
ELKÉSZÜLT  A NYÁRSAPÁTI

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ

Nyársapát községben is kiépült a csatorna, és elkészült a
szennyvíztisztító telep. 2011. január 5-én volt az ünnepélyes
 ! "#$!%&'&%!()'*) !+,)%,-)'.)%!&%!&'.%!()/01/2)3 4567)/8964
:%;%3%<$=>&&) ):%75?6<6*2
Az Új Széchenyi Terv keretében a „ Szennyvíztisztítás és
szennyvízelvezetés megvalósítása Nyársapáton”
 !" # $%&'  projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
valósult meg.   A beruházás száma  KMOP-3.3.1/A-09-
2009-0001.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás
összege 389.322.505 Ft volt.
A projekt zárórendezvényét és a beruházás átadását február
23-án tartották.
Az ünnepségen megjelent dr. Tarnai Richárd kormány-
@%,:A<B&&() )C%*&)D%,-%+)EB7@64-?+. & !).%<%&$3%()=72
F<GH*)I 3B*()C%*&)D%,-%)E><,-G!'*'4%#)%!4>#%()=72)I5#B.+H?
J @6*() )C7B)K',+L)M,-4>#*',)N,-.%<%&$)+, <, &L3 ()=72
O<+7 )F< :B!H*)'*)P>!=+)I6*<!L)B7*<6,,-G!'*+)#'".+*%!$#(
Q-67* "6&)#><*',).%<%&$+()'!N#>4)E+*)D+#!L*)"B!,67@%*&%77%!(
valamint a kistérség településeinek polgármesterei.
Az ünnepi beszédek elhangzása, és az egyházi áldás valamint
;%!*<%4&%!'*)5&64)=72)J 74 +)K+H?67=()E+*)D+#!L*)'*)=72)F<GH*
I 3B*)6&.6,& ) )4%@<%&+)*<A4G)*< ! ,B&()?+. & !B* 4)+*)6& =. 
a községnek a szennyvíztisztítót.

Czinege
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TESTÜLETI  ÜLÉSEN TÖRTÉNT …
Q-67* "6&)E><*',)R4#B7@64-< &)E'".+*%!$9)&%*&N!%&%)/01/2
február 29-én ülésezett. A napirendi pontok között szerepelt
a 2012. évi költségvetés megállapítása. Szerencsére nincse-
nek anyagi problémáink, de mindenképpen meg kell említeni,
hogy anyagi forrásaink egyre kisebb mértékben állnak
rendelkezésünkre. Nem lehet tudni, hogy az átszervezé-
*%##%!)@+&)?B<) )3>.$()A,-) )#>!&*',.%&'*&)+,-%#%<&N4#) 
minimális szinten elkészíteni. Ezáltal az eddig minden évben
&6@B, &B&&)H+.+!)*<%7.%<%&%#() ! "A&.64-B#()#N!*$)*<%7.%<%&%#
támogatása nem szerepel a költségvetésünkben. A
#'".+*%!$#4%#) )#+H*+)@B<,6*&'7)@+ &&)3L!)@%,)#%!!)@ 3=
gondolni, hogy kit, és milyen mértékben támogat. Új
államháztartási törvény szerint az eddigi évekhez képest
megváltoztak a gazdálkodás szabályai. Örömmel mondha-
&B@)%!()?B,-) )*<%44-.A<:%75?6<6*):%;%3%<$=>&&)&%!%9
pülésünkön, bízom benne, hogy a lakosság fizetési morálja
3 .5!4+);B,()'*)4%@)#%!!)@ 3=) <)>4#B7@64-< &4 #)#N!>4:><$
+4&'<#%='*%#%&)?B<4+) )4%@);+<%&$)! #B**6,, !)*<%@:%42
Terveink között szerepel, hogy a település vállalkozóit
összehívjuk és közös egyeztetés alapján próbálunk megoldást
találni a nagy munkanélküliség enyhítésére. A továbbiakban
szó volt a Balatonszárszói Ifjúsági Tábor tulajdonrészünk
%! =6*67L!2)J>::)'.%) )@ , *)#>!&*',)@+ &&)4+4H*)3%!%4&#%<$
 ): ! &B4+)&6:B77 2)I%?%&$*',N4#)!%44%)%! =4+)&5! 3=B49
részünket és befektetni egy másik nyaralóba, amit kisebb
#>!&*',,%!)@G#>=&%&4'4#()A,-)&>::)=+6#)&5=4 )7'*<&).%44+) 
&6:B7B<& &6*: 42)E'".+*%!$&67* +@@ !)=>4&'*&)?B<&54#) 
tornaterem bérleti díjával kapcsolatban, melyet nyári
+=$*< #: 4)/2000)P&SL7 ()@A,)&'!+)+=$*< #B&)4'<.%)T200029)P&S
óra díjban határoztunk meg. Az államháztartásról szóló tör-
vény, illetve a végrehajtására kiadott kormányrendelet alap-
ján módosítottuk a Polgármesteri Hivatal, valamint a CSE-
NYÁ ÁMK Alapító Okiratát, és meghatároztuk az
önkormányzatszakfeladat rendjét.

Kis Miklós

TÁJÉKOZTATÓ  A 2012. MÁRCIUS  1- ()*+,

ALKALMAZANDÓ  SZENNYVÍZKEZELÉSI ,
SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI  DÍJRÓL

2012. február 23-án ünnepélyes keretek között átadásra került
a szennyvíztisztító-telep és a szennyvízcsatorna hálózat. A
! #B**6,4 #)/01/2)@67H+5*)193'&$!)#%!!)*<%44-.A<#%<%!'*+(
szennyvíztisztítási díjat fizetnie, melynek mértéke 393 Ft/m3
U)VPW2)W#+#)%==+,) <)+=$"B4&+,)76#>&>&&%#) )?6!L< &7 (
 <B#4 #) <)R#B.A<)E;&2)@54# &67* )!%B!. *& ) ).A<@'7$L7 
állását, mivel a díj alapja az elhasznált víz mennyiségével
@%,%,-%<$)#>:@'&%7)!%*<2)W#+#)%<5&64)*<%7%&4'4%#)76#>&4+(
nekik a rákötés napjától kerül kiszámlázásra a szennyvízdíj.
Azon ingatlantulajdonosok valamint használók, akik nem
vezetékes hálózatról nyerik a vizet, hanem fúrott kútról,
 <B#4 #)%,-%=+)@'7$L76&)#%!!);%!*<%7%!&%&4+()'*)%<)!%*<) 
kiszámlázott szennyvízdíj alapja. Felhívom a lakosság
-./0 !1%23456/0478." 847$4."/72!7"74 !9224 !57!7:47
csatornahálózat, és nem kötött rá, annak talajterhelési

díjtat kell fizetnie ñ a rákötésig -, melynek díja 1200 Ft/
m3, alapja szintén az elhasznált víz mennyisége. Az
%7%=%&+)&%7.%#)*<%7+4&)@67)/01/2);%:7567)193'&$!)#%!!%&&).B!4 
szennyvízdíjat fizetnie a lakosságnak, így a próbaüzem
+=$& 7& @64)#A.N!)"!5*<)%,-)?L4 "+,)+4,-%4)!%?%&%&&)+,'4-:%
venni a szolgáltatást. Kérem Önöket, hogy minél többen
tegyenek eleget kötelezettségüknek, vegyék igénybe a
szolgáltatást, hiszen a talajterhelési díj többszöröse
a szennyvíz díjának.

Kis Miklós polgármester

MEGHÍVÓ

Tisztelettel és szeretettel
meghívjuk a

falu lakosságát

2012. március 14-én
szerdán 16 órára

 az iskola tornatermébe

MÁRCIUS 15-i

MEGEMLÉKEZÉSÜNKRE.

Kérjük, minél többen jöjjenek el, ünnepeljenek együtt
gyermekeinkkel!

Általános iskola közössége

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG
FIGYELMÉT, HOGY  NYÁRSAPÁT

KÖZSÉGBEN

*;<+=>?@)=*  TARTUNK!

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

W)&N=$*<G7'*)?%!-%X)F< 7# )D+?6!-)DG.%!$='*+)'*
F< : =+=$#><"B4&)Q-67* "6&()F !! +)52)Y2

Személyazonosító igazolványt, TAJ kártyát és az
 !9$94%#A "487B62242C:9&$'D94./7$6!E&2456$$7

magával!

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

„Szennyvíztisztítás és szennyvízelvezetés megvalósítása
Q-67* "6&B4Z)%!4%.%<'*G)ED[C9\2\21SW90]9/00]90001

számú projekt.

Sikeres próbaüzemmel zárult a szennyvízberuházás
Nyársapáton.

A Széchenyi terv keretében a „Szennyvíztisztítás és
*<%44-.A<%!.%<%&'*)@%,. !L*A&6* )Q-67* "6&B4Z)%!4%.%<'*G
KMOP-3.3.1/A-09-2009-0001 számú projekt célja
Nyársapát község szennyvízkezelésének megoldása a
környezetvédelmi és gazdaságossági szempontok
figyelembevételével. A beruházás keretében a
belterületen14150 méter hosszúságú szennyvízhálózat, és a
volt szeméttelep helyén egy szennyvíztisztító telep valósult
meg. A telepen a szennyvíztisztítás kezelése biológiai és
gyökérzónás (suháng füzes) fásítás módszerével történik. A
#B7*<%7G)*<%44-.A<#%<%!'**%!)%!!6&B&&)+4, &! 4B#)*<6@ )T]/
db.

A beruházás elszámolható összköltsége: 443 848 823 Ft.
A támogatás összege és mértéke a beruházás elszámolható
költségének 87,72 %-a, de legfeljebb 389 322 505 Ft.

E+.+&%!%<'*)/0112)3 4567)0^9'4)#%<=$=>&&)'*)/01/2)3 4567
/8964)*+#%7%*)"7L: N<%@@%!)<675!&2)W)#+.+&%!%<$)_A<4%7)'*
J67* )E;&() )"7B3%#&)&%7.%<$3%) )J%7.9OB4*5!&)E;&).B!&2

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult
meg.

 !" #$ ! %&"

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

Február 2-án )*<N!$+)'7&%#%<!%&%&)& 7&B&&54#2`*@%7&%&&N#) 
februári programokat, az étkeztetési díj változásait.Érté-
#%!&N#) <)%!*$);'!'.)@54#636&(). ! @+4&) )@6*B=+#);'!'.
feladatait és programjait.
Januártól a nagycsoportos korú gyermekek iskolára felké-
*<A&$);B,! !#B<6*B4).%*<4%#)7'*<&()@%!-%&)a%4#L)b 34 !# 
;%3!%*<&$"%= ,L,5*)L.L)4'4+)& 7&) ),-%7@%#%#4%#2
E'73N#) )*<N!$#)%,-N&&@G#>='*'&)'*)*%,A&*','&(?B,-)4%
maradjon otthon a gyermekek felszerelése,mert nem tudnak
nélküle dolgozni.
Természetesen emellett a szakkörök is segítenek a gyermekek
képesség fejlesztésében és tehetséggondozásában.
Márciustól ebéd után tartjuk ezeket a foglalkozásokat,hogy
ne zavarjuk a csoportjaink napirendjét.
b )3L) <)+=$) )='!%!$&&+);B,! !#B<6*B#)5&64)36&*<? &4 #) <
udvaron a gyermekek.
A hosszú kemény tél és bezártság után már nagyon vágynak
 );7+**)!%.%,$7%2
E'73N#) )*<N!$#%&(?B,-) )& . *<)#><%!%=&'.%!)4%)>!&><&%**'#
túl gyermekeiket.Ruházatuk legyen réteges.
P%:7567)Y9109+,)<67. )& 7&B&&) <)L.B= ) )7%4=#A.N!+)+=$3676*)'*
a sok beteg,hiányzó gyermek miatt.
A Farsangi bálunkat ezért február 20-án rendeztük meg.
Q ,-B4).67&6#) ),-%7@%#%#)'*)*<N!$#)%,- 764&(@%7&)*B# 4
jöttek el a rendezvényünkre, aminek nagyon örültünk.Lehet
3>.$7%) )DG.%!$='*+)b6<: 4)7%4=%<<N#)@%,(@%7&)*<%7%&4'4#
ha minél több ember ott tudna lenni és osztozni gyermeke
örömében.Valahogy úgy,mint régen volt.Talán emlékezik rá
4'?64-)*<N!$)@+!-%4)4 ,-)%*%@'4-).B!&) <)L.B= +); 7* 4,+
bál.Jó lenne újra összekovácsolni ezt a kis közösséget,hiszen
legdrágább kincsünk a gyermekünk.
E>*<>43N#) )*<N!$#)*%,A&*','&( )*B#);+4B@)*N&%@'4-&)'*
N=A&$&(. ! @+4&) )7'*<.'&%!&c

Óvó nénik

)*(# $%&'(

EGYSZER VOLT EGY KARNEVÁL , DE EZ

NAGYON  IGAZI  VOLT!

D+4&) )@%*%()d,-)#%<=$=>&&)@+4=%4X).B!&)?67B@)e!64-Z)X)*N4+(
maci és vízipók csoport, nem volt semmijük, csak a
lelkesedésük, az ötleteik és nagyon sok lelkes gyerek és
*<N!$2)D%,*<%7.%<&%#)%,-)+<, !@ *4 #)&G4$)='!%!$&&>&()'*
elnyerték méltó jutalmukat.Volt ám nagy csodálkozás! A
@%,!%"%&'*%#)@67) <)%!%3'4)#+=%7N!&%#X)B!- 4)*B#)*<N!$)3>&&)%!(
mint még soha.Így olyan sok gyerekarcon láttunk boldog-
ságot, mint még soha! Volt minden szép és jó: kiszebáb
',%&'*().%7*%!'*()'4%#!'*()&G<B!&6*)'*)&'!#%7,%&'*()!5;+? 3&6*(
nagy bulizás, sütievés, teaivás, farsangi felvonulás, a végén
pedig egy jól megérdemelt elfáradás! 
W)@%*%)@+4=+,)A,-).',<$=+#X) #+)4%@)?+*<+()3673B4)5&64 c
W)@ +()@B=%74)@%*'#)*<%7+4&X) #+)4%@)?+*<+()3>33>4)%!)3>.$7%(
hogy velünk együtt át tudja élni a farsang hangulatát!
Csak egy aprócska zárszó a végére : ahogyan átéltem

L.L4$#'4&)%44%#) )='!%!$&&4%#) )? 4,5! &6&()%*<%@:%)35&B&&
 <) <)+=$() @+#B7)@',)L.B=6*).B!& @2)CB4&B* 4)%<&)'7%<&%@
gyerek fejjel. Így köszönöm mindenkinek, aki részt vett ezen
a napon a farsangolásban, elkísérte a gyermekét, jelmezt
#'*<A&%&&)4%#+()?B,-)%,-)#+H*+&);%!+='<$=&%#) <B#) <)+=$#(
amikor még fontos volt egy óvodai farsang is! Remélem  a
#>.%&#%<$)6! 7HB*:6!B4)+*)+!-%4)!%!#%*%#)!%*<N4#c)EN!>4
köszönet a kollegáknak a jó ötletekért, a kitartásukért , a szép
táncért és a lelkesedésükért!

Benkó Hajnalka

(+,-+.'/

Ezúton szeretnénk megköszönni Balogh Levente nagy-
@ @6364 #) ),->4->7G)?L.+76,)" !64&6# &2W).+76,B# &) 
Régi Óvodások Kertjében ültettük el.Tavasszal is szeretettel
fogadunk minden otthon már feleslegessé vált virágot. Sze-
7%&4'4#):$.A&%4+)'*)*<'"A&%4+)#%7&3%+4#%&2
Tolnai Judit néni nagyon szép kis táskákat varrt a
gyermekeknek ajándékba.
Köszönjük a munkáját és az ötletes ajándékot.Felhasználjuk
a szerepjátékokhoz /boltos,babázás/,valamint a foglalko-

<6*B#B4S@ &%@ &+# (;%3!%*<&$)36&'#B#S2

      MÁRCIUSI PROGRAMOK

MÁRCIUS 6-ÁN 4FG@HI=>G4J,+K<L=@K
MEGYÜNK AZ ISKOLÁBA.
MÁRCIUS 8-ÁN KÖSZÖNTJÜK A
HG=,LMNOHK*4M+MKP4K,HK,QLRS,T
MÁRCIUS 14-ÉN MEGEMLÉKEZÜNK
MJQ>J*G4;MMJP;MH@+,T
KOSZORÚT, ZÁSZLÓT VISZÜNK A
KOPJAFÁHOZ.
TAVASZI DÍSZBE ÖLTÖZTETJÜK
ÓVODÁNKAT.
H)=>;,+<;MH4UV=W)*@KT

Óvó nénik

" ,( 01

TOVÁBBTANULÁS

A középiskolai továbbtanulás a mindenkori nyolcadik osztály
#><"B4&+)&'@63 2)W<)+=%+)& 4'.:%4)*+4H*)%<)@6*#'4&X)*<N!$+
értekezletek sora, pályaválasztási tanácsadás és kiállítás
egyaránt segítette az izgalmas folyamatot. A diákok és
szüleik általában aktívan részt vettek e folyamatban, sajnos
 <B4: 4)@B*&)+*).B!&)*<N!$() #+)%,-+#)!%?%&$*',%&)*%@)? *<46!& 
ki a tájékozódásra. A széles középiskolai választékból ki-ki
'7=%#!$='*%)'*)#A.64*6, )*<%7+4&).6!B, &? &B&&2)W)3%!%4&#%<'*+
! "B4)&%&*<$!%,%*)*<6@d)#><'"+*#B!6&)'*)*< #B&)!%?%&%&&
megjelölni, de a legtöbben megelégedtek 2-3 intézménnyel. A
diákok közül a többség szakiskolát, 9 tanuló szakközépiskolát,
1 nyolcadikos gimnáziumot jelölt meg. A középiskolák
általában a tanulmányi eredmények (5-6-7. év végi, 8. félévi)
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)*(# $%&'(
és a központi írásbeli felvételi (matematika és magyar nyelv
és irodalom) pontszámai alapján állítják össze a felvett tanulók
3%,-<'#'&()@ 3=) ),-$7+);%!.'&%!+)#><"B4&) )=+6#B#)6!& !
megjelölt sorrend figyelembe vételével adja meg a végleges
listákat. Ez évben kb. április közepén-végén derülhet ki, hogy
nyolcadikosaink melyik intézményben tanulhatnak tovább.
F 34B*)T)=+6#B&)@67):+<&B* 4)%!5& *A& 4 #) <)%!*$);%!.'&%!+
eljárás során, hiszen a nyolcadik félévi eredményükben
%!',&%!%4)+*)*<%7%"%!2))f#%&) )"L&;%!.'&%!+)%!3676*)*B764)9) 
*+#%7%*%4):%;%3%<%&&)4-B!H =+#B*):+<B4-A&.644- !)9) )*<N!$#4%#
kell beíratni a megmaradt középiskolai helyekre. A ballagás
napján reményeink szerint a többség úgy búcsúzhat az
általános iskolájától, hogy tudja, hol folytatja felkészülését
 );%!4$&&)'!%&'7%2

Siposné Sági Ilona

Farsang az iskolában

Február 17-én került megrendezésre szokásos iskolai
farsangunk. A gyerekek szabadon választhatták meg, hogy
B*<&6!-B4#'4&)@+4%#)>!&><4%#):%2)W!*L)& ,B< &B4) <)%!*$*>#
HBg:B-B#4 #()@6*B=+#B*B#)G7!'4-%#4%#()? 7@ =+#B*B#
Barbie és barátainak, negyedikesek pingvineknek és pompon
!64-B#4 #)>!&><&%#2)W);%!*$)& ,B< &B4) <)>&>=+#)B*<&6!-&L!) 
Hófehérke és a 3 x 7 törpét láthattuk, míg a hatodikosok egy
ókori egyiptomi jelenettel készültek. A 7. osztályosok fordított
&64HB&) =& #)%!$)'*) )h2)B*<&6!-)#64#64B<B&&2
Minden osztályt megilletett a dicséret, hiszen nagyon szépen
felkészültek, amit 1-1 tortával jutalmaztunk. Alsóban az
G7!'4-%#();%!*$:%4) <)L#B7+)%,-+"&B@+ #):+<B4-5!& #) 
legjobbnak.
W); 7* 4,B4) )*<N!$#)6!& !)#N!=>&&) ! " 4- ,B#:L!)#'*<N!&%#
szendvicsek, melyet ezúton is köszönünk szépen. Minden
B*<&6!-&L!()*B#)*<N!$&$!)'*)#B!!%,6&L!)# "&54#)&B@:B! &67,- # &(
így rengeteg értékes ajándékot nyerhettek a szerencsé-
sebbek, köszönjük szépen! Egy kis játék és az eredmény-
?+7=%&'*)5&64)#%<=$=>&&) ),-%7%#%#4%#) )=+*<#L() @+&)#N!>4
köszönök Holló Istvánnak és Kardos Lászlónak. Valamint
szeretném megköszönni a SZMK tagjainak és kollegáimnak
a rengeteg segítséget, mellyel színvonalas farsangi
rendezvényünket segítették!

Bíró Csilla
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Óvodai beíratás

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 6-7. §, 65. § (1) bekezdés, 66. § (1) bekezdés, 102. § (2) bekezdés
7X4B6"2Y73474" # !%&.Z68272E&.4."2%$1%"0 841'8[:%&%D9!4&$\!\4]]^]__`T4aWGT4bTX4QHQ4D ": ! 24]cT4d4a]X
A 8 $:%& 47!7BYE"4M0ED&7BE248[$&%/4\#6:EYEA7"474!  ":94\#6:E&684A eD72E&E"784.:9B6"2Y7.4748[# 28 $98f
Óvodai beíratás a 2012/2013. nevelési évre:

3453"67!&%8'#39:3;"#<=>,?2@#()AAB
Az óvodában ezeken a napokon 8 00 ñ 16 00  (C+C,,#?D0.A/7(#.#*)AE)'#F+GH2(),"

Óvodai felvételre jelentkezhet minden kisgyermek, aki 2012. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét.  Azon
gyermekek, akik 2012. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben,
'*)L.B= +);%!.'&%!N#7$!) )/01/S/01\2)4%.%!'*+)'.:%4) )3B,*< :6!-: 4)@%,;B, !@ <B&&() );B!- @ &B*);%!.'&%!7%).B4 &#B<L
%!$A76*B#4 #)@%,;%!%!$%4)=>4&) <)L.B= ).%<%&$3%2
H[2 ! $947$4\#6:7.4A eD72E&7474/0 D1 8" 847AA7"47$4%#A "3471 !0A "47$4[2[:.84%! 2%#%24A 2[!2.3417Y:47
" # !%&.4%#48 $:94"7BYE2\!4! /7!EAA4"7B.4"%/04\DE248[2 ! &4\#6:7.4" # !%&A "4D%&$24# "".T
W<)L.B= +);%!.'&%!7$!) <)L.B= ).%<%&$3%)i) <)L.B=6: 4)#+ ! #A&B&&)? ,-B@64-B*)@L=B4)i)!%,#'*$::)/01/2 5,5*<&5*
1^9+,)&63'#B<& &3 ) <)'7+4&%&&)*<N!$#%&2
*>!/G(#.#I%'+,)H,#F+GH2(),@#=D01#.#J)%!.,(D+7'=D+#?)H,>,H)-GH#E%01>(#6.08((.H

·  ))*<N!$)*<%@'!-+)+, <B!.64-6&(
· 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
7X4B6"2Y73474" # !%&.Z68272E&.4."2%$1%"0 841'8[:%&%D9!4&$\!\4]]^]__`T4aWGT4bTX4QHQ4D ": ! 24]cT4d4a]X
A 8 $:%& 47!7BYE"4M0ED&7BE248[$&%/4E!27!E"6&4.&86!EYEA7"474!  ":94 !&946&$2E!06&684A eD72E&E"784.:9B6"2Y7.
748[# 28 $98f
Általános iskolai beíratás a 2012/2013. tanévre:

3453"#67!&%8'#39:3;"#<=>,?2@#()AAB
Az általános iskolában ezeken a napokon 8 00 ñ 16 00 (C+C,,#?D0.A/7(#.#*)AE)'#F+GH2(),"

Tankötelessé válik az a gyermek, aki az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri és 2012. május 31-
%./4A 2[!2.474cT4%! 2%#%2T4K4&$C!948%D%&%D 4A eD72572\47$474/0 D1 84.&3478.474cT4%! 2%#%24gh]gT4: i 1A D4j]Z
ig tölti be.
W<)+*#B! +);%!.'&%!7$!) <)+4&'<@'4-)+, <, &L3 )%<&)#>.%&$%4)&63'#B<& &3 ) <)'7+4&%&&)*<N!$#%&2
*>!/G(#.#I%'+,)H,#F+GH2(),@#=D01#.#J)%!.,(D+7'=D+#?)H,>,H)-GH#E%01>(#6.08((.H

·  )*<N!$)*<%@'!-+)+, <B!.64-6&(
· gyermekük születési anyakönyvi kivonatát,
· a lakóhelyet vagy tartózkodási helyet igazoló lakcímkártyát,
· az iskolaérettséget igazoló szakvéleményt. (óvodai szakvélemény),
· a gyermek TAJ kártyáját,
· 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, 2012. március 2.

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

AZ ANYANYELV  VILÁGNAPJA

/FEBRUÁR  20./

j)4 "B4)+='4)+*)@%,7%4=%<&N#)36&'#B*) 4- 4-%!.+).%&'!#%=$4#%&
 !*L)'*);%!*$)& ,B< &B*B#)*<6@67 ()@%!-%4) )& 45!L#)H*B"B7&B# &
 !#B&. ).%&&%#)7'*<&2)FB#)'7=%#%*);%! = &).67& )$#%&2)F<N#*',
volt nyelvi tudásukra, találékonyságra, rögtönzésre a verseny
során. Ügyesek voltak, jókedvvel vetélkedtek, s reméljük,
még tudásukat is gyarapították. Az eredményhirdetésnél nem
annyira a helyezés volt a fontos, inkább a részvétel. Minden
.%7*%4-<$4%#) ,7 &5!6!54#c

BOLHAPIAC

Március 9-én ismét megtartjuk bolhapiacunkat az iskolában.
K5?6#) ),-%7%#&$!)%k&7 )@'7%&+,();%?'74%@G()36&'#B#(
dísztárgyak, használati tárgyak vásárolhatók 100-200 Ft-ért.
Kérjük, jöjjenek el, nézzenek szét, s vásárlásukkal támo-
gassák az osztályok év végi kirándulásait! Eladható ado-
mányaikat továbbra is szívesen fogadjuk!

Cseh Józsefné

=$7D874Q.5E!04Q'# !9:%&.4%&
=$7A7:.:98[$B6"2

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

W)F< 7# )D+?6!-)DG.%!$='*+)'*)F< : =+=$#><"B4&).%7*A7L
pályázatot ír ki a KÖLTÉSZET NAPJA  alkalmából.

 Kategóriák: 6-10 éves korig, 10-14 éves korig,
- !"9224872 /\D.7

I% =6*+)? &67+=$X) <) !#B&6*B# &)/01/2)@67H+5*)\19+,)!%?%&
!% =4+) )@G.%!$='*+)?6<: 42)W):%#N!=>&&)"6!- @54#6#B4

kérjük feltüntetni a nevet, korosztályt.

A legjobb alkotásokat mindhárom kategóriában díjazzuk!

Az értékelésre a községi költészet napi ünnepségen kerül
sor, ahol a legjobb alkotásokat be is mutatjuk.

K )>Q?WJ=  FOGLALKOZÁS

J . *<+)?d*.'&.67L)#'<@G.%*);B,! !#B<6*)!%*<) 
@G.%!$='*+)?6<: 4

2012. március 22-én csütörtökön 15-17 óráig,
március 29-én csütörtökön 15-17 óráig és

 április 5-én csütörtökön 15-17 óráig.
  Mindenkit szeretettel várunk!

Vígné Kerekes Magdolna

Nyársapát Gazdacentrum
J%7@'##>7):$.A&'*c

M<!%&N4#:%4)%!'7?%&$.'
.6!& #)#N!>4:><$); 3&63d)'*

@+4$*',G)#%4$B! 3B#X
 motorolaj, láncolaj,

hidraulika olaj
O* . 7B#()#>&$%!%@%#(

vasáruk kaphatók!
Továbbá: kéziszerszámok,

;%*&'#%#()'"A&$ 4- ,B#c

Q "B*H*+:%)%!$3%,-%<?%&$
'*)?B<<6)#+.6!L)@+4$*',G takarmány vásárolható!

l7=%#!$=3>4)N<!%&N4#:%4c
2712 Nyársapát Szövetkezet u. 2.

Mobil: 06-30/724-92-83
Kaszap Kft.
l"A&$ 4- ,B#) ! "&L!) )&%&$+,c
/Y^0)Q ,-#$7>*()O*B4,76=+)52)1]2
www.kaszaptuzep.com
Tel.;Fax: 06-53/348-017
Mobil: 06-30/627-62-12

K k=>kM*+

KF+>L#!)00)H#.+#.''+D-1ML%=)->',#H)=)HH2

N!&.#'+)HOA#=./-.H@#?!%''#=./-.H%#'+)HH2@

Puha gyenge harmat, gyümölcs üde hamva:

Szava rigó-ének mélyebb fuvodalma"

E sorokkal
köszöntöm

férfitársaim
nevében is

településünk
valamennyi

lányát,
hölgyét

asszonyát
.#PQPNR

alkalmából.
Kis Miklós polgármester
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( 23'( #1- #4! 51" #61&,1.7&40 ( 23'( #1 #,-'..8!%-9'&:$)-),

-)&4 #;..'3,272&<0
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ANYAKÖNYVI HÍREK

  S ZÜLETETT :
Tóth Kálmán és Sárvári Mária
Felszabadulás u. 14. szám alatti
lakosok DÁVID )4%.G),-%7@%#%

2012. február 02-án.
Köszöntjük az újszülöttet!

  M EGHALT :

Borsos József Nyársapát,
József A. út 11. száma alatti lakos
2012. február 26-án. 87 éves volt.

J1!%8%249D.$$C8l

HIRDETÉSEK

HIRDETÉSEK

Az Ugyeri út 24. szám alatti összkomfortos 2
7'*<:$!)6!!L)H* !6=+)?6<)%! =L2)l7=%#!$=4+
a 06/30/321-3742 telefonon
E%=.%<$)67B4)"%=+#G7()@ 4+#G7()@G#>7>@
készítés! Kérésére házhoz megyek.
Bejelentkezés: 06/70/576-6859 Nyársapát,
József A. út 12. szám alatt.
J%!%#)%! =L2)l7=%#!$=4+) )?%!-*<A4%4()+=2
Sperli Jánosnénál lehet.
V7" )'*)#5#B7+H )%! =L2)l7=%#!$=4+) )08S\0S
358-3921 telefonon lehet.
W<)`*#B! )52)Y2)*<6@) ! &&+)1^00)@/)&%7N!%&G
telek (víz, villany, gáz, fúrott kút) eladó.
l7=%#!$=4+)b &?6<-)P%7%4H)Q-67* "6&(
Béke u. 16. szám alatt, vagy a 389-122,06/20/
3152-752.
j! =L) )0\\YS])?7*<9d)/)? )81]0)@/)&%7N!%&G
*<64&L)'*)& 4- ?%!-2)l7=%#!$=4+) )08SY0S
323/8971 telefonon lehet.
j! =L)1)=:),6<&G<?%!-)m.%<%&'#%*()" ! H#B*n
10.000.-Ft, bébi hordozó 4.000.- Ft áron.
l7=%#!$=4+) <)%*&+)L76#: 4) )\h]911](). ,-
a 20/4473071
Eladó az Iskola u. 11. szám alatti építési telek.
l7=%#!$=4+X)^\S\h]911]()08S/0STTY\90Y12
Torták, sütemények sütését vállalom. Érd.:
16 óra után, Balázs Jánosnénál. Tel.: 06/20/
4342-995.
Iker íróasztal eladó 18.000.- Ft áron.
l7=%#!$=4+) )08S/0S^h]9^1102
Üzemképes állapotban ELADÓ egy vontat-
ható, német gyártmányú faágdaráló, mely
kardánhajtású, de villanymotorral is
meghajtható. Irányár: 700.000.- Ft + ÁFA
Érd.: 06-30/2288195
I%4,-%!).%,-%*)&N<%!'*G)# <64)B!H*L4
jIWopc)l7=%#!$=4+) )08S/0S]8^9Y8h1
Eladó 1 db gázkonvektor öntvény 20x20
<67&*<%!.'4-:$!)1/)@)*<'!%**',+)>**<%9
rakható vásározói, piaci felszerelés tarto-
zékaival. Érd.: 30/621-0830.
NYÁRSAPÁTI TÜZIFA TELEP ÁRAJÁN-
LATA:akác vékony 2050 Ft/q akác (guriga)
2300 Ft/q, akác hasítva 2400 Ft/q bükk (guriga)
2050 Ft/q, bükk hasítva  2200.Ft/q nyárfa
(guriga) 1300 Ft/q nyárfa hasítva 1500 Ft/q.
l7=%#!$=4+) <))WCVJ`):+*<&7L: 4). ,-) )/0S
910-6746
J # 7A&6*&(). ! @+4&)+=$*)?>!,-),B4=B<6*6&
vállalom. ELADÓ 2 db fotel irányár 10.000Ft
ZANUSSI automata mosógép megkímélt
állapotban, reális áron Tel.: 06/20 260-61-85
ELADÓ 450 l függesztett AXAL ventilá-
&B77 !()+!!%&.%)*<64&L;>!=+)#%7%&&%!)"%7@%&%<$2
250 kg önsúlyú utánfutó, valamint 1,3 hektár
&%7N!%&G):%#%7A&%&&),-N@>!H*>*2)l7=2X)\0S
3679627
jIWop)^(^)? )&%7N!%&G),-N@>!H*>*().A<(
villany van. Tel.: 30/2196685

ELADÓ Nyársapát külterületén 2, 5 hektár
\]()Y^)WE)'7&'#G)!%,%!$(). ! @+4&)Q-67* "6&
#N!&%7N!%&)/2]/0)@/)&%7N!%&G)& 4- +4, &! 42
Érd.: 20/531-38-51; 70/280-12-18
Borvásár a Füle Családi Borászatnál
Q-67* "6&()E%7&%*)=G!$:%42)D+4$*',+(
valamint tájborok (fehér, vörös, édes és
száraz) kaphatók kimért és palackos k-
+*<%7%!'*:%42)l7=%#!$=4+)PN!%)o'4%*4'!)!%?%&
az alábbi telefonon: 30/415-1452.
W)E "6*)=G!$:%4)& 4- )//\1)@/)*<64&L
&%7N!%&&%!()'*) )_ #)=G!$:%4)8^8T)@/),-N9
mölcsös faházzal eladó Érd.: 30/23-66-247
Építési telek (976m2-es) a Széchenyi utcá-
: 4)%! =L2)`764-672X)^00200029)P&2)l7=%#!$=4+
a Piszkés u. 2. szám alatt lehet. Tel.: 707-298
ELADÓ PROTHER B. 30-as tégla és
betonoszlop. Érd.: Marx K. u. 3. szám alatt.
Fáj a lába, mert repedezett a sarka? Sok a
& !"64) ):$7#%@'4-%='*q)J-d#*<%@%). 4q
_ ,-)H* #)%,-*<%7G%4)*<%7%&4%)6"B!&)!6: # &
és kezeket? Hívjon és megbeszélünk egy
+=$"B4&B&2)C%=+#G7()@ 4+#G7)'*)@G#>7>@9
építés. Cseh Szilvia 70/314-1024
J 4- )%! =L)Q-67* "6&()E><'"*$)=2)1^2)*<6@
alatt. Érd.: 316-116, 70/438-9913
Albérletet keresek Nyársapát területén, maxi-
mum havi 15.000.- Ft/hó bérleti díjért.
Tel.: 70/582 60 45
Családi ház, valamint telek vízzel, villannyal
eladó a József A. úton. Érd.: 389-096, 70/416-
0178-as telefonszámon lehet.
Kétrészes zománcozott konyhai mosogató
szifonnal, és egy Samsung digitális fény-
#'"%<$,'")Oo9)K[D9@ !)%! =L2)l7=2X
Nyársapát, Piszkés u. 2. vagy 707-298
Wro`)h09 *),>@:>!-G)1]]\9 *)'.367 &(
üzemképesen, rendszám és forgalmi nélkül
egyben, bontásra ELADÓ! Irányár: 80.000.-
Ft. Érd.: 30/710 30 79
j! =LX)E'&)?%#&67B*)*<$!$"7'*s)*<$!$= 76!L(
gázolajos abroncsos vashordó. Kerítés
!'H%#()>4&.'4-)#B4.%#&B7)\)=:()?G&$*<%#7'4-(
t "64)"%7@%&%<$)@B&B7)"+*<&B!!- !()&>@!$.%!2
Kerékpárok! Szmatona József: 30/ 262 36 19
jIWop)^(^)? )&%7N!%&G),-N@>!H*>*().A<(
villany van. Tel.: 30/2196685
Betegség miatt ELADÓ 2*3 méter mobil
*<%7*<6@B*()+!!%&.%)"+?%4$)#BH*+2)J ! 3@ 7L
BTN-160 típusú. 250 literes tartájú házi
'"A&'*G)"%7@%&%<$,'"2)/h0)H@)@54# 9
*<'!%**',G)#B@:+46&B72)l7=%#!$=4+)!%?%&X
20/ 417 87 87
I5H;%4-$#)" 7#B*A&6*67 ())%! =Lc)l7=2X)^\S
389-066-os számon,  Benkó Jánosnénál lehet.
Szénabála 5000 Ft/bála áron és morzsolt
#5#B7+H )80)P&S#,)67B4)%! =L2)l7=%#!$=4+X
Pataki István, 20/405-8809

HIRDETÉSEK

Fontos Önnek szerettei, vagyona,
vállalkozása biztonsága?

Szeretne ezért a jelenleginél
kevesebbet fizetni?

12 biztosítótársaság kínálatából
választhatja ki a leginkább

@%,;%!%!$&q
(Élet-, lakás-, vállalkozói vagyon-,

*< #@ +);%!%!$**',9(),'"367@G9
biztosítások, nyugdíjpénztárak stb.)

Kovács Gábor a
Biztonság Brókerházbiztosítás

#><.%&A&$3%2
06/204621325

W#6H)&G<+; )@67H+5*: 4)7%4=%!?%&$2
1,5...2m-es szálakban: 1750 Ft/mázsa,
gurigában: 2100 Ft/mázsa.Nyársapáton
házhozszállítással!
l7=%#!$=4+X)C & #+)P%7%4H()/0ST]T9/1/Y2
Eladó Honda Tact  robogó megkímélt
6!! "B&: 42)l7=%#!$=4+)!%?%&X)08S/0)^^^^1/^

TISZTELT  UG@<J*+H !

Kérjük, ha már nem aktuális a hírdeté-
sük legyenek szivesek  azt lemondani a
389-111-es telefonszámon Godó
Zsuzsannánál

$ "&5',,'.

1

$%&* .5491. =
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NYÁRSAPÁTI  HÍRMONDÓ
KIADJA : Nyársapát Községi Önkormányzat
mJ,J,+=4HGK<S : Kis Miklós polgármester
m+=>J@HJ=>*+ :
=>J@HJ=>*+RG>O**=Ln : Nagyné Kovács Éva, Regdon

 Jánosné, Vígné Kerekes Magdolna, Víg Károly
FOTÓK : Víg Károly
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu
W)1^12)FuVDJpI)EjuofofjQ)W)bvKD[Qop)JjItjF

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.
)))))))Y00)"'!=64-: 4)@%,3%!%4$)`QwxjQjF)&63'#B<& &L)#+ =.64-c

2003. februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

BIRKÓZÁS

P%:7567/^9'4)O%,!'=) =B&&)B&&?B4&) <)+=%+)'.)%!*$
országos diák I-es szabadfogású rangsorver-
senyének, melyre a hazai csapatok mellett a
Vajdaságból is érkeztek csapatok. A viadalon 165
;+ & !)!'"%&&)*<$4-%,7%()#><&N#) )Q-67* "6&+
F< : =+=$)Fj)#'&).%7*%4-<$3%)+*2)Q ,-*<%7G%4
szerepeltek, mivel mind a ketten felállhattak a
=B:B,L7 2)E%H*#%@'&+)o6.+=) )/])#,9: 4) )=>4&$+,
@%4%&%!&() ?B!) )H*%"%!+)%!!%4;%!'&$!)"B4&B<6*B*
vereséget szenvedett. Ennek ellenére minden
dicséretet megérdemel, mivel egy korosztállyal
;%4&%::() <)+=$*%::%#)#><>&&)*+#%7N!&)%!'74+%)%<&) 
4 ,-*<%7G)%7%=@'4-&2)a6&-3 ()E%H*#%@'&+)E7+*<&+64
a 32 kg-ban minden ellenfelét magabiztos birkó-
<6** !),-$<&%)!%()'*)A,-)@%,'7=%@%!&%4)!%&&) )*d!-9
csoportjának nyertese.

A rangsorverseny mellett megrendezésre került
egy diák II. és gyermek verseny is, amelyen szintén
+4=5!&)4-67* "6&+).%7*%4-<$2)F%7%*)W&&+! )7'.'4) 
diák II. 32 kg-ban sikerült egy bronzérmet elhozni.

Pap Attila, Pap Ferenc

EBOLTÁS

Az  A 84# &$ 22&%/4 !! ".48[2 ! $946!2E&ED7  összevezetéses
;B7@6: 4) <) !6::+)+=$"B4&B#: 4)#%7N!)*B7X
2012. március 19 2)?'&;$)8-10 óráig Szarka-major
2012. március 19 2)?'&;$)13-15 óráig Szarka-major
2012. március 20 . kedd 8-10 óráig U / :'&427"07
mO*%@$)=2)1\2n
2012. március 21 . szerda 8-10 óráig Farkas tanya
mR**<%#>&$)=2)Y2n
2012. március 22 . csütörtök 8-10 óráig Török Pál tanya
(Ugyeri út 17.)

PÓTOLTÁS
2012. március 25 . vasárnap 8-10 óráig Szarka-major
2012. április 15 . vasárnap 9-11 óráig Szarka-major

K$46!2E&4:eY74 A "8%"24jTohhTZ4m24p4-%D /2 ! "e29.
Felhívjuk a kutyatartók figyelmét, hogy szíveskedjenek
magukkal hozni  <)%:)%!$<$)B!&6* #B7)# "B&&()*B7*<6@@ !
ellátott többlapos oltási könyvet  is.
Családjuk, embertársaik és állataik védelmében tegyenek
eleget oltási kötelezettségüknek!

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

Személyi jövedelemadója 1%-os felajánlásával
támogathatja a

Q-67* "6&+)F< : =+=$)F"B7&)j,-%*N!%&%&)+*(
ha ezt teszi adószámunk:

19182573-1-13
E>*<>43N#X)F2j2).%<%&$*',%

A Karácsonyi Csillagokért Alapítvány
#><'7=%#G)*<%7.%<%&()%<'7&)!%?%&$*',). 4) 77 (

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

Támogatását köszönjük!


