljai
megvalósításában,
a
fellelhető
népdalkincsek
megőrzésében, elért színvonalunk megtartásában,
népdalszerető közösségünk erősítésében.
Adószámunk 18979787-1-13, egyesületünk neve:
Nyársapáti Népdalkör.
Köszönjük!

Testületi ülésen történt...
Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2022. március 31-én rendkívüli ülést tartott. Az
előző ülésen a képviselő-testület döntött arról, hogy a
közétkeztetés szolgáltatójának kiválasztására pályázatot ír
ki. A pályázatok beérkezésének határideje 2022. március 1.
12.00 óra volt. A pályázati határidőre összesen 2 db érvényes
pályázat érkezett be a Kisméhecske Kft. és a Stenzl-House
Kft. részéről. A benyújtott iratok áttanulmányozását és
az ajánlatok értékelését követően az érvényes ajánlatok
közül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot a
Kisméhecske Kft. ajánlattevő nyújtotta be. Képviselőtestület egyhangú szavazattal döntött arról, hogy 2022.
április 01-jétől Nyársapát község közigazgatási területén
gyermekétkeztetés biztosítására a Kisméhecske Kft. (2700
Cegléd, Dessewffy u. 86.) szolgáltató pályázatát fogadja
el, mint legkedvezőbb érvényes ajánlatot. Az egyebek
napirendi pontjában polgármester úr tájékoztatta a testületet
az elmúlt időszak eseményeiről, pályázati beruházásairól.
Elmondta, hogy ünnepélyes keretek között megtörtént a
két csoportos bölcsőde átadása. A település egy nagyon
szép, igényes épülettel lett gazdagabb, örül, hogy a nagy
építőipari áremelések előtt sikerült az építkezést befejezni.

Folytatásban beszélt az orvosi szolgálati lakás, valamint
a közösség ház felújításáról. Tájékoztatta a képviselőket,
hogy a Posta utcai játszótér területére és a bölcsőde udvarára
3-3 nagyobb méretű fa került elültetésre.
Kis Miklós polgármester
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Hirdetmény
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2022/2023-es nevelési évre az
ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE
Nyársapát községben a következő időpontokban történik:

2022. május 2-án (hétfő) 8.00-16.00 óra
2022. május 3-án (kedd) 8.00-16.00 óra
2022. május 4-én (szerda) 8.00-16.00 óra
2022. május 5-én (csütörtök) 8.00-16.00 óra
2022. május 6-án (péntek) 8.00-16.00 óra
Helye:
Nyársapáti Általános Művelődési Központ Elek Apó Óvodája 2712 Nyársapát, József A. út 22.
Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik
legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való
részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét
külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját
követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik
2022. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők)
is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Nyársapáton integrált óvodai nevelés is folyik az óvodában – a sajátos
nevelési igényű gyermekek számára - az alapító okirat szerint, a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői
véleményben foglaltak alapján.
A jelentkezéskor be kell mutatni:
•

a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi
kivonatot vagy személyi igazolványt),
•
a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),
•
a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát),
•
kedvezményekre való jogosultság igazolására szolgáló dokumentum.
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot
követő huszonegyedik munkanap.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított
tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák
esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.
A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.
Kis Miklós
polgármester
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Óvodai hírek
Kertrendezés az oviban
A nevelés nélküli munkanapon kitűzött feladataink
többségét megvalósítottuk.
Miközben az óvoda nevelőtestülete a Zöld Óvoda Pályázat
megírásán munkálkodott, addig a többi kolléga és a kedves
szülők az udvarunkat szépítették és rendezték.
Köszönjük az autógumi felajánlást Tóth Gábornak.

HÁLÁS KÖSZÖNET segítőinknek:
Nemes Lórándnak, Kormány Erikának, Farkas Zoltánnak,
Ruppel Erikának és Sipos Árpádnak.
A felajánlott raklapok megérkeztek, várjuk azon lelkes
apukák jelentkezését, akik segítenének ezekből virágtartókat
készíteni.
Az óvoda dolgozói

Iskolai hírek

Körzeti labdarúgó diákolimpia
A Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskola volt
a házi gazdája a IV. korcsoportos körzeti labdarúgó
Diákolimpiának. Rövid felkészülés után izgatottan várta
mindenki a nagy napot. Önzetlen segítőkből sem volt hiány. A
Nyársapáti Szabadidő Sportegyesület tagjai szabad idejüket
nem sajnálva segítették a színvonalas versenyrendezést.
Kocséri, abonyi és törteli iskolák diákjai és tanárai érkeztek
hozzánk. Körmérkőzések által minden csapat összemérhette
tudását, összesen hat meccsen szurkolhattak iskolánk
diákjai. Nyársapát először Törtellel szemben mutatta meg
tudását, melynek végeredménye 5:1 lett a fiúk javára. Végig
összeszedetten és magabiztosan játszottak.
A következő mérkőzést Abony ellen játszották. Az ellenfél
határozott játéka gyorsan és sok gólt eredményezett. A
második félidőre már javult a helyzet, de végül 5:2-re
kikaptak.
Utolsó meccsüket Kocsér ellen játszották, ami az előzmények

alapján könnyű mérkőzésnek ígérkezett. Sajnos nem alakult
a papírforma szerint, Kocsér nyert 3:2-re.
Érdekes helyzet alakult ki a pontversenyben. A négy
csapatból Abony tarolt, minden mérkőzést megnyert, mellyel
továbbjutottak a területi döntőbe. A további helyezésekről
a lőtt gólok száma döntött. Ennek köszönhetően iskolánk
csapata II. helyezést ért el a körzeti labdarúgó Diákolimpián.
Gólszerzők: Petrik Csaba, Ludvig Zsombor, Krenyóczi
Martin, Mócza Roland.
Ezúton is szeretném megköszönni Pásztor Ádám és Víg
Viktor segítségét.
Lelkes támogatásukkal Nyársapáton ismét fellendült a
sportélet, amihez igyekeznek megteremteni a legjobb
körülményeket. Az edzőknek köszönhetően a csapatok
folyamatos fejlődése látható, remélhetőleg minél tovább.
Szabó Ágnes
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Március 15-ei ünnepség Nyársapáton
Mint minden évben, most is a Nyársapáti Mátyás Király
Általános Iskola diákjai szereplésével emlékeztünk az
1848. március 15-ei eseményekre.
Az ünnepség az iskola udvarán kezdődött, ahol Horváth
Dóra - iskolánk igazgatónője - köszöntötte a jelenlévőket,
majd a 4. osztályosok zenés, mozgásos játékával folytatódott
a műsor.
A diákok és a község ünneplői az általános iskola bejáratától
indulva – mely a Pilvax kávéház volt - járták végig a
helyszíneket. A menet a templom előtt állt meg először,
ahol a Nemzeti Színház lépcsőjén mondta el Petőfi Sándor
a Nemzeti dal c. versét. Indultunk tovább a parkolóba, ahol
a Városháza előtt történteket elevenítették fel a szereplők.
Átmentünk „Budára” a Helytartótanácshoz – Egészségház

előtti parkoló -, ahol kiszabadították Táncsics Mihályt.
Énekszóval vonultunk egészen a Szarka-kúriáig, ahol
a Nemzeti Színházban történteket mutatták be iskolánk
diákjai.
Köszönjük a felkészítőknek – Dancsó Rozáliának, Dobozi
Juliannának, Tóthné Bognár Eszternek és Törökné
Kurdics Máriának - a diákoknak és a hozzájuk csatlakozó
Nyársapáti Népdalkörnek, hogy színvonalas szereplésükkel
ismét emlékezetessé tették nemzeti ünnepünk forradalmi
történéseit 2022. március 11-e délutánján.
Köszönjük Csiló Attilának, hogy lovaskocsijával felvezette,
Győri Gábornak, hogy kísérte a menetet.
Kiss Andrea
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Művelődési ház hírek
Kedves nyársapáti kismamák és anyukák!
Így, hogy a Covid-19 járvány okozta korlátozásoknak vége információkat a klubról, és az összejöveteleinkről.
van, újra indul a Nyársapáti Baba-Mama Klub, melyre
szeretettel hívjuk és várjuk azokat, akiknek 0-3 év közötti
Csatlakozzatok hozzánk!
gyermeke van, vagy még a szívük alatt hordják csemetéiket!
Várunk mindenkit sok szeretettel!
Találkozóink MINDEN héten CSÜTÖRTÖKÖN 10 órától
Baba-Mama Klub Csapata
kezdődnek a művelődési ház nagytermében. Kötetlen
játékokkal, beszélgetéssel telik a délelőtt, illetve tervben
vannak foglalkozások megszervezése is (pl: zenés,
mondókázós, verselős babatorna, kézműves foglalkozások,
babamasszázs, előadások, beszélgetések különböző
szakemberek bevonásával...).
Ha kedvet kaptál, szeretettel vár téged és gyermekedet egy
klassz, vidám csapat!
A Facebookon is megtaláltok minket, csoportunk neve:
Nyársapáti Baba-Mama Klub. Itt találhattok részletesebb

Online jelmezverseny
A Könyvtár Nyársapát facebook oldalon jelmezversenyt
hirdettünk a
• 0-3 évesek,
• az óvodások,
• az alsósok és
• a felsősök kategóriájában,
melyre március 15-ig vártuk a nyársapáti gyerekek farsangi
fotóit. Nagyon sok fotó érkezett a jobbnál-jobb jelmezt viselő apróságokról, amit mindenkinek köszönünk!
A zsűri név nélkül, csak a beküldött fotók alapján értékelt.

A 3 tagú zsűri döntése alapján a legötletesebb
jelmezek az alábbiak:
• 0-3 éves: Pillangó (Podmaniczky Zoja)
• óvodás: Méhecske (Gödény Fanni)
• alsós: Kotta lány (Hencz Barbara)
A nyeremény kategóriánként egy szabadon választott
családi Russo pizza.
Gratulálunk, és jó étvágyat kívánunk a nyerteseknek!
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Birkózás
Február 12-én a pesterzsébeti Kruj Iván Sportcsarnok adott
otthont a felnőtt és U23-as Európa-bajnokság kötött és
szabadfogású válogató versenyének. A Nyársapáti SZSE
3 fővel képviseltette magát a kötöttfogású mezőnyben.
Kecskeméti Krisztián ezúttal egy súlycsoporttal fentebb a
63 kg döntőjében szoros mérkőzésen 3-1 arányban maradt
alul, de a többi mérkőzésen nagy különbségű magabiztos
győzelmet aratott. Ezzel eldőlt, hogy az U23-as EB-én 60
kg-ban, a budapesti felnőtt EB-én pedig 63 kg-ban képviseli
hazánk színeit. Tóth Levente ugyan 4. lett 63 kg-ban, de
mivel Krisztián a plovdivi U23-as EB-én 60 kg-ban indul és
csak felnőttek végeztek előtte, így az U23-as EB. indulási
jogát a 63 kg-ban Ő vívta ki.
Eredmények

diák II.
diák I.
serdülő

1. Csontos Bálint
26 kg 3. Czakó Bence
29 kg 2. Csontos Bence
29 kg 3. Báger Dorina
32 kg 1. Csontos Pál
62 kg 2. Báger Barbara

55 kg 4. Kecskeméti Dávid
63 kg 2. Kecskeméti Krisztián
4. Tóth Levente

Kecskeméti Krisztián

32 kg 2. Csontos Pál

Március 5-én a Kiskunfélegyháza Városi Sportcsarnokában
került megrendezésre az U15 korosztály válogató versenye
az Európa-bajnokságra. A Nyársapáti SZSE fiataljai is
harcba szálltak a címeres mezért folytatott küzdelem
első állomásán. Szombaton a lányok mezőnyében Báger
Barbara az 58 kg-ban 4 győzelmet követően állhatott fel
a dobogó legmagasabb fokára. Ezzel nagy lépést tett a
címeres mez megszerzéséért. A válogatottságért a hátralévő
két válogatóból még egyet kell megnyernie. Molnár Vivien
az 54 kg-os mezőnyben az 5. helyen végzett.
Eredmények
női

Eredmények
gyermek

Pap Ferenc

Február 20-án Somogyjádon került megrendezésre az
idei év első országos bajnoksága. A 45 szakosztály 155
versenyzőjét felvonultató viadalon a diák I. korosztály
szabadfogásban mérte össze a tudását. A Nyársapáti
SZSE fiataljai közül ketten vívták ki a jogot az országos
bajnokságon való indulásra. A 32 kg-ban Csontos Pál a
döntőig menetel, de ezúttal nem sikerült a végső győzelem.
Így Pali az előkelő 2. helyen végzett.
Eredmények

az indulás jogát a diák I. országos bajnokságra a 32 kg-ban.

Csontos Pál

54 kg 5. Molnár Vivien
58 kg 1. Báger Barbara

Március 19-én, szombaton rendezték a diák I. kötöttfogású
Területi bajnokságot és a meghívásos szabadfogású
gyermek, diák II. és serdülő Tarjáni János emlékversenyt
Abonyban. A Nyársapáti SZSE fiataljai is képviseltették
magukat minden korosztályban. A nyársapátiak végül 6
érmet szereztek a megmérettetésen és Csontos Pál kivívta

Báger Barbara
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Született:
Peterman Milán és Kiss Tamara Nyársapát, Széchenyi u. 4/A.
szám alatti lakosok DARINKA
nevű gyermekük 2022. március
22-én.
Pap Zoltán és Fónagy Adrienn
Nyársapát, József Attila út 41.
szám alatti lakosok OLÍVIA nevű
gyermekük 2022. március 22-én.
Köszöntjük az újszülötteket!

Házasságot kötött:
Molnár Csaba és Gulyás Edina
Terézia 2022. március 25-én.
Hencz József és Bozóki Erzsébet
Ilona 2022. március 26-án.
Gratulálunk!

Közérdekű telefonszámok:
Orvosi rendelő:
53/389-003
dr. Fekete László:
70/771-8955
Fogorvosi rendelő:
53/369-918
Védőnői szolgálat:
30/340-3349
Családsegítő szolgálat:
53/310-003

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

Anikó Fodrászat
Fodrászat:
hétfő-szerda-péntek:
délután
kedd-csütörtök-szombat:
délelőtt
Bejelentkezés a
fodrászüzletben valamint a
06-20-485-2913, 53-389-106
telefonszámon.

Győri Gábor r. zászlós,
körzeti megbízott
telefonszáma:
70/492-0784
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Masszázst, pedikűrözést vállalok. Pedikűrözésnél igény
esetén házhoz is szívesen kimegyek. Valamint kisebb
varrási problémájával is kereshet bizalommal.
Időpont egyeztetés alapján szeretettel várom régi és új
vendégeimet.
Elérhetőségem: 06-70/5766859; Balogné Rita

Gépi árok ásás! Földmunka, tereprendezés, kerítés,
házalap kiszedését, fatuskó kiásását, kiemelést, közmű
árkok, valamint vízóra akna, medence és kerti tó helyének
elkészítését vállaljuk. 7500 Ft/óra + áfa
Fuvarozás, áruszállítás!
3,5 tonnás kisteherautóval fuvarozást vállalunk:
•
•
•
•
•
•

költöztetés
áruszállítás
ömlesztett áru szállítása
sóder
homok
sitt

Elérhetőség: 06/70 340 86 46

NYÁRSAPÁTI HÍRMONDÓ
KIADJA: Nyársapát Község Önkormányzata
FELELŐS KIADÓ: Kis Miklós polgármester
FŐSZERKESZTŐ: Kiss Andrea
SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:
Dombovári-Godó
Zsuzsanna, Kiss Andrea, Vígné Kerekes Magdolna
FOTÓK: Kiss Andrea, Makó András, Varga Irén
E-MAIL: polgarmester@nyarsapat.hu
A 151. SZÁMTÓL KEZDŐDŐEN A HÍRMONDÓ
TELJES SZÖVEGE
AZ INTERNETEN IS OLVASHATÓ.
www.nyarsapat.hu címen.
CÍM: 2712 Nyársapát, Arany János utca 11.
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: B/PHF/1171/P/1993.
KÉSZÜLT:
APÁTI NYOMDA
2700 Cegléd, Csatorna utca 8.
500 példányban megjelenő
INGYENES tájékoztató kiadvány.

