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Az ön kén tes vér adó kat kö szön töt ték 

A ha gyo má nyok hoz hí ven de cem -
ber ben szok ták meg tar ta ni a te le pü lé -
sen a vér adó es tet. Ilyen kor mû sor ke re -
té ben kö szön tik azo kat, aki ön zet le nül
se gí te nek má so kon az zal, hogy vért ad -
nak.

Elõt te azon ban azok, akik akar tak
és tud tak, ad hat tak vért. Ez út tal hu -
szon nyol can je len tek meg vér adás ra,
kö zü lük hu szon öten ad hat tak vért. Az
ös  sze gyûlt vér men  nyi ség 12,5 li ter
volt.

A vér adó es ten a mû ve lõ dé si ház

nagy ter mé ben te rí tett asz tal fo gad ta a
meg hí vot ta kat. A je len lé võ ket Nyúl
Jánosné kö szön töt te, akik év ti ze de ken
ke resz tül lát ta el Nyár lõ rin cen a vé dõ -
nõi szol gá la tot. Ma ri ka né ni be szé dé -
ben elõ ször a 150 éves vö rös ke resz tes
moz ga lom ról em lé ke zett meg. Mint
mond ta a vö rös ke reszt alap gon do la ta
az ön zet len ség. Ed dig is sok em be ren
se gí tet tek már az ön kén te sek és ez után
is se gí te ni fog nak. A he lyi vö rös ke resz -
tet, amit Benkó Ist ván ta ní tó és fe le sé -
ge hoz ta lét re is ke rek év for du lót ün ne -

pel, még pe dig a hat va na di kat. Nyúl
Jánosné fon tos sze re pet töl tött be a
moz ga lom ban. Mun ká já ból adó dó an
hos  szú idõn ke resz tül szer vez te a vér -
adást. Az õ öt le te volt az is, hogy a he -
lyi vér adó kat egy mû so ros est ke re té -
ben kö szönt sék. Ilyen kor min den év -
ben egy-egy elõ adást is be mu tat nak az
al kal mi he lyi szín ját szók. Ez út tal Fa ze -
kas Mi hály: Lúdas Ma tyi cí mû da rab -
ját néz het ték meg a je len lé võk, amit
Ma ri ka né ni ál lí tott szín pad ra.

Minden kedves olvasónknak áldott, békés karácsonyt és
eredményekben gazdag boldog új évet kívánunk!



2. ol dal2. ol dal
NyárlõriNci hír moN dó

El ké szült a jö võ évi költ ség ve té si
kon cep ció

Az ön kor mány zat el ké szí tet te a 2014.
évi kon cep ci ó ját. Eb ben ki emel ten fon tos
az ön kor mány zat in téz mény há ló za tá nak, a
te le pü lés üze mel te tés mû kö dõ ké pes sé gé -
nek meg fe le lõ biz to sí tá sa. A kö te le zõ ön -
kor mány za ti fel ada tok el sõd le ges sé gé nek
biz to sí tá sa. Ön ként vál lat fel adat a költ ség -
ve tés ben ak kor ter vez he tõ, ha an nak pénz -
ügyi fe de ze te az ön kor mány zat sa ját be vé -
te lé bõl biz to sí tott. A fenn tar tott in téz mé -
nyek nél tö re ked ni kell a ta ka ré kos gaz dál -
ko dás ra. Az ön kor mány zat 2014. év ben is
fon tos fel ada tá nak tart ja a he lyi tár sa dal mi
szer ve ze tek kel va ló együtt mû kö dést és
azok sze rény tá mo ga tá sát, me lyek ál ta lá -
ban kul tu rá lis, pol gá ri vé del mi és sport te -
rü le tek re ter jed nek ki. Az el kö vet ke zen dõ
év ben is fon tos cél ki tû zés a pá lyá za ti le he -
tõ sé gek fi gye lem mel kí sé ré se és azok a
meg ha tá ro zott pénz ügyi le he tõ sé gek mel -
let ti meg va ló sí tá sa. Az újabb fej lesz té si ki -
adá sok kö te le zett ség vál la lá sa elõtt fi gye -
lem be kell ven ni a meg lé võ több éves kö te -
le zett sé ge ket, va la mint az új be ru há zás
mû kö dé si költ sé gét. A pá lyá za tok ön ré szé -
hez szük sé ges for rást az ön kor mány zat
pénz ügyi le he tõ sé gei ha tá roz zák meg. 

Té rí tés men te sen hasz nál hat ja a
tor na ter met a Jigoro Kano Ju do

Sport egye sü let
Fogasy Ger gely a Jigoro Kano Ju do

Sport egye sü let el nö ke az zal a ké re lem mel
for dult az ön kor mány zat hoz, hogy to vább -
ra is en ge dé lyez ze a tor na te rem in gye nes
hasz ná la tát a di á kok és fi a ta lok spor to lá sá -
hoz. Ké ré sét az zal in do kol ta, hogy az egye -
sü let ke vés pénz zel ren del ke zik, eb bõl kell
meg ol da ni a fi a ta lok spor to lá sá hoz szük sé -
ges fel té te le ket, mint ta ta mi, (szõ nyeg) ru -
há zat, uta zás. A te rem bér let meg fi ze té se
sú lyos anya gi prob lé mát je len te ne az egye -
sü let nek. A ter met he ti há rom al ka lom mal,
hét fõ, csü tör tök és pén te ki na po kon ven nék
igény be, más fél órá ra. A tes tü let en ge dé -
lyez te he ti há rom al ka lom mal, a tor na te -
rem in gye nes hasz ná la tát az egye sü let ré -
szé re.

Emel ke dik a kom mu ná lis és az
épít mény adó mér té ke

A kon cep ci ó hoz kap cso ló dó an Pap
Sán dor a tes tü le ti ta gok vé le mé nyét kér te a
kom mu ná lis és az épít mény adó eme lé sé vel
kap cso lat ban. Az utol só épít mény adó eme -
lés 2011. év ben volt 510,- Ft/m2, a mos ta -

ni ja vas lat, hogy 50,- Ft-tal emel jék meg a
négy zet mé ter árat, te hát 560,- Ft/m2 len ne
a fi ze ten dõ adó 2014. ja nu ár 1-tõl mely az
ön kor mány zat nak 1.785.000 fo rint adó be -
vé tel nö ve ke dést ered mé nyez. Kom mu ná -
lis adó eme lé se 2010-ben volt utol já ra. A
mos ta ni ja vas lat az volt, hogy a bel te rü le ti
épít mény, la kás bér le mény adó ja 950,- Ft-
tal meg emel ked ne, míg a kül te rü le ti (zárt -
ker ti) épít mény re és a la kás épí tés cél já ra
szol gá ló te lek re ki rótt adó ma rad na, így
17.050, Ft-ról 18.000, Ft-ra emel ked ne az
adó mér té ke, szin tén 2014. ja nu ár 1-tõl. Ez
az adó eme lés évi 700.000 fo rint adó nö ve -
ke dést je len te ne az ön kor mány zat nak. A
kép vi se lõk el fo gad ták az eme lés mér té két.

Ala pít vá nyi és egye sü le ti
tá mo ga tás

A Mo so lyért Köz hasz nú Egye sü let tá -
mo ga tá si ké re lem mel for dult az ön kor -
mány zat hoz. A ka pott tá mo ga tás sal a Kecs -
ke mé ti Ko ra szü lött Gyer mek osz tály mû -
sze res fel sze relt sé gét sze ret nék ja ví ta ni. A
tes tü let húsz ezer fo rint tá mo ga tást sza va -
zott meg. Szin tén tá mo ga tá si ké re lem mel
for dult az ön kor mány zat hoz az Or szá gos
Medical Ala pít vány Köz hasz nú Szer ve zet.
Az ala pít vány fõ leg sú lyos be teg, vagy
gyó gyít ha tat lan gyer me kek gyógy ke ze lés -
éhez nyújt tá mo ga tást. Az ala pít ványt
negy ven ezer fo rint tal tá mo gat ja az ön kor -
mány zat.

Két éves szer zõ dés a
Vá ros gaz da sá gi Kft-vel 

A szi lárd hul la dék el szál lí tá sát Nyár lõ -
rin cen a Vá ros gaz da sá gi Kft. vég zi. Az ön -
kor mány zat a szer zõ dés két év re meg hosz -
 szab bí tot ta a Kft-vel. A la kos ság nak a kö -
vet ke zõ év ben a szenny víz csa tor na díj fi ze -
té se plusz költ sé get fog je len te ni. A kis
mér ték ben meg emelt kom mu ná lis adó ból
az ön kor mány zat fe de zi a hul la dék el szál lí -
tá sát, így a la kos ság men te sül a sze mét -
szál lí tás plusz dí já nak meg fi ze té se alól.

Új ta nya gond no ki gép jár mû re
pá lyá zat be nyúj tá sa

Az Eu ró pai Vi dék fej lesz té si Alap ból
tör té nõ tá mo ga tás ra le het be nyúj ta ni pá lyá -
za tot a ta nya gond no ki gép jár mû be szer zé -
sé re. A tá mo ga tott ság száz szá za lé kos, az
ön kor mány zat nak csak ÁFA ös  sze gét kell
meg fi nan szí roz ni. A je len le gi gép jár mû
már na gyon el hasz ná ló dott, ezért új be szer -
zé se in do kolt. Az ön kor mány zat meg kap ta

a pá lyá zat hoz kap cso ló dó gép jár mû vek
ada ta i nak lis tá ját. Há rom gép jár mû tí pus -
ból le het vá lasz ta ni. Az egyik a Su zu ki
Vitara, mely 1.6-os ben zi nes gép jár mû,
me tá los il let ve nem me tá los ki vi tel ben
kap ha tó. A me tá los ki vi tel net tó
4.297.834,- Ft, a nem me tá los 4.223.031,-
Ft, re giszt rá ci ós díj nél kül, mely díj
85.000,- Ft. A má sik a Su zu ki Grand
Vitara, 2.4-es szin tén ben zi nes, en nek az
ára 4.734.999,- Ft a re giszt rá ci ós dí ja pe dig
265.000,- Ft. A har ma dik gép jár mû a
Škoda Yeti Active, mely öt aj tós ben zi nes
és dí ze les tí pus ban is igé nyel he tõ. En nek a
gép jár mû nek net tó 4.865.000,- Ft az ára,
szin tén re giszt rá ci ós díj nél kül, mely díj itt
135.000,- Ft. A kép vi se lõ-tes tü let az utób bi
gép jár mû meg vá sár lá sa mel lett dön tött. 

Bi zott ság dönt a szo ci á lis tû zi fa
szét osz tá sá ról

A kép vi se lõ-tes tü let már ko ráb ban
dön tött ar ról, hogy az ön kor mány zat pá -
lyá za tot nyújt be szo ci á lis tû zi fa vá sár lá -
sá ra, mely hez 120 ezer fo rint ön erõt biz -
to sít. Az ön kor mány zat 421 ezer fo rin tot
nyert 49m3 pu ha tû zi fá ra. A bel ügy mi -
nisz ter ren de le te alap ján el sõ sor ban
azok nak le het tá mo ga tást nyúj ta ni, akik
la kás fenn tar tá si tá mo ga tás ban ré sze sül -
nek, mun ka nél kü li ek, va la mint a hal mo -
zot tan hát rá nyos hely ze tû gye re kek csa -
lád já nak. Az egész ség ügyi és szo ci á lis
bi zott ság azt ja va sol ta, hogy min den rá -
szo ru ló csa lád ja leg alább 1m3 tû zi fát
kap jon. A ren de let 2014. ja nu ár 1-jén lép
ha tály ba és a rá szo ru lók sze mé lyé rõl az
egész ség ügyi és szo ci á lis bi zott ság dönt.

Szak ér tõt bí zott meg
az ön kor mány zat

A 44-es szá mú fõ út mel let ti ke rék -
pár út nyom vo na lá nak ki ala kí tá sá nál a
ki sa já tí tott te rü le tek mû ve lé si ágát meg
kell vál toz tat ni. Utá na mó do sí ta ni kell,
az er dé sze ti nyil ván tar tá si tér ké pet va la -
mint a vál to zás sal érin tett er dõ rész le tek -
re vo nat ko zó er dõ ter vi ki mu ta tást kell
el ké szí te ni. Eh hez szak ér tõt kell al kal -
maz ni, aki a fel ada tot el vég zi. Ez zel
kap cso la to san há rom aján la tot kért be az
ön kor mány zat. A Zöld Szil Kft.
250.000,- Ft + ÁFA, a Kis kun sá gi Erdõ-
Gazda Kft. 280.000,- Ft + ÁFA, Bukor
Lász ló ok le ve les er dõ mér nök 220.000,-
Ft-os ár aján la tot adott. A kép vi se lõ-tes -
tü let ez utób bi ár aján la tot fo gad ta el.

A tes tü le ti ülés rõl je lent jük
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A pol gár mes ter ha tás kö ré be
utal ták a se gé lyek el bí rá lá sát

Tör vény mó do sí tá sa kö vet kez té ben
2014. ja nu ár 1-jé tõl az át me ne ti se gély, a
te me té si se gély, és rend kí vü li gyer mek -
vé del mi tá mo ga tás önál ló el lá tá si for ma -
ként meg szû nik, és ön kor mány za ti se -
géllyé ol vad össze. A tör vény fel ha tal ma -
zó és át me ne ti ren del ke zé sei sze rint a te -
le pü lé si ön kor mány zat nak leg ké sõbb
2013. de cem ber 31-ig kell meg al kot nia
az ön kor mány za ti se gély meg ál la pí tá sá -

nak, ki fi ze té sé nek, fo lyó sí tá sá nak, va la -
mint fel hasz ná lá sa el len õr zé sé nek sza bá -
lya i ról szó ló ren de le tét. To váb bá a mél tá -
nyos sá gi közgyógyellátás meg ál la pí tá sá -
val kap cso la tos fel adat 2014. ja nu ár 1-jé -
tõl jegy zõi ha tás kör bõl a te le pü lé si ön -
kor mány zat kép vi se lõ-tes tü let ének ha -
tás kö ré be ke rül át. Az ön kor mány za ti se -
gély irán ti ké rel met, a be ér ke zést kö ve tõ -
en 15 na pon be lül el kell bí rál ni. A köz-
gyógyellátás ese té ben a ha tár idõk öt, il -
let ve nyolc na po sak. Az egész ség ügyi és

szo ci á lis bi zott ság ülé sén fel me rült a ha -
tás kör ren de zé sé vel kap cso la tos kér dés.
A bi zott sá gi ülé sen el hang zott, hogy a bi -
zott ság fel tud ná vál lal ni a se gé lye zé si
ké rel mek el bí rá sát, a rö vid ha tár idõ re te -
kin tet tel is, amen  nyi ben a kép vi se lõ-tes -
tü let a ha tás kört át ru ház za. A ha tár idõk
rö vid sé ge mi att a kép vi se lõ-tes tü let úgy
dön tött, hogy az ön kor mány za ti se gé lye -
zés és a mél tá nyos sá gi közgyógyellátás
el bí rá lá sát a pol gár mes ter ha tás kö ré be
ad ja.

Köz meg hall ga tást tar tott az ön kor mány zat
A szo ká sos évi köz meg hall ga tá sát a mû -

ve lõ dé si ház ban tar tot ta az ön kor mány zat.
Pap Sán dor pol gár mes ter elõ ször a költ ség ve -
tés rõl adott tá jé koz ta tást, majd a csa tor na be -
ru há zás je len le gi ál lá sá ról, vé gül pe dig az ez
évi és a kö vet ke zõ évi fej lesz té sek rõl be szélt.

2013. év re a költ ség ve tés elõ i rány za ta
878.943 e/Ft volt, mely ma gá ba fog lal ja az
ön kor mány zat és a hi va tal költ ség ve tés ét is.
A be vé te li ol da lon a mû kö dé si cé lú tá mo ga -
tás 60.994 e/Ft, a mó do sí tás so rán ez 74.075
e/Ft-ra mó do sult. A hi va tal nál a be vé tel
91.565 e/Ft-tal lett ter vez ve, a mó do sí tás
92.311 e/Ft. A ki adá si ol da lon szin tén ez az
ös  szeg sze re pel, mi u tán a költ ség ve té si tör -
vény úgy szól, hogy annyi ki adást le het ter -
vez ni, amen  nyi a be vé tel. 

A há rom ne gyed évi ki adá sok a kö vet ke -
zõ kép pen ala kul tak. Sze mé lyi ki adá sok 90%-
os, a mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 61%-os, a
do lo gi ki adá sok na gyobb mér ték ben tel je sül -
tek, 99.597 e/Ft, mely nek oka a csa tor na be -
ru há zás mi at ti for dí tott ÁFA be fi ze tés. Az
egyéb mû kö dé si cé lú ki adá sok 75%, a fel hal -
mo zá si cé lú ki adá sok 88%. A fi nan szí ro zá si
ki adá sok pe dig 167.669 e/Ft. Az ez évi költ -
ség ve tés ezek nek a szá mok nak a tük ré ben
tart ha tó lesz.

A leg na gyobb be ru há zás 2013-ban a csa -
tor ná zás volt, me lyet kö ve tett a pi ac épí té se,
a mû ve lõ dé si ház fel újí tá sa, a rom kert fel újí -
tá sa és el kez dõ dött a ke rék pár út épí té se is. A
csa tor na be ru há zás vég ös  sze ge 631.416.877,-
Ft. A ki vi te le zés el sõ üte me 529.521.525,- Ft-
ba, a má so dik ütem pe dig 25.431.655,- Ft-ba
ke rült. A szenny víz tisz tí tó te lep hez vá sá rolt
te lek 1.200 e/Ft-ba ke rült. A pró ba üzem jú li -
us ele je óta fo lyik. Ed dig üzem za vart még
nem ta pasz tal tak. Je len pil la nat ban kö rül be -
lül 500 be kö tés van, mely 75%-os rá kö tött sé -
get je lent. A vas úton tú li te rü let csa tor ná zá sa
még eb ben az év ben be fe je zõ dik, de cem ber
vé gén, ja nu ár ele jén a pró ba üzem is le zá rul és
meg le het kér ni az üze mel te té si víz jo gi en ge -
délyt is, ez után pe dig szer zõ dést le het köt ni
a szol gál ta tó val, mely a Bácsvíz Zrt. lesz. 

A kö vet ke zõ be ru há zás a pi ac volt, mely -

re 12 mil lió fo rin tot nyert az ön kor mány zat, a
be ru há zás össz költ sé ge 15.927.400,- Ft volt.
Nyár lõ rin cen ugyan nincs nagy ha gyo má nya
a pi ac nak, de le het, hogy ki fog ala kul ni.
Ezen kí vül a sza bad té ri ren dez vé nyek ese tén
fe dett he lyet tud nak biz to sí ta ni. A mû ve lõ dé -
si ház fel újí tá sa évek óta hú zó dott. En nek a
fel újí tá sá ra 52 mil lió fo rin tot nyer tek és ösz -
 szes sé gé ben 80 mil lió fo rint ba ke rült a rész -
be ni kor sze rû sí tés és fel újí tás. Ed dig a mû ve -
lõ dé si ház ban mû kö dött a nyug dí jas klub, de
a tûz ol tó szer tár fel újí tá sá val, mely re pá lyá za -
tot nyert az ön kor mány zat, re mél he tõ en egy
szín vo na las he lyet tud nak ki ala kí ta ni, a
nyug dí ja sok szá má ra. A rom kert fel újí tá sa
nem so ká ra be fe je zõ dik. Er re szin tén pá lyáz -
tak és 8.500 e/Ft-ot nyer tek. Az ön kor mány -
zat nak csak az ÁFA ös  sze gét kel lett biz to sí ta -
ni. Szín vo na las, szép he lyet ala kí ta nak ki,
ahol es kü võ ket is le het tar ta ni. A sport öl tö zõ
fel újí tá sá ra be adott pá lyá zat is nyert. Ezt a
pá lyá za tot az egye sü let nyúj tot ta be, így a tá -
mo ga tott ság 100%-os volt. A meg nyert pénz -
ös  szeg 9.990.000,- Ft. A fel újí tás már el kez -
dõ dött. Eb ben az év ben meg kez dõ dik a ke -
rék pár út épí té se is. Je len leg a tu laj don szer -
zés sel van nak prob lé mák, de re mél he tõ en ez
is ren de zõ dik, és 2014. nya rá ra be fe je zõ dik
az épí tés. Eze ken kí vül van még há rom meg -
nyert pá lyá za ta az ön kor mány zat nak. Az
egyik a ta nya gond no ki szol gá lat ra meg nyert
pá lyá zat, ahol után fu tó ra, EKG gép re, vér -
nyo más mé rõk re pá lyáz tak. A má sik egy
egész ség ügyi szû rõ vizs gá lat, ahol a
Nyárlõrinc az Idõ se kért és Rá szo ru ló kért
Ala pít vány pá lyá zott, a har ma dik pe dig ahol
szin tén az ala pít vány pá lyá zott a tûz ol tó szer -
tár fel újí tá sa, át ala kí tá sa. Két be adott pá lyá -
za tot még nem bí rál tak el. Az egyik egy ener -
ge ti kai pá lyá zat, amel  lyel a mû ve lõ dé si ház
és a pol gár mes te ri hi va tal fû tés kor sze rû sí té -
sét le het ne meg ol da ni, a má sok pe dig egy
nap ele mes pá lyá zat, mely nek ke re té ben az
elõ zõ két épü le ten kí vül az óvo da te te jé re ke -
rül né nek fel nap ele mek.

Var ga Jó zsef több dol got is kér de zett. A
sport tal kap cso la tos pá lyá za tok EU-sak,

vagy az MLSZ ál tal ki ír tak, és hány pá lyá zat
nyert? A kör nye zõ te le pü lé se ken van üd vöz -
lõ táb la, jó len ne, ha Nyárlõrincnek is len ne.
A te me tõ nek na gyon szép a ka pu ja, ami egy
jel leg te len nagy lánc cal van le zár va. A zá rat
meg kel le ne csi nál tat ni. A ha lot tak nap ján le -
gyen hasz nál ha tó az il lem hely, mert egyéb -
ként zár va van. A csa tor ná zá si be ru há zás na -
gyon ru gal ma san lett meg old va a te le pü lé -
sen, nem oko zott fenn aka dást. Az ön kor -
mány zat hon lap ja nem mû kö dik, nem nap ra -
kész. 

Pap Sán dor vá la szá ban el mond ta, hogy a
nyárlõrinci üd vöz lõ táb la hi á nya jo gos,
igyek sze nek meg ol da ni. A te me tõ üze mel te -
tõ je Ficsor Te ré zia Ti sza kécs kei vál lal ko zó.
Az il lem hel  lyel kap cso la tos ké rés is jo gos,
de saj nos egy idõ ben oda jár tak, ezért lett be -
zár va. A te me tõ ka pu zár ját meg fog ják néz ni,
mert nem il do mos egy or mót lan lánc cal le -
zár ni. Az ön kor mány zat hon lap já ra igye kez -
nek min dent idõ ben fel ten ni, de bi zo nyos át -
fu tá si idõ szük sé ges, pél dá ul a tes tü le ti ülés
jegy zõ köny vei ak kor ke rül het nek fel, ami kor
már el ké szül tek. Zayzon Jenõné jegy zõ még
hoz zá tet te: az ön kor mány za ti hon lap nak el -
sõ sor ban az a sze re pe, hogy in for má ci ót
nyújt son a la kos ság nak az ön kor mány zat
mun ká já ról, köz zé te gye a jegy zõ köny ve ket,
ren de le te ket, sza bály za to kat stb.

Pap Sán dor foly tat ta: A sport kör há rom
pá lyá za tot nyert. Az if jú sá gi és után pót lás
vá lo ga tott 1.400 e/Ft-ot, va la mint ke rí tés fel -
újí tá sá ra 2.800 e/Ft-ot, ezek MLSZ-es pá lyá -
za tok vol tak. A Leaderben, mint már em lí tet -
te a sport öl tö zõ fel újí tá sá ra 9.990 e/Ft-ot
nyer tek. 

Csi kós Jánosné azt ki fo gá sol ta, hogy a
mû ve lõ dé si ház ban a mozgáskorlátozotti
mos dó na gyon szûk. Ko csi val, vagy já ró ke -
ret tel ne he zen le het ben ne mo zog ni, fõ leg, ha
még egy se gít ség nek is be kell men ni a mos -
dó ba. A mo so ga tá si le he tõ ség meg ol dá sát is
kér te. 

Pap Sán dor úgy vá la szolt, hogy mind két
eset ben pró bál ják a le he tõ sé get meg te rem te -
ni a prob lé ma meg ol dá sá ra.
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Az es ten aján dé kot kap tak az el sõ
al ka lom mal vért adók: ifj. Po lyák Ba -
lázs, Hor váth Hen ri ett, Vargáné
Bontovics An na, és Var ga Mi hály Ti -
bor. A ke rek év for du ló sok sem men tek
ha za üres kéz zel. A tíz sze res vér adó
Hegyesi Fe renc, a húsz szo ros Gyu lai
Jó zsef, a har minc szo ros Vass Pál és
Var ga Im re, va la mint az öt ven sze res
Ba logh Il lés is aján dé kot ve he tett át.

Tor má si Zol tán al pol gár mes ter és
Zayzon Jenõné jegy zõ vi rág cso kor ral
kö szön te meg Nyúl Jánosné és Tóthné
Glied Éva, a vö rös ke resz tes moz ga -
lom ban hos  szú éve kig tar tó ki emel ke -
dõ mun ká ját. A mû sor és az aján dé ko -
zá sok után min den kit ven dé gül lát tak
mar ha pör költ va cso rá ra, des  szert ként
pe dig több faj ta sü te ményt szol gál tak
fel, amit a he lyi as  szo nyok ké szí tet tek.

Az ön kén tes vér adó kat kö szön töt ték 

Las san be in dul az is ko lai sport élet
ver seny sze zon ja. A lab da rú gók de cem -
ber 7-én Újszászon lép tek elõ ször pá lyá -
ra a nyolc csa pa tos Vö rös mar ty Ku pán.
A si ma cso port el sõ ség után a dön tõ ben
3-3-as vég ered mény szü le tett, és bün te -
tõk kel ma rad tunk alul Zagyvarékassal
szem ben. A tor na leg jobb já té ko sa Bá lint
Ti bor, leg jobb ka pu sa Golovics At ti la
lett.

De cem ber 11-én a te rem lab da rú gó
di ák olim pia kör ze ti ver se nyén a kis kun -
fél egy há zi KÉSZ aré ná ban ját szot tunk,
ahol 6 csa pat vett részt. A szá munk ra ha -
tal mas nak tû nõ tér ben ele in te ne he zen ta -
lál tuk a he lyün ket, de az tán nagy já ból
he lyé re ke rül tek a pas  szok, meg ta lál tuk a
rit must. A cso port gyõ ze lem után a dön tõ -
ben már ma ga biz to san, jó já ték kal ver tük
Szent ki rályt. Foly ta tás ja nu ár 14-én a
me gyei dön tõ ben.

Or szá gos sport ba rá ti kap cso la ta ink -
nak kö szön he tõ en meg hí vást kap tunk
Bé kés re, a XIII. Bé kés Kö rös Ku pá ra. Itt
a III. kor cso por tos (2001-2002-ben szü -
le tet tek) csa pat lé pett pá lyá ra az 5 csa pa -
tos kör mér kõ zé ses tor nán. Ala pos és ud -
va ri at lan nak tû nõ ve rést mér tünk mind a
négy el len fél re, így újabb tró fe á val bõ -
vült a ser leg kol lek ci ónk. A gól ki rály
Hor váth Ba lázs lett. Az in téz mé nyi
Bozsik Prog ram ban az ovi sok és az I.
kor cso por to sok te rem tor ná já ra ke rült sor
a tor na csar nok ban. Az ovi sok négy csa -
pat kö zül a 2. he lyen vár ják a kö vet ke zõ
for du ló kat. A na gyob bak nál a töb bi ek
nem egé szen egy súly cso port ba tar toz -
nak a mi e ink kel.

Ké zi lab da fron ton is igen csak ér de -
kel tek va gyunk, ugyan is a III. és IV. kor -
cso por tos lá nyok a KNSE ke re te in be lül,
a II. kor cso por tos lá nyok és II., III., IV.
kor cso por tos fi úk a KIK Sport egye sü let
szí ne i ben ver se nyez nek az ERIMA ré gi -
ós baj nok ság ban. Is ko lai le ány csa pa tunk
de cem ber 13-án ne gye dik lett egy szent -
ki rá lyi tor nán.

A sport si ke rek kel in du ló tan év hát ra -
lé võ ré szé re azért né mi ag go da lom mal is
te kin tünk, mi vel a tan ke rü let bõl ed dig
csak egy di ák olim pi ai ver seny re kap tunk
en ge délyt és pénzt az uta zás ra. Ha ez így
foly ta tó dik, ak kor el vesz het a ren ge teg
be fek te tett mun ka, el vesz het az edzés, a
sport sa va, bor sa. Ak kor meg ki nek és
mi nek épí tünk sta di o no kat?  Pénz vál tó
Ist ván

Iskolai
sporteredmények

Megnyílt a Nyuszikuckó!
Megtalálható nálam divatáru,cipõ,nõi táska,ajándéktárgy.
Karácsonyi akcióval hívom és várom kedves vevõimet a

Vasút u. 14.sz.alatt.
Nyúlné  Ági
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Ad vent, egyik leg hos  szabb ün ne pünk.
Ta lán ép pen ezért az egyik leg ked ve sebb
is ne kem. Négy hé ten ke resz tül le het
min den ál dott nap a ka rá cson  nyal fog lal -
koz ni. Ki ta lál ni, hogy ki nek, mi lyen aján -
dék le gyen, be sze rez ni, be cso ma gol ni, el -
dug ni, hogy meg ne ta lál ják idõ elõtt, ki -
ta ka rí ta ni a la kást és a lel kün ket, lel ki -
gya kor lat ra men ni, ös  sze ál lí ta ni az ün ne -
pi me nüt, be sze rez ni a hoz zá va ló kat,
meg ven ni a meg fe le lõ mé re tû fát, fel dí -
szí te ni, ad ven ti ko szo rút ké szí te ni és
min den va sár nap meg gyúj ta ni egy gyer -
tyát. Sok-sok fel adat, min den nap ra jut
va la mi el fog lalt ság, ami vel vár juk, ami -
vel ké szü lünk leg szebb ün ne pünk re.

Évek óta ha gyo mány már ki csiny fa -
lunk ban, hogy a kö zös ad ven ti ko szo rún
együtt gyúj tunk gyer tyát. Így tör tént ez
az idén is.  Az el sõ és má so dik al ka lom -
mal Sza bó Ta más re for má tus lel kész be -
szélt ar ról, hogy ké szül jünk fel az Úr el -
jö ve te lé re. Nyi tott szív vel, jó szán dék kal,
sok-sok sze re tet tel vér tez zük fel ma gun -

kat er re az al ka lom ra. A meg ér tés, se gí te -
ni aka rás sem hi á nyoz hat eb bõl az idõ -
szak ból sem. A má so dik va sár nap
Baloghné Er zsi ke ol vas ta fel a "Gyu fa -
árus kis lány" tör té ne tét, a kö rü löt te ülõ
ovi sok nak. A har ma dik va sár na pon
Ágos ton atya tag lal ta a kö zel gõ ün nep
szép sé gét, ki emel ve az öröm va sár nap je -
len tõ sé gét. Itt hall hat ták a meg je len tek a
Ko dály Kó rus elõ adá sát is. Ide il lõ kó rus -
mû ve ket ad tak elõ. Mind há rom al ka lom -

mal, for ró te á val, íz le tes for ralt bor ral, pi -
rí tott di ó val, vagy sült gesz te nyé vel, mé -
zes ka lác  csal kí nál ták a nyug dí ja sok az
ün nep lõ egy be gyûl te ket. A ne gye dik va -
sár na pon a Fa lu ka rá csony ke re té ben he -
lyi plé bá no sunk gyújt ja meg az utol só
gyer tyát.

Vá runk min den kit, hogy együtt, egy -
más sal örül jünk e cso da szép ün nep nek!

Kissné Ka ti

Mi ku lás ra vár tak az óvo dá sok

Ad ven ti gyer tya gyúj tá sok

De cem ber 6. Szent Mik lós nap ja, az
aján dé ko zó jó ság ün ne pe. Szent Mik lós
Myra vá ro sá ban la kott, amely ma Tö rök -
or szág te rü le tén ta lál ha tó. Püs pök volt, és
tud juk ró la, hogy csend ben, de bõ ke zû en
se gí tet te a sze gé nye ket. Le tet te az aján dé -
kot és már is el tûnt, ne hogy bár ki fel is -
mer je. 

Myrában élt ek kor tájt há rom pár tá ban
ma radt le ány test vér. Azért nem men tek
férj hez, mert nem volt ho zo má nyuk.
Csak hogy en nek a há rom nõ vér nek egyet -
len fil lér je sem volt, így alig ha volt esé -

lyük férj hez men ni. Egy es te a leg idõ sebb
nõ vér halk mo to zást hal lott az aj tón kí vül,
de a leg ki sebb le ány, ami kor fel rán tot ta az
aj tót, még lá tott egy vö rös pa lás tot és egy
ma gas sü ve get el tûn ni a fák kö zött. Mi
per sze jól tud juk, hogy az is me ret len ada -
ko zó Mik lós püs pök volt. Nap ja ink ban a
gye re kek vár ják leg in kább a Mi ku lást.

A nyárlõrinci óvo dá ban nagy volt a
sür gés-for gás. Pa pír csiz má kat fes tet tünk,
a na gyok origami mi ku lást haj to gat tak, a
ki seb bek ra gasz tot tak fe hér dí sze ket a pi -
ci pi ros csiz mák ra. El éne kel tük a jól is -

mert Mi ku lás da lo kat: Hull a pely hes,
Tél apó itt van, és úja kat is ta nul tunk. De a
Mi ku lás sze re ti a ver se ket is, min den óvo -
dás öröm mel ta nul gat ta az úja kat.

Hoz zánk de cem ber 5-én, csü tör tö kön
dél elõtt ér ke zett a nagy sza kál lú. Mi vel
már a hír mon dó i tól tud tuk az ér ke zé sét,
szép ün nep lõ ru há ba öl töz tünk. Szor gos
ma nói, a szü lõk elõ zõ nap ké szí tet ték a
meg le pe té se ket, ami bõl min den gyer mek
ka pott. Sze ren csé re vir gács nem volt a
put to nyá ban.

Csü tör tö kön dél elõtt elõ ször a leg ki -
seb bek hez tért be, a Nyu szi cso por to sok -
hoz, ahol nagy volt a meg il le tõ dött ség. A
bát rab bak éne kel tek, ver sel tek, utá na a
Mi ku lás ki hív ta a gye re ke ket, egy-egy
ked ves szó kí sé re té ben át ad ta a pi ros cso -
ma go kat, majd út ját a Ka ti ca cso por to sok
fe lé foly tat ta. Amíg meg pi hent a Mi ku lás,
csi lin ge lõs, ének lõs gye rek se reg káp ráz -
tat ta el. A Ka ti ca cso por to sok is jók vol -
tak, min den ki ka pott édes ség gel te li cso -
ma got. A Ma ci cso por to sok a vá ra ko zás
ide jé ben egy szép rajz zal te li al bu mot ké -
szí tet tek az ada ko zó Mi ku lás nak. A mû so -
rért és az ígé re te kért a nagy cso por to sok is
meg kap ták a cso mag ja i kat. Dél után jó le -
sett a pi he nés a sok iz ga lom után. Jö võ re
is vá runk, gye re el Mi ku lás!

Kis Csil la



6. ol dal                                             6. ol dal                                             NyárlõriNci hír moN dó

A ha gyo má nyok hoz hí ven ez út tal
is nagy ér dek lõ dés kí sér te a ka rá csony
elõt ti kéz mû ves fog la ko zást.

Az ál ta lá nos is ko la négy tan ter mé -
ben kü lön bö zõ ad ven ti és egyéb ka rá -
cso nyi de ko rá ci ó kat le he tett ké szí te ni.
Kö zel száz kis gye rek, szü lõk és az ál -
ta lá nos is ko la va la men  nyi ta ná ra, ott
volt a no vem ber 30-i kéz mû ves fog -
lal ko zá son. A gye re kek, ter mé sze te -
sen szü lõi és ta ná ri se gít ség gel, több
faj ta díszt ké szít het tek. Haj to gat hat -
tak szí nes pa pírt, ké pes la pot, ad ven ti
ko szo rút, ra fia an gyalt ké szí tet tek,
gyer tyá kat dí szí tet tek, hûtõmágnest
ra gasz tot tak és, üveg mat ri cát fes tet -
tek. Min den ki meg ta lál hat ta azt, amit
a leg job ban sze re tet. Akad tak olya nok
is, akik több min dent is ké szí tet tek. A
fog lal ko zá so kon nem csak is ko lá sok,
de óvo dá sok is részt ve het tek. Ah hoz,
hogy si ke res le gyen a kéz mû ves fog -

la ko zás, és le gyen ele gen dõ anyag, a
szép dí szek el ké szí tés hez, az ön kor -
mány zat és a szü lõi mun ka kö zös ség
anya gi se gít sé ge is kel lett. Több mint
öt ven ezer fo rin tért vá sá rol tak kü lön -

bö zõ, a fog lal ko zás hoz szük sé ges tár -
gya kat. Amit ké szí tet tek a gye re kek
azt ter mé sze te sen ha za vi het ték és a
ka rá csony fá ra, vagy ép pen alá te he tik
majd de cem ber 24-én.

Ka rá csony elõt ti kéz mû ves fog lal ko zás

If jú sá gi író ta lál ko zá sa az if jú ság gal

A Ka to na Jó zsef Könyv tár ral zaj ló
kü lön le ges együtt mû kö dé sünk ré vén
de cem ber 11-én Sohonyai Edit if jú sá gi
író lá to ga tott a mû ve lõ dé si ház ba és tar -
tott egy fe lejt he tet len elõ adást az is ko la
fel sõ sei szá má ra.

Az író nõ el sõ köny vét, a Macs ka -
kör möt ti zen nyolc és fél éve sen ír ta
meg, így õ a Mó ra Ki adó fenn ál lá sá nak
egyet len húsz év alat ti szer zõ je. A
könyv csak 1990-ben je lent meg, az író -

nõ hu sza dik szü le tés nap ja elõtt. Az óta
fo lya ma to san újabb és újabb tör té ne tek,
re gé nyek se gít sé gé vel kí sér li meg áb rá -
zol ni a ka masz kor szép sé ge it és prob lé -
má it. Az író-ol va só ta lál ko zó kü lön le -
ges sé ge az volt, hogy nem szo ká sos
szá raz kér dez-fe le lek mó don zaj lott, hi -
szen Sohonyai Edit rög tön ma gá hoz ra -
gad ta a kez de mé nye zést és egy in te rak -
tív elõ adás vet te kez de tét. Az író nõ
egye di hu mo rá val és vi lág lá tá sá val fû -

sze rez ve mu tat ko zott be a gye re kek nek,
így pár pil la nat alatt kön  nye dén ol dot ta
a fe szült sé get. Töb bek kö zött be szélt
sa ját ka masz vi lág ról, an nak min den
szép sé gé rõl és vis  szás ágá ról, ez ál tal ha -
mar azo no sul ni tud tak ve le a srá cok
nem tõl füg get le nül.

Az elõ adás foly ta tás egy faj ta ön is -
me re ti kur zus, a ka masz kor ál ta lá nos,
szin te min den ki re vo nat koz tat ha tó be -
mu ta tá sa volt, amely be több di á kot is
köz vet le nül be vont Sohonyai Edit. A di -
á kok meg is mer ked het tek kön  nyed for -
má ban a kü lön bö zõ vi sel ke dé si, mi mi -
kai je gyek kel, amit egy más fe lé su gá -
roz nak és ezek je len té sé vel. Az elõ adás -
ban fon tos sze re pet ka pott a bol dog ság
ke re sés, egy más el fo ga dá sa, va la mint
kü lön hang súlyt ka pott, hogy a té vék -
ben, szap pan ope rák ban, interneten
meg je le nõ fér fi és nõi ide á lok men  nyi re
ha mi sak.

Zá rás ként a gye re kek au tog ra mot
kér het tek az író nõ tõl. Je lent ke zõ ben
nem volt hi ány. Sohonyai Edit ki sem
lát szott az õt kör be ál ló fi a ta lok kö zül,
mél tón meg pe csé tel ve ezt a kü lön le ges
és egye di al kal mat.

Jokhel Ár pád
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Mi lyen fur csa az élet! Kis lány ko rom -
ban olyan öreg nek lát tam az 50 éves né ni -
ket. Most meg, 30-nak ér zem ma gam,
csak a nap tár mu tat töb bet. Igaz, az óta
már egész má sok a vi szo nyok. Más az ér -
ték rend, más a tren di, más a hoz zá ál lás.
Saj nos!

Vis  sza tér ve a je les év for du ló ra, a nyá -
ron még úgy ter vez get tem, hogy csa lád-
ba rát ha ca cá rét szer ve zek er re a nap ra. De
az élet köz be szólt, anyó som itt ha gyott
min ket. Így el ma radt a ze nés bu li. He lyet -
te csak va la mi egy sze rû, be szél ge tõs es tet
ter vez tem. A Kiss csa lád ban évek óta ha -
gyo mány, hogy aki ke rek év for du lós (50-
60-70), ah hoz az nap el me gyünk és fel kö -
szönt jük vi rág gal, tor tá val. Ezt vár tam
most én is. Csak a Kis se ket. Er re mi tör -
tént? Apa ki rá mol ta a pin cét, mond ván,
hogy nem fé rünk el a kony há ban. Ár tat lan
kis na iv lel kem mel hit tem is ne ki.

Bí ró Ica ba rát nõm elõ ször csü tör tök
dél után ra in vi tált hoz zá juk, hogy meg kö -
szönt sön. Az tán meg gon dol ta ma gát és
szer dá ra a nagy nap ra tet te át a meg hí vást,
mond ván, csü tör tö kön ér te kez let re megy.
Mint más nap ki de rült, ré sze volt ez is az
"át ve rés nek". An nak rend je-mód ja sze rint
meg je len tem Icu nál a meg be szélt idõ ben.
Ze nei kö szön tõ, ró zsa cso kor, te rí tett asz -
tal, föld re szórt ró zsa szir mok és szebb nél-
szebb idé ze tek fo gad tak ná la. Per sze,
hogy meg bõ ge tett! Öt óra kor "sza ba dul -
tam" tõ le, hat ra vár tam a Kiss csa lá dot.
Tel je sen gya nút la nul ké szü lõd tem a ven -
dég fo ga dás ra, mi kor egy szer csak be top -

pan tak a gye re ke im. A tör té net hez
hoz zá tar to zik, hogy Gyön gyi lá -
nyom ek kor Ang li á ban tar tóz ko dott,
Ka ta lá nyom is el ká bí tott, hogy csak
más nap tud ha za jön ni Pest rõl, Gyu -
ri fi am meg ke rek pe rec ki je len tet te
egy hét tel ko ráb ban, hogy õ se tud
ha za jön ni az nap. Ne sze ne ked anyu -
ka. A há rom kö zül egyik se lesz
mel let ted a fél év szá za dos év for du -
lón - gon dol tam. De hál 'Is ten nek
nem így tör tént! A tech ni ka se gít sé -
gé vel még Gyön gyöm is "meg je -
lent" a kö szön té se men, skype-on
ke resz tül. Apá tól egy cso da szép élõ -
ró zsa vi rág ko sa rat kap tam. Kez dõ -
dött az öröm te li rí vás megint!

Pon to san hat óra kor meg ér kez -
tek a várt ven dé gek. Pu szi-pu szi,
ha tal mas csok ré ta, gyö nyö rû sé ges
szülinapi tor ta. Ez a rész a vá ra ko -

zá som nak meg fe le lõ en zaj lott. És egy szer
csak el in dult a la vi na. Még az el sõ po hár -
ka páleszt se tud tuk le gu rí ta ni, újabb em -
ber ke ér ke zett, Ica ba rát nõm sze mé lyé -
ben. Egész dél után együtt ün ne pel tünk,
de egy szó val nem em lí tet te, hogy es te is
ta lál ko zunk. In nen tõl nem volt meg ál lás.
Egy más után ér kez tek a szá mom ra "meg -
le pe tés" ven dé gek. Era ba rát nõm - aki vel
már 35 éve nyüs töl jük egy más ide ge it -
szü le i vel és ked ve sé vel ér ke zett. Ma ri ka
néniéket is rég óta is me rem, de nem szá -
mí tot tam rá, hogy õk is meg je len nek. Pár
perc el tel té vel be fu tott a ba rá ti ban da is:
Mol nár Sanyiék, Kiss Zoliék, Ba logh
Illésék, Sza bó Pistáék. Ek kor már nem is
cso dál koz tam, csak vi gyo rog tam örö -
möm ben, mint ár pa ci pó a la pá ton. Még a
bá tyá mék is meg ér kez tek és így lett tel jes
a csa pat. Min den ki el jött, min den ki ve lem
ün ne pelt, aki fon tos ne kem. Ez az iga zi
meg le pe tés par ti! Er re nem szá mí tot tam,
de cso dá san érez tem ma gam egész es te.

Va cso rá ról is gon dos kod tak a "nagy
szer ve zõk". Kissné Ma ri ka meny tár sam
kre ál ta a sül tes tá la kat, anyu kám pon gyo -
lás virs lit és zöld sé ges ba tyut ké szí tett.
Min dent el pusz tí tot tunk! Era ba rát nõm
két ko sár po gá csá val já rult hoz zá az est
si ke ré hez. Te le po cak kal már tü rel me sen
vár tuk a tor tát, ami bõl egy szer re csak ket -
tõ ér ke zett. Újabb "le pe tés"! Anyu kám is
csi nál ta tott ne kem ka ra mell ró zsás, mes -
ter cuk rász ál tal gyár tot tat. Nem csak
álom szép - ha nem mint a kós to lás után ki -
de rült - szu per fi nom volt. Elõ ször kör be -

cso dál tuk, csak azu tán mer tük fel szel ni.
Min den ki nek na gyon íz lett. Mi vel más -
nap dol goz ni kel lett, így nem nyúj tot tuk
túl hos  szú ra az ün nep lést. Éj fél kor már
alud tunk.

Más nap reg gel a szo ká sos idõ ben éb -
red tünk. Én még ki csit lustizni akar tam,
"emész te ni" a teg na pi ese mé nye ket. Apa
in dult a bolt ba, én nagy na i van meg nyug -
tat tam, hogy ha ma ro san me gyek én is.
Nem gon dol tam, hogy még nincs vé ge a
meg le pe té sek so ro za tá nak. Hét óra kor
Era ba rát nõm be top pant - azt hit tem itt fe -
lej tett va la mit elõ zõ es te - és uta sí tott,
hogy öl töz zek, mert most jön az õ szüli-
napi aján dé ka. "El ra bol" er re a nap ra. Hi -
á ba til ta koz tam, hogy apa vár, men nem
kell me lóz ni, õ csak ki ka ca gott és kö zöl -
te, hogy már a múlt hé ten el kért er re a
nap ra a "fõ nö köm tõl". Megint át ver tek!
Szép kis ös  sze es kü võk! Ica is ezért szer -
vez te át a kö szön té se met!

Az egész na pot Pes ten töl töt tük. Egy
han gu la tos reg ge li után, mar git szi ge ti
bringó-hintózást kö ve tõ en egy szép ség -
sza lon ban kö töt tünk ki. Ahol a mas  szõr -
nõ, a ma ni kû rös és a fod rász is en gem
várt. Én ek kor ra már úgy el va rá zso lód -
tam, hogy nem is kér dez tem sem mit, nem
is gon dol koz tam, csak él vez tem a ké nyez -
te tés min den per cét. Mint ké sõbb ki de -
rült, a szín há zi elõ adás ra ké szí tett fel a
gár da. Ma gyar or szág el sõ él mény szín há -
zá ban (RaM Co los se um). Frank Sinatra
éle tét be mu ta tó musicelt hall gat tuk, tap -
sol tuk vé gig, Vas tag Csa ba fõ sze rep lé sé -
vel. Egy él mény volt! Az elõ adás után
már várt min ket az ét te rem ben a te rí tett
asz tal, hû tött pezs gõ vel. Mél tó le zá rá sa
en nek az ese mény dús két nap nak.

Ha za fe lé ro bog va meg je gyez tem ba -
rát nõm nek, hogy úgy ér zem ma gam, mint
a me sé ben Hamipipõke. Csak az a gond,
hogy las san itt az éj fél, meg szû nik a va -
rázs lat, vis  sza hup pa nok a hét köz nap ok
vi lá gá ba. Õ meg ígér te, hogy 50 év múl va
meg is mé tel jük ezt a na pot! Ezt a cso dát,
amit két nap alatt kap tam sze ret te im tõl,
so ha nem fo gom el fe lej te ni. Ilyen ün nep -
lés re nem szá mí tot tam. Kö szö net és há la
min den csa lád ta gom nak, ba rá tom nak, is -
me rõ söm nek, hogy ilyen em lé ke ze tes sé
tet ték szá mom ra ezt a na pot! Kí vá nom
min den ki nek, hogy leg alább egy szer az
élet ben él je át azt a mér he tet len sze re te tet,
amit én kap tam eb bõl az al ka lom ból!  

Kissné Ka ti

Fél év szá za dos szü le tés nap meg le pe té sek kel
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Dal tu laj do nos elõ adá sa Nyár lõ rin cen

Da la im 45 éve cím mel Din  nyés Jó zsef
tar tott ze nés elõ adást a nyárlõrinci mû ve -
lõ dé si ház ban. A dal tu laj do nos mi e lõtt el -

kezd te vol na mû so -
rát be szél ge tett az
idõ sebb, de a fi a ta -
labb hall ha tó ság gal
is.

Be ve ze tõ jé ben
el mond ta, hogy
olyan DVD-t ké szí -
tett, is ko lák és
könyv tá rak ré szé re,
amely há rom száz
köl tõ meg ze né sí tett
ver se it tar tal maz za,
és öt száz évet ölel

fel 1400 dal ban. Ezek bõl adott elõ né há -
nyat, a vál to za tos ko rú hall ga tó ság nak. Az
elõ adás vé gén egyik ra jon gó ja vi rág gal

kö szön te meg mû so rát. Mint mond ta több
tíz év vel ez elõtt nagy ra jon gó ja volt. A
mos ta ni mû sor ban ré gi pol-be at da lok ra
szá mí tott, de így a meg ze né sí tett ver sek
elõ adá sá val, egy újabb él mén  nyel lett gaz -
da gabb. 

Din  nyés Jó zsef 1963-ban kez dett éne -
kel ni. 1966-ban ala pí tó tag ja és dal szö veg -
író ja volt az el sõ ma gya rul ének lõ sze ge di
ze ne kar nak, az An gya lok nak. 1967-ben
"Kar ri er" cí mû, Ve ress Mik lós sal kö zö sen
írt da lá val lett or szá go san is mert, amel  lyel
2. he lye zést ért el az el sõ ma gyar pol-be at
fesz ti vá lon. Egy szál gi tá ros, száj har mo ni -
kás, köz éle ti té má kat meg ének lõ da lai mi -
att egy ide ig ma gyar Bob Dylanként, "Bob
Dinnyés ként" em le get ték.               Sz.T.

An  nyi ra gyö nyö rû és szín pom pás lát ványt
nyúj tott az idei õsz, hogy meg kí ván tam,
köz vet len kö zel rõl cso dál ni a he gyes-er -
dõs vi dé ket. Mi vel a Ba kony mes  sze van
az egy na pos tú rá hoz - pe dig az egyik ked -
venc he lyem, mert di ák ként Veszp rém bõl
so kat csa tan gol tunk azon a kör nyé ken -
így meg egyez tünk, hogy a Bu dai he gyek is
elég jó cél pont.
Mi re Pest re ér tünk, jött az is te ni szik ra,
men jünk Vi seg rád ra. A te ker gõs, kacs ka -
rin gós úton fel ju tot tunk egé szen a Fel leg -
vá rig. Min den vá ra ko zá so mat fe lül múl ta
az elém tá ru ló pa no rá ma. Szik rá zó nap sü -
tés, szín pom pás lomb ko ro nák, ezer szí nû
le vél szõ nyeg a lá bunk alatt, ki csat ta nó jó -
kedv. Mi kell egyéb egy ala pos fel töl tõ dés -
hez?  Nem gyõz tem ma gam ba szív ni a
tisz ta, por men tes le ve gõt, meg cso dál ni a
Du na ka nyar gá sát ott, ahol a fák ezt meg -
en ged ték és él vez ni mind ezt ab ban a ra -
gyo gó, ve rõ fé nyes õszi idõ ben. Min dig is
imád tam a sza bad ban ba ran gol ni, de az
õszi cso dá hoz sem mi nem ha son lít ha tó. 
Ad dig men tünk fel fe lé, mert volt emel ke -
dõ ren de sen, míg el nem ér tük a Zsitvay
ki lá tót. Fel men tünk a leg te te jé re és ott új -
ra ha tal má ba ke rí tett a le ír ha tat lan lát vány.
A Du na mél tó ság tel je sen höm pöly gött
alat tunk, lát tuk a bobpálya ka nyar gós sín -
pár ját, hal lot tuk a tisz tá son lab dá zó gye -
rek se reg ka ca gá sát. Kell en nél több a lel ki
meg nyug vás hoz? Ne kem nem. Ép pen er re
vágy tam.
Mi kor ki gyö nyör köd tük ma gun kat, el in -
dul tunk vis  sza fe lé. Az út mel lett ki épí tett
pi he nõ ben még meg áll tunk és itt is rá cso -
dál koz tunk a táj szép sé gé re. Ha fes tõ len -
nék, biz to san en gem is meg ih let ne ez a lát -

vány. Így csak a fo tó ma si ná ba „zár va”
hoz tunk ké pe ket.
Egy hir te len öt let tõl ve zérel ve éle tem pár -
ja ja va sol ta, hogy ke res sük meg azt a mo -
gyo ró he gyi if jú sá gi tá bort, ahol a mo to ro -
sok kal egy ki rán du lás al kal má val majd -
nem há rom éve, meg száll tunk. Rö vid bo -
lyon gás után fel lel tük a he lyet. Most már
er dei tá bor ként mû kö dik, de még min dig
ugyan azok a han gu la tos fa há zak fo gad tak,
mint an nak ide jén. Jó ér zés volt új ra ott
len ni. Ak kor nem tér ké pez tük fel kel lõ kép -
pen a kör nyé ket, így most rá cso dál koz tunk
egy Makovecz-féle er dei mû ve lõ dés ház ra
is. Va ló szí nû leg ez a tá bor la kók köz pon ti
ta lál ka he lye, fog lal ko zá sok hely szí ne.
Kö vet ke zõ lát ni va ló nak a vi seg rá di ki rá lyi
pa lo tát je löl tük ki ma gunk nak. A ki kö tõ -
ben hagy tuk az Opelt és on nan gya log
vág tunk ne ki a fel fe de zõ út nak. Ép pen azt
mu tat tam, ma gya ráz tam apá nak, hogy hol
szok ták ren dez ni a pa lo ta já té ko kat - ez
kor hû jel me zek ben elõ a dott vi té zi pró ba té -
tel, amit min den év jú li u sá ban tar ta nak -
mi kor egy au tó ból ránk kö szön tek. Még itt
is is me rõs sel ta lál ko zunk, vagy csak út ba -
iga zí tást akar nak kér ni? Kokovai Tün de
mo soly gott ránk a ko csi ból, a fi á val ép pen
egy edzés rõl tar tot tak ha za fe lé. A szí ves
in vi tá lás nak nem tud tunk el len áll ni, így el -
men tünk ve lük, hogy meg lá to gas suk
Klement Zo li bá csi é kat. Ed dig is hal lot -
tunk már ró la, hogy mi lyen kü lön le ge sen
szép he lyen lak nak, de még sa ját sze münk -
nek is alig hit tünk, hogy ilyen tény leg lé te -
zik. Az egyik er kély rõl a Du na ka nyar lát -
szik, a má sik ról a Fel leg vár. Vi seg rád leg -
ma ga sab ban fek võ épü le te az övék, hi he -
tet len pa no rá má val. Nem cso dá lom, hogy

Ka ti ka be le sze re tett a hely be an nak ide jén
és azért itt épít kez tek. Az egész vá ros a lá -
bunk elõtt he vert. Ko mó to san úszott egy
uszály a Du nán. Pont szem ben van a nagy -
ré vi komp ki kö tõ és le bu kó nap ezüs tös re
fes tet te a vi zet. En nél szeb bet már fes te ni
sem le het ne. 
Zo li bá csi meg mu tat ta, hogy az er ké lyen
hol szok tak gril lez ni a ba rá tok kal. Ide á lis
hely szín egy nyár es ti la zu lás ra. Ka ti ka el -
új sá gol ta, hogy itt is ré gi ség gyûj tés be fo -
gott és an  nyi lett a fel aján lás, hogy már ki -
ál lí tást tu dott ren dez ni az ot ta ni sport csar -
nok ban. Ked venc el fog lalt sá ga még, hogy
rend sze re zi Nyárlõrinc tör té nel mi anya gát,
és ha össze áll a do log, könyv be ren de zi és
meg je len te ti. Eb bõl is lát szik, hogy nem
sza kadt el tel je sen kis fa lunk tól, csak a
hely va rázs la tos sá ga csá bí tot ta oda õket.
Most már Zo li fiáékkal ös  sze köl töz tek,
együtt lak nak. Ké nyel me sen el fér nek, a
há rom szin tes nagy ház ban. Tün de és Zo li
vé gig ve ze tett ben nün ket az épü le ten, min -
dent meg mu tat tak, még a kony ha kert be is
ki sé tál tunk.
Szí ve sen idõz tünk vol na még ná luk, de
las san ha za fe lé kel lett ven ni az irányt.
Meg áll tunk még Dunabogdányban, hogy
le sé tál junk a Du na part ra. Ép pen ak kor kö -
tött ki a kis oro szi ví zi busz, hogy át szál lít -
sa a szi get re tar tó kat. Egy meg ál lót még
be ik tat tunk. Szent end rén sé tál tunk egy jó -
ízût a fõ ut cán, köz ben be néz tünk min den
temp lom ba, ami út ba esett. Akadt be lõ lük
bõ ven, eb ben a han gu la tos kis tu ris ta vá -
ros ban. Ké sõ es te ér tünk Nyárlõrincre.
Már alig vár tam, hogy be szá mol has sak
gye re ke im nek er rõl az élménydús, cso dás
nap ról!                                  Kissné Ka ti 

Csodás visegrádi őszi kirándulás
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A moz gás kor lá to zot tak fog lal ko zá -
sán járt a nagy sza kál lú. Eb ben az év ben
utol já ra, de cem ber 4-én dél után tar tot -
ták a klub tag jai az ese dé kes gyû lé sü -
ket. Er re az al ka lom ra iz ga tot tan ké -
szül tek, mert tu do má suk ra ju tott, hogy
il luszt ris ven dég ér ke zik hoz zá juk. A
vá ra ko zás las sú per ce i ben Fe ke te Atil la
Mi ku lás csa lo ga tó val és ka rá cso nyi da -
lok kal szó ra koz tat ta a meg je len te ket.
Ugyan kis ké sés sel, mert hó hi ány mi att
nem csú szott a szán kó, de meg ér ke zett
a vár va várt Mi ku lás bá csi és se gí tõ je, a
jó öreg kram pusz. A tél apó put to nyá ba
be le sem fért az a ren ge teg aján dék,
amit név re szó ló an a kram pusz osz tott
szét a ta gok kö zött. A jó sá gos öreg apó -
nak min den ki hez volt egy-egy ked ves
sza va. Min den ese mény rõl ér te sült,
min den pá lyá zat ról tu dott. Öröm mel
nyug táz ta, hogy van nak olyan ta gok,
akik min den gyû lé sen részt vesz nek,
so kat se gí te nek Kovácsné Ka ti ká nak
mind az elõ ké szü le tek ben, mind a le bo -
nyo lí tás ban. To váb bi sok erõt, egész sé -
get kí vánt min den ki nek. Meg ígér te,
hogy el jön jö võ re is. Kissné Ka ti

A moz gás kor lá to zott
klub ban járt

a télapó

Egy csocsóval let tek gaz da gab bak a
Buzás Já nos Ál ta lá nos Is ko la ta nu lói. A
nép sze rû já té kot aján dék ba kap ták.

Egy he lyi vál lal ko zó, Or bán Gyön -
gyi úgy dön tött, hogy az egyik csocsóját
az is ko lá nak ad ja. Ne ki már nincs rá
szük sé ge, és az ok ta tá si in té zet ben jobb
he lye lesz. No vem ber 20-án hoz ták el a
ven dég lá tó ipa ri egy sé gé bõl és más nap
már bir tok ba is vet ték a gye re kek. Igaz,
az elekt ro ni ká ját ki kel lett ik tat ni, mert
ad dig pénz ér mé vel mû kö dött. Most vi -
szont már a nél kül le het hasz nál ni.

Örül nek is a gye re kek és bi zony nem
egy szer ve sze ke dés van ab ból, hogy kik
ját sza nak. Nem csak a fi ú kat, de a lá -
nyo kat is ér dek li. Nem egy eset ben a ta -
ná rok nak kell igaz sá got ten ni, hogy
min den ki sor ra ke rül jön.

Or bán Gyön gyi örül an nak, hogy a
gye re kek jól szó ra koz nak. Mint mond ta
az is ko lá nál jobb hely re nem is ke rül he -
tett vol na a já ték. Még az is le het, hogy
a ké sõb bi ek so rán baj nok sá got is ren -
dez nek majd be lõ le.

Csocsót ka pott az ál ta lá nos is ko la

Kü lön le ges mû sor Mi ku lás al kal má ból 
Az ön kor mány zat jó vol tá ból egy kü -

lön le ges mû sort te kint he tek meg az óvó -
dá sok és az ál ta lá nos is ko lai al só ta go -
za to sai de cem ber 4-én a mû ve lõ dé si
ház ban. A pó rul járt kram pusz cí mû ze -
nés szín há zi elõ adást a BIBUCZI együt -
tes tag jai ad ták elõ ki csik nek és az õket
kí sé rõ pe da gó gu sok nak, nagy si ker rel. 

A ta nul sá gos, ne ve lõ cél za tú, még is
kön  nyed és vi dám mû sor nagy erõ vel
ra gad ta ma gá hoz a fi a tal hall ga tó sá got.
Eb ben ha tal mas sze re pe volt an nak,
hogy a fel lé põk na gyon ki tet tek ma gu -
kért, rend kí vül jól ját szot ták a sze re pe i -
ket és mó kás ze nei be té tek kel, ének kel
dob ták fel itt-ott a prog ra mot.

A gye re kek kön  nye dén rá han go lód -
tak a mû sor ra és tel je sen a va rá zsa alá
ke rí tet te õket a leg ele jé tõl a leg vé gé ig.
Szin te alig volt olyan perc a kö zel egy
órás elõ adás alatt, amely ben nem töl töt -
te vol na be a mû ve lõ dé si ház nagy ter -
mét han gos gyer mek ka caj. A nagy él -

ményt nyúj tó elõ adást a ki csik sok ne ve -
tés sel, va la mint zá rás ként ha tal mas

taps sal is mer ték el és egy fe lejt he tet len
él mén  nyel tá voz tak.         Jokhel Ár pád
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Ma gyar-szlo vák együtt mû kö dé si
prog ram a fel nõtt kép zés ben

A Szent György.com Ok ta tá si Kft. "Ha tá ron át nyú ló együtt mû kö dés a szak kép zés és a fel nõtt -
kép zés te rü le tén" cím mel,  a Tár sa dal mi Meg úju lás Ope ra tív Prog ram ke re té ben, TÁMOP-2.2.4-
11/1-2012-0018  szá mon nyert tá mo ga tást az Új Szé che nyi Terv fej lesz té sén be lül 2012. év ben.

A pro jekt ré vén meg va ló sí tás ra ke rült egy hos  szú tá vú együtt mû kö dés ki ala kí tá sa a part ner Pro Humanita n.o felnõt-
tképzõ in téz mén  nyel, mely ke re té ben nem csak a Szent György.com Ok ta tá si Kft. szol gál hat ér té kes pél dák kal és tu dás sal
az in téz mény szá má ra, ha nem köl csö nö sen se gít het jük egy mást, szak em be re in ket, és fo lya ma tos is me ret át adás ra és ta -
pasz ta lat cse ré re ke rül het sor a pro jekt zá rá sát kö ve tõ en is.

Hasz no sít ha tó tu dás anya got kap nak a part ner in téz mény szak em be rei, mely re igény mu tat ko zik, és amely hoz zá já rul -
hat ah hoz, hogy a szlo vák szak em be rek is erõ sít hes sék kom pe ten ci á ju kat a he lyi mun ka erõ-pi a ci esz köz rend szer és in téz -
mény há ló zat meg is me ré sé ben és az eset le ges le he tõ sé gek ki ak ná zá sá ban. 

A meg va ló su ló prog ram köz ve tett cél ja, hogy az ál ta lunk át adott tu dás ré vén, a ha tá ron in nen és túl is ké pes sé vál ja -
nak a fi a ta lok tu da to sab ban és sa ját ér dek lõ dé si kö rük és a mun ka erõ-pi a ci igé nyek nek meg fe le lõ en szak mát vá lasz ta ni.
Kön  nyebb le gyen szá muk ra az is ko la és a mun ka kö zöt ti át me net, is mer jék fel az egész éle ten át tar tó ta nu lás és ön kép -
zés szük sé ges sé gét. 

A pro jekt köz vet len cél cso port ja: Szlo vá kia szak em be rei, a fel nõtt- és szak kép zés ben ér de kelt mun ka tár sai, akik a pro -
jekt ré vén szer zett és bir to kolt is me re te ket, jár tas sá go kat, kész sé ge ket és ké pes sé ge ket, az egyé ni le he tõ sé ge ket a kö zös -
ség szem pont já ból is hasz nos irány ban moz gó sít hat ják a ké sõb bi ek ben. A mun ka te vé keny ség so rán a szak em be rek nek in -
te rak tív kap cso la tot kell fenn tar ta ni uk a sze mé lyi és tár gyi kör nye zet tel, a szû kebb és a tá gabb kül vi lág gal. 

Köz ve tett cél cso port a fi a ta lok és az utat ke re sõ fel nõt tek egy aránt, akik rõl el mond ha tó mind két or szág ban, hogy rom -
lot tak el he lyez ke dé si esé lye ik, egye bek mel lett azért, mert a szak mát adó kö zép is ko lák ban gyak ran hi á nyos a gya kor la ti
ok ta tás, a leg több fog lal koz ta tó vi szont nem szí ve sen baj ló dik az új dol go zó be ta ní tá sá val. Ép pen ezért az utób bi idõ ben
egy re több pá lya kez dõ fi a tal és szak ké pe sí tés nél kü li fel nõtt ke rül az ál lás ta la nok
so rá ba. 

A pro jekt 2012. au gusz tus 1. nap ján kez dõ dött, és 2013. de cem ber 31. nap ján zá -
rul. A part ne rek azon ban  a to váb bi évek re is meg fo gal maz ták az együtt mû kö dés
prog ram ja it.

A pro jekt rõl bõ vebb in for má ció ta lál ha tó a www.szentgyorgy.com weboldalon.

Nagy el is me rés ként él tük meg és
öröm mel töl tött el min ket, hogy
Dinnyés Jó zsef elõ adá sá val pár hu za mo -
san no vem ber 28-án egy Len gye lor -
szág ból ér ke zõ szak mai kö vet sé get fo -
gad hat tunk a mû ve lõ dé si ház ban. A kö -
vet ség Ramháb Má ria, a Ka to na Jó zsef
Könyv tár igaz ga tó já nak ve ze té sé vel ér -
ke zett hoz zánk, hogy meg te kint sék
Bács-Kis kun me gye egyik leg szebb és
leg újabb köz sé gi könyv tá rát, va la mint a
mû ve lõ dé si ház egé szét. 

A könyv tár ban Pap Sán dor pol gár -
mes ter fo gad ta és rö vi den kö szön töt te a
kü lön le ges ven dé ge ket. Ezt kö ve tõ en
be szélt a te le pü lés kö zép ko rig nyú ló
tör té ne té rõl, sa ját sá gos gaz da ság le he -
tõ sé ge i rõl, a je len le gi vi szo nyok ról és
egye di adott sá ga i ról. A len gyel ven dé -
gek ér dek lõd ve hall gat ták be szá mo ló ját
és szám ta lan kér dést tet tek fel min den
té má val kap cso lat ban.

Ezt kö ve tõ en az épü let töb bi ré szét

is meg te kin tet ték és újabb kér dés sel
bom báz tak en gem és Ramháb Má ri át is
a he lyi vi szo nyok tól kezd ve, az épü let
lét re jöt tén át a jö võ be ni ter ve in kig.
Rend kí vül meg ra gad ta õket a könyv tár
és az egész épü let több funk ci ós, ös  sze -
tett és szé les kö rû meg ol dá sai, va la mint
az épü let köz pon ti el he lyez ke dés bõl
szár ma zó elõ nyök. Kü lö nö sen tet szet
ne kik a könyv tár ki ala kí tá sa és az ott
ren del ke zés re ál ló könyv ál lo mány, il let -
ve le he tõ sé gek tá ra.

A lá to ga tás vé gén el is me rõ sza vak -
kal kö szön tek el a messzi rõl ér ke zett lá -
to ga tó ink, nem rejt ve vé ka alá cso dá la -
tu kat mind az épü let, mind a könyv tár
adott sá ga it, mind a fel sze relt sé gét te -
kint ve. Mi meg kö szön tük, hogy min ket
vá lasz tot tak lá to ga tá suk cél já ul és re -
mé nyün ket fe jez tük ki, hogy a jö võ ben
is el lá to gat nak még hoz zánk.

Jokhel Ár pád

Len gyel kö vet ség szak mai lá to ga tá sa

Új ha rang gal ha ran goz nak a lakiteleki
re for má tus temp lom ban. A ré git, ami het -
ven öt évig "szol gált" ki kel lett cse rél ni,
mert meg re pedt és nem zú gó, ha nem
kon gó han got adott. Az év ele jén vet ték
azt ész re, hogy nem úgy szól már a nagy
ha rang, mint ko ráb ban. Mi vel ja ví ta ni
nem le he tett a Lakitelek-Nyárlõrinc Re -
for má tus Egy ház köz ség azt a dön tést
hoz ta, hogy a ha ran got ki kell cse rél ni.
Az új ha rang ön té se azon ban más fél mil -
lió fo rint ba ke rült, ezért gyûj tést szer vez -
tek a meg va ló sí tá sá ra. Az ün ne pé lyes is -
ten tisz te let elõtt a fel dí szí tett ha rang ott
állt a temp lom be já ra ta elõtt. He ge dûs
Bé la a Bácskiskunsági Egy ház me gye es -
pe re se szen tel te meg a ha ran got, amit
ének szó kí sé re te mel lett húz tak fel a to -
rony ba. Ad dig, míg az igét hir det te He ge -
dûs Bé la, a ha ran got beemel ték a he lyé re.
Pon to san tíz óra kor szó lalt meg elõ ször, a
215 ki lós nagy ha rang.

Új harang szól a
református templomban
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Asz ta lon tán colt az edzõ az õszi mér kõ zés után
Be fe je zõ dött a 2013/2014-es lab da -

rú gó baj nok ság õszi idé nye. A fel nõtt
lab da rú gó csa pat az ötö dik hely rõl vár ja
a ta va szi foly ta tást. A még nem kö zölt
mér kõ zé sek ér té ke lé sét Bende Jó zsef
edzõ tõl kér tük.

A 11. for du ló ban ha za pá lyán a Bu -
gac csa pa tát fo gad tuk. Fél óra el tel té vel
már 5-0-ra ve zet tünk, ezért vis  sza vet -
tünk a tem pó ból, ami után két gólt kap -
tunk. A cse ré ket kö ve tõ en már nem volt
olyan át ü tõ erõ a tá ma dó já té kunk ban.
Atz azért el kell mon da ni, hogy sze rény
ké pes sé gû volt az el len fe lünk. Ép pen
ezért a 8-2-es gyõ zel mün ket nem aka -
rom an  nyi ra ki emel ni. Utó lag azon ban
fel kell ér té kel ni a gyõ zel met, mert
Jakabszállást és a nagy ri vá li sun kat a
lakitelekieket is meg ver ték a bu ga ci ak,
ez pe dig azt je len ti, hogy még is csak ér -
té kes volt az el le nük ví vott har cunk.
Ezen a ta lál ko zón Bali Gá bor há rom -
szor is be ta lált a ka pu ba, ami nek na -
gyon örül tem. Több ször is be szél get tem
ve le, de iga zá ból õ sem tud ta meg mon -
da ni azt, hogy mi lyen posz ton sze ret ne
ját sza ni. Én is ke res tem a he lyét, és az
utol só há rom mér kõ zés re si ke rült meg -
ta lál ni. Mos tan ság di va tos az, hogy az a
jobb lá bas já té kos, aki nek jó a rú gó tech -
ni ká ja, bal ol da lon in dul, és on nan cse -
lez be fe lé és úgy lö vi el a lab dát. Itt kez -
dõ dött a Gabinak a gól lö võ te vé keny sé -
ge. Amel lett, hogy lõt te a gó lo kat, még
jól is ját szott, leg alább is az utol só há -
rom mér kõ zé sen. 

A tiszaalpári mér kõ zés után az egyik
sze me sírt, a má sik ne ve tett. A já té ko -
sok nak el mond tam, ah hoz, hogy ide -
gen ben rang adót tud junk nyer ni, sok kal
alá za to sab ban, gól ra tö rõb ben kell fut -
bal loz ni. Ered mény cent ri ku san kell ját -
sza ni. Mi azon a ta lál ko zón nem tet tünk
meg min dent a gyõ ze le mért. Ar ra ké -
szül tünk, hogy nyer ni fo gunk, mert ha
si ke rült vol na a há rom pon tot meg sze -
rez ni, ak kor do bo gó ra tud tunk vol na
ke rül ni. Ez volt a ve zér el vünk. A csa -
pat ban nem lát tam azt az aka ra tot, ami
ben nem meg volt. Ezért volt az, hogy az
egyik sze mem sírt, a má sik ne ve tet.
Meg mond ta a já té ko sok nak, hogy ha az
utol só há rom mér kõ zé sen hét pon tot
szer zünk, ak kor az asz ta lon fo gok tán -
col ni. Mi vel ez be jött, a jakabszállási
mec  cset kö ve tõ en tán col nom kel lett az

asz ta lon. Az al pá ri mér kõ zést kö ve tõ en
hi ány ér ze tem volt, mert aki a do bo gó ra
ké szül, an nak a rang adó kon töb bet kell
nyúj ta nia. A dön tet lent egyéb ként re á -
lis nak tar tot tam. Tiszaalpár-Nyárlõrinc
0-0.

A jakabszállási mér kõ zés elõtt azt
be szél tük meg, hogy ha le tá mad juk az
el len fe let az el sõ húsz perc ben, ak kor
el dönt het jük a mér kõ zés sor sát. Ezt si -
ke rült meg va ló sí ta ni. Bali Ga bi vil lo -
gott, a já té kunk ös  sze csi szol tabb volt,
Far kas Márk hi á nyát ter mé sze te sen
érez tük, de a Hajagos Mi ki és Bali Ga -
bi jól he lyet te sí tet ték a tá ma dó zó ná -
ban. Ja vult a já té ka Bera And ris nak és a

kö zép pá lyá sok nak is. Ki mon dot tan jó
mér kõ zés volt és meg ér de mel ten nyer -
tünk 5-0-ra. Ez zel az õszi for du lók be -
fe je zé se után a ne gye dik he lyen vé gez -
tünk. Ki csit hi ány ér ze tem van, mert az
al pá ri mér kõ zést meg le he tett vol na
nyer ni. Még egy szer sze ret ném mon da -
ni, hogy az a csa pat, ame lye ik a do bo -
gón sze ret ne vé gez ni, an nak rang adó kat
is kell nyer ni. Mi nem nyer tünk, itt hon
el vesz tet tük a lakiteleki és a
harkakötönyi mec  cset. A lakiteleki ta -
lál ko zót úgy ér té ke lem, hogy a baj nok -
ság ele jén benn ra gad tunk a rajt nál. Két
alap em be rünk Var ga Ot tó és a Bera
And ris az el sõ négy-öt mér kõ zé sen hi -
ány zott, ami ne künk na gyon nagy hát -
rányt je len tett. Az a Ne mes Mik lós vé -
dett az Ot tó he lyett, aki hat éve nem rú -
gott lab dá ba. And rás öt ven szá za lé kos
ké szen lét ben kezd te el a já té kot, ami azt
je len tet te, hogy nem volt csúcs for má -
ban. Hoz zá tar to zik még az is, hogy a
har ma dik mér kõ zé sen Moh ácsi Mar ci

olyan sú lyo san meg sé rült, hogy egész
õs  szel nem tud tam rá szá mí ta ni. Far kas
Már kot pe dig az utol só négy mér kõ zé -
sen nem tud tam sze re pel tet ni. Elég gé ti -
ze del te a sé rü lés a csa pa tot. Et tõl füg -
get le nül olyan fi a tal he lyi já té ko sok ke -
rül tek be a csa pat ba, mint Madari Zsolt,
Pácsa Alex és Hor váth Csa ba, akik a
fel nõtt csa pat ban alig ját szot tak. Ez volt
az el sõ idé nyük a fel nõt tek kö zött és fo -
lya ma to san ját szot tak. Sze ren csé re si -
ker rel he lyet te sí tet ték a sé rül te ket, a tel -
je sít mé nyük kel na gyon elé ge dett va -
gyok. A vé de lem ben tör tént egy vál to -
zás. Tor bán Csa bá val kezd tünk a kö zép -
hát véd posz ton, de ez nem volt meg -
nyug ta tó meg ol dás. For gó Zo li vál tot ta
és ru tin ból meg ol dot ta a fel ada tot, Tor -
bán Csa ba ki ke rült jobb ol dal ra, ott vi -
szont na gyon hasz no san ját szott. A két
ru ti nos já té kos, a két ikon tel je sít mé nye
na gyon kell a hát só zó ná ban. Ja vult a
tel je sít mé nye a kö zép pá lyá sok nak, és
ja vult a tá ma dó já té kunk az zal, hogy
Hajagos Mi kit elõ re vit tem csa tár nak,
mert õ len dü le te sebb, ag res  szí vabb tá -
ma dó, aki ke res gél te a he lyét. Úgy ér -
zem, hogy ezen a posz ton hasz nos tud
majd len ni. Bali Ga bi is meg ta lál ta ön -
ma gát. El kell azt is mon da ni, hogy a
me gyei II. osz tály észa ki cso port já ban a
má so dik leg több gólt mi lõt tük. Igaz, az
al só ré gi ók ban lé võ csa pa tok nak rúg -
tunk so kat. Az õs  szel har minc öt gólt
rúg tunk, ti zen né gyet kap tunk, ami a
har ma dik leg ke ve sebb eb ben az osz -
tály ban. Ez azért le he tett vol na ke ve -
sebb is, mert a mér kõ zé sen kén ti egy nél
több gól nem iga zán di csé ri a vé del met.
A tá ma dó já té kunk nál ki üt kö zött a
rang adó kon va ló hi ány, ami vel küsz -
köd tünk. Far kas Márk mel lett kel lett
vol na egy gólérzékeny tá ma dó. Úgy
gon do lom, hogy az õsz vé gé re meg ta -
lál tuk ön ma gun kat, azt a já ték rit must,
ami ben kell majd a ta vas  szal ját sza -
nunk. Ne héz a sor so lá sunk, ép pen ezért
fe gyel me zet ten kell majd ját sza nunk,
mert a he te dik Tiszaalpártól a má so dik
Harkakötönyig bár ki vé gez het a do bo -
gón, olyan sû rû a me zõny. Nagy harc
lesz ta vas  szal, de bi za ko dó va gyok.
Egyet len egyet ké rek For tu ná tól, hogy
ne le gyen olyan sé rü lés hul lám, mint
ami õs  szel volt, mert ak kor acé lo sabb és
jobb ered ményt tu dunk el ér ni.
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Ingyeneshirdetésiszelvény

Hirdetésszövege:__________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Apróhirdetésekleadhatókazáltalánosiskolagondnokiirodájában

hétfõtõlpéntekigmunkaidõben.Ahirdetésekszövegéthirdetõink-

tõlkészenkapjuk.Azabbanfoglaltakértakiadósemmilyenanya-

gi,  jogi felelõsségetnemvállal.Kéziratokatnemõrzünkmegés

nemküldünkvissza.Csakhirdetésiszelvényenleadotthirdetése-

ketfogadunkel.

KÖZ Ér dE KÛ TE lE FoN SZám oK
Pol gár mes te ri hi va tal: 343-013, 343-019,

589-001, 589-019
Mû ve lõ dé si ház: 343-076, 589-009
Or vo sok: dr. Kuczka Ju dit 06-20/ 453-4451, 343-121
Ke hely Gyógy szer tár, te le fon szám: 76/342-517
Tûz ol tó ság Kecs ke mét: 502-810
Se gély hí vó: 105
Rend õr ség Kecs ke mét: 484-684
Se gély hí vó: 107
Kör ze ti meg bí zott: Koós Ist ván, 06/70-368-4397.
Men tõk Kecs ke mét: 486-511, 478-119
Se gély hí vó: 104
Pol gár õr ség, Kiss Fe renc: 06-30/621-7600
Gyer mek jó lé ti szol gá lat és csa lád se gí tõ
Horváthné Dékány Ju dit: 343-590, 06-30/262-7486
Vé dõ nõ, Tú ri Istvánné: 06-30/563-4441
Fog or vos: dr. Né meth Lász ló 449-279
Jo go sult ál lat or vos: Dr. Pitti La jos, 06-30/925-4249,
Ha tó sá gi ál lat or vos: Dr. Tóth De zsõ, 06-70/436-1368.

Köny ve lést és
könyv vizs gá la tot vál la lok:

Egyé ni vál lal ko zók, õs ter me lõk, ma gán sze mé -
lyek, Kft-k, Bt-k, ala pít vá nyok ré szé re, tel jes
kö rû APEH - és TB-ügyintézéssel, kép vi se let tel.
Ha von ta tá jé koz ta tást kap vál lal ko zá sa ered mé -
nyé rõl, áfá já ról, a köny ve lést így pon to san tud ja
kö vet ni.
Igény sze rint a köny ve lé si anya gért el me gyek.

AZ IRO DA NYIT VA TAR TÁ SA
hét fõ tõl szom ba tig 8 - 18 órá ig

Te le fo nos egyez te tés alap ján csak egy fõt fo ga -
dok a tel jes diszk ré ció ér de ké ben. Ké rem, vá -
lasszon en gem, ha csa lá di as kör nye ze tet és nem
"tö meg-köny ve lõ iro dát" ke res.

Vargáné Farkasházi Or so lya
• 76/343-219, 06/30/266-85-36

nyárlõrinci HÍr MOn DÓ

Nyárlõrinc Köz ség Ön kor mány za tá nak köz éle ti lap ja
Meg je le nik min den hó nap ban

Fe le lõs ki adó: Pénz vál tó Ist ván
Fe le lõs szer kesz tõ: Szentirmay Ta más
A szer kesz tõ ség tag jai: Kiss Györgyné,

Nyúl Zsu zsan na, Fel föl di ZoltánnéU
„Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal 163/583/1/2007.

nyil ván tar tá si szá ma alatt szerepel.“
Ké szült a ti sza kécs kei Kécs ke Nyom da Kft. nyom dá já ban

Fe le lõs ve ze tõ: Tóth Gé za

ANGOL nyelvoktatást vállalok kedvezõ áron,
alapszinttõl felsõfokig. Diplomával, tapaszta-
lattal rendelkezem. Számlaképes vagyok.
Virág Adrienn 30/621-23-84

Eladó családi ház Lakiteleken. 3 szoba,
fürdõszoba, gázfûtés plusz beépített cserépká-
lyha, nagy udvar. Eladó továbbá asztalok,
székek, ülőgarnitúra, vezetések gáztűzhely,
hűtőszekrény, heverők. T: 30/9687-194.

Anyakönyvihírek

Akiket nagyon vártunk:
Greif Csanád János (anyja neve: Kiss Ilona),
Molnár Tamás (Kovács Bernadett), Varga
Bendegúz (Trepák Ilona Tímea).

Akiket elveszítettünk:
Magó László (1935), Száraz Györgyné (1924),
Hamar Magdolna (1969). 


