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TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!
Négyévenként nyílik mód arra, hogy – alkotmányos jogunkkal
élve –szavazatunkkal döntsünk arról, kik képviseljenek ben-
nünket az Országgyűlésben. Hazánkban 2010. április 11-én
kerül sor az országgyűlési képviselő-választás első forduló-
jára, 2010. április 25-én pedig a második fordulóra.
Ön februárban kézhez kapta a választói névjegyzékbe törté-
nő felvételéről szóló Értesítőt, valamint a képviselőjelölt aján-
lásához szükséges ajánlószelvényt.
Amennyiben Ön csak a második fordulóban jogosult szavazni,
az ajánlás jogával még nem élhet, így ajánlószelvényt nem
kapott.

MIRE VALÓ AZ AJÁNLÓSZELVÉNY?
Ahhoz, hogy valaki egyéni választókerületi jelölt lehessen,
legalább 750 választópolgár érvényes ajánlását kell össze-
gyűjtenie. Jelöltet ajánlani nem kötelező, de ha Ön élni kíván
ajánlási jogával, akkor azt úgy teheti meg, ha az Önnek meg-
küldött hivatalos ajánlószelvényt kitölti, saját kezűleg aláírja,
majd azt átadja a támogatni kívánt jelöltnek, vagy megbí-
zottjának.
Az ajánlószelvények gyűjtése 2010. március 19-ig történhet.

Az ajánlás nem vonható vissza.
Egy választópolgár egy jelöltet ajánlhat. Aki ugyanazt a
jelöltet többször ajánlotta, vagy aki több jelöltet is ajánlott,
annak valamennyi ajánlása érvénytelen.

MIT KELL TUDNI A SZAVAZÁS HELYÉRŐL?
Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítőn feltüntetett szava-
zókörben szavazhat. Amennyiben mozgásában akadályozva
van (például egészségi állapota miatt), úgy a szavazást
megelőzően a jegyzőtől írásban kérhet mozgóurnát. Ebben az
esetben a szavazatszámláló bizottság két tagja fogja Önt
felkeresni a mozgóurnával.Mozgóurnát végső esetben a
szavazás napján – szintén írásban – a szavazatszámláló
bizottságtól kérhet.

 HOGYAN SZAVAZHAT, HA A SZAVAZÁS
NAPJÁN A LAKÓHELYÉTŐL ELTÉRŐ

TELEPÜLÉSEN TARTÓZKODIK?
Ha a szavazás napján Magyarországon, de lakóhelyétől
eltérő településen tartózkodik, a jegyzőtől kapott igazolással
szavazhat. Igazolás személyesen vagy meghatalmazott útján
legkésőbb 2010. április 9-én 16.00 óráig kérhető. Ha ajánlott
levélben kéri az igazolást, a kérelemnek legkésőbb 2010.
április 6-án meg kell érkeznie a jegyzőhöz. A kérelem
benyújtásához letölthető nyomtatvány áll rendelkezésre
www.valasztas.hu honlapon, illetve elérhető a helyi választási
irodában. Fontos tudnivaló, hogy akár az első, akár a második
fordulóra kér igazolást, azt a fenti időpontig kell megtennie.
Az igazolási kérelemben meg kell adnia nevét, személyi azo-
nosítóját (ismertebb nevén személyi szám), lakcímét, annak
a településnek a nevét, ahol a szavazás napján tartózkodik,
valamint hogy az igazolást az első, a második vagy mindkét
fordulóra kéri-e. Az igazolás birtokában Ön az igazoláson
megjelölt szavazókörben szavazhat.

(folytatás a második oldalon)
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HOGYAN SZAVAZHAT, HA A SZAVAZÁS
NAPJÁN KÜLFÖLDÖN TARTÓZKODIK?

Ha Ön a szavazás napján külföldön tartózkodik, hazánk nagy-
követségén vagy főkonzulátusán adhatja le szavazatát. Ennek
érdekében a lakcíme szerinti jegyzőnél kell kérnie a külkép-
viseleti névjegyzékbe történő felvételét. A külképviseleti
névjegyzékbe történő felvételét személyesen vagy megha-
talmazott útján, illetve ajánlott levélben kérheti, amelynek
legkésőbb 2010. március 19-én 16.00 óráig kell megérkeznie
a jegyzőhöz. A kérelem benyújtásához letölthető nyomtat-
vány áll rendelkezésre www.valasztas.hu honlapon, illetve
elérhető a helyi választási irodában. A külképviseleti név-
jegyzékbe vétel iránti kérelemben meg kell adnia nevét,
személyi számát, születési helyét és idejét, anyja nevét,
magyarországi lakcímét, annak a külképviseletnek a megne-
vezését, ahol választójogát gyakorolni kívánja, illetve külföldi
értesítési címét, ha a kérelemmel kapcsolatos döntést nem a
magyarországi lakcímére kéri. Amennyiben a kérelmet meg-
hatalmazott útján nyújtja be, a meghatalmazás akkor fogad-
ható el, ha a választópolgár a meghatalmazást saját kezűleg
írta és aláírta. Ha a meghatalmazás nem saját kezűleg került
megírásra, azon – a választópolgár aláírása mellett – szükséges
két tanú nevének és lakóhelyének feltüntetése, továbbá a
tanúk aláírása is.
Fontos tudni, hogy a választás első fordulójára külföldön
2010. április 4-én (az amerikai kontinensen 2010. április 3-
án), a második fordulóra a hazai választás napján, azaz 2010.
április 25-én (az amerikai kontinensen 2010. április 24-én)
kerül sor.

HOL SZAVAZHAT, HA LAKÓHELYET VÁLTOZ-
TAT A KÉT VÁLASZTÁSI FORDULÓ KÖZÖTT?

Az első és második választási forduló között lakóhelyet
változtató választópolgár a második fordulóban nem az új,
hanem a korábbi lakóhelyén szavazhat. Ennek érdekében az
új lakcíme bejelentésekor az ügyintézőtől szavazásra szolgáló
lakcímigazolást  kap. Ezen lakcímigazolás birtokában keres-
heti fel az Értesítőben megjelölt szavazóhelyiséget.

MIT VIGYEN MAGÁVAL A SZAVAZÁSKOR?
Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát és
lakcímét megfelelően igazolja az alábbi igazolványok
valamelyikével:
a) lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány
    (azaz a régi típusú személyi igazolvány);
b) személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), útlevél,
  2001. január 1-jét követően kiállított kártyaformátumú veze-
tői engedély, ezek azonban csak érvényes lakcímigazol-
vánnyal együtt fogadhatók el.
Ha lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik a szavazás
napján, akkor az „Igazolás a lakóhelytől eltérő helyen történő
szavazáshoz” megnevezésű nyomtatványt is magával kell
vinnie a szavazókörbe.
Ha a két forduló között lakóhelyet változtat, vigye magával a
„Szavazásra szolgáló lakcímigazolás a második fordulóra”
elnevezésű nyomtatványt.
Javasoljuk, hogy az Értesítőt a szavazatszámláló bizottság
munkájának megkönnyítése érdekében a szavazásra vigye
magával.

MIT KELL MÉG TUDNI A SZAVAZÁSRÓL?
- Szavazni csak személyesen, reggel hat órától este hét óráig

lehet.
- Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló bizottság
köteles ellenőrizni az Ön személyazonosságát és lakcímét.
Ezután megkapja a jelenlétében lepecsételt szavazólapokat,
melyek átvételét a névjegyzék aláírásával kell igazolnia.
- A szavazás titkossága érdekében javasoljuk, használja a
szavazófülkét.
- Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a lista neve alatti,
feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metsző
vonallal lehet (+ vagy X). A szavazólapokat a borítékba
helyezve az urnába kell dobni.
- Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a
szavazat urnába dobása előtt jelzi, a szavazatszámláló bizott-
ság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.
 

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!
Amennyiben az országgyűlési képviselő-választással
kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdése merül fel, forduljon
a jegyzőhöz.

Kérjük, éljen választójogával!

Dr. Bicskei Krisztina HVI vezető

TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT

Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010.
február 25-én ülésezett. A testület elfogadta az önkormányzat
2010. évi költségvetését 530 millió 25 ezer Ft bevételi, 535
millió 162 ezer forint kiadási főösszeggel, és 5 millió 137 ezer
Ft működési hitellel. A bevételekből Csemő községet – a
közoktatási társulás miatt – megillető rész 209 millió 544 ezer
Ft, kiadásoknál ez az összeg 205 millió 563 ezer Ft. Az
intézményfenntartói társulás Nyársapát községnek ez évben
12 millió 918 ezer Ft többletbevételt jelent.
Az előző évekhez viszonyítva minden normatíva összege
csökkenést mutat. Az átengedett személyi jövedelemadó, az
állami hozzájárulások és támogatások összességében közel 5
millió forinttal csökkentek.
Az óvoda és az általános iskola működtetésére az önkor-
mányzat a központi normatív támogatásokon felül is biztosít
anyagi erőt. Ez az úgynevezett bepótlás az óvodánál 2 millió
435 ezer Ft, az iskolánál pedig 15 millió 973 ezer Ft.
Lakosságszámunk 1888 főről 1917 főre növekedett. A
polgármester és a képviselők tiszteletdíja a 2009. évi szinten
szerepel a költségvetésben. A képviselők ez évben is lemond-
tak tiszteletdíjukról.
Ez évben is támogathatjuk a község társadalmi szervezeteit,
és lehetőség lesz a lakásépítés helyi támogatására, melyre az
igényeket március 31-ig nyújthatják be a Polgármesteri Hiva-
talnál az előző években kialakult gyakorlat szerint.
A helyi adók mértéke változatlan maradt, adóemelést nem
tervez a testület.
Nyertes LEADER pályázataink közül a „bázis” épületének
felújítása nagyon jó ütemben halad. A belső munkálatok a
burkoláson kívül készen vannak, kívülről már csak a nemes
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vakolat hiányzik. A kúria, az erdei iskola, a játszótér és a
temető munkálatait szeretnénk ősszel, az önkormányzati
választásokig befejezni. Ha ez sikerül, csak a szennyvízbe-
ruházás marad hátra. A nyár végén szeretnénk a csatorna
beruházását is elindítani.
A képviselő-testület a szennyvízberuházás közbeszerzési
tanácsadói feladatainak elvégzésével a legkedvezőbb ajánlatot
tevő KPG Consult Kft-t (Cegléd, Csolnak u. 32.) bízta meg.
Minden pályázati lehetőséget megragadunk, és figyeljük az
év közben megjelenő pályázati lehetőségeket Nyársapát
fejlődése, fejlesztése érdekében.

Kis Miklós polgármester

EBOLTÁS
Az ebek veszettség elleni kötelező oltására

összevezetéses formában az alábbi időpontokban kerül sor:
2010. március 16. 08,00 – 10,00 óráig Szarka-major
2010. március 16. 13,00 – 15,00 óráig Szarka-major
2010. március 17. 08,00 – 10,00 óráig Hegedűs tanya

   (Csemő d. 13.)
2010. március 18. 08,00 – 10,00 óráig Farkas tanya

             (Összekötő d. 7.)
2010. március 19. 08,00 – 10,00 óráig Török Pál tanya

   (Ugyeri út 17.)
P Ó T O L T Á S
2010. március 27. 08,00 – 10,00 óráig Szarka-major
Az oltás díja 3.500.- Ft ebenként, melyben benne szerepel
a kötelezően kiállítandó új könyv.
Felhívjuk a kutyatartók figyelmét, hogy családjuk és ember-
társaik, valamint állataik védelmében tegyenek eleget oltási
kötelezettségüknek! Ennek elmaradása szabálysértési bír-
ságot vonhat maga után.

Dr. Bicskei Krisztina jegyző

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG
FIGYELMÉT, HOGY

NYÁRSAPÁT KÖZSÉGBEN

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!
A vizsgálat ideje naponta:
április 12. hétfő 1130 - 1730 óráig
április 13. kedd 8 - 1330 óráig
április 14. szerda 1130 - 1730 óráig
április 15. csütörtök 8 - 1330 óráig.
A tüdőszűrés helye:
Szarka Mihály Művelődési és Szabadidőközpont
Nyársapát, Sallai u. 7.
Minden 30. életévét betöltött lakos részére a tüdőszűrés
kötelező!

Dr. Bicskei Krisztina jegyző

M E G H  Í V Ó
Tisztelettel meghívjuk a Nyársapáti Hegyközség tagjait a
soron következő taggyűlésre.
A taggyűlés helye: Szarka Mihály Művelődési és Szabadidő
Központ Nyársapát, Sallai u. 7.
A taggyűlés időpontja: 2010. március 25. ( csütörtök )
16 óra.
Napirendi pontok:
1. Elnöki megnyitó
2. Új bor eredetmegnevezési rendszer bevezetése
3. 2009. évi beszámoló a Hegyközség munkájáról
4. 2009. évi mérlegbeszámoló
5. Egyebek, hozzászólások
Amennyiben a fenti időpontban a taggyűlés nem lenne szava-
zatképes, úgy a közgyűlést változatlan napirendi pontokkal
újra összehívjuk 1630 órára.
A napirendi pontok fontosságára tekintettel a hegyközségi
tagok részvételére számítunk!

Füle Dénes elnök, Héjjas Sándor hegybíró

IVÓVÍZHÁLÓZAT TAVASZI MOSATÁSA

Az ÖKOVÍZ Kft. értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy az
ivóvízhálózat mosatását 2010. március 8-tól március
22-ig végzik a tűzcsapokon keresztül. A fertőtlenítéshez
nátrium hypokloritot és klórgázt használnak. A mosatás ideje
alatt nyomáscsökkenés, illetve a víz zavarosodása
előfordulhat.
A kellemetlenségekért szíves elnézést kérünk!

Varjú Tamás ügyvezető

FŐZZÜNK JÁTSZÓTERET!
A Nagycsaládosok Nyársapáti Egyesülete az elmúlt évihez
hasonlóan most is csatlakozik a DELIKÁT 8 termék vonal-
kódjának gyűjtéséhez, mellyel szerencsés esetben egy
játszóteret nyerhetünk Nyársapát községnek. A játékról a
www.delikat.hu oldalon minden információ elérhető.
Kérjük, hogy aki teheti, gyűjtse a Delikát 8 tasakokat, hogy a
vonalkódok beküldésével eséllyel pályázhassunk a játszó-
térre!
A tavalyi évihez hasonlóan most is bedobhatja a Delikát 8
tasakokat a gyűjtő dobozokba.
Fogjunk össze egy játszótérért!

Dobosné Demeter Erika a Nagycsaládosok Nyársapáti
Egyesületének elnöke

Tisztelt Nyársapáti Horgászok!
Megalakult a Nyársapáti Horgász Egyesület!

Tagjaink sorába várjuk azon horgásztársak jelentkezését,
akik csatlakozni szeretnének hozzánk. Kérdéseiteket várom
a 06/70/328-3102 telefonon.

Dobos József, az egyesület elnöke
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ÚJ LEHETŐSÉG

2010 januártól lehetőség van arra, 0 – 5 éves korú gyermekek
édesanyjukkal részt vehetnek Cegléden, a Biztos Kezdet
klub programjában. Szerdánként a Polgármesteri Hivatal
buszával viszik és hozzák az érdeklődőket. A részvétel
ingyenes.
Ebben a klubban a gyermekek szokják a közösséget.
Pedagógus irányításával és a szülők részvételével nagyon
sokféle játékkal játszhatnak. A fejlesztő játékokkal
ügyesednek, fejleszthetik képességeiket. A rengeteg játék
közül néhány: főzőcskés, építő, kéz- és mozgásfejlesztő
(alagút, trambulin, labdák), rajzeszközök, hinták, babaház,
autók, állatfigurák, stb. A foglalkozásokon nemcsak a gye-
rekek érzik jól magukat, hanem a szülők is, s esetleg
tapasztalatcserére is nyílik lehetőség. Köszönjük a lehe-
tőséget a Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat
munkatársának, Bíró Józsefnének, s a szállítást a  Polgár-
mesteri Hivatalnak, ill. Bakos Ferencnek. Buzdítanám az
édesanyákat, hogy legalább egyszer próbálják ki kicsi
gyermekükkel, biztosan nem fognak csalódni és több alka-
lommal élnek a lehetőséggel.

Tamasi Istvánné szülő

Az elmúlt évben a lakosság 1%-os felajánlásából
108246 Ft-hoz jutott az alapítvány.

Ezt a pénzt osztálykirándulások, táborok támogatására
használtuk fel. Kérjük, ebben az évben is segítsenek

minket 1%-os felajánlásukkal, hogy minél több gyerek
eljuthasson színházba, múzeumba,

hazánk nevezetes szép tájaira.
Adószámunk: 18673917-1-13

Felajánlásaikat köszönjük.
Nyársapáti Gyermekekért Közalapítvány

J O G O S Í T V Á N Y  

NŐNAPI KEDVEZMÉNNYEL !
 Az Autópest- V. Sebesség Kft. gépjárművezetői

tanfolyamot indít

2010 március 16.-án 18:30 órakor
a József A.út 61/A sz. alatt

 50%- OS   E L M É L E T I   T A N F O L Y A M D Í J J A L
A  H Ö L G Y E K   ÉS  A  D I Á K O K  R É S Z ÉRE

- 1 5  0 0 0  Ft  K E D V E Z M É N Y ! ! !
 

Érdeklődni: Bíró Józsefnél a 06-20/ 9 316 016 -os telefonon lehet
 

BOLDOG  NŐNAPOT  KÍVÁNOK
MINDEN  NYÁRSAPÁTI  HÖLGYNEK !

JÓL SIKERÜLT A GAZDABÁL

Hagyományosan, február végén tartottuk meg az immár 19.
Gazdabálunkat. A Művelődési ház termében megtartott
esemény ismét jól sikerült. A szinte már törzsvendég
családokon kívül  igen nagy számban voltak fiatalok is részt-
vevői az estének. Valami oknál fogva a nyársapáti asszonyok
úgy gondolták, hogy az este a latin stílus jegyében teljen el:
először a Nyugdíjas klub adta elő nagy sikerű kán-kán mű-
sorát, aztán pedig a felnőtt kórus tagjai lepték meg a közön-
séget egy új koreográfiájú kán-kán produkcióval, a férfiak
legnagyobb örömére. A nagy sikerű műsor után mindenki
letáncolta a vacsora közben felszedett pluszokat, és izgulta
aztán végig a tombolasorsolást, hogy kikhez is kerülnek majd
a kakasok! A bál valamikor hajnalban ért véget.

Kis Miklós Zsolt

Új fogyasztói csatlakozások kiépítése,
teljes körű DÉMÁSZ ügyintézéssel.

Családi házak villanyszerelése, felújítása,
javítása. Szivattyúk, villanybojlerek elektromos

javítása.
Szebeni Ferenc villanyszerelő mester:

06/20-540-28-89
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MEGHÍVÓ
A FIDESZ NYÁRSAPÁTI CSOPORTJA

SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS CSALÁDJÁT

2010. március 28-án 16.00 órától tartandó
aktuálpolitikai fórumára!

Helyszín: Szarka Mihály Művelődési Ház, Sallai u. 7.

A fórum vendége:

SCHMITT PÁL
Schmitt Pál kétszeres olimpiai és kétszeres világbajnok párbajtőröző,

a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és az Európai Parlament alelnöke!

Témák: munkahelyteremtés, gazdasági növekedés,
szociális biztonság, egészséges vidék

Házigazda: DR. CZIRA SZABOLCS,

a FIDESZ országgyűlési képviselő-jelöltje

A fórum után kötetlen beszélgetés és vacsora.

ITT AZ IDŐ!
Kis Miklós Zsolt

(Fizetett politikai hirdetés)
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ÁMK HÍREK

OVI HÍREK
Február elejétől ovinkban két kisze báb igyekszik elűzni a telet,
melyeket az óvó- és dadus nénik állítottak fel. A télűző
mulatságos figurák reméljük elhozzák a várva várt tavaszt.
 - Február 2-án Szülői Értekezletet tartottunk, ahol ismer-
tettük programjainkat. Megbeszéltük a gyermekek fejlő-
dését, szokásaikat. A szülők elmondhatták véleményeiket,
észrevételeiket.
 - Február 13-án az óvodai SZMK Farsangi Retro Disco-t
szervezett a Művelődési Házban. Meglepően sokan segítet-
tek. Nem is gondoltuk, hogy ennyi ember áll mellénk és támo-
gatja az óvodásokat. Mindenki adott, amit csak tudott. Köszö-
net a sok-sok önzetlen felajánlónak és segítőnek. Olyan jó,
hogy ennyi ember fogott össze, és tett valamit egy cél érde-
kében. Az igazán jó érzést az adta, hogy össze tudunk még
fogni valamiért, valakiért! KÖSZÖNJÜK!
Reméljük összegyűlik annyi pénzünk, hiszen jó bevétellel zárt
ez a rendezvény is, hogy az óvoda udvarára új játszó lehe-
tőséget vásároljunk.
 - Február 26-án rendeztük meg az óvodai Farsangi Bált.
Köszönet a szülőknek a sok szép jelmezért. Örömmel
tapasztaltuk, hogy egyre több otthon megalkotott jelmezt
láthattunk. A készen megvásárolható jelmezeknél ezek sok-
kal többet érnek. Jó példa a robotjelmezünk volt. Filléres
dolgokból (kartondoboz, tojástartó) készítették el a szülők,
látványos és kreatív ötlet volt. Reméljük egyre több szülő mer
majd próbálkozni és alkotni a következő farsangon.(A far-
sangot a télűző boszorkák műsora nyitotta, Éva néni, Rózsa
néni,Mariann néni) Minden csoport elmondta, eldalolta a
farsangi dalocskáit és rigmusait. Ezt követően a tánc-
foglalkozásra járó kis balerináink a “kacsa-táncot” adták elő
Csilla néni irányításával. Az apró táncos lábú lányoknak
hatalmas sikere volt. Köszönjük Csilla néninek, hogy ilyen
szeretettel és türelemmel vezeti be gyermekeinket a tánc
művészetébe.

 -Meglepetés műsorral folytatódott a farsang. Bűvészmu-
tatványokat láthattunk. A bűvész bácsi annyi mindent tudott
varázsolni, hogy csak ámultunk. Nagyon élveztük az előadást.

Ezután kezdődhetett a dínom-dánom. Köszönjük a sok finom-
ságot és fánkot! Minden gyermek jót evett és táncolt.
Reméljük a szülők is jól érezték magukat. Mindenkinek
köszönjük a sok finom sütit és üdítőt! Külön köszönet a fánkot
sütő anyukáknak!

Csehi Istvánné óvó néni

MEGINT BULIZTUNK AZ OVISOKÉRT!
Február 13-án tartottuk, hagyományainkhoz híven egy retro
partit a művelődési házban, melynek teljes bevételét az ovis
gyerekek képesség fejlesztő játékaira fordítunk. Megle-
petésünkre rengeteg tombolatárgy, pártoló jegy jött össze! A
buli nagyon jól sikerült, Bevételünk több mint 74000-Ft.
Nagyon hálásak vagyunk az ovisok nevében, hogy ebben a
nehéz időben az országos megszorítások ellenére, segítettek
az ovinak, ki így, ki úgy. Köszönjük mindenkinek a segítsé-
get, nekünk és az ovis gyerekeknek nagyon sokat jelent!
Azok nevét, akik azzal segítettek, hogy eljöttek a partira, nem
tudjuk felsorolni.(hála az égnek, mert ez csak azt jelenti, hogy
nagyon sokan voltak.) Azokról, akik véletlenül kimaradtak a
névsorból elnézést kérünk, reméljük azért a következő bulinkat
is szeretettel fogják támogatni! Először is külön szeretném
megköszönni az összes óvó néninek és dajka néninek, hogy
a mindennapi munka közben és után, arra is van idejük és
energiájuk, hogy segítsenek nekünk és gyermekeinknek
könnyebbé tenni a minden napjainkat! Köszönjük az SZMK
vezetőnknek Török Krisztinek is,  hogy segítette megszervezni
az óvó néniknek a bulinkat. Az összes óvodás szülőnek, akik
valamilyen úton-módon segítettek.
Önzetlen segítőink:Dobos József, Holló István,Kis Miklós
polgármester úr, Bakosi Attila, Cseh József (Viola út),Cseh
István,Törökfalvi Gyula, Cseh József(Táncsics út), Horváth
Zsuzsanna(Coop élelmiszer), Kovácsné Bakos Marika
(ruhásbolt), Kígyó patika,  Apáti bisztró, Benkó Hajnalka,
Farkas Erzsébet, Dunavölgyiné Rozika, Balogné Irénke,
Mariann óvó nénik, Rózsa, Nusi, Újszásziné Éva dajka nénik,
Kis, középső és nagycsoport, Fodorné Gyöngyvér volt óvó
néni, Rátió kft, Russo(pizza), Mészárosné Dobos Anita, Tóth
Kata, Erdős Benő, Jana István, 100-as bolt, Kaszap táp-
termény kft, Nyársapáti Nagycsaládos Egyesület, Nyugdíjas
klub, Népdalkör, Iskolai szmk,  Kapás Mihályné,  Mogyorósiné
Marika néni, Török Istváné, Bozóki János, Bartha Andrea,
Id. Szabó Albert, Nyársapáti Horgász Egyesület, Kiss Piros-
ka néni, Palotai Lászlóné igazgatónő, Bognár István, Bimbó
Pál, Godó Norbert, Kormány Erika. Következő bulinkat
húsvét körül szeretnénk tartani, melyre szeretettel várunk
minden érdeklődőt. Kérünk mindenkit, aki tud, jöjjön el, és
érezze jól magát. Csak összefogással tudunk segíteni azon,
hogy gyermekeinknek szebb, jobb jövőt tudjunk biztosítani.
Mert sajnos sok ovisnak csak az oviban van lehetősége, hogy
szép, jó és hasznos játékkal tudjon játszani. Még egyszer
köszönjük!

Egy ovis szülő
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ISKOLA

ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL…
Iskolánkban február 12-én délután állt a bál. Ekkor rendeztük
meg ugyanis idén a rendhagyó farsangi mulatságot, mely
most a magyarság jegyében öltöztetett fel kicsiket és nagyo-
kat. Célunk volt, hogy ápoljuk hagyományainkat. Volt olyan
osztály, aki népdalt, volt, aki népmesét és volt, aki magyar film
részletet vitt a közönség elé. Erre a fellépésre a felkészülés
diákoknak és osztályfőnököknek is rengeteg munkával járt,
de úgy hiszem, megérte a fáradságot. Gyerekek és felnőttek
egyaránt élvezték a színvonalas előadásokat. Minden osztályt
egyaránt megillet a dicséret. Az egyéni versenyzők között is
sok ötletes jelmezes volt. A farsangi felvonulás után,
„vendégművészeink” is voltak. A nyársapáti óvoda jazz
balett csoportja kacsatánccal szórakoztatta a közönséget,
melyhez hozzá kell tenni, hogy ez volt az első fellépésük. A
siker náluk sem maradt el. Ők is és a közönség is élvezte a
vidám táncot, melyet Mózes Csilla „néni” tanított be a
kicsiknek. Ezután kezdődött a farsang kötetlenebb része,
mely számos programot tartogatott a diákoknak. Talán a
legnagyobb sikere a kareokinak volt, ahol a bátor énekesek
kipróbálhatták hangjukat. Közben Mészáros Anita, Fehér
Lászlóné és még néhány szülő segítségével igazán finom
fánkok készültek, amiből kicsik és nagyok is fogyaszthattak.
A szülők által beküldött alapanyagokból pedig -melyet ez-
úton köszönünk nekik- szendvicsek készültek. A tombola-
húzás és a zsákbamacska sokaknak okozott örömöt, ugyanis
idén számos értékes tombolatárgy gyűlt össze, melyet
szeretnénk megköszönni Kis Miklós polgármester úrnak,
Palotai Lászlóné igazgató néninek, Szerelemné Szepesi Ági
néninek, Tóth Tibor tanár úrnak, minden osztálynak, Nagy
Nikolettnek és Kolter Patriknak, Péter Katának és család-
jának, Mészáros Istvánnak, Bakosi Attilának és családjának,
a Russo Pizzériának, Barkóczi Józsefnek és a Százas bolt-
nak. A diákönkormányzat további ötezer forintot költött még
tombolatárgyak vásárlására.  A sok program után még ma-
radt idő egy kis táncra, melyhez a zenét Holló István szolgál-
tatta (ezúton köszönjük munkáját) és beszélgetésre is.

A diákönkormányzat nevében szeretném megköszönni a
szülőknek és kollégáimnak segítőkész és áldozatos munkáját,
mellyel hozzájárultak diákjaink színvonalas farsangi rendez-
vényéhez. Örülünk, hogy ilyen sok látogatója volt az idén
ennek a mulatságnak. Csak remélni merjük, hogy egyéb
rendezvényeinket is ilyen szép számban fogják látogatni
szülők és hozzátartozók, hogy diákjaink érezzék, nem dolgoz-
tak hiába.
Végezetül remélem, a farsang végeztével sikerült elűznünk a
hideg napokat, és végre ránk köszönt a tavasz.

Benkó Szilvia

ÓVODAI ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁS

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 6-7 §, 65. § (1)
bekezdés, 66. § (1) bekezdés, 102. § (2) bekezdés a) pontja,
a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.
(VI. 8.) MKM rendelet 16. § (1) bekezdése alapján Nyársapát
község  óvodájában és általános iskolájában a leendő óvo-
dások és a leendő első osztályosok beíratásának időpontjai a
következők:
Óvodai beíratás a 2010/2011. nevelési évre:
2010. április 12-13. (hétfő, kedd)
Az óvodában ezeken a napokon 8,00 – 16,00 között fo-
gadjáka Kedves Szülőket.
Óvodai felvételre jelentkezhet minden kisgyermek, aki 2010.
december 31-ig betölti a harmadik életévét. Azon gyerme-kek,
akik 2010. december 31. után töltik be harmadik életévüket,
óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intéz-ményben, és
óvodai felvételükről a 2010/2011. nevelési évben a
jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre
vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.
Kötelező az óvodai beíratása a gyermeknek abban az évben,
amelyben az ötödik életévét betölti, majd a nevelési év kezdő
napjától legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben
részt venni.
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője – az óvodában
kialakított hagyományos módon – legkésőbb 2010. május 15-
ig tájékoztatja az érintett szülőket.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a beiratkozáshoz feltétlenül
vigyék magukkal

· a személyi igazolványt,
· gyermekük születési anyakönyvi kivonatát,
· lakóhelyet vagy tartózkodási helyet igazoló

kártyát,
· a gyermek TAJ kártyáját

Általános iskolai beíratás a 2010/2011. tanévre
2010. április 12-13. (hétfő, kedd)
Az általános iskolában ezeken a napokon 8,00 – 16,00 óra
között fogadják a Kedves Szülőket.
Beírathatók mindazon gyermekek, akik hatodik életévüket
2010. május 31-ig betöltik és elérték az iskolába lépéshez
szükséges fejlettséget, amelyet az óvoda, illetve a Nevelési
Tanácsadó szakvéleménye igazol. A szülő kérelmére a gyermek
tankötelessé válhat akkor is, ha a hatodik életévét
december 31. napjáig tölti be.

folytatás a nyolcadik oldalon
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Az iskolai felvételről az intézmény igazgatója tájékoztatja az
érintett szülőket.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a beiratkozáshoz feltétlenül
vigyék magukkal:

· a személyi igazolványt,
· gyermekük születési anyakönyvi kivonatát,
· a lakóhelyet vagy tartózkodási helyet igazoló

kártyát,
· az iskolaérettséget igazoló szakvéleményt,
· a gyermek TAJ kártyáját,
· 1 db. fényképet és 550 Ft-ot a

diákigazolványhoz
Nyársapát, 2010. 03. 05.

Dr. Bicskei Krisztina

ÁMK HÍREK

A tavaszi szünet az iskolában április 2-6-ig tart,
az első tanítási nap április 7. szerda.

SZARKA MIHÁLY MŰVELŐDÉSI ÉS

SZABADIDŐKÖZPONT

ŐRÜLT NŐK KETRECE

A Patkós Irma Színház már két alkalommal jött el hozzánk,
és igazi színházzá varázsolta a művelődési ház színpadát.
Először december 4-én a Hegedűs a háztetőn, majd most,
február 5-én este az Őrült nők ketrece című előadást nézhet-
tük meg itt Nyársapáton. Mindkét alkalommal teltház előtt
mutatták be a ceglédi színház tagjai művészetük legjavát.
Nagyon tetszett a Hegedűs a háztetőn, de ez, a mostani
egyszerűen fantasztikus volt. Hatalmas várakozással indul-
tam el a színházba, hiszen ismertem a darabot és tudtam, hogy
nem mindennapi teljesítményt nyújtva tudják a fiúk beleélni
magukat a „revütáncosnők” szerepébe. Meg kell mondanom,
hogy tökéletes volt az illúzió. A „lányok” fantasztikusan
mozogtak és igazi nőként, mosollyal az arcukon táncoltak,
énekeltek, vagy féltékenyen civódtak, ahogy a szerepük
megkívánta. Nem volt semmi túlzás, minden a helyén volt. A
mulatságos jeleneteken jókat nevettünk, és vörösre tapsol-
tuk a tenyerünket.
Mindenki nagyon jól játszott, de nekem a legjobban Zazát, a
primadonnát alakító Ignéczi András játéka tetszett. Méltó
párja volt Kránicz Richárd a mulató tulajdonosaként. Kettő-
sük lenyűgöző volt. Nem két férfi másságát láttam – és azt
hiszem, hogy a jelen lévő 70 színházat szerető nyársapáti
ember sem -, hanem egy 20 éve szeretetben, teljes harmó-
niában együtt élő szerelmes párt.
Azt hiszem, én is szeretnék olyan boldog lenni, mint amit Ők
eljátszottak, és szerelmesen ülni egy padon a holdfényben
férjem kezét fogva.
Köszönöm ezt a csodálatos élményt, és várom a következő
előadást!

Nagyné Kovács Éva

GYERMEKSZÍNHÁZ

A Patkós Irma Színház előadásában
március 22-én hétfőn 10 órakor

a Hamupipőke
című mesejátékot

láthatják a művelődési házban.
A jegyek ára 200Ft.

HÚSVÉTI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS

Március 26-án pénteken 14.30-16 óráig
és április 1-jén csütörtökön 14.30-15 óráig .

Meghívó
Szeretettel várunk minden érdeklődőt

április 7-én szerdán 16 órakor
KÖLTÉSZET NAPI

RENDEZVÉNYÜNKRE
a művelődési házba.

Program: Figura Ede zenés irodalmi műsora.

FIGYELEM!
A KASZAP KFT. AJÁNLATA!
Kerti szerszámok kaphatók!
Érkezett: vetőmagok, tápoldatok, virágföld!
Kis kiszerelésű műtrágya kapható!
Naposcsibe, előnevelt csirke folyamatosan
előjegyezhető!
Makita szerszámgép akció!
Továbbra is kapható: TÜZELŐ, kályhák, füstcsövek!
Elérhetőségek: Gazda Centrum Nyársapát,
Szövetkezeti u. 2. Tel.:06-30/724-92-83.

VÉRADÁS!
MÁRCIUS 30-ÁN 13 - 16 ÓRÁIG A

MŰVELŐDÉSI HÁZBAN.

ÉLETET MENTHETSZ, HA VÉRT ADSZ!
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik felejthetetlen halottunk,
Pintér János temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek, vagy
részünkre gyászlapot küldtek, mély fáj-
dalmunkban osztoztak.
Szeretnénk még köszönetet mondani
dr. Gyáfrás Sándor háziorvosnak,
Törökné Révész Annának, Cseh
Józsefné Ildikónak lelkiismeretes mun-
kájukért.

A Gyászoló Család

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak,
akik édesapám, Rehor Csaba temeté-
sén részt vettek, sírjára virágot helyez-
tek, gyászomban osztoztak.
Köszönetet szeretnék mondani Nyár-
sapát község polgármesterének és a
polgármesteri hivatal dolgozóinak azért,
hogy segítséget nyújtottak édesapám
temetéséhez. Külön köszönöm nagy-
mamámnak és keresztanyámnak a
segítségüket és támogatásukat. A többi
családtag elzárkózott az anyagi segít-
ségtől és egyéb támogatástól, ezért
szorultam a polgármesteri hivatal
segítségére, amit még egyszer hálásan
köszönök.

Tisztelettel: Rehor Julianna

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 ut-
cában eladó. Irányár 500.000.- Ft. Érdeklődni
Piszkés utca 2.  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 lába-
kat és kezeket? Hívjon és megbeszélünk
egy időpontot! Pedikűr, manikűr és
műkörömépítés.
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 üzlet-
helyiség nagy udvarral kiadó (tápbolt volt).
Érdeklődni a 20/910-6746 telefonon lehet.
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 telefonon
Eladó 80 m2-es családi ház – gáz, víz
bevezetve – Nyársapát, József Attila út 44.
szám alatt. Érdeklődni a 06/70-771-5660
Igényesen felújított ceglédi  panel  lakáso-
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
Vennék jó állapotú EURO vagy 1 utas
raklapot 1 – 100 db-ig. Az ajánlatokat a 06/
20-265-1903 telefonon várom
Nyársapát, József A. út 12. szám alatt telek
eladó. Érdeklődni a helyszínen, id. Sperli
Jánosnénál lehet.

HIRDETÉSEK

Az Ugyeri úton teljesen felújított, modern
családi ház 1400 n.öl földterülettel eladó.
Közvíz, központi fűtés van, új tetőszerke-
zetű, új vezetékelésű. A kert szépítést igé-
nyel. Érdeklődni a 06/20/5848-407 telefonon
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 egy mohazöld plüss kanapé (2 részes,
francia ággyá nyitható, ágyneműtartós)
Irányár: 45.000  Ft; Fehér 2 részes fürdőszoba
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 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,
Felszabadulás u. 11. szám alatt,illetve a 70/
245-5896 telefonon lehet.
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 terü-
let. Érdeklődni: 389-110 és a 30/624-3008
Eladó 2 db egyszemélyes heverő (jó álla-
potú, ágyneműtartós), 1 db 80 literes boyler
(használt), 2 db 20 literes zománcos
zsírosbödön. Érdeklődni: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

Kedves Hirdetők!
Kérjük, hogy jelezzék,

 ha már nem kívánják hirdetésük
megjelentetését, vagy azon változtatni

szeretnének.
Köszönjük!

HIRDETÉSEK

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 Es-
cort 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

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
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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

2010. február 13-án szabadfogású diák I. korcsoportú rangsor-
versenynek az Újpesti Sportegyesület adott otthont, valamint a diák
II. korcsoport is összemérhette az erejét szabadfogásban. A két
korosztályban 347 versenyző lépett szőnyegre. A népes mezőnyben
a Nyársapáti Szabadidő SE versenyzői is képviseltették magukat.
Diák I-ben Kecskeméti Krisztián 29-kg-ban remek birkózással az
előkelő harmadik helyet szerezte meg. Az eredmény értékét növeli,
hogy egy korosztállyal fentebb, a nála idősebbek között sikerült a
dobogó harmadik fokára felállnia. Diák II-ben Szalóki Kálmán az
5. helyen végzett.

 Pap Ferenc edző

Nagykanizsán rendezték 2010. február 27-én a második diák I.
szabadfogású rangsorversenyt és diák II. szabadfogású birkózó
versenyt. A versenyen három ország 218 ifjú birkózója lépett
szőnyegre, köztük a Nyársapáti Szabadidő SE versenyzői is. A
nyársapátiak két érmet hozhattak el a rangos viadalról.
 Eredmények:
 DiákII.
 34kg 1. Szalóki Kálmán
 Diák I.
 35kg 2. Kecskeméti Ferenc

 Tisztelettel Pap Ferenc edző

LABDARÚGÁS

Indul az ifjúsági labdarúgó bajnokság tavaszi for-
dulója.Csapatunknak szerencsésen alakult a tavaszi
mérkőzéssorozat, mert a tizenegy mérkőzéséből he-
tet hazai pályán játszhat.
A mérkőzések időpontjai:
03. 14. (vasárnap) 11 óra Nyársapát - Tápiószőlős
03. 21. (vasárnap) 12 óra Tápiószőlős - Nyársapát
03. 27. (szombat)  12 óra Nyársapát - Mende
04. 03. (szombat)  12 óra Tápióbicske - Nyársapát
04. 10. (szombat)  12 óra Nyársapát - Farmos
04. 17. (szombat)  12 óra Tószeg - Nyársapát
04. 24. (szombat)  12 óra Nyársapát - Tápiószőlős
05. 01. (szombat)  12 óra Mende - Nyársapát
05. 08. (szombat)  12 óra Nyársapát - Tápióbicske
05. 15. (szombat)  12 óra Nyársapát - Farmos
05. 22. (szombat)  12 óra Nyársapát - Tószeg
Minden érdeklődőt szeretettel várunk a mérkőzésekre!

Víg Károly

Sajnos az előző számban tévesen jelent meg a
Nyársapáti Szabadidő Sport Egyesület adószáma
amiért elnézésüket kérjük. A jó adószám az, ami

most szerepel.

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

Nyársapáti Szabadidő Sport Egyesületet,
ha ezt teszi, adószámunk:

19182573-1-13
Támogatását előre is köszönjük!

Adója 1%-val támogathatja a
Nyársapáti Motocross Egyesületet

Adószámunk:
18683693-1-13

Köszönjük!


