
MEGHÍVÓ

Szeretettel hívjuk és várjuk a falu
lakosságát

2013. március 14-én
csütörtökön

16 órára az iskola tornatermébe
 MÁRCIUS 15-i

MEGEMLÉKEZÉSÜNKRE.
Kérjük, minél többen jöjjenek el, ünnepeljenek együtt

gyermekeinkkel.

  Általános Iskola közössége

Kistérségi gazdafórum Nyársapáton

GAZDAKÖZPONTÚ  LESZ A KAMARA

 !"#$%&"'()*$+($,-./$,.+0)1(23456(2#373''%("*'%*(8),)')''
'".9:$:;(4<$:#%($(%(=%*>(?@(/8)$(%$$,:.!;6#>$".%;(5:#A(/$
agrárdalai köszöntötték a település gazdaköre által összehívott,
vacsorával egybekötött térségi gazdaköri fórumának
#/$,'8)8+3'(%(B)*!$/7(4<8)*+C/$3(;D,&:.'0"5%.(=)5#>"#(>':*$6
péntekjén.

E(F%(43.C).(.%7!:.()7!$,)#<G
H%.(&>B%(;/,1(06($,61(C)#<I

H%.(7:.C<,+(;)C81(8%#",$1(.)C<I
H%.(;)5*)'A'"#6(.%7!$,)#<I

J*0).1(/*0).1(;3(.+.)4<GK

Szeretnék szívem egész melegével nagyon sok boldogságot
;-8"..3(43.C).(.+.);1(%,(/C)$%.!";.%;1(%(=)*)$/7);.);1(%

*".!%3.;.%;(/$(43.C).(=D*C3(B%*%.C6.%;1(%;3'( LA.);
teremtett a Jó Isten.

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

Kis Miklós  polgármester

Nyársapát Község Önkormányzata és a hivatal dolgozói
Kellemes Húsvéti Ünnepeket

kívánnak minden nyársapáti lakosnak!

Kis Miklós polgármester

M('%."9$;:,"$:.(4)70)*).'(N%;%5(O$'8".(%,(P#$,"77!<*/$
%*)*.D;)1(%(FMQPRS()*.D;)1(P5#)9,".(T)#).9(:#$,"77!<*/$3
;/&83$)*+1(%(FMQPRS('3';"#%1(U/')#(F3B"*!(%(2>C%&)$'3
Agrárkamara elnöke, Bodnár András Kocsér polgármestere,
U"$,':#(O4#)(V+#D$')'/'*).(&:*7"#4)$')#)1(U%*!%(O$'8".
V"*4".(N"$,;%#%0).+(&:*7"#4)$')#)(/$(V*/4).'(Q!D#7!
ceglédi hegybíró.

(folytatás a második oldalon)
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TESTÜLETI  ÜLÉSEN TÖRTÉNT …
 !"#$%&"'(VD,$/7(W.;:#4".!,%'(V/&83$)*+A')$'X*)')(?YZ[\
=)5#>"#(?YA".(X*/$),)''\(S"#'(X*/$(;)#)')3(;D,D''()*$+;/.'
döntöttek a Nyársapáti ÁMK igazgatói állására beérkezett
pályázat elbírálásáról.  Dr. Petrik Gábor Andrásné pályázó
#D83C(5)4>'%';:,"$%(>'".(8"*%$,:*'(%(;/&83$)*+;("*'%*(=)*')''
kérdésekre. A pályázat a kiírásban foglalt feltételeknek
4)7=)*)*'1(-7!(%(;/&83$)*+;()7!B%.7]($,%8%,"$$%*(^#\(U)'#3;
Q"5:#(M.C#"$./(9)7*/C3(*%;:$'(?YZ[\(4"#93>$(ZA'+*(4)75-,A
ták a Nyársapáti ÁMK vezetésével. A folytatásban nyílt ülés
keretei között a 2013. évi költségvetés elfogadása szerepelt.
Az idei év költségvetését kénytelenek voltunk a minimális
$,3.'#)(*)$,<;-').3(%.!%73(=:##"$(B3".!%(43%''\(MC65)8/')*)3.;
sajnos minden évben folyamatosan csökkennek.  A tanya-
7:.C.:;3($,:*7"*%'()$)'/5).(3$(%,()*+,+(/8);B),(83$,:.!-'8%
lényegesen kevesebb támogatás kapunk, így az autó
használatát szigorúan a keddi és csütörtöki napokban vehetik
igénybe az ellátottak. A 2013. évi költségvetés tárgyalása
után Cseh Józsefné a Nyársapát Gyermekekért Közalapít-
vány elnöke, valamint az alapítvány tagjai 2013. március 1-
0/8)*(*)4:.C'%;('3$,'$/7X;#+*\(M,()7!)5);(.%&3#).C3(&:.'A
0"5%.(%(;/&83$)*+A')$'X*)'(=)*B%'%*4%,'%(V3$(F3;*6$(&:*7"#A
mester urat, hogy a csatornahasználati díj ügyében folytasson
tárgyalásokat.

Kis Miklós polgármester

K ÖSZÖNET

 !"#$%&"'(VD,$/7(W.;:#4".!,%'%(#/$,/#+*($,)#)'./.;
köszönetet mondani Cseh Józsefné Áginak a Nyársapáti
Gyermekekért Alapítvány elnökének, valamint mindazon
alapítványi tagoknak, akik több mint 10 éven keresztül
társadalmi megbízatásban a rászoruló családok, gyermekek
körében szorgalmas és kitartó munkát végeztek.

Kis Miklós polgármester

T ISZTELET  AZ ÚJ KÖRZETI

MEGBÍZOTTNAK ….
R%0.:$1(%,(>'6553(3C+5).1(=%*>.;5%.(3$(4)7$,%&:#:C:''(%
*:&"$:;1(=%*:&"$:;(8%7!:.)**).3(5<.9$)*);4/.!);($,"4%1
ami már a településre romboló hatással lehet.
_,/#'(3$(D#X*B)'X.;1(B:7!(Q!+#3(Q"5:#($,)4/*!/5).1(A(%;3
)7!5).(%(')*)&X*/$(;D,D$$/7/5+*(;)#X*'(;3.)8),/$#)(A((:*!%.
#).C+#'(;%&:''(%(;D,$/71(%;3(.)4(9$%;((.%&&%*31(B%.)4
éjszakai jelenlétével is dolgozik a közrend helyreállításán.
_(#D83C(3C+(%*%''(3$(53,:.!-':''%(4"#($,:#7%*4%$($,%;4%3(4>.A
kájának eredményességét.
M($/#)*4)4#)()*;D8)')''(5<.9$)*);4/.!(=)*'"#"$"/#'
szeretném kifejezni hálás köszönetemet.
Munkájához további sok sikert, eredményes munkát kívánok!
 

Füle Dénes

 !"#$%&%'()&*)+#(,)"#-&#./#0

Kis Miklós Nyársapát polgármestere és gazdakörének elnöke
;D$,D.'+0/5).(83$$,%)4*/;),)''(%(7%,C%;D#X;(??(/88)*(),)*+''3
alakulására hajdani tsz irodában. „A nyársapáti aranyhomokon
.)4(']*(06*(4<;DCD''(%($,D8)';),)'\(M(=%*>(4%(4"#(%
4),+7%,C%$"756*(/*1($(%;3(.)4(C:*7:,3;1(%,($:;(06#%(.)4
számíthat” ñ mondta. Jogos büszkeséggel jelentette be, hogy
országosan is kevés gazdakör számláján található annyi pénz,
mint náluk, ami pillanatnyilag 1,6 millió forint. Az elnök
ismertette, hogy a kocsériakkal összefogva áprilisba, két
busszal szamócatermesztési tárgyú tanulmányi kirándulást
terveznek, amelyre várják a térség gazdálkodóinak
jelentkezését.
_,'(;D8)'+).(%(=%7!;"#:;()**).3(4)9B%.3;>$(8/C)*43(*)B)'+A
$/7);#+*('%#':''()*+%C"$'(3=0\(V3$(U"*1(%,(MC3')#(V='(4>.;%'"#$%\
F"C3(S$:*'1($,%;'%."9$%C61(')#X*)'3(;/&83$)*+(`R!.7).'%a
pedig a legfrissebb kertészeti és gyümölcsvédelmi
technológiákról szólt.
N%;%5(O$'8".(%,(:#$,"77!<*/$(%*)*.D;)1(%(FMQPRS()*.D;)
a 2013 év agrárgazdasági kihívásait taglalta beszédében.
A( %7!(;3B-8"$:;()*+''("**>.;1(%(83C/;($,)4&:.'0"56*()..!3#)
$]*!:$(CD.'/$);(#3';".(=:#C>*.%;()*+(%('D#'/.)*4X.;5).\(F/7
%,(3C/.('D#8/.!);($,X*)'.);(')#4+=D*C);(=:#7%*4"#6*1(%,
üzemszabályozásról, az integrációról és az új agrárpolitikai
=)0*)$,'/$);#+*(b(;),C')('"0/;:,'%'60"'(%(&:*3'3;>$
agrárszakember.
_,(>'".(%,()*+%C6(#/$,*)')$).()*)4),')(%(8"#B%'6(0:7$,%5"*!3
változások pozitív következményeit. Szólt arról is, hogy a
?YZ?(/$(?Y?Z(;D,D''3(3C+$,%;5%.(%,(_c(=:##"$:;(dYeA"'(%
4),+7%,C%$"7#%(=:70";(=:#C-'%.3\N%;%5(O$'8".(;X*D.(;3'/#'
arra, hogy a 2013-as év fordulópontot hoz a magyar vidék
életében: minden eddiginél szélesebb bázison megalakul a
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési
V%4%#%1(%(B%,%3(%7#"#3>4(;:#$,)#<1(]0(;D,')$'X*)')\(M,(]0
$,)#8),)'(;3')#0)C(%(')*0)$(/*)*43$,)#A)*+"**-'"$3(*".9#%1(%,%,
%*%.!3(0:7:.('%70%(*)$,(%(4),+7%,C%$"71(%,(/*)*43$,)#3&%#1(%,
%7#"#3&%#(/$(%(83C/;=)0*)$,'/$(43.C).(&3%93($,)#)&*+0)\((
F3.')7!(?fY(),)#(*)).C+('%7(0)*).';),)''(5)(/#8/.!)$).(%
'D#8/.!("*'%*()*+-#'(B%'"#3C+37(%,(]0(;%4%#"5%1(/$($,)#,)''
ezáltal jogot a részvételre a 2013. február elseje és 21-e
között megtartott kamarai választásokra, illetve a
pótválasztásokra, ahol az “egy tag-egy szavazat” elve alapján
voksolhattak a kamarai küldöttekre. S március 28-án a
U%#*%4).'(=)*$+B",3(X*/$')#4/5).('%#'0%(%*%;>*6(X*/$/'(%
megújuló kamara.
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- Nyársapáton minden héten szerdán 8:00 órától 13:00
óráig
Hatósági Osztály:
szociális ügyek: Besenyei István Tamásné
(117. sz. helyiség) tel.: 06-53/550-368

HartyániKatalin
(117. sz. helyiség) tel.: 06-53/550-376
4<$,%;3(X7!);g Józan Kálmán
(206. sz. helyiség) tel.: 06-53/550-364

A P EST M EGYEI  K ORMÁNYHIVATAL

N!"#/)-0.1  J ÁRÁSI H IVATALA

2343+)56 3/  TÁJÉKOZTATÓJA

M(U)$'(F)7!)3(V:#4".!B38%'%*( %7!;+#D$3(N"#"$3(h38%'%*
8),)'+0)1(^#\( !-;:$(i%4"$(M.'%*('"0/;:,'%'0%(%(i3$,')*'
j%;:$$"7:'1(B:7!(?YZ[\(0%.>"#(ZA0/'+*(%( %7!;+#D$3(N"#"$3
h38%'%*(%(?k@Y( %7!;+#D$1(R,%5%C$"7('/#(f\($,"4(%*%''3
$,/;B)*!).(4<;DC3;1(')*)=:.:.()*/#B)'+(%(YdA@[l@@YA[dY
számon, e-mailen: jarasihivatal@nagykoros.pmkh.gov.hu.
M(U)$'(F)7!)3(V:#4".!B38%'%*( %7!;+#D$3(N"#"$3(h38%'%*%
?YZ[\(0%.>"#(?A".(;),C')(4)7(4<;DC/$/'\
M( %7!;+#D$3(N"#"$3(h38%'%*($,/;B)*!)( %7!;+#D$\(M
.%7!;+#D$3(0"#"$B:,('%#':,6(')*)&X*/$);g( %7!;+#D$1
Kocsér,Nyársapát. A három település lakossága összesen
?m\fkk(=+\(A Járási h38%'%*(0"#()*("*'%*".:$()*$+=:;](B%'6$"7;/.'
szabály-sértési ügyekben, ellátja a feladat- és hatáskörébe
utalt egyes szociális ellátásokkal és szociális igazgatással
D$$,)=X77+(=)*%C%':;%'1(8%*%43.'()**"'0%(%(0"#"$3(B38%'%*(=)*%C%'A
, és hatáskörébe utalt egyéb általános igazgatási és hatósági
feladatokat.
M( %7!;+#D$3(N"#"$3(h38%'%*:.(5)*X*(h%'6$"73(P$,'"*!1
Okmányirodai Osztály, Járási Gyámhivatal és a Járási

- Közös ügyünk, hogy a magyar vidék éljen a megkapott
*)B)'+$/77)*1(/$(%,(]0( )4,)'3(M7#"#;%4%#%(%,("7%,%'()#+$
/#C);8/C+0)1(8%*6C3('"4:7%'60%(*)7!).1(%4)*!(7%,C%;D,&:.']
lesz. Az új köztestület munkája akkor lesz eredményes, ha azt
$,%;4%3*%7(#"')#4)''1()*;D')*),)''(/$(=)*)*+$).(7:.C:*;:C6
$,%;)45)#);(8),)'3;(b(,"#'%()*+%C"$"'(N%;%5(O$'8".(%
MAGOSZ elnöke.

1.%&2)345$647+*%+8)9,:&#;<)=+*(,

(TD*CB38%'%*(4<;DC3;\(M(h%'6$"73(P$,'"*!:.(5)*X*($,:93"*3$1
4<$,%;3(/$($,%5"*!$/#'/$3(X7!3.'/,/$('D#'/.3;\(M($,:93"*3$
X7!);($:#".(4)7"**%&-'"$#%(;)#X*(%,(3C+$;:#]%;(0"#%C/;%1(%,
alanyi ápolási díj, az alanyi és normatív közgyógyellátás és az
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
M(4<$,%;3(X7!3.'/,+;(%(')#4/$,)'8/C)*43(/$(%(;D#.!),)'A
védelmi, illetve a katasztrófavédelmi ügyintézéssel
foglalkoznak.
Az Okmányirodai Osztály ñ a lakcímbejelentést kivéve- az
:#$,"7(')#X*)'/#)(;3')#0)C+(3**)'/;)$$/77)*(*"'0%()*(%(B%'"$;DA
rébe utalt feladatokat.
A Járási Gyámhivatal feladatkörébe a gyermektartás díj
4)7)*+*)7),/$)1(%,(:''B:.')#)4'/$3('"4:7%'"$1(%,(3$;:*",A
tatási támogatás szüneteltetése, továbbá a gyermekvédelmi
és az egyéb gyámügyi ügytípusok tartoznak.
M(TD*CB38%'%*(;X*D.(/&X*)'5).1(%( %7!;+#D$1(n)7*/C3(]'(Zdl2
=$,\(?\($,"4(%*%''(4<;DC3;\
ÜGYFÉLFOGADÁSI  REND
h/'=+g 15.00 órától 18.00 óráig
Kedd                 -
Szerda:             8.00 órától 15.00 óráig
Csütörtök           -
Péntek:             8.00 órától 12.00 óráig
OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY
h/'=+g(((((((((((((((m\YY(6#"'6*(?Y\YY(6#"37
Kedd:                8.00 órától 20.00 óráig
Szerda:              8.00 órától 20.00 óráig
Csütörtök:          8.00 órától 20.00 óráig
Péntek:              8.00 órától 20.00 óráig

T)5#>"#(B6.%&5%.(%( %7!;+#D$(Z\(U:$'%()$'3(.!3'8%('%#'"$%
19 óráról 20 órára változott az Okmányiroda nyitva tartá-
sához igazodva.
M(U)$'(F)7!)3(V:#4".!B38%'%*( %7!;+#D$3(N"#"$3(h38%'%A
*".%;(4>.;%'"#$%3(/$()*/#B)'+$/7)3g
789:;:<9=>=;?@ Dr. Nyíkos Tamás Antal
(218.sz. helyiség) tel.: 06-53/550-361
Titkárság: Ledniczki Anett
(207. sz. helyiség) tel.: 06-53/550-369
Informatikus: Kovács Rudolf
(206. sz. helyiség) tel.: 06-53/550-399
Iktató: Gyarmati Józsefné(`X7!;),)*+a
(212. sz. helyiség) tel.: 06-53/550-379

Ronkó Anita
(212. sz. helyiség) tel.: 06-53/550-380
Ügysegéd: *=;?%,ABC
(206. sz. helyiség) tel.: 06-53/550-367
- Kocséron minden héten kedden 8:00 órától 13:00

óráig
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„A LEGSZEBB  KONYHAKERTEK ”
PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Karcag város alpolgármestere „A legszebb konyhakertek”
programban való részvételre, a karcagi mintaprogramhoz
való csatlakozásra hívja fel Magyarország minden települé-
sének Önkormányzatait.
A Program célja: ösztönözni a lakosokat, hogy kertjükben
termeljék meg a konyhakerti zöldségeket, fejlesztve ezzel az
öngondoskodást, feléleszteni a már-már feledésbe merült
hagyományos népi kertkultúrát, visszaadni a vidék régi
arculatát, fejleszteni az összefogást, egymás megsegítését.
 )8),/$3(;%')76#3";A(4)74<8)*'(=D*C')#X*)'(4/#)')3(%*%&0".g
Balkon  - erkélyen kialakított Mini  - 50 m2-ig Normál  - 50
m2 felett Zártkert 1.  - Zöldséges Zártkert 2.  - Gyümölcsös
M(&#:7#%45%.('D#'/.+(#/$,8/')*(=)*'/')*)3g(%,(3**)'+(%(&#:7A
ramhoz önként kíván csatlakozni, rendelkezik saját tulajdonú
8%7!($,"4"#%(4)74<8)*/$#)("').7)C)''(5%*;:..%*1(;)#'')*1
udvarral, telekkel, földterülettel, ahol konyhakerti zöldsé-
geket/gyümölcsöket termeszt.
Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:1. A kertben
43.34>4(@(;X*D.5D,+(;:.!B%;)#'3(.D8/.!(')#4)$,'/$)
történjen2. A növények megválasztása szabadon lehetséges,
43.C).;3(37/.!/.);(4)7=)*)*+).([\(M(4)74<8)*'(')#X*)'
*)7!).($,/&1(D'*)')$).(;3%*%;-':''1(f\(F)7=)*)*+).(7:.C:,:''
és egyben hasznos, 5. A kert rendezett környezetben
B)*!),;)C0).()*d\(M(4)7')#4)*'(,D*C$/7);(43.+$/7)(4)7A
=)*)*+(*)7!).\
^-0%,"$g(V%')76#3".;/.'(%,()*$+(B"#:4(B)*!),/$(/$(3.C:;:*'
esetben különdíjak odaítélése. A kertek megtekintése: 2
%*;%*:44%*(`4"0>$(YZ(A(%>7>$,'>$([ZA37a('D#'/.3;()*+,)')$
3C+&:.'()7!),')'/$(%*%&0".\_#)C4/.!B3#C)'/$g($,)&')45)#
>':*$6(8%7!(:;'65)#()*$+(B)'/5).\
N)*).';),/$3(B%'"#3C+g(?YZ[\("&#3*3$(Z@\(N)*).';),/$(46C0%g(M
N)*).';),/$3(*%&(;3'D*'/$)(/$(*)%C"$%(N)*).';),/$3(*%&(;/#B)'+
és leadható: A Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal
(2712 Nyársapát, Arany J. u. 11.) 5. számú szobájában.
H"#0>;(43.C).(,D*C$/7')#4)$,'+(;)#'5%#"'(0)*).';),/$/'G
LEGYEN ZÖLDÉSGES KERT MAGYARORSZÁG,
NYÁRSAPÁT MINDEN BALKONJÁN, UDVARÁN,
ÉS KERTJÉBEN!

Kis Miklós polgármester

szabálysértési ügyek: Dr. Módra Lilla
(205. sz. helyiség) tel.: 06-53/550-390

Okmányirodai Osztály:
:;4".!3#:C%(8),)'+ .>?<<?C8DE%FGH%*:;BD:8%5IF8;

tel.: 06-53/550-363
Busa Lászlóné tel.: 06-53/550-381
Cselei István tel.: 06-53/550-392
Kerekes Marianna  tel.: 06-53/550-382
'?G8DJ>%3D8A?tel.: 06-53/550-389
Molnár Szabolcstel.: 06-53/550-392
 KD:8L.>MJC%!DFG=: tel.: 06-53/550-385
Németh Szilvia tel.: 06-53/550-386
Urbán Edit tel.: 06-53/550-387

Járási Gyámhivatal:
Nagyné Czakó Ilona 7!"4B38%'%*(8),)'+

(209. sz. helyiség) tel.: 06-53/550-370
Dr. Pásztor Lilla

(204. sz. helyiség) tel.: 06-53/550-374
Farkas János Imréné

(210. sz. helyiség) tel.: 06-53/550-371
Tóth Eszter Sára

(204. sz. helyiség) tel.: 06-53/550-372
 :NOA?GPC8%QP<FR89:;:<%STUVW% :NOA?GPCX%Y=N<EF8%Z;
16/b fsz.2.)
             Dr. Torma Sára 8),)'+1()7!5).(%(n)7*/C3(N"#"$3
TD*CB38%'%*(8),)'+0)(3$`d\($,\(B)*!3$/7a')*\g(YdA@[l[@ZA?ko
13 mellék
Dr. Sebestyén Gyula(3.7%'*%.A.!3*8".'%#'"$3(:$,'"*!8),)'+
(3. sz. helyiség) tel.: 06-53/351-279  12 mellék
3G?C%'KC><[DE3.7%'*%.A.!3*8".'%#'"$3(X7!3.'/,+
(3. sz. helyiség) tel.: 06-53/351-279  12 mellék
Drabant Edit 3.7%'*%.A.!3*8".'%#'"$3(X7!3.'/,+
(3. sz. helyiség) tel.: 06-53/351-279  12 mellék
Tinesz Erzsébet(3.7%'*%.A.!3*8".'%#'"$3(X7!3.'/,+
(5. sz. helyiség) tel.: 06-53/351-279  18 mellék
Csibrán Marianna (=D*C4/#/$(X7!3.'/,+(`X7!=/*=:7%C6a

tel.: 06-53/351-279  14 mellék
Szecsei Tiborné(=D*CX7!3(X7!3.'/,+(`X7!=/*=:7%C6a

tel.: 06-53/351-279  14 mellék
Tanai István =D*CX7!3(X7!3.'/,+((1.sz. helyiség)

tel.: 06-53/351-279  15 mellék
Botlik Mária iktató (4. sz. helyiség)tel.: 06-53/351-279

17 mellék
Istrábné Búz Judit (X7!;),)*+

FÉLFOGADÁS

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a járási hiva-
talokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. §
%*%&0".(%( %7!;+#D$3(N"#"$3(h38%'%*(;/&83$)*)'/5).(X7!A
segéd tart félfogadást minden szerdán 8:00-tól 13:00 ñig a
Nyársapáti Polgármesteri Hivatalban.
A járási ügysegéd az alábbi kérdésekben nyújt segítséget a
helyszínen:
· Okmányirodai ügyintézéssel kapcsolatos

tájékoztatás:
R,)4/*!3(%,:.:$-'6A(/$(*%;9-4#+*($,6*6(B%'6$"73
37%,:*8"..!%*1(8),)'+3().7)C/**!)*1(C3";37%,:*8"..!%*1

parkolási igazolvánnyal, egyéni vállalkozói tevékeny-
séggel, útlevéllel valamint közlekedésigazgatási ügyekkel
kapcsolatos útmutatás.

·     Földhivatali ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás:
TD*CB%$,."*%'A1(4<8)*/$3("7(8"*':,"$(A1(8%*%43.'(3.7%'*%.
nyilvántartás változás bejelentéssel kapcsolatos általános
tájékoztatás.

·     5KGKC8%C>BJ8K<8C%\NO8D;E>EC%=<?AEC>];EC=@
Alanyi és normatív alapon járó közgyógyellátás és ápolási
C-0(l%(=:;:,:''("&:*"$'(37/.!*+($]*!:$%.(=:7!%'/;:$($,)4/*!
esetében, valamint 18 év alatti kiskorú ápolása esetén/
, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, illetve
3C+$;:#]%;(0"#%C/;".%;(4)7"**%&-'"$%\

·     !%^KGKC8%R89:;:<%K<;:<KDBC%_MAPFECE9=<%A:`JCB<:L
tos tájékoztatás.

 !"#$%&'($ügysegéd
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EBOLTÁS

Az )5);(8)$,)''$/7()**).3(;D')*),+(:*'"$"#%  összevezetéses
aBG_Kb:D%:>%:<Kbb8%8F?`BD;BAb:D%A=G\<%CBG@
2013. március 18H%RE;a?%8-10 óráig Szarka-major
2013. március 18H%RE;a?%13-15 óráig Szarka-major
2013. március 19. kedd 8-10 óráig h)7)C<$('%.!%
SYC=_?%FH%cdHe
2013. március 20. szerda 8-10 óráig Farkas tanya
S0CC>=AP;?%FH%UHe
2013. március 21. csütörtök 8-10 óráig Török Pál tanya
(Ugyeri út 17.)
PÓTOLTÁS
2013. március 24. vasárnap 8-10 óráig Szarka-major
2013. április 14. vasárnap 9-11 óráig Szarka-major
M,(:*'"$(C-0%()5).;/.'([\@YY\A(T'(p(=/#)7')*).-'+.
Felhívjuk a kutyatartók figyelmét, hogy szíveskedjenek
magukkal hozni :>%=b%=<?>?%B<;KC:ABG%A:`B;;X%CBGC>K__:<
ellátott többlapos oltási könyvet is.

Családjuk, embertársaik és állataik védelmében
tegyenek eleget oltási kötelezettségüknek!

„A LEGJOBB DOLGOK
.43-3+3+&)'%.4f'3+ 3/g

A fenti idézetet nem véletlenül választottam írásom címének.
Az elmúlt években sorra szépültek, újultak meg községünk-
ben a középületek, terek. Talán a templom berendezése nem
változott az átadás óta. Többen gondoltunk rá, hogy jó lenne
egy kicsit szépíteni rajta.Így született meg az elhatározás,
B:7!(&#65"*0>.;(7!<0'/$'(3.C-'%.31(/$(%(B]$8/'3(X..)&);#)
kicsit szebbé alakíthatjuk át a templomot.
H"**%*'%41(B:7!(4)7&#65"*:4(%(&/.,'(D$$,)7!<0').3\
U)C%767>$;/.'('%&%$,'%*'%41(B:7!(%($,X*+;1(%(.!"#$%&"'3
emberek a jó cél érdekében összefognak és segítenek.
Emlékszem, hogy a templom alapozásánál nagyon sokan
segítettek. Közben rájöttem, hogy adni jobb, mint kérni. A
templomba járó emberek természetesen ennyi pénzt nem
tudnak összeadni, így kénytelen voltam olyanokhoz is for-
C>*.31(%;3;#+*('>C'%41(B:7!(.)4(,"#;6,.%;()*(%($)7-'$/7()*+*\
P*!%.(3$(8:*'1(%;3(B%**:''(%(')#8X.;#+*(/$(;/#/$(./*;X*(%0".*:''%
fel a segítségét. Nagyon Köszönjük!
Úgy érzem, hogy amit teszünk nem öncélú, mert ez évekig a
templomot szépíti. A templom pedig a nyársapáti emberekért
8%.\(_CC37(of\mYY\A(T'(7!<*'(D$$,)\(_55+*([Y\mYY\A(T'A5%
került a festék, amit a padok felújítására vettünk. 34 méter
$,+.!)7)'($,)#)'./.;(8"$"#:*.31(%43(k?\YYY\A(T'A5%(;)#X*.)1
plusz a beszegés költsége. 64.000 forintunk van, tehát még
egy kicsi híja van az összegnek. Szeretném kérni azokat a
családokat, akik tudnak és szeretnének támogatni
adományaikkal tegyék meg, örömmel fogadnánk. A
felajánlásokat  nekem vagy Kormány Istvánnénak adhatják
át.
KÖSZÖNETÜNKET FEJEZZÜK KI A KÖVET-
/34)%!($h, #$4i/ !/@
V3$(F3;*6$(&:*7"#4)$')#(]#(?(C5(.%7!4/#)'<($,+.!)7)'1(i6'B
Tibor igazgató úr Teréz anya arcképét festi meg. Bóka
T)#).9./(_#,$3;)(7!D.!D#<(;)#)$,'$,)4)$(:*'"#')#-'+'1(;)''+
;3$)55(')#-'+'(/$()7!(&:#$,-86'(%C:4".!:,:''\
Pénzadományt adtak:
Kis Miklós polgármester úr, Kis Miklós Zsolt alpolgármester
]#1(^#\(239$;)3(V#3$,'3.%(0)7!,+(%$$,:.!1(2:7."#(O$'8".
;/&83$)*+(]#1(^#\(Q!"=#"$(R".C:#(;/&83$)*+(]#1(T*6#3".
R".C:#./(;/&83$)*+(%$$,:.!1(^:45:8"#3AQ:C6(S$>A
zsanna,Varga Dániel, Varga Dánielné, Dónáth Istvánné,
Bóka Ferencné, Bimbó Istvánné, Bimbó Margit, Bimbó
István, Tolnai Józsefné, Tolnai Judit, Kaszap Lászlóné, Tóth
Ferencné, Tóth Sándorné, Szmatona József, Fazekas Ferenc,
Bimbó Pál, Bakos Ferencné, Kormány István, Csáki József,
Benkó Jánosné, Benkó Hajnalka, Benkó Szilvia, Dobozi
Józsefné, Dobozi Lászlóné, Balog János, Papp Gergely,
Dombóvári Judit, Bakosi Attila, Tóth Lajosné. Bimbó Pál és
Kovács István a padokat csiszolják és festik le, varázsolják
újjá. Köszönjük odaadó munkájukat!
Úgy érzem, hogy a leírtak alapján nem lesz hiábavaló a
kezdeményezésünk. Beigazolódik a címben megfogalma-
zottak Még egyszer mindenkinek köszönjük a segítségét.
ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK.

Benkó Jánosné

MOSTANTÓL  N !"#/)-0.0  IS
INTÉZHETIK  ÜGYEIKET  AZ  ,'',./3-3.)/

2013. február 27. ñ Új, megszépült irodával várja az ügyfeleket
 %7!;+#D$D.(%(4>.;%X7!3(;3#).C)*'$/7(;3B)*!),)''(3#:C"0%\
A helyiség ünnepélyes átadásán Tarnai Richárd, Pest megyei
kormánymegbízott és Czira Szabolcs polgármester mondott
beszédet.
Új irodában, a Polgármesteri Hivatal épületében kapott
helyet a Ceglédi Munkaügyi Kirendeltség kihelyezett
X7!=/*=:7%C"$%( %7!;+#D$D.\(F"#93>$(kA'+*(43.C).(B/').
9$X'D#'D;D.(m(/$(Zd(6#%(;D,D''(8"#0%(%,(X7!$)7/C(%(.%7!;+#D$31
kocséri és nyársapáti lakosokat, hogy munkakereséssel
;%&9$:*%':$(X7!)3;)'(`.!3*8".'%#'"$5%(8/')*1(;D')*),+
jelentkezés, foglalkoztatási támogatások stb.) intézze.

Kis Miklós

Kérjük ebben az évben is támogassanak minket adójuk
1%-val

Adószámunk: 18673917-1-13

Felajánlásaikat köszönjük!

Nyársapáti Gyermekekért Közalapítvány
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NYÁRSAPÁT  AZ  U TAZÁS 2013. K IÁLLÍTÁSON

M(QDCD**+(VD#.!/;3(q)73:."*3$(i>#3$,'3;%3(_7!)$X*)'')*(;D,D$($'%.C:.(4>'%''>;(5)(;3$(;D,$/7X.;)'(2>C%&)$').(%,(c'%,"$
?YZ[\(V3"**-'"$:.(=)5#>"#(?mA'6*(4"#93>$([A37\(O''(#);*"4:,'>;(%,("&#3*3$([YA".( !"#$%&"':.(4)7#).C),).C+(HOOO\(_7!B",3
és Világi Borok Versenyét, valamint a július 13-ai Lecsófesztivált, a Kenyér, a Bor és a Kultúra Ünnepét. Ekkor kerül sor
a borverseny eredményhirdetésére is.
A standokon nem csak információkat nyerhetett a közönség, hanem sok-sok játékkal, nyereménnyel is készültek a kiállítók,
3**)'8)(%($,-.&%C:;:.($,3.')(43.C).(4<8/$,)'3("7(;/&83$)*+0/'(*"'B%''>;1(B%**B%''>;(%(./&4<8/$,)''+*(%(;D..!<,)./37\
M(;3"**-'"$:.(.%7!($)7-'$/7)'(;%&'>.;('"#$;3"**-'6.;'6*1(2"#C(O$'8".'6*1(%(QVqi_(X7!8),)'+()*.D;/'+*1(U)#.%(U"*'6*1(%,
)7!)$X*)'()*.D;/'+*1(%;3(8%*%B%(.!"#$%&"'3(*%;:$(8:*'1HD#D$(O$'8".'6*1(%(=)*X7!)*+(53,:''$"7()*.D;/'+*1(2"#C(N>C3''6*(/$(H%#7%
^3"."'6*(%(QVqi_(4>.;%'"#$%3'6*\(VD$,D.0X;(%(;D,#)4<;DC/$'(23456(2#373''".%;1( %7!(rC"4.%;1(%;3;(%(B%'%*4%$
rendezvény 4 napján képviselték községünket. Köszönjük Víg Károlynak és Vígné Kerekes Magdolnának, hogy
megtervezték a reklámanyagokat, FüleDénesnek a kóstolóhoz felajánlott bort.
Mi, akik részt vettünk ezen a hatalmas kiállításon, büszkék voltunk arra, hogy községünket képviselhettük.

Nagyné Kovács Éva

M(QDCD**+(VD#.!/;3
Regionális Turisztikai

Egyesület,
Nyársapát Község
Önkormányzata,

a Cegléd- és Vidéke
Unghváry László

Borrend
;D,#)4<;DC/$/8)*
Nyársapát település

ad otthont a
VIII. Egyházi és Világi

Borok Versenyének
2013. április 30-án
a Szarka Mihály
F<8)*+C/$3(/$

R,%5%C3C+;D,&:.'5%.\
Eredményhirdetésre

az
V. Nyársapáti

LECSÓFESZTIVÁLON
kerül sor

2013. július 13-án.

Kis Miklós polgármester
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ÓVODA

NINCS SZÜKSÉG “ SZEMÉLYI

IGAZOLVÁNYRA ” A BEIRATKOZÁSHOZ

M,(_45)#3(_#+=:##"$:;(F3.3$,'/#3>4%(),]':.('"0/;:,'%'0%
$,X*+;)'1(B:7!(4/C3"5%.(4)70)*).'('/8)$(5)$,"4:*6;;%*
$,)45).1(%,(68:C%3(5)3#%';:,"$B:,(%($,X*+;.);(.)4(;)**
“személyi igazolványt” készíttetniük gyermekük számára.
Közlemény.
M,(68:C%3(=)*8/')*($,%5"*!%3'(#D7,-'+(43.3$,')#3(#).C)*)'(]7!
fogalmaz: “Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek
személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
':8"55"(%($,X*+($,)4/*!3(%,:.:$-'6(/$(*%;9-4)'(37%,:*6
hatósági igazolványát”.
A gyermek számára a születési anyakönyvi kivonat alapján
kiállított lakcímkártya hátoldalán található a személyi azonosító.
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges hatósági igazolvány
tehát nem más, mint a gyermek lakcímkártyája. Bár a
*%;9-4;"#'!%(D.4%7"5%.()*)7).C+(%(7!)#4);(B3')*)$
azonosítására, de akadnak olyan óvatos intézmények, ahol az
anyakönyvi kivonat bemutatását is kérik. Ez felesleges ugyan,
C)(.)4(0:7$,)#<'*).\
_**).5).1(B%(%,(68:C%8),)'+(%(5)3#%';:,"$(%*;%*4"8%*(%
$,X*+'+*(%(7!)#4);(#/$,/#)(;3"**-':''(s$,)4/*!3(37%,:*8".!K
5)4>'%'"$"'(;/#31(%B:7!(%,(%($%0'65%.()*B%.7,:''1(0:7$,)#<'A
lenül jár el.

(P;'%'"$/#'(T)*)*+$(r**%4'3';"#$"7a

OVI  F ARSANG

F"#(B)');;)*(;:#"55%.(*",%$(;/$,X*+C/$()*+,')(4)7(%(=%#$%.73
4>*%'$"7>.;%'\(M,(68:C"'($,X*+;1(7!)#4););1(686.+;(;D,D$
munkájával együtt feldíszítettük, farsangi hangulatúvá
varázsoltuk. Készült, óriás bohóc, busó figurák, álarcok,
jelmezes bábok. Rengeteg lufival pedig még vidámabbá
tettük a termeket és az udvart. Farsang napján kora reggel
már lelkes kis nyugdíjas csapat érkezett az óvodába, hogy
elkészítsék óvodásainknak a gyerekek nagy örömére a sok-
sok farsangi fánkot. A mulatságunkat jelmezes felvonulás-
sal kezdtük, majd versekkel, dalokkal, táncokkal és az udva-
#:.()*/7)')''(;3$,)5"55%*1(&#65"*'>;(8/7*)7()*<,.3(%(')*)'\
A Mosolybirodalom lufikkal, ugráló várral kedveskedett az
:83$:;.%;(%(C/*)*+''(=:*!%4".\(i)#4/$,)')$).(%(7!)#););
folyamatosan ehettek fánkot, sütit és ihatták a finom teát.
M43;:#()*;/$,X*'(%(;D,D$).(=+,D''(&%&#3;"$(;#>4&*31()7!X''
közösen megebédelt a farsangoló társulat.
Itt szeretnénk megköszönni mindenkinek a segítségét,
'"4:7%'"$"'1(%;3(B:,,"0"#>*'(%,(:83$:;(')*)'()*<,+(=%#$%.73
mulatságához.

Óvó nénik

A Karácsonyi Csillagokért Alapítvány (;D,/#C);<
$,)#8),)'1(),/#'(*)B)'+$/7(8%.(%##%1(B:7!(%((SZJA 1%-

ának  felajánlásával
segítséget nyújtsanak.

Adószámunk: 18714904 - 1 - 13.
Támogatását köszönjük!
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I SKOLA

JÁTÉKOS  NYELVI   !"#$%!&'

Február közepén, immár hagyományként, megrendeztük
 !"#$%&$"'(#)"*+ )"',&-.&/0.'1#!/)2'&3'4+0&50262'/)
képviselték. Az órákkal ellentétben itt nem a tárgyi tudás
számított, hanem a leleményesség és a fürgeség. Az
1##2'72 8/)&%09":"'('+#;&2&0.19/)/ &1';&2&)3.9/ *10/)
jelentésének ismeretéig sokféle feladattal kellett megbirkózni
2&$":0" !.+) "),&-&50262'/)&4"<=4"<&9"##"''&72#2*'2)&2&'>.
feladaton át. A végeredmény villámkérdések segítségével
2#2)?#'&)%,&-&8!+.'"0&7"'"*%)&/0.'1#!&@A0.)( &728!'2&"#&2
„csatateret”, de a többieknek sem volt szégyenkeznivalójuk,
7%0." &502)&"8!=)('&6/ ''2#&92:2*'2)&#"&2&8!+.'"0")'+#,

Dancsó Rozália

NAGYON %#(')  FARSANGOLTUNK …

B#+0.3:&"8!&:3$%*&% */)#10;&7/8!&9%(:'&%#!" &)(0+ ;&91:&2
nagyböjt idejébe belenyúlva tartottuk a farsangunkat.
Iskolánk életében a sikertelen igazgató választás után kellett
"8!&)%50%&%*+;&7/8!&:" *".+*<" ")&2&$%0./ !/);&$2#29% '
9"87>$/''&." ")2:? )&2&)"50)"9('%&CD03:3963#+E&%0&".."#
2.&"8!"'#" &0.2@2*&%*+6/ ''2#&:" *"#)"."'';&>8!&".(:'&"::"&2
)(0+%&%*+6/ ':2&"0"''&2&$1#20.'10? ),&-&$2##10/0&"9@":")'+#
ezért elnézést is kérünk.
-&42:02 8&#"8+0%@@;&2&0.%''!2&"#+*"% )& (6%&3:3)0(8('&(0&2.
újabb paraszti kultúrának és a jelenkori szokásoknak a
kavalkádját szerettük volna a gyerekekkel élményként
feldolgozni, átélni.  Az egyházi vonatkozásokra nem nagyon
térhettünk ki, hiszen az egyház sokáig finoman szólva nem
3:A#'&2&'(#F.+='2$20.$1:G;&'":9()" !0(8"'&72 80H#!/.G;
bolondozó harsány falusi szokásoknak.
Mind a nyolc osztálynak igényes farsangi báli díszeket kellett
készíteni, mert a tornateremben kaptak egy áthidaló zsineget,
29%'&9"84"#"#+&:%'9?0@2 ;&>.#(0"0" &4"#&)"##"''&7"#!". %,&-
gyerekek élvezettel fogtak hozzá a festéshez, ragasztáshoz,
egyfajta rivalizálás is kialakult az osztályok között. A díszítés
után 2 farsanggal kapcsolatos elméleti kérdéssort töltöttek ki
a csoportok, farsangról szóló versikéket kellett „faragniuk”,
$2#29% '&2&)2650/#G*G&$%##+.(0:+#&(0&)%0."72<'10:G#&9% '
 (6728!/91 !:G#&8!F<'3''")&9% (#&'3@@&% 4/:915%G'&2
0.19>'G8(6&0"8>'0(8($"#,&B.&?'1 &2&)"50)"9('%&D03:3963#+
zenekar húzta a talpalávalót, mulatott kicsi, nagy, diák,
6"*28G8?0&$2#29% '&<G& (71 !&0.A#+&%0,
A helyi népdalkör három oszlopos tagja ñRózsika néni,
Piroska néni, Gabika néni -  segítségével osztályonként 3-3
lány bevonásával 300 db farsangi fánkot sütöttek. Ezek a
leányok biztosan egy életre szólóan megtanulták a fánk
készítését.
A bál tematizálva volt. A fiúknak leányruhába kellett öltözniük,
a lányok pedig fiú ruhát öltöttek magukra. A jelmezeket már
 26/))2#&"#+''"&)(0.>'"''()&2&502#1*/),&-&920.)2@1#/ &#"82#1@@
IJJ=2 &$/#'? ),&B#+0.3:&2&5"8#(*%&K"'.&-#264/)H&LF$(0."'%
Iskola diákjai táncoltak 2 csoporttal, volt vers, énekkari
@"9?'2'G,&M(0+@@&2.&"8!( %&6:/*?)5%G)&)3$"')".'"),&-
$(8( &<3''&2&9"8#"6"'(0N&2&0.A#+);&6"*28G8?0/)&'1 52&(0&2

'2 '"0'A#"'&920)2:2&"0)A$+&=&C'?0)G7H.10E&O&"#<1'0.102,&-.
"#+2*10&6%)2 '(:%1<2&2.&$/#';&7/8!&2&9" !200./ !'&(0&2
$+#"8( !'&2#2)>'G&71.2061:&)/##(81% ) 2)&$2#G@2 &"." &2
 26/ &$/#'&2&II,&71.20018%&($4/:*?#G<?),&M(0+@@&<1'()/0
táncversennyel, bulizással folytatódott a nap, értékes
ajándékok találtak gazdára a tombolán. Amikor kezdett
esteledni, a vendégsereg kivonult az udvarra, és igaziból
"#<1'0./''?)&2&$%##+.(0';&(0&'(#F.(0)( '&9"88!H<'/''?)&2&'"#"'
<"#)(6".+&)%0."@1@?',&P82.%&+0%&@"2$2'G&"0"9( !")
"#"$" "*'")&9"8&2&:(0.'$"$+)&)3:(@" ,
A mulatság 19.30-ig tartott. Véget vetettünk a zenének,
közösen leszedtük a díszeket, mindent helyére pakoltunk és
összetakarítottunk. Mivel sokan maradtunk, a munkát gyor-
san elvégeztük, és 20.30-ra mindenki hazaért.
Q(8A#&'%0.'2&0.>$"9@+#&0.":"' ()&)30.3 "'"'&9/ *2 %;&#"#)"0;
(0&):"2'>$&)/##(81%9 2);&2)%)&:"88"#'+#&O&"0'%8&*/#8/.'2);
7"#!'1##'2);&$%*19018/'&)3#503 3.'");&$2#29% '&"8!A''9F)3*+
)"*$"0&0.A#+) ");&2.&RSLM= 2)&2&0"8>'0(8"'&(0
'":9(0."'"0" &2.&(:*")#+*+;&9/'%$1#'&'2 ?#G) 2)&2&:" *"0;
tisztességes viselkedést, az igényes szórakozást.

Tóth Tibor igazgató



NYÁRSAPÁTI10. oldal

Nyárfa és akác tuskó

T!1:0261'&*A#+&9"##"''

Kiss Sándor tanyája körül

% 8!" &"#$%7"'+,
Kis Miklós

HÚSVÉTI  TÉMANAPOT  TARTUNK

2013. március 27-én
HÚSVÉTI TÉMANAPOT

tartunk a TÁMOP Eu-s pályázat keretében.
L% *" &)"*$"0&0.A#+';&(:*")#+*+'&0.":"'"''"#&$1:? )

programjainkra.

Tóth Tibor igazgató

2013. MÁRCIUS  27- ÉN SZERDÁN  9 ÓRAKOR

II. R ÁKÓCZI  F ERENCRE EMLÉKEZÜNK

A POLGÁRMESTERI H IVATALNÁL .

M INDEN  UVWBMXYWYK SZERETTTEL VÁRUNK

Tóth Tibor igazgató



H ÍRMONDÓ 11. oldal

ANYAKÖNYVI  HÍREK

  S ZÜLETETT :

Tóth Tibor és Palotai Andrea
Nyársapát, Ugyeri út 6. szám alatti
lakosok BEATRIX  "$F&8!":9")"

2013. február 05-én.

Köszöntjük az újszülöttet!

HIRDETÉS

Az Ugyeri út 24. szám alatti összkomfortos 2
:(0.@+#&1##G&502#1*%&71.&"#2*G,&U:*")#+* %&2
06/30/321-3742 telefonon
Z:62&(0&)?)/:%52&"#2*G,&U:*")#+* %&2&J[\IJ\
358-3921 telefonon lehet.
-.&P0)/#2&?,&],&0.19&2#2''%&^_JJ&9`&'":A#"'F
telek (víz, villany, gáz, fúrott kút) eladó.
U:*")#+* %&a2'71.!&b":" 5&T!1:0261';&c()"
u. 16. szám alatt, vagy a 389-122,06/20/3152-
752.
Eladó 1 darab bébi hordozó 4.000.- Ft áron.
U:*")#+* %&2.&"0'%&G:1)@2 &2&Ide=^^e;&$28!&2
20/4473071
Torták, sütemények sütését vállalom. Érd.:
16 óra után, Balázs Jánosnénál. Tel.: 06/20/
4342-995.
ELADÓ Nyársapát, Viola u. 25. szám alatti
^`]e&9`&'":A#"'F&(6>'(0%&'"#"),&U:*")#+* %&2
30/416-4617 telefonon lehet.
Eladó 12 m szélességi összerakható
vásározói, piaci felszerelés tartozékaival.
Érd.: 30/621-0830.
Fontos Önnek szerettei, vagyona,
vállalkozása biztonsága? Szeretne ezért a
jelenleginél kevesebbet fizetni? 12
biztosítótársaság kínálatából választhatja ki
2&#"8% )1@@&9"84"#"#+'f&gU#"'=;&#2)10=;
$1##2#)/.G%&$28!/ =;&0.2)92%&4"#"#+00(8=;
8(6<1:9F=@%.'/0>'10/);& !?8*><6( .'1:2)
stb.) Kovács Gábor a Biztonság Bróker-
71.@%.'/0>'10&)3.$"'>'+<",&J[\`Jh[`^I`_
NYÁRSAPÁTI TÜZIFA TELEP ÁRA-
JÁNLATA: akác vékony akác (guriga) akác
hasítva bükk (guriga), bükk hasítva nyárfa
g8?:%82i& !1:42&720>'$2,&U:*")#+* %&2.&-jZKP
bisztróban vagy a 20/910-6746
BX-Wk&^_J&#&$%##2 !&@/<#":;&hd&9`&'":A#"'F
82.*2018%&(6A#"';&$2#29% '&^;I&7")'1:&'":A#"'F
bekerített szántó villany és kúttal és 1,2 h
'":A#"'F&0.1 'G&$%##2  !2#&)A#3 =)A#3 &%0
eladó.  Érd.: 30/3679627
ELADÓ Nyársapát külterületén 2, 5 hektár
Ie;&]_&-M&(:'()F&#"8"#+;&$2#29% '&T!1:0261'
)A#'":A#"'&`,e`J&9`&'":A#"'F&'2 !2&% 82'#2 ,
Érd.: 20/531-38-51; 70/280-12-18
Borvásár a Füle Családi Borászatnál
T!1:0261';&M":'"0&*F#+@" ,&L% +0(8%;
valamint tájborok (fehér, vörös, édes és
száraz) kaphatók kimért és palackos
)%0.":"#(0@" ,&U:*")#+* %&bA#"&W( "0 (#
lehet az alábbi telefonon: 30/415-1452.
-&M2610&*F#+@" &'2 !2&``I^&9`&0.1 'G
'":A#"''"#;&$2#29% '&2&Q2)&*F#+@" &[_[h&9`
gyümölcsös faházzal eladó Érd.: 30/23-66-
247
Építési telek (976m2-es) a Széchenyi utcában
"#2*G,&P:1 !1:,N&_JJ,JJJ,=&b',&U:*")#+* %&2
Piszkés u. 2. szám alatt lehet. Tel.: 707-298
Családi ház, valamint telek vízzel, villannyal
eladó a József A. úton. Érd.: 389-096, 70/416-
0178-as telefonszámon lehet.

HIRDETÉS

Gázkonvektorok, kerítéslécek és mobil
kemence ELADÓ! Szmatona József: 30/ 262
 36 19
ELADÓ tavaszi ültetésre tuja csemete!
U:*")#+* %&R.92'/ 2&lG.0"4 (#&#"7"'&2&J[\IJ
262 36 19-es számon.
BX-Wk&_;_&72&'":A#"'F&8!A93#5030;&$>.;
villany van. Tel.: 30/2196685
Betegség miatt ELADÓ 2*3 méter mobil
0.":0.19/0;&%##"'$"&6%7" +&)/50%,&K2#2<92:G
BTN-160 típusú. 250 literes tartájú házi
(6>'(0F&6":9"'".+8(6,&`dJ&59&9? )20.(=
#"00(8F&)/9@% 1'/:,&U:*")#+* %&#"7"'N&`J\
417 87 87
RA:8+0" &B#2*G&D"8#(*" &2&)3.6/ ''G#&_
percre két egymástól különálló ház közös
udvarral. Érd.: 0631-3123462
Eladó 1100 m2-es telek az Iskola u. 11. szám
alatt valamint összkomfortos nagy családi
ház, melléképületekkel a József Attila úton.
U:*")#+* %N&J[\`J\hh]=IJ]^,
Eladó egy új állapotú kapálógép valamint 1,5
($"0&62#/'26% 50%&)%0)?'!2&0.":"'+&82.*1'
keres. Érd.: 06/30 685-59-29.
BIOPTRON fényterápiás kézi készülék eladó.
Érd.: 06/70 637-9832
ELADÓ a Szövetkezeti u. 18. szám alatt
családi ház földterülettel. Érd.: 701-923
RA:8+0" &BX-Wk&"8!&)"''+&0./@10;
konyhás, spájzos, félkomfortos, gázos lakás
melléképületekkel, valamint földterülettel a
József A. úton. Iá.: 2.500.000.- Érd.: 06-70/
2092601 vagy 53/350-767
ELADÓ Nyársapát, Hatodik d. 2. szám alatti
tanyás ingatlan. Érd.: 53/715-672-es tele-
fonszámon lehet.
Morzsolt kukorica Eladó! Érd::06/305651298
ELADÓ 3 szobás összkomfortos családi ház,
csendes környezetben lakható mellék-
épülettel a Nyársapát, Kun I. u. 6. szám alatt.
Érd.: 06/30 602 24 02
Eladó 3 szobás összkomfortos családi ház,
külön bejáratú lakrésszel a Dózsa Gy. u. 30.
szám alatt. Érd.: 18 óra után a 06/70 70 55 645-
ös számon lehet.
M"*$".+&1:/ &6"*%)F:;&92 %)F:;&9F)3:39
készítés! Kérésére házhoz megyek akár
hétvégén is. Bejelentkezés: 06/70/576-6859
Balogné Ritánál lehet!
Eladó édes hagyma 300 Ft/kg áron Bakos
Ferencné Nyársapát, Felszabadulás u. 11.
Építési telek villannyal, fúrott kúttal a Dózsa
Gy. utca 12. szám alatt ELADÓ. Érd.: 53/378-
463 valamint 06/20 32 42 840-es tele-
fonszámon lehet.
BX-Wk&"8!&*2:2@&A$"8&"#"<F& (9"'
gyártmányú öntvényes kályha! Érd.: 30/ 262-
3619
ELADÓ egy franciaágy, lovaskocsi, egy
darab lószerszám, valamint szabados széna.
Érd.: 06/20 28-76-822

H IRDETÉS

Q1##2#? )&)%0"@@&)+9F$"0&9? )1)2';
'"'+4"#H<>'10';&502'/: 1.10';&@?:)/#10';&$>.=
(0&$%##2 !0.":"#(0';&7/9#/).2'%&7+0.%8"'"#(0';
laminált padló lerakását, lakatos munkát,
gipszkartonozást korrekt áron.
U:*")#+* %N&J[\`J&_[h=h`=`Im&J[\IJ&`hd=_^=e[
aH0$(':2&(#+& !?0.%)&BX-WkMn&U:*,N&J[\]J
 323-89-71
b:%00" &$18/''& !1:42&'F.%42&:" *"#7"'+,
Gurigában: 1200 Ft/mázsa. A házhozszállítás
díjtalan!
U:*")#+* %N&j2'2)%&b":" 5;&`J\heh=`^`],
BX-Wk&)/ !72&(0&0./@2@H'/:,&U:*")#+* %
lehet: 06/70/416-0178, vagy 389-096
ELADÓ 2 fotel, dohányzóasztal és vegyes
50":(6,&U:*")#+* %&#"7"'N&J[\IJ\e_I=[[^I

A NYÁRSAPÁTI
HÚSBOLT AJÁNLATA

*+,-.//+012345/62
- házi hurka - kolbász
- házi disznósajt, májas
- szalonna félék
- sült házi zsír
*+0373-018+/9:-;9
   kolbászok
- savanyú káposzta,
  savanyúságok

  Minden héten más-más akció!
- kolbászhús, formázott
++/6<2;+=3>-3<?3@4301
- sózott bél kapható

 Erzsébet utalványt elfogadok!

HELYESBÍTÉS

A hetven év felettiek karácsonyi csomag-
<17/.&2&)(6$%0"#+'"0'A#"'&'28<2%&%0&7/..1=
járultak egy havi tiszteletdíjukkal. Nekik is
köszönet érte,és elnézést a tévedésért.

 Miczi Flóriánné



NYÁRSAPÁTI  HÍRMONDÓ
KIADJA : Nyársapát Községi Önkormányzat
A!$!$'(+%BC&D : Kis Miklós polgármester
A'(E!F%!(E"' :
(E!F%!(E"'GBEH""(IJ : Nagyné Kovács Éva, Regdon

 Jánosné, Vígné Kerekes Magdolna, Víg Károly
FOTÓK : Víg Károly
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu
-&^_^,&RSZLKkX&MBSWYWYBT&-&aoVLpTWk&KBXlBR

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.
&&&&&&&]JJ&6(#*1 !@2 &9"8<"#" +&PTqrBTBR&'1<()/.'2'G&)%2*$1 !n

2003. februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

 B IRKÓZÁS

-&T!1:0261'%&R.2@2*%*+&RB&4"@:?1:&^[=1 &0./9@2'/ &2.&/:0.18/0
0":*A#+&0.2@2*4/810H&:2 80/:$":0" !" &$"''&:(0.'&c?*26"0'" ,
Sajnos Kecskeméti Krisztián csak a 38 kg-ban indulhatott, mivel
"@@" &2.&($@" &2&0":*A#+) (#&2&#"82#0G&0H#!50/6/:'/'&2&I_&)8=/'&"#
törölték. Így is szép eredmény ért el a nála nehezebb ellenfelekkel
szemben, és végül a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

 !"# $

Pap Attila, Pap Ferenc

AUTÓK  A GOKARTPÁLYÁN

`J^I,&<2 ?1:&`[=1 ;&$%0./ !#28&)"*$".+&%*+<1:10%&)3:A#9( !")
között rendezték meg a Ceglédi Autóbarátok az autós-motoros
A8!"00(8%&$":0" !'&2& !1:0261'%&c/8 1:&q/)2:'&j2:)@2 ,&B#0+:"
0./)2'#2 &7"#!0.>  ")&'F %)&"8!&2?'G0&A8!"00(8%&$":0" !'&8/)2:'
61#!1 &:" =*". %;&*"&2.&"0"9( !" &:(0.'$"$+)&$%00.2<"#.(0"%@+#
is kiderült, hogy ez a pálya nemc 2)&8/)2:'/);&72 "9&2?'G);&0+'
motorkerékpárok versenyének helyszínéül is kiválóan megfelel.
A nemrég meghosszabbított pálya 804 m hosszú, 5-6 m széles,
:" *)>$A#&'"57 %)10&$/ 2#$"."'(0F;&"9@":'&(0&<1:9F$('&($0.2)'G#
4A88"'#" A#&"8!2:1 '&)"9( !" &6:G@1:2&'"$+,&-&#"8'3@@
:(0.'$"$+&2::2&0.19>='/'';&7/8!&2.&%*+":"*9( !")&2&:(0.'$"$+
<1:9F$")&9(:"'"&(0&'"#<"0>'9( !"&0.":% '&2#2)?# 2)&92<*;&*"&2
61#!2&2*/''0182%&(0&2&:(0.'$"$+)&:?'% <2;&$"."'(0%&'?*102&2#26/02 
:1514/#'&2&626>:4/:91:2,&R/)0./:&"#+4/:*?#';&7/8!&"8!&)%0"@@;

jóval agilisabb autót egy nagyobb, nehezebben forduló
8!+.3''&#";&9% '&27/8!&2::2&%0&2)2*'&'3@@&6(#*2;&7/8!
hasonló méretbeli kategóriájú autók közül a fele ak-
)/:2&'"#<"0>'9( !F&2?'G&8!+.3'',&L% *".")&#">:101$2#
csak azt szerettem volna érzékeltetni, hogy egy ü-
gyes, az önmaga és az autója képességeit tökéletesen
%09":+;&:?'% /0&0/4+:&)3  !" &#"8!+.7"'&"8!&"0(=
#!"0"@@ ")&'F +&2?'G',&-&$":0" !&#"@/ !/#>'101:2
0.1:2.;&7F$30&%*+@" &)":A#'&0/:;&*"&"8!&72$20;&50H0.G0
pálya kétségkívül sokkal jobban próbára tette volna a
:(0.'$"$+)&'?*101',&a2&"8!&%#!" &'"57 %)2%&'?*10'
%8( !#+&61#!1';&<G&%*+":"*9( !'&"#(:$";&)%50H0.10;&7%@2
 (#)A#&0%)":A#&'"#<"0>'" %;&2))/:&$2#G0.> F#"8&<G$2#
nagyobb biztonsággal tudunk majd megoldani egy, a
9% *"  26%&)3.#")"*(0@" &"#+4/:*?#G&$"0.(#!"0
forgalmi szituációt is. Ehhez viszont sok-sok gyakor-
lásra, képességeink fejlesztésére van szükség, amire
egy ilyen baráti hangulatú megmérettetés kiválóan
alkalmas.Nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy nem a
)3.H'%&)3.#")"*(0&2&9"84"#"#+&7"#!0.> &2::2;&7/8!
valaki kipróbálja saját és az autója tudását, határait:
erre a célra kiválóan alkalmas ez a pálya! Több ilyen
rendezvényre lenne szükség: a helyszín adott, és
9"84"#"#+&0.19H&(:*")#+*+&"0"'( &@1:9%)/:&9"8=
%09('"#7"'+&"8!&%#!" &A8!"00(8%&$":0" !n

/Megjelent a Ceglédi Panoráma febr. 6-i számában/
Dr. Süveges Péter

Személyi jövedelemadója 1%-os  felajánlásával
támogathatja a

)K:-/;7:0.+(9;L;?.?1+(76-0+!>K3/M@3030 is,
ha ezt teszi adószámunk:

19182573-1-13
M30.3 <A)N&R,B,&$"."'+0(8"

12. oldal


