
KÖZSÉGI MAJÁLIS MÁJUS 1- JÉN

Nyársapát Község Önkormányzata az
 !"#"$%& '( #$()*+,!-),$. ,/ #0$1 2

majálisát a Szarka-kúria udvarán.
34!5*6'$ !$'4#4* ,$7"#"8*'%#%** !9
sütögetéssel, szórakozással ezt a
. 1%!( 5"! 2$*#%:$5)&)*#0$,):+5;

Várjuk a civil szervezeteket, baráti
társaságokat, családokat.

 !"#$%&'%#()*$+,+-.'+$/01+'23"/2'0232##$+'-'45623"*$%&
házban vagy a 06/70/430-4565-ös telefonszámon.)

Programtervezet:
10 órától: -'7"#"82392+'237:;3-3(%-
11-19 óráig:ingyenesen használható játékpark:

eurobunge, trambulin, pedálos gokartok
Ebéd után szórakoztató programok:

-/<72%.$%='+$#4562%'7:;3-3+:#(%
lufi hajtogatás
Nusika magyar nótákat énekel
a Nyársapáti Népdalkör és vendégei a
<%24"&'>9?);96&/(;'@$A*-3+?/'$%'-
Kartali Népdalkör fellépése
Releve Táncstúdió bemutatója
Óvodások táncai
a ceglédi Tetz AMI diákjainak táncai
a Nyugdíjas Tánccsoport néptánca
-'!23)"..'.()<<%:A:/.'B24,.-.C0-
a Cool Style 90’hip-hop csoportja.

Este: Bimbó Brigi és Kurucz Niki régi
slágereket énekel
24 óráig Dj Bero, Füle Albert zenéjére
.()<:38-.)-+'-'0232)3$6"+D

E'/$%#32.2%'A/:;/-4:.'-'8&/*2.".(B3(+/-'+&82392#2..
plakátokon olvashatják.

E'4-0(3&%/-'4&)*2)'$/*2+3"*".'%#2/2.2..23'6(/,)+F

GAZDAKÖRI  TÁJÉKOZTATÓ  FÓRUM

A Nyársapáti Gazdakör Egyesület az idei évben már második
alkalommal rendezte meg gazdaköri tájékoztató fórumát a
G#-/+-'H&8(39'H5623"*$%&'I?#A:).B-)D'I&%'H&+3C%'A:3;(/J
42%.2/'K/'+?%#?)."02',.()'-#'LMN'O-)+'+$A6&%232.$B2)
I:6(<%'>(B:/'-#'-;/(/7&)-)%#P/:#(%&'3282."%$;2+/"3'.-/.:..
23"-*(%.D'E'+?62.+2#"'A:).B-)'!:/;(<%'O$3-'%#-+24B2/'-
H2/+-).&3'O-)+'-#'-;/(/&,4'3P#&);7&)-)%#P/:#(%&'3282."%$;2&.
vázolta fel a megjelenteknek. Az egyebek napirendi pont-
jában a szamócatermesztéssel kapcsolatos olaszországi
szakmai úttal kapcsolatos tájékoztatót hallhatták. Varga
Balázs (volt falugazdászunk) a Magyar Agrárkamarai
G#-+.-)(<%-*C'-#'&*2&'$6'42#";-#*-%(;&'-+.,-3&.(%-&/C3
számolt be. A fórum végeztével állófogadással egybekötött
kötetlen beszélgetésre került sor.

Kis Miklós polgármester
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K ÖSZÖNET ….
„Élj úgy, hogy ne vegyenek észre ott, ahol vagy, de nagyon
hiányozzál onnan, ahonnan elmész.”

 /Victor Hugo/

N-3:.-&'Q(%#3C)$'RSSTD'-,;,%#.,%'UJ0$."3'3(..-'23'-'VGW@XY
ÁMK igazgatói feladatait községünkben, majd 2012. decem-
ber 31-én nyugdíjba vonult.  Az elmúlt 5 és féléves munkája
%:/()'%:+-.'.2..'C6:*()+='&%+:3()+='45623"*$%&'8(#,)+
%#P)6:)-3-%'45+?*$%$$/.D'M2/6%#2/5='.,*-.:%'$%'323+&&%42/2.2%
munkájának sok mindent köszönhet településünk. Tudni illik
a pedagógus pályáról, hogy nincs még egy munka, ahol ennyi
-'+,*-/<='8&(B-6-3C'2/"72%#P.$%='*2'&392)'%:+'%&+2/='2))9&
ajándék, kellemetlen és kellemes meglepetés éri az embert.
Nincs még egy munka, ahol ilyen nagy hatása lehet egy-egy
jó ñ vagy jókor kimondott ñ szónak, esetleg egy-egy rosszul
vagy rosszkor mondott szónak. Nincs munka, amely ennyi
azonnali sikerrel kecsegtet, és nincs egyetlen munka sem,
amelynek a valódi hasznát csak évek, esetleg csak évtizedek
4K36-'3(.8-.0,+D'E'A2*-;C;,%&'4,)+(.'-'<%2)*2%'2%"8?#
3282.)2'8-%:)3P.-)&D'E'<%2)*2%'2%"='-4239'0C'%:+(&;'.-/.=
áztatja a földben megbújó magokat. Azok magukba szívják a
)2*62%%$;2.='$%'+$%"BB'2#$/.'-#.()'-+(/'%#(/-#%(;'&*20$)'&%
+$A2%2+'.2/4"/2'7:/*,3)&D'Z%,#%-'B1%#+2'3282.')2623$%$/2'-
családján belül is, hiszen lányát és fiát is jogásznak taníttatta.
Én személy szerint is hálával tartozok pedagógiai
.26$+2)9%$;$$/.='8&%#2)'H&+&'7&-4'723%"7:+K')$42.'.,*(%()-+
-3-A0-&.'-#'"'%#&;:/K'$%'+?62.+2#2.2%'.-)P.(%()-+'+?%#?)82.&D
Ceglédi lakosként is mindig szívén viselte a nyársapáti
családok, gyermekek sorsát.

Az önkormányzat a polgármesteri hivatal dolgozói, vala-
4&).'-'+$A6&%23"J.2%.132.')26$B2)'%#2/2.)$)+'42;+?%#?))&
tevékeny, lelkiismeretes és kiváló igazgatói munkásságát.

Kis Miklós polgármester

HELYI  V ÉDELMI  B IZOTTSÁG

K ÖZLEMÉNYE !

I$/01+'-'M&%#.23.'Q-+:%%(;:.='8:;9'-'.-)9-6&3(;B-)'$3"+=
&332.62'2;92*13'(33C'(33-4A:3;(/:+'/2)*+P613&'&*"0(/(%%-3
kapcsolatos veszélyek elleni védekezése érdekében, fordít-
sanak fokozott figyelmet egymásra, szomszédaikra.
E42))9&B2)'-'%#:+(%:%.C3'23.$/".'$%#323)2+='J'K;9'4&).
0(/8-.-.3-))('6(3.',.-+='+/C)&+,%'B2.2;2;2+'6-;9'&*"%'24J
B2/2+'B2#(/+C#(%-='+?#45%#:3;(3.-.(%'+&4-/-*(%-'%.BD'[
%2;P.%2)2+'$%'0232##$+'-#.'-#'-3(BB&'23$/82."%$;2+2)\
@-;9+"/?%']2)*"/+-A&.()9%(;\

53/351-776
@-;9+"/?%'^)+:/4()9#-.&'M5#:3.CA-/-)<%):+%(;\

53/352-972
Dr. Nyíkos Tamás a Helyi Védelmi Bizottság elnöke:

20/432-4045
N2."'Y+:%'-'_239&'`$*234&'O&#:..%(;'/272/2)%2\

20/278-6333

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG
FIGYELMÉT, HOGY NYÁRSAPÁT

KÖZSÉGBEN

3<=>?@ABC?3  TARTUNK!

A vizsgálat ideje naponta:
május 2. csütörtök: 11 órától 14 óráig
május 3 péntek: 8 órától 13,30 óráig
4(0,%'aD'8$.7" 12 órától 18 óráig
május 7. kedd: 8 órától 13,30 óráig
E'.1*"%#5/$%'82392\

G#-/+-'H&8(39'H5623"*$%&'$%'G#-B-*&*"+?#A:).
Nyársapát, Szarka Mihály u. 7.

G#24$39-#:):%P.C'&;-#:36()9.='MEb'+(/.9(.'$%'-#'23"#"
$6B2)'+-A:..'.1*"%#5/"'&;-#:3(%.'8:##-'4-;(6-3F

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

FELHÍVÁS

Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, hogy
2013.04.16-án

-'6(/-)*C%'$%'-'<%2<%24"=J+&%;92/42+
6$*")"&'.-)(<%-*(%:+'234-/-*)-+'$%'-

+?62.+2#"')-A
2013.04.17- én szerdán

-'42;%#:+:..'&*"A:).:+B-)'32%#)2+
megtartva.

3'4(%-5#6+'74,8#6,,%9%.#75:2-2
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

SZÍNES PROGRAMOK VALÓSULTAK MEG A
DEFGC=H9$D?EI>H9$JKLB?MNL3H$H?OPGLOQMJ
ÉS ÓVODÁKBAN AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV
TÁRSADALMI MEGÚJULÁSI OPERATÍV PROG-
RAM KERETÉBEN.
2013. március 08.
Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív
;!<0!.=#()!),5>)-#3')=2#*?+'50#@-(<!=4-1+.,.#49,.9
-1)!,#A#*5'+'50B#5'#*<=C),)-&%.D)/9)'+,2#;!<0!.='<!<+.,
” ( TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR-2010-0075) félidejéhez
érkezett.
E#C!</)(,>)-#(?+!)=F(?:2#8.,#<(,.,4'%#%-,5+=5-1#G
3)095:)-H#3')=2-#5'#I14!'.C4,<-#G#.+#)9,)9,#?,#8J-.C
.9.,,#'+K-)'H#'+.>.:%:2'#C!<0!.=<(.,#7.9J'K,<,,#=)0"
A ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskolában „ Ismerd meg
hazádat” természetjáró szakkör keretében a magyarországi
világörökség helyszíneit látogatták, illetve látogatják. A  nagy
élmény mellett olyan ismeretekre is szert tettek, amelyek a
hazafias érzések egyik forrása is lehet. Az ének-zene
meghatározó az iskola életében és a program pluszként
42;.2/24.2..2'-#.'-'3282."%$;2.'&%='8:;9'-'.-),3C+'-#'2;91..
éneklés örömét élvezhessék a délutáni órákban. Az irodalmi
színpad, a „játszva ügyesen” foglalkozások gazdag és színes
%#-B-*&*"%'A/:;/-4:+-.'B&#.:%P.:..-+'-#'&%+:3-'.-),3C&'%#(4(/-D
E'<%24"&'@272320<%'c6:*(B-)'-')2623$%'%:/()'8(/:4':39-)
terület volt, melyre nagy hangsúlyt fektettek a program során
is. Három napos program keretében az egészséges táplálkozás,
a mozgás és a természetvédelem kapott kiemelt szerepet. A
régi mesterségek szakkörben a népi hangszerkészítéssel, a
fazekas mesterséggel, kosárfonással ismerkedtek a tanulók.
E'A(39(#-.'3282."%$;2.'-*:..'-#'C6:*-J<%-3(*'+-A<%:3-.
építésére is.
A nyársapáti Erdei Ferenc Általános Iskolában színes szüreti
mulatsággal idézték a régi népi szüreti hagyományokat.
I$#4562%'7:;3-3+:#(%:+:)'&%42/+2*.2+'-'.-),3C+
)$A456$%#2+'$%'&*"%'24B2/2+'%2;P.%$;$623'-'+:%(/7:)(%%-3=
agyagozással, mézeskalács sütéssel.
Tavasszal a program folytatódik és a 2012/13-as tanév
6$;$&;'+2*62#"'723.$.232+2.'.2/24.'-88:#'&%='8:;9'4&)*2)
&%+:3(B-)'42;6-3C%,30:)'-'72)).-/.8-.C%(;'-#'-#.'+?62."
években.
V%24"'I?#%$;'^)+:/4()9#-.-
VP4\'RTUd'V%24"='N2."7&'G()*:/',.<-'UD
Telefon: +36 (53) 392-001
E-mail: polgarmester@csemo.t-online.hu
Honlap: www.csemo.hu

EBOLTÁS
Mint eddig minden évben, 2013-ban is sor került községünk-
B2)'-#'2B2+'62%#2..%$;'2332)&'+?.232#"':3.(%(/-D
^%%#262#2.$%2%'7:/4(B-)'4(/'.?BB'82392)'$%'.?BB'&*"A:).J
B-)')9P3.'3282."%$;2'-';-#*(+)-+='8:;9'+,.9(&+-.'B2:3.-%%(+D
Sajnos ebben az évben eddig még nagyon kevés ebtartó élt
-'3282."%$;;23='&332.62'.2..'232;2.'.?/6$)9&'+?.232#2..%$;$)2+D
I$/2+'4&)*2)+&.='8:;9')2'7232*+2##2)'42;'2//"3='8&%#2)'-
62%#2..%$;'$32.62%#$392%'72/."#"'B2.2;%$;='-4&'2;9-/().
veszélyeztet állatot és embert is!

Az utolsó PÓTOLTÁS
2013. április 14. vasárnap

9 ñ 11 óráig lesz a Szarka-majorban .
Az az ebtartó, aki nem oltatja be kutyáit, szabálysértést követ
el, amelynek komoly anyagi következményei lehetnek.
e302)2+'-'AC.:3.(%'3282."%$;$623F

Nagyné Kovács Éva

KÖSZÖNET

A márciusi Hírmondóban megjelent cikkem után örömmel
tapasztaltam, hogy kérésemre újabb adományok érkeztek. A
+?62.+2#"'%#24$392+)2+'%#2/2.)$4'+?%#?)2.242.'+&7202#)&D
Kis Miklós polgármester úr 3 db ónémet széket vásárolt a
ministránsok számára.Cseh József és felesége Ildikó, Pásztor
János és felesége Rózsika, Nagy Balázs és felesége Gabika
A$)#.'-*:4()9:#.-+D'f;9'%&+2/13.'dg'4$.2/'%#")92;2.'6(%(J
rolnunk.Tóth Tibor igazgató úr Teréz anya arcképének
festményét adományozta.Varga Dániel végezte el a padok
lábazatának átalakítását. Bimbó Pál, Kovács István és Bakos
Ferenc minden kérésünket teljesítették, ötleteikkel támo-
;-..-+D'I&%%)$'N&/:%+-'-'.2/P."+'B2%#2;$%$B2)'%2;P.2..D
E'.24A3:4'8K%6$.'23"..&')-;9.-+-/P.(%(.'I:/4()9'h%.6())$=
Bakos Ferencné, Bimbó Istvánné végzete el. Sok ember
összefogásával, segítségével az ünnepekre megszépült a
templomunk.
Örömmel tölt el, hogy községünkben sok emberben él még az
összefogás öröme a szépért és a jóért.
Kívánom, hogy ezek a szép emberi tulajdonságok még sokáig
megmaradjanak és az összefogás örömét adják át a fiatalabb
generációnak.

Benkó Jánosné

K ÖSZÖNET

Köszönetünket szeretnénk kifejezni körzeti megbízottunk-
)-+='>9"/&'>(B:/)-+='-+&'4,)+(0-'%:/()'-'B23.2/132.&'&);-.J
lanok mellett nagy hangsúlyt fektet a külterületi ingatlanok
7231;9232.$/2'&%D'bC'$/#$%'.,*)&='8:;9'-'.-)9(+:)'$3"'24B2/2+
sorsát is szívén viseli. Hálásak vagyunk figyelmességéért és
"%#&).2'4,)+(0($/.D

Berei Róza és Ifj. Farkas Albert
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TÁJÉKOZTATÁS
-'b(/(%&'L+4()9&/:*-'45+?*$%$/"3

M(0$+:#.-.:4'-'M&%#.23.'1;97232&)+2.='8:;9'-'@-;9+"/?%&'b(/(%&'_&6-.-3'L+4()9&/:*-&'L%#.(39-'RSUdD'72B/,(/'UJ."3
+$.45%#-+:%'4,)+-/2)*B2)'7:;-*0-'-#'1;97232+2.D'E#'1;97232+'-#'2;$%#')-A:%'1;9&).$#$%'3282."%$;$.'+&8-%#)(36-'/2;;23
8 órától este 20 óráig folyamatosan jöhetnek ügyet intézni.
Megvizsgáltuk a Volánbusz járatait, amelyek biztosítják a Járáshoz tartozó két település Kocsér és Nyársapát lakói számára
is az egész napos ügyintézés igénybe vételét.
Néhány szó a jogszabályi változásokról:

E'62#2."&'2);2*$39'7:/4(.,4-'&;-#:*:..'-#'W,/CA-&'i)&CB-)'8-%#)(3-.:%8:#='-4&'-';9-+:/3-.B-)'-'+13?)B?#"'+-.2;C/&(+
 E='O='V'%.BDj'+&B"6P.$%$.' OU='OR'%.BDj'0232).2..2D'E#'K0'.PA,%K'62#2."&'2);2*$392+'32;9(/.(%(.'-'IWI'I_'-'/2)*23+2#$%$/2
(33C'RS')-A' A3,%#'A:%.(#(%&'&*"j'-3-..')24'.,*.-'236$;2#)&='-4&'-#.'2/2*4$)92#.2='8:;9'6&%#:)93-;')-;9'42))9&%$;5'23+$%#13.
engedély érkezett hivatalunkhoz.

2013. március 1-je óta az okmányirodai osztály ellátja A magyar állampolgárságról szóló 1993.évi LV. tv. módosítása alapján
állampolgársági feladatokat,az alábbiak szerint:

a magyar állampolgárság megszerzése:
honosítás, visszahonosítás, nyilatkozatok
-'4-;9-/'(33-4A:3;(/%(;'42;%#5)$%2\
lemondás
a magyar állampolgárság igazolása:
-állampolgársági bizonyítvány kiadása

I$/2342+2.'-#'23"P/.'7:/4-)9:4.-.6()9:)'62%#1)+'(.='-'%#1+%$;2%'4233$+32.2++23'2;91..D'I:<%$/'$%'@9(/%-A(.'+?#%$;2+B2
kijáró ügysegéd ilyen irányú kérelmeket nem vehet át .

E#'&332.$+/"3'%#C3C'UkkSD'$6&'lVhhhD'.?/6$)9'4C*:%P.(%(.'+?62."2)'&332.$+42).2%'-'amD'$32.$6$.'B2.?3.?..'A:3;(/'%#24$39-#:):%P.C
&;-#:36()9'&/().&'+$/2342='8-'K.326$3323'6-;9'+(/.9-7:/4(.,4K'62#2."&'2);2*$33923')24'/2)*23+2#&+D'I:/(BB-)'-'TSD'$32.$6$.
betöltött polgár személyazonosító igazolvány iránti kérelme volt illetékmentes.

E#':+4()9&/:*-'%#-+4-&'&/()9P.(%(.'6$;#"'IWI'I_'%#2/6)$3'RSUdD'$6B2)'.:6(BB'B"613.'-#'WJ1;9&).$#$%'3282."%$;2D
nWOWG'1;9%2;$*2.'-#'1;97$3+-A,'-#:):%P.C6-3'/2)*23+2#"'1;97232+'6282.&+'&;$)9B2'-'www.kekkh.gov.hu keresztül.

E#':+4()9&/:*-'1;97$36(/C'.2/4$B2)'1;97$3'23$;2*2..%$;&'+$/*"P6'+2/13.'+&82392#$%/2='-42392)'6(/0,+'-#'1;97232+
ügyintézés javítására vonatkozó javaslatait, észrevételeit.

TÁJÉKOZTATÁS
-'_-.C%(;&'L%#.(39'45+?*$%$/"3

E#':%#.(39'233(.0-'-'b(/(%&'_&6-.-3'&332.$+2%%$;&'.2/132.$82#'.-/.:#C'.232A13$%2+/2'-#'-3(BB&'7"BB'1;9<%:A:/.:+-.\
a) 2;92%'%#:<&(3&%'&;-#;-.(%&'1;92+' &*"%+:/K-+'0(/-*$+-='2;92%'(A:3(%&'*P0-+'42;(33-AP.(%-j=
b) 2;92%'+?#;9C;9233(.(%%-3='2;$%#%$;1;9&'%#:3;(3.-.(%/-'0:;:%,3.%(;;-3='6-3-4&).'-'8-*&;:)*:#:..-+'233(.(%(6-3'?%%#271;;"
eljárások,
c) egyes menedékjogi eljárások és adatkezelések, valamint idegenrendészeti feladatok,
d) -'6(%(/:+-.='A&-<:+-.'$%'-'B26(%(/3C'+?#A:).:+-.'$/&)."'2;92%'8-.C%(;&'0:;+?/?+';9-+:/3(%-=
e) egyes kommunális igazgatási feladatok (pl. temetkezési szolgáltatások engedélyezése),
f) +,3.,/(3&%'?/?+%$;;23'BP/C'3232.2+2.'$/&)."'B20232).$%'+?#3$%2'-#'&332.$+2%'4K#2,44-3=
g) rendkívüli szünet elrendelése nevelési, oktatási intézményben, eljárás igazolatlan iskolai mulasztás miatt,
h)   gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl az állami intézményfenntartó
+?#A:).='$%'-'.-),3C'3-+C82392='2))2+'8&()9(B-)'.-/.C#+:*(%&'82392'%#2/&).'&332.$+2%'.232A13$%&'?)+:/4()9#-.'02;9#"02
számára,
&j'''23/2)*23&'$%'7231;923&'-'.-)+?.232#2..%$;'.2302%P.$%$.='-'%#-+$/."&'6&#%;(3-.:+:)'6-3C'42;0232)$%.='.:6(BB('-'%#-+$/."&
6$324$)9'-3-A0()'-'42;72323"')2623$%&J:+.-.(%&'&).$#4$)9B2'.?/.$)"'B2P/-.(%.=
j)    a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal ellátja a tanköteles tanuló
igazolatlan mulasztása esetén a törvény vagy kormányrendelet által feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat,
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+j''-#'(33-4&'&).$#4$)972)).-/.C'+?#A:).'K.0()'-'.-)+?.232%';92/42+2+/"3'62#2.2..')9&36().-/.(%.'42;+13*&'-'3-+C8239='2))2+
hiányában tartózkodási hely szerint illetékes általános iskolának,
l)  érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok,
4j'.-)+?.232%'.-),3C+'.-),34()9&)-+'+137?3*?)'.?/.$)"'7:39.-.(%(.')9&36().-/.(%B-)'62#2.&=
)j''%#-B(39%$/.$%&'230(/(%/C3='-'%#-B(39%$/.$%&')9&36().-/.(%&'/2)*%#2//"3'%#C3C'RSURD'$6&'hhD'.?/6$)9='6-3-4&).'-'6$;/28-0.(%(/-
6:)-.+:#C'/2)*232.2+B2)'42;7:;-34-#:..='0(/(%&'8&6-.-3='4&).'(3.-3():%'8-.(%+?/5'%#-B(39%$/.$%&'8-.C%(;'8-.(%+?/$B2
tartozó feladatok,
o)  az illetékességi területén irányítja és összehangolja a honvédelmi felkészítés és a katasztrófák elleni védekezés helyi
feladatainak végrehajtását;
Aj''B$+2='/2)*+P613&'(33-A:.='%#1+%$;(33-A:.='42;23"#"'6$*234&'8239#2.'$%'6(/-.3-)'.(4-*(%'&*20$)'%#2/62#&'$%'?%%#28-);:30-
a lakosság polgári védelmével és ellátásával kapcsolatos feladatokat;
oj''+?#/245+?*&+'-'+13?)32;2%'0:;/2)*B2)'8:#:..'/2)*+P613&'&).$#+2*$%2+B"3'7-+-*C'723-*-.:+'6$;/28-0.(%(B-)p
/j''-'8:)6$*2324/"3'$%'-'H-;9-/'_:)6$*%$;/"3='6-3-4&).'-'+13?)32;2%'0:;/2)*B2)'B262#2.82."'&).$#+2*$%2+/"3'%#C3C
törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat,
%j''2;92%'+?/)92#2.6$*234&=J'6P#1;9&=J'(33-.6$*234&'&;-#;-.(%&'1;92+='.(68"%#:3;(3.-.(%&'8-%#)(3-.&'0:;'42;(33-AP.(%-=
t)   közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatos feladatok ellátása,
u) %#:3;(3.-.(%'7231;9232.$.'233(.C'8-.C%(;&'723-*-.+?/$B2)'-#'(33-)*C'<&/+,%#&'42)-#%$/&-'45+?*.2.$%$82#'%#1+%$;2%
engedélyezési eljárás lefolytatása,
v)  hajléktalanokkal való hatósági foglalkozás,
w)  ingatlanvállalkozás felügyeleti,- és ingatlanfelügyeleti hatósági jogkör gyakorlása,
qj''4:#;(%+:/3(.:#:..'%#24$392+'3-+(%<$3K'-+-*(3942).2%P.$%&'.(4:;-.(%(8:#'%#1+%$;2%'23"#2.2%'6&#%;(3-.=
+j''A-)-%#:+='+?#$/*2+5'B20232).$%2+'+&6&#%;(3(%-
l)   a járási hivatalhoz tartozó községekben a hatósági osztályról kijáró ügysegéd feladatainak koordinálása
feladatokat.

RSUdD'(A/&3&%'[4(0,%'8C)-AB-)'+&2423.'723-*-.-&)+8:#'.-/.:#&+'-#'$/2..%$;&'6&#%;(+'32B:)9:3P.(%(B-)'6-3C'+?#/245+?*$%=
723-*-.3-A:+'(.6$.232='"/#$%2='+&:%#.(%-D

TÁJÉKOZTATÁS
-'b(/(%&'>9(48&6-.-3'45+?*$%$/"3

A Járási Gyámhivatalon folytatódnak azok a gyámhatósági feladatok ügyintézései, amelyek korábban a városi gyámhivatalnál
$%'-'02;9#"&';9(48-.C%(;)(3'.?/.$).2+D'W'%#2/&).'.28(.'-'0(/(%&';9(48&6-.-3'8-.(%+?/$B2'+2/13.'-'+:/(BB&'1;9+?/?+?)'+P613
-'6$*2324B2'6$.23='-#'&%+:3(#.-.(%&'.(4:;-.(%'%#1)2.23.2.$%2='-'<%-3(*&'AC.3$+'72371;;2%#.$%2'$%'.2/4$%#2.B2)'.?/.$)"
nyújtása, valamint a korábban mindkét hatóságnál is feladat- és hatáskörrel bíró ideiglenes elhelyezés is.
Ezért szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy a környezetükben tapasztalt, a gyermek súlyos veszélyeztetését a járási
;9(48&6-.-3:)'0232##$+='-'02;9#"+'2##23'-'8-.(%+?/&'723-*-..-3')24'/2)*23+2#)2+D
A gyermekvédelmi ellátások közül azonban egyes gyermekvédelmi támogatások (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
-#'C6:*(#.-.(%&'.(4:;-.(%j'.:6(BB/-'&%'02;9#"&'8-.(%+?/B2)'4-/-*)-+='+$/2342&+2.'-'.:6(BB&-+B-)'&%'-'.232A13$%'02;9#"0$)$3
nyújtsák be.
Természetesen a korábban a városi gyámhivatalon történt ügytípusok vonatkozásában is állunk rendelkezésükre.
W))2+'8239%#P)2'-'+:/(BB&'6(/:%&';9(48&6-.-3\'-'@-;9+"/?%='G#-B-*%(;'.$/'rD'%#(4'-3-..&'$A132.'RSkD='RUSD'$%'RSrD'%#(4K
szobái.

s;9&).$#"&)+'-'A/:B3$4-72362.$%2&+'6:)-.+:#(%(B-)'(33)-+'/2)*23+2#$%1+/2\

Nagyné Czakó Ilona ';9(48&6-.-3'62#2."
(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
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ÁLLAMADÓSSÁG

E'+?62.+2#"'<&++2.'-0()3:4'@9(/%-A(.'3-+:%%(;()-+
figyelmébe. Elgondolkodtató, amit Eperjes Károly színész,
Horváth Tihamér vállalkozó valamint Rédly Elemér katolikus
plébános megfogalmaz az államadóssággal kapcsolatban.
Az államadósság, melyet évtizedeken keresztül felhalmoztak
23"*2&)+='4239')24'<%-+')-A0-&)+B-)='*2'-#'23+?62.+2#2)*"
&*"+B2)'&%'8(./(3.-.)&'7:;0-'-#':/%#(;,)+'7203"*$%$.D
„ Széchenyi után szabadon (…mert „Az igazság szabaddá
tesz” János evangéliuma)
Aki azt mondta:  „A haza nem volt, hanem lesz!„  Mi most
talán mondhatjuk, a haza nagy veszélyben, de a haza lesz!
Remélem nem sértek meg senkit ezen gondolatokkal, mert
nem mindegy, hogy a hazáért vagy a hazából  élünk.
E'8-#($/.'$3"+'+?#13'.-3()'$/*242%'723&*$#)&'>/C7'G#$<82)9&
István adakozó szeretetét, hiszen egy évi teljes jövedelmével
indítja el a Tudományos Akadémia építését. És aztán
gondolhatunk a Lánchídra, a Duna-Tisza szabályozására,  a
;"#8-0C#(%/-='-'6-%K.'4-;9-/:/%#(;&'42;8:):%P.(%(/-='-
;"#4-3:4/-='-'%23924&A-/'$%'-'%2392482/)9C'.2)9$%#.$%
magyarországi megvalósítására, a lóversenyre, a lóneme-
%P.$%/2'$%'-++:/'4$;')24'B2%#$3.1)+'-'_&.23/"3'$%'4(%
8-%#):%'<%232+2*2.2&/"3D
Nem véletlen - mert véletlenek nincsenek - hogy az adakozó
%#2/2.2.'-3-A0-&.'$*2%-A0(.C3'>/C7'G#$<82)9&'!2/2)<."3'?/?J
költe, akinek könyvtárat, Nemzeti Múzeumot köszönhetünk.
M2/4$%#2.2%2)'2BB2)'-'4$/.$+B2)'4&)*2)+&."3')24'6(/8-.C
az adakozás, de gondoljunk csak a bibliai szegény asszony
adakozó szeretetére.  

RH?@$M@$H?3EJ$?@EBE3H$M$STOE=UA
ADAKOZÓT.

E+&)2+'6-)'7132'$%'%#P6J-;9'8-/4C)&(0-'-'0C+2*65'-*-+:#(%/-=
kérem csatlakozzon hozzánk! A vállalkozó nemcsak a
hazaszeretete okán járulhat hozzá a közösség gondjainak
enyhítésére, hanem a jól felfogott gazdasági érdeke miatt is.
A jelenlegi pénzügyi világválságból csak az a nemzet tud
;9:/%-)'23&)*,3)&'-'7203"*$%'K.0()='-4239'-')24#2.'4$/.$+$J
82#'$%';-#*-%(;(8:#'+$A2%.'0232)."%'+13%"'7://(%.='tB272+J
.2.".t'+$A2%'6:)#-.)&D'H-'H-;9-/:/%#(;'-#'-*C%%(;-&':+()
32$/.$+23"*$%&'7:39-4-.:++-3'+1#*='42392.'-'/-*&+(3&%
államadósság csökkentéssel lehet megállítani.
Széll Kálmán Terv ezt célozza és ahogy tapasztaltuk,
becslésem szerint a civil társadalom 10 %-a /1 millió ember/
+$A2%'32))2'?)4-;-='&332.62'<%-3(*0-'-'R'4&33&C'7:/&).'2;9'7"/2
jutó államadósságát megfizetni. Ha ezt megtennénk közösen
-'H-;9-/'@24#2.':39-)'62/%2)9'23")9.'%#2/2#82.)2='-4239
hosszú évtizedekre meghatározná státuszát Európában.
Ez nem alamizsna, ez nem kártalanítás, ez színtiszta nemzet
.,*-.K'B272+.2.$%='-4239'32;.?BB'8-%#):.'-'B272+.2.")2+
hozza és többszörösen megtérülve az egész nemzet minden
egy tagjának boldogulását segíti.
Rédly Elemér katolikus plébános gondolata:

Merjünk nagyok lenni, s valóban nem oly
nehéz, de legyünk egyszersmind bölcsek
is!   /Széchenyi István/

  

L/B()'`&+.:/'4&)&%#.2/23)?+'K/'&*2&'$6$/.$+23"'B2%#$*2
tudatosította bennem, hogy az ország legnagyobb terhe az
(33-4-*C%%(;D'E4&+:/'2#.'+?62."2)'-'@$#"A:).'h).$#2.
felmérést készített, hogy hányan járulnának hozzá saját
pénzükkel az államadósság törlesztéséhez, akkor sok olyan
internetes hozzászólást olvastam, hogy „majd bolondok le-
%#1)+'7&#2.)&uD'W#'-'8:##((33(%'6(3.:..-'+&'B23"324'-#.'-
kezdeményezést, amit a Hit pajzsa kitüntetés átvételekor
jelentettem be, hogy az államadósság törlesztésre felajánlok
2;94&33&C'7:/&).:.D'E'B27&#2.2..'-*:4()9:+BC3'B27:39C'A$)#/"3
nem nekem kell rendelkeznem, az a kormány feladata. Ezért
kértem meg Hende Csaba honvédelmi miniszter urat, aki
részt vett az ünnepségen, hogy tegye meg a szükséges
lépéseket.
Honnan van ennyi pénzem?
Nyugdíjas plébános vagyok, szolgálati lakásban lakom, a
)9,;*P0-4BC3'42;$32+D'i;9-)-++:/'7"&%+:3-&'.-)(/'&%'6-J
;9:+'-'>9"/&'_&..,*:4()9&'!"&%+:3()='-#':..'+-A:..
0?62*23424B"3'J'-4239',.()'-*C.'&%'7&#2.2+'['.,*:+
takarékoskodni és jótékony célokat támogatni.
Mennyien csatlakozhatnak, és mennyit adhatnak?
H&)*2;9&+1)+)2+='-+&+)2+'7:).:%'H-;9-/:/%#(;'0?6"02=
323+&&%42/2.&'+?.232%%$;1)+='8:;9'3282."%$;2&)+'%#2/&).
hozzájáruljunk az adósság törlesztéséhez. Tisztában vagyok
vele, hogy a teljes államadóssághoz képest jelentéktelen
összeg, amit adtam, és amit mások adhatnak. Inkább az
erkölcsi következményeket tartom fontosnak, a közérdek
felismerését. Akármilyen kevéssel járul hozzá valaki az
1;98?#='2##23'&%'-')24#2.&'?%%#27:;(%.'2/"%P.&D'H(%/$%#.='-+&
a közösbe önként befizet, az talán nem fog máshol elvenni
B23"32='$%'-#.'%24')$#&'4-0*'23='8:;9'-*C<%-3(%%-3'6-;9'4(%
módon azt mások megdézsmálják.
Miért fizessünk? Miért nem azok fizetnek, akik az
adósságot összehozták, akik jól jártak a rendszer-
váltással?
`&%%#-+$/*2#2+\'['H239&+'B2.?/"'6-;9'%&++-%#.C'7:;0-'?)+$).
megtéríteni az okozott kárt? Nem érünk rá arra várni, hogy
majd mások megtérítik kárunkat. Hiába okolunk egykori
6-;9'4-&'A:3&.&+,%:+-.='42/.'B(/+&'&%'72323"%'-#'(33-4-*C%%(J
gért, az mindnyájunk terhe, és mindnyájunk közös érdeke,
8:;9'4&23"BB'42;%#-B-*,30,)+'."32D'E#:+)-+='-+&+'0C3'0(/.-+
a rendszerváltással, becsületbeli kötelessége, hogy hozzá-
járuljanak az államadósság törlesztéséhez. „
Köszönetet szeretnék mondani azoknak a nyársapáti
polgároknak, akik adakozásukkal hozzájárultak templomunk
%#$AP.$%$82#D'E'0?6"B2)'%#2/2.)$)+'4$;'-'.24A3:4'23"..&
kertet is szebbé varázsolni, így kérem a lakosságot, hogy
3282."%$;1+8?#'4$/.2)'-*-+:#(%,++-3'.(4:;-%%(+
elképzeléseinket. Végül még egyszer szeretném köszönetemet
és hálámat kifejezni minden adakozónak, akik önzetlen
segítségével hozzájárultak, illetve hozzájárulnak kis falunk
%#$A13$%$82#='7203"*$%$82#D

Kis Miklós polgármester
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EG>VPFGMGL?

!:;3-30-'32')9-/-3(%(.'RSJdS'vJ:%'23"7:;3-3(%&
kedvezménnyel:

/2A13"%'$%'B,%#:%',.-#(%:+='+?/,.-+=
városlátogatások, hajóutak, szállásfoglalás,

koncert-és színházjegyek.
SZÉP kártyát elfogadunk.

Dent Tours
Cegléd, Szolnoki út 11.

T: 314 799
www.denttours.hu
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MEGÚJULT

 !"#$%$&!'$()*+,-"+).&$",/"$'0&122$"3
kávékülönlegességekkel, koktélokkal,

kedves kiszolgálással várja régi is új vendégeit a
FAHÁZ PUB a

4#/5'$6/&.)*728&+(1"9:;0'7 )<=>=?=@
Májustól, péntek esténként zenés rendezvényekkel...

Free Wifi!!!
További infó a Facebook-on : Faház Pub
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BEMUTATKOZIK  AZ ÁMK ÚJ IGAZGATÓJA

AB?C=)%/5D.>')?E&+")4#/5'$6/&)216,.'7"+)F)&7'&-"7&7
%7G,/"$'0&!&&)$)4#/5'$6/&.)H"&$"/(!')IJ,7"+K1'.))L806!(&
igazgatójának.  A kinevezés 5 évre szól.
AZ HILEM!0)&$5&!0.2)$0);,!K$3)$)%J,7"+K1'.)M/03)$)28(#,E
tár, a múzeum, és az iskolai étkeztetés.
Végzettségemet tekintve: két (tanulásban-, és értelmileg
akadályozottak) szakirányos gyógypedagógus vagyok,
 !!"#$"%& '!()*+%,$,-./%0)"!!"##%1"!+.1(23%34+*567, 
végzettségem is van.
8 "!.##%9:*7+;'*#7;%4<##")%=>%?$ 5%&(!5(@#;)%;%A"5!?& 
Losontzi István Többcélú Közoktatási Intézményben, azt
)"5"!.@."-%?$"2 5%#<BB+?5 %,$(&*B;-/%C?74")%(7$(+D
három fiúgyermeket nevelünk Cegléden.
Feladatom a fenti intézmény egységek gazdaságos irányítása,
a takarékosság szorgalmazása. A  szakmailag megújulni
2167')2!""1G/2)'7GN&1'73)$0);,!K$3)$)280%J,7"+K1')1')$
G#75%7272)1&270&7&1'1(72)M$&12!(#$**)%J28K&7&1'7)F
%7G+5.0,7)$0)15&12727&)1')M$G#!%/(#!2$&)=
Mindezek érdekében kérem a gyermekeiket óvodába járató
27K,7')'0-"+27&3)$)%J,7"+K1'.)M/0)"/&!G$&;.&)1')$0).'2!"$.
1&270&7&1'*7()51'0&),7,+) 7"(+&&727&)1')G#7572727&3)&$5&'/2
*7)$0).(&10%1(#)7G#'1G72)M/0.57(KO7.&=)<)M/0.57(K)'07%)7"+&&
&$5&/'$)'7GN&.)$0).(&10%1(#72)0$,$5&$"$()%J28K1'1&=)<
K!2>%7(&>%)%.(K7(2.)'0/%/5$)M!00/ 15M7&+3)M$%$5!'$(
4#/5'$6/&)M!("$6O/().')!",$'M$&O/2)$0)15K72"+K+2=
<0).(&10%1(#)7G#'1G72)*7"'+)%J28K1'1&)$)P075,707&.)1'
IJ28K1'.)P0$*/"#0$&)'7GN&.3)%7"#)$0)HIL)K!"G!0;.&)15.(&.3
hiszen abban rögzítjük a munkával, munkakörökkel
2$6D'!"$&!')&77(K+27&=)<0)HIL))PQIPQE7).')M$%$5!'$(
7"15M7&+)"7'0)$0);,!K/*$(3)$)28(#,&/5*$()1')$)M!("$6!().'=
Kérdéseikre szívesen válaszolok. Az intézményekben folyó
munkával kapcsolatos észrevételeikkel felkereshetnek
27KK7(21(&)RE?BE.G)$0);,!K$),707&+.).5!K/O/*$(=

Dr. Petrik Gábor Andrásné

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

MÁRCIUS  AZ ÓVODÁBAN

<)&$,$'0)F)*/5)$0).K+O/5/')(7%)70&)%>&$&O$)F)%7G152707&&
;,!K/(2*$3)"7G$"/**).')$0)-((76727&).""7&+7(=
<0);,!K/&)SO),707&+).5/(#N&O$=)<0)H"&$"/(!')IJ,7"+K1'.
Központ igazgatója ñ Dr. Petrik Gábor Andrásné ñ március
?E&+");,!K$,707&+21(&).')&7,127(#27K.2=))<),/"&!0/'
.(&10%1(#-(2)%J28K1'1&)51'0*7()*7 !"#/'!"O$3)K7)$)&$(1,
végéig tervezett tevékenységeinket nem módosítja.
Március elején részt vettünk a Kocséron szervezett
T,.!".%6./(=)U,!K/(2*;")$)28,7&270+)($G#D'!6!5&!'
gyerekek indultak csapatban: Barna Réka, Báger Roland,
Bimbó Nóra, Csáki Daniella, Dobozi Dávid, Fejes
Friderika, Kökény Milán, Majorosni Nóra, Petrik Dávid,
E,#F%G*!)*-D%H65%I*! -#D%8(!-*7%H $ "-/%C"!2?+@6#.2J
Kiss Mariann, Dobosné Lantos Erzsébet.

A sok apró nyeremény mellett egy ceglédi vállalkozó ñ a
Gyermekvilág játékbolt tulajdonosa Pákozdi Viktória  -  min-
den induló csapatnak óvodánként 25.000 forintos
ajándékcsomagot ajánlott fel. Az általunk választott udvari
játékokból összeállított csomagot azóta megkaptuk és ezúton
is köszönjük. Köszönjük továbbá Kis Miklós polgármester
S5($23)M!G#)$)(#75&7'72)D'!6!5&O$)$)*$""$G/')7"+&&.)($6!2*$(
a szorgalmas felkészülésért egy nagy tortát kaphatnak majd.
<0)7"'+)&$,$'0.)-((76-(28().')%7GD'.2!5G$&&$) !G/&)$)&1"=)<
M$,$'E'07"7').K+O/5/')7""7(157)$)G#75%727227")0/'0";2$&3
2!2/5K/2$&)21'0N&7&&-(23)$0);,;(+23)K$O2/23)1')(1M/(#)'0-"+
G#75%721,7")67K.G)$0).'2!"$)%J'!5/().')51'0&),7&&=))I/5D.>'
15-én ñ bár már nem vágytunk rá - visszajött a tél.
Azt reméltük, húsvétkor végre kisüt a nap, a hagyományos
tojáskeresést és az egyéb ilyenkor szokásos tevékenységeket
a szabadba terveztük. A tél azonban elfeledve, hogy már a
tavasznak kellene jönni, visszaköszönt kicsit. Sajnos, amellett,
hogy az országban mindenfelé komoly károkat okozott, a mi
terveinket is egy tollvonással áthúzta. A Húsvét így kissé
&1"275G7&+'3) $5'$(G!'5$)'.2757K7&&3)K7)$((/")'0N(7'7**)1'
vidámabb volt. A vendég kosárfonó sajnos nem tudott jönni
$)M;$2$K/"#)%.$&&3)K7)%/5)O;)7"+57)7"21'0N&7&&7)$)&!O/'2757'+
kosarakat a gyerekeknek. Volt tojásviaszolás, tojásdíszítés,
kreatív foglalkozások, sok dalos játék, mondóka, zenés torna
1')(16.)&/(D)F)%7"#*7)%1G)$)'0-"+27&).')'.275-"&)*7,!((.
Bimbó Brigitta segítségével. A polgármester úr személyes
 7"$O/("/'/($2)28'08(M7&+7()%.(K7()2.'G#7572)F).G$0)(7%)$
 J*7(3)D'$2)$)D'!6!5&'0!*/*$()F)K7)$((/")($G#!**).0G$"%$2
280767&&7)&$"/"G$&M$&&$)$0)7"+57)7"57O&7&&) .(!%)&7OD'!2.
figurákat. A szép kis kosarakat tovább gyarapította az SZMK
által vásárolt ajándék is. Nekik is ñ ezúton - köszönjük a lelkes
segítség nyújtást.

 !"#$%

Személyi jövedelemadója 1%-os  felajánlásával
támogathatja a

 !"#$%&"'()*+%,%-(-.)*&/#')01!2$342'2'  is,
ha ezt teszi adószámunk:

19182573-1-13
L8'08(O-2V)P=W=),707&+'1G7
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T ISZTELT  S 56789 !

Óvodánk
)AB?C=)OS(.>')CBE.G)0$,$5&$"$(>")%J28K.2=
 2013. július 1- július 12-ig összevont csoportban várjuk a
gyerekeket.
 2013. július 15- augusztus 20-ig (technikai okokból) zárva
tartunk.
 2013. augusztus 26-30-ig összevont csoportban várjuk a
gyerekeket.
 2013. szeptember 2-án nyitunk új tanévet.
Új gyerekek fogadása 2013. szeptember 2-tól 2 héten át
 !"#$%$&!'$()$0);,;(+2)*7!'0&/'$)'075.(&=

&'()*+,'-%)./01')2#3'/4#5)"!136!+7+,$

%&'( )*+,'

*5678:));<7   AZ  ÓVODA  JAVÁRA

2013. április 13-án
'0!%*$&!()A?3CB);5/&;")'0-"+.)57&5!)K.'D!E&
'075,70)$0);,!K$)'0-"+.)%>(2$2808''1G7)$0

óvoda javára
4#/5'$6/&!()$)IJ,7"+K1'.)M/0*$(=
<)57(K70,1(#57)$)*7"16+)/5$)XBB=E3
támogatói jegyet  100 forintért lehet

,/'/5!"(.)7"+,1&7"*7()$0);,!K/*$(3),$G#)$
helyszínen.

Az adományokat az évzáró ajándékaira, illetve
G#75%72($6.)%J'!55$)1')7G#)7"+$K;) .($('0N5!E
0/'/5$)G#JO&O-2=

Köszönettel: óvodai SZMK

FELHÍVÁS
ÓVODAI JELENTKEZÉSRE

Nyársapát Község Önkormányzata a 2013/2014. nevelési
1,57)$0);,!K$.)O7"7(&2701'&)$) 7((&$5&/'/*$()"1,+))4#/5'$6/&.
H"&$"/(!')IJ,7"+K1'.)L806!(&)4$6280.)T&&M!(!')U,!K/O/*$(

 2013. május 6-án és 7-én
8 és 16 óra között tartja.

 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24.§
(3)bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben
%+)='=-(>)?42'?@?'),2'=4'(A)%)B2@24?$()?@)>2+-.
napjától (2013. szeptember 1.) napi négy órát köteles
óvodai nevelésben részt venni.
Felvételre jelentkezhetnek azok a gyerekek, akik 2013.
szeptember 1-jéig betöltik a harmadik életévüket. Szabad
 15+M7"#72)7'7&1() 7",1&7"&)(#75M7&(72)$0!2)$)G#75%7272).'3
$2.2)AB?C=)'076&7%*75)?EO7)>&/(3)K7)$) 7",1&7"-2&+")'0/%N&!&&
fél éven belül betöltik a harmadik életévüket.
:7"7(&270(.)$)G#75%72)"$2;M7"#1M703),$G#)$)'0-"+
munkahelyéhez legközelebbi óvodában lehet a jelentkezési

lap kitöltésével.
Az óvodai jelentkezéshez szükséges iratok:
E))$)'0-"+)9&85,1(#7')216,.'7"+@)(7,157)2./""N&!&&)15,1(#7'
személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány (lakcímkártya),
-  a gyermek nevére kiállított (érvényes személyi azonosítót
és lakcímet igazoló hatósági igazolvány) lakcímkártya, TAJ
kártya,
-  kedvezményekre való igényjogosultság igazolására szol-
gáló iratok: (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosultságot megállapító határozat, három vagy több gyer-
mek esetén családi pótlékot igazoló szelvény, tartós
betegségséget igazoló szakorvosi papír).
-  amennyiben a gyermek nem Magyarországon született,
magyar állampolgárságát és/vagy itt tartózkodását, valamint
;,!K$.)7""/&/'/&)"7M7&+,1)&7,+).5$&!2)9$(#$28(#,.)2.,!($&3
"$2DN%2/5&#$3)Y<:)2/5&#$3)'0-"+)&$5&;02!K/'.)7(G7K1"#73
munkavállalási engedélye)
 A felvételi sorrend:
-  nyársapáti lakos,
E))8&8K.2)1"7&1,1&)*7&8"&+)G#75%723
E))M$"%!0!&&$()M/&5/(#!')M7"#07&J)G#75%723
-  testvérgyermek,
E))K!"G!0;)'0-"+2)G#75%7273
E))$)G#7K7(3)G#7'7()"1,+)'0-"+2(72).')%7G)27"")$K(.)$
"7M7&+'1G7&3)M!G#)E)$%7((#.*7()$) 15+M7"#)7(G7K.)F);,!K/'
korú gyermekének igénybe vehesse az óvoda szolgáltatásait.
A jelentkezés nem jelent automatikus felvételt az
óvodába.
<0);,!K$.) 7",1&7"5+")$0);,!K$),707&+O7)K8(&3)%7"#5+")N5/'*$(
&/O12!0&$&O$)$)'0-"+27&=
A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés
210M70,1&7"1&)28,7&+)?X)($6!')M$&/5.K+()*7"-")$)'0-"+2)E)$
4#/5'$6/&.)L808')Z(2!5%/(#0$&.)[.,$&$"):7G#0+O1(72
címezve, de az érintett óvodának átadott - jogorvoslati kérelmet
nyújthatnak be.
 
Nyársapát, 2013-04-05

Kis Miklós  polgármester

MCD078EF*:  HÁZ

„Én egész népemet fogom,
Nem középiskolás fokon
taní-
tani.”

/József Attila/

MEGHÍVÓ

P0757&7&&7"),/5>(2)%.(K7(),75'7&)27K,7"+) 7"(+&&7&)1'
gyermeket

2013. április 17-én szerdán 16 órára
KÖLTÉSZET NAPI MEGEMLÉKEZÉSÜNKRE  a

P0$52$)I.M/"#)IJ,7"+K1'.)1')P0$*$K.K+2806!(&*$=
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MÁRCIUS  15- I  ÜNNEPSÉG

Március 15-én emlékezünk azokra az emberekre, akik 1848-
ban jobb világot akartak, harcoltak a szabadságért. Március
?XE1()%.(K7()%7G7%"1270+)%$G#$5)7%*75)2!2/5K/&)&J0)$
ruhájára. A magyar szabadságharcosok 1848-ban viseltek
7"+'085)(7%07&.)'0N(J)'0$"$G!&)$)5>M/O>2!(=)\/O>2)7%"1270E
tünk, nekik tisztelegtünk azzal a szokással, hogy kokárdát
&J0&-(2)$)%7""-(2) 8"13)1')-((76'1G7&)&$5&!&&>(2)%/5D.>')?]E
én iskolánkban.
Diákjaink ismét kitettek magukért, hogy minél szebben
7%"1270M7''-(2)707()$)K.D'+)($6!(=
<0)$"';'!2)&/(DD$"3)$) 7"'+'82),75'7227"3)O7"7(7&7227"3)$0
énekkarosok pedig szebbnél-szebb dalokkal tették
felejthetetlenné a délutánt. Szeretnénk megköszönni a
 7"21'0N&+)&$(/5!2)1')$)G#757272)%>(2/O/&=)L-"8()28'08(O-2
$)^7"(+&&)_(722$5($23)M!G#)M$(GO>22$")'7GN&7&&12)$0).'2!"/'
gyerekeket.

Bíró Csilla

- .'"/$

Röviden a HÚSVÉTI TÉMANAPUNKRÓL
(2013. március 27.)

<)&$,$'0.)'0-(7&)7"+&&.)>&!"';)&$(N&/'.)($6!()$)YHIT`)WaE
s pályázat keretében  húsvéti témanapot tartottunk. A tél, a
hó, a hideg, az elmúlás, a nagypéntek üzenetét sugallta. De mi
-((767&)&.'0&7"+2)&>KO>23)M$%$5!'$()O8()$)&$,$'03)$) 7"&/%$K/'=
A modern ember létrehozta a napi örömöket hajszoló,
8(6>'0&N&;)1"7&%;KO/&3)$0)+'7.(2)-((767.&)7" 7"7O&&7&&12),7"-(23
$0)SO$2)(7%)%J28K(723)%.(K7(2.)5!M$(3)'&57''07'3)M$O'0!"O$
az anyagi javakat. Csodálkozunk, hogy alig van boldog, a
középpontját megtaláló harmonikus ember. Nem is lehet
Isten, ünnep, béke, nyugalom nélkül. Ahol van nemzet a
hazán, ott van hagyomány. Ezt szeretnénk a mi iskolai
világunkba is, s majd a faluba is visszahozni. Az isteni és a
természeti rend szerinti magyar ünnepeket. A templomunkban
bemutattuk gyerekeinknek a Jézus utolsó napját ábrázoló
passió, keresztút képeit. Az egyik legfontosabb üzenetet
/&$K&>2)(72.23)M!G#)/"K!0$&)(1"2-")(.(D')K.D'+-"1'=)L1'+**
G#8(#85J)D.&75$)07(1&)M$""G$&&>(2)b'.62;)I$GK!"($)D7G"1K.
2!""1G$(+),707&1'1,7"3)'!2$()(16&/(D)280*7()1570&12)%7G
azt a ritmust, amit nagyszüleink is átélhettek. Az osztályok

díszes tojásfákat, ízes locsolóverseket, csábító vendégtálakat
$"2!&&$2=)L807")MS'0$()M$G#!%/(#!')&!O/' 7'&1'&).K10+
technikával az újrakezdés jelképét díszítették. A példátlan
.K+O/5/')6.D.&)'0J2N&7&&73)%;K!'N&!&&$)$)'0$*$K&15.)65!G5$%E
jainkat, pl. a tojás keresését finom csokiért nem az udvaron
$) J*7(3)M$(7%)$)&!5($&757%*7()&>K&>2)%7G,$";'N&$(.=
[/"/'$()28'08(8%)2!""1G/.%($23)$0)7G#-&&%J28K+)'0-"+2E
nek pl. Balog Mónikának és minden motivált, önmagát kutató,
 7O"7'0&+)K./2($2)70&)$)2808')M$G#!%/(#+50+)-((76.)($6!&=

8",9)8-01'),5:6#6;)<+=+=$4

HÚSVÉTI TOJÁSOK

c/5)$0).K+O/5/')75+'7()$)&1"57)7%"1270&7&7&&)%/5D.>')AdE1(3%.
az iskolában mégis a tavasz legnagyobb ünnepére a húsvétra
készültünk.A TÁMOP pályázat segítségével a hatodik
210%J,7') !G"$"2!0/'5$)275-"&)'!5)7)($6!(=W0)$"2$"!%%$")$
'0$2285))51'0&,7,+.)MN%7')&!O/'!2$&)21'0N&7&&72=)<)65!G5$%!&
I7(#M/5&)HG(7')D7G"1K.)210%J,7'),707&&7=W"+'085)757K7&.
(16.)KN'0N&+)%!&N,>%!22$").'%7527K&72)%7G)$)G#7572723)%$OK
ezeket a tojásokra rajzolták. Végül vékony ecsettel,
akrilfestékkel kifestették. Szép, pasztelszínekben gazdag
húsvéti tojások születtek, melyeket büszkén vittek haza a
tulajdonosok.A foglalkozás lány tagjai azt mondták, ezeket a
tojásokat nem adják oda egy fiúnak sem, hanem megtartják.

Tóthné Bognár Eszter
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K IRÁNDULÁS  E RDÉLYBE

Ebben az évben is, immár harmadszor szeretnénk ellátogatni
Erdélybe. Ismét másik útvonalon, hiszen még mindég nem
fedeztük fel Székelyföld minden szépségét Helyszínek: Zsibó/
Wesselényi kastély/, Almásgalgó/Sárkányok kertje, termé-
szetvédelmi terület/, Árokalja, Székelydeszk, Bögöz, Székely-
udvarhely, Szent Anna tó, Csíksomlyó, Madarasi Hargita,
^$52$'"$2$eY$%/'.)H5!(e3)P07O27 -5K+eT5*/()c$"/0')'N5O$e3
Tordai sóbánya/fürdés/ /Részletes program jelentkezés
esetén/
Utazás: kényelmes, légkondícionált busszal.
fK+6!(&V)AB?C=O>"=CEg=eX1O'0$2$eh($6e)P0/""/'Vc>D'.(&7&+
Részvételi díj: 31.000 Ft./Szállás, teljes ellátás/
Jelentkezés: Miczi Flóriánné Nyársapát József Attila u.51.
Telefon: 20 5829-741,389039

ORSZÁGOS BORVERSENY

<)i8K8""+)L85(#12.)\7G.!(/".')Y>5.'0&.2$.)WG#7'-"7&3
Nyársapát Község Önkormányzata,

a Cegléd- és Vidéke Unghváry László Borrend
28057%J28K1'1,7")4#/5'$6/&)&7"76-"1')$K)!&&M!(&)$

VIII. Egyházi és Világi Borok Versenyének
2013. április 30-án

$)P0$52$)I.M/"#)IJ,7"+K1'.)1')P0$*$K.K+2806!(&*$(=

TÁJÉKOZTATÁS

A Központi Statisztikai Hivatal a 2007. évi LXXIV. törvény
44. § (5) bekezdésében foglaltak valamint a Nemzeti Média-
1')[N5280"1'.)[$&;'/GG$")94I[[@)28&8&&)7G#-&&%J28K1'.
%7G/""$6!K/')$"$6O/() 7"%15.)$)&7"7,N0.;')%J'!5'>G/50/'
Digitális Átállásához kapcsolódóan az állami támogatásra
jogosultak körét.Támogatásra az a magánszemély jogosult,
aki az adott háztartásban állandó lakóhellyel rendelkezik ,
amely háztartásban kizárólag analóg földfelszíni
GH$/#$+I#"$()@?'24424)televízióznak és a jogszabályok alapján
a személy rászorult($2)%.(+'-"=
<)O!G'0$*/"#!2)$"$6O/()5/'0!5>"&($2)$0)%.(+'-"3)$2.)$)IHLE
&;"3)$0)T4j^E&+"),$G#)$)&7"76-"1'.)8(2!5%/(#0$&&;"3),$G#)$
 +,/5!'.)1')%7G#7.)2!5%/(#M.,$&$")O/5/'.)9 +,/5!'.)275-"7&.@
hivatalától szociális ellátásban (a rendszeres szociális
segélyben, lakásfenntartási támogatásban, ápolási díjban,
.K+'2!5S$2)O/5$K12/*$(3)'$O/&)O!G!()(7,7"1'.)7""/&/'*$(3
fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában,
saját jogon hadigondozott pénzellátásban, foglalkoztatást
M7"#7&&7'N&+)&/%!G$&/'*$(@)51'07'-"3),$"$%.(&)%.(K$0!(3)$
k.G.&/".')H&/""/')57G.!(/".').K+6!(&O$)1,1*7()"7G$"/**)$)dB=
1"7&1,1&)*7&8"&8&&),$G#)*7&8"&+)'07%1"#3)$2.)'0/%/5$)$0
T4j^)/"&$") !"#;'N&!&&)(#>G7""/&/'3)(#>GKNO'075J)'0!D./".'
ellátás, egészségbiztosítási ellátás együttes összege nem
haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét.
Állami támogatás háztartásonként egy rászorult
számára adható. A támogatási jogosultság megállapításához
szükséges adatok a Magyar Államkincstárnál, az Országos
4#>GKNO*.0&!'N&/'.)^+.G$0G$&;'/G(/")1')$)&7"76-"1'.
8(2!5%/(#0$&)O7G#0+O1(1"3).""7&,7)$) +,/5!'.)1')%7G#7.
2!5%/(#M.,$&$")O/5/'.)9 +,/5!'.)275-"7&.@)M.,$&$"/(/")/""($2
rendelkezésre, így a támogatási jogosultságot megalapozó
7""/&/'!25$),!($&2!0;)$K$&!2$&)7072&+")$)'075,72&+")215&7)*7
az NMHH.

<)5/'0!5>"&$2)$) 7"%151')%7G270K1'7)7"+&&)"7,1"*7(
&/O12!0&$&/'&)2$6($2)$) 7"2757'1'5+"=)<)5/'0!5>"&$2)'07%1"#7'
megkeresését és tájékoztatását, illetve a támogatási igényre
vonatkozó felmérést 2013. március 11. és június 30. között a
L806!(&.)P&$&.'0&.2$.)[.,$&$") 7"%15+.),1G0.2=)<) 7"%15+2
sorszámozott fényképes igazolvánnyal rendelkeznek.

>+#1-4,).?@'A?)<$147,/=?!+7+,$)4(%



H ÍRMONDÓ 13. oldal

ANYAKÖNYVI  HÍREK

  S ZÜLETETT

Hanga Attila és Illés Andrea
Nyársapát, Széchenyi út 49/a szám
alatti lakosok KIRA )(7,J)G#75%727

2013. március 04-én.
Tóth Gábor és Kapus Diána

Nyársapát, Dózsa Gy. u. 60. szám
alatti lakosok VIKTÓRIA (7,J
gyermeke 2013. március 19-én.

Köszöntjük az újszülötteket!

  M EGHALT

Szunyog Ferenc Nyársapát,
Hetedik d. 4. szám alatti lakos

2013. február 26-án. 57 éves volt.
Koroknai István  Nyársapát,

Zrínyi M. u. 3. szám alatti lakos
2013. március 27-én. 77 éves volt.

Farkas Miklós Nyársapát,
Posta u. 24. szám alatti lakos

2013. március 27-én. 58 éves volt.
W%"12-27&)+5.00-2l

HIRDETÉS

Az Ugyeri út 24. szám alatti összkomfortos 2
51'0*+")/"";)D'$"/K.)M/0)7"$K;=)_5K72"+K(.)$
06/30/321-3742 telefonon lehet.
H56$)1')2>2!5.D$)7"$K;=)_5K72"+K(.)$)BheCBe
358-3921 telefonon lehet.
<0)f'2!"$)>=)d=)'0/%)$"$&&.)?XBB)%A)&75-"7&J
telek (víz, villany, gáz, fúrott kút) eladó.
_5K72"+K(.)[$&M/0#)^757(D)4#/5'$6/&3)c127
u. 16. szám alatt, vagy a 389-122,06/20/3152-
752.
Eladó 1 darab bébi hordozó 4.000.- Ft áron.
_5K72"+K(.)$0)7'&.);5/2*$()$)CgRE??R3),$G#)$
20/4473071
Torták, sütemények sütését vállalom. Érd.:
16 óra után, Balázs Jánosnénál. Tel.: 06/20/
4342-995.
ELADÓ Nyársapát, Viola u. 25. szám alatti
?AdR)%A)&75-"7&J)16N&1'.)&7"72=)_5K72"+K(.)$
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
$)"7G.(2/**)%7G 7"7"+&m)9_"7&E3)"$2/'E3
,/""$"2!0;.),$G#!(E3)'0$2%$.) 7"7"+''1GE3
G16O/5%JE*.0&!'N&/'!23)(#>GKNO61(0&/5$2
stb.) Kovács Gábor a Biztonság Brókerház
*.0&!'N&/')280,7&N&+O7=)BheAB]hA?CAX
NYÁRSAPÁTI TÜZIFA TELEP
ÁRAJÁNLATA: akác vékony akác (guriga)
akác hasítva bükk (guriga), bükk hasítva
(#/5 $)9G>5.G$@)(#/5 $)M$'N&,$=)_5K72"+K(.)$0
APÁTI bisztróban vagy a 20/910-6746
Wn<kU)?XB)"),.""$(#)*!O"753)]g)%A)&75-"7&J
G$0K$'/G.)16-"7&3),$"$%.(&)?3C)M72&/5)&75-"7&J
bekerített szántó villany és kúttal és 1,2 h
&75-"7&J)'0/(&;),.""$((#$")2-"8(E2-"8().'
eladó.  Érd.: 30/3679627
ELADÓ Nyársapát külterületén 2, 5 hektár
CR3)dX)<L)15&12J)"7G7"+3),$"$%.(&)4#/5'$6/&
2-"&75-"7&)A=RAB)%A)&75-"7&J)&$(#$).(G$&"$(=
Érd.: 20/531-38-51; 70/280-12-18
Borvásár a Füle Családi Borászatnál
4#/5'$6/&3)L75&7')KJ"+*7(=)I.(+'1G.3
valamint tájborok (fehér, vörös, édes és
száraz) kaphatók kimért és palackos
2.'0757"1'*7(=)_5K72"+K(.)^-"7)k1(7'(1"
lehet az alábbi telefonon: 30/415-1452.
<)L$6/')KJ"+*7()&$(#$)AAC?)%A)'0/(&;
&75-"7&&7"3),$"$%.(&)$)o$2)KJ"+*7()hXh])%A
gyümölcsös faházzal eladó Érd.: 30/23-66-
247
Építési telek (976m2-es) a Széchenyi utcában
7"$K;=)f5/(#/5=V)XBB=BBB=E)^&=)_5K72"+K(.)$
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!
_5K72"+K(.)P0%$&!($):;0'7 (1")"7M7&)$)BheCB
262 36 19-es számon.
Wn<kU)X3X)M$)&75-"7&J)G#-%8"D'8'3),N03
villany van. Tel.: 30/2196685
P-5G+'7()W"$K;)b7G"1K7()$)2806!(&&;")X
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.
_5K72"+K(.V)BheABe]]dECBd?=
Eladó egy új állapotú kapálógép valamint 1,5
1,7')6$"!&$6.(D'.)2.'2>&#$)'0757&+)G$0K/&
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
P-5G+'7()Wn<kU)7G#)27&&+)'0!*/'3
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
telefonszámon lehet.
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.
Építési telek villannyal, fúrott kúttal a Dózsa
Gy. utca 12. szám alatt ELADÓ. Érd.: 53/378-
463 valamint 06/20 32 42 840-es telefon-
számon lehet.
Wn<kU)7G#)K$5$*)-,7G)7"7OJ)(1%7&
gyártmányú öntvényes kályha! Érd.: 30/ 262
36 19
ELADÓ egy franciaágy, lovaskocsi, egy
darab lószerszám, valamint szabados széna
Érd.: 06/20 28-76-822
o/""$">(2)2.'7**)2+%J,7')%>(2/2$&3
&7&+ 7"SON&/'&3)D'$&!5(/0/'&3)*>52!"/'&3),N0E
1'),.""$(#'0757"1'&3)M!%"!20$&.)M+'0.G7&7"1'&3
laminált padló lerakását, lakatos munkát,
gipszkartonozást korrekt áron.
_5K72"+K(.V)BheAB)Xh]E]AEACp)BheCB)A]gEX?ERh
ELADÓ Nyársapát, Piszkés u. 3. szám alatti
]CBB)%A)&75-"7&J).(G$&"$()&7"O7'7() 7"SON&!&&
"$2;M/00$"3),$"$%.(&)?B)1,7)&7"76N&7&&)75K+,7"=
Irányár.: 7.000.000.- Ft Érd.: 06/20 395-54-15
Kicsi zártkertet vásárolnék a Vett út és
Nyársapát között, kizárólag busz közelben.
Elhanyagolt állapotú ingatlan is érdekelne.
Tel.: 06/20 268 43 26

HIRDETÉS

ELADÓ Bergon típusú kétfunkciós
*$*$2!D'.)7"'+210*+")($G#!()'0163)SO'075J
/""$6!&*$(3)*!5K;E251%)'0N(J)AB=BBB=E)^&p
kombi kiságy 3 pozícióban állítható
%$G$''/G3)21'+**)G#7572/GG#/)$)67"7(2/0;
rész polccá alakítható, kókusz matraccal és
baldachin tartóval együtt ára: 40.000.- Ft;
$>&;*$)28&M7&+)*$*$M!5K!0;3)*!5K;E251%
színben, a babakocsihoz is használható 0-
?AM;($6!')2!5.G)/5$V)X=BBB=E)^&=)_5K72"+K(.V
06-30/362-0617 vagy Szövetkezeti u. 23.

A NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT

AJÁNLATA

J)K#($$)'.>2LM$/>
- házi hurka - kolbász
- házi disznósajt, májas
- szalonna félék
- sült házi zsír
J)'2&2#'.A)$+"#%+
   kolbászok
- savanyú káposzta,
  savanyúságok

  Minden héten más-más akció!
- kolbászhús, formázott
))$/B>%)G21#2B-24L2'.
- sózott bél kapható

 Erzsébet utalványt elfogadok!



NYÁRSAPÁTI  HÍRMONDÓ
KIADJA : Nyársapát Községi Önkormányzat
N07078*)9:OEP : Kis Miklós polgármester
N8*50Q90*5R8 :
*50Q90*5R8;:5SRR*<T : Nagyné Kovács Éva, Regdon

 Jánosné, Vígné Kerekes Magdolna, Víg Károly
FOTÓK : Víg Károly
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu
<)?X?=)PQHIYUn)LWQkqkqW4)<)[r\IT4kU)YWn:WP

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.
)))))))dBB)61"K/(#*$()%7GO7"7(+)f4ijW4WP)&/O12!0&$&;)2.$K,/(#l

2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

BIRKÓZÁS

Pap Ferenc, Pap Attila

. 0"+ 1

TÁMOP-3.2.11/10-1/.KMR-2010-0075
<)sL1'0'1G)1')2!%67&7(D.$ 7O"7'0&+)65!G5$%'!5!0$&t

DN%J)65!O72&
CSAPATBAJNOKSÁG RÖPLABDA fordulóját

március 25-én rendeztük.
Q?$+'@2@.)U$%&%'/>V Szent István Király Általános
Iskola Törtel, Gábor Áron Általános Iskola Kocsér
Erdei Ferenc Általános Iskola Nyársapát
P$O(!')$)5!''0).K+)%.$&&),!"&)D'$6$&3)$%7"#.2)(7%)&>K!&&
7"O8((.=)<)%152+01'72)'0-(7&1*7()$0)1667()6.M7(+)D'$6$E
tokat megvendégeltük.
<)%152+01'72).K7O7)$"$&&).'2!"/(2)&$(>";.($2)"7M7&+'1G7)(#N"&
kedvenc csapatuk buzdítására.
<)57(K70,1(#)D1"O$)$)'6!5&/G)(16'075J'N&1'7),!"&3)%7"#
sikerült. A játékosok élvezték, és komolyan vették a
%152+01'727&=)<)'0>52!";2)"7"27'7(3)&7"O7')/&1"1''7")*>0E
dították a számukra kedves csapatot.
Eredmények:
 I. Szent István Király Általános Iskola Törtel
 II. Gábor Áron Általános Iskola Kocsér
 III. Erdei Ferenc Általános Iskola Nyársapát

Szerelemné Szepesi Ágnes

MOTOCROSS VERSENY

2013. május 5-én vasárnap
Országos Magyar Bajnokság

motocross futamainak ad helyet a
Nyársapáti Motocross Egyesület.

k1"7"+&&)R);5/&;")7K01'723
$),75'7(#)67K.G)?C);5/&;")270K+K.2=

Az Ugyeri út melletti pályán a motorosok
,/5O/2)$0)15K72"+K+27&l

14. oldal


