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MEGHÍVÓ
"Szennyvíztisztítás és szennyvízelvezetés megvalósítása
Nyársapáton” elnevezésû KMOP-3.3.1/A-09-2009-0001
számú projekt-záró rendezvényére és ünnepélyes átadására.
Helyszín: Nyársapáti szennyvíztisztító telep (Nyársapát, Vasút
utca Hrsz.: 0219/10)

Idõpont: 2012. február 23. 11.00 óra
Program:

Érkezés 1030 (Szennyvíztisztító telep, Nyársapát, Vasút utca Hrsz.:
0219/10)
11 00

- Himnusz
- Kis Miklós polgármester köszönti a résztvevõket
- dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott köszöntõ beszéde
- dr. Czira Szabolcs országgyûlési képviselõ köszöntõje
- dr. Szabó Gábor lelkész és Hernádi László plébános
felszenteli és megáldja az elkészült projektet
- A projekt ünnepélyes átadása (szalagátvágás, örömóda)
- A résztvevõk megtekintik a telepet

11 45

- Sajtótájékoztató a mûvelõdési ház nagytermében
(Nyársapát, Sallai I. u. 7.)

A rendezvényen közremûködnek az Erdei Ferenc Általános Iskola
diákjai.
Kis Miklós
polgármester
Kedvezményezett: Nyársapát Község
Önkormányzata
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Szennyvíztisztítás és szennyvízelvezetés

megvalósítása Nyársapáton” elnevezésû KMOP3.3.1/A-09-2009-0001 számú projekt.
Sikeres próbaüzemmel zárult a szennyvízberuházás Nyársapáton.
A fejlesztés célja Nyársapát község szennyvízkezelésének megoldása a környezetvédelmi és gazdaságossági szempontok
figyelembevételével. A beruházás keretében a belterületen14150 méter hosszúságú szennyvízhálózat és a volt szeméttelep
helyén egy szennyvíztisztító telep valósult meg. A telepen a szennyvíztisztítás kezelése biológiai és gyökérzónás (suháng
füzes) fásítás módszerével történik. A korszerû szennyvízkezeléssel ellátott ingatlanok száma 492 db.
A beruházás elszámolható összköltsége: 443 848 823 Ft.
A támogatás összege és mértéke a beruházás elszámolható költségének 87,72 %-a, de legfeljebb 389 322 505 Ft.
Kivitelezés 2011. január 05-én kezdõdött és 2012. január 26-án sikeres próbaüzemmel zárul.
A kivitelezõ Vízner és Társa Kft, a projekt tervezõje a Terv-Consult Kft volt.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Kis Miklós
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ A SZENNYVÍZBERUHÁZÁS KIVITELEZÉSI MUNKÁLATAIRÓL
Nyársapát község belterületének szennyvízhálózattal való
kiépítését a kivitelezõ Vízner és Társa Kft. (Abony, Szapáry
u. 2.) a leírt ütemterv szerint befejezte. A belterületi utcákban a fõvezetékek és a csatlakozó vezetékek elkészültek, a
víztartási vizsgálatokat elvégezték. A szennyvíztisztító telep
és az átemelõ építése szinten elkészült, a próbaüzem sikeresen - az elõírt határidõben -befejezõdött. Az önkormányzati
tulajdonban lévõ úthelyreállítás munkálatait befejezték. A
József A. út helyreállítását a Magyar Közút Rt. elkészítette.
Felhívjuk ismételten a lakosság figyelmét, hogy aki nem köt
rá a vezetékre, annak talajterhelési díjat kell fizetnie,
melynek összege minimum 1200.-Ft/m3 lesz. A bekötés
engedélyeztetéséhez kérõlapot továbbra is a Polgármesteri
Hivatalban lehet kérni félfogadási idõben, melyet 2 példányban kell kitölteni és a tájékoztatóban is közölt 2 pld.
vázrajzzal együtt oda kell visszavinni. Felhívjuk a tisztelt lakók
figyelmét, hogy az élõre kötés feltétele az érdekeltségi
hozzájárulás megfizetése. ( Ez történhet egy összegben, vagy
idõarányosan havonként.)
Azoknak, akik egy összegben fizettek, illetve akik pontosan
fizetik a havi összegeket, megköszönjük jogkövetõ
magatartásukat.
Ismételten felhívjuk a nem fizetõk figyelmét arra, hogy
elmaradásukat minél elõbb pótolják, mert ellenkezõ

esetben kénytelenek leszünk szankcióhoz folyamodni
( jövedelmükbõl letiltásra kerül). Kérünk minden érintett
lakost, hogy a fizetési morálon javítani szíveskedjenek,
mert ellenkezõ esetben az önkormányzatot, illetve az
egész települést a csõd szélére juttathatják, tekintettel arra, hogy az önkormányzat készfizetõ kezességet
vállalt. Nyilvántartásunk szerint csak a lakosság fele
fizeti rendszeresen a hozzájárulást.
Minden lakosunkat tisztelettel várunk a mellékelt Meghívó
alapján az ünnepélyes átadásra!
Kis Miklós polgármester

21. Gazdabál
2012. febr
uár 25-én
február
19 órától
a mûvelõdési házban.
Jegyek az Apáti Bisztróban és Mészáros
Istvánnál kaphatók.

H ÍRMONDÓ
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TISZTELT ADÓZÓK!

KÖSZÖNET A TÁMOGATÁSÉRT

Februárban minden érintettnek postázzuk, illetve eljuttatjuk a helyi adók(magánszemélyek kommunális adója, építményadó, iparûzési adó)és a gépjármûadó 2012.elsõ félévi
befizetéséhez szükséges csekkeket. A nyársapáti lakosok
adójukat a PÁTRIA Takarék-szövetkezet helyi fiókjában,
vagy annak ceglédi központjában (Cegléd, Eötvös tér 6.szám)
fizethetik be, a hozzájuk eljuttatott fehér színû befizetési
csekkeken.
A magánszemélyek kommunális adójának összege nem
változott. A belterületi lakások, telkek után ingatlanonként
4.500 forintot, a külterületi lakásokért 3.000 forintot, a
külterületi nem lakás céljára szolgáló építményekért 6.000
forintot kell fizetni. Az üzlet, mûhely vállalkozás telephelye
után 7.500 forint az adó összege. Azoknak az ingatlantulajdonosoknak, akik a község területén építési telket, lakást,
külterületi építményt vásároltak bevallási kötelezettségük
van. Ezt a Polgármesteri Hivatalban, erre rendszeresített
nyomtatványon kötelesek megtenni.
A lakásokat nem érintõ építményadó mértéke ebben
az évben is 250,- Ft négyzetméterenként.
Az iparûzési adó mértéke változatlanul a nettó
árbevétel 1,7 százaléka.
A gépjármûadó összege 2012-ben csak azoknál változott
(csökkent), akik gépjármûvének életkora 4 évvel nõtt. Ezen
adózók és azok, akik 2011-ben gépjármûvet vásároltak,
illetve forgalomba helyeztek határozatban értesülnek a
fizetendõ gépjármûadó összegérõl.
Minden gépjármûadó fizetésére kötelezett az elsõ
félévi adóról befizetési csekket kap.
Személyszállító gépjármû után a gépjármûadó mértékét a
gépjármû életkora és teljesítménye határozza meg. A gyártási évben és az azt követõ 3 évben 345 Ft/kW, a 4-7.évben
300Ft/kW, 8-11.évben 230 Ft/kW, 12-15.évben 185 Ft/kW,
a 16. évben és az azt követõ években 140 Ft/kW.
Tehergépjármûvek, pótkocsik után az adó mértéke az adóalap
(a raksúly ötven százalékával növelt önsúly) minden
megkezdett 100 kilogrammja után 1.380 Ft.
A helyi adók és a gépjármûadó elsõ félévi összegét
2012.március 19-éig kell befizetni. A borítékok csak az
elsõ félévi adók befizetéséhez szükséges csekkeket
tartalmazzák. Az esetleges hátralékokról az elõzõ évben
postázott csekkek érvényesek
Kérem, esedékes adójukat szíveskedjenek a törvényes
határidõig befizetni.

Helyi újságunk elõzõ számában írtunk a 2011. december 18i „Lámpagyújtó ünnepségen” történtekrõl, de a teljes névsor
hiányában ekkor még nem tudtuk megköszönni mindazok
segítségét, támogatását, akik hozzájárultak a Karácsonyi
Csillagokért Alapítvány karácsonyi díszvilágítás
rendezvényéhez.
Hálásan köszönjük mindazok segítségét, akik kétkezi
munkával, szervezéssel, anyagi vagy bármilyen más
támogatással tettek azért, hogy ez az este emlékezetes
lehetett a nagyszámú jelenlévõ gyermek és felnõtt részére,
illetve vízkeresztig gyönyörködhettünk a fényárban úszó
alapítványi park látványában.
Köszönetet mondunk Nyársapát Község Önkormányzata
Képviselõ-testületének, Kis Miklós polgármester úrnak, dr.
Bicskei Krisztina jegyzõ asszonynak, az önkormányzat és a
polgármesteri hivatal dolgozóinak és a közmunkásoknak, a
NOEL-Dekor Kft-nek, a DÉMÁSZ és a Primavill dolgozóinak.
Köszönjük a nagykõrösi rendõrség, a tûzoltóság és a
mentõállomás, valamint a polgárõrség helyszínen szolgálatot
teljesítõ tagjainak nélkülözhetetlen munkáját, mellyel
ünnepségünk biztonságát szavatolták. Köszönjük minden
egyes fellépõnek és közremûködõnek, hogy mûsorukkal
emelték rendezvényünk fényét.
Köszönjük Szöllõsi Csaba, Szélesi László, Czira Ferenc,
Kovács István, Karai Antal, Sallai Réka, Józsa László,
Horváth Zsuzsanna, Köteles Lajos, Boros Zoltán és csapata,
Boros Dánielné, Farkas János és a Hargita csapata, Czinege
József, Gyenes István, Gyenes Géza, Búz Dénes, Búz Viktor,
Búz Anita, Szokonya István és a Bonduelle Kft., Nagy László
rendõrkapitány, a nagykõrösi tûzoltóparancsnokság, az
Országos Mentõszolgálat Közép-Magyarországi Regionális
Mentõszervezete, illetve Orphanides Ilona, Gyarmati József,
Ondavai István és Várkonyi Sándor, Búcsúházi György,
Farkas Márta és a Máltai Szeretetszolgálat, Bobál Róbert,
Dobos Attila, Pallagi József, Gulyás László, Síposné Májer
Tünde, Onhausz Tímea, Füle Dénes, Lugosi István és Lugosiné
Terike, Faragó Ferencné, Ábel Miklós, Dónáth Ambrus, M.
Szûcs Dénes,Bognár István, Godó Zsuzsanna, Kaszáné
Dobozi Éva, Erdõs Beáta, Bimbó Pál, Bimbó Brigitta, Vígné
Kerekes Magdolna, Víg Károly, Öhler Tibor, Öhler Gábor,
Kerekes Orsolya, Szaniszló Mónika, Balog Mónika segítségét,
támogatását. Voltak olyan támogatóink is, akik névtelenül
járultak hozzá ünnepségünk sikeréhez felajánlásukkal, amit
ismeretlenül is köszönünk nekik.
Utoljára köszönöm meg dr. Évin Sándornak azt a hatalmas
munkát, mellyel létrehozta ezt a csodálatos rendezvényt
mindannyiunk örömére.

dr. Bicskei Krisztina, jegyzõ

Kérjük ebben az évben is támogassanak minket adójuk
1%-val
Adószámunk: 18673917-1-13
Felajánlásaikat köszönjük!
Nyársapáti Gyermekekért Közalapítvány

Nagyné Kovács Éva

A Karácsonyi Csillagokért Alapítvány közérdekû
szervezet, ezért lehetõség van arra, hogy a
SZJA 1%-ának
felajánlásával segítséget nyújtsanak.
Adószámunk: 18714904 - 1 - 13.
Támogatását köszönjük!
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LEVÉL CSABA TESTVÉRTÕL!
Mostanában sokszor eszembe jut az a vak, románul beszélõ
cigány koldus, ki egyedül nevelte börtönben lévõ testvére két
kisgyermekét. 1985 vasárnapján is ott állt, mint minden
vasárnap, a gyulafehérvári székesegyház kapujában.
Megkérdeztem, hogy hol lakik? Délután egy társammal ki is
mentünk, és kiderült, hogy a kis falu végén egy vízmosás
szélében, jórészt a földbe vájva egy kis putriban laknak. A
délutáni korai alkonyatban, egy gyertya pislákoló fényénél
mesélte el szomorú sorsukat. Még kisgyerek korában a
gyerekek viccbõl borsót fújtak a szemébe. Mindenki kacagott, de õ többet soha nem látott, így iskolába sem járt soha,
egyetlen napot sem. Testvérének volt két kisgyereke, egy 6
éves fiúcska és egy 5 éves kislány, akit Floare-nak,
Vadvirágnak hívtak. Szerencsétlen ember fát lopott (mennyi
fa kellhet egy ilyen kis odú kimelegítéséhez?), ezért bezárták
a feleségével. A gyerekeket a vak nagybácsi tartotta el
koldulásból. Döbbenten hallgattuk a végtelen szomorú
történetet, néztük azt a páratlan szegénységet, ami elénk
tárult: hat négyzetméter, egyetlen tenyérnyi ablak, földbõl
épült sötét verem, a pár marék szalma, vacok az ágy helyett
a sarokban. Hatalmas szánalom, sõt szégyenérzet töltött el!
Szégyelltem a gyerek elõtt, hogy része vagyok annak a felnõtt
társadalomnak, mely õket egy ágy nélküli sötét veremre
ítélte.
Egy délután ágyat szereztünk matraccal és a nyolc kilométerre
lévõ faluba gyalog, a hátunkon vittük ki azt. Nem tudom
elmesélni azt a végtelen örömet, boldogságot, amit kis
ajándékunkkal okoztunk. A gyermekek szinte a város széléig
kísértek vissza, nem gyõzték köszönni az ajándékot. Talán
addigi életemben nem kaptam annyi maszatos puszit, mint
azon a délutánon!
Jó dolog jónak lenni… Jó dolog lehajolni a kicsinyekhez, az
elesettekhez, a szegényekhez. Az évek alatt oly sokszor
megtapasztaltam, hogy milyen tiszta, nemes érzés szeretetbõl irgalmasságot gyakorolni a bajban lévõ emberekkel,
gyerekekkel. Minden másféle örömnél szebb, tisztább,
felemelõbb jónak lenni, jót tenni, szeretetbõl irgalmasságot
gyakorolni a bajban lévõkkel.
Annyira szeretném ezt a tiszta örömet megéreztetni a gazdag
emberekkel, és nem csak a magánszemélyekkel, hanem a
nagy pénzügyi társaságok vezetõivel, a bankok elöljáróival is.
A szánalom, a szeretet, a jóság ajándékát kérem a gazdagok,
az egész világ számár az Istentõl, mert szomorúan látom,
hogy nemcsak a fizikai személyek szegényednek el naprólnapra, hanem az országok sora került a csõd szélére.
Döbbenten látom, hogy a bajban lévõ országok, egész nemzetek nem számíthatnak a leggazdagabbak jóindulatára,
nagylelkûségére. A bankárok, mint a keselyûk lecsapnak a
kiszolgáltatott népekre, és nemhogy alacsonyabb, elviselhetõbb kamatokkal adnának segítséget, hanem bûnös
haszonlesésbõl, mint uzsorások nagyobb felárral adnak
teljesíthetetlen feltételekkel hiteleket.
Az elmúlt évszázad szörnyû gyermeke volt a proletárdiktatúra.
A kommunizmusban egy szûk réteg milliókra kényszerítette
rá akaratát, és véres hatalmával visszaélve szorongatta az
ártatlanokat. Ugyanezt tette a fasizmus is, magához ragadta

a hatalmat és saját bûnös, önzõ logikájával megnyomorította
az emberiséget. Bárhogy is nézem, a kormányokat ledöntõ,
országokat csõdbe vivõ, pénzügyi fortélyokkal mesés
vagyonokra szert tevõ kevesek, ezekre a gyûlölt diktatórikus
hatalmasságokra emlékeztetnek. A bankok diktatúrája
eladósítja a meg sem született gyermeket is, nyomorúságos
pénzügyi függõségbe taszítva minden állampolgárt.
Elviselhetetlen terheket rak uzsora kamataival a népekre,
csak azért, hogy megszámlálhatatlan vagyonát folyamatosan gyarapítsa. Demokratikusan megválasztott kormányok dõlnek le, és a pénzvilág helytartói kerülnek hatalomra,
kiknek egyetlen céljuk, kicsavarni az országokból, az
uzsorakamatot.
Szeretettel, jósággal, kicsinyességem tudatában kérem a
gazdagokat: ésszerû, teljesíthetõ feltételekkel adjanak
kölcsönöket a népeknek, országoknak. Hagyják fellélegezni,
anyagilag talpra állni a nemzeteket, hogy szépen, lépésrõllépésre törleszteni tudják adósságaikat. Isten teremtette szép
világunkat ne kényszerítsék bele újabb szenvedésekbe, véres,
nyomorú lázadásokba, hatalmas utcai összecsapásokba.
Olyan döbbenetes volt látni egy görög fiatal tiltakozó lányt,
ahogy a hajánál fogva húzták a földön ûrlényeknek beöltözött
zsoldosok. A bankárok most még dönthetnek a szeretet a
jóság mellett. A pénzük kamata lehet a hála és a köszönet, de
lehet a vér és a könny, a parttalan gyûlölet. Az emberiség
eddig mindig legyõzte és önmagából kivetette a létére törõ
önzõ zsarnokokat, kik mint egy rákos daganat mindent
magukba szívnak, de a közösség szolgálatára nem
vállalkoznak. Most is így lesz. Ha nem tud diadalmaskodni a
szeretete és a nagylelkûség a gazdagok és a pénzügyi körök
vezetõinek a szívében, akkor 10-20-70 év vergõdés után, de
mindenképpen a zsarnokok sorsára jutnak a bankárok!
Istenem, mint nagy folyót áraszd ki nagylelkûségedet a
világra!
Csaba testvér gondolatát osztottuk meg, melyet miden
polgármesterhez eljuttatott azzal a szándékkal, hogy levelét
Magyarország lakosai megismerjék.

JOGOSÍTVÁNY
AZ AUTOPEST-V.SEBESSÉG AUTÓS ISKOLA
TANFOLYAMOT INDÍT

2012. FEBRUÁR 13-ÁN
SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS
MOTORKERÉKPÁR
KATEGÓRIÁKBAN
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETÕSÉGGEL ÉS 50%-OS
ELMÉLETI TANDÍJ KEDVEZMÉNNYEL.

ÉRDEKLÕDNI BÍRÓ JÓZSEFNÉL
A JÓZSEF A. ÚT 61/A SZ. ALATT,
VAGY A 06-20 9 316 016-OS TEL.SZÁMON
LEHET.
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ÁMK HÍREK
OVI HÍREK
Januárban elkészültek a nagycsoportosok fényképei, melyeket
a szülõk az óvónõknél rendelhetnek meg. A képek egyike
megjelenik majd a ballagók évkönyvében is.
Januártól a nagycsoportos korú gyermekek iskola elõkészítõ
foglalkozásokon vesznek részt. A foglalkozásokat Benkó
Hajnalka fejlesztõ pedagógus és óvó néni vezeti. Kérjük a
szülõket, hogy hétvégén nézzék át otthon a gyermekeik füzetét és könyvét, gyakorolják az ott látott feladatokat! Ne
felejtsék otthon hétfõn reggel a gyermekek felszerelését,
mert anélkül nem tudnak dolgozni és haladni!
Januártól az óvodai tízórai és uzsonna térítés köteles lesz
minden gyermeknek.Kérjük a szülõket, mindenki idõben jelezze ha hiányzik gyermeke az óvodából, mert a megrendelt
ételt ki kell fizetni.
Ugyanígy, ha nem jelenti be idõben /de.10 óráig/ a szülõ, hogy
másnap már jöhet óvodába a gyermeke, nem tudunk étkezést
biztosítani számára.Kérünk mindenkit, fokozottan figyeljen a
ki-és bejelentésre!
A térítési díjak csekkjeit minden hónap 10-ig legkésõbb be kell
fizetni a helyi takarék-szövetkezetben. A befizetést igazoló
csekkszelvényt az óvónõkneki le kell adni.

Szeptemberben pályáztunk az ISKOLAGYÜMÖLCS
programra. Ez a program 3 hathetes ciklusból áll, melynek
során heti 3 alkalommal gyümölcsöt /almát, körtét/ illetve
100%-os gyümölcslevet kapnak gyermekeink. Ez a program
csak az alsótagozatos tanulóinkat érinti. Januárban indult a
második ciklus.
Pályázatot adtunk be január elején az ISKOLATEJ
programra. Ez azt jelenti, hogy 100%-os állami támogatással, a hét minden napján, az iskola minden tanulója reggel
tejterméket kap /tej, sajt, joghurt, kakaó/. Ezeket az iskolában
kell elfogyasztaniuk. Kérjük a szülõket, hogy reggel tegyenek
be egy szelet kenyeret vagy kiflit gyermekük táskájába a
tejtermékek elfogyasztásához.
Rendkívül elkeserítõ,hogy iskolánkba heti rendszerességgel
érkezik a védõnõ hajszûrésre. Sajnos az elmúlt félévben nem
volt tetûmentes hetünk. Azokat a tanulókat, akiknek a fejében
tetût, serkét talál, hazaküldjük. Csak serkementes hajjal
jöhetnek újra iskolába. Ezáltal próbáljuk megakadályozni a
tovább fertõzõdést. /Tudni kell, hogy a serkék bármelyik
pillanatban kikelhetnek, élõvé válhatnak/. A tetvesség nem
betegség!!! Aki ez miatt hiányzik, hiányzását igazolatlannak
tekintjük. Nagyobb testvér is el tudja végezni a haj lekenését,
a serkék eltávolítását. Ha valaki nem tudja megvásárolni a
tetûírtószert, az iskolában az iskolatitkártól, vagy a védõnõtõl
kérhet. Kérjük a szülõk együttmûködését az iskolával.
Palotai Lászlóné igazgató

Január 23-án színházi elõadáson vehettünk részt az iskolában.
A már jól ismert szereplõk Tappancs és barátai felejthetetlen
pillanatokat szereztek óvodásainknak. A bábok igazán élethûek és látványosak voltak. Bár nem ismertük a zenei
betétdalokat, mégis minden csöppség boldogan tapsolt és
mozgott a zenére.
FEBRUÁRI ESEMÉNYEINK:
Feruár 10-én de.-9 órától rendezzük meg FARSANGI
BÁLUNKAT.
Szeretettel várunk minden kedves szülõt és érdeklõdõt!
Reméljük sok ötletes jelmezt láthatunk, és maskarába öltözve
közösen elûzzûk a telet!
Óvó nénik

ISKOLA
KEDVES SZÜLÕK!
A 2011/12-es tanév elsõ féléve gyorsan eltelt.
Tanulóink január 20-án megkapták félévi bizonyítványaikat.
Iskolánk tanulmányi átlaga 3,3 lett. Kitûnõ bizonyítványt 7
tanuló vitt haza. Gratulálunk nekik. Sajnos 30 tanuló megbukott, nem teljesítette a követelményeket. A bukottak között
4 nyolcadikos van. Õk ezzel az eredménnyel kizárták magukat
a felvételi eljárásból. Nyáron a bukásmentes bizonyítvány
után a szülõnek kell középiskolát keresni gyermeke számára, hiszen a most végzõ tanulók 18 éves korukig tankötelesek.

SZARKA MIHÁLY MÛVELÕDÉSI ÉS
SZABADIDÕKÖZPONT
KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA:
Hétfõ: 14 – 18 óráig
Szerda: 14 – 18 óráig
Csütörtök: 14 – 18 óráig
Péntek: 14 – 18 óráig
Szombat: 10 – 12 óráig.
Szeretettel várjuk olvasóinkat!

KÖNYVAJÁNLÓ
Új könyveinkbõl az alábbiakra hívjuk fel tisztelt olvasóink
figyelmét:
A 100 állomás – 100 kaland könyvsorozatból négyet
ajánlunk a gyerekek figyelmébe. Utazz a KUTYÁK, a
LOVAK, a DINOSZAURUSZOK, vagy a REPÜLÉS
izgalmas világába, s miközben bepillantást nyersz e különleges állatok, vagy a repülõgépek és pilóták életébe, még
kvízkérdésekkel is tesztelheted tudásodat.
Thorsten Havener: Tudom, hogy mire gondolsz! A
gondolatolvasás hétköznapi trükkjei. Thorsten Havener a
legismertebb mentalista német nyelvterületen. E könyv révén a magyar olvasó is megismerheti mûvészetét. Lépésrõl
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ÁMK HÍREK
lépésre bepillantást enged más emberek gondolatvilágának
megfejtésébe. A gondolatolvasás, ahogyan õ fogalmaz, nem
hókuszpókusz, nem mágia, hanem emberismeret dolga. Nem
tehetség, hanem tanulható készség. Szó esik itt a testbeszéd
rejtett üzeneteirõl, hipnózisról és szuggesztióról, embertársaink befolyásolásának trükkjeirõl és a csalók üzelmeirõl. A
könyv tanácsai révén ugyan nem válunk mentalistává, de
legalább saját életünket boldogabbá és sikeresebbé tehetjük.
Farncoise Dorin: Prücsök. Egy nõ, egy férfi – és Õ. A
Harmadik, aki hat hónapos, és nem az a bájos, imádni való,
gügyögõ baba. Inkább maga a probléma. Õ a törékeny
zsarnok: Ophelie. Paule sem az az angyali, fahéj illatú
nagymama. Egy nõ, akinek hivatása van, járja a világot, és
ekkor pottyan hozzá ez a batyu, Ophélie, a Prücsök, Paule
sosem látott unokája.
Hegyi Tamás: Minden idõk legjobb 50 magyar
futballistája. A futball iránt érdeklõdõ olvasók ezúttal a
szebb napokat látott, egykor klasszisok sorát felvonultató
magyar labdarúgás legjobbjairól kapnak útmutatót.
Olvashatnak – a többi között minden idõk legjobb Barcelonajátékosáról, Kubaláról, az évszázad mérkõzésén három gólt
szerzõ Hidekutiról és az egyetlen hazai aranylabdásról,
Albertrõl.

Meghívó
Szeretettel várjuk a
község hölgyeit,
leányait
nõnapi köszöntésre
2012. március
7-én szerdán
16 órára
a mûvelõdési házba.
Meglepetés mûsorral
kedveskedünk vendégeinknek.

KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS
Kézmûves foglalkozást tartunk a mûvelõdési házban
2012. február 17-én (csütörtök) 15-17 óráig és
2012. március 2-án (csütörtök) 15-17 óráig.
Vígné Kerekes Magdolna szeretettel várja az érdeklõdõ
gyerekeket.

NÉPDALKÖR ÉVZÁRÓJA 2011.
2011. december 14-én meghívott vendégekkel tartotta az év
utolsó próbáját a Nyársapáti Népdalkör. A vendégek
köszöntése után visszatekintettünk az elmúlt 24 év
eredményeire.
1987-ben mi asszonyok néhányan összeálltunk, énekléssel
próbálkoztunk, és nem akartunk mást, csak a nyugdíjasokat
dalainkkal szórakoztatni. Takács Imréné, a mûv. ház akkori
megbízott vezetõje többet látott a kis csoportban. Benevezett
bennünket egy minõsítõ népzenei találkozóra. Jól érezte,
hogy többre vagyunk képesek, elsõ alkalommal jó minõsítést
kaptunk. Ma már „Aranypáva Nagydíjasok”vagyunk. Nagyon
sajnáljuk, hogy sem Marika, sem Kis István, az elsõ
karvezetõnk sem érhette ezt meg. Fájó szívvel gondolunk
azokra a dalos társainkra is, akik már örökre elhagyták az
asszonykórust: Németh Jánosné, Barkóczi Józsefné,
Mogyorósi Ferencné és Pásztor Lászlóné. Emléküket örökre
megõrizzük szívünkben.
2012-ben a 25 éves évfordulót szeretnénk méltóképpen
megünnepelni, sok fiatalt bevonni a népdaléneklésbe. Jó
volna egy lemez kiadása is, mely megmaradna az utókor
számára.
Ezek megvalósításához támogatókra lenne szükségünk. Eddigi mûködésünkhöz, tevékenységünkhöz nagyon sok
segítséget kaptunk az önkormányzattól, amit hálásan
köszönünk, és reméljük, hogy számíthatunk erre a továbbiakban is.
A visszatekintés után vendégeinkkel egy szerény vacsorát
költöttünk el. Igazán jó hangulatban búcsúztunk az évtõl,
bízva egy eredményes új esztendõben.
Népdalkör közössége

Nõnapi bál
2012. március 12-én 1930-tól
bált szervez a
Nyársapáti Népdalkör
a Szarka Mihály Mûvelõdési
Házban, melyre
szeretettel meghívjuk.
Belépõ: 1.000.- Ft/fõ.
Élõ zene, BÜFÉ, Tombola.
Mivel a mûvelõdési ház
befogadóképessége véges, elõre kérjük,
illetve elfogadjuk jelentkezését a következõ
számokon: Mûvelõdési ház: 389-027,
Kapás Mihályné: 06/20/5000-309.
Mindenkit szeretettel vár a
Népdalkör közössége

H ÍRMONDÓ

HIRDETÉS
ELADÓ Nyársapát külterületén 2, 5 hektár
39, 75 AK értékû legelõ, valamint Nyársapát
külterület 2.920 m2 területû tanyaingatlan.
Érd.: 20/531-38-51; 70/280-12-18
Borvásár a Füle Családi Borászatnál
Nyársapát, Kertes dûlõben. Minõségi,
valamint tájborok (fehér, vörös, édes és
száraz) kaphatók kimért és palackos
kiszerelésben. Érdeklõdni Füle Dénesnél
lehet az alábbi telefonon: 30/415-1452.
A Kapás dûlõben tanya 2231 m2 szántó
területtel, és a Vak dûlõben 6564 m2 gyümölcsös faházzal eladó Érd.: 30/23-66-247
Építési telek (976m2-es) a Széchenyi utcában eladó. Irányár.: 500.000.- Ft. Érdeklõdni
a Piszkés u. 2. szám alatt lehet. Tel.: 707-298
ELADÓ PROTHER B. 30-as tégla és
betonoszlop. Érd.: Marx K. u. 3. szám alatt.
Fáj a lába, mert repedezett a sarka? Sok a
talpán a bõrkeményedés? Tyúkszeme van?
Vagy csak egyszerûen szeretne ápolt lábakat
és kezeket? Hívjon és megbeszélünk egy
idõpontot. Pedikûr, manikûr és mûkörömépítés. Cseh Szilvia 70/314-1024
Tanya eladó Nyársapát, Középsõ d. 15.
szám alatt. Érd.: 316-116, 70/438-9913
Albérletet keresek Nyársapát területén,
maximum havi 15.000.- Ft/hó bérleti díjért.
Tel.: 70/582 60 45
Családi ház, valamint telek vízzel, villannyal
eladó a József A. úton. Érd.: 389-096, 70/4160178-as telefonszámon lehet.
Kétrészes zománcozott konyhai mosogató
szifonnal, és egy Samsung digitális
fényképezõgép CD- ROM-mal eladó. Érd.:
Nyársapát, Piszkés u. 2. vagy 707-298-as
AUDI 80-as gömbölyû 1993-as évjárat,
üzemképesen, rendszám és forgalmi nélkül
egyben, bontásra ELADÓ! Irányár: 80.000.Ft. Érd.: 30/710 30 79
Eladó: Két hektáros szõlõprés; szõlõdaráló,
gázolajos abroncsos vashordó. Kerítés
lécek, öntvény konvektor 3 db, hûtõszekrény,
Japán permetezõ motor pisztollyal, tömlõvel.
Kerékpárok! Szmatona József: 30/ 262 36 19
ELADÓ 5,5 ha területû gyümölcsös, víz,
villany van. Tel.: 30/2196685
Betegség miatt ELADÓ 2*3 méter mobil
szerszámos, illetve pihenõ kocsi. Talajmaró
BTN-160 típusú. 250 literes tartájú házi
építésû permetezõgép. 280 cm munkaszélességû kombinátor. Érdeklõdni lehet:
20/ 417 87 87
Lucfenyõk parkosítására, eladó! Érd.: 53/
389-066-os számon, Benkó Jánosnénál lehet.
Akác tûzifa márciusra rendelhetõ. 1,5...2mes szálakban: 1750 Ft/mázsa. Nyársapáton
házhozszállítással! Érdeklõdni: Pataki
Ferenc, 20/494-2127.
Szénabála 5000 Ft/bála áron és morzsolt
kukorica 60 Ft/kg áron eladó. Érdeklõdni:
Pataki István, 20/405-8809
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SZÜLETETT:
Bakosi Attila és Balog Anikó
Iskola u. 3. szám alatti lakosok
ANIKÓ nevû gyermeke
2012. január 8-án.
Szauter Károly és Sutyinszki Csilla
Nyársapát, József A. út 27. szám
alatti lakosok RENÁTA
ALEXANDRA nevû gyermeke
2012. január 10-én.
Cseh Zoltán és Baranyai Vanda
Nyársapát, Marx K. u. 12. szám alatti
lakosok MILÁN nevû gyermeke
2012. január 19-én.
Kapás István és Gáspár Erzsébet
Nyársapát, Csemõ d. 23. szám alatti
lakosok ISTVÁN nevû gyermeke
2012. január 26-án.
Köszöntjük az újszülötteket!

MEGHALT:
Mészáros Imre Nyársapát,
Posta u. 37. szám alatti lakos
2011. december 24-én. 90 éves volt.
Fakan Mihályné Nyársapát, Fáklya
u. 11. szám alatti lakos 2011.
december 27-én. 89 éves volt.
Tolnai József Nyársapát,
József A. út 25. szám alatti lakos
2012. január 17-én. 92 éves volt.
Emléküket õrizzük!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS!
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága édesanya, nagymama, dédnagymama Fakan Mihályné temetésén
részt vettek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek, fájdalmunkban együtt
éreztek.
Gyászoló család

HIRDETÉS
Fontos Önnek szerettei, vagyona,
vállalkozása biztonsága? Szeretne ezért a
jelenleginél kevesebbet fizetni? 12
biztosítótársaság kínálatából választhatja
ki a leginkább megfelelõt? (Élet-, lakás-,
vállalkozói vagyon-, szakmai felelõsség-,
gépjármû-biztosítások, nyugdíjpénztárak
stb.) Kovács Gábor a Biztonság Brókerházbiztosítás közvetítõje. 06/204621325

HIRDETÉS
Az Ugyeri úton teljesen felújított, modern
családi ház 1400 .öl földterülettel eladó.
Közvíz, központi fûtés van, új tetõszerkezetû,
új vezetékelésû. A kert szépítést igényel.
Érdeklõdni a 06/20/5848-407 telefonon lehet.
Az Ugyeri út 24. szám alatti összkomfortos
2 részbõl álló családi ház eladó. Érdeklõdni
a 06/30/321-3742 telefonon
Kedvezõ áron pedikûr, manikûr, mûköröm
készítés! Kérésére házhoz megyek.
Bejelentkezés: 06/70/576-6859 Nyársapát,
József A. út 12. szám alatt.
Telek eladó. Érdeklõdni a helyszínen, id.
Sperli Jánosnénál lehet.
Árpa és kukorica eladó. Érdeklõdni a 06/30/
358-3921 telefonon lehet.
Az Iskola u. 7. szám alatti 1500 m2 területû
telek (víz, villany, gáz, fúrott kút) eladó.
Érdeklõdni Hatházy Ferenc Nyársapát,
Béke u. 16. szám alatt, vagy a 389-122,06/20/
3152-752.
Eladó a 0337/9 hrsz-ú 2 ha 6190 m2 területû
szántó és tanyahely. Érdeklõdni a 06/70/
323/8971 telefonon lehet.
Eladó 1 db gáztûzhely (vezetékes, palackos)
10.000.-Ft, bébi hordozó 4.000.- Ft áron.
Érdeklõdni az esti órákban a 389-119, vagy
a 20/4473071
Eladó az Iskola u. 11. szám alatti építési telek.
Érdeklõdni: 53/389-119, 06/20/4473-071.
Torták, sütemények sütését vállalom. Érd.:
16 óra után, Balázs Jánosnénál. Tel.: 06/20/
4342-995.
Iker íróasztal eladó 18.000.- Ft áron.
Érdeklõdni a 06/20/589-5110.
Üzemképes állapotban ELADÓ egy vontatható, német gyártmányú faágdaráló, mely
kardánhajtású, de villanymotorral is
meghajtható. Irányár: 700.000.- Ft + ÁFA
Érd.: 06-30/2288195
Lengyel vegyes tüzelésû kazán olcsón
ELADÓ! Érdeklõdni a 06/20/965-7681
Eladó 1 db gázkonvektor öntvény 20x20
zártszelvénybõl 12 m szélességi összerakható vásározói, piaci felszerelés tartozékaival. Érd.: 30/621-0830.
NYÁRSAPÁTI TÜZIFA TELEP ÁRAJÁNLATA:akác vékony 2050 Ft/q akác (guriga)
2300 Ft/q, akác hasítva 2400 Ft/q bükk
(guriga) 2050 Ft/q, bükk hasítva 2200.Ft/q
nyárfa (guriga) 1300 Ft/q nyárfa hasítva
1500 Ft/q. Érdeklõdni az APÁTI bisztróban
vagy a 20/910-6746
Takarítást, valamint idõs hölgy gondozását
vállalom. ELADÓ 2 db fotel irányár 10.000Ft,
ZANUSSI automata mosógép megkímélt
állapotban, reális áron Tel.: 06/20 260-61-85
ELADÓ 450 l függesztett AXAL ventilátorral, illetve szántóföldi kerettel permetezõ.
250 kg önsúlyú utánfutó, valamint 1,3 hektár
területû bekerített gyümölcsös. Érd.: 30/
3679627
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Nyársapát Gazdacentrum!

KÖSZÖNET

Termékkör bõvítés!
Üzletünkben elérhetõvé váltak különbözõ
fajtájú és minõségû kenõolajok:
motorolaj, láncolaj, hidraulika olaj.
Csavarok, kötõelemek, vasárúk kaphatók!
Továbbá: tûzifa, füstcsövek, alágyújtós és
minden, ami a tüzeléshez szükséges!

Köszönetet szeretnénk nyílvánítani mindazoknak, akik
megemlékeztek szeretett Andikánkra január 14-én egy-egy
mécses meggyújtásával a nyársapáti elágazásnál. Külön
köszönjük a Nagykõrösi Rendõrkapapitányság, Tóth Tibor és
a polgárõrség segítõ munkáját.

Naposcsibe elõjegyezhetõ és hozzá kiváló
minõségû takarmány vásárolható!
Érdeklõdjön üzletünkben!
2712 Nyársapát Szövetkezet u. 2.
Mobil: 06-30/724-92-83

Kaszap Kft.
Építõanyagok alaptól a tetõig!
2750 Nagykõrös Csongrádi u. 19.
www.kaszaptuzep.com
Tel.;Fax : 06-53/348-017
Mobil : 06-30/627-62-12

ÁLMODTAM EGY SZÉP VILÁGRÓL
Álmodtam egy szép világról,
Hol nincs fájdalom,
Hol senki sem gyászol.
Hol az emberek térdre borulnak,
Mert már nyoma sincs a gyötrelmes múltnak.
Álmodtam egy szép világról,
Hol nincs gyûlölet.
Hol senki sem vádol,
Hol az emberek boldogan élnek,
Mert már vége van a sok szenvedésnek.
Álmodtam egy szép világról,
Hol nincs bántódás,
Hol a szeretet lángol,
Hol az emberek jó útra térnek.
Mert az útjuk Isten felé vezet.
És Isten megsegíti Õket.
Egyszer valóra válik álmom,
Mert az Istenben hiszek,
S csak az Õ útját járom.
S majd elvezet engem is abba a világba,
Hol rátalálok az örök boldogságra.
D. Szabó Erzsébet Gyöngyi

Hencz család

CSALÓDÁS ÉS BÁNAT
Csalódás és bánat lakik a szívemben.
Miért kellett szenvednem ennyit az életben.
Istenem mit tettem, válaszolj hát nékem.
Kinek mit vétettem, hisz én mindenkit szerettem.
Egymagam járok az élet rögös útjain,
S várom, hogy valaki egyszer majd rám tekint.
De hiába várok, senkit sem látok.
Istenem, hol találom meg a boldogságot.
Mint egy kivert kutya, ki gazdáját keresi,
Ki végig megy az úton, de nem szól hozzá senki.
Hol van az igazság, hol van a szerelem.
Hol van az az ember, kit igazán szerettem.
Nincsen már igazság, nincsen már szerelem.
A boldogság is rég elhagyott engem.
Így hát könnyes szemmel búcsúzom tõletek,
Ha nincs már rám szükség, hát örökre elmegyek.
D.Szabó Erzsébet Gyöngyi

Személyi jövedelemadója 1%-os felajánlásával
támogathatja a
Nyársapáti Szabadidõ Sport Egyesületet is,
ha ezt teszi adószámunk:

19182573-1-13
Köszönjük: S.E. vezetõsége

NYÁRSAPÁTI HÍRMONDÓ
KIADJA: Nyársapát Községi Önkormányzat
FELELÕS KIADÓ: Kis Miklós polgármester
FÕSZERKESZTÕ:
SZERKESZTÕBIZOTTSÁG: Nagyné Kovács Éva, Regdon
Jánosné, Vígné Kerekes Magdolna, Víg Károly
FOTÓK: Víg Károly
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu
A 151. SZÁMTÓL KEZDÕDÕEN 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 megjelenõ INGYENES tájékoztató kiadvány!
2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

