
TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
 !"#$%&!'#(%')*+,-#*!-%.//01+2-&#3245&-6+7

2012. május 10-én (csütörtök) 13 óra 30 perckor
fogadóórát tart

a Polgármesteri Hivatal épületében, melyre mindenkit
szeretettel várunk.

Kis Miklós polgármester

N89:;<=>(  JÁRÁS?

 !"#$!%&'(&)(*+(+,-."/$*+(+0(123"#-45+,%#%4'67+8619*3+&(#:
tozni Kocsér településsel együtt. Szeretném a lakosság véle-
ményét kikérni, hogy maradjunk-e továbbra is Pest me-
12;/$*<+.(12+0(123"#-4'-7+'(46*!)(*+*;=47(.(7%4+>&,%*+(
választó polgárok döntsenek arról, hogy csatlakozzunk-e
?%@4:A5439*+B$12;'$7C+D6*&64<+'612+(+,-."/$*+3-7-4$*<
együtt próbáljunk meg gondolkozni, fogjunk össze és a leg-
,6//<+!$1$!"*2-4$//+B$16!E%4&+.%!(44793C
F+3-.$&3$7"+46#63+0(123"#-4+G*36#B%*27(&5+HI#$3+JKKC
;.86!2(B+LC+47%B%/(*+,$!$*&$3+B$1<+B$!2/"!+3-7#$(E9*3+=%#
gondolatot:
„A munkahelyek nem maguktól jönnek létre, ahhoz vállal-
367)+47$B!;!$&M+;4+E6!167*5+(3(#)<+&$'$&4;1$4<+@4(!%E,93#)!
16*E6436E)+$B/$#$3+3$!!$*$3C+N3+5&&+;!*$3+3-7-&&O*3C+F
3;#E;4+51(7%*+(7<+'612+(3(#,93:$<+'612+(7+5&&+;!"3+$!"#$'(:
ladjanak a közösség érdekében, akarunk-e egymáson segíteni.
Ha kimondjuk azt, hogy akarunk, akkor sikerülni fog. Ehhez
összefogás kell, a város aprajának és nagyjának az össze-
fogása.”
P0(=5#$*E+$!"&&+(+.%#64+,-.",;.$!+3(=@46!(&/(*+47$#$&*;3
szólni. Ez szorosan összefügg Magyarországéval. Ami az
elmúlt hetekben történt, az egy földi halandó számára tel-
jesen új megvilágításba helyezte a körülöttünk kialakult vi-
lágot. A pénzvilág hatalmát mutatta meg, annak legszé-
gyenletesebb arcát. Amikor Orbán Viktor miniszterelnök
Magyarországon egy emberközpontú programot hirdetett
meg, még hallgatott a láthatatlan hatalom. Amikor viszont
hozzáfogott a konkrét végrehajtáshoz (ágazati különadók,
magánnyugdíjpénztár, közszolgáltatások államosítása,
devizahitelek törlesztésével kapcsolatos intézkedések), az
már kiverte a biztosítékot. Jöttek a mondvacsinált indokok-
kal (MNB elnökének eskütétele, ombudsman kérdésköre,

bírók nyugdíjkorhatára stb.). Ezeket a magyar baloldal találta
ki, és az egykori diktátorok útódai szavára a Nyugat a demok-
ráciát kezdte félteni nálunk, akkor, amikor igazi demokraták
vezetik az országot.
F+QRRS:QRTU+3-7-&&5+5E"47(3/(*<+(+A-7;=:V(12(#6#47%15
WX$4&+B$12$5Y+Z;15)/(*+(+.%!!(!367%48$,!$47&"<+B9*3(:
'$!2&$#$B&"+&%B61(&%463+$12+8"#$+$4"+B;#&;3$
harminchétezer forint.  A velünk határos Dél-Alföldi
(kecskeméti) Régióban ez háromszázkilencezer forint,
több mint 8-szorosa a mi régiónkhoz képest. 7 éves ciklusban
csak nagyobb lesz. Várhatóan a Közép-Magyarországi
Régióban negyedére fog csökkenni az összes támogatás
mértéke.
F+3;#E;4+51(7%*+(7<+'612+(3(#,93:$<+'612+(7+5&&+;!"3
$!"#$'(!(E,(*(3+(+3-7-44;1+;#E$3;/$*<+(3(#9*3:$+$12B%46*
segíteni. Ha kimondjuk azt, hogy akarunk, akkor sikerülni fog.
Ehhez összefogás kell, a város aprajának és nagyjának az
-447$861%4(C+F+85(&(!&)!+(7+5E"451<+(+B9*3('$!!2$!+#$*E$!3$7"
;4+(+B9*3%.(!+*$B+#$*E$!3$7"51<+(+3$#$43$E"&"!+(+&$#B$!"51C
V5*E$*35#$+47O34;1+.(*C+F7+G*36#B%*27(&+.%!!(!,(+(+#%+$4"
8$!(E(&6&C+F7&+3;#$B+B5*E$*35&"!<+'612+.$12$*+#;47&+$//$*+(
3-7-44;1;=I&"+86!2(B(&/(*C[
A Tisztelt Lakossággal azért osztottam meg ezeket a
gondolatokat, mert úgy érzem ezek teljesen érvényesek a mi
&$!$=O!;4O*3#$<+02%#4(=%&#(+54C+F+8(!9+,-.",$<+&6.%//8$,!"E;4$
érdekében komolyan meg kell fontolnunk, hogy melyik utat
válasszuk, hogy maradjunk-e Pest megyében vagy az
$!"#$'(!(E%4&+#$B;!.$+.%!&49*3+B$12;&+0(123"#-44$!+;4
Kocsérral együtt.

Kis Miklós

A település minden
lakójának kellemes
húsvéti ünnepeket

kíván
Nyársapát Község
Önkormányzata és

Kis Miklós
polgármester.
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TÁJÉKOZTATÓ  A 2013. ÉVI

VÁLTOZÁSOKRÓL

Szeretném tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy a
'I#$47&$!;4$33$!+$!!$*&;&/$*<+,(*9%#+T:&"!+&6.%//#(+54+!$47
önkormányzata, polgármestere, önkormányzati hivatala,
általános iskolája és óvodája Nyársapátnak. Az általános
iskola állami fenntartásba kerül, az óvodát viszont továbbra is
(7+-*36#B%*27(&+861,(+BM3-E&$&*5C+F+8$**&(#&)+.%!&%4+*$B
,$!$*&5+4$B+(7+%!&(!%*64+5436!(+4$B+(+8$!4"+&(167(&+B$147M:
nését. Gyermekeink a megszokott környezetben nevelked-
hetnek illetve tanulhatnak tovább, nem kell utazniuk a kör-
*2$7"+.%#6463/(C
F7+$1;474;1O125+8$3.":<+;4+,%#)/$&$1:$!!%&%4&+&6.%//#(+54
0(123"#-4-*+.$'$&,O3+51;*2/$C
A pontos információk birtokában folyamatosan tájékoztatjuk
*2%#4(=%&+!(3)5&+(7+$!3-.$&3$7$*E"+.%!&67%463#)!C

 !"#$%&'()%#*!%'+,%-.#/)01+2

EBOLTÁS
Az 6)63#56-%6??-2/#6++6@&#*+?.-'#3A?6+6%7B
F7+(!%//5+5E"=6*&/(* PÓTOLTÁST tartunk:

2012. április 15 .
vasárnap 9-11 óráig

Szarka-major
Az oltás díja ebenként

C"DEE"F#G?#H#I2!6/?6+6@J?7.
Felhívjuk a kutyatartók figyelmét,

hogy
szíveskedjenek magukkal hozni

(7+$/+$!"7"+6!&%4(36#+3(=6&&<
sorszámmal ellátott többlapos

oltási könyvet  is.
Családjuk, embertársaik és állataik védelmében tegyenek

eleget oltási kötelezettségüknek!

 !"#$%&'()%#*!%'+,%-.#/)01+2
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FELHÍVJUK A LAKOSSÁG
FIGYELMÉT, HOGY  NYÁRSAPÁT

KÖZSÉGBEN

KLM<(NO=P(K  TARTUNK!

A vizsgálat ideje naponta:
április 10. kedd 8 órától 13,30 óráig,
április 11. szerda 11,30 órától 17,30 óráig,
április 12. csütörtök 8 órától 13,30 óráig,
április 13. péntek 8 órától 13,30 óráig.

F+&OE"47M#;4+'$!2$\
]7(#3(+V5'%!2+VM.$!"E;45+;4+]7(/(E5E"3-7=6*&

Nyársapát, Sallai u. 7.
Személyazonosító igazolványt, TAJ kártyát és az

6+7%7#25)6@#3'4*??#?Q 7-%1!7#&/'%*+.-?#R*%%'
magával!

 !"#$%&'()%#*!%'+,%-.#/)01+2

  OVI HÍREK

Március 6-án <+3$EE$*+@5#3947/(*+.6!&9*3C+F7+$!"(E%4&+(7
iskola tornatermében néztük meg. Nem is gondoltuk, hogy
$**25#$+!%&.%*264<+3%=#%7(&64+BM46#&+!%&'(&9*3C+F
/M.;47B9&(&.%*263(&+'(&(!B(4+&(=4.5'(#+354;#&$C+F7
állatmutatványoknak és artista bemutatóknak nagy-nagy
sikere volt. A bohóc mindenkit felvidított, hangos nevetés
kisérte minden mozdulatát.

 !"# $%&'"

F+47$#$=!"+%!!(&63(&+B$1+!$'$&$&&+45B61(&*5C+F+3I12)&+;4
krokodilt sok gyermek simogatta meg félelem nélkül.
Reméljük máskor is eljönnek hozzánk a cirkusszal!
Március 8-án  a fiúk ajándékkal kedveskedtek a kislányok-
*(3C+V$1$B!;3$7&O*3+(+*"*(=#)!C+?$47;!1$&&O*3+(7
9E.(#5(44%1#)!<+$12B%4+&547&$!$&;#"!+;4+4$1I&;4;#"!C
Március 14-én +B$1$B!;3$7&O*3+*$B7$&5+O**$=O*3#"!C
Zászlókat és koszorúkat készítettünk és helyeztük el a
kopjafánál.

F+*(12@46=6#&6463+$!47(.(!&%3+(+0$B7$&5+E(!+@IBM+.$#4
KC.$#447(3%&<+$!;*$3$!&O3+(7+ 453+(7+$4"+3$7E$&M+E(!&C+V5*E$*
gyermek kokárdát viselt a ruháján, megbeszéltük, hogy miért
fontos ez az ünnep.
Március 24-én  a nagycsportosok részt vettek a Rákóczi
szobornál az ünnepségen. Szépen felöltözve részesei  lehettek
ennek a fontos eseménynek.
ÁPRILISI PROGRAMOK :
Április 3-án Húsvéti Tojáskeresés címmel projektnapot
&(#&9*3<+B$!2#$+47$#$&$&&$!+.%#,93+(+47O!"3$&+;4+B5*E$*
3$E.$4+;#E$3!"E"&^
Április 27-én  szeretettel várjuk az édesanyákat és
nagymamákat az anyák napi ünnepségünkre délután 15 órá-
tól.
Áprilisban is a megszokott rendben folytatódik a szakkörök
BM3-E;4$+;4+(+*(12@46=6#&6463+5436!%#(+8$!3;47I&;4$
délutánonként.
KÖSZÖNET:
A-47-*,O3+(7+(,%*E;3/(+8$!(,%*!6&&+@4636!%E;&+(+47$#$=!"
gyermekek nevében is.
KÖSZÖNET:
Köszönjük Grósz Lillának és Grósz Adélnak a felajánlott
47I*$4+@$#97%3(&+;4+47I*$7"3$&C
AG]_G0`aA+ bNZ +K]+VK0c 0AK+] def]gdgf+F
HÚSVÉTI PROGRAM SZERVEZÉSÉBEN, AZ AJÁN-
DÉKOK ELKÉSZÍTÉSÉBEN!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET
KÍVÁNNAK AZ ÓVODA DOLGOZÓI!

Óvó nénik
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 !"# $%&'"

ISKOLA

 K IRÁNDULÁS  A M ÁTRÁBA

Március 2-án egy autóbusznyi gyerekkel szánkózni indultunk
Mátraszentistvánra. Utunk során megálltunk Gyöngyösön a
Mátra kapujában, ahol megnéztük az Orczy kastélyt és a
12-*2-#M$*+35(!(3I&6&&+$9#)=(5+'I#M+V%&#(+V>7$9B6&+54
megtekintettük. A kiállítás Magyarország növény- és állat-
.5!%1%&<+%4.%*2(5&<+"4B(#(E.%*263(&<+(+.(E%47(&+&-#&;*$&;&
mutatja be csodálatos módon. Az itt látottak igazán minden-
kit elvarázsoltak.

f6.%//+5*E9!&9*3+V%&#(47$*&54&.%*#(<+(+'"*+%'I&6&&
47%*3)7%4#(C+F7+5E",%#%4+(76*/(*+B$1&#;8%!&+/$**O*3$&C+F7
olvadó hóban és szikrázó napsütésben csak sétálni, túrázni és
hógolyózni tudtunk. Mindez azonban nem szegte kedvünket,
így is jól éreztük magunkat és élményekkel tele, fáradtan
érkeztünk haza.

Víg Károly

MÁRCIUS  15.
Március 15-e a magyar ember számára csillogó, jeles nap,
ünnep, a nemzeti és egyéni büszkeség egyik kiélésének
!$'$&"4;1$C
H(126B%*2(5*3*(3+B$18$!$!"$*+5E;*+54+(7+ #E$5+D$#$*@
Általános Iskola tornatermében ünnepelte  településünk
NEMZETI ÜNNEPÜNKET.
Diákjaink lelkesen készültek, és a bemutató is fegyelmezet-
&$*+;4+B;!&)4%1&$!,$4$*+7(,!6&&+!$C+F+=5@53+&%*@6!&(3<+(+8$!4":
4-3+;*$3$!&$3<+.$#4$3$&+B6*E&(3<+!$!3$4I&"<+B;!2+16*E6!(&63
'(*176&&(3+$!C+A-47-*$&+(+8$!3;47I&"+=$E(1)19463*(3C+c(*:
csó Rozáliának, Kocsisné Bogdán Magdolnának, Siposné
Sági Ilonának és Víg Károlynak.
V5*E$*+O**$=$*+3$&&"4+;#7;4++3$!&5+'(&(!B%/(+(7+$B/$#&h
egyik az, hogy miért maradnak otthon olyan sokan, miért nem
fontos számukra, hogy gyermekük, hogyan szerepel a
BM46#/(*<+'612+;.$*&$+Q:U+(!3(!6BB(!<+B5;#&+&$'$#+,$!$*:
léttel is kifejezni, hogy jó magyarnak lenni, jó egy falu
közösségéhez tartozni.
AI.%*6B+B(19*3*(3<+'612+(+,-."+O**$=$5*3$*+@4(3+$12$&!$*
érzés árassza el lelkünket: milyen jó együtt ünnepelni, a
Himnuszt együtt énekelni, ésnézni gyermekeink, unokáink
milyen szépen, igényesen szerepelnek.

Tóth Tibor
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MEGEMLÉKEZÉS

F+X6!1%#B$4&$#5+H5.(&(!+$!"&&+KKC+Z%3)@75+D$#$*@+12-*2-#M
faragott mellszobra áll. Ha arrafelé visz utunk megcsodáljuk,
:+&(!%*+$12+=5!!(*(&#(+B$1+54+%!!9*3+:+$+@46E%!(&64+(!36&%4+$!"&&C
e12+&-#&;*&+$7+B%#@594+QS:;*+E;!$!"&&+TT)#(36#+54C+c$+&6.%//
5E"7&O*3+(+476/6#+$!"&&<+'547+$B!;3$7&O*3+Z%3)@75+D$#$*@
születésének napjára.
F+*(=4O&;4$4<+47$!$4+5E"/$*+).6E%463+).)*"533$!<+5436!%463
&(*%#(533(!+-447$12M!&$3+(+'5.(&(!+$!"&&C+X(!6&(5+b%47!)*;
51(71(&)*"+$B!;3$7"+46#(5+9&%*+B$1'(!!1(&&93+K@(+*;*5
.$7$&;4;.$!+(+8$!4"4+;*$33(#6463(&<+c%.5E+]75!.5(+;4+A)4(
Betti nyolcadikos tanulók szívhez szóló verseit. Végül, de
nem utolsó sorban Kis Miklós polgármester úr mondott el
néhány gondolatot Rákóczi nagyságáról. Felhívta a jelen-
!;."3+8512$!B;&+(##(<+'612+'I#$4+&-#&;*$!B5+*(12,(5*3#(+B5*:
dig emlékeznünk kell!
A nagy széllel dacolva kicsit fázósan húztuk össze magunkat,
E$+$12+354+B$1!$=$&;44$!+3$E.$43$E&$3+*$3O*3+(+47$#.$7"3C
 12:$12+@4636!%E;&+3(=6&&+B5*E$*35<+(B5&+(+BM46#+/$8$:
jezése után örömmel fogadtunk és fogyasztottunk el.

Dobozi Julianna

JUTALOMKIRÁNDULÁS

Élményekkel gazdagodva térhettek haza azok a gyerekek,
(353+#;47&+.$&&$3+$12+,9&(!6B35#%*E9!%46*C+F+E;!$!"&&-&+i,
Budán az Elevenparkban töltöttük el. Magyarországon ez
egy újdonság, nem a klasszikus játszóház hagyományát
86!2&(&,(<+'(*$B+$12+>,8(,&(+47)#(367%45+!$'$&"4;1<+('6!+(
8$!*"&&+$12O&&+,%&47'(&+(+12$#$33$!Cb$'$&+$4"4+"47<+75B(*3)4
&;!+<++#$33$*"+'"4;1+(7+ !$.$*=(#3/(*+(7+5E"+B5*E51+3$!!$B$4C
A légkondicionált csarnok fényes, tágas, barátságos tere
jRRR+*;127$&B;&$#$*+*2>,&+!$'$&"4;1$&++(+B671%4#(<+,%&;3#(C
Kipróbáltuk az óriás csúszdát, az ugrálóvárat, a trambulint az
elektromos kisautót, a mászófalat, buborékhegyet stb.
A park játékai ráadásul fejlesztik a gyerek ügyességét, a
leglustább gyereket is mozgásra készteteik.

d26#4(*+$!#-=O!&+(+E;!$!"&&CT+)#(36#+]7$*&$*E#;*+(+]3(*7$*:
ben vártak bennünket. Az ország egyik legszebb szabadtéri
néprajzi múzeuma a Pilis-hegységben a Duna Ipoly - Nemzeti
Park területén helyezkedik el. A látogató  az ország
tájegységeinek építészetével, szokásaival állat- és növény-
világával ismerkedhet meg. A múlttal való találkozás
különleges élményét élhettük meg a 100-200 éves házak
3-7-&&+4;&%!.(C+F7+5E"+#-.5E4;1$+B5(&&+B5+(7+F!8-!E
jellegzetességeivel foglalkoztunk részletesebben. Sütöttünk
cipót kemencében, festettünk tojást hagymalevéllel,
*-.;*2$3/"!+3;47O!&+8$4&;33$!+3;47I&$&&O*3+3;=$3$&<+&(*9!:
tunk népi játékokat.
J;1O!<+E$+*$B+9&6!4)+46#/(*+%=#5!54+k:%*+E;!$!"&&+TR+;4+TT+)#(
között a Duna TV -ben viszontláthatjuk gyerekeinket ahogyan
&6,%48$4&;44$!<+.$#44$!+3;47O!*$3+(7+$!3-.$&3$7"+'>4.;&#(C
Lesz mit mesélni az itthon maradt társainknak, mondták
egymásnak a gyerekek.

32!%-&+1#34'+56-7
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SZARKA  M IHÁLY  M OSTU<MP(V  ÉS

(N8W8MVM<;>NXYZK

Meghívó
 !"#"$"$$"%&'(#)*+

,-*."*+-$&/
 !" #$%&'()(*

"+,%-
".$/'012'

,"0#"*."!12#"
+"#3%4

3456789:6
;<=>

?@A@?)B1@CB*D-1'@

/& !/#+/&5-6(%7&58'"%4.12-&12
 !/9/.-.4+:!;<*$9/=

>&,"0",%1+"!12&)$(*&/
'"#2?#@&;(%7(!/$&.?A/!(2(#/

+"#3%&2<#=

KÖZSÉGI M AJÁLIS MÁJUS 1- JÉN

F7+$!"7"+;.$3'$7+'(46*!)+B)E6*
szeretnénk eltölteni ezt a

várhatóan szép napot.
D"7"@43;7;4#$+l+4O&-1$&;4#$+.%#,93
civil szervezetek, családok, baráti
társaságok jelentkezését. (Kérjük,

szándékukat április 27-ig jelezzék a
BM.$!"E;45+'%7/(*+.(12+(

06/70/430-4565-ös telefonszámon.)
A rendezvényt a

Szarka-kúria udvarán tartjuk.
F+#;47!$&$4+=#61#(B6&+(+'5#E$&"&%/!%3#(

kihelyezett plakátokon olvashatják.
F+B(,%!54#(+B5*E$*+;#E$3!"E"&

szeretettel várunk!

KPN[OST(  FOGLALKOZÁS

A;7BM.$4+861!(!367%4#(+.%#9*3+B5*E$*+;#E$3!"E"
12$#B$3$&+(+BM.$!"E;45+'%7/(

április 19-én csütörtökön 15-17 óráig
május 3-án csütörtökön 15-17 óráig.

A foglalkozásokon anyák napjára készíthettek
ajándékot.

N<Z8XV  ;>(N>ZK<

V%#@594+m:(+*"*(=C+ 7$*+(+*(=6*+(+8;#85(3+512$3$7*$3+35.;:
&$!$4+/%*%4B)E/(*+#;47$4I&$*5+/(#%&*",O3$&<+8$!$4;1O3$&<
'-!12+#636*(53(&C+]+/%#+&9E,93<+'612+(+*"5+!;!$3+;#7;3$*2+;4
szeretetre éhes, s az évnek nemcsak ezen az egy napján
3I.%*,(+(+&-#"E;4&<+B;154+-#O!O*3+$**$3+(+8512$!$B*$3<
sütkérezünk benne.
F+BM.$!"E;45+'%7/(*+B%#@594+S:;*+B5+54+3-47-*&-&&O3+(
községben lakó hölgyeket. A vendégeket a nagyterem ajta-
,%/(*+(=#)+(,%*E;33(!+861(E&%3+(+8$!!;="+85>3C+VM46#9*3(&
Bakosi Attila 6. osztályos tanuló által tolmácsolt vers nyitotta
meg, mely után Kis Miklós polgármester úr köszöntötte a
megjelent lányokat, asszonyokat, majd a Tetz AMI fiatalabb
;4+'(!(E)+&%*@64(5+$!"(E%4%&+!%&'(&&93C+F7+5#6E(!B5+47I*=(E
tagjai, Bíró Csilla, Dudás Norbi és Nagyné Kovács Éva
'9B6#64+,$!$*$&$33$!+3$E.$43$E&$3+(+*;7"3*$3<+(B5+51(7%*
jó hangulatot teremtett. Befejezésül a HangTÁRSulat zenés
-447$%!!I&%44(!+7%#&(+(+3-74;15+*"*(=6&C

Vígné Kerekes Magdolna

n4(!%E5+&M7'$!2
Gyermeket az ember azért is nevel
KE"4+36#%#(+&%B(47(+!$12$*
V$145B61(44+"47O!"+8$,;&
Egy érintéssel érezze megfáradt kezét
D%#(E&+B%#+$+3;7+(7+5E"+$!47(!(E&
De az emlékek sora örökké megmaradt
Évek során sok mindent megértek
Küzdelmet, kétkezi munkát, szerelmet
Helyettük sok, sok gondolatot közvetítek
N3+B;1+"#753+(+@4(!%E5+&M7'$!2$&
Az árassza a melegséget a szeretetet
N3+$!#(3&%#67&(3+463<+463+/-!@4$44;1$&
N3+,6//(*+.%#,%3+(+47$#$&"+@4(!%E6&
Mint a kis gyermekek a Karácsonyt
Nekik nem az az ajándék, amit visznek
H(*$B<+'(+&O#$!$BB$!+B$1'(!!1(&,%3+"3$&
Elmesélhetik régi történeteiket
]63(*+B$1;#53+(7&+(+12-*2-#M+@46E%&
A-#O!+.$4753+"3$&+(+E;E9*63%3
FE,93+%&+*$353+(+@4(!%E5+&M7'$!2$&
Az utódoknak ez egy kis üzenet
]7I.O3/$*+"#577;3+(7+"45+&O7$&
Szeretettel, amíg még lehet
Kinek, kinek annyit ér az élete
Amennyi örömet ad másoknak.

Özv. Pópity Lászlóné
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ANYAKÖNYVI  HÍREK

 M EGHALT :

Berei László Nyársapát,
G447$3-&"+EC+oC+47%B+(!(&&5+!(364
2012. február 26-án. 38 éves volt.

 B!;3;&+"#577O3^

H IRDETÉS

Szénabála 5000 Ft/bála áron és morzsolt
3936#5@(+kR+D&p31+%#6*+$!(E)C+g#E$3!"E*5\
Pataki István, 20/405-8809
Eladó Honda Tact robogó megkímélt
%!!(=6&/(*C+g#E$3!"E*5+!$'$&\+RkpQR
5555125
Az Ugyeri út 24. szám alatti össz-
36B86#&64+Q+#;47/"!+%!!)+@4(!%E5+'%7
$!(E)C+g#E$3!"E*5+(+RkpURpUQT:USjQ
A$E.$7"+%#6*+=$E53M#<+B(*53M#<
BM3-#-B+3;47I&;4^+A;#;4;#$+'%7'67
megyek! Valamint minden, ami varrás:
függöny, kárpit, drapéria, igazítás, nadrág
8$!'(,&%4&+#-.5E+'(&%#5E".$!+.%!!(!6B^
g#E$3!"E*5\+RkpSR+LSkkmLo+TL+)#(+9&%*C
f$!$3+$!(E)C+g#E$3!"E*5+(+'$!247I*$*<
József A. út 12. id. Sperli Jánosnénál.
q#=(+;4+3936#5@(+$!(E)C+g#E$3!"E*5+(
06/30/358-3921 telefonon lehet.
Az Iskola u. 7. szám alatti 1500 m2
&$#O!$&M+&$!$3+W.I7<+.5!!(*2<+1%7<+8>#6&&
3>&Y+$!(E)C+g#E$3!"E*5+H(&'%72+D$#$*@
Nyársapát, Béke u. 16. szám alatt, vagy
a 389-122, 06/20/3152-752.
Eladó a 0337/9 hrsz-ú 2 ha 6190 m2
&$#O!$&M+47%*&)+;4+&(*2('$!2C+g#E$3!"E*5
a 06/70/323/8971 telefonon lehet.
 !(E)+T+E/+1%7&M7'$!2+W.$7$&;3$4<
palackos) 10.000.-Ft, bébi hordozó
jCRRRC:+D&+%#6*C+g#E$3!"E*5+(7+$4&5
órákban a 389-119, vagy a 20/4473071
Eladó az Iskola u. 11. szám alatti építési
&$!$3C+g#E$3!"E*5\+LUpUmo:TTo<+RkpQRp
4473-071.
Torták, sütemények sütését vállalom.
Érd.: 16 óra után, Balázs Jánosnénál.
Tel.: 06/20/4342-995.
Iker íróasztal eladó 18.000.- Ft áron.
g#E$3!"E*5+(+RkpQRpLmo:LTTRC
Üzemképes állapotban ELADÓ egy
vontatható, német gyártmányú faág-
daráló, mely kardánhajtású, de villany-
motorral is meghajtható. Irányár:
700.000.- Ft + ÁFA Érd.: 06-30/2288195
Eladó 12 m szélességi összerakható
vásározói, piaci felszerelés tartozékaival.
Érd.: 30/621-0830.
NYÁRSAPÁTI TÜZIFA TELEP
ÁRAJÁNLATA: akác vékony 2050.-
Ft/q akác (guriga) 2.300.- Ft/q, akác
hasítva 2.400.- Ft/q bükk (guriga) 2.050.-
Ft/q, bükk hasítva 2.200.- Ft/q nyárfa
(guriga) 1.300.- Ft/q nyárfa hasítva
TCLRRC:+D&prC+g#E$3!"E*5+(7+FXqfK
bisztróban vagy a 20/910-6746

HIRDETÉS

Fontos Önnek szerettei, vagyona,
vállalkozása biztonsága?

Szeretne ezért a jelenleginél
kevesebbet fizetni?

12 biztosítótársaság kínálatából
választhatja ki a leginkább

B$18$!$!"&s
(Élet-, lakás-, vállalkozói vagyon-,

47(3B(5+8$!$!"44;1:<+1;=,%#BM:
biztosítások, nyugdíjpénztárak stb.)

Kovács Gábor a
Biztonság Brókerházbiztosítás

3-7.$&I&",$C+RkpQRjkQTUQL

Fáj a lába, mert repedezett a sarka?
]63+(+&(!=%*+(+/"#3$B;*2$E;4s

Tyúkszeme van?
J(12+@4(3+$1247$#M$*+47$#$&*$+%=6!&

lábakat és kezeket?
Hívjon és megbeszélünk egy

5E"=6*&6&C+X$E53M#<+B(*53M#+;4
BM3-#-B;=I&;4C

 Cseh Szilvia 70/314-1024

H IRDETÉS

Eladó 450 l függesztett AXAL ven-
tilátorral, illetve szántóföldi kerettel
=$#B$&$7"C+QLR+31+-*4>!2>+9&%*89&)<
.(!(B5*&+T<U+'$3&%#+&$#O!$&M+/$3$#I&$&&
gyümölcsös. Érd.: 30/3679627
Eladó Nyársapát külterületén 2, 5 hektár
Uo<+SL+FA+;#&;3M+!$1$!"<+.(!(B5*&+02%#:
4(=%&+3O!&$#O!$&+QCoQR+BQ+&$#O!$&M+&(*2(
ingatlan. Érd.: 20/531-38-51; 70/280-
12-18
Borvásár a Füle Családi Borászatnál
02%#4(=%&<+A$#&$4+EM!"/$*C+V5*"4;15<
valamint tájborok (fehér, vörös, édes és
száraz) kaphatók kimért és palackos
3547$#$!;4/$*C+g#E$3!"E*5+DO!$+c;*$4*;!
lehet az alábbi telefonon: 30/415-1452.
F+A(=%4+EM!"/$*+&(*2(+QQUT+BQ+47%*&)
&$#O!$&&$!<+.(!(B5*&+(+J(3+EM!"/$*+kLkj
m2 gyümölcsös faházzal eladó Érd.: 30/
23-66-247
Építési telek (976m2-es) a Széchenyi
utcában eladó. Irányár.: 500.000.- Ft.
g#E$3!"E*5+(+X5473;4+9C+QC+47%B+(!(&&
lehet. Tel.: 707-298
f(*2(+$!(E)+02%#4(=%&<+A-7;=4"+EC+TLC
szám alatt. Érd.: 316-116, 70/438-9913
Családi ház, valamint telek vízzel,
villannyal eladó a József A. úton. Érd.:
389-096, 70/416-0178
Kétrészes zománcozott konyhai
mosogató szifonnal, és egy Samsung
E515&%!54+8;*23;=$7"1;=+nc:+ZtV:B(!
eladó. Érd.: Nyársapát, Piszkés u. 2.
vagy 707-298-as számon lehet.
 !(E)\+A;&++'$3&)!5&$#$4+47"!"=#;4h+47":
!"E(#%!)<+1%76!(,64+(/#6*@464+.(4'6#E)C
Kerítés lécek, öntvény konvektor 3 db,
`(=%*+=$#B$&$7"+B6&6#+=547&6!!2(!<
&-B!".$!C+A$#;3=%#63^+]7B(&6*(+`)74$8\
30/ 262 36 19
 bFcu+L<L+'(+&$#O!$&M+12OB-!@4-4<
víz, villany van. Tel.: 30/2196685
Betegség miatt ELADÓ 2*3 méter mobil
47$#47%B64<+5!!$&.$+=5'$*"+36@45C
Talajmaró BTN-160 típusú. 250 literes
&(#&%,>+'%75+;=I&;4M+=$#B$&$7"1;=C+QmR
@B+B9*3(47;!$44;1M+36B/5*%&6#C
g#E$3!"E*5+!$'$&\+QRp+jTS+mS+mS
]O#1"4$*+ !(E)+n$1!;E$*+(+3-7=6*&&)!
5 percre két egymástól különálló ház
közös udvarral. Érd.: 0631-3123462
A$E.$7"+%#6*+(47&(!64+B9*3%&+.%!!(!63<
nyílászárók javítása, szigetelése, festése.
Érd.: 0630/7103079

A Karácsonyi Csillagokért
Alapítvány

3-7;#E$3M+47$#.$7$&<
+$7;#&+!$'$&"4;1+.(*+(##(<+'612+(

SZJA 1%- ának
felajánlásával  segítséget nyújtsanak.
Adószámunk: 18714904 - 1 - 13.

Támogatását köszönjük!

Kérjük támogassananak minket
adójuk 1%-val

Adószámunk: 18673917 -  1 - 13
Felajánlásaikat köszönjük!

Nyársapáti Gyermekekért
Közalapítvány
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NYÁRSAPÁTI  HÍRMONDÓ
KIADJA : Nyársapát Községi Önkormányzat
GTUTU<(#;V8M\ : Kis Miklós polgármester
G<(NT=;T(NK< :
(NT=;T(NK<WVNYKK(]9 : Nagyné Kovács Éva, Regdon

 Jánosné, Vígné Kerekes Magdolna, Víg Károly
FOTÓK : Víg Károly
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu
F+TLTC+]_qVfub+A _cNcN 0+F+HeZVt0cu+f b` ]

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.
+++++++SRR+=;!E%*2/(*+B$1,$!$*"+K0dv 0 ]+&%,;367&(&)+35(E.%*2^

2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

BIRKÓZÁS

]$#EO!"+47(/(E861%4>+#(*146#.$#4$*2&+#$*E$7&$3+A(=64.%#6*
B%#@594+Tk:%*+=;*&$3$*C+F+02%#4(=%&5+]7(/(E5E"+] +3;&+.$#4$*27".$!
képviseltette magát a versenyen. Remekül helytálltak, mivel mind a
ketten a helyezettek között végeztek.
Eredmények:
 35 kg  5.  Kecskeméti Krisztián
 42 kg  3.  Kecskeméti Ferenc

F+3-.$&3$7"+*(=6*+476B/(&6*+(+!%*263+!;=&$3+47"*2$1#$+(7+KEC
Növényi Norbert emlékversenyen, amelyet minden évben a
Pestszentimre BSE rendez. Ebben az évben négy ország 133
.$#4$*27",$+B;#!$1$!&+(+#(*164+.5(E(!#(C++F+Z$4&(#&+n$1!;E5+J] +;4
(+02%#4(=%&5+]7(/(E5E"+] +$12(#%*&+$12:$12+.$#4$*27".$!+.$&&
#;47&+(+*$B7$&3-75+.$#4$*2$*C+0(1247$#M$*+47$#$=$!&$3+B5.$!+B5*E
a ketten a dobogó harmadik fokára állhattak fel.
Eredmények: diák
34 kg  3.  Gulyás Maja  Restart Cegléd VSE

( )*& +

-6! Q+7^#
LQ+31++UC++A6.%@4+06;B5++02%#4(=%&5+]7(/(E5E"+] 

Március 24-én és 26-án került megrendezésre Dorogon
a “Fekete gyémánt-kupa 2012” nemzetközi kadett
kötöttfogású birkózó verseny, amelyen 15 ország 170
.$#4$*27",$+!;=$&&+47"*2$1#$C+F+02%#4(=%&5+]7(/(E5E"
SE Horváth Csaba révén a 42 kg-ban kép-viseltette
magát a rangos viadalon. Csaba remekül szerepelt,
B5.$!+(7+$!"3$!"+LC+'$!2$*+.;17$&&+3;&+12":7$!$BB$!+;4
két vereséggel. Ezzel az eredménnyel továbbra is
versenyben van a válogatottságért, mivel csak külföldi
.$#4$*27"3+.;1$7&$3+$!"&&$+(+4>!2@46=6#&,%/(*C

Pap Ferenc, Pap Attila

MAGYAR

KUNG FU BAJNOKSÁG!
2012. március 17-én Érden került megrendezésre a
Magyar Kung-fu Szövetség Országos Bajnokságának
I. fordulója. A ranglistabajnokságon több kung-fu
4&I!94+3;=.54$!"5+5*E9!'(&*(3<+'612+35E$#I&4;3<+35+(
kategória legjobbja. A versenyre szép számmal
;#3$7&$3+.$#4$*27"3<+3O!-*/-7"+3(&$1)#5%3/(*C+F
Magyar Wushu Egyesületet Öhler Tibor Nyársapáti
.$#4$*27"+3;=.54$!&$C+F+.$#4$*27"+$#$EB;*2$5\+g:
szaki pusztakezes kategória: Kung fu Chan:Bronz
;#$B<+]5=(+b6'(*+n'9(*\ 7O4&+;#$B+;4+c;!5+/$!4":
$#"4+3(&$1)#5%/(*+n'9*1+H6=+A9$*C?#6*7+;#B$&
szerzett!

Nagyné Kovács Éva

Személyi jövedelemadója 1%-os felajánlásával
támogathatja a

02%#4(=%&5+]7(/(E5E"+]=6#&+ 12$4O!$&$&+54<
ha ezt teszi adószámunk:

19182573-1-13
A-47-*,O3\+]C C+.$7$&"4;1$


