
VÁLASZTÁSI   IRODA   TÁJÉKOZTATÓJA
2014. ·p(ili+ 6-i .(+/·ggyÅ±lÈ+i kÈp5i+elÅë 5·la+/9·+.: Ny·(+ap·9 kˆ/+Ègbe: a 5·la+/9Ûp.lg·(.k +/·ma 1.554 fÅë 5.l9, melybÅël
+/a5a/ÛkÈ:9 megjele:9 696 fÅë. TelepFlÈ+F:kˆ: a (È+/5È9eli a(·:y 44,86 %, mely jele:9Åë+e: elma(aI a/ .(+/·g.+ 61,24 %-
os részvételi arányhoz képest.
Pest megye 12-es OEVK eredménye:
   Jelölt neve Je"ˆ"Åë &zervezet/e, Érvényes szavazatok %
1. Földi László FIDESZ-KDNP 18.319 44.23
2. Volner János JOBBIK 11.968 28.9
3. Romhányiné Dr. Balog Edit MSZP-EGYÜTT- 8.571 20.69

DK-PM-MLP
4. Földi Áron LMP 1.285 3.1
5. Kovács László A HAZA NEM ELADÓ 254 0.61
6. Cseriné Demeter Bernadett FKGP 227 0.55
7. Papp Viktor SEM 176 0.42
8. Vágó Tibor István SMS 139 0.34
9. D(. H.(5·9h Meli:Ia E(/+Èbe9 …LÅêL¡NC 112 0.27
10. Cseh Mihály Attila SZOCIÁLDEMOKRATÁK 65 0.16
11. Laczkó Józsefné JESZ 64 0.15
12. Bán Zsolt ÖP 61 0.15
13. Erdei Tünde MGP 53 0.13
14. Facskó Szilveszter MSZDP 47 0.11
15. Keskeny Rudolfné MCP 46 0.11
16. Fenyvesné Dr. Nádas MRPP 24 0.06
      Katalin Csilla
17. Gyulai Lajos MKSZU 7 0.02
NYÁRSAPÁTI  eredmények
A jelölt neve: Je"ˆ"Åë &zervezet/e, Érvényes szavazatok %
1. Földi László FIDESZ-KDNP 320 45.97
2. Volner János JOBBIK 236 33.9
3. Romhányiné Dr. Balog Edit MSZP-EGYÜTT- 91 13.07

DK-PM-MLP
4. Földi Áron LMP 18 2.58
5. Kovács László A HAZA NEM ELADÓ 9 1.29
6. Vágó Tibor István SMS 3 0.43
7. D(. H.(5·9h Meli:Ia E(/+Èbe9  …LÅêL¡NC 2 0.28
8. Cseriné Demeter Bernadett FKGP 1 0.14
9. Papp Viktor SEM 1 0.14
10. Erdei Tünde MGP 1 0.14
11. Laczkó Józsefné JESZ 1 0.14
12. Gyulai Lajos MKSZU 1 0.14
13. Cseh Mihály Attila SZOCIÁLDEMOKRATÁK 0
14. Bán Zsolt ÖP 0
15. Facskó Szilveszter MSZDP 0
16. Keskeny Rudolfné MCP 0
17. Fenyvesné Dr. Nádas Katalin CsillaMRPP 0 (folytatás a második oldalon)
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A szavazás törvényesen, zavartalanul zajlott le, mely annak
következménye, hogy a szavazatszámláló bizottságok, a
jegy/Åëkˆ:y55e/e9Åëk, a helyi 5·la+/9·+i i(.Ia 9agjai p.:9.+a:
i+me(9Èk felaIa9aika9, a 9ˆ(5È:yekbe: elÅëÌ(9aka9 jÛl alkal-
mazták és betartatták. Ezért elismerés illeti az alábbi
személyeket:
1. szavazókör szavazatszámláló bizottság tagjai: Csehné
Bakos Erzsébet elnök, Turkevi-Nagy András, Varga Dánielné,
Henczné Nagy Krisztina, Kovács József.
2. szavazókör szavazatszámláló bizottság tagjai: Egriné Fabók
Mária elnök, Bimbó Pál, Sipos Lászlóné, Faragó Sándorné,
Kormány Istvánné.Választási iroda tagjai: dr. Bicskei
K(i+/9i:a, E(IÅë+ Be:Åë:È, NagygyÅë(:È Paul C+illa, RegI.:
J·:.+:È. S/a5a/a9+/·ml·lÛ bi/.99+·g melle99 mÅ±kˆIÅë
jegy/Åëkˆ:y55e/e9Åëk: D.mb.5·(i-G.IÛ Z+u/+a::a, Pi:9È(
Lászlóné.
Kˆ+/ˆ:e9e9 È(Iemel:ek a (e:IÅë(+Èg È+ a p.lg·(Åë(+Èg 9agjai,
akik biztosították a választás zavartalan lebonyolítását.

dr. Bic'(ei Kri'+ti-a v·la'+t·'i irodave+etÅë

TELEPÜLÉSÜNK  FÁSÍTÁSA

Ny·(+ap·9 Kˆ/+Èg ÷:k.(m·:y/a9 kÈp5i+elÅë-9e+9Fle9È:ek
k.(·bbi Iˆ:9È+e alapj·: a/ elm˙l9 hÛ:apba: megke/IÅëIˆ99
településünk fásítása. Az önkormányzat a közfoglalkozta-
9.99ak +egÌ9+ÈgÈ5el ̂++/e+e: 560 Ib c+ˆ(gÅëf·9, 36 Ib fÅ±/f·9,
15 db gesztenyefát, illetve 220 db nyárfát ültetett el a
bel9e(Fle9i u9c·k egy (È+/È:. A 9empl.m elÅë99i ke(9, 5alami:9
a COOP …lelmi+/e(b.l9 elÅë99i (È+/ i+ meg+/ÈpFl9 a k˙+/Û-, È+
.+/l.p.+ 9uj·k È+ a IÌ+/c+e(jÈk beFl9e9È+È9 kˆ5e9Åëe:.

Kis Miklós polgármester

NAPELEMEK  AZ  INTÉZMÉNYEINK  TETEJÉN !
Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Prog-
ram keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 34.773.489
Ft támogatásban részesítette Nyársapát Község Önkormány-
zatát. Az elnyert támogatási összeg biztosítja a bekerülési
költség 100%-át.
A beruházás során az önkormányzati hivatal, általános iskola,
Û5.Ia È+ a mÅ±5elÅëIÈ+i h·/ 9e9ÅëfelFle9È(e :apeleme+ (e:I+/e(
ke(Fl elhelye/È+(e. A 9e(5e/e99 :apeleme+ ki+e(ÅëmÅ± 5·(ha-
9Ûa: È5e:9e 32 944 kfh 5illam.+ e:e(gi·9 9e(mel, melybÅël a/
inverterek önfogyasztása után ténylegesen 32 916 kWh/év
mennyiség hasznosítható. A hasznosítható villamos energia
me::yi+Ège a be(uh·/·+:·l el+Åë+.(ba:, mi:9 g(e/+i" meg-
takarítás jelentkezik, de nagyobb léptékben gondolva ez a
meg9aka(Ì9·+ h.//·j·(ul a hagy.m·:y.+ e(ÅëmÅ±5ek:Èl
felha+/:·l·+(a ke(FlÅë e:e(giah.(I./Ûk me::yi+ÈgÈ:ek
csökkentéséhez, ami egyben az ország ÜHG kibocsájtásának
mérsékléséhez is vezet. Bízunk benne, hogy a beruházással
az intézményeink napi energiaszükségleteit biztosítani tudjuk.

Kis Miklós polgármester

ÚJABB  NAPOS TANYÁK  N YÁRSAPÁTON

A Tanyafejlesztési Program keretében a Vidékfejlesztési
Minisztérium16.294.608 Ft támogatásban részesítette
Nyársapát Község Önkormányzatát. A fejlesztés megva-
lÛ+Ì9·+·:ak ̂++/kˆl9+Ège 18.105.120 F9,  melybÅël a fe::ma-
radó összeget Nyársapát Község Önkormányzata biztosította.
A beruházás során 4 villany nélküli tanya villamos-energia
ellátása valósult meg, egyedi napelemes rendszer kiépíté-
+È5el. A ki5i9ele/È+9 a +/e(emlei Op9imum S.la( …pÌ9Åëipa(i
Szolgáltató Kft végezte el.
A p(.g(amba: (È+/95e5Åë 9a:y·k:
Kiss Ferenc Nyársapát, Nyársapát d. 38.
Kiss Lászlóné Nyársapát, Homoki d. 3.
Búz László Nyársapát, Nyársapát d. 20/a.
Gallai Péter Nyársapát, Kereszt d. 3.
Az ünnepélyes átadásra 2014. április 18-án 14 órakor Búz
László Nyársapát, Nyársapát d. 20/a. szám alatti lakos
tanyáján kerül sor, melyre szeretettel várjuk a projekt iránt
È(IeklÅëIÅë :y·(+ap·9i lak.+.ka9.

Kis Miklós polgármester

TISZTELT  N YÁRSAPÁTI  MUNKÁT  KERESÅêK

Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a JÁSZ-PLASZTIK
KFT. ·l9al 3 mÅ±+/ak.+ mu:ka(e:Ibe: meghi(Ie9e99 mu:k·(a
a település munkanélküli lakosai közül (köztük az aktív korú
ell·9·+ba: (È+/e+FlÅëk È+ kˆ/f.glalk./9a9.99ak) eIIig 2 fÅë
jelentkezett. Számomra érthetetlen, hogy azok a munka-
nélküliek, akik folyamatosan reklamálnak és panaszkodnak a
mu:kahelyhi·:y mia99, m.+9 miÈ(9 :em Èl:ek a lehe9Åë+Èggel.
A cég hosszú távú munkaviszonyt biztosítana, ingyenes
utazással, havi 100.000.- Ft-os fizetéssel.
/ - 586,- Ft alapórabér

- délutáni pótlék 18-22 óráig 30 %
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- éjszakai pótlék 22-06 óráig 30 %
  - túlórapótlék jár
-Fizetés minden hónap 10-én átutalással vagy készpénzben
- utaztatás ingyenes /
A/ È(IeklÅëIÅëk:ek 9.5·bb(a i+ lehe9 jele:9ke/:i a/ ÷:k.(-
mányzati Hivatalban, illetve a 06/30 645-17-11-es számon
Guginé Nagy Gizellánál. Bízom benne, hogy minél többen
f.g:ak Èl:i a lehe9Åë+Èggel.

Kis Miklós polgármester

HIRDETMÉNY
…(9e+Ì9jFk a Ti+/9el9 S/FlÅëke9, h.gy a 2014/2015-ˆ+

nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK
JELENTKEZÉSE

Nyársapáton
a kˆ5e9ke/Åë iIÅëp.:9.kba: 9ˆ(9È:ik:

2014. ·8ri"i& 28-·< (hÈtfÅë<) 08.00 - 15.00 óráig,
2014. április 29-én (kedden)08.00 - 16.00 óráig.
Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket,
akik 2014-ben betöltik az 5. életévüket, és óvodai
jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Az a &zD"Åë vagy tˆrvÈ<ye& ,È8vi&e"Åë, a,i a &zD"Åëi
felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben
va"H rÈ&zvÈte"re ,ˆte"ezett (5 Ève&) gyerJe,et ,e""Åë
idÅëbe< az Hvod·ba <eJ Nratja be, a &zab·"y&ÈrtÈ&e,rÅë",
a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
<yi"v·<tart·&i re<d&zerrÅë" &zH"H 2012. Èvi II. tˆrvÈ<y
247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett (5
Ève&) gyerJe, &zD"Åëje, aJe<<yibe< gyerJe,e az
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról
a beirat,oz·& idejÈ<e, uto"&H hat·r<a8j·t ,ˆvetÅë tize<ˆt
napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes
jegyzÅët.
A fent jelzett napokon lehet beíratni óvodába azokat a
gyermekeket is, akik óvodai jogviszonnyal még nem
rendelkeznek, és 2014. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.
KÈ(jFk a Ti+/9el9 S/FlÅëke9, h.gy a/ È5 kˆ/be:i fel5È9eli
igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik
2014. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis
elÅëfel5È9eli+ jele:9ke/Åëk)  i+ a fe:9i iIÅëp.:9ba: +/Ì5e+keI-
jenek jelezni az óvodában.
T·jÈk./9a9juk a Ti+/9el9 S/FlÅëke9, h.gy Ny·(+ap·9.:
- integrált óvodai nevelés  is folyik  az óvodában , a sajátos
:e5elÈ+i igÈ:yÅ± gye(mekek +/·m·(a, a/ alapÌ9Û .ki(a9 +/e(i:9
a +aj·9.+ :e5elÈ+i igÈ:y9 meg·llapÌ9Û +/akÈ(9Åëi 5ÈlemÈ:ybe:
foglaltak alapján
A jelentkezéskor be kell mutatni:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek
nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi
kivonatot vagy személyi igazolványt),
- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt
(lakcímkártyát),
- a +/FlÅë +/emÈlyi a/.:.+Ì9Û È+ lakcÌme9 iga/.lÛ ha9Û+·gi
igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát).

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének
ha9·(:apja legkÈ+Åëbb a bei(a9k./·+(a kiÌ(9 u9.l+Û ha9·(:ap.9
kˆ5e9Åë hu+/.:egyeIik mu:ka:ap.
A/ Û5.Ia5e/e9Åë Ì(·+beli Iˆ:9È+e elle: a +/FlÅëi felFgyele9i
j.g.9 gyak.(lÛ +/FlÅë a kˆ/lÈ+9Åël +/·mÌ9.99 9i/e:ˆ9 :ap.: belFl
illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz
(ˆ:k.(m·:y/a9i fe::9a(9·+˙ Û5.I·k e+e9Èbe: a jegy/Åëhˆ/)
cÌme/5e a/ Û5.Ia 5e/e9ÅëjÈ:Èl.
A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Kis Miklós polgármester

TAVASZI HANGVERSENY

2014.március 26-án a Weiner Leó Zeneiskola nyársapáti
növendékei tavaszi hangversenyen mutathatták be
zongoratudásukat a szüleiknek, tanáraiknak. Mint mindig,
m.+9 i+ meg9el9 a 9a:9e(em È(IeklÅëIÅëkkel, + a +/Èpe: felIÌ+/Ì9e99
környezetben izgatottan készültünk a koncertre. Köszönettel
tartozom Bíró Csilla tanítónéninek, aki ünnepi díszbe öltöztette
a termet, s így méltó helyen zenélhettünk. Hangversenyünket
9e(mÈ+/e9e+e: iga/ga9Û:Åë:k S/·/Ii:È S/ec+ei A:ikÛ È+ a/
iskolaigazgató Tóth Tibor is meghallgatta. A szolfézscsoport
ke/I9e a mÅ±+.(9 kˆ/ˆ+ È:eklÈ++el, majI el+ÅëkÈ:9 Mac.
KlauIia +/e(epel9, aki mÈg c+ak feb(u·( Û9a /.:g.(·/ik. Åê9
h·(.m elÅëkÈp/Åë+ kˆ5e99e: H.llÛ M·(kÛ, MÛc/a Nik.le99 È+
KÅë5·(i MÛ:ika. Mi:Ia::yia: b·9(a:, bi/9.+ 9uI·++al j·9+/.99·k
el Ia(abjaika9. A/ el+Åë+ /.:g.(i+9·k m·( kˆ/ˆ+ p(.IukciÛkkal
is készültek. Koncz Mercédesz és Molnár Erika saját maguk
által komponált négykezessel leptek meg bennünket. Erika
Kiskun Noémival is zenélt. Mercédesz és Erika két-két
ˆ:·llÛ Ia(abbal i+ bemu9a9k./.99. N.Èmi elÅëaI·+·ba: mi:Ie:ki
felismerte a népdalt, Táncoló mackóját pedig szinte láttuk
magu:k elÅë99.  S/Èpe: /.:g.(·/.99 KÈbe(9 A99ila i+, aki
szintén idén kezdte tanulmányait. A másodikos Flórián Gitta
È+ Reh.( Ba(ba(a egy :agy .IafigyelÈ+9 kˆ5e9elÅë :Ègyke/e+9
j·9+/.99 hib·9la:ul. VÌg Be:ce elÅëaI·+·9 hall5a +/i:9e È:ekel:i
támadt kedvünk a népdalt. A sok kis zongorista után a nagyok
kˆ5e9ke/9ek. R·juk :agy felelÅë++Èg h·(ul9, mi5el +.k a ke/IÅë
(ˆ5iIke Ia(ab.kkal, Ìgy :ekik 9ˆbb mÅ±+.(+/·mmal i+ kÈ+/Fl:iFk
kellett. Szerencsére ebben mindannyian partnerek voltak,
egyéni és kamaradarabokkal töltötték ki a hangverseny
h·9(ale5Åë (È+/È9. K.5·c+ Alena:I(a egy M./a(9 mÅ± fÅë9Èm·j·9
mutatta be. Kébert Nikolett két négykezesben is szerepelt, s
egy nehéz Csajkovszkij darabot is szépen elzongorázott.
Ócsai Henrietta barokk tánca mellett egy nehéz, de nagyon
szép közös számot is játszott Hanyecz Gáborral. Gábor
elÅëaI·+·ba: HF5elyk Ma9yi ele5e:eIe99 meg, majI egy
a:IalÌ9Û MelÛIi·9 i+ hallha99u:k 9Åële. K.c+i+ Luca b(ili·:+
S/.:·9·ja u9·: Bea9le+:Ye+9e(Iay cÌmÅ± +/·m·5al /·(9uk a
k.:ce(9F:ke9. A kˆ/el egy Û(·+ mÅ±+.(9 mi:Ie: gye(ek
csendben, figyelmesen hallgatta végig, érezni lehetett,
+/.(Ì9a:ak egym·+È(9, h.gy mi:Ie:ki:ek a lehe9Åë legj.bba:
+ike(Fljˆ: a/ elÅëaI·+a.Kˆ+/ˆ:ˆm a gye(ekek:ek a lelke+
kÈ+/FlÅëIÈ+9, È+ a +/FlÅëk:ek a 9·m.ga9·+9. pgy È(/em, e//el
a tudással csak gazdagodhatnak, s lelkileg is kiegyensúlyo-
zottabbakká válnak. A tanévnek még nincs vége, jön a hajrá
az év végi vizsgákig!

Kocsisné Bogdán Magdolna
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FELHÍVÁS
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja a
Tisztelt Lakosságot a tüzek bejelentésének szükséges-
&ÈgÈrÅë", arra az esetre, ha karbantartási, településrendezési
mu:kaf.lyama9.k +.(·: +/Fk+Ège++È 5·lik a 9Å±/gy˙j9·+.

A beje"e<tÈ& <yoJtatv·<ya "etˆ"thetÅë a
www.nyarsapat.hu oldalról, melyet  elektronikus úton

szkennelve, fax-on, és személyesen
Nagyk·9a Hi5a9·+.+ TÅ±/.l9Û+·g(a

- e-mailben (szkennelve) a
nagykataht.ugyelet@katved.gov.hu

- személyesen a 2760 Nagykáta, Állomás u.
1. Hi5a9·+.+ TÅ±/.l9Û Pa(a:c+:.k+·g.:

CeglÈI Hi5a9·+.+ TÅ±/.l9Û+·g(a
- e-mailben (szkennelve) a

cegledht.ugyelet@katved.gov.hu
- személyesen a 2700 Cegléd, Széchenyi út

24-26 Hi5a9·+.+ TÅ±/.l9Û Pa(a:c+:.k+·g.:
- fax-on a 06/53 311-025 telefonszámon

lehet bejelenteni.

Kis Miklós polgármester

TOBORZÓ

Amik.( a hÌ(aI·+.kba: ·(aIÛ f.lyÛk(Ûl, bel5Ì/(Åël, 5ill·m
·(5Ì/(Åël, +/Èl5iha((Ûl, 5agy m·+ 9e(mÈ+/e9i pu+/9Ì9·+(Ûl hal-
lunk, akkor bizonyára sokan gondolkozunk el azon, hogy
vajon hogyan is tudnánk segíteni.
2012 márciusától Pest megyében már nagyon sokan tudják
e((e a 5·la+/9. M.+9 Åëk 5·(j·k lee:IÅë 9·(+aika9. Ke(e++Fk
azon 18. életévét betöltött Pest megyében lakó-, vagy
9a(9Û/k.I·+i hellyel (e:Ielke/Åë magya( ·llamp.lg·(.ka9, a-
kik kedvet éreznek az önkéntes munkához, szívesen tenné-
nek annak érdekében, hogy lakóhelyük környezete bizton-
ságosabbá váljon, szívesen segítene a bajba jutott ember-
társain, szerettein, és a barátain. Földünk klímája napjainkban
folyamatosan változik. A változás kiterjedhet az átlagos
hÅëmÈ(+Èkle9(e, a/ ·9lag.+ c+apaIÈk(a, 5agy a +/Èlj·(·+(a.
KlÌma5·l9./·+ 9ˆ(9È:he9 a FˆlIˆ: 5Ègbeme:Åë 9e(mÈ+/e9e+
f.lyama9 kˆ5e9ke/mÈ:yekÈ:9, a b.lygÛ9 È(Åë kFl+Åë ha9·+.k
eredményeképpen, vagy akár emberi tevékenység folytán.
A Katasztrófavédelmi törvény pontosan definiálja, hogy a
katasztrófavédelem nemzeti ügy. Minden embernek joga
5a: megi+me(:ie a kˆ(:ye/e9Èbe: lÈ5Åë 5e+/Èlyf.((·+.ka9 È+
kˆ9ele++Ège, h.gy kˆ/(emÅ±kˆIjˆ: a ka9a+/9(Ûfa5ÈIelembe:.
Ebben tudnak segítséget nyújtani a Katasztrófavédelem
Ègi+/e ala99 megalakulÛ ̂:kÈ:9e+ me:9Åë+/e(5e/e9ek, È+ a
települési, területi polgári védelmi szervezetek.
A 2013. júniusi dunai árvíz során az önkéntesek segíteni
aka(·+a pÈlIaÈ(9ÈkÅ± 5.l9 a/ egÈ+/ .(+/·gba:. Pe+9 megyÈbe:
különösen. Megindult egy új szemlélet. A katasztrófavédelmi
rendszer hatékonyságának növelése érdekében, a megye
reagáló képességének és biztonságának érdekében
megke/I9Fk a j·(·+i ̂:kÈ:9e+ me:9Åëc+.p.(9.k megalakÌ9·+·9.
A me:9Åëc+.p.(9.k a j·(·+.kba: bekˆ5e9ke/Åë 5e+/Èlyek(e
9ˆ(9È:Åë a/.::ali (eag·l·+ È(IekÈbe:, a bea5a9k./Û hi5a9·+.+
e(Åëk mege(Åë+Ì9È+È(e, ka9a+/9(Ûfa5e+/Èly, 5e+/Èlyhely/e9i

+/i:9e9 el :em È(Åë e+e9be:, 5alami:9 kFlˆ:lege+ j.g(e:I
iIÅë+/ak·ba: a p.lg·(i 5ÈIelmi felaIa9.k ell·9·+·(a jˆ::ek
létre.
Pe+9 megyÈbe: el+ÅëkÈ:9 alakul9 meg a Pili+ Me:9Åëc+.p.(9,
mely a Ka9a+/9(Ûfa5ÈIelmi Iga/ga9Û+·g 9e(Fle9i (e:Iel9e9È+Å±
me:9Åë+/e(5e/e9e. M·(a m·( 9ˆbb mi:9 80 fÅë5el 9ˆbb +peci·li+
+/ak9e(Fle9e9 (5Ì/i me:9Åë, b˙5·(, alpi:9ech:ika, kFlˆ:lege+
j·(mÅ±5ek, me:9Åëku9y·k, lÈgi felIe(Ì9È+, +9b.) mag·ba f.glalÛ
+peci·li+ me:9Åëc+apa9, mely 2012-be: a :em/e9i mi:Åë+Ì9Åë
(e:I+/e( ke(e9ei: belFl +ike(e+ mi:Åë+Ì9Åë 5i/+g·9 i+ 9e99. A
szervezet alkalmazására akkor kerülhet sor, ha más szervek
(9Å±/.l9Û+·g, me:9Åë+/.lg·la9, +9b.) e(Åëi :em elege:IÅëek a
veszélyhelyzet felszámolásához, illetve ha azt a lakosság,
valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme
indokolttá teszi. 

2013-as évben a Katasztrófavédelem az önkéntesség irá-
nyába indult el, célja a lakosság bevonása a katasztrófa
elhárításba. A beavatkozás még hatékonyabbá tételére
megke/IÅëI9ek a j·(·+i me:9Åëc+.p.(9.k megalakul·+a. A
j·(·+i me:9Åëc+.p.(9.k, .lya: 5alame::yi j·(·+ba: megala-
kul9 ̂:kÈ:9e+ekbÅël ·llÛ c+.p.(9.k, akik 5·llalj·k, h.gy a
területükön bekövetkezett káresemények, katasztrófák
esetén, önkéntesen segítséget nyújtanak a kárfelszámo-
l·+ba:, bea5a9k./·+ba:. A me:9Åëc+.p.(9.k egy aI.99
szakfeladatra koncentrálva is létrejöhetnek, melyek területi
(e:Iel9e9È+Å± p.lg·(i 5ÈIelmi +/e(5e/e9kÈ:9 mÅ±kˆI:ek. Ta-
5alyi È5be: mi:I a 18 j·(·+ba: megalakul9ak a me:9Åëc+.p.(-
9.k, ebbÅël 11 c+.p.(9 (e:I+/e(be i+ ·ll9, akik gyak.(la9ba:
bizonyíthatták katasztrófa-elhárításban való alkalmassá-
guka9. 2014.È5 felaIa9·ul 9Å±/9Fk ki, h.gy e me:9Åëc+.p.(9.k
meglÈ5Åë lÈ9+/·m·9 bÅë5Ì9+Fk. Teki:9e99el a((a, h.gy
ˆ:kÈ:9e+ekbÅël ·llÛ +/e(5e/ÅëIÈ+(Åël 5a: +/Û, Ìgy b·(ki
jelentkezését szívesen fogadjuk, aki be szeretne kapcsolódni
a +aj·9 9elepFlÈ+È:ek 5ÈIelmÈbe:, a helyi +/i:9Å± k·(e+e-
mények felszámolásába.
A Pe+9 Megyei Ka9a+/9(Ûfa5ÈIelmi Iga/ga9Û+·g lehe9Åë+Ège9
ad önkénteseknek arra, hogy belépjenek a már megalakított
j·(·+i me:9Åëc+.p.(9.kba.
ElÅë/e9e+e: jele:9ke/:i, a :yila9k./a9 ki9ˆl9È+È5el- le9ˆl9he9Åë a
www.nyarsapat.hu oldalról - és a lakcíméhez legközelebbi
Ka9a+/9(Ûfa5ÈIelmi Ki(e:Iel9+Èg e-mail cÌm(e 9ˆ(9È:Åë
megküldésével lehet.
Katasztrófavédelmi Kirendeltségek e-mail címei:
Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség:
cegled.kk@katved.gov.hu
Érd  Katasztrófavédelmi Kirendeltség:
erd.kk@katved.gov.hu
Gˆdˆ""Åë Katasztrófavédelmi Kirendeltség:
godollo.kk@katved.gov.hu
Monor  Katasztrófavédelmi Kirendeltség:
monor.kk@katved.gov.hu
Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség:
vac.kk@katved.gov.hu
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MEGHÍVÓ  K ÖZSÉGI

MAJÁLISRA

Nyársapát Község Önkormányzata 2014. május
1-jén rendezi meg majálisát a Szarka-kúria
udvarán. Tˆ"t$%& e" &ˆzˆ$e*, fÅëzÅëc$&ÈzÈ$$e",
szórakozással ezt a szép tavaszi napot !
Várjuk a civil szervezetek, baráti társaságok,
c!al·%&k, mu,kahelyek jele,1ke2È!È1. (FÅë2È!i
!2·,%Èkuka1 kÈ9j:k, h&gy elÅë9e jele22Èk a
mÅ±=elÅë%È!i h·2ba,, a 06/70/430-4565 1elef&,&,,
vagy a szarka@nyaparmuvhaz.t-online.hu e-mail
címen.)
Programtervezet:
10 órától fÅë2Åëhelyek elf&glal·!a, i,%ul a

m·ju!i fÅë2Åëc!ke
12-19 óráig  ugrálóvár
EBÉD
14 órakor kÈ2mÅ±=e! f&glalk&2·!, a9cfe!1È!
15-16 óráig a Nyársapáti Népdalkör és

vendégei fellépése
15-16 óráig a gyerekeknek lufi hajtogatás
16 órakor ”=&%·!&k ,Èp1·,c mÅ±!&9a
16,30 órakor  Te12 AlapmÅ±=È!2e1i I!k&la

,ˆ=e,%Èkei,ek mÅ±!&9a
17 órakor Óvodások modern tánca
17,30 ñ 18 óráig NUSIKA fellépése
18 órakor Strabán István és csoportja

fellépése
19 órakor Ha,gT¡R!ula1 mÅ±!&9a:

Nagy !l·ge9ek - ki! elÅëa%Ûk
20 órakor Fel,Åë11 1·,cc!&p&91
20,30- 24 óráig  DISCO

Mindenkit szeretettel vár az önkormányzat!

EBOLTÁS
Az ebe& ve$zett$Èg e""e*i &ˆte"ezÅë o"t·$·ra
NYÁRSAPÁT községben összevezetéses formában már
1ˆbb i%Åëp&,1ba, !&9 ke9:l1 m·9ciu! hÛ,apba,.
Sajnos vannak még szép számmal olyan gazdák, akik nem
tudták elhozni kutyáikat, ezért még egy pótoltásra biztosítunk
lehe1Åë!Ège1.
PÓTOLTÁS
2014. április 13 . vasárnap 9-11 óráig Szarka-major
Az o"t·$ d:ja ebe*&È*t 3.500.- At + fÈregte"e*:tÅë.
Felhívjuk a kutyatartók figyelmét, hogy szíveskedjenek
magukkal hozni a2 eb elÅë2Åë &l1·!ak&9 kap&11, !&9!2·mmal
ellátott többlapos oltási könyvet  is.
Csak a chippel ellátott kutyák olthatók be!
Családjuk, embertársaik és állataik védelmében tegyenek
eleget oltási kötelezettségüknek!
Aki ennek nem tesz eleget, bírsággal sújtható!

Dr. Bic'(ei Kri'+ti-a jeg1+Åë

Nyársapát Község Önkormányzat
KÈp=i!elÅë-1e!1:le1e

és az Önkormányzati Hivatal
munkatársai nevében  minden
kedves nyársapáti lakosnak 
Kellemes Húsvéti Ünnepeket

kívánunk!
Kis Miklós polgármester

 !"#$

Szalai Borbála : A gólya csizmája

Jaj, de csinos,
de szép piros
a gólya csizmája!
Mért megy benne
térdig bele
pocsolyába, sárba?!

- Sose bánjad
a csizmámat! -
feleli a gólya.
- Minden este
szép fényesre
mosom én a tóban!

Kenyó Regina rajza

K IRÁNDULT  AZ ÓVODA

A kˆ2Èp!Åë- È! ,agyc!&p&91 ·p9ili! 3 -·, Bu%ape!1e, j·91 a
Csodák Palotájában. Azt gondolom, mindnyájunknak felejt-
hetetlen élmény volt ez a nap. Mindenkinek másért. Magam
csupán a tudósítói szerepet vállalnám, a képek  minden szónál
többet érnek. Köszönöm az óvoda fenntartójának, hogy
komoly anyagi segítséget adott ehhez a rendhagyó tanulmányi
ki9·,%ul·!h&2 È! a S2:lÅëi S2e9=e2e1,ek, h&gy h&22·j·9ul·-
sukkal a nap végén még egy kis finom fagyit is elnyalogatha-
tott minden kicsi gyermek. (Másnap pedig az itthon maradt
kiscsoportosok is megkapták a tölcséres fagyit, így minden-
kinek jutott egy kicsi a jóból.) Továbbá köszönöm Bicskei
Györgynek, hogy segítségével gyorsan és rugalmasan sike-
rült buszt szereznünk a kirándulós évszakban. Köszönöm
mÈg k&llÈga,Åëim,ek, h&gy =·llal1·k e21 a2 egÈ!2 ,ap&!
programot jó kedvvel, türelmesen ñ igaz, egyetlen rendetlen
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gyerek sem volt a kis csapatban. És persze az itthon mara-
dóknak is köszönöm, hogy mi nyugodtan kirándulhattunk.
Mivel a buszbérlés manapság nem olcsó mulatság, úgy gon-
doltam, ha már van egy buszunk egész napra, hát használjuk
ki. Így jutottunk be ñ rendkívüli gyorsasággal ñ a Ceglédi
TÅ±2&l1Û!·g9a, ah&l ,agy&, ba9·1!·g&!a, f&ga%1·k Û=&%·-
sainkat. Mindent megnézhettek, kipróbálhattak a gyerekek,
így már korán reggel fülig szaladtak a picike szájak.

A Csodák Palotájában szintén vártak ránk, kedvesen invitál-
1ak, ! mi,1 a kˆ=e1ke2Åë kÈpek i! mu1a1j·k, e2 a2 a hely =&l1,
ahol mindent ki lehetett és ki is kellett próbálni. Abban
9È!2:,k9Åël ,em =&l1 hi·,y. A2 ÷=ege! Ta,·9 Y99Ûl el,e=e2e11
teremben pedig rövidke látványos bemutatót láthattunk.

A hosszú nap végét a ceglédi Békebeli cukrászat teraszán
fejeztük be.

Dr. Petrik Gábor Andrásné

SZ‹LÅêI  S ZERVEZET  H ÍREK !

SZMK VAGY SZSZ?

A ,em2e1i kˆ2,e=elÈ!9Åël !2ÛlÛ 2011. È=i CXC. 1ˆ9=È,y È! a
20/2012 (VIII.31.) EMMI 9e,%ele1 elÅëÌ9·!ai alapj·, a 2013/
2014-e! Û=&%ai ,e=elÈ!i È=1Åël S2:lÅëi S2e9=e2e1 (SZSZ) alakul1.
K&9·bba, e21 S2:lÅëi Mu,kakˆ2ˆ!!Èg (SZMK) ,È=e, ,e=e2-
ték.
A S2:lÅëi S2e9=e2e1 cÈlja a2 &k1a1Û-,e=elÅë mu,k·1 egy:11-
mÅ±kˆ%È!:kkel !egÌ1Åë !2:lÅëk ̂!!2ef&g·!a a ,e=elÈ! È! &k1a1·!
mi,Åë!ÈgÈ,ek ja=Ì1·!a È9%ekÈbe,.
A S2:lÅëi S2e9=e2e1 fela%a1a a !2:lÅëk hi1ele! 1·jÈk&21a1·!a a
meg!2e92e11 i,f&9m·ciÛk9Ûl, a !2:lÅëi igÈ,yek, pa,a!2&k ̂!!2e-
gyÅ±j1È!e È! 1&=·bbÌ1·!a a2 i,1È2mÈ,y=e2e1Åë felÈ.
E2˙1&, !2e9e1,Èm megkˆ!2ˆ,,i a2 Û=&%a =e2e1ÅëjÈ,ek È! a
S2:lÅëi S2e9=e2e1,ek, h&gy 1agjai kˆ2È =·la!21&11, e2·l1al
mu,k·mmal È, i! !egÌ1he11em a !2:lÅëk È! a2 Û=&%a kˆ2ˆ11i
kapc!&la11a91·!1, a2 Û=&%a jÛ hÌ9È,ek a megÅë92È!È1.
S2:lÅëi S2e9=e2e1bÅël kilÈpÈ!em !aj·1 elha1·9&2·!bÛl 1ˆ91È,1.
Helyem9e M&l,·9-TÛ1h Z!a,e11 ke9:l1. A2 Û=&%a S2:lÅëi
S2e9=e2e1 1agjai,ak ,È=!&9·1 È! a !2:lÅëke1 È9i,1Åë hÌ9eke1 a2
Û=&%a S2:lÅëi S2e9=e2e1 hi9%e1Åë1·bl·j·, i! &l=a!ha1j·k.
S2:lÅëi S2e9=e2e1 1agjai:
Kis csoport: Hollóné Langa Ildikó, Molnár-Tóth Zsanett
Kˆ2Èp!Åë c!&p&91: FehÈ9 Z&l1·,,È Ma9ika, GyÅë9i G·b&9
Nagy csoport: Kisprumik Anikó, Székely Ágnes.

Tolnai Judit

TISZTELT ADÓZÓ NYÁRSAPÁTI POLGÁROK!

Nagy tisztelettel kérjük Önöket, hogy az adójuk 1%-át a
megadott számon valamelyik egyesületnek szíveskedjenek
felajánlani! Mindkét szervezet a nyársapáti gyermekeket,

polgárokat támogatja.
Áldozatos segítségüket hálásan köszönjük!

Nyársapáti Gyermekekért Alapítvány:
18673917-1-13

Ny·9!ap·1i S2aba%i%Åë Sp&91egye!:le1:
19182573-1-13
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ÓVODA ÉS ISKOLA

Ti!21ele11el È! !2e9e1e11el kˆ!2ˆ,1j:k a2 i%È, 45 e!21e,%Åë!
nyársapáti iskolát! Az ünnepi megemlékezés keretében
Û=&%·,k %&lg&2Ûi È! a S2:lÅëi S2e9=e2e1 EmÅë%i Tib&9 f&1Ûj·1
továbbgondolva P. Rónai Gábort a Ceglédi Kossuth Lajos
Gim,·2ium mÅ±=È!21a,·9·1 kÈ91e fel egy g9afika elkÈ!2Ì1È-
sére. Az alkotás kiemeli a két kopjafát, az idén 10 éves
templomot és a 45 éves iskolát, a falu két megtartó helyét.
Tal·, c!ak a21 1e,,Èm h&22·, legal·bb ilye, f&,1&! hely a jˆ=Åë
ge,e9·ciÛj·,ak el!Åë i,1È2mÈ,ye a2 Û=&%a i!. Bec!:lj:k meg
és tiszteljük mindhármat!

Dr. Petrik Gábor Andrásné

%&'"($

BÜSZKÉN,  IGÉNYESEN ÉS
SZÉPEN ÜNNEPELTÜNK

Mi, a nyársapáti „iskola lakói” mindig büszkék voltunk a
csodálatos ballagásainkra, ünnepségeinkre, fellépéseinkre.
Az idei március 15-i megemlékezés is ebben a hagyományo-
san igényes sorba illeszkedett. Vígné Kerekes Magdolna,
Bíró Csilla, Sági Ilona tanár nénik vezetésével a gyerekek, és
néhány kolléga segítségével harmonikus kapcsolatot terem-
tettek a versek, próza, énekek és a tánc között. Most is
1al·lk&2&11 a 1u%a1&!, hi1ele! 1ˆ91È,elem!2emlÈle1 a mÅ±=È!2i
kifeje2È!!el, a ka1a92i!!al. Nagy!2e9Å± =&l1 meg1apa!21al,i a
!&k fel,Åë11 È9%eklÅë%Åë, È! a fegyelme2e11 %i·k!·g egy:11-
ünneplését.
Kˆ!2ˆ,j:k p&lg·9me!1e9:,k, ,Èh·,y kÈp=i!elÅë,k, È! a
NagykÅë9ˆ!i Ta,ke9:le1 =e2e1ÅëjÈ,ek È! mu,ka1·9!·,ak, a2
¡MK =e2e1ÅëjÈ,ek a p9&g9am&, =alÛ megjele,È!È1.
Magya9,ak le,,i, emlÈke2,i a %ic!Åë m˙l1u,k9a felemelÅë
érzés volt a tornateremben, március 14-én délután. Minden
!2e9eplÅë,ek, 9e,%e2Åë,ek, !egÌ1Åë,ek h·l·! kˆ!2ˆ,e1, È!
g9a1ul·ciÛ! A mÅ±!&91 meg1i!21elÅëke1 pe%ig a kˆ=e1ke2Åë
rendezvényünkre is nagy szeretettel várjuk!

Tisztelettel:Tóth Tibor

A MI TÁNCHÁZUNK
Molnár Máté és kedves barátai Szilveszterkor a tornateremben
búcsúztatták az óévet. Igazi kultúrált, életvidám, népies ñ
1·,ch·2a! egy:11lÈ1 =&l1. Nem kÈ91:,k 1Åël:k bÈ9le1i %Ìja1, %e
már akkor megbeszéltük, hogy az iskola 45. éves évfordulója
alkalmából egy TÁNCHÁZAT és a bálon egy FERGETEGES
PRODUKCIÓT varázsolnak közénk.
M·9ciu! 21-È, kˆ2el 100 %i·k, !2:lÅë, pe%agÛgu!, È9%eklÅë%Åë
várta a csodás zenét és a változatos tánclépéseket. A részt
=È1el ,em =&l1 kˆ1ele2Åë, me91 kÈ,y!2e9bÅël ,em lehe1 !2e9e1,i
semmilyen kultúrát. Berendeztük a tornatermet, finom
sütemények, tea tette még otthonosabbá a délutánt. Megha-
tóan szép volt látni, hogy a gyerekek vidáman, és koncent-
ráltan, egyszerre mozogtak, fogták egymás kezét és
mosolyogtak. Mátéék kedves és igényes táncpedagógusok,
ezt maradéktalanul bizonyították is.

Nagyon fontos lenne az iskolánkban a népi kultúra magas
9a,g9a emelÈ!e. Nem kˆ,,yÅ± a fela%a1, me91 a =i%Èki ,Èp
egy!2e9 m·9 meg1aga%1a !aj·1 Åë!i kul1˙9·j·1, me91 a !2egÈ,y-
séggel társította. Aztán a táncház mozgalom újra felszínre
hozta értékeit. Nálunk soha nem volt helyi, autentikus
hagyomány, tehát nem felújítani kellene, hanem felépíteni. A
,Èp1·,c a2 egy!2e9Å±!Èg, 1i!21a!·g, a ,emek lÈ1È,ek Åë!2i,1e,
finom és dinamikus megélése varázslatos. Tudom, fiataljaink
egy 9È!2e gciki,ek" È92i. Tu%&m, h&gy egy!2e9Å±bb m&%e9,
zenére rángatózni, de abban semmi tartás, semmi méltóság,
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semmi magyar nincs. Nagyon jó volt, hogy március 21-én
e2eke1 a2 elÅëbb emlÌ1e11 jellem2Åëke1 - ha 9ˆ=i% i%Åë9e i! -
közösen megélhettük.
Jó lenne, ha 2-3 havonta 100-150 ember 500 Ft-ot tudna
áldozni arra, hogy egy népzenekar és tánctanár igazi táncház
varázsát elhozná közénk, és a modernkori falanszter érzé-
sekbe belopózhatna egy pici valódi érzés, gesztus, jókedv.

Tisztelettel:Tóth Tibor

CSOPA
Az iskola 45 éves rendezvénysorozatának részeként, már-
cius 28-án, 100 gyerek az iskolából a Csodák Palotájában tett
látogatást. Nagy várakozással indultunk az útra, a helyszínen
a2&,ba, ki!!È c!alÛ%1u,k, hi!2e, a2 elÅë2Åë hely!2Ì, c!&%·!
környezete helyett egy bevásárló központba érkeztünk. Most
a Camponában próbálhattuk ki az eszközöket. Mindenki
Èl=e2e11el f&9ga11a a j·9mÅ±=ek k&9m·,yke9ekÈ1, i9·,yÌ1&11a a
lyukas tábla kis labdáját a magasba. A fakírágyat is mindenki
kip9Ûb·l1a. A2 È9%eklÅë%Åëk fi2ikai kÌ!È9le1eke1 l·1ha11ak a2
÷=ege! 1e9embe,. Gy&9!a, el1el1 a2 i%Åë, È! m·9 i,%ul1u,k i!
haza. A buszról fáradtan, az utazástól elpilledten szállt le
mi,%e,ki. Kˆ!2ˆ,j:k, h&gy lehe1Åë!Ège1 kap1u,k a
kirándulásra!

Dancsó Rozália

EML…KEZ…S …S MERO
A2 i!k&la ,e=elÈ!bÅël, &k1a1·!bÛl, !p&91bÛl, 9&ma,1ik·bÛl,
fejle!21È!bÅël, 1ehe1!Ègg&,%&2·!bÛl‚Ä¶ È! EML…KEZ…SBÅêL
is áll.
M&!1 ·p9ili! elejÈ, mi a 45 È=e mÅ±kˆ%Åë i!k&l·,k9a, %i·k&k9a,
kollégákra, történetekre emlékeztünk. „Miért olyan fontos
e2?" - kÈ9%e2he1ik. Egy ilye, pici, c!al·%ia! mÈ9e1Å± =i%Èki
iskolának, mint a miénk, az állandóan változó, új dinamikát
kˆ=e1elÅë =il·gu,kba, mi,%ig ̇j9a kell È91Èkel,i hely2e1È1, È!
e9Åë1, e,e9gi·1 kell me9Ì1e,i a2 a%Û%Û lehe1Åë!ÈgekbÅël. Mi m&!1
ezt szerettük volna együtt megélni!
Mindenkinek hálásan köszönöm a segítséget, szervezést, a
figyelmességet, az ajándékokat, az izgalmakat! Neveket
azért nem említek, mert tengernyi sokan voltak velünk és
mellettünk.
A 1al·lk&2·!&k, emlÈke2È!ek, k&!2&9˙2·!, mÅ±!&9 È! a
felszabadult jókedv, mulatás maradjon ÖRÖK KÖZÖS
EML…K‹NK! E2 a k:lˆ,lege! alkal&m e9Åë!Ì1!e a2 egy:=È
1a91&2·!u,ka1, 1i!21Ì1!a meg 1u%a1u,ka1 a jˆ=Åë fela%a1ai,ak
megoldásánál, és melegítse meg szívünket, lelkünket, hogy
EMBEREK tudjunk maradni! Tudom, hogy mindenki itt volt,
akinek itt kellett lenni (Gizike néni, Feri bácsi, stb. … ) Aki
,em 1u%&11, =agy ,em =·gy&11 i11 le,,i, a21 Åë!2i,1e !2Ì==el
sajnálom.
Kedves kollégáim megint bizonyították, hogy páratlanok.
Köszönöm!

Ti'+telettel:T6th Tibor tagi-tÈ+;È-1 ve+etÅë
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45 ÉVES I SKOLÁNK

Két napos rendezvény sorozat keretén belül április 4-5-én
emlékeztünk iskolánk 45 éves fennállásáról.
Április 4-én
Délután a volt diákok, tanárok sportoltak a tornateremben.
Április 5-én
Ezen a napon a régi és volt diákok, tanárok visszatekinthet-
tek  a múltba, osztály találkozók és korábbi évek Ki- Mit-
Tud? és táborok filmjeinek vetítéseivel.
A nap folyamán a kopjafáknál kicsit szomorúan, mégis
emlÈk:ke1 a !2Ì=:,kbe, ̂9ˆk9e megÅë9i2=e a 9È!21=e=Åëk egy-
egy szál virággal megemlékeztek az elhunyt tanárokról,
diákokról.
Ezt követve vidámabb program vette kezdetét. Mindenki
i2ga1&11a, kÈ!2:l1 a =ac!&9·! b·l9a. A =ac!&9a elÅë11i mÅ±!&9
nagyon jó hangulatot varázsolt, melyet az iskola volt és
jele,legi %i·kjai, 1a,·9ai, !2:lÅëk È! ba9·1ai a%1·k.  A 1alap al·
való zenét egészen hajnalig szolgáltatta a meghívott zenekar.
Mi,%e, 9È!21=e=Åë ÈlmÈ,yekkel, jÛke%==el, =i%·m!·ggal !&k-
sok emlékkel a szívében tért haza.

Tolnai Judit

FIGYELEM

A 1a=a!2i !2:,e1 ·p9ili! 17-1Åël 22-ig 1a91.
A2 el!Åë 1a,Ì1·!i ,ap ·p9ili! 23 !2e9%a.

Mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket és jó pihenést
kíván az iskola közössége.
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ÉNEKELJ  VELEM

Nevelj játékos dallal boldog gyereket!
…,eke!-m&,%Ûk·! f&glalk&2·! a ,y·9!ap·1i mÅ±=elÅë dési
házban

csütörtökönként 15:30-16:15 óráig.
E"$Åë fog"a"&oz·$ idÅëPo*tja: 2014. 04. 24.

Cél: a gyermekkel a zene megszerettetése, ritmusérzékének,
be!2È%- È! È92elmi fejlÅë%È!È,ek fejle!21È!e, k&mmu,ik·ciÛ
segítése.
El!Åë!&9ba, 6 hÛ,ap&! k&91Ûl 3 È=e! k&9˙ gye9mekeke1 =·9&m
szüleivel. Hozd el nagyobb testvéred is. Semmilyen zenei
elÅëkÈp2e11!Èg ,em kell. A 9È!2=È1el i,gye,e!!
F&glalk&2·!&ka1 1a91ja: T&l,ai Ju%i1 c!ec!emÅë- È! gye9mek-
,e=elÅë g&,%&2Û

M EGHÍVÓ

Szeretettel várunk minden irodalombarátot
2014. április 11-én 16 órakor
a mÅ±=elÅë%È!i h·2 ,agy1e9mÈbe a
Költészet Napja megünneplésére.

  Program:
SINKA István ñ emlékest ,

a CeglÈ%i K&!!u1h MÅ±=elÅë%È!i Kˆ2p&,1 È! Kˆ,y=1·9
Ol=a!Ûkˆ9È,ek mÅ±!&9a.

A2 elÅëa%·! ala11 P. RÛ,ai G·b&9 alk&1·!ai i!
meg1eki,1he1Åëk.

FELHÍVÁS

ÁLTALÁNOS ISKOLAI
BEÍRATKOZÁSRA

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Nagy&Åërˆ$i Ta*&er%"ete a 2014/2015. ta*Èvre az 1.
o$zt·"yo$ ·"ta"·*o$ i$&o"ai be:rat&oz·$ idÅëPo*tj·t È$
módját az alábbiak szerint állapítja meg:
2014. ·Pri"i$ 28 - 30. (hÈtfÅë, &edd, $zerda)

800 ñ 18 00  óráig

Tanköteles
az a gyermek, aki 2014. augusztus 31-ig betölti a hatodik
életévét, és elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget.
 Beíratkozás helyei:
C$e^Åëi Lad·*yi Mih·"y ¡"ta"·*o$ I$&o"a Ny·r$aP·ti
Tagintézménye 2712 Nyársapát, József A. u. 6.
Az alábbi dokumentumokat szíveskedjen magával
hozni:
-A gyermek személyazonosítására alkalmas, a
gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a
lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya)
-A gyermek TAJ-kártyáját
-Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését
tanúsító igazolás eredeti példányát Az iskolába
lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító
igazolás eredeti példánya lehet:

· óvodai szakvélemény
· nevelési tanácsadás keretében végzett

i$&o"aÈrett$Ègi $za&ÈrtÅëi vÈ"e^È*y
· $aj·to$ *eve"È$i igÈ*yÅ± gyer^e&e& e$etÈbe*

a Sza&ÈrtÅëi Bizott$·g $za&ÈrtÅëi vÈ"e^È*ye
· tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím

hiányában)
· a szabad mozgás és tartózkodás jogával

re*de"&ezÅë *e^ ̂agyar ·""a^Po"g·r e$etÈ*:
o regisztrációs igazolás (határozatlan

ideig érvényes), vagy
o tartózkodási kártya (maximum 5 éves

ÈrvÈ*ye$$Ègi idÅëve"), vagy
o állandó tartózkodási kártya (10 éves

ÈrvÈ*ye$$Ègi idÅëve", a^e"yet a B¡H
tízévente a feltételek vizsgálata nélkül
megújít; EGT-állampolgárok részére
határozatlan ideig érvényes)

o *yi"at&ozat a &ˆzˆ$ $z%"Åëi fe"%gye"eti
jog gyakorlására (a  2014. március 15-
tÅë" hat·"yo$, 2014. Èvi c. tˆrvÈ*y
(Polgári Törvénykönyv) XVIII. fejezet
- A $z%"Åëi fe"%gye"et gya&or"·$a -
e"Åë:r·$ai az ir·*yadd&).

A 1a,kˆ1ele! k&9ba lÈpÅë gye9mekek =&,a1k&2·!·ba, a
!2:lÅë a 1a,kˆ1ele2e11!Èg k:lfˆl%ˆ, 1ˆ91È,Åë megke2%È!È1 a2
illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni. (Nkt. 91. §)
A !2:lÅë a2 i!k&la kˆ92e1Èhe2 1a91&2Û u1c·k9Ûl È! a
beiskolázásról az óvodákban, az általános iskolákban, az
iskolák internetes oldalán, a Polgármesteri Hivatalban és a
www.nagykoros.hu weboldalról, az egyedi programokról
pedig az általános iskolákban kérhet felvilágosítást. Az
általános iskoláknak a körzetükbe tartozó tanköteles
gye9meke1 fel kell =e,,i:k. A !2:lÅë =·la!21ha1 m·!ik i!k&l·1
gyermeke számára, amennyiben az intézmény fogadni tudja
a tanulót.

A SZ‹LÅê K÷TELESS…GE GYERMEKE
TANKÖTELEZETTSÉGE TELJESÍTÉSÉNEK

BIZTOSÍTÁSA.
A2 ·l1al·,&! i!k&lai fel=È1el9Åël, ·1=È1el9Åël a2 i!k&la iga2ga1Ûja
%ˆ,1, mely9Åël Ì9·!ba, 1·jÈk&21a1ja a !2:lÅëke1. A fel=È1eli
%ˆ,1È!1 ille1Åëe, fellebbe2È!!el lehe1 Èl,i, melye1 a kˆ2lÈ!1Åël
!2·mÌ1&11 15 ,ap&, bel:l a NagykÅë9ˆ!i Ta,ke9:le1
Igazgatójának címezve, a felvételt elutasító iskola
igazgatójánál kell benyújtani.
Nag1(Åërˆ', 2014. ;·rciE' 26.

Lebanov József tankerületi igazgató

MOcELÅêM…SI HÁZ
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ANYAKÖNYVI  HÍREK

   S ZÜLETETT :

Kovács Zoltán és Durucz Erzsébet
Nyársapát, Iskola d. 8. szám alatti
lakosok ¡KhS GERGÅê  ,e=Å±
gyermeke 2014. március 5-én.

Köszöntjük az újszülöttet!

   M EGHALT :

Molnár István Nyársapát,
Ugyeri. u. 11. szám alatti lakos

2014. március 14-én. 58 éves volt.

  Zatykó István Nyársapát,
Rákóczi u. 31. szám alatti lakos

2014. március 19-én. 86 éves volt.

Vermes Lászlóné (született:
Veszelényi Anna Erzsébet)

Nyársapát, Arany J. u.
18. szám alatti lakos

2014. március 28-án. 92 éves volt.

EmlÈk:ke1  Åë9i22:k!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, a-
kik szeretett férj, édesapa, nagypapa,
dédnagypapa Zatykó István temetésén
részt vettek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek, mély fájdalmunkban együtt
éreztek.

Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, a-
kik Vermes Lászlóné temetésén részt
vettek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek. Köszönjük Gyáfrás doktor
úrnak és Törökné Révész Annának az
éveken át tartó gondoskodást.

Gyászoló család

H IRDETÉSEK

ELAD” 1 %b ,agy 1elje!Ì1mÈ,yÅ± m&1&-
ros kapa, 2 db szivattyú, 1 db japán per-
me1e2ÅëgÈp 50 mÈ1e9e! 1ˆmlÅë=el, =ala-
mi,1 Ny·9!ap·1, Ti2e,ha9ma%ik %Å±lÅë-
ben komfort nélküli épület Érd.: 06/30
3679627
Belterületen 550 m2 terület komfortos
épülettel ELADÓ. Érd. 06/30 3679627
Ny·9!ap·1&,, a2 &9=&!i 9e,%elÅë melle11
felújított családi ház eladó. I.ár: 7.2 M
F1, ille1=e  Ny·9!ap·1&, a Kˆ2Èp!Åë
%Å±lÅëbe, 9e,%e2e11 1a,ya, 1ˆbb mellÈk-
épülettel,    2 ha földdel eladó. I.ár: 4,9
M Ft  Valamint szobabútorok eladók!
Érd.: 06/70500-5049

A NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT AJÁNLATA

- f9i!! 1Åëkeh˙!&k, - házi hurka - kolbász,
- házi disznósajt, májas, - szalonna félék,
- sült házi zsír, - 1epe91Åë, !2·9a2 k&lb·!2&k,
-savanyú káposzta, - savanyúságok.

BÅëv:tett v·"a$ztÈ&&a", ̂ i*de* hÈte* ̂ ·$-^·$ a&cid.
 Húsvéti házi sonkafélék, kocsonyahús kapható.

  Nyitva tart·$: hÈtfÅë*: z·rva
&eddtÅë"-PÈ*te&ig: 6,30-12 óráig, 14-17 óráig
szombaton: 6,30-13 óráig
vasárnap: 6,30-11 óráig

várom vásárlóimat!

HIRDETÉSEK

HÁZ ELADÓ a Szövetkezeti u. 17.
szám alatt. Tel.: 53/389-169
Ny·9!ap·1&, a S2Èl!Åë %Å±lÅëbe, 4.564
m2 1e9:le1Å± 9È!2be, e9%Åë, 9È!2be,
szántóföld ELADÓ. Érd.: 06/20 82
89 134-es telefonszámon lehet.

A HÌ9m&,%Û S2e9ke!21Åë!Ège

minden kedves olvasónak

kellemes húsvéti ünnepeket
kíván.
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KIADJA : Nyársapát Községi Önkormányzat
 ELELÅêS KIA)” : Kis Miklós polgármester
 ÅêSZERKESZTÅê :
SZERKESZTÅêBIZ/TTS¡G : Dombóvári-Godó Zsuzsanna,

Nagyné Kovács Éva, RegdonJánosné, Vígné Kerekes
Magdolna, Víg Károly

FOTÓK : Víg Károly
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu
A 151. SZ¡MT”L KEZDÅêDÅêEN A HÕRMOND” TELJES

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

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

 APÁTI NYOMDA 2700 Cegléd, Csatorna u. 8.
       700 pÈl;·=yba= megjele=Åë INGYENES I·jÈkKLIaIÛ kia;O·=y!

2003. februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

PEST M EGYEI  FUTÓ ÉS GYALOGLÓ  NAPOK

"Megyénk körül  - Megyünk körül" szlogennel hirdette meg
kÈI =apKQ Re=;eLOÈ=yÈI a PeQI Megyei SLaba;i;ÅëQpKRI
Szövetség, melyhez iskolánk már második éve csatlakozott.
¡pRiliQ 3-·= Ny·RQap·I-TˆRIel-KÅëRˆQIeIÈIle= -AbK=y 31 km
-es útvonalon futott 14 tanulónk váltófutásban. Az iskola
Iˆbbi Ia=ulÛja a RajIIÛl a Ny·RQap·I OÈgÈI jelLÅë I·bl·ig kÌQÈRIe
a futókat és ezután visszafutottak az iskoláig.

 !"# $

SPORTDÉLUTÁN  A 45. ÉVFORDULÓN

¡pRiliQ 4-È= ;ÈluI·=Ra  OKlI ;i·kjai=kaI ÈQ IeQI=eOelÅë kKllÈ-
gáinkat hívtuk sportolni az iskola tornatermébe. Örömmel
O·RIuk a RÈQLIOeOÅëkeI, akik OÈg[l  kˆLel ̂IOe=e= OKlIak.
Barátságos és jó hangulatú focimeccsekre és kosárlabda
mÈRkÅëLÈQRe, heIeQ R˙gÛ OeRQe=yRe  iQ QKR keR[lI. MiuI·=
mindenki elfáradt a "barna" asztal mellett még jót
beszélgettünk, felelevenítve sok kellemes régi emléket.

Víg Károly

12. oldal




