
„N APOS TANYÁK  N YÁRSAPÁTON ”

Nyársapát külterületén öt villany nélküli tanya energiaellátá-
sát biztosító napelemes rendszerek beszerzésére, telepíté-
sére nyújtott be pályázatot Nyársapát Község Önkor-
mányzata. A projekt a Vidékfejlesztési Minisztérium 90 %-
os támogatásával, valamint az önkormányzat hozzájárulá-
sával valósult meg. Ennek a nem mindennapi pályázatnak a
záró rendezvényére, ünnepélyes átadására került sor a
 !"#$%&'()*+,-./01*)$$#2"#*/-*#34)5*6#7#(-2*&!$%)*'7)02#22
tanyán 2013. április 19-én.
8-2*/*59$:0$#3#(1*(;5/5*'7&#5$%&'('7#*(-, ;2*2/72<*7#0&#-=
"'042* #32)(-2#$2#*>#$#0$'2'"#$*?:$&)*@,(-$<*;7(-,334!$'()
5'A")(#$%1*/*5)")2#$#-%*BA2) C *D;$/7*6E2F*934"#-#2%>#1
@C3;(*G22)$/1*/*.#7C+,-,(* !(-/5)*#$$#0%7#1*6%+#34)*@,(-$<1
Mucsányi Tamás projektmenedzser, Bodnár András, Ko-
csér község polgármestere, és természetesen jelen voltak
+#$4)*#$:$>,7<)051*/*5'A")(#$%=2#(29$#2*2/3>/)1*>#34-%/((-;=
nyunk, és mind az 5 érintett tanya lakói is.
Péter Katalinék tanyájuk udvarán szépen terített asztallal,
kemencéjükben sült friss házi kenyérrel, lekváros buktával,
'(*+/2/$ /(*(-#7#2#22#$*",72/5*.#00905#2F*8$%(-:7* )0&#05)
a 9 elemes, földön álló napkollektort csodálta meg, hiszen
)$4#2*5:-#$7%$* '3*0# *$,2;22*(#05)*(# */*"#0&'3#5*5:-9$F
Az egyik tanya 3. osztályos lakója, Nagy Sanyi versével
5#-&%&:22*/-*900#A'$4#(*,2/&,(1*/ )*C2,0*6)(*H)5$<(
A;$3,7 #(2#7*I7*5:(-:02:22#*/*7'(-2"#"%5#21*'(*0/34;0
.#0(%('3#(1* #3+/2<*.#(-'&'.#0* #('$2*/77<$1*+;34*.)-;04
J*)(*;$4/0*2/04,0*'$21*/+;$*0# *";$2*")$$/041*'AA#0*#-'72*2C&>/1
hogy mit jelenthet az ott lakóknak ez a beruházás. Földi
@,(-$<*;7(-,334!$'()*5'A")(#$%*I7*)(*5)2'72*/77/*,2/&<

beszédében, hogy milyen sokat jelenthet a lakóknak az
áramellátás, ami a hallgatóságnak, nekünk természetes. Földi
I7* #35'72#*/*5)")2#$#-%*5'A")(#$%>'21*+;34*2,>'5;-2/((/*/
>#$#0$'"%5#2*/*0/A5;$$#52;7;5* !5:&'('7%$1* !(-/5)*A/7/=
 '2#7#)7%$1*/ )2* )0&#05)*0/34*'7&#5$%&'((#$*+/$$3/2;22F
Ezután a háziak invitálását elfogadva ñ mint egy igazi falusi
lakodalomban ñ megkóstoltuk a finom süteményeket, és
mangalica zsírral megkent házi kenyeret ettünk hagymával.
Mivel nagyon meleg volt, a zsír egy kicsit folyt, nehezen
lehetett kenni. Többen meg is jegyeztük, hogy be kellett volna
2#00)*#34*5)(*)&%7#*/*+!2%.#1*+;34* #35# '04#&>#0F*K,2
igen! Nekünk ez természetes. Ekkor döbbentünk rá, hogy
milyen dolgokból maradnak ki azok, akik villany nélküli
tanyákon élnek.
A boldog arcokat látva biztos, hogy életük sokkal könnyebb
lesz ezután!

Nagyné Kovács Éva

Meghívó
Nyársapát Község Önkormányzata

2)(-2#$#22#$*+L"*'(*",7* )0&#0*'7&#5$%&%2

TRIANONI MEGEMLÉKEZÉSÉRE,

2013. június 3-án 16 órára

/*A/75;$<./0*$'"%*M7)/0;0)=# $'5 !+:-F



NYÁRSAPÁTI2. oldal

T ISZTELT  P OLGÁRMESTER  Ú R!
Alulírottak kérdezzük:

- Miért nem adott be pályázatot az önkormányzat a
N/345%7:(*O*N4,7(/A,2*=*P#3$'&*5:-:22)*5#7'5A,7I2
érintett szakaszának kivitelezésére 2009 évben,
/ )5;7*/*6#Q(5# '2*O*6/2;0/2#$#A*=*N/345%7:(
5:-:22)*5#7'5A,7I2*'A9$2*R/*5)")2#$)*2#7"#5*'(*/*>;3#7%(
építési engedély rendelkezésre álltak és állnak ma is)
és azóta 2010, 2011 és 2012-ben?

- Mikorra várható a kerékpárút megépítése (a
Kormány kiemelten kezeli a kerékpárút hálózat
fejlesztését különösen az ilyen veszélyeztetett
útszakaszokon)?

- A kerékpárút megépítéséig milyen hathatós
intézkedéseket tervez az önkormányzat a 441. számú
közút érintett szakaszán a kerékpárosok biztonságos
közlekedésének védelme érdekében (kerékpárosok
"#(-'$42*>#$-%*2,.$,5*5)+#$4#-2#2'(#1*60 km/órás
sebességkorlátozás azonnali kezdeményezése
 !"#$%&!"'$'()*+,+(-!. ( /0,&!1'&0!"2(&'32('&0
útszakaszon a kerékpárút megépítéséig!!!!) A
S1T*2;00,0,$*0/34;..*:((-#(*2: #3!*>,7 !"#57#
útdíj bevezetésének kezdeményezése.

- G*5:-I2*5#-#$%>#* )5;77/* /7/2>/*$#*E#$34!7%&'(#5#2
és végzi el az útpadka karbantartásokat és a
kátyúzásokat (amik miatt a közút melletti zajterhelés
)(*>#$#02%(#0* #3+/$/&>/*/* #3#03#&#22*'72'5#2UV

H)"#$*5:-'7&#5!*5'7&'(#57%$*"/0*(-<*#-'72*2)(-2#$#22#$*5'7>951
hogy a feltett kérdésekre a választ a 2004. évi XXIX. törvény
WXY*Z=./0*#$%L72*",$/(-/&,()*+/2,7)&%*E)34#$# .#"'2#$'"#$*/
Nyársapáti Hírmondóban szíveskedjen leközöltetni.
Tájékoztatásul közöljük, hogy amennyiben érdemi választ
nem kapunk, élni fogunk a törvény által biztosított jogainkkal
és törvényi keretek között kerékpáros demonstrációt (fél
pályás útelzárást) fogunk szervezni a 441. számú közút
érintett külterületi szakaszán ñ akár több alkalommal is ñ több
száz kerékpáros részvételével.
[;$3,7 #(2#7)* C05,>,+;-*><*#7%21*#3'(-('3#2*'(*(;5*()5#72
kívánunk!

Az aláírók

TISZTELT  B UCSUHÁZY  G YÖRGY,
TISZTELT  A LÁÍRÓK  ÉS T ÁMOGATÓK !

N4,7(/A,2*6:-('3*\05;7 ,04-/2/*7'(-'7%$*/*XXWF*(-, I
közút melletti kerékpárút építése tárgyában megküldött
5:-'7&#5!*$#"#$957#*",$/(-;$"/*/-*/$,..)/57<$*2,>'5;-2/2; 
Önöket:

1. N/345%7:(*O*N4,7(/A,2*O*P#3$'&*5:-:22)*5#7'5A,7I2
építésére vonatkozó kiviteli tervekkel az önkormány-
zat rendelkezik. Az építéssel kapcsolatos dokumen-
tációk megtalálhatóak Kustár Tamás úrnál ñ
N/345%7:(*/$A;$3,7 #(2#7'0'$*O* )"#$*%*5;;7&)0,$>/
ezt a projektet.

2. Pest megyében a 2007 ñ 2013. programozási
)&%(-/5./0*/-*;A#7/2L"*A7;37/ ;5*5:-:22*5#7'5A,7I2
építése tárgyában pályázat kiírása nem volt.

3. G*5:"#25#-%*S*'"#(*)&%(-/5./0*RY]WX=Y]Y]U
amennyiben lesz forrás kerékpárút építésére, akkor
/-*:05;7 ,04-/2*P#3$'&*'(*N/345%7:(*",7;(;55/$
közösen természetesen pályázik ennek megvalósí-
tására.

4. A 441. számú közlekedési út karbantartási, kátyúzási,
>/"L2,()* C05,$/2/)*/*5:-I2*5#-#$%>'0#5*+/2,(5:7'.#
tartozik, nem pedig az önkormányzat feladata.

5. A halálos balesetek elkerülése érdekében az önkor-
 ,04-/2*/*7#0&%7('33#$1*/*5:-I2*5#-#$%>'"#$1*/
5:-$#5#&'()*E%E#$934#$#22#$*'(*/-*'7)02#22*(-/5+/=
2<(,3;55/$*#34#-2#2%*2,734/$,(2*E;$42/2;22F*J5*I34
nyilatkoztak, hogy nem indokolt a sebességkorlátozó
tábla kihelyezése.

N4,7(/A,2*6:-('3*\05;7 ,04-/2,0/5*5'A")(#$%=2#(29$#2#
'(*>< /3/ *)(*/-*#$ I$2*'"#5.#0*2#$#A9$'(905*E#>$%&'(#
'7&#5'.#0* )0&#0*A,$4,-/2)*$#+#2%('3#2* #37/3/&2C05F*G
>:"%.#0*(# *$#(-*#-* ,(5'02F*G*>#$#0$#3*E;$4/ /2./0*$'"%
Belügyminisztérium által kiírt pályázatunk, júliusban kerül
#$.L7,$,(7/F*G*A,$4,-/2)*:((-#3.%$*/-*<";&,05*2#$>#(*2#2%(-#7=
kezetének felújítása valósulhatna meg. Terveink között
(-#7#A#$*/*5:-)02'- '04#5*R)(5;$/1*<";&/1* !"#$%&'()*+,-1
:05;7 ,04-/2)*+)"/2/$U*0/A#$#  #$*2:72'0%*")$$/ ;(*#0#73)/
ellátása, valamit a parkoló térkövezésével egy szép falu-
központ kialakítása.
Bízunk benne, hogy a kerékpárút építése tárgyában is lesz
pályázati kiírás.

Tisztelettel: Kis Miklós polgármester

BORVERSENY N YÁRSAPÁTON

Április 30-án egy olyan szakmai nap zajlott a Szarka Mihály
H!"#$%&'()*'(*D-/./&)&%5:-A;02./01*/ )7#* '3*0# *";$2
példa. Nyársapát adott helyet a VIII. Egyházi és Világi
Borok Versenyének */*^:&:$$%*6:704'5)*_#3);0,$)(
Turisztikai Egyesület, Nyársapát Község Önkormányzata és
a Ceglédi Unghváry László Borrend közös szervezésében.
`3/-1*+;34*#-*/*7#0&#-"'04*0# *0/345:-:0('3*#$%22*-/>$;221
de szerteágazó, és összehangolt munkát jelentett a szervezés
'(*/*$#.;04;$L2,(*)(F*G* C05,.<$*=*/-*#$%5'(-9$#2#52%$*/*$#.;=
04;$L2,()3*=*2/$,0*/*$#30/34;..*7'(-2*/*3:&:$$%)*#34#(9$#2#2
5'A")(#$%*87&'(-*?#7#0Q1*6<Q-,0*_C&;$E*'(*a,7&*`(2",0
vállalta. Segítségük, szakmai tudásuk nélkül biztosan nem
$#22*";$0/*)$4#0*()5#7#(*/-*#$(%*N4,7(/A,2;0*7#0&#-#22*;7=
szágos borverseny. Köszönjük a segítségüket.
E nemes versengésre vártuk mindazon borászatok, borter-
 #$%5*>#$#025#-'('21*/5)5*+/34; ,04/)5./0*5:"#2)5*/-*#34+,-)
liturgiához használt borok készítését, egyházi borászatokat,
 )0&/-;0*.;72#7 #$%5#21*/5)5*A)0Q'(-#295*'(*.;7/)5*#$0#"#=
zésében egyházi személyiségek, szentek nevét vették fel, és
2#7 '(-#2#(#0* )0&#0*#34'.1*/*(-%$%=.;7*"#72)5C ./0
gazdálkodó „világi” borászat jelentkezését szívesen fogadtuk.
WYb*.;7 )02/*'75#-#22*(-)02#*/-*#3'(-*;7(-,3;2*E#$:$#$%
2:72'0#$ )*2#7 %+#$4#57%$c*d)$$,042<$*/*H,27/*")&'5')31*/



H ÍRMONDÓ 3. oldal

Balatontól Tokajig, és természetesen képviseltették magukat
/-*/$E:$&)*'(*/*5:704#-%*2#$#A9$'(#5*.;7/)*)(*)3/-,0*(-'A
#7#& '004#$F*G*.;7;5*.L7,$/2,2*WT*E%.%$*,$$<*(-/5 /)*-(!7)
végezte. A bírálókhoz egy úgynevezett zsákban vitték ki a
(#3L2%5*/*.;7;5/21*'(*Q(/5*#34*/-;0;(L2<*(-, ;21*/-*'">,7/2;2
és azt ismerték, hogy milyen kategóriába (pl. száraz) tartozik
az adott minta. Mást nem tudtak a borokról. Az értékeléshez
100 pontos bírálati lapot használtak. Pontozták a borok
 #3>#$#0'('21*)$$/2,21*-/ /2,21*2)(-2/(,3,21*5/7/52#7'21* )0%=
ségét, színét, az összbenyomást. A bírálók csak értékeltek, de
0# *)22,5* #3*#-#5#2*/*2'04$#3*0/34;0*E)0; *0#&!5#21*/
poharak tartalma egy vödörben végezte. Komoly odafigyelést,
T*<7,0*,2*2/72<*5;0Q#027,Q)<2*)3'04$%* C05,>C5/2*5:(-:0>95e
Természetesen nagyon sokan járultak hozzá ennek a  nekünk
laikusoknak hihetetlenül érdekes eseménynek a megrende-
-'('+#-1*$#.;04;$L2,(,+;-F*N# *2C&; *5#$$%#0* #35:(-:00)
mindenkinek a segítségét, komoly munkáját! Nélkülük ez a
rendezvény nem jött volna létre. Köszönöm a támogatást,
segítséget Kis Miklós polgármester úrnak és Nyársapát
6:-('3*\05;7 ,04-/2,0/5F*D) ;0*870%0#51*'(*/*f2,7(/&/$ )
-(!7)g* )0&#0*2/3>,0/51*/*[;$3,7 #(2#7)*K)"/2/$*&;$3;-<)0/51
Petrikné Helgának, Godóné Andreának, Somodi Pálnak,
Vígné Magdinak, Kovácsné Katinak, Bimbó Pálnak, Bakos
?#7#0Q0#51*d/73/*h,0)#$0#51*/-*/& )0)(-27,Q)<2*"'3-%
8$%+,-)0'*h; )0)5,0/51*'(*0# *C2;$(<*(;7./0*a) .<
a7)3)22,0/51*h; .<",7)=^;&<*i(C-(,0/5*'(*M<2+*80)5%0#51
/5)5*/*.;7.L7,$<5*E,7/&+/2/2$/0*(#3L2%)*";$2/5F
A borverseny eredményhirdetésére július 13-án, az V.
Nyársapáti Lecsófesztivál keretében kerül majd sor, így a
hivatalos végeredményt nem adjuk még közre. Annyit viszont
elmondhatunk, hogy a vizsgázott borbírálók mindegyike
#$)( #7'((#$*(-<$2*/*"#7(#047%$*'(*/*0#"#-#22*.;7;5*5) /3/($<
 )0%('3'7%$1*/ )2*-,7(-/",./0* '$2/2;22*[#70/*[,$1*/*^6_M8
elnöke is.

Nagyné Kovács Éva

TÁJÉKOZTATÓ

G*+,-+;-* #0%*(-#$#52L"*+C$$/&'534!>2'(*)&%A;02>/)j
június 4.; július 2.; augusztus 6.;
szeptember 3.; október 1.; november 5.
december 3.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

4530(06!778+,! !9#:#(()!;#3,<+"0!='>0?,@(06!AB306$&0" 0
Egyesület /GKRTE/ Domonyvölgyben a Lázár
C?. 65 3"D ,!& 3&?&& !/'>!EFGGGH!"#$><I(+6+&-!0(('&.'
szakmai konferenciáját.
A GKRTE tagjait és szakmai partnereit a házigazdák nevében
Tantó Csaba  Domony polgármestere, Darázs György  a
Lázár Lovaspark igazgatója és az Egyesület nevében pedig
Perna Pál  a GKRTE elnöke köszöntötte.
G*(-L0";0/$/(*+/34; ,04%7-%*5C$2C7,$)(*A7;37/ ;2*/-
G6 6$'>0!JK$6 !9<#3><!LI.'():+60!M&&1?,  szervezte
meg ñ Verseczkyné Sziki Éva igazgató asszony vezetésével
ñ az ugyancsak isaszegi Csata Táncegyüttes nagy közönség
()5#72*/7/2<*5:-7# !5:&'('"#$F
Megvalósult Potvorszki Anita  domonyvölgyi musical, ill.
táncdal énekes gyerekkori álma is, miszerint ezen a
7#0&#-"'04#0*/*@,-,7*@;"/(A/75./0*>#$#0$'"%*2:..* )02
(-,-*E%(*5:-:0('3*#$%22* C2/2+/22/* #3*2#+#2('3'21*(-L0";0/$/(
produkciójával.
N!6$ "/ 0!"?,O'3',P0@,!'() :@6&-!0(('&.'!&@*+"?$& &K&
tartott: Kis Miklós  Nyársapát polgármestere, Erdész
Ferenc a Mogyoródi Hegyközség hegybírója, Q0/?,!R3,)
a Cegléd és Vidéke Unghváry László Borrend elnöke,
Pintér Szabolcs a Turisztikai Tevékenység Fejlesztési Non-
A7;E)2*MC7)(-2)5/)*6E2F*kMM?k*934"#-#2%*)3/-3/2<>/1*Kocsi
János a Tápió-menti Önkormányzatok Többcélú Kistérségi
Társulásának elnöke, a Kincsem Lovaspark tulajdonosa,
Búsi Lajos a Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes állam-
titkára és Halmos Monika */*_<-(/5C04+<*G$5;2< !+#$4
934"#-#2%>#F
A szakmai konferencia keretében tájékoztató hangzott
el az április 30-ra VIII. alkalommal Nyársapátra meg-
hirdetett Egyházi- és Világi Borok Versenyének
'()"+6$2('&'03)(-! !*%(0B6!ST8@,!B>< ,P6 "!U<@36 5@&?,
 $!FH!C'P6KO'6$&0.@(( (!'><0:'*I('>!/'>6$'3.'$'&&
V;',<+38-! !W?38!+6! !;B(&%3 !X,,'5'Y!PZ/I!"B(&B3@(06
turisztikai program keretében tartandó eredmény-
103:'&+63)(-!/*^6_M8*^:&:$$%)*6)7,$4)*6/(2'$4./0* !5:&%
M;C7)0E;7 *^:&:$$%)*6)(2'7('3* #30#"#-'(!*)7;&,>,0/5*Y]WbF
'"7#*2#7"#-#22*(-/5 /)*2#"'5#04('3'7%$1*/*2,A)< #02)
települések turizmusáról, a Tápió-mente és a GKRTE közötti
(-/5 /)*#34922 !5:&'(*2;",..E#>$#(-2'('7%$1*2;",..,*Y]W]=
Y]Wb*5:-:22*/-*8C7<A/)*H#-%3/-&/(,3)*d)&'5E#>$#(-2'()
Alapból a turisztikai tevékenységek pénzügyi ösztönzési
$#+#2%('3#)7%$F*M,>'5;-2/2<*+/03-;22*#$*2;",..,*/*_<-(/=
5C04+<*G$5;2< !+#$4*)( #7#22#7>#(-2%*2#"'5#04('3'7%$1*)$$F
gasztronómiai könyv kínálatáról.

Perna Pál

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

Adószámunk: 18673917-1-13

Felajánlásaikat köszönjük!

Nyársapáti Gyermekekért Közalapítvány



NYÁRSAPÁTI4. oldal

NÉHÁNY HÉT ÉS ITT A NYÁR !
K/*/-*C2<..)*+#2#51*+<0/A;5*)&%>,7,(,2*0'--951*#--#$*/*QL  #$
.)-;04* '3*0/34;0=0/34;0*7,'70'051*&#*)&%5:-.#0*/-'72*Q(/5
közeleg a szezonnyitás ideje a Balaton partján, és nem olyan
sokára egy szempillantás alatt megtelik a környék nyaralni,
5)5/AQ(;$<&0)*'75#-%*Q(/$,&;55/$1*./7,2)*2,7(/=(,3;55/$1*"/34
'AA#0*2,.;7;-0)*5'(-9$%*5)(='(*0/34Q(;A;7=2;55/$1*/5)5*/
(-90)&%*"'3#-2'"#$1*)$$#2"#*/*><$* #3'7&# #$2*(-/./&(,3*)&#>'0#5
#$'75#-'(#*(;7,0*0/34*#7%55#$*"#2)5*.#$#* /3C5/2*/*04/7/$,(
önfeledt habjaiba. És ez a folyamatos vidámság, pezsgés,
mondjuk így „élet a Balaton partján” ñ a vendégeket ellátó
(-;$3,$2/2<5*0/34*:7: '7#*=*5)2/72*#3'(-#0*/*+!":(*%(-)
napokig. És nem lesz ez másképp a Balaton-szárszói Ifjúsági
Tábor esetében sem, ahol az idei évben ñ az IRMÁK UTILIS
Nonprofit Kft. üzemeltetésében ismét ñ 2013. június 4. és
7[STH!6$'5&'/D'3!7H!"#$#&&!('6$!('1'&)6+>! !W ( &?,!5 3&*@,
táborozni, üdülni.
A tavalyi sikeres szezon után az idei évben is bízunk benne,
+;34*/*+;--,05*'75#-%*Q(/$,&;50/51*5)(=*'(*0/34Q(;A;7=
toknak ismét felejthetetlen élményben lesz részük ott
tartózkodásuk során, melynek érdekében a tavalyi évhez
+/(;0$<*5#&"#-%*,7/55/$*(/0,:#66$'!S[\!]&^O)^+*!#66$'>>'(
kerül többe, mint tavaly),  rendezett környezettel,
$#+#2%('3#)05+#-*)3/-;&<*#$"'3-#22*E#$I>L2,(;55/$1*/*7#0=
&#$5#-%*(-<7/5;-,()*$#+#2%('3#5*.%"L2'('"#$1*'(*/*2/"/$4)+;-
hasonló szívélyes kiszolgálással várjuk vendégeinket. Nagy
:7:  #$*2:$2*#$* )05#21*+;34*(-, ;(*")((-/2'7%*"#0&'3#2
köszönthetünk majd idén nyáron a táborban.
G-*#$$,2,('72*E)-#2#0&%*&L>*X=WX*E%(*E/+,-/5./0*2:72'0%
elhelyezést és napi háromszori étkezést foglal magában,
valamint a táborhoz tartozó saját strand, illetve sportpálya ñ
(-, ;(*(A;72#(-5:--#$*O*"#0&'3#)05*,$2/$*2:72'0%*2'7L2'(=
 #02#(*+/(-0,$/2,2F*G-*)&#)*'"2%$*SZÉP Kártya elfogadására
06!. ,!('1'&)6+> , ezzel is valóra váltva egy hangsúlyos
)3'042*2/"/$4)*"#0&'3#)05*7'(-'7%$F
aL-C05*.#00#*O*/*(-#-;07/*2:72'0%*E#$5'(-9$'(*5#$$%(*5:-#A'0
O*+;34*/-*)&%>,7,(*5#$$%5'AA#0*5,7A<2;$* />&*.#00905#2*/
+;((-I7/*04I$<*+!":(1*#(%(1*;$45;7*+/"/(*)&%5'721*'(*/*04,7)
kikapcsolódásnak, pihenésnek, kirándulásnak, a felejthetet-
$#0*(-'A*04,7)*'$ '04#5*34!>2'('0#5*)$4#0*2'7#0*(# *$#(-
majd akadálya, és vendégeink kellemes élményekkel telve
érkeznek majd haza nyaralásukból. És hogy néhány hét
múlva, június 4-én újra indul egy sikeres szezon, egy szép nyár
Balatonszárszón, az IRMÁK által üzemeltetett Ifjúsági
Táborban…

IRMÁK UTILIS Nonprofit Kft.

 !"# $%&'(

FÖLD  NAPJA  AZ ÓVODÁBAN

G-*#$(%*f?:$&*0/A>,0g1*h#0)(*K/4#(*/ #7)5/)*#34#2# )(2/
kezdeményezésére, 1970. április 22-én 25 millió amerikai
# #$2#*E#$*(-/",2*/*2#7 '(-#2'72F*8-*/*2:72'0#$ )*>#$#02%('3!
esemény az Egyesült Államokban ñ és az ország határain túl
is ñ fontos változásokat hozott: az USA-ban szigorú törvé-
04#5*(-9$#22#5*/*$#"#3%*'(*/*")-#5*"'&#$ '7#1*I>*5:704#-#2=
"'&%*(-#7"#-#2#5*/$/5C$2/51*'(*2:..* )$$)<*# .#7*2'72*,2
ökológiailag érzékenyebb életvitelre.
Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?
Így hangzik a Föld napja mozgalom egyik jelmondata. 1990
<2/*H/34/7;7(-,3;0*'"7%$*'"7#*#347#*2:..#0*'7-)5*I341
legalább megpróbálják ñ és legalább a Föld napján, április 22-
én tesznek valamit ennek érdekében: fát ültetnek, rajz-
A,$4,-/2;2*+)7&#20#51*5:704#-#2)*"#2'$5#&%21*A/2/5=*'(*E/$C=
takarítást szerveznek, valamelyik zöldszervezethez csatla-
koznak, vagy saját szervezetet alapítanak. És ez a Föld napja
mozgalom legnagyobb sikere: hogy helyi igény szerint, helyi
5#-&# '04#-'(7#*(-#7"#-%&0#5*/*?:$&*0/A)*A7;37/ ;51*'(
ma már nem csak a Föld napján.
G*5#-&#22%$1*WlS]=2%$*Y]W]=)3*#$2#$2*X]*'".#0*/*?:$&*0/A>/
")$,3 '7#2!* #3 ;-&C$,((,*",$2j*2:..* )02*#34 )$$),7&*# =
ber vesz részt valamilyen környezeti eseményen ezen a
napon. A nemzetközi Föld Napja Hálózat 174 országban több
mint 15 000 szervezettel dolgozik azon, hogy kialakítsák “az
egyetlen eseményt, amelyet az egész világon egyszerre
900#A#$0#51* )0&#0E'$#*(-,7 /-,(I1*"/$$,(I*'(*0# -#2)('3!
emberek”.
m";&,05*)(*Q(/2$/5;-;22*/*5:704#-#2"'&%5*2,.;7,+;-F*G
tavasz kezdetén udvarunkat a gyerekek segítségével
tisztítottuk, virágot, fát ültettünk. Egyik óvodásunk szülei
pedig lovas kocsizni vitték a gyerekeket azon a napon.

Dr. Petrik Gábor Andrásné

NYÍLT  NAP AZ ÓVODÁBAN

_#0&+/34<* <&;0*)&'0*E#.7C,7*+#$4#22* ,>C(*#$(%*+#2'.#0
volt a nyílt nap óvodánkban. Mindhárom csoportban megmu-
tatták a gyerekek, mi mindent tanultak az elmúlt évben. A
napirend betartása, a játék alatt megnyilvánuló szociális
érzékenység, a kulturált étkezés, a foglalkozásokon való aktív
részvétel mind mind segíti majd a kicsi gyermeket, hogy egy-
re magabiztosabban élje mindennapjait óvodánkban. A mind-
5'2*0/A;0*(-'A*(-, ./0* #3>#$#0%*(-9$%5*$,2+/22,51*+;34/0
-/>$)5*#34*&'$#$%22*/-*<";&,./0F
G++;-1*+;34*/*5)Q()*34#7 #5*/*5:2#$#-%*2#"'5#04('3#5*#$%22
jót tudjon játszani, barátokat tudjon szerezni, barátságokat
2C&>;0*,A;$0)1*)&%.#0*5#$$* #3'75#-0)#*/-*<";&,./*O*+/*#-2*/
$#+#2%('3#2*/*(;7;-/2;(*5'('(#5* )/22*0# *5/A+/2>/* #3*/
34#7 #51*/*(-9$%* #3E;(-2>/*/22<$1*+;34*2,7(/)+;-*+/(;0$</0
a játék segítségével beilleszkedjen a közösségbe. Köszönjük,
+;34*=*#34=5'2*5)"'2#$2%$*#$2#5)02"#*=*.#2/72>,51*+;34*n*<7,)3
érkezzenek be a gyerekek az óvodába.
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A reggeli játék mindig szabad tevékenység, ekkor van
$#+#2%('3*/*")-C,$)(*R7/>-;$,(1*34C7 ,-,(1*E#(2'(1*7/3/(-=
2,(oUE;3$/$5;-,(* #32/72,(,7/F*G*04L$2*0/A;0*$,22,5*/*(-9$%51
milyen nehéz feladat lenne egy csoportnyi gyerekkel festeni,
ragasztani, gyertyázni, ha nem lenne pontos menete annak,
hogy kinek, mikor mi a dolga. Sok-sok gyakorlás eredménye,
hogy a legkisebbek is tudják, mit kell csinálni a mindennapos
torna alatt, és egyre ügyesebben végzik a feladatokat.
A precíz mosdó használat biztonsága meghatározza a gye-
rekek életét. Erre nagy hangsúlyt fektetünk. Azt is megmu-
tatták a gyerekek, hogy az oviban hogyan zajlik a reggeli - a
legutolsók is türelmesen kivárták sorukat, a naposok ponto-
san terítettek, mindenki csöndesen, tisztán étkezett. Ezek az
/A7<(,3;5*/-;51*/ #$4#5*5'(%..*5:004#..'*2#(-)5*/*34#7 #5
beilleszkedését a társadalom bármely közegébe.
A fentieket nevelési feladatoknak nevezzük, a foglalkozások
alatt zajló tevékenységet oktatásnak. A vegyes csoportok
miatt az oktatást differenciáltan végezzük. Ez azt jelenti, hogy
a nagyobbaktól kicsit többet kérünk, várunk, mint a kiseb-
.#52%$F
G*04L$2*0/A*"'3'0*7:")&5#*/04,5*0/A)* !(;77/$*5'(-9$2#5*/
gyerekek ñ az anyukák és a nagymamák örömére. Nagyon
boldogan adták át ajándékaikat édesanyjuknak, mi pedig
szívszorító érzéssel öleltük meg azokat a kicsikéket, akiket
senki nem jött el megnézni.

 !"#$%&!'(#)*+,!#-./!*0.1#2#34,/54%6%&7

ÓVODAI  BALLAGÁS  ÉS ÉVZÁRÓ

Az óvodában idén a ballagás és az évzáró

2013. június 8-án 9 órakor lesz.
Mindenkit szeretettel várunk!

TÁJÉKOZTATÁS

A 2013-14-es tanévre felvett óvodások névsorát
2013. május 21-én függesztjük ki az óvodában.

Az új óvodások szüleinek
2013. május 28-án kedden 15 órakor

& 3&B,"!6$2()0!+3&'"'$('&'&H

T ISZTELT  S _XC`; !
m";&,05*Y]WbF*>I0)C(*b]=)3*-/"/72/$/0C$* !5:&)5F

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
E;$4/ /2;(/0*/-*<"<0%5*.#;(-2,(/*(-#7)02F

 !"#$%&!'(#)*+,!#-./!*0.1#34,/54%6%&7

 M aFRC`JbQG  HÁZ

KÖLTÉSZET NAPI MEGEMLÉKEZÉS

pA7)$)(*WS='0*900#A#$295*/* !"#$%&'()*+,-./0*/*5:$2'(-#2
0/A>,2F*G*E%5'02*q<-(#E*G22)$/* !"#).%$*:((-#,$$L2;22*"#7(#(=
-#0'(* !(;7./0*5:-7# !5:&2#5*/-*`7;&/$ )*D-L0A/&1**/
?#$0%22*r0#55/7*2/3>/)*'(*/-*,$2/$,0;(*)(5;$/*&),5>/)F*G*5:-:0=
('3*'(*/*E#$$'A%5*/* !(;7* #3+)22*A)$$/0/2/)*C2,0* '3*#34922
maradtak, és egy pohár finom tea mellett beszélgettek költé-
(-#27%$*"/34*'AA*+'25:-0/A)*&;$3;57<$F*q<*";$2* #3,$$0)*#34*5)(
)&%7#1*'(*#34922*$#00)F*6:(-:0#2*/*5:-7# !5:&%50#5*/
munkáért, és a hallgatóságnak hogy jelenlétükkel megtisz-
telték megemlékezésünket.

Vígné Kerekes Magdolna

KÖZSÉGI  M AJÁLIS

Sok éves hagyomány már Nyársapáton, hogy május 1-jén
családias, jó hangulatban, baráti társaságok, munkahelyi
5;$$#52L",51*Q)")$*(-#7"#-#2#5*#349221*E%-%Q(5'-'((#$*2:$2)5*#$
/*&'$#$%22:2*/*D-/75/=5I7)/*A/75>,./0F*G-*:05;7 ,04-/2
rendezvényére nagy szeretettel láttuk a falu lakosságát és a
5:704'5.#$)*2#$#A9$'(#57%$*'75#-%5#2*)(F*H)02* )0&)31* ;(2*)(
3;0&;(5;&2C05*0# Q(/5*/*E#$0%22#51*+/0# */*34#7#5#5
(-<7/5;-,(,7<$*)(F*83'(-#0*5'(%*#(2)3*>,2'5A/75*",72/*/
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 !"#$%&'(#$)*)"+(,'-#',)"(.#(&%/01,%"2(314"%,(,.$567)#
foglalkozások, lehetett lufit hajtogatni és arcfestés, lovaglási
.#(,1-#',!$!#'(4)8)"+#./9(.#(%(,:*'%(,'!44;"<(")*5)'('#(7!*"!,(%$
.*=),4+=+,)"2
>?.=(@"!&('&=@4"(%$(.4)"(%(5% !4'#(#$;&A%=!&2(>4+#$B*(C"*%?!&
Anna, Nusika magyar nótákat énekelt nekünk, majd népzenei
56#1*(,B7)",)$)""(%(D#)5+'(E0B&/07'*!/(F.A=%4,B*9(%
Kartali Asszonykórus

.#(%(F0!*#%A!"'(F.A=%4,B*(,B$*)56,B=.#.7)49(%,',
köszöntötték az édesanyákat is nótacsokrukkal. Ezután a
"!&-1#1,.(714"(%(G+#$)*)A2

H$(<71=!#%'&,9(!4"%4!&1#('#,14!#%'&,9(.#(%(I)"$(H4%A567.#$)"'
J#,14%(&0!*#%A!"'(.#(-)/4.='("!&-1#%'(%="!,()4+(&%/0(#',)**)4
produkciójukat. Másfél óra alatt közel 150 gyermek volt a
színpadon!
H(/0)*),),(@"!&(F0@/=; %#(I!&--#1A1*"@&,(: (56#1**%49
néptánccal kedveskedett a vendégeknek, majd a Cool Style
90’ hip-hop bemutatóját láthattuk, hallhattuk.
>#")(F0!*#%A!"()4#+(567.#$&+ ."9(K'5?<(K*'/'""!"(.#(567.#$
?%*!"&+ ."9(L@*@-$(F','"(,B#$B&"8)""M,9(%,',(#$<*%,1$"%"<
*)"*1(56#1*"(%="%,()4+2(LB#$B& M,(%(-#1=!4%"1#(8%&/:
567.#$),()4+%=!#!"N(O G.4'/("%*"<(='#-1($!*"%(*)&=)$7.P
nyünket, melyhez a zenét Dj Bero szolgáltatta. Rendezvényünk
#',)*.8)$(81$$! !*@4"%,(#)/;"+'&,9("!51/%"<'&,9(%(G)44.A+
8)40'(567.#$)'&,(<71=!#1,"<4(%(&0@/=; %#1,'/9(.#(%(G)4,.P
#$;".#?)&9(%(4)?1&014;"!#?%&(.#(%(G+$.#?)&(,B$*)56,B=+,
mindegyike. Mindenki munkáját köszönjük! Nélkülük nem
lehet egyetlen községi rendezvényt sem létrehozni!

Vígné Magdi, Nagyné Éva

BALATONFÜREDEN  JÁRTUNK

Április 18-19-20-án került megrendezésre az “Életet az éveknek”
&0@/=; %#(%5%"+*(567.#$)"'(-#1A1*"1,(.#(#$<4'#"!,(G)#$"'7!4 %
Balatonfüreden. Ezen mi is nagyon szerettünk volna
?)5@"%",1$&'2(>4+#$B*(-#%,(!415&%,("6&"(%$()/.#$9(5)*"(%
részvétel feltétele volt egy egyéjszakás ott alvás a helybeli
ANNABELLA szállodában. Ennek természetesen nem kis
anyagi vonzata volt. Így támogatókra volt szüksé-günk, akik
,.*.#M&,)"(5)/8%44/%""!,9(.#(#)/;")""),2(>4+#$B*(%$(Q(%&0%/'
segítségüket szeretném társaim nevében is megköszönni. Név
#$)*'&"R(S144<&.(T%&/%(J4=',<9(S1*7!"8(U#@$#%&&%9(E0+*'&.
Langa Anikó, Lugosi István, Németh János, Mészáros István,
Miczi Flórián, Kis Miklós, Nyitrai László, Káldi Zoltán,
Kaszap Kft., Kígyó gyógyszertár, Nyársapáti Önkormányzat.
Az utóbbi anyagi támogatása mellé megkaptuk az egyik kis
?@#$"('#(%$(@"%$!#81$2(L."("!&--%49(%$(V4+(,!&P,!&&%4(.#(%
Kalinkával neveztünk be, valamint a tánccsoport népdalköri
tagjaiból alakult kis cso-port is bejelentkezett egy népdal
-#1,1**%42(WXP.&(*)//)4(,1*!&(,'4)&-)&Y&014-("!&-1#Z#1G+*R
Pásztor János)indultunk Balatonfüredre. Hosszú, fárasztó
utazás után regisztráció, szállás elfoglalás, majd városnézés
,'#71&%""%42(314"(%,'(,'8%#$&!4"%(%(K%4%"1&(%="%(4)8)"+#./)"9(.#
elment egy kel-lemes hajókirándulásra, volt aki beült az aznapi
G)44.A+,(56#1*!"(5)/&.$&'2(['(\]P!&(#$)*)A)4"M&,2(S1$"@,(%
formánkat. Mindkét tánccal mondhatom fergeteges sikert
%*%""@&,9(5)40),)"(%($#6*'(LJ3^T_`H(5'&+#;")""2(['&'
népdal csoportunk dalai is tetszettek úgy a közönségnek, mint
%($#6*'&),2(^4"%4!&1#%&(#$)*)"&.5(5./()451&=%&'9(81/0
rengetegen voltunk, a nyugdíjasok szinte megszállták Balaton-
GM*)=)"2((S!*15(&%A(%4%""("B??(5'&"(#$!$(56#1*#$!5
volt.Többek között: népdalkörök, versmondók, énekes szó-
4'#"!,9("!&--#1A1*"1,2(>$("B??(5'&"(W\]](G+2(>5)44)""('/.&0?)
4)8)")""(7)&&'(,M4B&?B$+('&/0)&)#(#$6*.#),)"9()/.#$#./M/0'
tanácsadásokat, melyet sokan ki is használtak. Jó volt, szép
volt, fárasztó volt, de megérte, mert kis településünk nevét
nagyon sokan megjegyezték és megismerték. Legközelebb is
szeretnénk elmenni, ehhez további támogatók segítségét is
szívesen vesszük.

Miczi Flóriánné
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 I SKOLA

KÖLTÉSZET NAPJA AZ ISKOLÁBAN

Április 11-én ünnepeltük az iskolában József Attila
születésnapját, mely egyben a költészet napja is. A faliújságot
8;*)#(5%/0%*(,B4"+,(%*-,.A)'(.#(a<$#)G(H""'4%(7)*#)'(=;#$;P
")"".,2(F.8!&0(%4#<#(.#(G)4#+#(,'#='!,(B*B55)4(7!44%4,1$1""
arra, hogy verset mondjon iskolatársainak. Minden osztály
ellen „támadást indítottunk”.Bekopogtunk az órákra, és
7)*#),,)4(b?15?!$"@,c(%(")*5),?)&(4.7+(/0)*),),)"9(%,',
5)/4)A+=7)9(=)(.*=),4+=.##)4(.#(4)/"B??)&(.47)$)"")4(G1/%="!,
a verseket. A szavalatok jutalma taps volt, ami szerencsére
&)5(5%*%="()42(`)5.4)59(%(7)*#)4+,?)&(.#(%(8%44/%"<#!/?%&
is maradt nyoma a költészet napi „verskommandónak”.

Vígné Kerekes Magdolna

K IRÁNDULÁS  C  !"#! $%&%"!

A Nyugdíjas klub kirándulást szervez jun.1-jén, szombaton
D#)*,)#$+4+*)9(%(d3J2e*#$!/1#(.#(F)5$)",B$'(F0@/=; %#
Találkozóra. Egésznapos kulturális program és fürdés várja
%(7)&=./),)"2(H(*.#$7.")4'(=; (W2f]]9Pg"hG+29(5)40(5%/!?%
G1/4%4 %(%$(@"%$!#(,B4"#./."(.#(%(GM*=+?)4.A+"2(F)5-#%,
nyugdíjasok, hanem bárki jelentkezését várjuk személyesen
vagy telefonon. Miczi Flóriánné József A.u.51 Tel.389-
039, 20/582-9741

Miczi Flóriánné.

A F ÖLD  N APJA  TÉMANAP

2013. ÁPRILIS 22.
A Föld Napja Témanap a projekt utolsó nagy „felvonása”.
Célunk, hogy a tanítványok szellemileg, lelkileg, de fizikailag
'#(.4 .,(!"(%(A*1/*%5(%="%(4)8)"+#./),)&(,)*)#$"M4(%$1,%"(%
fontos témabeli prioritásokat, amik gondozásukat,
cselekedeteiket és érzéseiket pozitívan befolyásolják.
>(&%A(,)*)".&(?)4M4(,B*&0)$)"M&,)"(&)5(-#%,(%(#$)5.""+4
"'#$";"1""@,(5)/9(=)(%(A%*,?%&(%(G6(,B$M4(,'#$)="M,(%$(B##$)#
,%7'-#1"9(,B7)"9(81/0(%(G6&0;*!#&!4(&)(4)/0)&(/1&=2(>$(@"!&
minden osztály és a tantestület is ültetett egy fát vagy cserjét
.#(G)4)4+##./)"(7!44%4"9(81/0(/1&=1$&'(G1/ %2(H(A*1/*%5
gerincét adta egy 16 km-es helyi túra a régi tanyasi iskolához.
A kicsiknél az út megtételében lovas kocsik is segítettek, de
%(G)4#+#B,('/%$'(?!"1*#!/A*<?%,.&"(")4 )#;")"".,(%("!71"2
Az úton megfigyelték a természet rejtett szépségeit és titkait,
azokat lefényképezték, és minden osztály készített egy 10
,.A?+4(!44<(#1*1$%"1"9(%5'"(,.#+??(.*".,)4"M&,(.#(=; %$"@&,2(H
G)4: ;"1""('#,14!81$(,'.*7)(b*<,%(,)*)#+c(7)*#)&0"(#$)*7)$"M&,
az osztályok számára, de egyénileg is részt vehettek a
 !".,?%&2(L.#+??(%$(1#$"!401,(A4%,!"1,%"(,.#$;")""),(%$
ismert szlogenekre, pl. „Gondolkozz globálisan, cselekedj
41,!4'#%&c2(H(,B".48:$<(7)*#)&0)&(%(7'*"@# !".,1"(,)=7)4+,
ügyeskedtek, a szellemi csoportpárbajon még a pedagógusok
'#(-#%A%""%/1,,!(7!4"%,()/0('=+*)2
H(G)&&5%*%=<('=+?)&(%(/0)*),),(,M4B&?B$+(,.$567)#
G1/4%4,1$!#1&(A*<?!48%""!,(,'(,.$M/0)##./M,)"9(#+"(8%$%.*7)9

%,',&),(%(?@#$@,(,.#+??('&=@4"9(5./(G140"%"8%""!,(%(5)/,)$=)""
tevékenységeket.
H$('=+ !*!#(#$)*)&-#.*)(&%/01&(%(,)/0)'?)(G1/%=1""
bennünket. A falu határa csodálatos tavaszi köntösben
pompázott. A gyerekek közül senki nem nyafogott,
&0%7%40/1""9(%(51"'7!4"#!/@,('#(5)/G)4)4+(714"2
Az iskola bejárati faliújságán rengeteg információt helyeztünk
)4(%(":*!7%4(,%A-#14%"?%&9(%5'(5./(&.8!&0(&%A'/()*+#)&
foglalkoztatta a gyerekek fantáziáját.

Tóth Tibor
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Nyitva tartás változás!
Értesítjük a kedves nyársapáti lakosokat, hogy nyitva

tartásunk megváltozott.
S."G+R 05-20:00
Kedd: 05-20:00
Szerda: 05-20:00
Csütörtök: 05-20:00
Péntek: 05-20:00
Szombat: 05-20:00
Vasárnap: 05-12:00 óráig tartunk nyitva!!!

AKCIÓS árakkal és nagy áruválasztékkal várjuk kedves
régi és új vásárlóinkat.

COOP Élelmiszerbolt

ZENÉRE FESTETTEK

[! @#()4#+(7%#!*&%A !&(%(-)/4.='(L1##@"8(T% 1#(E'5&!$'@5
klubjában a Petrik G. Band Arany Zsolttal, a Harap zenekar
gitáros, énekes frontemberével folytatta „Jazzy Rezonance”
-;56(G)44.A.#)'"2((L'#G%4@='(J#"7!&9(%(D)/4.='(H4,1"<,
>/0)#M4)")(G1"<#%'9(G)#"+'(b*)%4("'5)c(%4,1""%,(%(,1*!??'
koncerteken, most a dán Pernille Kunst-tal és az amerikai
Kahlil Irving-gel, illetve a nyársapáti általános iskola
567.#$"%&!*!7%49(I<"8(I'?1**%4(?+7M4"(,'(%(-)/4.='(,.A$+P
567.#$),(-#%A%"%2(H(8!*5%#(M"+#(#$),-'<7%4P=1?9(A)*-%9
5%*'5?%P(G)44.A+()/0M"")#('/%$'(-#)5)/)(714"9(%(7'$@!4'#
567.#$)"'(,;#.*4)"")4()/0M""()/0)=M4!44<(&)5$)",B$'(A*1=@,P
ciónak lehettünk részesei.
I<"8(I'?1*(";$(,.A$+567.##$)4()/0M""(%(,1&-)*"(%4%""
folyamatosan dolgozott, így a végén fáradtan értékelte az
estét:

- F%/0#$)*6(.*$.#(714"(4!"&'9(81/0(5'&=)&,'(5!#G.4."
rajzolt, festett aszerint, hogy milyen hatást gyakorolt
rá a zene. A fiatal külföldi tehetségek pedig egy
teljesen új világot képviselnek, de nekem az is tetszik.

Az igazgató úr kiváló munkája a többivel együtt még két hétig
látható a gimnázium pince klubjában. A rendhagyó koncerten
Kisfaludi István készített sajtófotókat, melyek a Ceglédi
i%&1*!5%(81&4%A !&(5)/"),'&"8)"+,2

„rg”

A FAFARAGÁSSAL  ISMERKEDTÜNK

Április 23-án és 24-én került sor az uniós TÁMOP pályázat
,.$567)#(#$%,,B*(G%G%*%/<(G1/4%4,1$!#%'*%2(e*'#),(g)*)&-
G%G%*%/<(567.#$('*!&0;"1""%(%$(<*!,%"2(>4+#$B*(%$()#$,B$B,)"
és azok biztonságos használatát mutatta be. Majd az
alapfogások elsajátítása után virágkarót faragtak a gyerekek.
H(,B7)",)$+(%4,%4155%4(%(4)//0%,1*'??(=;#$;"+(&.A'
51";7@51,%"('#5)*")"")(g)*'(?!-#'2(H$"!&()4+*% $14!#(@"!&(%
7.#.#(567)4)"."(5@"%""%(?)2(>$"(5'&=)&,'(,'A*<?!4"%(%
/0%,1*4%"?%&('#2(C$.A9("@4'A!&1#(5'&"!,(.#()/0.?(=;#$;"+
51";7@51,(#$M4)""),(%(G1/4%4,1$!#1,1&(*.#$"7)7+(\](G)4#+#
kisdiák keze alatt. Köszönjük Feri bácsi türelmét, segítségét.

Tóthné Bognár Eszter

ISMÉT  SULI-BULI!
A régen hagyományosnak mondható

rendezvényünket szeretnénk feleleveníteni
május 31-én 18 órától
%(567)4+=.#'(8!$?%&2

Szórakoztató estünkön az iskola lakói
bemutatják, hogy mire is képesek.

A diáksereg mellett a falubeliek is színpadra
4.A&),(%(4)/,'#)??),"+4(%(#$.A,1*:%,'/2

Kérjük, minél többen jöjjenek el, szánják ezt
az estét a szórakozásnak, jelenlétükkel

támogassák iskolánkat.
[)/7!#!*14"(?)4.A+ )/0M,()/0?)&

tombolaként is szolgál majd.
Tóth Tibor
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ANYAKÖNYVI  HÍREK

 S ZÜLETETT

Dávid Zsolt és Tolmács Anna
Nyársapát, Vasút u. 3. szám alatti
lakosok ADÉL(&)76(/0)*5),)

2013. április 14-én.

Kökény János és Cseh Rita Nyársapát,
Fáklya u. 7. szám alatti lakosok

NOEL &)76(/0)*5),)
2013. április 26-án.

Köszöntjük az újszülötteket!

HÍRDETÉS

Az Ugyeri út 24. szám alatti összkomfortos
\(*.#$?+4(!44<(-#%4!='(8!$()4%=<2(O*=),4+=&'
a 06/30/321-3742 telefonon
^*A%(.#(,@,1*'-%()4%=<2(O*=),4+=&'(%(]jhk]h
358-3921 telefonon lehet.
H$(J#,14%(@2(l2(#$!5(%4%""'(Wm]](5\(")*M4)"6
telek (víz, villany, gáz, fúrott kút) eladó.
O*=),4+=&'(S%"8!$0(g)*)&-(F0!*#%A!"9
Béke u. 16. szám alatt, vagy a 389-122,  06/
20/3152-752.
ELADÓ Nyársapát, Viola u. 25. szám alatti
W\lX(5\(")*M4)"6(.A;".#'(")4),2(O*=),4+=&'(%
30/416-4617 telefonon lehet.
Fontos Önnek szerettei, vagyona,
vállalkozása biztonsága? Szeretne ezért a
jelenleginél kevesebbet fizetni? 12 biztosító-
társaság kínálatából választhatja ki a leginkább
5)/G)4)4+"n(YO4)"P9(4%,!#P9(7!4P4%4,1$<'
7%/01&P9(#$%,5%'(G)4)4+##./P9(/.A !*56P
biztosítások, nyugdíjpénztárak stb.) Kovács
Gábor a Biztonság Bróker-házbiztosítás
,B$7)";"+ )2(]jh\]oj\Wk\m
NYÁRSAPÁTI TÜZIFA TELEP AJÁN-
LATA: akác vékony akác (guriga) akác hasítva
bükk (guriga), bükk hasítva nyárfa (guriga)
&0!*G%(8%#;"7%2(O*=),4+=&'(%$(Hi^IJ
bisztróban vagy a 20/910-6746
>THp_(Wm](4(7'44%&0(?1 4)*9(of(5\(")*M4)"6
/%$=%#!/'(.AM4)"9(7%4%5'&"(W9k(8),"!*(")*M4)"6
bekerített szántó villany és kúttal és 1,2 h
")*M4)"6(#$!&"<(7'44%&&0%4(,M4B&P,M4B&('#
eladó.  Érd.: 30/3679627
ELADÓ Nyársapát külterületén 2, 5 hektár
kX9(lm(HL(.*".,6(4)/)4+9(7%4%5'&"(F0!*#%A!"
,M4")*M4)"(\2X\](5\(")*M4)"6("%&0%('&/%"4%&2
Érd.: 20/531-38-51; 70/280-12-18
Borvásár a Füle Családi Borászatnál
F0!*#%A!"9(L)*")#(=64+?)&2(['&+#./'9
valamint tájborok (fehér, vörös, édes és
száraz) kaphatók kimért és palackos
,'#$)*)4.#?)&2(O*=),4+=&'(gM4)(p.&)#&.4
lehet az alábbi telefonon: 30/415-1452.
H(L%A!#(=64+?)&("%&0%(\\kW(5\(#$!&"<
")*M4)"")49(7%4%5'&"(%(3%,(=64+?)&(jmjo(5\
gyümölcsös faházzal eladó Érd.: 30/23-66-
247
Építési telek (976m2-es) a Széchenyi utcá-
?%&()4%=<2(J*!&0!*2R(m]]2]]]2P(g"2(O*=),4+=&'
a 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.
Gázkonvektorok, kerítéslécek és mobil
kemence ELADÓ! Szmatona József: 30/ 262
36 19
ELADÓ tavaszi ültetésre tuja csemete!
O*=),4+=&'(C$5%"1&%(a<$#)G&.4(4)8)"(%
06/30 262 36 19-es számon.
>THp_(m9m(8%(")*M4)"6(/0M5B4-#B#9(7;$9
villany van. Tel.: 30/2196685

H ÍRDETÉS

Eladó 1100 m2-es telek az Iskola u. 11.
szám alatt valamint összkomfortos nagy
családi ház, melléképületekkel a József
H""'4%(:"1&2(O*=),4+=&'R(]jh\]hoolPk]lW2
Eladó egy új állapotú kapálógép valamint
W9m(.7)#(A%41"%A'&-#'(,'#,@"0%(#$)*)"+(/%$=!"
keres. Érd.: 06/30 685-59-29.
ELADÓ a Szövetkezeti u. 18. szám alatt
családi ház földterülettel. Érd.: 701-923
CM*/+#)&(>THp_()/0(,)""+(#$1?!#9
konyhás, spájzos, félkomfortos, gázos lakás
melléképületekkel, valamint földterülettel
a József A. úton. Iá.: 2.500.000.- Érd.: 06
70/2092601 vagy 53/350-767
ELADÓ Nyársapát, Hatodik d. 2. szám alatti
tanyás ingatlan. Érd.: 53/715-672-es tele-
fonszámon lehet.
Eladó 3 szobás összkomfortos családi ház,
külön bejáratú lakrésszel a Dózsa Gy. u. 30.
szám alatt. Érd.: 18 óra után a 06/70 70
55 645- ös számon lehet.
Építési telek villannyal, fúrott kúttal a Dózsa
Gy. utca 12. szám alatt ELADÓ. Érd.: 53/
378-463 valamint 06/20 32 42 840-es
telefonszámon lehet.
>THp_()/0(=%*%?(M7)/()4) 6(&.5)"
gyártmányú öntvényes kályha! Érd.: 30/
262-3619
ELADÓ egy franciaágy, lovaskocsi, egy
darab lószerszám, valamint szabados széna.
Érd.: 06/20 28-76-822
3!44%4@&,(,'#)??(,+567)#(5@&,!,%"9
")"+G)4: ;"!#"9(-#%"1*&!$!#"9(?@*,14!#"9(7;$P.#
7'44%&0#$)*)4.#"9(81541,$%"'(8+#$'/)")4.#"9
laminált padló lerakását, lakatos munkát,
/'A#$,%*"1&1$!#"(,1**),"(!*1&2(O*=),4+=&'R
06/20 564-42-23; 06/30 248-51-96

Kicsi zártkertet vásárolnék a Vett út és
Nyársapát között, kizárólag busz közelben.
Elhanyagolt állapotú ingatlan is érdekelne.
Tel.: 06/20 268 43 26
ELADÓ Bergon típusú kétfunkciós
?%?%,1-#'()4#+,.$?+4(&%/01&(#$.A9(: #$)*6
!44%A1"?%&9(?1*=<P,*.5(#$;&6(\]2]]]2P(g"q
kombi kiságy 3 pozícióban állítható magas-
#!/9(,.#+??(/0)*),!//0!(%(A)4)&,!$<(*.#$
polccá alakítható, kókusz matraccal és bal-
dachin tartóval együtt ára: 40.000.- Ft; autó-
?%(,B"8)"+(?%?%81*=1$<9(?1*=<P,*.5(#$;&P
ben, a babakocsihoz is használható 0-12
8<&%A1#(,1*'/(!*%R(m2]]]2P(g"2(O*=),4+=&'R
06-30/362-0617 vagy Szövetkezeti u. 23.
>4%=<()/0(8'?!"4%&(!44%A1":(G)&0+(A)4)&,!$<
komód. Méretei:1 m széles, 85 cm magas
és a pelenkázó feltéttel együtt 70 cm mély.
H(A)4)&,!$<(G)4"."(4)7)8)"+(.#(%(?:"1*(,1P
módként tovább hasznáható. Irányár:
20000.-Ft. Érd:06/203983103

K ÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS !
Köszönetet mondunk mindazoknak, a-
kik Koroknai István élettársam temeté-
sén részt vettek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, gyászunkban együtt éreztek.
Külön köszönjük Dr. Gyáfrás Sándornak
.#(IB*B,&.(`.7.#$(H&&!&%,(#)/;"+9
gyógyító munkáját valamint családom-
nak is köszönöm, hogy segítettek oda-
%=<%&(!A14&'(+"2

A gyászoló család

A NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT

AJÁNLATA

P(G*'##("+,)8:#1,9(P(8!$'(8@*,%
kolbász, - házi disznósajt, májas
- szalonna félék, - sült házi zsír
P(")A)*"+9(#$!*%$(,14?!#$1,
-savanyú káposzta, savanyúságok

'()*+,++-)./012+3440/5-6789,8
héten más-más akcióval várom

tisztelt vásárlóimat!
 Erzsébet utalványt elfogadok!

TAVASZI ÁRZUHANÁS

A 100 Ft-os BOLTBAN
[)/: @4"(,B*&0)$)"?)&9(,'?+7M4"
árukészlettel, meghosszabbított nyitva
tartással
:3+;(+(/-<- 2=6>0+7?
8 :00 - 18:30-ig
Vasárnap
8:00 ñ 11:00-ig

várja kedves vásárlóit!!!

VÉGRE ITT A NYÁR

A 100 FT-OS VÁR!!!



NYÁRSAPÁTI  HÍRMONDÓ
KIADJA : Nyársapát Községi Önkormányzat
@!&!&% -#ABCD : Kis Miklós polgármester
@% $!"#! $E% :
 $!"#! $E%'A$FEE GH : Nagyné Kovács Éva, Regdon

 Jánosné, Vígné Kerekes Magdolna, Víg Károly
FOTÓK : Víg Károly
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu
H(WmW2(CU^[I_T(L>UpQpQ>F(H(Sr`[eFp_(I>Ta>C

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.
(((((((l]](A.4=!&0?%&(5)/ )4)&+(JFEs>F>C("! .,1$"%"<(,'%=7!&0N

2003. februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

BIRKÓZÁS

Április 19-én pénteken és 20-án szombaton rendezték a
#$%?%=G1/!#:(='!,14'5A'%(1*#$!/1#(=B&"+ ."(I%"%?!&0!&(%
='!,(J2(.#(%(#)*=M4+(,1*1#$"!40((*.#$.*)2(H(F0!*#%A!"'(C$%?%=P
'=+(C>(,."P,."(G+7)4(,.A7'#)4")"")(5%/!"(%(?% &1,#!/1&(%(,."
,1*1#$"!40?%&2(p'!,(JP?)(\\W9(#)*=M4+?)(Wol(G+(5.*4)/)4"
be. Kecskeméti Ferenc révén újabb bajnoki címet sikerült
?)/06 ")&'(%(#)*=M4+,&.42(H(oj(,/P?%&(g)*'&(%$()44)&G)4)'
)/0)"4)&(.*".,)48)"+(%,-'<"(#)5("@="%,(7./*)8% "%&'(%$()/.#$
7)*#)&0(%4%""2(D#%,(%(=B&"+?)&()/0('&".#"(,B7)"+)&(,%A1""(%$
ellenfele egy pontot, amivel egy menetet sikerült is megnyer-
&')9(=)(%(8%*5%=',(5)&)"?)&(5!*(-#%,(Q("@=1""(7./*)8% "%&'
.*".,)48)"+(%,-'<,%"9(.#()$$)4(5)/.*=)5)4")&(#$)*)$")(5)/
a bajnoki címet.
L."(B--#)(p!7'=(.#(L*'#$"'!&('#(#$+&0)/*)(4.A)"(%(='!,14'5P
A'!&9(=)(#% &1#(5'&=(%(,)"")&(%$()4+=B&"+?)&(7)*)#./)"
szenvedtek, és így meg kellett elégedniük a bronzéremmel.

Pap Ferenc, Pap Attila

 !"# $

JÁTÉKOS  SORVERSENY

Az Európai Uniós TÁMOP pályázati projekt Csapatbajnokság
játékos akadályverseny utolsó fordulóját tartottuk isko-
4!&,?%&(!A*'4'#(\jP!&(=.4@"!&2(H(7)*#)&0)&(*.#$"7)7+,
)4+$)")#)&(5)/,%A"!,(%(/0%,1*4%&=<(G)4%=%"#1*1,%"2(['&=)&
-#%A%"(\P\()4#+#9(5!#1=',1#9(8%*5%=',1#(.#(&)/0)=',)#
diákból állt össze. A jó hangulatú, vidám játékos vetélkedést,
5)40(m(G)4%=%"#1*?<4(!44"9(7./M4(%(-#)5+'('#,14%(-#%A%"%
&0)*")2(H(A*1/*%5(7./.&(G'&15(#$)&=7'-#),,)4(.#(M=;"+7)4
7)&=./)4"M,(5)/(%(7)*#)&0$+,)"(.#(G)4,.#$;"+',)"2(H
*.#$"7)7+,(.#(%(G)4,.#$;"+(&)7)4+,(&)7.?)&(:/0(/1&=14159
,' )4)&"8)")5R( B7+*)(G140"%" @,N

Szerelemné Szepesi Ágnes

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

 ./0123'4.156537859':;<:;<=>;?@':A;;B1C
D4'E.8F.11' :>;;GB1CD4 H
I5@98.11'I./0123290123'=J;;B1G1K8C@
E.8F.11

=;;;B1G1K8C@

L.8F'1M/1M8@M77MN
G':;<:;<=>;?@'@MOM3'(.156537859
G'J'35/'P.3701  EQ7M8
G':RS@'@MOM3':RT@@'UM31MO'E5/OM6F7511'D/K1EV8K
G'LQ6IMD0W
 %&'(&)*+&,-(,-.+-%%-&-&/%'..0,'/1&203-,4& %&-5617&58/%.*,
*(*3819:&1..*,;*&;1//%-;<)'/19&8(;8)=*/4

$!,N;AG=;CJAXG:;>:

Személyi jövedelemadója 1%-os  felajánlásával
támogathatja a

IJ.K10L.+7- 20>0979(- L=K+-!?J,1M/,+,+ is,
ha ezt teszi adószámunk:

19182573-1-13
LB#$B& M,R(C2>2(7)$)"+#./)

10. oldal


