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TISZTELT  ADÓZÓK!
Februárban  minden érintettnek  postáztuk, illetve eljuttattuk
a  helyi adók(magánszemélyek kommunális adója, építmény-
adó, iparűzési adó)és  a gépjárműadó 2011.első félévi  befi-
zetéséhez szükséges csekkeket. A nyársapáti lakosok adóju-
kat a Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet helyi fiókjában,
vagy annak ceglédi központjában (Cegléd, Eötvös tér 6.szám)
fizethetik be, a hozzájuk eljuttatott fehér színű befizetési
csekkeken.
A magánszemélyek kommunális adójának összege nem
változott. A belterületi lakások, telkek után ingatlanonként
4.500 forintot, a külterületi lakásokért 3.000 forintot, a
külterületi nem lakás céljára szolgáló építményekért 6.000
forintot kell fizetni. Az üzlet, műhely vállalkozás telephelye
után 7.500 forint az adó összege. Azoknak az ingatlan-
tulajdonosoknak, akik a község területén építési telket,  lakást,
külterületi építményt vásároltak bevallási kötelezettségük
van. Ezt a Polgármesteri Hivatalban, erre rendszeresített
nyomtatványon kötelesek megtenni.
A lakásokat nem érintő építményadó mértéke ebben az
évben is 250,- Ft négyzetméterenként.
Az iparűzési adó mértéke változatlanul a nettó árbevétel 1,7
százaléka.
A gépjárműadó összege 2011-ben csak azoknál változott
(csökkent), akik gépjárművének életkora  4 évvel nőtt. Ezen

adózók és azok, akik 2010-ben gépjárművet vásároltak,
illetve forgalomba helyeztek  határozatban értesülnek a fize-
tendő gépjárműadó összegéről.Minden gépjárműadó
fizetésére kötelezett  az első félévi adóról befizetési csekket
kap.
Személyszállító gépjármű után a  gépjárműadó mértékét a
gépjármű életkora és teljesítménye határozza meg. A gyártási
évben és az azt követő 3 évben 345 Ft/kW, a  4-7.évben
300Ft/kW, 8-11.évben 230 Ft/kW, 12-15.évben 185 Ft/kW,
a 16. évben és az azt követő években 140 Ft/kW. Teher-
gépjárművek, pótkocsik után az adó mértéke az adóalap (a
raksúly ötven százalékával növelt önsúly) minden megkezdett
100 kilogrammja után 1.380 Ft.
A helyi adók és a gépjárműadó első félévi összegét
2011.március 16-ig kell befizetni. A borítékok csak az
első félévi adók befizetéséhez szükséges csekkeket tartal-
mazzák. Az esetleges hátralékokról az előző évben postázott
csekkek érvényesek.
Kérem,  esedékes adójukat  szíveskedjenek a törvényes
határidőig befizetni.

dr.Bicskei Krisztina, jegyző

MEGHÍVÓ

Nyársapát Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja

a település lakosságát
2011. március 25-én 15 órára

a Millenniumi parkban elkészült
játszótér átadására,
majd ezt követően

a Polgármesteri Hivatal előtti parkba
a Rákóczi-szobor

avatási ünnepségére.
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TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT…
Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2011. február 24- én tartotta a közmeghallgatással egybe-
kötött ülését. Bakos Ferenc és Bimbó Pál beszámoltak a
tanyagondnoki szolgálat által végzett munkájukról.
Településünkön 2007. július 1-én alakult meg a tanyagond-
noki szolgálat Bakos Ferenc részvételével. A tanyagondnoki
szolgálat megalakulása után lehetőség nyílt pályázni új
gépkocsi vásárlására, melyet 2009. április 20-án átvehettünk.
A szolgáltatás iránt megszaporodott igény miatt 2009.
december 1-től megalakult a második tanyagondnoki körzet,
melyet Bimbó Pál lát el, aki jelenleg végzi a tanyagondnoki
tanfolyamot. A tanyagondnokok jól össze tudnak dolgozni,
munkájukat megosztják egymás között, jól együttműködnek
az intézmények munkatársaival. Mindketten fontosnak tart-
ják az ellátottakkal való jó kapcsolattartás kialakítását, az
ellátott személyek meghallgatását, bizalmuk elnyerését. Napi
feladataik közé tartozik az óvodába, iskolába történő reggeli,
illetve a külterületen élő idős emberek részére az ebéd
kiszállítása. Egyéb feladataik közé sorolható a betegek
orvoshoz, illetve szakrendelőbe szállítása, gyógyszeríratás,
kiváltás, rendelőintézetekbe időpontok és beutalók intézése,
bevásárlások alaklomszerűen az önkormányzat intézmé-
nyeinek. A testület elfogadta a tanyagondnokok 2010. évi
beszámolóját, sok erőt, kitartást és eredményes munkát
kívánt a jövőben is feladataik elvégzéséhez. A következőkben
a képviselő-testület tárgyalta és elfogadta Nyársapát Község
Önkormányzatának 2011. évi önkormányzati költségvetés
tervezetét.  Korábban többször is említettem, hogy az elmúlt
időszakban sok beruházás valósult meg Nyársapát fejlődése
érdekében.  A pályázati erőforrásból nyert beruházásokat
előre meg kellett finanszíroznia az önkormányzatnak, így
ezen beruházások kifizetése folyamatosan érkezik számlánkra.
A posta melletti játszótér felújítása is befejeződött. Szeretnénk,
hogy a szép új játszótér a jövőben is megmaradjon ilyen
szépnek, ne rongálják meg, így a testület döntött a közterület
használatáról szóló helyi rendelet megalkotásáról, melyben
részletesen kitér a játszótér használatának szabályaira is. A
szabályzat kifüggesztésre kerül a játszótér kapujára, illetve a
Hírmondóban is megjelentetjük, melynek minden pontját
szigorúan kötelesek betartani az ott tartózkodó személyek. A
rendelet összességében meghatározza a közterületek hasz-
nálatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a
helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a műemlékvédelmi,
a községrendezési, közlekedésbiztonsági szempontokra,
továbbá megállapítja a közterület-használati díj mértékét és
fizetésének módját, szabályozza az engedély nélkül tárolt,
üzemképtelen járművekkel kapcsolatos eljárást. A
továbbiakban elfogadta a testület a CSENYÁ ÁMK SZMSZ-
ének módosítását. Az ülést a Ceglédi Többcélú Kistérségi
Társulás 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolójával
zártuk.

Kis Miklós polgármester

A JÁTSZÓTÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI

(1) Nyársapát Község Önkormányzatának tulajdonában
lévő játszóteret, az azon felállított játékokat és játszóházat

rendeltetésének, korosztályának megfelelően, saját
felelősségére bárki ingyenesen használhat.

(2) A játszótéri eszközök állaguknak – a természetes
elhasználódáson túl – romlása, rongálása nélkül

használhatók. A gondatlan károkozó a Ptk. Szabályai, míg
a szándékosan kárt okozók ezen felül a kár mértékétől
függően szabálysértési vagy büntetőjogi felelősséggel

tartoznak.

(3) A játszótéri eszközöket a tulajdonos önkormányzat a
játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003.

(XI.27.) GKM rendelet szerint bevizsgáltatta, a játszótéri
eszközöket a gyártó vagy a forgalomba hozó „A

biztonságossági követelményeknek megfelel” felirattal
látta el.

(4) Az egyes játszótéri játékok korosztályoknak megfelelő
rendeltetését tábla jelzi, azt a játék állaga és a használó
testi épségének megőrzése érdekében be kell tartani.

(5) A játszótér március 1-től november 30-ig naponta
reggel 8 órától este 8 óráig tart nyitva. Nyitvatartási
időn túl a kerítés kapuját zárni kell, ez időszak alatt

a játszótérre bemenni, ott tartózkodni tilos!

(6) A játszótéri játékokat 1-14 év közötti gyermekek
használhatják. A játszóteret 6 éven aluli gyermekek

csak felnőtt felügyelete mellett látogathatják.

(7) A játszótérre a közegészségügyi követelmények
betartása érdekében szigorúan tilos kutyát, vagy más

állatot bevinni, beengedni.  Az esetlegesen bekerülő kóbor
állatok befogása érdekében azonnal a Polgármesteri

Hivatalt kell értesíteni.

(8) A játszótéren szemetelni, a növényzetet károsítani
tilos!

(9) A játszótér területén szeszesitalt fogyasztani,
dohányozni tilos!

(10) A játszótéren kerékpározni, motorkerékpározni,
mások testi épségét veszélyeztető tevékenységet folytatni

tilos!

(11) A játszótéri eszközök műszaki felülvizsgálata évente
történik.

(12) A játszótér használatának szabályait jól látható helyre
ki kell függeszteni.
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TÁJÉKOZTATÓ A SZENNYVÍZBERUHÁZÁS

KIVITELEZÉSI MUNKÁLATAIRÓL

Nyársapát község belterületének szennyvízhálózattal való
kiépítését a Vízner és Társa Kft. (Abony, Szapáry u. 2.)
nyerte meg közbeszerzési eljárás során. A magas talajvíz
ellenére a kivitelezési munkálatokat megkezdték és
folyamatosan végzik. A munkálatokat a Béke utca elején
készülő szennyvízátemelő környezetében kezdték meg a
vákuumkutak telepítésével. Az első ütemben a Béke u.,
Marx u., Fáklya u. és Sallai u. által bezárt területen folynak
a munkálatok 100-100 méteres hosszabbításokkal. Amint a
vákuumozással sikerül a talajvizet a szükséges mélységre
csökkenteni, azonnal elkezdik a csővezetékek fektetését és
a csatlakozó vezetékek kiépítését. A csatlakozó vezetékek
kiépítése előtt a kivitelezők részéről  megkeresik az ingatlanok
tulajdonosait és nyilatkozatot íratnak alá a bekötővezeték
helyének megállapításáról. A bekötővezeték a telekhatáron
belül 1 méterre lesz kiépítve, a rákötés a tulajdonos feladata.
A rákötés lehetőségéről később adunk tájékoztatást. A
beruházással kapcsolatban felmerülő kérdésekre a
Polgármesteri Hivatalban adunk felvilágosítást ügyfél-
fogadási időben. A beruházás menetéről minden hónapban
beszámolunk a Nyársapáti Hírmondóban.

Kis Miklós polgármester

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG
FIGYELMÉT, HOGY NYÁRSAPÁT

KÖZSÉGBEN TÜDŐSZŰRÉST
TARTUNK!

A vizsgálat ideje naponta:
2011. április 7. csütörtök 8 – 1330 óráig
2011. április 8. péntek 8 – 1330 óráig
2011. április 11. hétfő 1130-1730 óráig
2011. április 12. kedd 8 – 1330 óráig
2011. április 13. szerda 1130-16 óráig.
A tüdőszűrés helye: Szarka Mihály Művelődési
és Szabadidőközpont Nyársapát, Sallai u. 7.
Minden 30. életévét betöltött lakos részére
kötelező a tüdőszűrés!

Dr. Bicskei Krisztina jegyző

Adója 1%-val támogathatja az
Állatmenhely Nyílt Alapítványt

(Cegléd, Szőlő u. 14.) is.
Adószám: 18673649-1-13

Köszönjük!

KUTYATARTÓK FELSZÓLÍTÁSA!
Az utcákat járva szomorúan tapasztaljuk, hogy egyre több
kutya szaladgál szabadon az utcán. Megkergetik a járóke-
lőket, megfélemlítik a gyerekeket, felnőtteket egyaránt.
Kérem a kutyatartókat, hogy gondoskodjanak kutyájuk zárt
helyen történő tartásáról. Aki ezen kötelezettségének  nem
tesz eleget, szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható. Továbbá a kóbor kutyákat össze-
fogatjuk, és a gyepmesteri telepre szállíttatjuk, melynek
költségét a kutya tulajdonosára terheljük.
Kérem, hogy legyünk tekintettel egymásra, kíméljük meg
gyermekeinket attól, hogy félve induljanak óvodába, iskolába
az utcákon kóborló kutyák miatt!

dr. Bicskei Krisztina jegyző

EBOLTÁS
Az ebek veszettség elleni kötelező oltására össze-
vezetéses formában az alábbi időpontokban kerül sor:
2011. március 14. hétfő 08-10 óráig Szarka-major
2011. március 14. hétfő 13-15 óráig Szarka-major
2011. március 16. szerda 08-10 óráig Hegedűs tanya

(Csemő d. 13.)
2011. március 17. csütörtök 08-10 óráig Farkas

tanya (Összekötő d. 7.)
2011. március 18. péntek 08-10 óráig Török Pál

tanya (Ugyeri út 17.)
PÓTOLTÁS
2011. március 26. szombat 08-10 óráig Szarka-major
2011. április 10. vasárnap 08-10 óráig Szarka-major
Az oltás díja 3.500.- Ft ebenként, melyben benne szerepel
a kötelezően kiállítandó új könyv.
Felhívjuk a kutyatartók figyelmét, hogy családjuk és
embertársaik, valamint állataik védelmében tegyenek eleget
oltási kötelezettségüknek!

VÉRADÁS

2011. március 29-én kedden
délután 14 – 16 óráig

véradás lesz a Szarka Mihály Művelődési és
Szabadidőközpont nagytermében.

Kérjük, hogy amennyiben teheti, jöjjön el és
adjon vért.

Gondoljon azokra, akiknek az élete esetleg az
Ön önzetlen segítségétől függ!

Köszönjük!
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  ÓVODA

Február elején sajnos nagyon sok kisgyermek hiányzott az
óvodából betegség miatt. 
Február 9-én szülői értekezletre hívtuk meg a szülőket. Az
1. félév beszámolóját követően a 2. félév programjait beszéltük
meg./farsang, SZMK. retro parti, gyermeknap, ballagás,
egyebek/
Február 12-én az óvodai SZMK retro discot szervezett,
melynek bevételéből a csoportszobákba vásároltunk új
bútorokat. Reméljük sikerül összegyűjteniük az állatkerti
kirándulás megvalósításához szükséges összeget is.
Február 18-án rendeztük meg farsangi bálunkat. A
rendezvényre sok szülő jött el, sok gyermek öltözött jelmezbe,
aminek nagyon örültünk. A Kölyökidő Alapítvány művészei
kifestették a gyermekek arcát, a remekműveknek minden
apróság nagyon örült. A tánc szakkörök műsorral kedves-
kedtek. A meglepetés műsort a Kölyökidő Alapítvány
művészei mutatták be. A  ”tánc-házi” előadás nagyon
hangulatos volt, s szinte minden gyermek örömmel vett részt
benne.
Február 25-én fotózás volt az óvodában. A leendő első
osztályosokról készült kép. Köszönjük a szülőknek, hogy
segítettek rendezvényeink sikeres lebonyolításában, a sok
süteményt, fánkot, üdítőt, és gyümölcsöt, valamint
részvételüket.

Óvó nénik

ÁMK HÍREK

MENJEN-E ISKOLÁBA A GYERMEK

SZEPTEMBERBEN?
Ez a kérdés foglalkoztatja mostanában a nagycsoportosok
szüleit, hiszen hamarosan be kell íratni az iskolába azokat a
gyerekeket, akik május 31-ig betöltik a 6. életévüket.
Abban az esetben, ha a csemeténk január1. után született, a
szülő és az óvoda egyetértése esetén még maradhat egy évig
az óvodában. Ezt a megoldást szokták választani, ha beteges,
fizikálisan kevésbé érett, fáradékony, még játékos, nem
terhelhető hosszabb ideig, vagy egyes részképességek

területén(beszéd, rajz, mozgás) lassabb ütemű a gyermek
fejlődése. Ha ezek a tényezők fennállnak, de a 6. születésnap-
ja az előző év szeptember 1. és december 31. között volt, a
törvényi szabályozás értelmében szükséges a nevelési
tanácsadó szakvéleménye is ahhoz, hogy maradjon további
egy évig óvodában. Minden esetben el kell kezdeni az iskolát,
ha a gyermek szeptember 1-ig betölti a 7.életévét.
Mire kell figyelnünk az iskolaérettség tekintetében? Ahogyan
az elnevezés jelzi, nem elsősorban a képességeket, isme-
reteket, hanem a természetes érési folyamatot figyeljük.
Legtöbb gyermeknél a 6-7. év során következik be a testi,
lelki és szellemi fejlődésben is az a fordulat, amikor
iskolaérettségről beszélünk.
Az első fontos szempont a testi fejlettség. 7 éves korra a
testfelépítésük megváltozik: megnyúlnak, végtagjaik
hosszabbak lesznek. Elkezdődik a fogváltás. Nagy mozgásaik
rendezettek, kialakul a domináns kézhasználat. A kézcsontok
és a szem-kéz koordináció megfelelő érettsége szükséges az
írástanuláshoz szükséges finommotoros készségek
kialakításához. Nem igénylik már a déli alvást, kevesebbszer
betegek, és az idegrendszeri érésnek köszönhetően képesek
hosszabb ideig egy dologra figyelni. Ez utóbbi folyamatokkal
összefüggésben  a második fontos szempont a pszichés
funkciók érése eredményezi a feladattudat kialakulását, az
érdeklődés, figyelem, kitartás, monotóniatűrés fejlődését. Az
érzelmi funkciók érésének megfelelően egy nyugodtabb,
érzelmileg kiegyensúlyozottabb időszak következik. A ko-
rábbi dacos ellenállások, érzelmi kitörések egy időre
elcsendesednek. A számukra fontos felnőtt irányítását
elfogadják, követik a kéréseket, a szabálykövetés, pontos-
ságra törekvés belső igényként jelenik meg. A harmadik
szempont az ismeretek és a képességek szintje. Erre az
életkorra a nyitott, érdeklődő gyerekek sok mindent
megtanulnak, jó megfigyelőképességük, emlékezetük
eredményeként olyan ismereteket is játszva elsajátítanak,
amelyek a hétköznapi élethez szükségesek. Az általános
ismeretek között fontos, hogy tudják saját és családtagjaik
adatait, ismerjék a színeket, az évszakok jellemzőit. Fel tud
ják már sorolni a napokat és napszakokat, megnevezik,
azonosítják testrészeiket. Kezdenek érdeklődni a betűk és
számok iránt is. Utánozva a felnőtteket, próbálgatják leírni a
betűket, a számológépen, telefonon bepötyögik a számokat,
az utcán az ismerős reklámfeliratokból már egyet-egyet
felismernek. Nem kell írni, olvasni ahhoz, hogy iskolába
menjenek, hiszen ezeknek a készségeknek a kialakítása az
első két osztály feladata. Fontos viszont, hogy ismerjék az
irányokat, kialakuljon a stabil kézhasználat, és a balról jobbra
iránytartás a lapon. Az iskolába lépéshez szükséges, hogy
eszköz segítségével 6-os számkörben ismerjék a hozzáadás
és elvétel műveleteket, legyenek tisztában a több-kevesebb,
kisebb-nagyobb, ugyanakkora fogalmakkal. 
A beszéd fontos jelzője annak, hogy az iskolai készségek
elsajátítása során várható-e probléma. Amikor nem ejti
tisztán a hangokat egy iskola előtt álló gyerek, feltétlenül
érdemes megkérdezni logopédus szakembert arról, hogy
vajon mi lehet ennek az oka. Várható-e, hogy iskolakezdésre
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kialakul a helyes hangképzés? Hallja-e a gyermek a külön-
böző hangok közötti különbségeket? 
Szülőként izgalmas és egyáltalán nem egyszerű ez a döntési
folyamat, ezért forduljanak bizalommal az óvónőkhöz és a
nevelési tanácsadókban dolgozó szakemberekhez!

 Kálmán Marianna klinikai gyermek-szakpszichológus

  ISKOLA

ISKOLÁSOK FARSANGJA

Február 18-án rendeztük az évi rendhagyó farsangi mulat-
ságot iskolákban.
Idén úgy döntöttünk, hogy a gyerekek saját maguk döntsék el,
hogy osztályonként milyen jelmezbe bújnak. Így volt olyan
alsós osztály, aki katica volt vagy éppen kisegér, a felsősök
között dominók, cigányok. Találkozhattunk a Való Világ
szereplőivel és láthattuk a Hattyúk tava paródiáját. A leg-
jobbnak mégis az elsős Sajtkukacok és a negyedik osztályba
járó Jack Sparrow matrózai és kalózai bizonyultak.
Minden osztályt egyaránt megillette a dicséret, hiszen felké-
szülésük rengeteg munkával járt, amit 1-1 tortával
jutalmaztunk. A farsangon a szülők által beküldött
alapanyagokból szendvicsek készültek, melyet ezúton
köszönünk szépen. Az SZMK idén is meglepte a gyerme-
keket 1-1 finom fánkkal.

A tombola és zsákbamacska sok gyereket lázba hozott,
hiszen sok értékes tombolatárgyat nyerhettek, melyeket
szeretnénk megköszönni a felajánlóknak. A gyerekekre
játékos feladatok is vártak, majd egy kis diszkó, melyhez a
zenét Dobos József biztosította (köszönjük munkáját).
A diákönkormányzat nevében szeretném  megköszönni a
szülőknek és kollégáimnak segítőkész munkájukat, mellyel
sikerült megvalósítani ezt a színvonalas farsangi rendezvényt.

Bíró Csilla

BŰNMEGELŐZÉS

A Városi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának
munkatársa Angyal Olga rendőrszázados érdekes előadást
tartott iskolánkban a balesetmegelőzésről.
Beszélt arról, hogyan közlekedjenek biztonságosan a gye-
rekek, ha gyalogosan vagy kerékpárral érkeznek az iskolába.
Felhívta mindenki figyelmét arra, hogy a közlekedési szabá-
lyokat mindig és mindenhol be kell tartani!
Kiderült, hogy a gyerekek jónéhány közlekedési tábla jelen-
tését ismerik. Bátran kérdeztek és nyilvánították ki véle-
ményüket. Az előadáson az is elhangzott, hogy ne hagyják
őrizetlenül kerékpárjaikat még az iskolában sem. Zárják le,
megelőzve ezzel a kerékpár eltulajdonításokat.
Útravalóul azokat a hasznos tanácsokat is megkapták, hogy
idegentől ne fogadjanak el semmit, és ne is álljanak vele
szóba. Ezt megerősítette Tóth Tibor körzeti megbízottunk is.

Dobozi Julianna tanító

VETÉLKEDŐ

Az anyanyelv világnapja alkalmával vetélkedőt szervez-
tünk. Délelőtt a tanulók 10 kérdésből álló feleletválasztós
tesztet írtak, mellyel nyelvi tudásukat bizonyították.
Osztályonként a legjobb 5 diák vett részt a délutáni játékos,
szórakoztató nyelvi vetélkedőn. Itt bizonyíthatták tudásukat,
kreativitásukat. Nagyon jó hangulatban zajlott a versengés,
mindenki élvezte a feladatokat. Minden versenyzőnek
gratulálunk, de különösen az első osztályosoknak, akik
derekasan helyt álltak, pedig még most tanulnak írni, olvasni.

Cseh Józsefné

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

Adószámunk: 18673917-1-13

Felajánlásaikat köszönjük!

Nyársapáti Gyermekekért Közalapítvány
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Óvodai beíratás

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 6-7. §, 65. § (1) bekezdés, 66. § (1) bekezdés, 102. § (2) bekezdés
a) pontja, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 16. § (1)
bekezdése alapján Nyársapát község óvodájában a leendő óvodások beíratásának időpontjai a következők:
Óvodai beíratás a 2011/2012. nevelési évre:

2011.március 21-22. (hétfő, kedd)
Az óvodában ezeken a napokon 800 – 1600  között fogadják a Kedves Szülőket.

Óvodai felvételre jelentkezhet minden kisgyermek, aki 2011. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét.  Azon gyermekek,
akik 2011. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben, és óvodai
felvételükről a 2011/2012. nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak
megfelelően dönt az óvoda vezetője.
Kötelező az óvodai beíratása a gyermeknek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, majd a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője – az óvodában kialakított hagyományos módon – legkésőbb 2011.augusztus 15-ig
tájékoztatja az érintett szülőket.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a beiratkozáshoz feltétlenül vigyék magukkal

· a  szülő személyi igazolványát,
· gyermekük születési anyakönyvi kivonatát
· a lakóhelyet vagy tartózkodási helyet igazoló lakcímkártyát
· a gyermek TAJ kártyáját
· kedvezményre jogosító dokumentumok másolatát (rendszeres gyermekvédelmi jogosultságot

megállapító határozat, 3 vagy több gyermek esetén családi pótlékot igazoló szelvény, tartós
betegséget igazoló szakorvosi papír)

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁS

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 6-7. §, 65. § (1) bekezdés, 66. § (1) bekezdés, 102. § (2) bekezdés
a) pontja, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 16. § (1)
bekezdése alapján Nyársapát község általános iskolájában a leendő első osztályosok beíratásának időpontjai
a következők:
Általános iskolai beíratás a 2011/2012. tanévre:

2011. március 21-22. (hétfő, kedd)
Az általános iskolában ezeken a napokon 800 – 1600 között fogadják a Kedves Szülőket.

Tankötelessé válik az a gyermek, aki az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri és 2011. május 31-éig
betölti a 6. életévét. A szülő kérésére beíratható az a gyermek is, aki a 6. életévét 2011. december 31-ig tölti
be.
Az iskolai felvételről az intézmény igazgatója ezt követően tájékoztatja az érintett szülőket.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a beiratkozáshoz feltétlenül vigyék magukkal

· a szülő személyi igazolványát,
· gyermekük születési anyakönyvi kivonatát
· a lakóhelyet vagy tartózkodási helyet igazoló lakcímkártyát
· az iskolaérettséget igazoló szakvéleményt. (óvodai szakvélemény)
· a gyermek TAJ kártyáját
· 1 db fényképet és 550 Ft-ot a diákigazolványhoz
· Kedvezményre jogosító dokumentumok másolatát ((rendszeres gyermekvédelmi

jogosultságot megállapító határozat, 3 vagy több gyermek esetén családi pótlékot igazoló
szelvény, tartós betegséget igazoló szakorvosi papír)

Nyársapát, 2011.március 2.
Dr. Bicskei Krisztina jegyző
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SZARKA MIHÁLY MŰVELŐDÉSI ÉS

SZABADIDŐKÖZPONT

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS CEGLÉDEN

A Kistérség Színre Lép rendezvénysorozat keretében a
nyársapáti óvoda és iskola pedagógusai tartottak nagysikerű
kézműves foglalkozást 2011. január 29-én Cegléd Város
Gyermekkönyvtárában. A hagyományos programsorozat
folytatása április 1-jén várható, amikor Nyársapátra várják a
ceglédi és kistérségi érdeklődőket azzal a céllal, hogy bemu-
tassák hagyományaikat, verssel, tánccal, énekkel ked-
veskednek a vendégeknek. A Kistérség Színre Lép elnevezésű
programot a Ceglédi Városi Könyvtár hívta életre 2006-ban.
Azóta minden évben más-más település „lép színre”.
Ceglédbercel, Törtel, Csemő, Tápiószőlős és Újszilvás után
idén Nyársapáton a sor.

Megjelent a Ceglédi Panoráma 2011. februári számában

A „KISTÉRSÉG SZÍNRE LÉP”
Nyársapát bemutatkozik 2011. április 1-jén

Programunkra szeretettel meghívjuk és várjuk az érdek-
lődőket.
13-1445 óráig a Bognár Gokart bemutatóját láthatják az
Iskola d. 20. szám alatti gokart pályán.
15 órától szórakoztató műsor a Szarka Mihály Művelődési
és Szabadidőközpontban, melyben fellépnek:
- az óvodások
- az általános iskola tanulói
- a Felnőtt Énekkar
- a Felnőtt Tánccsoport
- a TETZ Alapművészeti Iskola diákjai
- az Irodalmi Színpad
- a Nyugdíjas Tánccsoport
- a Nyársapáti Népdalkör
- Márkuj Péter orgonista
17 órakor a Szarka-kúria kiállítását tekinthetik meg.

NŐNAPI BÁL
2011. MÁRCIUS 12-ÉN 1930-tól szerény

műsorral egybekötött bált szervez a
Nyársapáti Népdalkör a Szarka Mihály
Művelődési Házban, melyre szeretettel

meghívjuk.
Belépő: 1000 Ft/fő.

Zenél Tar Zoltán
BÜFÉ üzemel a szomjazóknak,

éhezőknek!
Mivel a művelődési ház

befogadóképessége véges, így kérjük
bejelentkezésüket előre
Kapás Mihálynénál a

06/20/5000-309 számon.
Mindenkit szeretettel várunk!
(Randalírozók kíméljenek!)

Népdalkör közössége

NŐI TORNA

A nyársapáti lányoknak, asszonyoknak

március 17-től hétfőn és csütörtökön 18 órától

ismét lehetőségük lesz testmozgásra

 a művelődési házban.

A foglalkozásokat Kiss Piroska tartja.

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK

A művelődési házban

március 24-én csütörtökön 14-16 óráig

és április 7-én csütörtökön 14 - 16 óráig

tavaszváró
kézműves foglalkozásokat tartunk a gyerekeknek.
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NYÁRSAPÁTI TÜZIFA TELEP
ÁRAJÁNLATA:akác (guriga) 2.200.-
Ft/q, akác hasítva 2.300.- Ft/q
bükk (guriga) 2.050.- Ft/q, bükk hasítva
2.150- Ft/q nyárfa (guriga) 1.200.- Ft/q.
Érdeklődni az APÁTI Bisztróban vagy
a 20/910-6746 telefonon lehet.

Koszorú, virág, virágkosár
rendelhető Bujdosó Tündénél,

a 06/70/452-27-63-as telefonszámon.
A virágok átvehetők, megbeszélés

szerint: Cseh József Viola u. 11. szám
alatt (a postával szemben.)

Családi ház, valamint telek vízzel, vil-
lannnyal eladó a József A. úton.Érd:389-
096 vagy 06/70/416-01-78

MEGNYÍLT „STARKING”

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS

ALMA: -      jonagold
- idored
- mucsu      120-150 Ft/kg
- zöldalma

NARANCS: 199 Ft/kg
Házi tészta; savanyúság kapható!!!
Nyitva tartás:
Hétfő: -
Kedd – Péntek

800 – 1200 ;  1400 - 1700

Szombat: 800-1200

Vasárnap: -

Kaszap Kft.
2750 Nagykőrös, Temetőhegy d. 3.
Tel.: 53/348-017 Mobil: 30/6276212
www. kaszaptuzep.com
kaszap111@gmail.com
Vetőmagok széles választékban!
Napos és előnevelt csibe folyamatosan
előjegyezhető!
Kül- és belterületi falfestékek készletről egyedi
saját igény szerint színre keverve!
Kerti és kézi szerszámok nagy választékban
kaphatók!
Akciónk: kutya konzerv 1240 g több ízben 270ft/
db
macska konzerv 410g több ízben 130ft/db
Vegyi árú és műanyag áru továbbra is
kapható!

Tüzelőanyag kapható!
Száraz hasított tölgy 2300 Ft/q helyett
2200 Ft/q
Nyársapát Gazdabolt Szövetkezet u. 2.
Mobil: 30/7249283

KÉPEK A FARSANGRÓL
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  SZÜLETETT:
Kaurenszki Zsolt és Fehér Andrea
Nyársapát, József A. út 18. szám

alatti lakosok ZSOLT nevű gyermeke
2011. február 8-án.

Palotai László és Stefán Emese
Nyársapát, Ugyeri út 23. szám alatti
lakosok LÁSZLÓ nevű gyermeke

2011. február 14-én.
Kolter József és Parázs Zsanett
Nyársapát, Vak d. 2. szám alatti

lakosok BEATRIX ANASZTÁZIA
nevű gyermeke 2011. február 24-én.

Jenei Zsolt és Hanyecz Tímea
Nyársapát, Nyársapát d. 5. szám alatti

lakosok BENCE nevű gyermeke
2011. február 26-án.

Köszöntjük az újszülöttet!

  MEGHALT:
Kovács József Nyársapát,

Ugyeri u. 22. szám alatti lakos
2011. január 29-én. 77 éves volt.

Váradi Józsefné Nyársapát,
József Attila út 11. szám alatti lakos
2011. február 10-én. 80 éves volt.

Ondó Józsefné Nyársapát,
Árok d. 1. szám alatti lakos

2011. február 14-én. 96 éves volt.
Őrizzük emléküket!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet a
Shanshin vezetőségének és dolgozóinak,
hogy drága kislányunk elvesztésekor
együttérzésükkel és óriási anyagi áldo-
zattal, mély gyászunkban támogattak
bennünket. Külön köszönetet mondunk
Kis Miklós polgármester úrnak, Horváth
Zsuzsannának, Mészáros Istvánnak,
Godóné Marikának, Miczi Flóriánnak,
Miczi Adriennek, Szűcs Szilviának és
családjaiknak, hogy egy emberként álltak
mellénk anyagi és erkölcsi hozzá-
állásukkal. Köszönetet mondunk  mind-
azoknak, akik Hencz Andrea, kislányunk
temetésén megjelentek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek, fájdalmunkban
osztoztak

 Köszönettel:Hencz Andrea családja

HIRDETÉSEK

Eladó a Nyársapát, Viola u. 25. szám
alatti 1279 m2 területű építési telek.
Érdeklődni Bíró Zoltánnál a 30/416-4617
telefonon lehet.
Borvásár a Füle Családi Borászatnál
Nyársapát, Kertes dűlőben. Minőségi,
valamint tájborok (fehér, vörös, édes és
száraz) kaphatók kimért és palackos
kiszerelésben. Érdeklődni Füle Dénesnél
lehet az alábbi telefon: 30/415-1452.
A Kapás dűlőben tanya 2231 m2 szántó
területtel, valamint a Vak dűlőben 6564
m2 gyümölcsös faházzal eladó.
Érdeklődni a 30/23-66-247 telefonon.
Építési telek (976 m2-es) a Széchenyi
utcában eladó. Irányár 500.000.- Ft.
Érdeklődni a Piszkés utca 2. szám alatt
lehet. Tel: 707-298.
Nyársapáton belterületi zártkert eladó.
Villany és fúrott kút van. Érdeklődni
Csehné Bakos Erzsébet 70/433-9948 és
Bakos Ferencné 70/245-5896 telefonon
Fáj a lába, mert repedezett a sarka? Sok
a talpán a bőrkeményedés? Tyúkszeme
van? Vagy csak egyszerűen szeretne
ápolt lábakat és kezeket? Hívjon és
megbeszélünk egy időpontot!
Pedikűr, manikűr és műköröm-
építés. Cseh Szilvia 06-70/314-1024
Ház eladó Nyársapát, Fáklya u. 11.
szám alatt. Érdeklődni  Nyársapát, Marx
u. 6. szám alatt illetve a 389-137 telefonon
Tanya eladó Nyársapát, Középső d. 15.
szám alatt. Érdeklődni a 316-116, 70/
438-9913 telefonon lehet.
Az Ugyeri út 24. szám alatti össz-
komfortos 2 részből álló családi ház
eladó. Érdeklődni a 06/30/321-3742
Eladó a Magyar dűlőben 14 hektár
kaszáló, illetve az Erdő dűlőben 7.200
m2 szántó terület. Érdeklődni a 389-110
és a 30/624-3008 telefonon lehet.
Kedvező áron pedikűr, manikűr,
műköröm készítés! Kérésére házhoz
megyek. Bejelentkezés: 06/70/576-6859
Nyársapát, József A. út 12. szám alatt
telek eladó. Érdeklődni a helyszínen,
id. Sperli Jánosnénál lehet.
Árpa és kukorica eladó. Érdeklődni
a 06/30/358-3921 telefonon lehet.
Eladó használt állapotú Gorenje típusú
mélyhűtőláda, olcsón elvihető!
Érdeklődni: 20/965-76-81-es számon
NYÁRFA tüzelő fűrészelve 1200 Ft/q
Nyársapáton a házhozszállítás díjtalan!
Érdeklődni: Pataki Ferenc, 20/494-2127.

HIRDETÉSEK

Morzsolt kukorica eladó. Érdeklődni a
06/30/565-1298 telefonon lehet.
Az Iskola u. 7. szám alatti 1500 m2

területű telek (víz, villany, gáz, fúrott
kút) eladó. Érdeklődni Hatházy Ferenc
Nyársapát, Béke u. 16. szám alatt, vagy
a 389-122, 06/20/3152-752 telefonon
Eladó a 0337/9 hrsz-ú 2 ha 6190 m2

területű szántó és tanyahely. Érdeklődni
a 06/70/323-8971 telefonon lehet.
Eladó 1 db gáztűzhely (vezetékes,
palackos) 10.000.- Ft, gyermekágy
pelenkázóval 8.000.- Ft, bébi hordozó
4.000.- Ft, autós gyerekülés 10.000.- Ft
áron. Érdeklődni az esti órákban a 389-
119, vagy a 20/4473071 telefonon lehet.
Eladó az Iskola u. 11. szám alatti építési
telek. Érdeklődni: 53/389-119, 06/20/
4473-071.
Eladó hús-sózó kád (tölgyfa, ovális, 2
sertés sózásához elég), 1 db 40 l-es
tölgyfa káposzta savanyító-kád, 2 db
nyárfa teknő állvánnyal, 1 db hegesztő
„aparát” ipari árammal működő +
hegesztő pajzs, szüretelő fakád kb. 15-
20 hektoliteres, 2db 20 l-es zsírosbödön.
Érdeklődni az 53/707-113 telefonon lehet.
Torták, sütemények sütését vállalom.
Érd.: 16 óra után, Balázs Jánosnénál
lehet.Tel: 06-20/43-42-995
Iker íróasztal eladó 18.000.- Ft áron.
Érdeklődni a 06/20/589-5110 telefonon
Befektetési tanácsadásra, teljes
hitelügyintézésre, biztosításra, igény
szerinti állapotfelmérésre való igényét
jelezze DOMBÓVÁRI JUDIT-nál,
vagy a 30/427-8698 telefonszámon a
délutáni órákban, illetve hétvégén egész
nap.
Fontos Önnek szerettei, vagyona,
vállalkozása biztonsága? Szeretne
ezért a jelenleginél kevesebbet fizetni?
12 biztosítótársaság kínálatából vá-
laszthatja ki a leginkább megfelelőt!
(Élet-, lakás-, vállalkozói vagyon-,
szakmai felelősség-, gépjármű-bizto-
sítások, nyugdíjpénztárak stb.) Minden,
ami biztosítás! Kovács Gábor a
Biztonság Brókerház biztosítás-
közvetítője. 06/20/4621325 Lakás:
2712 Nyársapát, Táncsics M. u. 2.
A közétkeztetésnél étkezési utalványt
elfogadunk. Várja megrendelését az
APÁTI Bisztró.
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NYÁRSAPÁTI  HÍRMONDÓ
KIADJA: Nyársapát Községi Önkormányzat
FELELŐS KIADÓ: Kis Miklós polgármester
FŐSZERKESZTŐ:
SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Nagyné Kovács Éva, Regdon

 Jánosné, Vígné Kerekes Magdolna, Víg Károly
FOTÓK: Víg Károly
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu
A 151. SZÁMTÓL KEZDŐDŐEN A HÍRMONDÓ TELJES

SZÖVEGE AZ  INTERNETEN IS OLVASHATÓ:
www.nyarsapat.hu címen.

CIM: 2712 Nyársapát, Béke u. 11.
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: B/PHF/1171/P/1993.
KÉSZÜLT:

 APÁTI NYOMDA 2700 Cegléd, Csatorna u. 8.
       700 példányban megjelenő INGYENES tájékoztató kiadvány!

2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

MOTOCROSS

  2011. április 3-án (vasárnap)

meghívásos motocross-
versenyt

rendezünk a nyársapáti
crosspályán

edzések 9 órától

verseny 13 órától

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

BIRKÓZÁS

Február 26-án, szombaton Cegléden került megrendezésre a diák II.,
diák I. és serdülő szabadfogású területi bajnokság amely egyben a
diák II. korosztály részére selejtező is volt egyben az országos
bajnokságra. A Nyársapáti Szabadidő SE hét versenyzője lépett
szőnyegre és nagyszerűen szerepeltek, mivel mindannyian felállhat-
tak a dobogóra.
 Eredmények: Diák II.26 kg  1.  Kecskeméti Dávid
 38 kg  3.  Szalóki Kálmán
 Diák I. 29 kg  1.  Kecskeméti Krisztián
 35 kg  1.  Kecskeméti Ferenc
 38 kg  3.  Sipos Benjamin

Serdülő:46 kg  1.  Horváth Csaba
 69 kg  1.  Támadi Richárd

 Pap Attila, Pap Ferenc

A Karácsonyi Csillagokért Alapítvány
közérdekű szervezet, ezért lehetőség van arra,

hogy a  SZJA 1%-ának  felajánlásával
segítséget nyújtsanak.

Adószámunk: 18714904 - 1 - 13.
Támogatását köszönjük!

Személyi jövedelemadója 1%-os felajánlásával
támogathatja a

Nyársapáti Szabadidő Sport Egyesületet is,
ha ezt teszi adószámunk:

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


