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VÁLASZTÁSI IRODA
TÁJÉKOZTATÓJA  A

VÁLASZTÁSRÓL
2010. április 11-ei országgyűlési képviselő választáson
Nyársapát községben a választópolgárok száma 1.443 fő
volt, melyből 730 fő (50,58 %) adta le voksát.
A szavazatok megszámlálása után az alábbi eredmény szüle-
tett:
Egyéni jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma:
Dr. Czira Szabolcs 435 (60,58 %)
Dénes Dénes 146 (20,33 %)
László Ferenc   87 (12,11 %)
Földi Áron   32 (4,45 %)
Köteles Lajos   18 (2,5 %)
Területi listákra leadott érvényes szavazatok száma:
FIDESZ-KDNP 429 (59,74 %)
JOBBIK 155 (21,58 %)
MSZP   87 (12,11 %)
LMP   28 (3,89 %)
MDF   15 (2,08 %)
Civil Mozgalom    6 (0,83 %)
Pest megye 16. választókerületének eredménye (Abony,
Jászkarajenő, Kocsér, Nagykőrös, Nyársapát, Törtel)
Egyéni jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma:
Dr. Czira Szabolcs 14.258 (58,62 %)
Dénes Dénes   4.443 (18,27 %)
László Ferenc   3.487 (14,34 %)
Földi Áron   1.418 (5,83 %)
Köteles Lajos      718 (2,95 %)
Területi listákra leadott érvényes szavazatok száma:
FIDESZ-KDNP 14.232 (58,39 %)
JOBBIK   4.666 (19,14 %)
MSZP   3.485 (14,3 %)
LMP   1.150 (4,72 %)
MDF      425 (1,74 %)
Civil Mozgalom      417 (1,71 %)
A szavazás törvényesen, zavartalanul zajlott le, mely annak
következménye, hogy a szavazatszámláló bizottságok, a
jegyzőkönyv vezetők, a helyi választási iroda tagjai pontosan
ismerték feladataikat, a törvényekben előírtakat jól alkalmaz-
ták és betartatták. Ezért elismerés illeti az alábbi személyeket:
1. szavazókör szavazatszámláló bizottság tagjai: Csehné
Bakos Erzsébet elnök, Godó Zsuzsanna, Bimbó Pál, Egriné
Fabók Mária, Papdi Richárd. Sági Istvánné, Sipos Lászlóné.

2. szavazókör szavazatszámláló bizottság tagjai: Dr. Holozsai
Nóra elnök, Bálintné Béres Valéria,  Faragó Sándorné, Kor-
mány Istvánné, Szerelem Márk.
Választási iroda tagjai: dr. Bicskei Krisztina, Erdős Benőné,
Héjjas Sándor, Regdon Jánosné, Varga Dánielné.
Szavazatszámláló bizottság mellett működő jegyzőkönyv-
vezetők: Nagyné Kovács Éva, Pintér Lászlóné.
Köszönetet érdemelnek a polgárőrség tagjai, akik vigyáztak
arra, hogy a szavazólapok, a szavazással kapcsolatos egyéb
iratok április 11-én hiánytalanul rendelkezésre álljanak.

dr. Bicskei Krisztina választási iroda vezető

EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI  NAP

Jöjjön el! - Törődjön többet egészségével!

Május 20-án csütörtökön 9-14 óráig
egészség megőrzési napot tartunk a Szarka Mihály Művelő-
dési és Szabadidőközpontban.
9 -14 óráig lehetőség lesz:

vérnyomás mérésre
vércukorszint mérésre
talpszűrésre/ a gerinc állapotának mérése/
vizelettesztre
életmód felmérésre

A ceglédi Kígyó patika gyógynövény termékek árusításával
vesz részt a rendezvényen.
A helyszínen GNLD termékeket is vásárolhat.
10 órakor:
Az egészséges életmódról, immunrendszerünk természetes
támogatásáról, az optimális testsúly eléréséről, a külső-belső
szépségápolásról tart előadást Hegedűs Ildikó életmód
tanácsadó
11 órakor:

Az  Országos Mentőszolgálat elsősegély bemutatója

 Salátakóstolás a rendezvény ideje alatt

A programokon és a vizsgálatokon való
részvétel ingyenes, minden érdeklődőt

szeretettel várunk!
Jöjjön el! – Törődjön többet egészségével!
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TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT

Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010.
április 28-án ülésezett.
Előirányzat módosítás miatt módosította a 2009. évi költség-
vetéséről szóló rendeletét. Tárgyalta és elfogadta a testület
az önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolóját a
könyvvizsgálói jelentéssel együtt.
A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi gazdálkodási
tervének zárszámadását 550 millió 607 ezer forint bevétellel,
545 millió 245 ezer forint kiadással és 11 millió 602 ezer forint
pénzkészlettel illetve 3 millió 938 ezer forint felhalmozási
hitellel állapította meg. A testület köszönetét fejezte ki az
eredményes gazdálkodásért Kis Miklós polgármesternek, dr.
Bicskei Krisztina jegyző asszonynak és a polgármesteri
hivatal gazdálkodással foglalkozó szakembereinek, valamint
az intézmények vezetőinek.
Az eredményes gazdálkodáshoz nagymértékben hozzájá-
rultak a képviselő-testület tagjai azzal is, hogy nem vették fel
tiszteletdíjukat, hanem azt nemes célokra fordították, vala-
mint komoly megtakarítást jelent az is, hogy a polgármesteri
tisztséget Kis Miklós úr társadalmi megbízatásúként, tisz-
teletdíj ellenében látja el.
A képviselő-testület kérelem alapján módosította a Helyi
Építési Szabályzatot, és a Hulladékgazdálkodásról szóló ren-
deletét is.
Tájékoztatót hallgatott meg a Ceglédi Többcélú Kistérségi
Társulás 2009. évi tevékenységéről és módosította a társulás
keretében működő szociális étkeztetés és házi segítség-
nyújtás térítési díjait.
A szennyvízberuházás pénzügyi szakértője, Hangonyi Zoltán
tájékoztatta a testületet a beruházás jelenlegi állásáról. A
„Szennyvíztisztitás és szennyvízelvezetés megvalósítása
Nyársapáton” című nyertes projekttel kapcsolatban a
Támogatási Szerződés aláírása jelenleg folyamatban van. A
testület felhatalmazása alapján Kis Miklós polgármester úr
fogja aláírásával ellátni a szerződést, melyhez dönteni kell
abban, hogy az uniós támogatással megvalósuló beruházáshoz
a pénzeszközöket milyen formában veszi igénybe az önkor-
mányzat. A közbeszerzési eljárást el kell indítanunk még a
támogatási szerződés aláírása előtt, hogy ezzel is időt taka-
rítsunk meg. A támogatási szerződés aláírása után a lakossá-
got értesítjük a fizetési kötelezettsége kezdésének idejéről,
illetve fórumot is tartunk a lakosság mind teljesebb tájé-
koztatása céljából. Az önkormányzat a beruházáshoz
szükséges anyagi erőt szerepelteti költségvetésében.
Folyamatban lévő beruházásainkkal kapcsolatban kiírtuk a
közbeszerzési eljárást. A temető területét karban tartjuk,
megtárcsázzuk, hogy méltó helyet biztosítsunk halottainknak.
Már 5 lakója van a temetőnek. Folytatjuk itt is a közbeszer-
zéses beruházást. Kutat fúrunk és búvárszivattyúval
csöpögtetéses módszerrel fogjuk a fákat öntözni. 3000 m2
térkő burkolat valósul meg. Bevizsgált ivóvíz is rendelke-
zésre áll majd annak érdekében, hogy a nyársapáti legyen a
legkulturáltabb temető a környező településeken.
A Bázis épületének felújítása befejeződött, de a pályázaton
nyert összeget még nem kaptuk meg. Ez a pénz reméljük,
hogy rövid időn belül megérkezik a számlánkra.

Április 11-én országgyűlési képviselőket választottunk.
Sajnálatos módon Pest megyében ismét mi voltunk az utol-
sók, itt volt a legkisebb a megjelenési arány.
Az IBUSZ 2010. évi belföldi utazási ajánlatai között most első
ízben szerepel Nyársapát a go-kart park szolgáltatásainak
ajánlásával. Eddig ilyen országos kiadványban nem szere-
pelt községünk.
Testvértelepülésünk, Csíkszentlélek képviselőit meghívtuk a
Lecsófesztiválra. 1-2 napot itt töltenek majd Nyársapáton, de
még nem biztos, hogy július 17-18-a lesz az az időpont, amikor
el tudnak jönni hozzánk. Bármikor érkeznek, nagy szeretettel
várjuk az erdélyi település lakóit.
Május 18-án Nyársapát ad otthont a Falugondnokok Duna-
Tisza Közi Egyesülete által szervezett tanyagondnokok Pest
megyei találkozójának, melyre várjuk a falugondnokságot
működtető Pest megyei települések polgármestereit, jegyzőit,
a tanya- és falugondnokokat.

Kis Miklós polgármester

MEZŐGAZDASÁGI ÖSSZEÍRÁS

A Központi Statisztikai Hivatal
2010. június 1-21. között

teljes körű mezőgazdasági összeírást hajt végre az egész
országban, így községünkben is. Az összeírás célja a hazai
mezőgazdaság gazdaságszerkezeti változásainak nyomon
követése, a nemzetközi és a hazai szervezetek adatigényé-
nek kielégítése. Az összeíró biztosok minden háztartást
felkeresnek. Az összeírt adatok (szántóföldi- és kertészeti
termelés, állatállomány, állati termék termelése, mező-
gazdasági termelés egyéb adatai) kizárólag statisztikai célokat
szolgálnak, csak összesített formában kerülnek közlésre,
adóztatás alapját semmiképpen sem képezik!
Kérem a lakosságot, hogy az igazolvánnyal rendelkező
összeírók munkáját segítsék.

Dr. Bicskei Krisztina jegyző

Április 11-én választottunk!
A Hírmondó előző számában kértem a helyi választópolgá-
rokat, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a szava-
záson. Bíztam abban, hogy nem Nyársapát lesz Pest
megyében az a település, ahol a legkisebb a választási
részvétel, ami sajnos már több választás, népszavazás
alkalmával is így volt. Sajnálatos módon most sem
történt másként. Községünkben a választásra jogosultak
50,59 %-a adta le voksát, ami a megyében ismét a legutolsó
helyet jelentette. Tájékoztatásul szeretném ismertetni, hogy
pl. Nagykőrösön 60,49 %, Cegléden 64,49 %, Kocséron
63,30 %-os volt a részvétel. A 16. választókerületben 60,28
% jelent meg szavazóként. Pest megyében a legmagasabb
arányban Telkin szavaztak, ahol a megjelenési arány 80,94 %
volt.  A 16-os választókörzetben már az első fordulóban eldőlt
a parlamenti mandátum sorsa, dr. Czira Szabolcs kapta meg
a szavazatok több mint 60 %-át, így nem kellett második
fordulót tartani.
Megköszönöm mindazoknak, akik éltek választójoguk-
kal és elmentek szavazni. Remélem, hogy a következő
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alkalommal – ami valószínűleg az önkormányzati képviselők
választása lesz - többen mennek el szavazni. Higgyék el, hogy
nem mindegy sem a választópolgárnak, sem pedig a megválasz-
tottnak az a tudat, hogy akiket képvisel, milyen arányban
mondanak véleményt szavazatukkal személyére, programjára.
Még egyszer köszönöm a részvételt azoknak, akik vették a
fáradtságot, és részt vettek a választáson.

Kis Miklós polgármester

ÖKOVÍZ HÍREI
Mindennapi életünk komoly környezeti problémája a keletkező
hulladékok mennyisége és sokfélesége. Mivel a hulladékot
mi termeljük, fontos tudni, hogy ezek mennyiségét hogyan
csökkenthetjük, milyen lépésekkel járulhatunk hozzá a tiszta
és egészséges környezetünk fenntartásához.
Mindannyiunk közös feladata tehát környezetünk tudatos
védelme, ezért a most induló sorozatunkkal célunk, hogy
folyamatosan ismertessük meg Kedves Ügyfeleinket és
Olvasóinkat a háztartásukban keletkező hulladékok helyes
gyűjtésével, kezelésével, hasznosításával kapcsolatos
gyakorlati ismeretekkel, hasznos és közérdekű infor-
mációkkal!
Ebben a lapszámban bevezetésképpen a legfontosabb alap-
fogalmakat ismertetjük meg, valamint kiemelten foglalkozunk
a 2010. tavaszán megszervezésre kerülő lomtalanítással és
elektronikai hulladékgyűjtéssel. Tartsanak velünk!
Helyzetkép
A fogyasztói társadalom hatása
Az emberi tevékenység eredményeként, a fogyasztói
társadalom korában - az élet minden területén - keletkeznek
hulladékok. A háztartásainkban főként a megvásárolt termé-
kek elfogyasztása és használata eredményez hulladékot.
Ezek előállítása és kereskedelmi forgalomba hozatala is
jelentős mennyiségű hulladék képződésével jár. A napja-
inkban keletkező hulladékok gyűjtése, kezelése, hasznosí-
tása, ártalmatlanítása komplex hulladékgazdálkodási feladat.
Szemét vagy hulladék?
Gyakran összekeverjük ezt a két fogalmat. Nézzük meg, mit
jelentenek!
Hulladéknak nevezzük azokat az anyagokat, amelyek kelet-
kezésük helyén (háztartások, szolgáltatás, ipar, mezőgazdaság)
haszontalanná váltak, de anyagfajtánként külön kezelve,
szelektíven gyűjtve még másodlagos nyersanyagként
hasznosíthatóak.
A szemét nem hasznosítható, tehát szelektíven nem gyűjt-
hető, ezért környezetétől elzártan kerül lerakásra a hulla-
déklerakón.
Tudta-e, hogy Magyarországon évente kb. 3 Gellért-hegynyi
hulladék keletkezik?
Ennek a mennyiségnek megközelítőleg 1/3-át lehetne
szelektíven gyűjteni, 1/3-át pedig komposztálni.
A fentiek alapján is látható, hogy nem minden hulladék
szemét!
A következő lapszámokban a háztartásában keletkező
hulladékok elhelyezésének megoldási lehetőségeivel
foglalkozunk. Tartsanak velünk a következő lapszámokban
is!

Házhoz menő szelektív gyűjtés rendje
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Nyársapáton
2010. második negyedévében az alábbiak szerint alakul
a házhoz menő szelektív gyűjtés rendje:
  2010. május 21. (péntek)
  2010. június 18. (péntek)
Mit gyűjtsünk, hogyan gyűjtsük?
 - színes és víztiszta (színtelen) PET jelzésű palack
   (ásvány-vizes, üdítős)
 - műanyag kupak
Sárga színű „ÖKOVÍZ”-es zsákban, kiöblítve, laposra
taposva!
Lomtalanítás
Elektronikai hulladékgyűjtés
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Társaságunk
2010.  tavaszán lomtalanítást és elektronikai hulla-
dékgyűjtést szervez Nyársapát községben a köztisztasági
szolgáltatással ellátott területeken.
Lomtalanítással kapcsolatos tudnivalók:

 Időpontja: 2010. május 26.

Lom az a darabos háztartási hulladék, mely mérete miatt
nem fér a közszolgáltatáshoz rendszeresített gyűjtőedénybe
(kukába). (pl. berendezési tárgyak, bútorok, textíliák stb.)

Teendő:

Az elszállításra szánt lomot a megadott nap reggel 7 óráig
az ingatlanok elé szíveskedjenek kihelyezni, mert a
hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása esetén a később kihe-
lyezett lomot nem áll módunkban elszállítani! A közterületek
tisztasága érdekében a szóródó anyagokat zsákban, dobozban
szíveskedjenek kihelyezni!
FONTOS:
Társaságunk a lomtalanítás keretében az alábbi
hulladékokat nem szállítja el:
 - veszélyes hulladék (elektronikai hulladék, festékes

doboz, állati tetem, gumiabroncs)
 - fertőző és undorkeltő anyag
 - építési-bontási törmelék
 - kommunális vegyes hulladék
 - autó-és gépjárműabroncs illetve alkatrészek
 - gáztűzhely
 - kályha és egyéb nagyméretű fémtárgy
 - zöldhulladék
A lomtalanítási akció ideje alatt  a rendszeres
hulladékgyűjtő járat érkezési időpontja is eltérhet a
megszokottól, ezért a kommunális hulladékot – az eddigi
gyakorlatnak megfelelően – reggel 7 óráig
szíveskedjenek kihelyezni! Lomtalanítással kapcsola-
tosan érdeklődni ügyfélszolgálatunkon (53/500-152,
500-153) és diszpécserközpontunkban (53/311-215, 505-
567) lehet, ahol készséggel állunk Ügyfeleink
rendelkezésére illetve a www.okoviz.hu honlapon!
Elektronikai hulladékgyűjtéssel kapcsolatos
tudnivalók:
Az „ÖKOVÍZ” Kft. az ELEKTRO-Waste Nonprofit Köz-
hasznú Kft.-vel és az EKOFUTUR Kft.-vel együttműködve,
elektronikai hulladék (e-hulladék) gyűjtést szervez
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Nyársapáton, amely során a lakosság térítésmentesen
leadhatja a háztartásában összegyűlt elektronikai hulladékát.
Az e-hulladék alatt a háztartásokban, intézményekben,
cégeknél elhasználódott, leselejtezett elektromos beren-
dezéseket értjük: pl. mosógép, hűtőgép, villanytűzhely,
számítógép, monitor, mikrohullámú sütő, TV, lemezjátszó,
videó, kávédaráló, hajszárító, elektromos játékok, világító-
testek, barkácsgépek, stb.
Az e-hulladékok az élővilágra, az emberi egészségre fokozott
veszélyt jelentenek, ezért különleges gyűjtést és kezelést
igényelnek, így azok nem gyűjthetőek a háztartási vegyes
hulladékkal.
FONTOS: Az elektronikai hulladék csak ép, össze-
szerelt állapotban gyűjthető!

Elektronikai hulladékgyűjtés ideje:
2010. május 24-28., 8 00 – 16 00 óra között

Elektronikai hulladékgyűjtés helye:
Nyársapát, József Attila 16.

Várjuk intézmények, cégek részvételét is! Kérésükre az
átvevő engedélyei számának feltüntetésével igazolást állítunk
ki az átadott berendezésekről, azok mennyiségéről.
Elektronikai hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan
érdeklődni a 72/551-044-es telefonszámon lehet!
Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy vegyenek részt minél
nagyobb létszámban a gyűjtési akcióban, mellyel környeze-
tünk tudatos védelméhez járulunk hozzá!
Nyársapát községben 2010. április 28-án szelektív gyűjtés
keretében szállítottuk el a zöldhulladékot, mely akcióról
plakátokon értesítettük a lakosságot.
Együttműködő munkájukat köszönjük!

„ÖKOVÍZ” Kft.

MAGOSZ GAZDAKONGRESSZUS
A MAGOSZ 2010. március 31-én Hajdúböszörményben
tartotta Gazda Kongresszusát, ahol az ifjú gazdák nevében
Kis Miklós Zsolt szólalt föl. Az ott elhangzott beszédét
közreadjuk újságunk hasábjain is.
Kedves Gazdatársak, Tisztelt Orbán Viktor elnök úr!
Amikor Jakab István elnök úr felkért, hogy szólaljunk fel mi
ifjú gazdák is a rendezvényen, és megkérdeztem néhány
gazdatársam, szerintük miről is beszéljek, egybehangzóan
mindannyian ugyanazt mondták. Szinte szóról szóra
elismételték egymás gondolatait, ezért is voltam talán köny-
nyebb helyzetben, hiszen ha mindannyian ugyanazokat a
dolgokat említjük, akkor szinte biztos, hogy jó helyen
tapogatózunk, és jól látjuk a helyzetünket. Az már azt hi-
szem lassan közhely, miszerint az egész Európai Unióban
egyre magasabb a gazdák átlagéletkora, és ezzel egy időben
egyre kevesebben döntenek úgy, hogy a mezőgazdasági
szektorban dolgoznak. Történik mindez úgy, hogy tőlünk
nyugatabbra már évtizedek óta felismerték az elöregedő
gazdatársadalom problémáját, és elég hatékony programokkal,
pályázatokkal támogatják a fiatal gazdákat. Ott már
felismerték, hogy a vidéki népesség legnagyobb megtartó
ereje a mezőgazdaságban és az ehhez kapcsolódó falusi
turizmusban, vendéglátásban ill. az agrobizniszben  van.  Ott
a fiatal gazda örömmel vállal családot a szülőfalu-

jában, mert biztos benne, hogy el tudja őket tartani, és még a
gazdaságát is gyarapítja. A dán fiatal gazdáknak például nem
az a gondja, hogy hogyan talál feleséget magának! Nos, azt
hiszem, uniós versenytársaink enyhén sem irigyelnek min-
ket, sőt. Mint a magyar agrárium bár kicsiny, de mégis
szerves része, mi is megtapasztalhattuk a kormány hozzá-
állását a mezőgazdasághoz. Vagy a hozzá nem értés, vagy a
szándékosság következménye az, ahol most tartunk.  Sok
esetben sajnos inkább az utóbbi az igaz, elég csak, ha az
elkótyavetyélt állami földekre botrányos agrár-környe-
zetgazdálkodási pályázatra, elmaradt top-up kifizetésre, vagy
az SPS ügyére gondolunk. 2004-ben, amikor csatlakoztunk
az Európai Unióhoz, bár kissé visszafogottabban, mint má-
sok, de a magyar gazda is reménykedett abban, hogy a
temérdek sok pénz, ami 2013-ig a magyar agráriumban
felhasználható, az majd a fejlődés útjára teszi a magyar
gazdákat. Elindultak a road-show-k, beindult az állami propa-
ganda: „Emberek, itt a Kánaán, mindent fejlesztünk, húz-
zunk bele, mi vagyunk a pannon puma” stb. Aztán kiderült,
hogy a sok-sok pénzt, amit Unió fejlesztési pénzeknek szánt,
főleg a nagyüzemek, volt TSZ-ekből lett részvénytársa-
ságok kasszáját gazdagította. Na, persze ezért a családi
gazdáknak is adni kellett valamit, nehogy már minden évben
traktorokkal tüntessenek Budapest környékén (hiszen a
fővárosból táblákkal tiltottak ki minket) a gazdák! Aki tehát
résen volt, még az elején pályázott, mert érezte, hogy el fog
fogyni a kisebbeknek szánt keret. Ilyen feltételek mellett
jelent meg a várva várt „fiatal gazdálkodók induló támoga-
tása” pályázat. Ezen keresztül lehetett volna vérfrissítést
vinni a magyar gazdatársadalomba, értelmet adni a fiata-
loknak, hogy fejlesszék gazdaságukat.  Sajnos a kiírási
feltételek miatt vannak, akik nyernek, de csak papíron van
közük a földhöz, egyébként mást csinálnak, és vannak, akik
gazdálkodnának, de mégsem nyertek Ezt a pályázatot
mindenképpen felül kell vizsgálni, és élet közelibbé tenni a
fiataljaink számára. És, hogy mik azok a lépések, melyek-
kel a fiatal gazdálkodók helyzetbe kerülhetnek? Az induló
fiatal gazdálkodók pályázatát összhangba kell vonni a
gazdaságátadási pályázattal, hiszen arra alig jelentkezett
valaki, pedig az lenne a célunk, hogy a fiatalok átvegyék ap-
juk gazdaságát, és fejlesszék azt tovább a sajátjukként, az
idősebb gazda pedig kapja meg a megérdemelt nyugalmát,
jutalmát. A mindenkori kormány célkitűzése között kell, hogy
szerepeljen a mezőgazdaság támogatása, azon belül is a
fiatalok támogatása. Lassan eljutunk odáig, hogy elmegy a
kedve az ifjúságnak a gazdálkodástól, és elmegy inkább
dolgozni a városba, ahonnan aztán talán már soha többet nem
tér haza falura. Ismét vissza kell, hogy nyerje értelmét a
vidéki életmód, és hogy a fiatalok merjenek gazdálkodni,
családot alapítani. Ehhez persze egy komplex vidékfejlesz-
tési szemléletváltozás is kell, hosszú távú, ciklusokon átívelő.
Olyan szemlélet, mely a családot, mint termelési egységet
favorizálja, akár adókedvezmények, akár kedvezményes
agrárhitelek formájában. Olyan szemlélet, mely a föld-
vásárláskor előnyben részesíti a családot vállaló, helyben
lakó fiatal gazdálkodókat a spekulánsokkal szemben.
Mindannyiunk nevében mondhatom, nem feltétlen csak anyagi
támogatásokban gondolkodik az ifjúság. Mi azt szeretnénk
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ha kialakulna a feltétele annak, hogy ismét értelmét nyeri a
mezőgazdaságban dolgozni. Ha ismét értelmét nyeri a fa-
luban maradni, mert nem kell attól félnünk, hogy megszűnik
az iskola, az óvoda, a posta. Ha ismét értelmét nyeri verej-
tékes munkával egészséges élelmiszert előállítani, és nem az
idehozott silány minőségű, de olcsó importszeméttel
versenyezni. Ha ismét értelmét nyeri szövetkezni a társak-
kal, hozzáadott értéket teremteni, feldolgozni. Olyan ország-
ban szeretnénk gazdálkodni, ahol elismerik a parasztságot, és
hagyják őket dolgozni, nem pedig állandóan munkaügyi
kommandóval, rendőrséggel fenyegetik. Olyan országban,
ahol nem csak eltűrt törpeminoritásként kezelnek minket!
Olyan országban, ahol a föld, a víz, az élelmiszer és az ener-
gia stratégiai eszköz marad, és nem pedig a spekulánsok
martaléka! Mi olyan országban szeretnénk gazdálkodni, ahol
értelmét látjuk annak, hogy mi is mindent megtegyünk a
hazánkért!
Köszönöm, hogy meghallgattak.

Kis Miklós Zsolt

ELKÉSZÜLT A SZALAY KFT.-NÉL

AZ ÚJABB VASSZOBOR, MELYET

NIZZÁBA SZÁLLÍTOTTAK.

VÉDŐNŐ HÍREI
Csákiné Ozsváth Ottiliát szülési szabadsága ideje alatt Végh-
né Godó Anikó védőnő helyettesíti. Községünkben hétfőn és
pénteken látja el a védőnői feladatokat.
A helyettesítés ideje alatt változik a tanácsadások időpontja
is.
Iskola-ifjúsági tanácsadás hétfőn 8 – 10 óráig
Önálló védőnői tanácsadás nők-várandós anyák részére
hétfőn 1230 – 1430 óráig
Önálló védőnői csecsemő-gyermek tanácsadás
pénteken 12 – 14 óráig
Orvossal tartott csecsemő-gyermek tanácsadás
pénteken 14 – 15 óráig.

Dr. Bicskei Krisztina jegyző

ÁMK HÍREK

OVI HÍREK
Április 1-jén húsvéti tojáskeresést rendeztünk óvodánkban.
Ezen a napon a szülők is aktívan részt vehettek az óvoda
életében. Húsvéti díszeket, képeslapokat készíthettek a
gyermekekkel, játszhattak, énekelhettek, tornázhattak. Miu-
tán a “nyuszi” elrejtette az óvoda udvarán a csokitojásokat
indulhatott a tojásvadászat. Dicséret a kis keresőknek, mert
egy tojást sem hagytak el, mind a kosárba került. Az udvaron
vidáman vették birtokukba a nagy keresgélés után a játé-
kokat. Köszönet a szülőknek és a Polgármesteri Hivatalnak
a süteményért és a csokitojásokért. Minden gyermek külön
kis kosárkába, /melyet segítettek elkészíteni/ vitte haza apró
húsvéti ajándékát. 
Április 22-én, a Föld napján lovaskocsis kirándulást
szerveztünk a Gokart pályára. Bognár István és kedves
felesége látta vendégül óvodásainkat. Útközben megcsodáltuk
a fákat, virágokat, hallgattuk a madarak énekét, bíztattuk a
lovakat. Bognár Pista bácsiék gyönyörűen parkosított,
virágokkal teli udvarán jóízűen fogyasztottuk el kis útra-
valónkat. Erzsike néni megmutatta háziállataikat /nyulak,
gerle, degu, kutyák./ Pista bácsi minden gyermeket elvitt 1-
1 próbakörre a gokart pályán. A gyerekek nagyon élvezték,
hogy vezethették a versenyautót. Nagyon szépen köszönjük
Bognár Pista bácsinak és feleségének, hogy minden évben
vendégül látják óvodásainkat. Köszönet a szülőknek akik
segítettek eljutni erre a szép helyre /Rehor családnak, Molnár
családnak, Mata családnak, Tamasi családnak/.

Május 18-án délután 16.00-tól SZÜLŐI ÉRTEKEZLETET
tartunk, melyre szeretettel várjuk leendő óvodásaink szüleit
is.
Május 21-én délelőtt 9 órától GYERMEKNAPOT tartunk
az óvodában, melyre szeretettel várjuk a szülőket.
Programjaink: -reggeli torna

-sorversenyek
-kézműves foglalkozások
-a szülők bográcsban ebédet főznek
-lovaskocsizás

Május 28-án délután 16.00 órakor
rendezzük meg

ÉVZÁRÓ, BALLAGÁSI
ÜNNEPSÉGÜNKET,

melyre szeretettel várunk mindenkit.

Június 18-án az óvoda ZÁRVA LESZ értekezlet miatt.
Június 28-tól  augusztus 1-ig az ÓVODA ZÁRVA
TART. Az utolsó nyitvatartási nap június 25 péntek. Az első
nyitási nap augusztus 2 hétfő. Ügyeletet tart ez idő alatt a
Csemői Nefelejts Óvoda. A nyáron pályázati pénzből fel-
újítják az óvodánkat, nyílászárókat cserélnek, szigetelnek,
kívül, belül festenek.
Szeptember 1-jén kedden megújulva, megszépülve várjuk
a gyermekeket óvodánkba.
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ISKOLA

A KÖLTÉSZET NAPJA
A tavaszi szünet utáni első napon, április 7-én délután a
Szarka Mihály Szabadidőközpontba kellett mennünk.
Kelletlenül gyülekezett a társaság, nem igazán vágytunk
még egy irodalom órára. Ráadásul délután! Bekukucskál-
tunk a terembe, azt gondolván, hogy a színpadon már nagy
a készülődés, de semmi árulkodó jelet nem láttunk. Miután
elfoglaltuk a helyünket, megérkezett egy nagyon komoly
bácsi. Már a bemutatkozásakor fülig szaladt némelyikünk
szája, hiszen a neve Figura Ede volt. Nagyon érdekes iskolai
történeteket mesélt, majd Romhányi József verseit adta elő,
melyeket saját maga zenésített meg. A dallamos gitárszó és
a versek egyéni értelmezése nagyon gyorsan jó hangulatot
teremtett a nézők között. Szinte észrevétlen repült az idő.
Meglepődtünk, mikor közölte: az utolsó vers következik. A
búcsú után mindenki vidáman lépett ki a szabadba. Figura
Ede neve, Romhányi József: Szamárfül című kötetének
versei örökre bevésődtek emlékezetünkbe. Köszönjük, Magdi
néni!

Horváth Alexandra 7. osztályos tanuló

VERSENYHÍREK
2010. április 8-án Tiszajenőn vettünk részt a Szent István
tanulmányi versenyen. Ez minden évben nagyszabású
rendezvény. Az idén is három megyéből 230 versenyző
érkezett. Tanulóink a következő eredményeket érték el:
Kása Viktória  2. osztály  versmondás 3.helyezett
Nagy Szabolcs 3.osztály matematika 13.helyezett
Sipos Benjamin 4.osztály matematika 6.helyezett
Nagy Gombai Alexandra 5.osztály történelem
Donkó Henrietta 5osztály csapatverseny 11.helyezett
Kocsis Bence 5.osztály
Nagypál Gergő 5.osztály
Horváth Tünde 7.osztály matematika 13.helyezett
Farkas Richárd 7.osztály matematika 17.helyezett
Gratulálunk a résztvevőknek, kik tapasztalatban, s tudásban
is mindenképp gazdagabbak lettek.

Cseh Józsefné

SZABÓ PÁL EMLÉKVERSENY

Az idén április 23-án is megrendezték Ceglédbercelen a
Szabó Pál Sportnapot a róla elnevezett szabadidő parkban.
Az időjárás sajnos kevésbé kedvezett a szabadtéri prog-
ramoknak, a gyerekek mégis lelkesen vettek részt a
versenyszámokban.
Eredményeink:
Kislabdahajítás: Révész Alexandra 3.helyezést

Kisgyörgy László 2. helyezést
60 méter futás: Kulcsár Viktor 3. helyezést
1000 m futás: Bíró Géza Mátyás 1. helyezést

Forgó József 3. helyezést
Szabó Nikolett 4. helyezést
Gesztesi Viktor 9. helyezést ért el.

A csapat tagjai voltak még Kolter Patrik, Nagy Tamás.
Az első három helyezést elérő versenyző érem díjazásban
részesült, a többiek emléklapot kaptak.
A győzteseknek gratulálunk!

Május 5 -én Jászkarajenőn voltunk mezei futóversenyen. A
teljesítendő távok: 5-6. oszt. lány – 1500m, 5-6. oszt. fiú –
2000m, 7-8. oszt. lányok -2000m, 7-8. oszt. fiú 2500m.
Csapatunk tagjai: Balog Zsófia, Nagy Nikolett, Horváth
Tünde, Szabó Nikolett, Forgó József, Kecskeméti Ferenc,
Bíró Géza Mátyás, derekasan helytálltak.
Horváth Tünde első helyezést ért el. Gratulálunk!

ORSZÁGOS MÉRÉS

Május 26-án Országos kompetencia mérésben vesznek
részt matematikából és szövegértésből az  iskola 4. 6. és 8.
osztályos tanulói.

Május 28-án gyermeknap és közlekedésbiztonsági nap lesz
az iskolában
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MEGHÍVÓ
A CSENYÁ ÁMK Erdei Ferenc Általános Iskolája

KISTÉRSÉGI
MŰVÉSZETI FESZTIVÁLT

rendez 2010. június 4-én.
9-11 óráig: ALKOTÁSOK KÉSZÍTÉSE, majd
KIÁLLÍTÁS az elkészült munkákból
Helyszíne: Erdei Ferenc Általános Iskola
9 órakor: MESE- és PRÓZAMONDÓ VERSENY
Helyszíne:Szarka Mihály Művelődési és Szabadidőközpont
10 órakor: TÁNCTALÁLKOZÓ
modern- és néptánccsoportok bemutatkozása
Helyszíne: Szarka-kúria udvara /rossz idő esetén Szarka
M. Műv. Központ/
A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

ÁMK HÍREK

SZARKA MIHÁLY MŰVELŐDÉSI ÉS

SZABADIDŐKÖZPONT

NYÁRSAPÁTI SZÍNÉSZPALÁNTA A
MŰVELŐDÉSI HÁZ SZÍNPADÁN!

Hála Istennek már többször írhattam a Patkós Irma Színház
helyi előadásairól. Legutóbb április 16-án élvezhettük elő-
adásukat, melynek különlegessége az volt, hogy először
láthattuk Bimbó Brigittát nyársapáti színpadon. Érdekes volt
az is, hogy az iskola igazgatója, Andó László alakította
Moliére A fösvény című darabjának címszerepét.
Nagyon vártam, hogy milyen alakítást nyújt Brigi az igazgató
úr mellett női főszereplőként. A házasságközvetítő, Fruzsina
megformálása igazán neki való szerep. Szinte ragyogott a
színpadon. Minden tekintetben egyenrangú játékot mutatott
Harpagonnal. Arcjátéka, mozdulatai, hangja elképesztően
igazi volt. Azt éreztem, hogy nem játszik, hanem lubickol a
szerepében, eggyé vált azzal a csalafinta nővel, akit alakított.
Ezt nem azért írom, mert Brigit már nagyon pici kora óta
ismerem és láttam iskolai színdarabokban is nagyot alakítani,
hanem azért, mert élmény volt látni igazi komikaként igazi
színpadon, színésznőként. Hajrá Brigi, csak így tovább!
Igazságtalan lennék a többi szereplővel, ha róluk nem
beszélnék, mert mint eddig minden szereplésükkor, most is
nagyon jó volt mindenki. A fösvények legfösvényebbjét
brilliánsan formálta meg Andó László. Így láthattuk, hogy
nem csak diákjaitól, hanem önmagától is elvárja a maximálisnál
is jobb teljesítményt azért, hogy mi, a nagyérdemű közönség
nagyon jól szórakozzon, vörösre tapsolja a tenyerét, a
nevetéstől hulljon a könnye, vagy éppen a meghatottságtól,
amikor a darab végén a szereplők meghajolnak, és meg-
köszönik a közönség tapsait – akik között ezen az estén ott állt
egy nyársapáti ifjú hölgy is.
Köszönjük, és várjuk az évad utolsó darabját, A padlást.

Nagyné Kovács Éva

MAJÁLIS A SZARKA KÚRIA UDVARÁN

Községi Majális színhelye volt május 1-jén a Szarka kúria
parkja, ahol reggeltől nagy volt a sürgés-forgás. A kemen-
cében finom kalács sült, bográcsokban, üstökben főtt az
ebéd, hiszen sok civil szervezet látta vendégül tagjait és
munkahelyi közösségek, baráti társaságok is főztek. Délelőtt
a gyermekeket vártuk csúszdás ugrálóvárral, kézműves
foglalkozásokkal, arcfestéssel, lufi hajtogatással, íjászattal.
A kúria tornácán a TETZ Alapművészeti Iskola diákjainak
rajzaiból volt kiállítás, és természetesen a múzeumot is meg
lehetett nézni.
Ebéd után tűzoltó bemutatóval indult a délutáni program.  Az
érdeklődők megismerkedhettek a tűzoltó autók felszerelésével
és játékos formában kipróbálhatták fecskendőt is.

15 órától a Nyársapáti Népdalkör és vendégeinek műsorát
láthatták. Vendégszereplésével megtisztelt bennünket a fóti
Cselényi József Népdalkör és az Inárcsi Férfikórus. 16 órától
különleges kung-fu bemutató zajlott a színpadon. A nagykőrösi
kung-fus csapat Pintye Attila vezetésével – 2 nyársapáti
résztvevővel – adott ízelítőt a sokszínű sportágból. Sherflek
József Si-fu nagymester bemutatta azt is, hogy túllépve az
úgymond józan ész határait, lehet vasat is törni  a homlokán.
Ezt senki ne próbálja meg, mert felkészületlen, nem eléggé
képzett embernek életveszélyes ez a mutatvány!
17 órától táncbemutatóké volt a színpad. Felléptek az óvodások,
akik modern táncokat adtak elő nagyon nagy sikert aratva.
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Az 1-2. osztályosokból alakult csoport néptáncot, a 8.
osztályosok pedig szambát adtak elő. A Ceglédi Akrobat
táncstúdió néhány növendéke is bemutatót tartott, 2 show
táncot adtak elő. A legnagyobb sikert a nyársapáti lányokból,
asszonyokból alakult táncosok aratták, akik fergeteges count
ryt táncoltak.

Ezután megható anyák napi műsor következett gyönyörű
versekkel, énekekkel, mellyel a majálisra kilátogató
édesanyákat, nagymamákat köszöntöttük.
Késő délután vendégművészek szórakoztatták a falu
lakosságát. Várnai Adrienn és Mészáros Kartall operett
dallamokkal, Pál Márta és Kiss Zsolt pedig népszerű musical
slágerekkel bűvölte el a nagyérdemű közönséget.
Este 8 órakor lépett a színpadra a Cool Style 90’. Műsorukban
minden korosztály megmutatta hip-hop tudását. Nusika
fellépésével indult, majd az óvodások, a kisiskolások, illetve a
nagyobbak, és a profik következtek egymást váltva, úgy,
hogy szinte forrt a színpad. A Hip-hop Mamik  zárták a nem
mindennapi fergeteges produkciót. A Strabán István vezette
csapat kiegészült egy nagyon tehetséges énekes nővel és egy
szájdobos sráccal, akikkel együtt ez a produkció igazi show-
vá szélesedett.
Utolsó táncos produkcióként ismét láthattuk a csinos nyársapáti
asszonyokat, lányokat, akik kán-kánt adtak elő nagy sikert
aratva.
Ezután éjfélig disco szórakoztatta a majális résztvevőit,
melyhez a zenét Füle Albert szolgáltatta.
Nagyon köszönjük minden fellépőnek, segítőnek,
közreműködőnek a részvételét. Nélkülük nem sikerülhetett
volna ilyen jól ez a május 1-jei községi Majális! Köszönjük a
rendezvényt támogató önkormányzat hozzájárulását, Kis
Miklós polgármester úr, a polgármesteri hivatal, az iskola és
az óvoda, a művelődési ház dolgozóinak, a közmunkásoknak,
és a civil szervezetek tagjainak segítségét, közreműködését.
Köszönjük az alkalmi szakácsoknak a finom falatokat, hiszen
a Majális csak úgy igazi, ha van „sör és virsli”, vagyis vannak
vendégváró finom falatok is a jó műsorok mellett!

Nagyné Kovács Éva
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ÁMK HÍREK

KÖSZÖNET

Szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik május 1-
jén a kemencében sütésnél segédkeztek.

Mogyorósiné Marika

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ

Az Ünnepi Könyvhét alkalmából
június 3-án 13 órakor
Sohonyai Edit írónő

beszélget a 7-8. osztályos gyerekekkel.

NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJAI:
Május 15-én Tápiószelére kirándulnak a

NEMZETKÖZI BÉKE TALÁLKOZÓRA
Május 22-én Nagykőrösön

Nyugdíjas Találkozón vesznek részt
Május 29-én Cserkeszőlőre,

a Nemzetközi Nyugdíjas Találkozóra utaznak
Valamennyi helyszínen táncos műsorukkal is

bemutatkoznak.

MÁJUS 23-A MADARAK ÉS FÁK NAPJA.
Ebből az alkalomból jelentetjük meg Miczi Flóriánné versét,
melyet védett természeti értékünkről írt.

KOCSÁNYOS TÖLGY

Te vagy falunk egyik legidősebb tagja,
Vajon honnan került ide életed magja?
Itt eresztettél e földben erős gyökeret,
Melyet nem sodort el a sok évtized.
Te büszke, délceg hölgy,
Gyönyörű kocsányos tölgy.

Különlegességed egyik nagy titka,
Vidékünkön honod igencsak ritka.
Körül vetted magad cserjével, bokorral,
S az ezzel járó dalos madarakkal.
Te büszke, délceg hölgy,
Gyönyörű kocsányos tölgy.

Ó, jaj, de óvtunk, védtünk tégedet eléggé?
Hisz majdnem Te is az enyészeté lettél.
Kivágták mellőled barátid, társaid,
Vele megfogytak égi madaraid.
Te büszke, délceg hölgy,
Gyönyörű kocsányos tölgy.

Most ott állsz árván egymagadban,
Körülötted pusztaság és csend van.

Oly magányos vagy mint valaha,
Mikor idesodort az élet vihara.
Te büszke, délceg hölgy,
Gyönyörű kocsányos tölgy.

Remélem, nem maradsz sokáig egyedül,
Körülötted a táj ismét benépesül.
Örülhetsz majd újra cserjének, bokornak,
Velük együtt vidám madárdalnak.
Te büszke, délceg hölgy,
Gyönyörű kocsányos tölgy.

Miczi Flóriánné

NYÁRSAPÁTI SZÜLETÉS

2010. április 4-én 5 óra 50 perckor megszületett Nagy-
Gombai Ambrus János nevű unokám itthon, Nyársapáton.
Annyira gyorsan jött, hogy a mentő nem ért ki. Meg szeret-
ném köszönni Petrikné Zsófinak és lányomnak, Báger
Rolandnénak azt, hogy világra segítették a 3. unokámat. A
gyermek teljesen egészséges, csak kis súllyal, 2 kg-mal és 47
cm-rel született. A kis súlya miatt még kórházban van a
menyemmel együtt, egyébként jól érzik magukat. Ha
megerősödik a pici, nagy szeretettel várjuk Őket haza.
Még egyszer köszönöm, hogy segítettek!

Nagy-Gombai Ambrusné, a boldog nagymama

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
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Kapó Mezőgazdasági Bolt
Nagykőrös, Kecskeméti u. 63.

06-53/350-499

Nagy választékban kapható:
- fűnyíró
- rotációskapa
- műtrágyák
- vetőmagok
- növény védőszerek
- műanyag áruk
- kötöző anyagok
- öntöző tömlők
- szórófejek, csatlakozók
- létrák
- virágföldek

- muskátlik
- kaspós virágok
- virágcserepek nagy választékban
- gyümölcs és dísznövények
- tavaszi cserepes virágok
- takarmány és csemegekukorica
- permetezők és teljes körű alkatrészek
- kerti szerszámok
- grill sütők
- faszén, faszén gyújtók
- nyársbot, bográcsok

Várunk minden kedves régi és új vásárlót.
Törzsvásárlói kedvezmény!
5% minden vásárlás után!

Szaktanácsadással segítjük munkájukat.

SZÁMÍTÓGÉP

FELHASZNÁLÓK

FIGYELEM!
Számítógépek javítása

rövid határidővel.
Informatika eszközök,
kellékek beszerzése

kiszállítással és
helyszíni szerviz.

Elektromos riasztó és megfigyelő,
vagyonvédelmi berendezések
telepítése.

Riasztó jelzése több telefonra
Kamera felvételek megtekintése
interneten keresztül.

Hívjon ingyenes helyszíni
felmérésért, vagy tanácsadásért!

Pesti Gerzson
06-20/524-9011
http://shop.isystem.hu

BIZTOSÍTÁS
Fontos Önnek szerettei,

vagyona, vállalkozása biztonsága?
Szeretne ezért a jelenleginél

kevesebbet fizetni?
12 biztosítótársaság kínálatából

választhatja ki a leginkább megfelelőt!
(Élet-, lakás-, vállalkozói vagyon-, szakmai

felelősség-, gépjármű-biztosítások,
nyugdíjpénztárak stb.)
Minden, ami biztosítás!

Kovács Gábor
független biztosításközvetítő

a Biztonság Brókerház képviselője
06/20/4621325

Lakás: 2712 Nyársapát, Táncsics M. u. 2.
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ANYAKÖNYVI HÍREK

 SZÜLETETT:
Nagy-Gombai Ambrus és Burányi

Viktória Marx u.13 szám alatti
lakosok AMBRUS JÁNOS nevű

gyermeke 2010. április 4-én.
Köszöntjük az itthon, Nyársapáton

született apróságot!

 MEGHALT:
Dávid Elemér Zoltán Nyársapát,

Epres u. 2. szám alatti lakos
2010. április 4-én. 50 éves volt.

Kiss Ferencné Vitárius Julianna
Nyársapát, Dózsa Gy. u. 15. szám

alatti lakos 2010. április 27-én. 73 éves
volt.

Emléküket őrizzük!

KÖSZÖNET
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett édes-
anyánk, nagymamánk Kiss Ferencné
Nyársapát, Dózsa Gy. u. 15. szám alatti
lakos temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban
osztoztak.Külön köszönjük dr. Gyáfrás
Sándor és munkatársai áldozatos segítő,
gyógyító munkáját, mellyel enyhítették
édesanyánk szenvedését.Nagyon
köszönjük Kis Miklós polgármesternek,
a nyársapáti Polgármesteri Hivatal
dolgozóinak, és közmunkásainak
segítségét, a SZIGÜ Temetkezési
Vállalat nagykőrösi munkatársainak
kedves, gyors, emberséges közreműkö-
dését, Járvás Ferenc és Nagyné Kovács
Éva kegyeletteljes búcsúztatóját.

Mata és Csizmadi család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
id. Oláh Mihály temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek, fáj-
dalmunkban osztoztak, vagy részvétüket
nyilvánították ki. Külön köszönet mun-
katársaimnak, az ÁMK dolgozóinak az
együttérzésükért.

A gyászoló család

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 kisze-
relésben. Érdeklődni Füle Dénesnél lehet az
alábbi telefon: 30/415-1452.
Eladó TZ4K kistraktor ekével, pótkocsival
 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 ut-
cában eladó. Irányár 500.000.- Ft. Érd: a
Piszkés utca 2 szám alatt lehet. Tel: 707-298.
Nyársapáton belterületi zártkert eladó.
Villany és fúrott kút van. Érdeklődni Cseh-
né 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
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
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 .
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.
Az Ugyeri út 24. szám alatti összkomfortos 2
részből álló családi ház eladó. Érdeklődni a
06/70/591-3789 telefonon lehet.

HIRDETÉSEK

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
Eladó 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 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
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. Érd: 06/30/4306-377.
Családi ház eladó a Felszabadulás u. 5. szám
alatt. Érdeklődni a 06/20/4342-995 .
Vennék jó állapotú EURO vagy 1 utas
raklapot 1 – 100 db-ig. Az ajánlatokat a 06/
20-265-1903 telefonon várom.
Szolárium kedvező áron! A legújabb Choco-
late 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 06/30/
358-3921 telefonon lehet.
10 hetes választási malacok eladók.
Érdeklődni a 20/490-9092 telefonon lehet.
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 .
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.
Eladó 98-as fekete Fiat Punto 1.2 típusú
szgk! Szervó kormány, elektromos ablak,
ködlámpa, alufelni, színre fújt lökhárító, kp
zár, xenon, vezérlés-vízpumpa cserélve!
450.000 Ft. Hitelre is 10%-tól elvihető!
Beszámítás lehetséges! Érd: 0620/9270-952
Eladó 92-as évjáratú metálkék Renault Clio
1.2 típusú szgk! Fékek felújítva, nagyszerviz,
friss műszaki és zöldkártya! 220.000 Ft. Csere
lehetséges! Érd: 0620/9270-952
Eladó 2007-es Aprillia rs 125 rendszámos
motor! Törésmentes, 800.000 Ft. Hitelre is
10%-tól elvihető! Beszámítás lehetséges!
Érd: 0620/9270-952

Kedves Hirdetők!
Három hónaposnál régebbi
hírdetésüket a következő

számtól csak akkor jelentetjük
meg, ha azt ismételten kérik.

Megértésüket 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

HIRDETÉSEK

Eladó 2007-es egyedi festésű Suzuki Intruder 1800 motor!
6700 kilométert futott! 2.400.000 Ft. Hitelre is 15%-tól elvihető!
Beszámítás lehetséges! Érd: 0620/9270-952
Eladó 98-as 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! Beszámítás lehetséges!
Érd: 0620/9270-952
Eladó 98-as fehér színű Ford Escort 1.6 típusú szgk!
Elektromos ablak, kp zár, színre fújt lökhárítók, friss műszakival!
550.000! Hitelre is 15%-tól elvihető! Beszámítás lehetséges!
Érd: 0620/9270-952

BIRKÓZÁS

A Popori Ottó nemzetközi szabadfogású emlékver-
senyen vettek részt a Nyársapáti Szabadidő SE birkózói 
Baján. A 135 induló közül a nyársapátiak 5
éremmel térhettek haza.
Eredmények:
 Gyermek:
 25 kg  1. Kovács Kevin  3. Kecskeméti Dávid
 29kg   4. Kardos Mihály 6. Tóth Levemte
 Diák II.
 26 kg   1.  Kecskeméti Krisztián
 34 kg   1.  Sípos Benjamin
 Diák I.
 35 kg   1  Kecskeméti Ferenc

Pécsen került megrendezésre a Diákolimpia orszá-
gos döntője diák I, és serdülő korosztályban április 24-
25-én. A nyársapáti Szabadidő SE versenyzői is
szőnyegre léptek a bajnokságon. A diák I korosztály
32 kilogramjában Kecskeméti Ferenc a nyársapáti
Erdei Ferenc Álltalános Iskola tanulója két győzelem
és egy vereség után a dobogó harmadik fokára
álhatott fel.
 A juniór válogatott a hétvégén (április 24)
Horvátországban Porecben vett részt a hagyomá-
nyos Adria Kupán, ahol tíz ország 80 versenyzője
lépett szőnyegre. A válogatottban az 55 kg-ban a
ceglédi nevelésű Kmegy Dániel is képviselte Magyar-
országot. Két győzelem után a döntőben is látványos
birkózással utasította maga mögé a bolgár
ellenfelét és megérdemelten léphetett fel a dobogó
legmagassabb fokára.

 Pap Ferenc edző

HIRDETÉSEK

Zab és rozs van eladó 40 Ft illetve 30 Ft – os áron.
Érdeklődni: Pataki István +3630/3647590.
280 X 184 cm vas terasztető eladó. Katedrál üveg is
van hozzá. Érd.: Pataki Istvánné 389-171.

LABDARÚGÁS

 AZ ifjúsági csapat eredményei
Nyársapát – Farmos  6 – 0 ( 4 – 0 )
Végig mi irányítottuk a mérkőzést  és megérdemelt nagyarányú
győzelem született. Gólok: Bozóki Dénes 2, Székely Dávid, Mucsányi
Norbert, Tóth Krisztián, Dudás Norbert.
Nyársapát – Tószeg 7 – 0 ( 1 – 0 )
Az első félidőben kimaradtak helyzeteink és a vendég csapat is jól
küzdött, de a második félidőben kihasználtuk a helyzeteinket, és a
tószegi csapat lendülete is alábbhagyott. Megérdemelt győzelem
született. Gólok: Paul Norbert 2, Sziládi Ádám, Bozóki Dénes,
Kovács Gábor, Dudás Norbert, Antal Lóránt.
Nyársapát – Tápiószőlős 1 – 2 ( 1 -1)
Ezen a mérkőzésen hiába szereztünk vezetést, a vendégek
harcosabbak voltak, így ki tudtak egyenlíteni, és a második félidőben
a győzelmet is megszerezték az enerváltan játszó csapatunk ellen.
Gól: Mucsányi Norbert.
Mende – Nyársapát 1 – 3 ( 1 – 1 )
Egyenlő erők küzdelme volt az első félidőben. A mendei csapat
védelmi hibából vezetést szerzett, amit még a félidő befejezése előtt
sikerült egalizálnunk egy jól eltalált szabadrúgással. A második
félidőben is nagy küzdelem volt, de még két szabadrúgásból szerzett
góllal sikerült megnyernünk a mérkőzést. Gólok: Bozóki Dénes 3.

Víg Károly

KUNG-FU EDZÉSEK NYÁRSAPÁTON!
Tiszatenyőn április 17-én rendezték meg a Shaolin Kungfu Regionális
Bajnokságot, ahol a 10-14 éves kategóriában Évin Sándor Sipa
Lohan Chuan formagyakorlatban és Chung Hop Kuen forma-
gyakorlatban I., állatutánzó formagyakorlatban és Linght contact 45
kg súlycsoportban pedig II. helyezést ért el.
A felnőttek között Öhler Tibor bemutató forma és ötállás formá-
ban I., Sipa Lohan Chuan formagyakorlatban pedig III. helyezett
lett.
Gratulálunk a nyársapáti versenyzőknek!
Már Nyársapáton is lehet ismerkedni a kung-fuval! Az általános
iskola tornatermében hétfőn 17 – 19 óráig, és csütörtökön 17 –
19 óráig vannak edzések, amelyre szeretettel várjuk a gyerekeket
és a kung-fuzni vágyó felnőtteket is.
Legközelebb május 22-én Nagykőrösön, a Kossuth iskolában
lesz verseny, ahol szurkolhatnak a versenyzőinknek!

Pintye Attila edző


