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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK
VÁLASZTÁSA

A köztársasági elnök az országgyűlési képviselők 2010. évi
általános választásának első fordulóját 2010. április 11. nap-
jára tűzte ki.
A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az aján-
lószelvénnyel együtt  2010. február 8. és február 12. között
kell megküldeni a választópolgároknak. A névjegyzéket
2010. február 10-től  február 17-ig lehet megtekinteni a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. A névjegyzékből való
kihagyás, törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt
2010. február 10-től február 17-én 16 óráig lehet kifogást
benyújtani.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a választópolgár
a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől
2010. március 19-én 16 óráig kérheti.

dr. Bicskei Krisztina  jegyző, helyi választási iroda vezetője

TISZTELT  ADÓZÓK!
Februárban minden érintettnek postázzuk, illetve eljuttatjuk a
helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, építményadó,
iparűzési adó) és a gépjárműadó 2010. első félévi befi-
zetéséhez szükséges csekkeket. A nyársapáti lakosok adó-
jukat a Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet helyi fiókjában,
vagy annak ceglédi központjában (Cegléd, Eötvös tér 6.)
fizethetik be, a hozzájuk eljuttatott fehér színű befizetési
csekkeken.
A magánszemélyek kommunális adójának összege nem
változott. A belterületi lakások, telkek után ingatlanonként
4.500 forintot, a külterületi lakásokért 3.000 forintot, a
külterületi nem lakás céljára szolgáló építményekért 6.000
forintot kell fizetni. Az üzlet, műhely vállalkozás telephelye
után 7.500 forint az adó összege. Azoknak az ingatlan-
tulajdonosoknak, akik a község területén építési telket, lakást,
külterületi építményt vásároltak, bevallási kötelezettségük
van. Ezt a Polgármesteri Hivatalban, erre rendszeresített
nyomtatványon kötelesek megtenni.
A lakásokat nem érintő építményadó mértéke ebben az
évben is 250,- Ft négyzetméterenként.
A helyi iparűzési adó továbbra is az Önkormányzat bevételét
képezi. A 2010. év átmeneti időszak. A 2010. március 15-i
előleget és a 2010.május 31-én esedékes elszámolandó

különbözetet még az önkormányzati adóhatósághoz kell
rendezni. A 2009. évről bevallást (2010. május 31-ig) az
önkormányzathoz kell benyújtani. Az állami adóhatósághoz
(APEH) a 2010.szeptember 15-én esedékes előleget kell
majd fizetnie a vállalkozásoknak. Az iparűzési adó mértéke
változatlanul a nettó árbevétel 1,7 százaléka.
2010.január 1-től módosult a gépjárműadóról szóló 1991.évi
LXXXII.törvény. A gépjárműadó összege 15 százalékkal
emelkedik. A fizetendő adó összegéről minden gépjárműadó
fizetésére kötelezett – gépjárművenként – határozattal értesül.
Személyszállító gépjármű után a gépjárműadó mértékét a
gépjármű életkora és teljesítménye határozza meg. A gyár-
tási évben és az azt követő 3 évben 345 Ft/kW, a 4-7. évben
300Ft/kW, 8-11. évben 230 Ft/kW, 12-15. évben 185 Ft/kW,
a 16. évben és az azt követő években 140 Ft/kW.
Tehergépjárművek, pótkocsik után az adó mértéke az adó-
alap (a raksúly ötven százalékával növelt önsúly) minden
megkezdett 100 kilogrammja után 1.380 Ft.
A helyi adók és a gépjárműadó első félévi összegét 2010.
március 15-éig kell befizetni. A borítékok csak az első
félévi adók befizetéséhez szükséges csekkeket tartalmaz-
zák. Az esetleges hátralékokról az előző évben postázott
csekkek érvényesek.
Kérem, esedékes adójukat szíveskedjenek a törvényes határ-
időig befizetni.

Dr. Bicskei Krisztina jegyző

MEGHÍVÓ
A Nyársapáti Gazdakör

2010. február 27-én 19 órától
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rendez a művelődési ház nagytermében.
A finom vacsoráról az APÁTI Bisztró gondoskodik.

A zenét Tar Zoltán szolgáltatja.
Jegyek 2.500 Ft-os áron elővételben kaphatók

Mészáros Istvánnál (20/917-0460) és
Kis Miklósnál (30/330-4828).

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!
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POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSA,

TELEFONSZÁMAI
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri
Hivatal ügyfélfogadása az alábbi:

HÉTFŐ: 8 – 12 óráig és 13 – 18 óráig
KEDD: nincs ügyfélfogadás
SZERDA: 8 – 12 óráig
CSÜTÖRTÖK: nincs ügyfélfogadás
PÉNTEK: 8 – 12 óráig

A hivatal dolgozóit a következő telefonszámokon érhetik
el:
Kis Miklós polgármester 589-202

389-111/12 mellék
dr. Bicskei Krisztina jegyző 589-203

389-111/13 mellék
FAX 389-111/15 mellék
Nagyné Kovács Éva 389-111/11 mellék
Regdon Jánosné 389-111/14 mellék
Héjjas Sándor 389-111/16 mellék
Varga Dánielné 389-111/17 mellék
Hegyközség irodája 389-111/18 mellék
Erdős Benőné 389-111/19 mellék
Pintér Lászlóné 389-111/20 mellék
Telefonhíváskor nem kell végigvárni a szöveget, a Polgár-
mesteri Hivatal bejelentkezése után azonnal lehet a
mellékszámokat is billentyűzni.

Dr. Bicskei Krisztina jegyző

FELHÍVÁS

Az ÖKOVÍZ Kft. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy
Nyársapáton 2010. első negyedévében az alábbiak szerint
alakul a házhoz menő szelektív gyűjtés rendje:
2010. február 19. (péntek), 2010. március 19. (péntek).
A fentieknek megfelelően, a zsákban kihelyezett műanyag
PET palackokat kérjük, szíveskedjenek a fenti időpon-
tokban kihelyezni! További fontos információ, hogy a házhoz
menő szelektív gyűjtést 2010. január 1-től az ÖKOVÍZ Kft.
„Házhoz menő szelektív gyűjtés” felirattal ellátott
hagyományos, tömörítős kukásautóval végzi.
Figyelem! Az adott begyűjtési napon társaságunk házhoz
menő szelektív gyűjtést végző kukásautója kizárólag a mű-
anyag PET palack hulladékokat gyűjti be!

ÖKOVÍZ Kft.

TISZTELT OLVASÓK!
Fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy Nyársapáton már
5. éve van lehetőség arra, hogy a környezetünket védve
szelektíven gyűjtsük, illetve a parkolóban elhelyezett
konténerekben helyezzük el a háztartásban keletkezett pa-
pírt, PET palackot, üveget és a fémhulladékot.
Az ÖKOVÍZ Kft. azért, hogy minél több ilyen jellegű sze-
méttől megóvja a környezetet, nemcsak az úgynevezett
gyűjtőszigetes, hanem a házhoz menő, illetve az intézményi
szelektív gyűjtést is bevezette községünkben.
Annak érdekében, hogy minél többen éljünk ezzel a lehe-
tőséggel, a Hírmondóban és a honlapon való folyamatos meg-
jelenéssel kívánnak minél teljesebben tájékoztatni bennünket
a szelektíven gyűjthető hulladékok köréről, a helyes gyűjtési
módokról, a hulladékok útjáról, az újrahasznosításról, a
hulladékból készült termékekről, illetve aktuális informá-
ciókkal látnak el a lomtalanításról, az elektronikai hulla-
dékgyűjtésről, veszélyes hulladékok elhelyezési lehetősé-
géről stb.
A környezetvédelem nálunk, a saját családunknál kezdődik.

Tennünk is kell érte, nem csak várni, hogy a nagyhatalmak
aláírják-e azokat a létfontosságú szerződéseket, amelyek
megmenthetik a Földet! Nekünk sem, de unokáinknak biz-
tosan nem mindegy, hogy a jövőben magas szeméthegyeket
látnak majd maguk körül, vagy az újrahasznosítható anyagok
szelektív gyűjtésével élhetőbb emberi környezetet teremtünk
a számukra itt Nyársapáton is!

Kis Miklós polgármester

FEBRUÁR ELEJÉN INDUL A SZAKISKOLAI

ÖSZTÖNDÍJ-PROGRAM

A hiányszakmákban tanuló hallgatók számára szakiskolai
ösztöndíj-programot indít a kormány február elsején, amely-
re mintegy 2,1 milliárd forint áll rendelkezésre.
Az első szakaszban, februártól nyár végéig egységesen,
minden tanuló, akinek tanulmányi átlaga meghaladja a 2,5-öt,
10 ezer forint támogatást kaphat, ha hiányszakmában tanul.
A következő tanévtől kezdve, ami ősszel indul, a támogatás
a tanulmányi eredmény alapján differenciálódik. Jó vagy
jeles tanuló estében az ösztöndíj 25-30 ezer forintot is elérhet.
A program célja, hogy vonzóvá tegye a szakmunkás élet-
pályát, visszaállítsa a képzés presztízsét. Cél az is, hogy a
hiányszakmák felé terelje a fiatalokat, ösztönözze a képzésbe
való belépést, és ezáltal a munkaerőpiac valós szakmunkás-
igénye szerint alakuljon a képzés. Emellett cél az is, hogy a
szociálisan hátrányos helyzetű családok gyerekeit segítsék
szakmához jutni. Az ösztöndíjat a szakiskolák nappali ta-
gozatán hiányszakmát, a gazdaság által igényelt szakmát
tanuló hallgatók igényelhetik.
A Regionális Fejlesztési Képzési Bizottságok jelölik ki a
hiányszakmákat, összesen 10 szakmát egy adott régióban
minden évben. Becsléseik szerint a hiányszakmát tanulók
száma meghaladja a 17.100-at. A kormány arra számít, hogy
13-15 ezren lesznek jogosultak a támogatásra. Pl: a kőműves,
gépi forgácsoló, hegesztő, ács-állványozó szakmák az ország
valamennyi régiójában hiányszakmának számítanak.

Varjú László szakállamtitkár, Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium



HÍRMONDÓ 3. oldal

RAJZFILMET KÉSZÍTHETSZ!
A Magyar Rajzfilm Kft. megrendezi Húsvéti táborát 2010.
április 2-án pénteken és április 6-án kedden 9 – 16 óráig. A
gyerekek rajzfilmet készítenek kedvenc figurájukkal. A kész
jeleneteket CD-én hazavihetik. Filmvetítés! Gyermekszerető,
gyakorlott szakember foglalkozik a résztvevőkkel. További
felvilágosítást a 06/1/250-1355, és a 06/1/250-0432 számon
adunk.
Szívesen látjuk a gyerekeket szombatonként rajzfilmes
szakkörünkben is a tanév alatt.
www.magyarrajzfilm.hu/gyermekoktatas.html
Felnőtteknek animációsfilm-rajzoló OKJ-s képzést indít a
Magyar Rajzfilm Kft. iskolája. A képzési idő 8 hónap, heti 2
alkalommal. Választhat a délelőtti vagy az esti csoportok
között. Nyílt nap! Beiratkozás előtt betekinthet a most folyó
képzésbe. Felvételizőknek is ajánljuk. Tudását hasznosíthatja
rajzfilmstúdiókban és számítógépes munkáknál is.
Tel: 06/1/250-1355, 06/1/250-0432.
w w w . m a g y a r r a j z f i l m . h u / f e l n o t t o k t a t a s . h t m l

GAZDAKÖRI RENDEZVÉNYT TARTOTTUNK

A Nyársapáti Községi Gazdakör január 16-án tartotta éves
közgyűlését, mely egyben tisztújító közgyűlés is volt. A
rendezvényt megtisztelte jelenlétével Jakab István, a
MAGOSZ elnöke, dr. Czira Szabolcs, térségünk Fidesz-
KDNP-s országgyűlési képviselője, Velkei József, a megyei
MGSZH Igazgatóságának vezetője és Obreczán Ferenc, a
MAGOSZ főtitkára is. A Közgyűlésre meghívtuk a
tagságunkon kívül azokat a környékbeli gazdaköri elnököket
is, akik együtt dolgoztak velünk az elmúlt néhány évben. A
művelődési házban előkészített asztalok és székek kevésnek
bizonyultak, hiszen a vártnál is többen voltak kíváncsiak
vendégeink előadásaira. A Közgyűlés megvitatta az elmúlt
ciklus történéseit, megválasztotta a következő 4 év
tisztségviselőit, és módosította a Gazdakör Alapszabályát is.
Ezt követően Czira Szabolcs köszöntötte a megjelenteket, és
értékelte az elmúlt néhány évet.
Politikusként, de különösen polgármesterként jól jellemezte a
vidék és a falu jelenlegi helyzetét, ill. kifejtette, hogy a
következő kormánynak sokkal nagyobb figyelmet kell
szentelnie a falun élő fiatalokra, családokra, nyugdíjasokra. A
jelenleg regnáló kormány mindent be fog vetni annak
érdekében, hogy hatalmon maradjon. Sajnos elképzelhető,
hogy sokakat fognak a következő hetekben, hónapokban
támadások érni, de megkérte a jelenlévőket, inkább az elmúlt
8 év teljesítménye alapján ítéljék meg a képviselő-jelölteket.
Jakab István felszólalásában elsősorban a gazdálkodók
szemszögéből vázolta fel a problémákat és a lehetőségeket.
Véleménye szerint az elmúlt évek Európai Uniós fejlesztései
csak kis részben érték el a kis-és közepes gazdaságokat, azok
elsősorban a nagy multinacionális cégek és a régi TSZ-ek
zsebében landoltak. Felvázolta azokat a lehetőségeket,
amelyeket végrehajtva komoly esélye lenne a gazda-
társadalomnak és a vidéknek a felzárkózásra. Ehhez persze
az kellene, hogy új, vidékpárti kormány alakuljon a tavasszal.
Igaz, a pénzügyi keretek korlátozottak, de odafigyeléssel,

hitelességgel, de főleg szakmaisággal helyzetbe lehet hozni a
gazdatársadalmat. A MAGOSZ elkészítette programját, s
készen áll arra, hogy felkérés esetén végrehajtsa azt.

Az előadásokat követően tagjaink jogi és szakmai kérdéseket
tettek fel, majd ezek megválaszolása után megtekintettünk
egy növényvédelemmel foglalkozó szakember előadását is.
Érdeklődve hallgattuk, hogyan lehetséges a tavaszi fagyká-
rok ellen védekezni, és hogy mik a növényvédelem további
lehetőségei. Sajnos az idő nagyon elszaladt, és nem sikerült
teljesen befejezni az előadást, de megígértük, hogy még lesz
lehetőség tavaszig bepótolni a dolgokat. A rendezvényt
vacsorával zártuk, ahol tovább folytatódott a beszélgetés.
A visszajelzések megerősítettek abban, hogy jól sikerült a
rendezvény, ezúton is köszönet a segítőknek az önzetlen
munkáért!

Kis Miklós Zsolt

NŐNAPI BÁL
2010. március 6-án 19 órától

szerény műsorral és
vacsorával egybekötött

bált szervez a
Nyársapáti
Népdalkör.

Helye: az általános iskola
tornaterme.

Belépő: 1000 Ft/fő
Vacsora:600Ft/fő,

felszolgálása 19-20 óráig
A zenét Tar Zoltán

szolgáltatja
Vacsora rendelés Kapás Mihálynénál, Felszabadulás u.6.,

március 2-ig.
A rendeléskor a vacsora árát /600Ft/ ki kell fizetni.

A rendezvényre szeretettel várunk
minden szórakozni vágyót!
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ÁMK HÍREK

OVI HÍREK

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenki felajánlását és
segítségét mellyel hozzájárult a decemberi Mikulás Partihoz.
A rendezvény bevételéből (több, mint 80 000 Ft- ból) játékokat
vásárolt az SZMK az óvodás gyermekeknek. Köszönjük a
Polgármesteri Hivatal ajándékait is. Elmondhatjuk, hogy
igazán gazdag karácsonyunk volt, mert az IPR pályázat
keretében is sok-sok szép játékkal, könyvvel, festékkel,
ceruzával, stb gazdagodhattak óvodásaink.

Február 2- án, 1600 órakor Szülői Értekezletet tartunk.
Témáink:

- Február 13- án Jótékonysági Farsangi Partit szervez
az óvodai Szülői Munkaközösség. Reméljük jól sikerül
ez a rendezvény, ahová meglepetés műsorral készül
az ovis tánccsoport is.

- Február 26- ára terveztük az óvodai Farsangi
Mulatságot. Meglepetés vendégünk egy igazi bohóc
lesz, zenés, vidám műsorral.

- Tájékoztatjuk a szülőket az Integrációs Program I.
félévi eredményeiről.

Kérjük a szülőket, hogy a rendkívül hideg időben rétegesen
öltöztessék fel gyermekeiket!
A váltóruha megfelelő méretű és vastagságú legyen , mert ha
átnedvesedik a gyermek ruházata, át kell öltöztetnünk. Kísér-
jék figyelemmel hajuk és körmük tisztaságát is. (Csak így
szüntethetjük meg a tetvességet!)
Az Ugyeri útról a Polgármesteri Hivatal mikrobusza hordja a
gyermekeket iskolába és óvodába. Kérjük, hogy éljenek
ezzel a lehetőséggel, valamint ügyeljenek arra, hogy
gyermekük ruházata és felszerelése rendben legyen.
Tavasszal is szervezünk Project Napot. A decemberben
szervezett jól sikerült. Süteményeket és karácsonyi
ajándékokat készítettünk. Ezen a napon a szülők is részt
vehettek a programokon. Köszönjük mindenki részvételét!
Az óvodánk előterében felállított kisze bábunk reméljük,
hamar elűzi a telet.

Csehi Istvánné

ISKOLA

FARSANGI MULATSÁG
az iskolában

2010. február 12-én
pénteken 14-19 óráig.
A jelmezes felvonulás után

játékok, táncmulatság, büfé,
tombola várja az

érdeklődőket.
Belépő: a jelmezeseknek

nincs, gyermekeknek 100Ft, felnőtteknek 200Ft.

A NYOLCADIK OSZTÁLYOSOK PALOTÁS TÁNCA

A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN

2010. jan. 15-én  véget ért az első félév. Iskolánk tanulói 22-
én vitték haza a félévi bizonyítványt. Sajnos most is buktak
néhányan tanulóink közül. A bukások száma kevesebb az év
végéhez viszonyítva. 8. osztályos tanulóink túl vannak az
írásbeli felvételin. A napokban kapják kézhez az írásbeli
eredményét.
Február 12-én 14-19 óra között tartjuk az iskolában a far-
sangot.
Mindenkit szeretettel várunk rendezvényünkre.

 Palotai Lászlóné igazgató

A Karácsonyi Csillagokért Alapítvány – mint közhasznú
szervezet első alkalommal 2009. évben volt jogosult a SZJA
1 %-ának felajánlására, melyből 173.610,- Ft-ot kaptunk
adományozóink jóvoltából. Ezt az összeget Lámpagyújtó
ünnepségünk lebonyolításához és a karácsonyi dekoráció
pótlására használtuk fel.

Személyi jövedelemadója 1 %-ával ez évben is
támogathatja a

Karácsonyi Csillagokért Alapítványt a
18714904-1-13 adószámon.

Minden támogatónk eddigi és jövőbeli segítségét is
hálásan köszönjük!

Dr. Évin Sándor az alapítvány kuratóriumának elnöke

FIGYELEM!
A KASZAP Kft. AJÁNLATA!

Kutya-macska száraztáp, konzerv, kutyaszalámi akció
február 1-től  március 1-ig (-10%)

Naposcsibe, előnevelt csirke előjegyezhető!
Tüzelőanyagaink: akác tűzifa, tölgy tűzifa, bükk tűzifa 

(karikázva, hasítva, zsákolva).
És ami a tüzeléshez szükséges: kályhák, füstcsövek, balták, 

alágyújtós, koromtalanító.
Elérhetőségek:Gazda Centrum Nyársapát, Szövetkezeti u.2.

Tel.:06-30/724-92-83.
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ÁMK HÍREK

SZARKA MIHÁLY MŰVELŐDÉSI ÉS

SZABADIDŐKÖZPONT, KÖNYVTÁR

Január 22-én a magyar kultúra napján az általános iskola
8. osztályosai, az énekkar, néhány elkötelezett felnőtt és a
Nyársapáti Népdalkör közreműködésével elevenítettük fel a
világhírű magyar kultúra néhány szeletét.

Állandó programok:
Hétfő: 17-19 óráig hastánc
Kedd: 16-18 óráig jóga,

18-19 óráig aerobic,
19-20 óráig Felnőtt Énekkar

Szerda: 14-16 óráig Nyugdíjas klub, (kéthetente)
16-17 óráig Íjász szakkör,
17.30-19.30 óráig népdalkör,
19 órától hip-hop

Csütörtök: 18-19 óráig aerobic
Péntek: 14.30-15.30 óráig hip-hop
Szombat: 10-12 és 15-16 óráig hip-hop
A könyvtár szolgáltatásai – helyben olvasás, kölcsönzés,
számítógép és internet használat, nyomtatás, fénymásolás –
az alábbi időpontokban vehetők igénybe:
Hétfő:       14-18 óráig
Szerda:     14-18 óráig

Csütörtök: 14-18 óráig
Péntek: 14-18 óráig
Szombat: 10-12 óráig
Új könyveink:
Vujity Tvrtko: Menekülés a pokolból
Stephenie Meyer: Napfogyatkozás
Vámos Miklós: Anya csak egy van
Dr. Kovács Gábor: Hogyan szokjunk le a dohányzásról?
Robin Cook: Idegen test
Gyermekeknek:
Nagy Bandó András: Ringató /gyermekversek/
Brigitte Coppin: A lovagok élete
Emma Harrison: Hannah Montana
Kézműves foglalkozások :
Február 12-én csütörtökön 02.30-16 óráig Valentin napra

készíthettek ajándékot
Február 25-én csütörtökön 14.30-16 óráig tavaszi díszeket

készítünk

Meghívó
Szeretettel várjuk a

község
nő lakosait

nőnapi köszöntésre
március 8-án

16 órára
a művelődési házba.

SZÍNHÁZI ELŐADÁS

A Patkós Irma Színház előadása

2010. február 5-én

18 órakor

a művelődési házban

ŐRÜLT NŐK KETRECE
Rendezte: Andó László

A jegyek ára: 1000 Ft
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FEBRUÁRI JELES NAPOK

Február 2.Gyetyaszentelő Boldogasszony napja
Keresztény ünnep, Szűz Mária megtisztulásának emlékére.
Sok helyen tartottak ünnepi körmenetet. A szentelt gyertya
minden házban fontos volt. Keresztelésig égett az újszülött
mellett a rossz szellemek ellen. Halottak napján, húsvétkor,
karácsonykor szintén meggyújtották. Ehhez a naphoz kap-
csolódik az országosan ismert időjóslás, miszerint ha ezen a
napon kisüt a nap, a medve meglátja az árnyékát, akkor
visszabújik a barlangjába, s még negyven napig hideg lesz.
Február 3. Balázs napja
Szent Balázs püspököt a torokbetegségek gyógyítójaként
tartották számon. Emlékére alakult ki a balázsolás, balázs-
járás szokása, mely az iskoláskorú gyerekek adománygyűjtő
szokása.
Február 6. Dorottya, február 14. Bálint, február 16.
Julianna napja elsősorban időjárás és termésjósló napok.
Ha Dorottya locsog, akkor Julianna kopog, ha Dorottya
szorítja, Julianna tágítja. A Bálint napi hideg, száraz idő jó
termést hoz. Ezen a napon a szerelmesek megajándékozzák
egymást.
Február 24. Mátyás napja
Ismert időjárásjósló nap. Ha Mátyás jeget talál, akkor töri,
ha nem talál, akkor csinál. Az aznapi időjárásból lehetett
jósolni a termésre és a tojásmennyiségre is.

Vígné Kerekes Magdolna

2009 KARÁCSONYA
Gyermekkorom meséi életre keltek
A jó emberek sok-sok ajándékot küldtek
A szívekben, mint a mesében kigyúltak a fények
Ugyanúgy örültünk az ajándéknak, mint a gyermekek
Annyi áldás szálljon az életére annak aki küldte
Amennyi idős embernek könnyeket csalt a szemébe
Ebben a csomagban sok mindenkinek benne volt a lelke
Lelki szemeimmel látom, hogy az embereknek
Felragyogott az arca
Amikor rátekintettek e gazdag csomagra
Mivel ezek a mesebeli csomagok nem beszédesek
Helyettük köszönettel én közvetítek
A szeretet ünnepén felmelegítették a lelkeket
A szeretet ünnepén szebbé tették fogyó éveinket.

Özv. Pópity Lászlóné

DÍJ A SPORTSZERŰSÉGÉRT!
A Magyar Motorsport Szövetség 2010.január 23-án
Budapesten a Ramada szállodában tartott központi díjkiosztó
ünnepségén Bencsik István, a Nyársapáti Motocross Egye-
sület tagja, a TS. Integrál versenyzője kiemelkedő és szinte
egyedülálló sportszerűségének elismeréseként a MAMS
2009-es év „FAIR PLAY” díját kapta. Azt hiszem, ezzel
szintén sikerült Nyársapát és a szakosztályunk jó hírnevét
még jobban erősítenünk. Nagy örömünkre szolgál, hogy egy
versenyző megkaphatott egy ekkora elismerést. Nagyon
büszkék vagyunk rá!

Fülöp Ferenc szakosztályvezető

VIRÁGRA VAN SZÜKSÉGE?
RENDELJE MEG NÁLUNK!

Valentin nap, nőnap,
születésnap, névnap.

Alkalmi csokrok,
virágkosarak,

növénybeültetések
elkészítését vállaljuk,
melyek Nyársapát

József A.u.51.sz.alatt
átvehetők.

Temetésre csokrok,koszorúk
kiszállitását vállaljuk.

Rendelés:
Miczi Edina 06 209574823

Miczi Flóriánné 53 389-039

GYÁRFÁS ENDRE: JELMEZBÁL
Vígan áll a maszkabál,
Flótás, dudás fújja már,
és a pattogó zenére
Ropja Péter, ropja Pál,
Ropja Zsuzska, ropja Sári,
Jancsi, Évi, Karcsi, Klári…
Táncszünetben tréfa jár.
És a jelmez? Mennyi ötlet!
Jóska turbános töröknek
Öltözött fel. Hát Ica?
Óriási muslica.
Marslakó lett Imre, Panna
- térdéből nő ki a karja -,
S mit gondoltok, mi lett Gábor?
- Lépegető ekszkavátor!
„Élethűen” lépeget,
S „harap” –(süteményeket).
Nézd a Ferkót! Kishíján
Valóságos indián.
Pompás tollal büszkélkedik…
Vígan áll a maszkabál,
Asztalon a torta már,
S erre Péter, erre Pál,
Imre, Zsuzska, Panni, Sári,
Jancsi Évi, Karcsi, Klári
Jóétvággyal nekiáll.
Áll a bál, nóta száll,
Kívánom, hogy mindig ilyen
Víg legyen a karnevál!
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ANYAKÖNYVI HÍREK

 SZÜLETETT:
Durucz József és Sarkadi Ágnes
Nyársapát, Köz d. 11. szám alatti

lakosok JÓZSEF SZABOLCS nevű
gyermeke 2009. december 29-én.
Kiss Tamás és Visnyei Gabriella

Nyársapát, Iskola d. 19. szám alatti
lakosok REBEKA nevű gyermeke

2009. december 29-én.
Flórián János és Deák Katalin

Nyársapát, József A. út 89. szám
alatti lakosok ALEX nevű gyermeke

2010. január 7-én.
Csontos Pál és Kis Anita Nyársapát,
Dózsa Gy. u. 44. szám alatti lakosok

PÁL TAMÁS nevű gyermeke
2010. január 12-én.

Köszöntjük az újszülötteket!

 MEGHALT:
Sebestyén Bálintné Nyársapát,

Élraj d. 6. szám alatti lakos
2010. január 8-án. 64 éves volt.
Bottyán Sándorné Nyársapát,

Darab d. 4. szám alatti lakos
2010. január 15-én. 82 éves volt.

Pintér János Nyársapát,
Szövetkezeti u. 3. szám alatti lakos
2010. január 28-án. 73 éves volt.

Emléküket őrizzük!

HIRDETÉSEK

Eladó a Nyársapát, Viola u. 25. szám alatti
1279 m2 területű építési telek. Érdeklődni
Bíró Zoltánnál a 30/416-4617 telefonon lehet.
Borvásár a Füle Családi Borászatnál
Nyársapát, Kertes dűlőben. Minőségi,
valamint tájborok (fehér, vörös, édes és
száraz) kaphatók kimért és palackos
kiszerelésben. Érdeklődni Füle Dénesnél
lehet az alábbi telefon: 30/415-1452.
Eladó TZ4K kistraktor ekével, pótkocsival.
Érdeklődni: 06/30-459-2548
Eladó a Nyársapát, Öreg d. 2. szám alatti
lakóház (víz, 3 fázisú villany, 2 fúrott kút)
gazdálkodásra alkalmas melléképületekkel,
1,5 ha földterülettel. Érdeklődni  a  Pici ABC-
ben Barkóczi Józsefnél, illetve a 389-050
A Kapás dűlőben tanya 2231 m2 szántó
területtel, valamint a Vak dűlőben 6564 m2

gyümölcsös faházzal eladó. Érdeklődni a
30/23-66-247 telefonon lehet.
Építési telek (976 m2-es) a  Széchenyi utcá-
ban eladó. Irányár 500.000.- Ft. Érdeklődni a
Piszkés utca 2. szám alatt lehet. Tel: 707-298.
Nyársapáton belterületi zártkert eladó.
Villany és fúrott kút van. Érdeklődni Csehné
Bakos Erzsébet 70/433-9948 és Bakos
Ferencné 70/245-5896 telefonon lehet.
Fáj a lába, mert repedezett a sarka? Sok a
talpán a bőrkeményedés? Tyúkszeme van?
Vagy csak egyszerűen szeretne ápolt lábakat
és kezeket? Hívjon és megbeszélünk egy
időpontot! Pedikűr, manikűr és műköröm-
építés. Cseh Szilvia 06-70/314-1024
Ház eladó Nyársapát, Fáklya u. 11. szám
alatt. Érdeklődni a Nyársapát, Marx u. 6.
szám alatt illetve a 389-137 telefonon lehet.
Tanya eladó Nyársapát, Középső d. 15. szám
alatt. Érdeklődni a 316-116, 70/438-9913
Nyársapát központjában 90 m2-es
üzlethelyiség nagy udvarral kiadó (tápbolt
volt). Érdeklődni a 20/910-6746
Eladó 1 db 140 x 140-es, 1 db 90 x 50-es
hőszigetelt üvegezésű ablak és 1 db 200 x
95-ös hőszigetelt üvegezésű erkélyajtó tok
nélkül. Érdeklődni a 70/258-1405.
Az Ugyeri úton teljesen felújított, modern
családi ház 1400 n.öl földterülettel eladó.
Közvíz, központi fűtés van, új tetőszerkezetű,
új vezetékelésű. A kert szépítést igényel.
Érdeklődni a 06/20/5848-407 telefonon lehet.
Betonoszlopok eladók 1200.- Ft/db áron.
Érdeklődni a Nyársapát, Marx u. 3. szám
alatt, illetve a 389-135 és a 20/3982830
Könnyű kis lovaskocsi eladó. Érdeklődni a
70/3238-971 telefonon lehet.
Eladó 1 db szőlőprés (kb. 50 kg szőlő fér
bele), valamint 1 db ötágú csillár és egy db
3 szárnyas ablakra való karnis. Érdeklődni
Bakos Ferencnénél a Nyársapát, Felsza-
badulás u. 11. szám alatt,illetve a 70/245-
5896 telefonon lehet.

HIRDETÉSEK

Az Ugyeri út 24. szám alatti összkomfortos
2 részből álló családi ház eladó. Érdeklődni
a 06/70/591-3789 telefonon lehet.
Eladó a Magyar dűlőben 14 hektár kaszáló,
illetve az Erdő dűlőben 7.200 m2 szántó
terület. Érdeklődni a 389-110 és a 30/624-
3008 telefonon lehet.
Eladó egy mohazöld plüss kanapé (2 részes,
francia ággyá nyitható, ágyneműtartós)
Irányár: 45.000.- Ft; Fehér 2 részes fürdő-
szoba bútor 180 x 65 és 80 x 35 cm-es irányár:
15.000.- Ft; Fekete TV-video állvány 5.000.-
Ft; Zanussy Kombi hűtő-fagyasztó szekrény
40.000.- Ft; 2 db szőnyeg (230 x 160 és 200 x
140 cm-es 8.000.- Ft/db áron.  Érdeklődni a
30/458-9824 telefonon lehet.
Eladó 2 db egyszemélyes heverő (jó állapotú,
ágyneműtartós), 1 db 80 literes boyler
(használt), 2 db 20 literes zománcos
zsírosbödön. Érdeklődni az 53/707-113
Kedvező áron pedikűr, manikűr, műköröm
készítés! Kérésére házhoz megyek.
Bejelentkezés: 06/70/576-6859
Eladó 98-as évjáratú fehér színű Suzuki
Swift 1.3 típusú szgk!  Új téli gumik, színre
fújt lökhárító, kp zár, nagyszerviz után, friss
zöldkártya! 450.000 Ft. Hitelre is 10%-tól
elvihető! Érd: 0620/9270-952
Eladó 98-as évjáratú fehér színű Opel Astra
1.6 Classic típusú szgk! Új gumik, szervo, kp
zár, teljes nagyszerviz, friss műszaki és
zöldkártya! 590.000 Ft. Hitelre is 10%-tól
elvihető! Érd: 0620/9270-952
Eladó 96-os évjáratú fehér színű Opel Astra
1.6 típusú szgk! Klíma, ABS, szervo, kp zár,
ködlámpa, színre fújt lökhárító, el. ablak!
550.000 Ft. Hitelre is 10%-tól elvihető!
Érd: 0620/9270-952
Eladó 2003-as évjáratú ezüst színű Daewoo
Matiz 0.8 típusú szgk! Friss műszaki, színre
fújt lökhárító, szervizelve! 750.000 Ft. Hitelre
is 15%-tól elvihető! Érd: 0620/9270-952
Eladó 98-as évjáratú ezüst színű Ford Escort
1.6 típusú szgk! Klíma, ABS, alu felni, el.
ablak és tükör, kp zár, riasztó, váltózár,
ködlámpa, színre fújt lökhárító, friss műszaki
és zöldkártya! 590.000 Ft. Hitelre is 10%-tól
elvihető! Érd: 0620/9270-952
Nyársapát, József A. út 12. szám alatt telek
eladó. Érdeklődni a helyszínen, id. Sperli
Jánosnénál lehet.
Eladó 80 m2-es családi ház – gáz, víz
bevezetve – a Nyársapát, József Attila út 44.
szám alatt. Érdeklődni a 06/70-771-5660
Igényesen felújított ceglédi panellakáso-
mat elcserélném nyársapáti családi házra
értékegyeztetéssel. Érdeklődni: 06/30/4306-
377.
Családi ház eladó a Felszabadulás u. 5. szám
alatt. Érdeklődni a 06/20/4342-995
telefonon lehet.

HIRDETÉSEK

Biztonságban akarja tudni
szeretteit, ingatlanát, vállalkozását?
Nincs megelégedve nyugdíjaskori

kilátásaival? Hívjon!
Kovács Gábor

Nyársapát, Táncsics M. u. 2.
06/20/462-1325

az Allianz Hungária Biztosító
képviselője

Kedves Hirdetők!
Kérjük, hogy jelezzék, ha már nem
kívánják hirdetésük megjelentetését,
vagy azon változtatni szeretnének.

Köszönjük!
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NYÁRSAPÁTI  HÍRMONDÓ
KIADJA: Nyársapát Községi Önkormányzat
FELELŐS KIADÓ: Kis Miklós polgármester
FŐSZERKESZTŐ:
SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Nagyné Kovács Éva, Regdon

 Jánosné, Vígné Kerekes Magdolna, Víg Károly
FOTÓK: Víg Károly
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu
A 151. SZÁMTÓL KEZDŐDŐEN A HÍRMONDÓ TELJES

SZÖVEGE AZ  INTERNETEN IS OLVASHATÓ:
www.nyarsapat.hu címen.

CIM: 2712 Nyársapát, Béke u. 11.
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: B/PHF/1171/P/1993.
KÉSZÜLT:

 APÁTI NYOMDA 2700 Cegléd, Csatorna u. 8.
       700 példányban megjelenő INGYENES tájékoztató kiadvány!

2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

BIRKÓZÁS
Az elmúlt évek hagyománya szerint idén is az Érd Kupával és egyben
Lakatos Gábor emlékversennyel indult a versenyidőszak birkózásban.
Január 16-án szombaton megrendezett versenyen négy ország, 565
versenyzője mérlegelt. A népes mezőnyben a Nyársapáti Szabadidő
SE birkózói is szőnyegre léptek és remekül helyt álltak, mivel egy fő
kivételével mindenki pontszerző helyen végzett.
 Eredmények:
 gyermek
 31kg 5. Rácz Tivadar
 Diák II.
 26 kg 3. Kecskeméti Krisztián
 34 kg 2. Sípos Benjamin
          3. Szalóki Kálmán
 Diák I.
 35 kg 5. Kecskeméti Ferenc
 
Az ifik részére ez a viadal rangsor és válogató verseny is volt az
augusztusban megrendezésre kerülő Kadett Európa Bajnokságra.
Kottes Pál a tavalyi serdülő magyar bajnoki címe után nagyszerűen
mutatkozott be az ifik között is és remek birkózással a döntőig
menetelt. Itt egy szoros mérkőzésen pontozásos vereséget szenvedett
tatabányai ellenfelével szemben és a dobogó második fokára állha-
tott fel. Ezzel a szép eredménnyel továbbra is veresenyben maradt
a válogatottságért. 

 Pap Ferenc edző

Január 24-én, vasárnap rendezték a diák szabadfogású csapat-
bajnokságot az FTC birkózó csarnokában. A Nyársapáti Szabadidő
SE az Abonyi BC-vel közös csapatot indított és hét fővel képviseltette
magát.  A bajnokságon 24 csapat vett részt, akik hat csoportban
küzdöttek a döntőbe kerülésért. A csoportgyöztesek a hatos döntőben
körmérkőzéssel döntötték el a bajnoki cím sorsát. A nyársapátiak a
döntőbe három gyözelemmel kerültek be, ahol egy győzelem, egy
döntetlen és három vereség után az előkelő 5. helyet szerezték meg.
A helyezés értékét növeli, hogy a tíz súlycsoportból háromban
nem sikerült versenyzőt indítani és többen a súlycsoportjuknál egy
súlykategóriával fentebb indultak. Ennek ellenére, több teljes
csapattal induló klubbot is maguk mögé utasítottak.
A csapat tagjai:
Kecskeméti Krisztián, Szalóki Kálmán, Kecskeméti Ferenc,
Sípos Benjamin, Kovács Noémi, Bimbó Roland, Nagy
Gombai Alexandra.

 Pap Ferenc edző

SPORT

LABDARÚGÁS
Ifjúsági labdarúgó csapatunk elkezdte a felkészülést
a tavaszi bajnoki fordulókra. Heti két alkalommal
gyakorolnak Mogyorósi Zsolt vezetésével. Jelenleg
kilenc pontos hátrányban vagyunk  az első helyezett
Tápiószőlőssel szemben, és azonos pontszámmal ál-
lunk a harmadik helyezett Mendével. A kilenc pontos
hátrányunkat hatra csökkenthetjük, ha az őszről
elhalasztott Tápiószőlős elleni mérkőzésünket
megnyerjük hazai pályán. A bajnoki címért még négy
csapat is versenyben lehet (Tápószőlős, Mende,
Tószeg, Nyársapát). Reméljük csapatunk összeszedi
magát és jó felkészüléssel végig versenyben lesz a
végső győzelemért. Az elmaradt mérkőzésünket a
tavaszi fordulók kezdete  előtti héten szeretnénk leját-
szani.

Víg Károly

Ebben az évben is támogathatja adója 1%-ának
felajánlásával a

Nyársapáti Szabadidő Sport Egyesületet
ha ezt teszi, adószámunk:

19172573-1-13
Támogatását előre is köszönjük!

Adója 1%-val támogathatja a
Nyársapáti Motocross Egyesületet

Adószámunk:
18683693-1-13

Köszönjük!

MEGHÍVÓ SPORTBÍRÓI KÉPZÉSRE
A Nyársapáti Motocross Egyesület szervezésében 2010. február
13-án 9 órai kezdettel régiós motocross és supermotó szak-
ágakból SPORTBÍRÓI képzést és továbbképzést tartunk a
művelődési házban, melyre várjuk és szeretettel meghívjuk a
jelentkezőket. Előzetesen szívesen tájékoztatok minden
érdeklődőt a 06/20/982-4923 telefonon.

Fülöp Ferenc egyesületi elnök


