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TISZTELT NYÁRSAPÁTI

VÁLASZTÓPOLGÁROK!
2010. április 11-én vasárnap lesz az országgyűlési képvi-
selőválasztás első fordulója, melyen a választásra jogosultak
dönthetnek arról, hogy kik képviseljenek bennünket az
országgyűlésben. A Hírmondó előző számában a helyi
választási iroda vezetője, dr. Bicskei Krisztina tájékoztatta a
választásra jogosultakat a választással kapcsolatos tudni-
valókról és arról, hogy hogyan kell szavazni.
Tisztelettel kérek minden nyársapáti választópolgárt,
hogy éljen választási jogával, és adja le szavazatát arra a
személyre, illetve pártra, akit érdemesnek tart arra, hogy
bekerüljön az országgyűlésbe. Sajnos már több választási
ciklusban Nyársapát volt Pest megyében az a település, ahol
a legkevesebb polgár járult az urnákhoz, községünkben volt
a legkisebb a választási részvétel.
Ezen változtatni szükséges, ne kelljen szégyenkeznünk ami-
att, hogy Nyársapátról mennek el a legkevesebben szavazni,
hogy Pest megyében mi vagyunk az utolsók. Lehet, hogy
sokan azért nem vesznek részt a szavazáson, mert éppen
akkor sok a munka, de úgy érzem, hogy ez a falu, ez az ország
megérdemel annyit, hogy egy órát rászánjunk akár még
akkor is, ha éppen a mezőgazdasági munkát hagyjuk is abba
erre az időre.
Még egyszer kérek mindenkit, hogy 2010. április 11-én a
választás első, majd 2010. április 25-én a választás második
fordulóján menjen el szavazni, és döntsön Magyarország
sorsáról!

Kis Miklós polgármester

BIRKÓZÓ SIKER A DIÁKOLIMPIÁN!
A 2010-es női és diák II. fiú Országos Diákolimpia döntőjének,
ami egyben Dr. Papp László emlék verseny is volt, Szentes
városa adott otthont. A női versenyt 26-án pénteken, a fiúk
küzdelmeit 27-én szombaton rendezték négy szőnyegen. Az
indulók között a Nyársapáti Szabadidő SE versenyzői is jelen
voltak, és nagyszerűen szerepeltek, ugyanis egy bajnoki cím
mellett még három érmet is elhoztak a rangos viadalról. A 26
kg-os Kecskeméti Krisztián végig remekül birkózott és három
győzelem után a döntőben simán technikai tussal győzött
pécsi ellenfelével szemben. Így megérdemelten szerezte
meg diákolimpiai címét.

Eredmények: Lányok
1995-1996-1997-ben születettek
47 kg  3. Takács Barbara  Nagykőrös
1998-1999-2000-ben születettek
40 kg  2.  Kovács Noémi
50 kg  2.  Nagy-Gombai Alexandra
Fiúk Diák II. 1999-2000-ben születettek
26 kg Kecskeméti Krisztián Diákolimpiai bajnok.

 Pap Attila, Pap Ferenc edzők
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TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT

Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testülete
március 17-én tájékoztatót hallgatott meg a védőnői szolgálat
tevékenységéről, a közrend, közbiztonság helyzetéről, a tűz-
oltóság tevékenységéről, a gyermekjóléti szolgálat és a
családsegítő szolgálat nyársapáti tevékenységéről. Csákiné
Ozsváth Ottilia védőnő 2008. szeptemberétől dolgozik
Nyársapáton. A gyerekek és a szülők is szívesen fordulnak
hozzá gondjaikkal, kérdéseikkel. Jó a kapcsolata az önkor-
mányzat, a gyermekjóléti és családvédelmi szolgálat
dolgozóival, a pedagógusokkal, iskolával, óvodával és a köz-
ség orvosával is. Sajnos több alkalommal kellett jelzéssel
élnie a gyermekjólét felé, több családból is kellett kiemelni
gyerekeket. A szülők tájékoztatására, a megelőzésre nagy
gondot kell fordítani, mivel gond van a tisztasággal és előfordul
tetvesség és rühesség is egyes családoknál. Az ÁNTSZ is
ellenőrizte a védőnő munkáját, és semmiféle hiányosságot
sem találtak.
A közrend, közbiztonság helyzetéről Nagy László rendőr
alezredes, a nagykőrösi rendőrkapitányság vezetője és Tóth
Tibor körzeti megbízott tájékoztatta a testületet. Nagy László
rendőrkapitány elismerően szólt a nyársapáti körzeti meg-
bízott feladatellátásáról, kiemelve azt, hogy minden pénteken
ellenőrzést végeznek a polgárőrséggel együtt a diszkók
alkalmával. A helyi fiatalokkal nincs gond a faluban, és az
ellenőrzéseknek köszönhető az is, hogy a környező tele-
pülésekről taxival, vagy fogadott autóval jönnek a diszkóba,
ami azt jelenti, hogy nem jellemző az ittas vezetés. A falu
közbiztonságát jónak értékelte a kapitányság vezetője. A
polgárőrség, a rendőrség és az önkormányzat példaértékűen
működik együtt Nyársapáton. Tóth Tibor megköszönte az
önkormányzat munkájához nyújtott segítségét, a laptop
vásárlását és az üzemanyag hozzájárulást.
A tűzoltóság munkájáról Nagy Péter tűzoltó alezredes,
nagykőrösi tűzoltóparancsnok tájékoztatta a képviselőket.
Elmondta, hogy Nagykőrös, Kocsér és Nyársapát tűzvédel-
mét két egymástól független, önállóan működő szervezet látja
el, a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság, vala-
mint az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság. A két szerve-
zet egy helyen, a nagykőrösi tűzoltólaktanyában működik.
Nyársapáton 2006-ban 6, 2007-ben 6, 2008-ban 7, 2009-ben
7 tűzeset történt, a műszaki mentések száma évente 2-4
esetben fordult elő. A tűzeseteknél személyi sérülés nem
történt. A hivatásos tűzoltóság a községben évente 3-5
alkalommal tart ellenőrzést, és 4-10 alakommal kérnek állás-
foglalást, hatósági szakvéleményt. Az önkormányzat és a
tűzoltóság között nagyon jó a kapcsolat, segíti a testület a
tűzvédelmi munkát.
A Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ 2009. január 1-től látja el a családsegítő és a
gyermekjóléti szolgálat feladatait községünkben, melyről
Kótabéné Ruda Gyöngyvér a szolgálat szakmai vezetője,
Bíró Józsefné családgondozó és Horgasné Balogh Ágnes
családgondozó tájékoztatta a képviselőket. A gyermekekkel
és a rászoruló családokkal kapcsolatos sokrétű tevékenysé-
güket a védőnővel és a polgármesteri hivatallal, az általános
iskolával és az óvodával szorosan együttműködve látják el. A

Béke u. 2. szám alatt biztosított számukra az önkormányzat
elhelyezést, ahol jó személyi és tárgyi feltételek között fo-
gadhatják ügyfeleiket. Munkájukra, segítségükre számítanak
a községben sajnos nagy számban élő rászoruló családok és
gyermekeik. Az eredmények mutatják, hogy jó lépés volt a
Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ megbízása az önkormányzat kötelező feladat-
ellátásának biztosítására.
A testület a tájékoztatókat elfogadta, elismerve a rendőrség,
a tűzoltóság tevékenységét, a védőnő, a gyermekjóléti és
családsegítő szolgálat végzett munkáját.
A testület a nyertes LEADER pályázataink közül nyílt
közbeszerzési pályázatot írt ki a Szarka kúria tetőszerke-
zetének és az erdei iskola felújításának beruházási munká-
lataira vonatkozóan. A beérkezett ajánlatokról májusban
dönt az önkormányzat. Ezek a munkálatok a nyár végére
befejeződhetnek, illetve szeretnénk, ha a szennyvíz-
beruházáson kívül minden megkezdett pályázaton nyertes
beruházásunk befejeződne szeptember végéig, még ebben
az önkormányzati ciklusban.
A képviselő-testület megválasztotta a Szavazatszámláló
Bizottság tagjait és póttagjait.
Az 1. számú szavazókörben a bizottság tagjai Csehné Bakos
Erzsébet, Godó Zsuzsanna és Sipos Lászlóné. A 2. számú
szavazókör megválasztott tagjai dr. Holozsai Nóra, Bálintné
Béres Valéria és Szerelem Márk. Póttagok: Bognárné
Mészáros Erika, Bimbó Pál, Bíró Csilla, Egriné Fabók Mária
és Túrkevi-Nagy András. A szavazatszámláló bizottságok
munkájában a pártok által delegáltak is részt vesznek.
Az önkormányzat a mozgáskorlátozottak egyesületének
100.000.- Ft támogatást nyújtott a szervezet kérése alapján.
A következő ülésen a szennyvízberuházásról szóló tájékoz-
tatót tárgyalja meg a testület.

Kis Miklós polgármester

EBOLTÁS
Újabb pótoltást szervezünk, mivel igen sajnálatos módon az
összevezetéses oltásokon összesen 275 kutyát oltattak be a
gazdáik. Ennél sokkal több ebet tartanak Nyársapáton a
kutyaszerető tulajdonosok. Nagyon kérek mindenkit, hogy
éljenek a szervezett eboltás lehetőségével, és a kötelező
oltásra hozzák el jószágaikat.
A PÓTOLTÁST 2010. április 18-án vasárnap 9 – 11 órá-
ig a Szarka majorban tartjuk.
Az oltás díja ebenként 3.500.- Ft, melyben benne van az
oltási könyv ára is.

Nagyné Kovács Éva

GÁZSZÜNET
A TIGÁZ értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a nagykőrösi
gázátadó állomás karbantartási munkálatai miatt Nagykőrös,
Kocsér, Csemő és Nyársapát településeken

2010. május 5-én 8 – 12 óráig
a gázszolgáltatás szünetel!
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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

GAZDAKÖR SZAKMAI ESTJE

A Nyársapáti Gazdakör szakmai estet tartott 2010. március
12-én délután a Szarka Mihály Művelődési és Szabad-
időközpontban. Nagy érdeklődéssel vártuk szakelőadóink
tájékoztatóját. A gyümölcsösök növényvédelméről Gubicza
Tibor a Makhteshim Kft.-től, az aktuális növényvédelmi
kérdésekről Mádi Zsolt, a Syngenta Kft-től tartott előadást.
Hallhattunk a tápanyagutánpótlás lehetőségeiről ültetvé-
nyekben, zöldségkultúrákban. Vőneki Judit, a KMR Munka-
ügyi Központ munkatársa a szezonális munkavállalás
feltételeiről tájékoztatott bennünket. Az MVH Ellenőrzési
Osztályának munkatársa, Hörömpő Nándor az ÚMVP
pályázatokról, ellenőrzésekről, jogi kérdésekről tartott elő-
adást. Úgy érzem, hogy a jelenlévő 40 gazdatársunk nagyon
hasznos ismereteket szerezhetett a szakmai esten.
Rendezvényünk végén mindenkit vártunk egy kis
hagyományos vacsorára.

Kis Miklós elnök

MIKOR ÉRÜNK EURÓPÁBA, AVAGY LEVÉL

EGY OLVASÓHOZ

 Tisztelt Nagypapa!
Ha esetleg nem tudná, 2004. máj.1-je óta az Európa Unió
tagjai vagyunk.Ez bizony sok-sok változással jár.Vannak
pozitív és negatív oldalai is. Én egy olyan változásra szeret-
ném felhívni a figyelmét, mely önnek semmibe sem kerül,
de saját gyermekeink, unokáink, dédunokáink...egészségét,
életminőségét határozza meg. Ennek egyik módja a termé-
szetvédelem, egyik eszköze pedig a szelektív hulladékgyűjtés.
Örömmel láttam, amikor településünkön is megjelentek a
hulladékgyűjtő konténerek. Annak pedig különösen örültem,
hogy sokan elfogadták azokat, és rendeltetésszerűen
használták, használják is. Ennyi bevezető után a tárgyra
térnék. Tudomásomra jutott, hogy az a bizonyos
rendeltetésszerű használat Önnél másképp működik.Nem

tudom, véletlenül vagy akarattal, de Ön a papírhulladék
részére felállított konténert rendszeresen másra használja.
Szeretném felvilágosítani, hogy az elhasznált és eldobható
pelenka nem tartozik a fenti hulladékok közé. Remélem,
kérhetem magam és településünk másképp gondolkodó
lakosai nevében is: TÖBBÉ EZT NE TEGYE! Sajnálom, de
akkor legközelebb nem a Nagypapának, hanem névszerint
Önnek írok.

                            Üdvözlettel:Miczi Flóriánné

PÁLYABÍRÓI KÉPZÉS

2010. február 13-án Nyársapáton 40-fő részvételével, ( és
többen jelezték, hogy más elfoglaltságuk miatt a március 7-
én a MAMS-hoz fognak jönni) megtartottuk a V.ig., Sport
felügyelők, és pálya bírók részére az MX., és SM. képzé-
seket. Nagy örömömre szolgált, hogy a ,,RÉGI” bírók mellett,
sok új jelentkező is részt vett az előadásokon, és sikeres
vizsgát tettek. Itt szeretném meg jegyezni, hogy 1fő kivételé-
vel a teljes régi ,,VERSENY IRÁNYÍTÓ” csapat is ott volt.
Teszt lapot töltöttek Ők maguk is, de a jövőt illetően szapo-
rodik a részleg vezetők létszáma is a nyársapáti csapatból. A
képzést, továbbképzést vizsgával zártuk, majd a felügyelők,
versenyigazgatók, részleg vezetők részére további meg-
beszélést tartottunk az elmúlt év tapasztalataiból, és az idei
verseny évad  várhatóan még jobb és zökkenő mentes
lebonyolításáról, szabály módosításokról, a feléjük való
elvárásokról egyaránt. Ritka dolog, hogy ennyire jó, hasznos,
minden gondot és problémát, de mellette a jó dolgokat is
közösen meg tudtuk beszélni az elmúlt év tapasztalatai alap-
ján. Remélhetőleg ez év közben igazán gyümölcsözni fog
azokon a versenyeken, ahol ez a jól összeszokott bíró gárda
fog dolgozni.  
Szeretném megköszönni mindenkinek az előző évi munkáját,
azt, hogy ekkora létszámmal vettek részt a képzéseken, bízva
abban, hogy mindenki kivétel nélkül átérzi a rábízott feladat
súlyát és felelősségét. Remélem, ebben az évben az előző
évekhez hasonlóan nem lesz bírót ért balesetünk továbbra
sem. Ehhez kívánok minden résztvevőnek  szabályos,
elfogulatlan, sportszerű bíráskodást a szezonra. A
versenyzőknek, rendezőknek jó felkészülést, balesetmentes
verseny évadot. Valamint bízom abban, hogy ebben az
évben, május 9-én a nemzetközi, valamint a szeptember 26-
án az MX Kupa verseny előkészületében a ,,nyársapáti
sportbírók” is valamiképpen hozzájárulnak a versenyeink
előkészületéhez, illetve aktív részesei lesznek a verseny
zavartalan, JÓ lebonyolításában. Szeretném, ha az idén is
Nyársapát JÓ hírnevét  színvonalas rendezésű versenye-
inkkel, még tovább tudnánk erősíteni. Valamint külön
köszönöm és gratulálok annak a három sportbírónak, akik az
éves díjkiosztón külön elismerést kaptak a MOTOCROSS
szakágtól kiemelkedő, több éves munkájukért.
Név szerint: Kasza István, Tóth Tibor, Kottlár Ferenc
sporttársaknak.
               

Köszönettel: Fülöp Ferenc 



NYÁRSAPÁTI4. oldal

ÁMK HÍREK

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-
gadják a 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 beíratkozáshoz 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.
Az iskolai felvételről az intézmény igazgatója tájékoztatja az
érintett szülőket.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a beíratkozáshoz 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
Dr. Bicskei Krisztina

OVI HÍREK
MÁRCIUS 8-ÁN az óvodás fiúk apró meglepetéssel
kedveskedtek a kislányoknak, óvónéniknek és dadus
néniknek.Kicsit jobban figyeltünk arra, hogy kedveseb-
bek,udvariasabbak legyünk egymással.(A fiúk előre enge-
dik a lányokat, segítenek a nehezebb feladatokban a
lányoknak.)
MÁRCIUS 11-ÉN a Kölyökidő Alapítvány meglepetéssel
kedveskedett gyermekeink örömére.Az arcfestők gyönyörű
mintákat festettek arcra, kézre. Minden gyermek vágya
teljesülhetett.(kalóz, cica, tündér...stb.) A bűvész mutat-
ványait nagy tapssal jutalmazták a gyerekek. Volt aki bűvész-
inas lehetett és közreműködhetett egy-egy “varázslatban”.
A mutatványok látványosak és szórakoztatóak voltak.
Köszönjük ezt a szép napot a Kölyökidő Alapítvány
munkatársainak! A gyermekekről az alapítvány fotósa
gyönyörű képeket készített, melyeket a szülők megvá-
sárolhatnak. (A képek árából az alapítvány működését
fedezik.)
MÁRCIUS 12-ÉN megemlékeztünk március 15-éről,
nemzeti ünnepünkről. Koszorúkat, kokárdákat, zászlókat
készítettünk a gyermekekkel, és elhelyeztük a templom előtti
kopjafa emlékműnél. Közösen elénekeltük a Hej vár a...
kezdetű gyermekdalt. Beszélgettünk hazánkról, anyanyel-
vünkről, fővárosunkról, zászlónkról.
MÁRCIUS 22-ÉN a Patkós Irma Színház Hamupipőke c.
előadását néztük meg az óvodásokkal a Szarka Mihály
Művelődési Központban. Az előadás látványos, szórakoztató,
elbűvölő volt. Bár sok gyermek ismerte már a televízióból ezt
a mesét, mégis csodálattal nézték végig az előadást. A
humoros részeknél nagy volt a kacagás és taps. A színészek
énekhangja mosolyt csalt az arcocskákra. Köszönjük a
színháznak ezt a fergeteges előadást, nagyon élveztük!
Reméljük még sok-sok ilyen jó produkciót láthatunk!
ÁPRILIS 1-JÉN projektnapot tartunk az óvodánkban
"Húsvéti tojáskeresés" címmel. Szeretettel várjuk a szülőket!
Készülünk a húsvétra. Gyönyörű tavaszi, virágos lett az
óvodánk kívül és belül. A gyermekek is részesei a díszítésnek,
sokat festenek, ragasztanak,rajzolnak.

Csehi Istvánné

1+1 NAP AZ ISKOLÁBAN

Ebben a tanévben már másodszor vettünk részt a nagy-
csoportos óvodásokkal „sulicsalogatón” az iskolában.
Ezeken a foglalkozásokon a gyerekek megismerkedtek le-
endő tanító nénijükkel, Eszter nénivel. A kölcsönös
bemutatkozás, ismerkedés után a tanító néni elmagyarázta a
gyerekeknek, hogy az iskolában az órákon hogyan is kell
viselkedni, ülni, figyelni ahhoz, hogy ügyesek legyenek, meg
tudjanak tanulni majd írni és olvasni. Elmondta, hogy melyik
táblát milyen órákon fogják használni. Megnézhették azt az
olvasókönyvet is, amelyikből majd tanulni fognak. Végül
pedig, mint egy „ igazi iskolásnak” játékos feladatokból
összeállított órát tartott a tanító néni.
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A gyerekek nagyon ügyesek voltak, felszabadultan örömmel
oldották meg a kapott feladatokat. Befejezésül pedig
feladatlapok megoldásával mutathatták meg ügyességüket.
Köszönjük a tanító néniknek ezt a lehetőséget.

Balog Jánosné

ÁMK HÍREK

ISKOLA

ÚJRA SULI-CSALOGATÓ

Március 2-án, délelőtt újra az iskolába látogattak a nagycsoportos
óvodások, azaz a lelendő elsősök, az óvó né-nik kíséretében.
Már ismerősként  köszöntötték egymást tanító nénijükkel,
hiszen már novemberben is találkoztunk.
Az óra újra vidáman, sok-sok feladattal, játékokkal szaladt el.
Mondókáztunk, énekeltünk, táncoltunk, színekből, formákból
manót   „építettünk”, rajzoltunk, meséltünk,  báboztunk. Az
ovisok mindent tudtak, és mindent megoldottak ügyesen,
jókedvűen és fegyelmezetten. Búcsúzáskor azt mondták,
már nagyon várják az iskolát. Remélem ez a lelkesedés
jellemzi majd őket a tanulás évei alatt is.

Tóthné Bognár Eszter

MÉLTÓN ÜNNEPELTÜNK

Március 12-én délután az iskola tornatermében ismét csoda
történt. Az ünnep, az emlékezés a múlt megidézésének
csodája zajlott. Újra méltó módon emlékeztünk az 1848.
március 15-én történtekre, ill. az azt követő eseményekre. A
dicső nap emlékét csodás versek, dramatikus jelenetek,
táncok és a nagy – felnőtt és iskolai – énekkar felejthetetlen
produkciói idézték meg.
A múlt eseményei a jelenbe mutatnak, a gondolatok ma is
aktuálisak.
A szép, felemelő élményt nyújtó délután az iskola felső
tagozatos diákjait, valamint a felnőtt énekkar tagjait dicsérik,
valamint a műsor megálmodóit, betanítóit Király Ferenccnét
és Benkó Szilviát.

Tóthné Bognár Eszter

RAJZOS SIKEREK

A Magyar Asztronautikai Társaság Ugródeszka a Hold cím-
mel rajzpályázatot hirdetett meg. A pályázat eredmény-
hirdetését az ELTE Bolygótudományi Nap keretében tar-
tották  2010. március 19-én Budapesten.Nagy sikerrel vettünk
részt e rendezvényen, hiszen a meghirdetett pályázaton
Strabán Márkó a Tetz Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény növendéke 3. helyezést ért el.
Nagy élménnyel tértünk haza, hisz e fantasztikus eredmény
mellett személyesen ismerkedhettünk meg Magyarország
neves űrkutatóival.
Szeretnénk megköszönni Tóth Tibor tanár úr munkáját, hogy
felkészítésével, Márkó által, ilyen nívós helyre eljutatta
Nyársapát hírnevét. 
Gratulálunk az eredményhez!

Strabán Anna

BÜSZKÉK VAGYUNK GYERMEKEINKRE

Kincsem versenyló születésének 135. évfordulójára
 megrendezett országos rajzpályázaton iskolánk két tanulója
is díjazott lett. Csehi Dóra munkája II. helyezést, Strabán
Márkó alkotása különdíjat nyert. A pályázatot alapfokú
művészeti iskolák részére hirdették meg. A mi iskolánk a
Tetz alapfokú művészeti iskola segítségével, támogatásával
biztosítja a tehetséges gyermekek fejlesztését, tehetség-
gondozását. Nagy dolog ilyen versenyen eredményt elérni,
de ez is bizonyítja, hogy egy ilyen kis település, mint Nyársa-
pát is nevel olyan gyermekeket (később felnőtteket), hogy
bárhol megállják a helyüket. Köszönet és elismerés Tóth
Tibor tanár bácsinak aki tanítja, segíti ezeket a gyermekeket
továbbadva szakmai tudását és hozzáértését. A díjakat
Budapesten a Mezőgazdasági Múzeumban ünnepélyes
keretek között vehették át a nyertesek. A díjkiosztón jelen
volt a művészeti oktatás több magas rangú képviselője,
valamint Tápiószentmárton polgármestere is. A díjkiosztó
ünnepség után bár nem sok időnk maradt, megcsodálhattuk
a múzeum egy-egy tárlatát. Külön tárlat nyílt a magyar
lótenyésztésről, lóversenyzésről, Kincsem nevű versenylóról.
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A győztes alkotásokat is meg lehet tekinteni az odaláto-
gatóknak. Az épület gyönyörű, a tárlatok egy egész napos
programot nyújthatnak a látogatóknak. 
Köszönjük a támogatásokat és segítséget, hogy mi szülők is
elkísérhettük gyermekeinket a nagy eseményre. Köszönjük
a kísérő tanárok: Karcsi bácsi, Marika néni, Igazgató(Zsuzsa)
néni és Tibor bácsi munkáját. Reméljük Tibor bácsi még sok
tehetséges gyermeknek tud segíteni, hogy képességeik
megfelelően fejlődhessenek. Sok-sok áldozatos munka van
abban, hogy ezek a gyerekek idáig eljuthattak. Reméljük az
oktatásügyünk segíti a művészeti iskolák működését, mert
ezekre az intézményekre nagy szükség van.

Egy büszke szülő

ÁMK HÍREK

HAMUPIPŐKE

Március 22-én a Patkós Irma Színház előadásában a
Hamupipőke című előadást nézhettük meg. 150 gyermek
örülhetett a színvonalas előadásnak, melyet csodás hang és
fénytechnika tett még látványosabbá.
A színészek előadása igazi élményhez juttatta a résztvevőket.
Nagy öröm volt számunkra látni Bimbó Brigittát (volt
tanítványunkat) a tündérkeresztanya szerepében.
Nagyon jó, hogy egyre több színvonalas felnőtt és
gyermekelőadást nézhetünk meg itt helyben a művelődési
házban. Várjuk a gyerekekkel együtt a következő bemutatót.

Lőrinczy Lászlóné

HULLADÉKBÓL HASZNOSAT

Az ÖKOVÍZ ez évben is meghirdette a "Hulladékból
hasznosat" pályázatot. Iskolánk tanulói sok ötletes darabot
készítettek erre az alkalomra.Pl. sakktáblát bábukkal, darálót,
faluképet, világító tornyot, függönyt, stb. S mindezeket
hulladékból (kupak, CD, WC papír guriga, hullámpapír, üdítős
pohár, stb). Március 29-én az eredményhirdetésen örülhettünk,
mert iskolánk intézményi szinten harmadik helyezést ért el, s
ötezer forint jutalomban részesült. Ezen kívül egyéni
eredményeink is születtek: Kardos Mihály, Nagy Zsolt, Torma
Viktória második osztályos tanulók és Révész Alexandra
negyedik osztályos tanuló külündíjat vehettek át. Csehi Dóra,

Hornacsek Edit, Kocsis Luca harmadik osztályos tanulók
harmadik helyezést értek el.Gratulálunk nekik. Külön élményt
nyújtott, hogy a rendezvényen olyan divatbemutatót láthat-
tunk, ahol minden ruha hulladékból készült. Nagyon érdekes
volt. Végül szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét a szelek-
tív hulladékgyűjtés fontosságára, mert az így gyűjtött hul-
ladék újra hasznosítható, s a takarékosságra igen nagy szük-
ségünk van!

Cseh Józsefné

SZARKA MIHÁLY MŰVELŐDÉSI ÉS

SZABADIDŐKÖZPONT

NŐNAP SOK-SOK NEVETÉSSEL

Március 8-án a művelődési házban köszöntöttek minket
Nőnap alkalmából Nyársapát férfi tagjai! Megérkezé-
sünkkor az ajtóban kis kosárkával vártak minket, és mindenki
választhatott magának egy nőnapi meglepit. A műsor a
polgármester úr vidám köszöntésével kezdődött, majd a
színjátszó csoport emelte a hangulatot szuper műsorával. A
hip-hopos fiúknak sikerült igazi buli hangulatot teremteniük.
Megnyerő volt Dudás Norbi és Bíró Csilla párosa a férfi és
a nő igazi kapcsolatáról, Dudás Norbert és Nagy Ádám
vicces jelenete a szorgalmas férj és a soha nem elégedett
feleség harcáról.
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Kovács Tamás és Kovács Márti tolmácsolásában hallhat-
tunk néhány frappáns lerázó szöveget arról, hogy hogyan
szabadulhatunk meg a nekünk kevésbé szimpatikus fiútól.
Megismerhettük a műsor alatt a női szótár jelentését férfiak
számára, és ugyanezt fordítva is, hiszen a férfiak nem mindig
azt mondják, amit gondolnak.  A vicces jelenetek mellett
szerepet kaptak a szép versek is, melyeket Hanyecz Gábor,
Nagy Ádám, Sebők Gyöngyi mondott el. A műsor végén
nagy meglepetésre Kissné Piroska néni és Micziné Zsuzsa
néni nevettetett meg bennünket jelenetével, Zsuzsa néni -
mint a pipáját mindennél többre becsülő férj - és Piroska néni,
mint olyan feleség, akit ez az őrületbe kerget.
A közel egy órás műsor alatt nagyon jól szórakoztunk, sokat
nevettünk és szerintem minden jelenlévő nő napját sikerült
feldobni, igazi ünneppé varázsolni.
Nagyon köszönjük Vígné Magdi néninek és minden fellépőnek.

Godó Zsuzsi

NŐNAPI BÁL

Már nagyon sok éve a Nyársapáti Népdalkör szervezi köz-
ségünkben a nőket, és a tavaszt köszöntő mulatságot. Ennek
az eseménynek 2010. március 6-án a tornaterem adott
helyet, ahol Tar Zoltán zenéjére kb. 180 fő táncolhatott,
szórakozhatott kedvére. Most is bebizonyosodott, hogy mi
nyársapátiak tudunk igazán jó, színvonalas műsorral
kedveskedni vendégeinknek. Nem kell külsős előadókat
hozni ahhoz, hogy szórakoztassunk, és nagyon jól
szórakozzunk. Kicsik és nagyok, fiúk és lányok, minden
korosztály képviseltette magát a bál műsorában. Először
Hanyecz Gábor 4. osztályos tanuló köszöntötte verssel a
lányokat, asszonyokat, majd Kis Miklós polgármester úr
mondta el ünnepi gondolatait a nőkről. A falu első emberétől
igazán jó érzés volt hallani, hogy bizony mi vagyunk az
erősebb nem!
Ezután a házigazdák, az asszonykórus népdalcsokrát
hallgathattuk, majd Strabán Anna, Nusika mulatós dalokat,
slágereket énekelt nagy sikerrel. Dudás Norbert egy gyönyörű
verssel örvendeztetett meg bennünket, és minden hölgy
kapott egy szál virágot. Az örökifjú nyugdíjasok, a „Hip-hop
Nagyik” olyan elképesztően jól nyomták, hogy mindenki
számára bebizonyosodott, hogy tényleg nem csak a 20
éveseké a világ! Hatalmas siker volt, kétszer kellett előadniuk
a vagány hip-hop számot. És még mindig maradt a szerve-
zők tarsolyában egy meglepetés műsor! A felnőtt énekkar
tagjaiból alakult tánccsoport előadásában, a „Kán-kán lányok”
fergeteges műsorában gyönyörködhettünk, és tapsolhattuk
vörösre a tenyerünket kétszer is, mert nem engedte le a
színpadról a közönség a csinos művésznőket addig, amíg
meg nem ismételték a produkciót.
Nagyon köszönjük minden fellépőnek, hogy hozzájárultak a
bál sikeréhez. Köszönjük vendégeinknek, hogy ilyen sokan
eljöttek, és együtt köszönthettük a Nőnapot. Köszönjük
támogatóink, a 100 Ft-os bolt, a Polgármesteri Hivatal, Miczi
Edina és Kis Miklós polgármester úr hozzájárulását, az Apáti
Bisztrónak pedig a finom vacsorát. Nagyon jó kis este volt,
sokan tettek azért, hogy vendégeink jól szórakozhassanak,
mindenki jól érezze magát.

Sajnos hajnalban valaki komoly összetűzésbe került az iskola
folyosóján békésen álldogáló kávéautomatával. A győztes a
vandál pusztító lett.(Az esetet Rózsika bejelentette a
rendőrségen.)
Azt szokták mondani, hogy minden jó, ha a vége jó. Ezen a
bálon minden jól indult, és jól folytatódott, de a végére nem
igazán hiányzott az „ember” és az automata harca. Bízom
abban, hogy a szervezőket nem törte le nagyon ez az eset, és
ezután is szívvel-lélekkel tovább dolgoznak, és még sok
bálban együtt mulathatunk.

Nagyné Kovács Éva

CSEMŐBEN VENDÉGESKEDTÜNK

A Csemői Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület  „Gyere ki, te
gyöngyvirág,…” címmel népzenei találkozót szervezett a
kistérségi települések számára. Cegléd, Csemő, Jászkarajenő
és Nyársapát népdalköre lépett fel. A találkozót színesítette
a ceglédberceliek és a budapestiek néptánccsoportja, de hall-
hattunk szépen éneklő általános iskolás szólistákat is. A zsűri
szerepét Béres Károly nyugalmazott zeneiskola igazgató
látta el. Nagyon jó véleménye volt a fellépők produkcióiról. A
program zárásaként csodálatos vendéglátásban volt részünk.
Köszönjük!  A találkozó ideje alatt lehetőség volt településünk
és a népdalkör bemutatására is, ezt meg is tettük kis fotó-
kiállítás keretében

Kapás Mihályné

TÁNCTALÁLKOZÓ

Március 20-án Kistérségi Tánctalálkozón jártunk Törtelen.
Délután az apróságok, az iskola 1-2. osztályosai néptánccal
mutatkoztak be. Nagyon izgultak, hiszen csak november óta
táncolnak, és ez volt az első fellépésük. Munkájuk, szorgalmuk
jutalma a taps volt, amit a közönségtől kaptak. A csoport
vezetője Siposné Sági Ilona tanárnő. Késő délután az ifjúsági
és felnőtt csoportok bemutatójára került sor. 14 produkciót
láthatott a közönség. Nagy sikert arattak táncukkal a nyársa-
páti Hip-Hop Mamik, hiszen a stílus és az öltözék nem a
szépkorúakat jellemzi, és természetesen a Cool Style 90’
csapata Strabán István és Őze Betti  vezetésével, akik re-
mek hangulatot varázsoltak a találkozó végére.
Mindhárom nyársapáti csoportnak köszönjük a felkészülést
és a fellépést.

Vígné Kerekes Magdolna

SZÍNHÁZ

A Patkós Irma Színház előadásában

április 16-án pénteken 18 órától

A fösvény
című darabot láthatják.

Belépőjegy: 1000Ft
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A BŐKEZŰ FÖSVÉNY, AVAGY POQUELIN ÚR

NEM TAKARÉKOSKODIK A HUMORRAL...

A fösvény Moliére kései művei közé tartozik; érződik rajta
a több évtizedes rutin. Jó alaphelyzet, helyzet- és jellemkomikai
elemek teszik élvezetessé. Nagyon jól megírt darab tehát,
aminek eljátszásához nem kis bátorságra van szükség. Nos,
ez a mersz megvolt a Patkós Irma Színház vezetőiben és ifjú
színészeiben is. A bemutató előadásnak a ceglédberceli
művelődési ház adott otthont.
A komédia bő egy órás, rövidített változatát nevethették (és
nevették is!) végig a nézők. A kiválóan megírt jellemek,
szépen, plasztikusan érvényesültek a színpadon. Az egész
előadást a vállán vivő zsugori Harpagont Andó László, az
iskola igazgatója játszotta. Jól hozta azokat a rettenetes
kínokat, amelyeket az efféle ember érez minden egyes garas
kiadásakor, s egyébként is: mindent, de tényleg mindent csak
a pénzen, a várható hasznon keresztül tud nézni – még a sa-
ját szerelmét is.
Gyermekei: Cléante és Eliz (Kázmér Tamás és Bódi Renáta)
„szépen” vergődnek a gyermeki engedelmesség kötelezett-
sége és ifjúi szerelmes szívük parancsa között. Hogy melyik
parancs az erősebb, azt hiszem nem kell mondanom... és azt
sem, hogy a cselszövésnek bizony fontos szerepe van, hisz
tulajdonképpen az egész darab titkos és nyilvános szerelmek
bonyolult (de a néző szempontjából jól átlátható) szövevénye.
A cselszövésben élen jár az Elizbe szerelmes rafinált titkár
(Mahalek Gábor), aki remek kettős játékkal csapja be
fösvény urát.
Cléante szerelme – és egyben atyjaura kiszemelt
menyasszonya! – Marianna (Lutz Katalin) szinte elvész a
sok akarat között, már-már beletörődik sorsába, de sosem
adja meg magát erkölcsileg.
Igazi hálás szerep Fruzsináé, a házasságközvetítőé, Karap
Diána ki is hoz belőle mindent, szinte lubickol szerepében:
hízelkedő, rámenős, és persze ő is nagyon szereti a pénzt.
Semmiképp se feledkezzünk meg azokról sem, akik tán
kisebb szerepben, de igencsak hatékonyan járultak hozzá az
előadáshoz, sok szép színnel gazdagítva azt: a mit sem sejtő
pénzközvetítő (Szikszai Norbert), Cléante úrfi szeleburdi
inasa, Fecske (Jámbrik Máté), a bajkeverő, hátulról támadó
kocsis és szakács, Jakab (Majláth Árpád), Harpagon           „

olcsó pénzen vett” szolgái, Keszeg és Zabszár (Kránitz
Richárd és Nagy Dávid), a lassacskán semmit sem értő, de
hivatalát pontosan ellátó csendbiztos (Ignéczi András), és
írnoka (Láng Péter), no és a hepiendet „szállító” Anzelm,
azaz Ragályi Viktor, aki a másodszereposztásban épp a
főszerepet, Harpagont alakítja a plakát tanúsága szerint.
Az előadást jól szolgálta az egyszerű, de mutatós díszlet, a
színpompás jelmezek és a jó megválasztott, korhoz illő mu-
zsika is.
Összességében elmondható, hogy a Patkós Irma Színház
nem vállalkozott másra, minthogy Moliére-t fog játszani és
ezt a vállalását maradéktalanul teljesítette.
Nem kell tehát nekünk, a nézőknek mindenféle mai korra
szóló utalásokon és áthallásokon gondolkodnunk, csak el kell
engedniünk magunkat, és jókat nevetni: a csetlő-botló zsugori
Harpagonon, az ilyen-olyan cselszövőkön, a szerelmes
ifjakon... tehát magunkon...

- szag -

KÖZSÉGI MAJÁLIS

MÁJUS 1-JÉN

Az előző évekhez hasonló módon szeretnénk megrendezni
ezt a remélhetőleg szép napot. A civil szervezetek a korábbi
alkalmakhoz hasonlóan főzhetnek, ehhez a szokásos anyagi
támogatásban részesülnek. (A főzésben részt venni kívánó
közösségek április 25-ig jelezzék szándékukat a Művelődési
Házban vagy az 589-210-es telefonon.)
A rendezvényt a Szarka - kúria udvarán tartjuk.

Programtervezet:

10 -18 óráig csúszdás ugrálóvár

10 -12 óráig sétakocsikázás, kézműves foglalkozás,
arcfestés, lufi hajtogatás, íjászat, nordic walking

14 órakor tűzoltó bemutató

15 órakor a Nyársapáti Népdalkör és vendégeinek
műsora

16 órakor kung fu bemutató

17 órakor táncbemutatók, anyák napi műsor

18 órakor operett műsor összeállítás

19 órakor musical slágerek

20 órakor  a Cool Style90’ táncos műsora

21 órakor táncbemutató, a nyársapáti lányok,
asszonyok közreműködésével
21  órától disco, a zenét Füle Albert szolgáltatja

Az egész napos rendezvényre
minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
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Április 1-jétől változnak az
alkalmi foglalkoztatás szabályai
 – Megszűnik az AM-könyv és

a közteherjegy!
Az alkalmi munkavállalói kiskönyvet 2010. április 01-től
felváltja az egyszerűsített módon létesíthető mun-
kaviszony, amely a háztartási munka, mezőgazdasági-
, növénytermesztési-, idegenforgalmi idénymunka, illet-
ve alkalmi munka esetén alkalmazható.  Harmadik
országbeli állampolgár esetében pedig csak a mezőgaz-
dasági idénymunka és háztartási munka megengedett.
Az egyszerűsített foglalkoztatás úgynevezett egyszerűsített
szerződéssel jön létre, melyet a munkavégzés megkezdése
előtt írásba kell foglalni. Az írásba foglalás csak akkor nem
kötelező, ha a munkavégzés 5 naptári napnál rövidebb
időtartamú, illetve ha a növénytermesztési idénymunka
egybefüggő időtartama a 30 napot nem haladja meg és a
munkavállaló sem kéri az írásban való rögzítést. Ebben az
esetben azonban 2 példányban jelenléti ívet kell vezetni,
melyből egy a munkavállalóé, egy pedig a munkáltatónál
marad. Fontos tudnivaló, hogy ilyen jellegű foglalkoztatási
viszony nem jöhet létre a munkáltató és az általa már munka-
viszony keretében foglalkoztatott személy között, valamint a
meglévő munkaviszony sem módosítható ilyen jellegű
jogviszonnyá.
A munkáltatónak a munkakezdést megelőzően be kell jelen-
tenie nevét, adószámát/ adóazonosító jelét, a munkavállaló
adatait, a munkaviszony kezdetének, megszűnésének idő-
pontját, a heti munkaidőt, a munkavégzés helyét. A munkál-
tató a bejelentési kötelezettségének főszabály szerint
elektronikus úton, a 10T1041E jelű nyomtatványon
tud eleget tenni, de a háztartási munka, illetve növény-
termesztési idénymunka esetén ez az adminisztráció
akár telefonon keresztül is teljesíthető. 2010. július 1-
jétől pedig lehetőség lesz az SMS-ben történő bejelentésre is.
Általános szabály szerint a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan a
munkáltatóknak a tárgyhónapot követő hó 12-ig kell bevallást
benyújtaniuk. A közteher az idénymunka és a háztartási
munka esetében a kifizetett munkabér 30%-a lesz. A
munkáltató fizetési kötelezettségének határideje szintén
tárgyhót követő hó 12-e.
A munkavállalók számára fontos információ, hogy a 30%-os
közteher mellett nem jogosultak egészségbiztosítási ellátásokra,
azaz ha egyéb jogviszonyuk sem alapozza meg az
igénybevételt, akkor fizetniük kell a havi 4950 forintot.

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

Klímakarbantartás
Szezon előtti klímakarbantartást vállalunk

tavalyi áron
    Érdeklődni:

Tóth Gábor: 06-70/3342885
Kubinyi Zoltán: 06-70/3373289

SCHMITT PÁL VOLT A VENDÉGÜNK

A Fidesz-KDNP Pest megye XVI-os választókerületi
kampányaként Nyársapátra érkezett Schmitt Pál, az Európai
Parlament és a Fidesz alelnöke. A művelődési házban
megtartott eseményre a nyársapátiakon kívül több településről
is érkeztek kíváncsi érdeklődők, így zsúfolásig megtelt a
nagyterem. A köszöntés után Dr. Czira Szabolcs
országgyűlési képviselőjelölt értékelte az elmúlt 8 év politikáját,
és mutatott be néhány programelemet. Ezután Schmitt Pál
következett, aki megköszönve a háziasszonyoknak, hogy a
vasárnapi ebédfőzés helyett most őt hallgatják, elzongorázott
számukra egy szép dalt. Alelnök úr beszédéből érezhető volt,
hogy milyen széles látókörű, őszinte, ugyanakkor igen szerény
képviselője ő az Európai Parlamentnek. Véleménye igen
kritikus volt nemcsak a 8 éve regnáló kormánnyal szemben,
hanem azokkal a politikusokkal szemben is, akik kihasználva
az emberek csalódottságát, a szavazatszerzés céljából a
mostani ellenzéket támadják, holott 8 éve már nem is ők
kormányoznak! A fórum zárásaként megajándékoztuk alelnök
urat egy a falu központjáról készült panorámaképpel, melynek
hátulját aláírták a jelenlévők. A képviselő őszintén értékelte
az ajándékot és azt a vendégszeretetet, amivel Nyársapáton
fogadták, ezt külön meg is köszönte a jelenlévőknek.
Én pedig külön meg szeretném még egyszer köszönni azoknak,
akik a rendezvény sikeres lebonyolításában részt vettek,
buktát-pogácsát sütöttek, és bármilyen más módon
hozzájárultak ahhoz, hogy emlékezetes maradjon ez a nap
mindenki számára. Köszönöm!

Kis Miklós Zsolt

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!
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VIRÁGRA VAN SZÜKSÉGE?
RENDELJE MEG NÁLUNK!

Ballagás, anyák napja, születésnap, névnap. Alkalmi
csokrok, virágkosarak, növénybeültetések elkészítését

vállaljuk, melyek Nyársapát József A.u.51.sz.alatt
átvehetők.

Temetésre csokrok,koszorúk kiszállítását vállaljuk.
Rendelés:

Miczi Edina 06-20-9574823
Miczi Flóriánné 53 389-039

A GAZDA CENTRUM
(NYÁRSAPÁT, SZÖVETKEZETI U. 2.)

2010. ÁPRILIS 16-ÁRA

TAVASZKÖSZÖNTŐ AKCIÓS

GAZDANAPOT RENDEZ, MELYEN

MINDEN VÁSÁRLÓT

MEGAJÁNDÉKOZUNK, ÉS MÉG

SZERENCSÉJÉT  IS KIPRÓBÁLHATJA!
SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!

ELJÖTT A TAVASZ, ITT A KERTI

MUNKÁLATOK, A FELÚJÍTÁSOK IDEJE!
EHHEZ NYÚJTUNK ÖNÖKNEK

SZÉLESKÖRŰ VÁLASZTÉKOT

VIRÁGFÖLDBŐL, KERTI 
SZERSZÁMOKBÓL!

A FELÚJÍTÓ MUNKÁKHOZ

FALFESTÉKEK, ZOMÁNCOK, LAZÚROK,
ECSETEK, SPAKLIK, CSISZOLÓPAPÍROK

KAPHATÓK!
MAGYAR CEMENT AKCIÓ:3200FT/q

KASZAP KFT.
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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, pót-
kocsival. Érdeklődni: 06/30-459-2548
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
utcában 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 telefonon lehet.
Nyársapát központjában 90 m2-es
üzlethelyiség 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 lehet.
Az Ugyeri úton teljesen felújított,
modern családi ház 1400 n.öl
földterülettel eladó. Közvíz, központi
fűtés van, új tetőszerkezetű, új veze-
tékelésű. A kert szépítést igényel.
Érdeklődni a 06/20/5848-407 telefonon
lehet.

HIRDETÉSEK

Betonoszlopok eladók 1200.- Ft/db
áron. Érdeklődni a Nyársapát, Marx u.
3. szám alatt, illetve a 389-135 és a 20/
3982830 telefonon lehet.
Könnyű kis lovaskocsi eladó. Érdek-
lődni a 70/3238-971 telefonon lehet.
Eladó egy mohazöld plüss kanapé (2
részes, francia ággyá nyitható, ágyne-
műtartós) 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 Nyársa-
pát, Felszabadulás u. 11. szám alatt, ill a
70/245-5896 telefonon lehet.
Az Ugyeri út 24. szám alatti össz-
komfortos 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 2 db egyszemélyes heverő (jó
állapotú, ágyneműtartós), 1 db 80 literes
boyler (használt), 2 db 20 literes
zománcos zsírosbödön. Érdeklődni az
53/707-113 telefonon lehet.
Kedvező áron pedikűr, manikűr,
műköröm készítés! Kérésére házhoz
megyek. Bejelentkezés: 06/70/576-6859
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 telefonon lehet.
Igényesen felújított ceglédi panel-
lakásomat 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.
Vennék jó állapotú EURO vagy 1 utas
raklapot 1 – 100 db-ig. Az ajánlatokat
a 06/20-265-1903 telefonon várom.

HIRDETÉSEK

Szolárium kedvező áron! A legújabb
Chocolate Brown csövek. Álló gép.
Bejelentkezés:
Pópity Tünde 06/20/391-2324
VILLANYBOJLEREK 3 évenként
esedékes tisztítását, karbantartását és
javítását is vállalom! Danóczi Kálmán
Endre 350-302 vagy 06/30-375-9483
Árpa és kukorica eladó. Érdeklődni a
06/06/358-3921 telefonon lehet.
10 hetes választási malacok eladók.
Érdeklődni a 20/490-9092 telefonon
lehet.
 

KÖSZÖNET

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága férjem, apa és nagyapa,
Dobozi László temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély
gyászunkban bármilyen módon osztoz-
tak.
Külön köszönjük dr. Gyáfrás Sándor és
munkatársai áldozatos ápoló, gyógyító
munkáját.

Gyászoló család

ANYAKÖNYVI HÍREK

MEGHALT:
Szabó Józsefné Istráb Julianna
Nyársapát, Iskola d. 6. szám alatti
lakos 2010. március 9-én. 89 éves

volt.
Dobozi László Sándor Nyársapát,

Béke u. 12. szám alatti lakos
2010. március 14-én. 71 éves volt.

Fehér Gizella Nyársapát,
Középső d. 19. szám alatti lakos

2010. március 19-én. 75 éves volt.

Emléküket őrizzük!

Eladó kiságy (pelenkázós – szivaccsal,
huzattal 8000.- Ft, autósülés német
gyártmány 10.000.- Ft. Érdeklődni: 53/
389-119 az esti órákban, vagy a 06/20-
447-3071 telefonon.
Eladó 1 db gáztűzhely (vezetékes,
palackos) 10.000.- Ft, 3 csillagos Lehel
hűtőszekrény 8000.- Ft, Salgótartján
sparhelt 8000.- Ft, konyhai székek
(műbőr kárpit) 500.- Ft/db áron.
Érdeklődni az esti órákban a 389-119,
vagy a 20/447-3071 telefonon lehet.
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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

„Weinhardt” kupa nemzetközi meghívásos szabadfogású diák versenyt
rendeztek 20-án soltvadkerten. Három ország 130 versenyzője lépett
szőnyegre a rangos viadalon, köztük a Nyársapáti
Szabadidő SE 4 versenyzője is.
Eredmények:
Diák II.
26 kg  1. Kecskeméti Krisztián
28 kg  5. Kisgyörgy László
34 kg  3. Sípos Benjamin
Diák I.
68 kg  2. Támadi Richárd

 Pap Ferenc edző

Nyársapáti kung-fusok sikere
A tavasz első hónapjának végén, 2010. március 26-28-ig WTKA
Európa Kupa és Nemzetközi Harcművészeti Bajnokság zajlott
Budapesten, ahol a nevező harcosok között két nyársapáti fiatal,
Évin Sándor és Öhler Tibor is megmutatta erejét a 32 országból 2500
fős nemzetközi mezőnyben.
A harcosok KARATE, KEMPO, THAI – BOXING, KICK–
BOXING, K-1, KUNG–FU, MMA, WRESTLING  és
TAEKWON–DO harcstílusban mérkőzhettek meg egymással.
Évin Sándor a 10-14 évesek kategóriája között kung-fu
Állatstílus bemutató formában aranyérmet szerzett. Extra
kategóriában 4. helyezést ért el!
Öhler Tibor kung-fu felnőtt kategóriában Déli Pusztakezes
forma gyakorlatban 5. helyezést, Extra kategóriában szintén
5. helyezést ért el!
Erre a versenyre úgy juthattak ki, hogy a március 21-én megrendezett
Nemzeti Bajnokságon Öhler Tibor két ezüst és egy bronz érmet, Évin
Sándor pedig két arany és küzdelem kategóriában ezüst érmet hozott
el.
Kimagasló teljesítrményükhöz gratulálunk és további sikereket
kívánunk.

Nagyné Kovács Éva

MOTOCROSS

2010. május 9-én
ismét nemzetközi
motocross futam

helyszíne lesz
Nyársapát

motocross pályája,
ahová minden érdeklődőt szeretettel

várnak a Nyársapáti Motocross
Egyesület tagjai!

LABDARÚGÁS

Ifjúsági csapatunk jól rajtolt a labdarúgó bajnokság-
ban, eddig mindkét mérkőzését megnyerte.
Eredmények:
Tápiószőlős - Nyársapát 1 - 2 (0 - 1)
A mérkőzés kezdetétől mi irányítottuk a játékot, és
több kimaradt helyzet után egy távoli nagyerejű lö-
véssel szereztünk vezetést. A második félidőben a
hazai csapat kevés támadásából egyenlíteni tudott,
védelmünk hibájából. Ezután fölénybe kerültünk, és
sikerült a győzelmet jelentő második gólt megsze-
reznünk.
Gl. Fehér Zsolt, Mucsányi Norbert
Nyársapát - Mende 1 - 0 (1 - 0)
Jól kezdődött a mérkőzés, mert több gólhelyzetet is
kidolgoztunk, de sajnos ezeket rendre elhibáztuk.
Végül a sokadik helyzetünket sikerült gólra váltani
még az első félidőben. A második félidő elején a
mendei csapat vezetett több támadást, de később
újból mi kerültünk fölénybe. Helyzeteink is adódtak,
csak sorra elhibáztuk, így maradt az egy gólos
győzelem.
Gl. Bozóki Dénes

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!

 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


