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Pünkösdifalunapprogramokkal,utcabállal

A ha gyo má nyok nak meg fe le lõ en
min den év ben pün kösd kor tart ják a te -
le pü lé sen a fa lu na pot, a lab da rú gó pá -
lya mel let ti pi ac té ren. Ez most szó
sze rint is ér ten dõ, mert ugyan hi va ta -
lo san még nem tör tént meg a pi ac át -
adá sa, de már el ké szült. Jó is volt,
hogy lé te zik már az épü let, mert így
sok kal kön  nyeb ben és egy sze rûb ben
le he tett sok min dent meg ol da ni. Nem
kel lett sát rat ál lí ta ni, mert te tõ alatt le -
he tett ét kez ni. A pi ac tar to zé ka a mos -
dó is, ami min den igény nek meg fe le -
lõ. A ké sõb bi ek fo lya mán még írunk a

pi ac ról, de most a fa lu nap volt a lé -
nyeg.

A fa lu na pi ren dez vény év ti ze des
múlt ra te kint vis  sza. Ilyen kor meg is -
mer het jük te le pü lés kul tu rá lis ér té ke it
és azt is be kell val la ni, hogy kö zös ség
ös  sze tar tó ere je is van. Ez út tal dél elõtt
nem vol tak prog ra mok, csak dél után
kez dõd tek. Mind járt egy ha gyo má -
nyos és egy ben faj sú lyos prog ram vár -
ta az ér dek lõ dõ ket, még pe dig a
Kövérek-Soványak mér kõ zés. Ar ról
nin csen in for má ci ónk, hogy súly ban
men  nyit nyo mot az egyik, és men  nyit

a má sik csa pat, a kép alap ján meg le -
het sac col ni. Az biz tos, hogy eb ben a
Kö vé rek di a dal mas kod tak. Nem úgy a
já ték ban, ott vi szont a So vá nyak rúg -
tak több gólt, szám sze rint nyol cat,
ami re a má sik ol dal ról csak négy volt
a vá lasz. Bár az ered mé nyen és a ha -
gyo má nyon kí vül kü lö nös je len tõ sé ge
nem volt a ta lál ko zó nak, an  nyi bi zo -
nyos, hogy a mér kõ zés után min den
részt ve võ kel le me sen el fá radt. Azt
nem tud juk, hogy más nap ki nek mek -
ko ra volt az izom lá za.

Folytatása6-7.oldalon
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Közbeszerzésiterv
készült

Az ön kor mány zat nak min den év ben
köz be szer zé si ter vet kell ké szí te ni. Eb -
ben az év ben a köz be szer zé si terv tar tal -
maz za a ke rék pár út-há ló zat fej lesz té se
Nyárlõrincen a 44. sz. fõ út men tén és a
mû ve lõ dé si ház fel újí tá sa pro jek tek
meg va ló sí tá sát. A kép vi se lõ-tes tü let el -
len sza va zat nél kül fo gad ta el az er re az
év re vo nat ko zó köz be szer zé si ter vet. 

Másatéliésmásanyári
bérletidíj

A kép vi se lõ-tes tü let feb ru á ri ülé sén
ho zott ha tá ro za tot a sport csar nok bér le ti
dí ja i nak vál to zá sá ról. Az ak ko ri ülé sen
olyan ha tá ro zat szü le tett, hogy la ko da -
lom ra 80 ezer fo rin tért le het ki bé rel ni a
csar no kot. A ké sõb bi ek fo lya mán prob -
lé ma ként me rült fel, hogy kü lön dí jat
kel le ne meg ál la pí ta ni - ugyan úgy, mint
a mû ve lõ dé si ház nál - a té li és a nyá ri
idõ szak ra a köz üze mi költ sé gek mi att. A
tes tü let olyan dön tést ho zott, hogy a té li
idõ szak ra ma rad jon a 80 ezer fo rint, míg
a nyá ri idõ szak ban az ös  szeg nagy sá ga
50 ezer fo rint le gyen. 

Hárompályázatifelhívás

A kép vi se lõ-tes tü let a mû ve lõ dé si
ház fel újí tá sá hoz kap cso ló dó an há rom
pá lyá za ti fel hí vást tett köz zé. Az el sõ a
pro jekt me ne dzser, kép zés-ta nács adá si
fel ada tok kal volt kap cso la tos. Há rom
cím zett ré szé re lett meg küld ve a fel hí -
vás, és a ki írá si ha tár idõ re két pá lyá zó
küld te el aján la tát. A Körics For rás me -
nedzs ment Kft. brut tó 3.301.487,- Ft-os
aján la tot, a Fi nan ci al Ideas Kft.
3.810.000,- Ft-os aján la tot adott. A ki vá -
lasz tás szem pont ja a leg ala cso nyabb
össze gû aján la tot adó pá lyá zó volt, ezért
a kép vi se lõ-tes tü let a Körics For rás me -
nedzs ment Kft. aján la tát fo gad ta el.

A má so dik ki írás a mû sza ki el len õri
fel ada tok el vég zé sé vel volt kap cso la tos.
Szin tén há rom cím zett ré szé re lett meg -
küld ve a fel hí vás, és a ki írá si ha tár idõ re
mind há rom pá lyá zó el küld te aján la tát.
Fe ke te Gás pár brut tó 1.778.000,- Ft-os,
Sza bó Gás pár brut tó 1.714.500,- Ft-os

és Benyáts Kor nél brut tó 1.524.000,- Ft-
os aján la tot adott. A ki vá lasz tás szem -
pont ja szin tén a leg ala cso nyabb ös  sze gû
aján la tot adó pá lyá zó volt, ezért a kép vi -
se lõ-tes tü let Benyáts Kor nél aján la tát
fo gad ta el.

A har ma dik ki írás a ki vi te le zõi fel -
ada tok el vég zé sé vel volt kap cso la tos. Itt
is há rom cím zett ré szé re lett meg küld ve
az aján lat té te li fel hí vás, és a ki írá si ha -
tár idõ re mind há rom pá lyá zó el küld te
aján la tát. A Mester-Nagy Kft. ré szé re hi -
ány pót lá si fel hí vást kel lett ki kül de ni, de
a hi ány pót lást az aján lat te võ nem tel je -
sí tet te, ezért a kép vi se lõ-tes tü let úgy
dön tött, hogy aján lat te võ aján la ta ér -
vény te len, míg a má sik két pá lyá zó
aján la ta ér vé nyes. A Zsigó és Tár sa Kft.
brut tó 52.589.566,- Ft-os aján la tot, a
TVG Invest Kft. 52.855.073- Ft-os aján -
la tot adott. A ki vá lasz tás szem pont ja itt
is a leg ala cso nyabb ös  sze gû aján la tot
adó pá lyá zó volt, ezért a kép vi se lõ-tes -
tü let a Zsigó és Tár sa Kft. aján la tát fo -
gad ta el.

Hiteltveszfelazönkormányzat

A mû ve lõ dé si ház fel újí tá sá ra meg -
nyert pá lyá zat utó fi nan szí ro zott, ami azt
je len ti, hogy elõ ször a ki vi te le zõt, szál lí -
tó kat ki kell fi zet nie, és csak azu tán le -
het ki fi ze té si ké rel met be nyúj ta ni és a
tá mo ga tá si ös  sze get vis  sza igé nyel ni. Az
ön kor mány zat nem ren del ke zik a mû ve -
lõ dé si ház fel újí tás hoz szük sé ges pénz -
zel, ezért csak hi tel fel vé te lé vel old ha tó
meg a fel újí tás. Az ön kor mány zat az
OTP Bank tól tá mo ga tás meg elõ le ge zõ
hi telt ven ne fel az el nyert tá mo ga tá si
összeg ere jé ig, mely 52.517.000,- Ft. A
hi tel fel vé tel éhez in gat lan fe de ze tet kér
a bank, ezért a sport öl tö zõt és az Al kot -
mány ut cai ön kor mány za ti la kást aján -
lot ták fel fe de zet ként.

Megszüntettékatársulást

Ti sza kécs ke 2005-ben hoz ta lét re a
Ti sza kécs ke vá ros és Kör nyé ke Szo ci á -
lis Fel adat el lá tó Tá ru lást, mely hez
Nyárlõrinc is csat la ko zott. Az ön kor -
mány za ti tör vény mó do sí tá sá val meg -
vál to zott a tár su lá si for ma, mert a tár su -
lás nak jo gi sze mé lyi ség nek kell len ni,

de a ti sza kécs kei tár su lás nem az. Ti sza -
kécs ke nem akar ta jo gi sze mé lyi ség gé
nyil vá ní ta ni a tár su lást, mert ak kor a tár -
su lás len ne a dol go zók mun kál ta tó ja,
va la mint nem jár na plusz nor ma tí va,
ezért úgy dön tött, hogy meg szün te ti a
tár su lást 2013. jú ni us 30-val. Ti sza kécs -
ke vál lal ta, hogy fel adat el lá tás ke re té -
ben Nyárlõrincen el lát ja a gyer mek jó lé -
tet, csa lád se gí tést és a házigondozást.
Nor ma tív tá mo ga tást to vább ra is kap a
fel adat el lá tá sá ra az ön kor mány zat, bár
az nem fog ja fe dez ni tel jes egé szé ben a
fel adat el lá tást. A tár su lás meg szû né sé -
vel a ki egé szí tõ nor ma tí va szû nik meg. 

Pótoltákahiányt

A csa tor na be ru há zás sal kap cso lat ban
el len õr zést vég zett már ci us ban a köz re -
mû kö dõ szer ve zet. Meg ál la pí tot ta, hogy
Nyárlõrinc nem ren del ke zik fenn tart ha -
tó sá gi terv vel. A do ku men tum el ké szült,
így az ön kor mány zat tud ja pó tol ni a hi -
ányt a köz re mû kö dõ szer ve zet fe lé. 

Lomtalanításiakció

Az ön kor mány zat eb ben az év ben is
akart lom ta la ní tá si ak ci ót tar ta ni a köz -
ség ben, ezért meg ke res te a Vá ros gaz da -
sá gi Kft-t az idõ pont egyez te té sé vel
kap cso lat ban. A lom ta la ní tás idõ pont já -
nak má jus 17-ét je löl ték ki. Ugyan úgy,
mint az el múlt év ben 100 kg-ig in gye ne -
sen, 100 kg fe lett pe dig 1.000,- Ft plusz
ÁFA egy sze ri díj meg fi ze té se el le né ben
vit ték el a lo mot a há zak elõl.

Elfogadtákazelmúltévi
zárszámadást

A kép vi se lõk tár gyal ták az ön kor -
mány zat 2012. évi zár szám adá sát.

Tárgy évi költ ség ve té si ki adá si fõ -
összeg mû kö dé si cé lú 256.217, fel hasz -
ná lá si cé lú 263.549, ös  sze sen 519.766.

Tárgy évi költ ség ve té si be vé te li fõ -
összeg mû kö dé si cé lú 317.684, fel hasz -
ná lá si cé lú 215.927, ös  sze sen 533.611.

Az ös  sze gek ezer fo rint ban ér ten dõk.
Az en ge dé lye zett ál lo má nyi lét szám 57
fõ, eb bõl köz fog lal koz ta tott 30 fõ, az át -
la gos sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szám 33
fõ, eb bõl 11 fõ köz fog lal koz ta tott.

Az ön kor mány zat pénz ma rad vá nya
15.271.000 Ft, a pol gár mes te ri hi va tal
pénz ma rad vá nya 1.153.000 Ft.

Atestületiülésrõljelentjük
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Megszüntettékatársulást

A kép vi se lõ-tes tü let 13 te le pü lés sel
együtt 2008-ban lét re hoz ta a Kecs ke mét
és Tér sé ge Ügye le ti Tár su lást. Jog sza -
bály vál to zást mi att, a 13 te le pü lés úgy
dön tött, hogy meg szün te ti a tár su lást,
2013. jú ni us 30-val. A kép vi se lõ-tes tü let
fel ha tal maz ta a pol gár mes tert a meg -
szün te tõ ok irat alá írá sá ra. Ez zel egy idõ -
ben Dr. Kellerman Pé ter az Egész ség -
ügyi és Szo ci á lis In téz mé nyek fõ igaz ga -
tó ja fel adat át vál la lás sal fel vál lal ta a 13
te le pü lés há zi or vo si ügye le tét. Az ön -
kor mány zat ok kü lön-kü lön köt né nek
szer zõ dést az ügye let el lá tá sá ra, mely
té rí tés men tes. A kép vi se lõ-tes tü let ez zel
kap cso la to san is úgy dön tött, hogy fel -
ha tal maz za pol gár mes tert a fel adat át -
adá si-át vál la lá si szer zõ dés alá írá sá ra. 

Nemvettékfelatiszteletdíjukat

Egy kép vi se lõ és két bi zott sá gi kül -
tag 2012. év ben nem vet te fel a tisz te let -
dí ját az zal a cél lal, hogy az ös  sze get ci -

vil szer ve ze tet vagy ala pít vány hasz nál -
ja fel. A fel hasz nál ha tó ös  szeg 172.800
Ft, mely ös  szeg pénz ma rad vány ként
sze re pel. Az ös  szeg fel hasz ná lá sá ról a
kép vi se lõ-tes tü let dönt het. Vas Il di kó ja -
va sol ta, hogy 32.400 fo rint tal az Egész -
sé ges If jú sá gért Ala pít ványt tá mo gas sa
a kép vi se lõ-tes tü let. Tú ri Ist ván a fenn -
ma ra dó 140.400 fo rint tal a Nyárlõrinci
Lab da rú gó Sport Clu bot sze ret te vol na
tá mo gat ni. A kép vi se lõ-tes tü let mind két
ja vas la tot el fo gad ta. A tá mo ga tás fel -
hasz ná lá sá ról 2013. de cem ber 31-ig kell
el szá mol ni a fe lek nek.

FogasyGergõtámogatása

A Jigoro Kano Ju do Sport egye sü let
tá mo ga tá si ké re lem mel for dult az ön -
kor mány zat hoz. Fogasy Ger gõ csel gán -
cso zó ré szé re. Ered mé nye i re va ló te kin -
tet tel a kép vi se lõ-tes tü let az el múlt év -
ben is nyúj tott tá mo ga tást, ezért most is
ja va sol ta Pap Sán dor pol gár mes ter a
kép vi se lõ-tes tü let nek, hogy az egye sü let
szá má ra, 40 ezer fo rint tá mo ga tást ad -

jon. A kép vi se lõk el fo gad ták a ja vas la -
tot.

Nyugdíjasházatlehetkialakítani

Pá lyá za tot le het be nyúj ta ni a
LEADER ke re té ben nyug dí jas ház ki -
ala kí tá sá ra. A pá lyá za tot a Nyárlõrinc az
Idõ se kért és Rá szo ru ló kért Ala pít vány
nyúj ta ná be, így 100 szá za lék ban tá mo -
ga tott len ne a pá lyá zat. Ko ráb ban a tûz -
ol tó szer tár épü le té bõl sze re tett vol na az
ön kor mány zat egy ilyen jel le gû há zat
ki ala kí ta ni, ezért a ter ve ket el is ké szít -
tet ték. Az épü let re ki adott épí té si en ge -
dély azon ban le járt, így meg kell újít tat -
ni. Bog nár Ist ván ter ve zõ vál lal ta, hogy
brut tó 163.593,- Ft ös  sze gért a ter ve ket
át né zi, és el jár a meg fe le lõ ha tó sá gok nál
az en ge dél  lyel kap cso lat ban. A pá lyá zat
be nyúj tá sa kor ugyan még ér vé nyes épí -
té si en ge dél  lyel nem ren del kez ne az ön -
kor mány zat, de az el já rás már fo lya mat -
ban len ne. A tes tü let el fo gad ta, hogy
Bog nár Ist vánt bíz zák meg a fel adat el -
lá tá sá val.

Segítségazallergiától
szenvedõknek

A 2013-ban az Or szá gos
Környezetegészségügyi In té zet - nem -
zet kö zi együtt mû kö dés ré sze ként - az
al ler gi á sok szá má ra egy úgy ne ve zett
Pol len Nap ló el ne ve zé sû szol gál ta tást
in dí tott. 

A www.pollendiary.com/Phd/hu
cí men el ér he tõ weblapon re giszt rá ci ót
kö ve tõ en az al ler gi á sok sze mély re
sza bott, hasz nos in for má ci ó hoz jut -
hat nak tü ne te ik és a pol len kon cent rá -
ció ös  sze füg gé sé rõl. En nek se gít sé gé -
vel kö vet he tik, hogy a le het sé ges tü -
ne tek ho gyan függ nek ös  sze az zal a
lég kö ri pol len kon cent rá ci ó val, amit
adott idõ szak ban a tar tóz ko dá si hely
kö ze lé ben mér tek. A tar tóz ko dá si he -
lyet az al ler gi ás ad ja meg. Az adat bá -
zis egész Eu ró pá ra ér vé nyes. Ha va la -
ki nem tud ja, hogy mi re al ler gi ás, ak -
kor a nap ló se gít sé gé vel akár ezt is ki -
de rít he ti. Ugyan ak kor fon tos ki emel -
ni, hogy a Pol len Nap ló tar tal ma nem
he lyet te sí ti a szak or vo si ta nács adást,
ke ze lést. 

Bács-KiskunMegyei

Kormányhivatal

A Kor mány ab la kok ban in téz he tõ
ügyek kö re 2013. jú li us 1-jé tõl 87 új
ügy kör rel egé szül ki, így az ál lam pol -
gár ok már 150-fé le ügy ben for dul hat -
nak or szág szer te a Kor mány ab la kok -
hoz. Az év vé gé tõl ki épü lõ Kor mány -
ab la kok - ez zel együtt - már több mint
2000 ügy ben áll nak majd az ügy fe lek
ren del ke zé sé re.

Az ügy fél ba rát köz igaz ga tás meg -
te rem té sé nek fon tos ál lo má sa volt,
ami kor 2011. ja nu ár 1-jén az or szág
29 pont ján el in dul tak a Kor mány ab la -
kok, ahol ma már 63 ügy ben kér he -
tünk se gít sé get. Most az el ér he tõ és
in téz he tõ ügyek szá ma megint bõ vül,
így jú li us 1-jé tõl töb bek kö zött ott -
hon te rem té si, gyer mek tar tás díj ál la mi
meg elõ le ge zé sé vel, la kás fenn tar tá si
ké re lem mel vagy ha lál eset be je len té -
sé vel is már a kor mány ab la kok hoz
kell for dul ni.  Az új ügy kö rök ese té -
ben is csak az lesz a dol ga az ügy fél -
nek, hogy be ad ja ké rel mét a Kor -
mány ab lak ban, nem kell ügy in té zé si
hely szí nek és idõ pont ok kö zött ke res -
gél ni. Ilyen kor - az ed di gi ügy kö rök -

höz ha son ló an - a Kor mány ab lak tá jé -
koz tat ja is az ügy fe le ket az el já rás
me ne té rõl, és az el já rás sal kap cso la -
tos jo ga i ról és kö te le zett sé ge i rõl, va -
la mint a Kor mány ab lak ban dol go zó
mun ka tár sak se gít sé get nyúj ta nak az
ügy fél nek a ké re lem ki töl té sé ben is. 

A Kor mány ab la kok  kez det tõl fog -
va ügy fél ba rát nyit va tar tás sal, mun -
ka nap okon reg gel 8 óra és 20 óra kö -
zött vár ják az ügye i ket in téz ni kí vá nó
ál lam pol gá ro kat. 2014-re az or szág
380 pont ján, több mint 2000 ügy ben
le het majd fel ke res ni a Kor mány ab la -
ko kat, így az ügy fe lek egy he lyen, rö -
vid idõn be lül még több ügy ben kez -
de mé nyez het nek majd el já rást, anél -
kül, hogy több ha tó sá got meg kel le ne
ke res ni ük.

A be ve ze ten dõ ügy kö rök tel jes lis -
tá ja a csa tolt do ku men tum ban ol vas -
ha tó, to váb bá a rész le tes ügy fél tá jé -
koz ta tó anya gok ha ma ro san el ér he tõk
lesz nek a kormanyhivatal.hu hon la -
pon is.

Bács-KiskunMegyei

Kormányhivatal

BõvülaKormányablakokügyköre
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Ez volt a ne gye dik al ka lom, ami kor
a Lakitelek Nép fõ is ko la meg szer vez te
a Buzánszky Ku pát, ál ta lá nos is ko lá sok
3-4. és 7-8. osz tá lyo sai szá má ra. Mind
a két kor osz tály ban hat csa pat küz dött a
he lye zé se kért, kö zöt tük ott vol tak a
nyárlõrinci fi a ta lok is. A két na pos ver -
se nyen mind a két kor osz tály jól sze re -
pelt, mert mind az al só sok, mind pe dig
a fel sõ ta go za to sok az el sõ he lyen vé -
gez tek.

Az al só ta go za to sok a bu ga ci a kat 2-
0-ra, a szentkirályiakat 4-0-ra, a
jászszentlászlóiakat 3-1-re gyõz ték le
az el sõ na pon. A má so dik na pon elõ -
ször a jakabszállásiakkal mér kõz tek és
3-0-ra nyer tek. Utol só mér kõ zé sü kön a
lakitelekieket is le gyõz ték 3-1 arány -
ban. Így ve ret le nül nyer ték meg a ku -
pát. A csa pat tag jai: Tú ri Sza bolcs,
Magyari Kris tóf, Medveczki Je nõ, Tóth
Ta más, Rácz Dá vid, Var ga Jó zsef, He -
ge dûs Dá vid. A má so dik he lyen Bu gac,
har ma di kon Szent ki rály csa pa ta vég -
zett. A leg jobb ka pus nak Steklák Ádá -
mot (Szent ki rály), leg jobb já té kos nak
Tóth Eri ket (Bu gac) vá lasz tot ták. A
leg több gólt pe dig Var ga Jó zsef
(Nyárlõrinc) lõt te. 

A fel sõ ta go za to sok nál is nyárlõrin-
ci si ker rel vég zõ dött a tor na. Az el sõ
mér kõ zé sü ket Bu gac el len vív ták és 4-

0 arány ban bi zo nyul tak jobb nak el len -
fe lük nél. A má so dik ta lál ko zón szo ros
mec  csen csak egy gólt lõt tek
Jászszentlászlónak, de az is ele gen dõ
volt a gyõ ze lem hez. A má so dik na pon
elõ ször Jakabszállással ta lál koz tak és
2-0-ra nyer tek. A má so dik mér kõ zé sü -
ket Lakitelek el len vív ták és itt is csak
1-0 volt az ered mény a nyárlõrinciek
ja vá ra. Az utol só mér kõ zé sü kön Szent -
ki rál  lyal ta lál koz tak, és 5-2 arány ban
di a dal mas kod tak. Így õk is ve ret le nül
vé gez tek az élen. A csa pat tag jai:
Golovics At ti la, Gálfi Jó zsef, Tóth

Ákos, Hor váth Áron, Kor mos Zsolt,
Bá lint Ti bor, Ko vács Mi hály, Bog nár
Ádám. A má so dik he lyet Jakabszállás,
a har ma di kat pe dig Jászszentlászló csa -
pa ta sze rez te meg. A leg több gólt Ko -
vács Mi hály (Nyárlõrinc) lõt te, a leg -
jobb ka pus Golovics At ti la
(Nyárlõrinc) lett, a leg jobb já té kos pe -
dig Har kai Ger gely (Jakabszállás). Gra -
tu lá lunk mind a két csa pat tag ja i nak,
mert olyan még nem for dult elõ, hogy
egy te le pü lés mind a két kor osz tályt is
meg nyer je.

Anyárlõrincitanulóknyertékakupát

Élménydús, ka ca gós, nap sü té ses,
fan tasz ti kus, lát ni va lók ban gaz adag, jól
szer ve zett, fe lejt he tet len, és még egy
cso mó jel zõt is rá ag gat hat nék, de ak kor
sem tud nám vis  sza ad ni azt az ér zést,
amit a há rom nap alatt át él tem (át él -
tünk). 

De mi e lõtt hos  szabb út ra kel tünk,
meg kér tük Ágos ton atyát, hogy egy mi -
se ke re té ben áld ja meg a mo to ro kat és
mo to ro so kat, hogy ne hogy baj tör tén -
jen tú ra köz ben. Így má jus 4-én dél után
sor ke rült a szer tar tás ra. A plé bá nos úr
meg em lí tet te, hogy ezt a mi sét csa lá di -
as ra ter vez te, így nem is hir det te, hogy
csak ma gunk ban le gyünk. Még ar ra is
uta lást tett, hogy ha ne ki is lesz mo tor -
ja, ak kor akár tá bo ri mi sét is tart hat -
nánk va la hol kint a ter mé szet lágy ölén.
Tet szett ne künk az öt let. A ta va lyi ce re -
mó ni á hoz ké pest most an  nyi vál to zás

tör tént, hogy az Úr imá ját az ol tár kö -
rül, ké zen fog va mond tuk el. Ez után
atya kör be járt, aki sze re tett vol na, az
meg ál doz ha tott, a töb bi e ket egye sé vel
meg ál dot ta. Mi se után a temp lom elõtt
fel so ra koz ta tott mo to ro kat egye sé vel
meg szen tel te. Pár szót is vál tott a so fõr -
rel, a jár mû tu laj don sá ga i ról, tel je sít -
mé nyé rõl ér dek lõ dött. Va ló ban köz vet -
len, csa lá di as lett a lég kör. Ál dást kér ve
és kap va, most már nyu godt szív vel
vág hat tunk ne ki el sõ hos  szabb tú ránk -
nak.

Az in du lás több lép csõ ben tör tént.
A "mag" szom ba ton reg gel (má jus 18-
án) raj tolt a "0" km kõ tõl. Õket mi kö -
vet tük a bolt zá rá sa után, majd es te két
ko csi ér ke zett a szál lás hely re. (Töl tés -
ta ván a Ro bin son ho tel ben száll tunk
meg.) Vé gül va sár nap es te te tõ zött a
lét szám, még öt mo tor ral jöt tek tár sa -

ink, hogy ha za fe lé már 39 fõ, 21 mo tor -
ral, két au tó val szép kis kon vojt al kot -
va gu rul has sunk.

Szom ba ton a Pan non hal mi Fõ apát -
sá got néz ték meg, akik ott vol tak. Mint
es te a szál lá son ér te sül tem ró la, na gyon
tá jé ko zott, jó meg je le né sû ide gen ve ze tõ
vit te kör be a csa pa tot. Min den fon tos
in for má ci ót el mon dott az apát ság tör té -
ne té rõl, meg néz ték a temp lo mot is,
majd Szentjakabi Ist ván sír he lyé nél egy
per ces né ma csönd del adóz tak em lé ké -
nek. 

Va sár nap reg ge li után ér ke zett a
busz a ho tel hez, hogy Bécs be fu va roz za
a cso por tot. Itt a csá szá ri csa lád nyá ri
szál lás he lyén, Auszt ria leg ked vel tebb,
leg nép sze rûbb, lát vá nyos sá gá ban, a
schönbrunni kas tély ban kezd tük meg
sé tán kat. Ide gen ve ze tõ várt ránk a par -
ko ló ban és õ ka la u zolt egész nap. 

Pünkösdiháromnaposmotorozás
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Me sélt, és mu ta tott meg min den ne -
ve ze tes sé get, ami az idõnk be be le fért.
Vé gig ve ze tett elõ ször a kas tély ter me in,
a há ló szo bá kon, ét ke zõn, bi li árd sza lo -
non. Meg cso dál hat tuk a fel újí tott fa la -
kat, csil lá ro kat, ha tal mas bro kát füg gö -
nyö ket. Ér de kes ség kép pen lát hat tuk az
el sõ víz öb lí té ses to a let tet is. A bel sõ
szem lé lõ dés után a ha tal mas park ban
foly tat tuk utun kat. Gyö nyö rû kert ben
sé tál tunk. Ren de zett vi rág ágyás ok, fris -
sen nyírt pá zsit, üdezöld, öt mé te res
élõsövény kö zött ju tot tunk fel a park
leg ma ga sabb pont já ra. Ere de ti leg ide
ter vez ték a kas télyt, de nem fu tot ta rá a
ke ret. In nen fen sé ges pa no rá ma tá rult
sze münk elé. Fent rõl rá lát tunk a cso dás
kert re (úgy né zett ki, mint ha per zsa szõ -
nye ge ket te rí tet tek vol na le a fû re), a
kas tély kis ma kett nak ha tott, há ta mö -
gött a bé csi épü le tek kel. Meg ér te ide
fel caf lat ni!

Bécs bel vá ro sá ba ér ve elõ ször busz -
 szal a Rin gen kör be fu ri káz tunk. Ezt az
5,6 km hos  szú pat kó ala kú kör út épí té -
sét Fe renc Jó zsef csá szár ren del te el
1857-ben. Ide gen ve ze tõnk meg mu ta tott
min den ne ve ze tes épü le tet, ame lyek ott
ta lál ha tók. Par la ment, a hí res bé csi ope -
ra ház, a vá ros há za, a szín ház, az egye -
tem, a vár szín ház, a Mû vé szet tör té ne ti-
és Ter mé szet tör té ne ti Mú ze um. Ezek
nem csak nagy sza bá sú mû vé sze ti és ter -
mé sze ti kin csek nek ad nak ott hont, ha -
nem épí té sze ti re mek mû vek is. Bel vá -
ro si né ze lõ dé sün ket gya log foly tat tuk.
Meg néz tük a té li szál lás he lyet

(Hofburg), a spa nyol lo var da épü le tét, a
Hõ sök te rén ál ló vá ros ka put, a Má ria
Te ré zia té ren ta lál ha tó mú ze u mo kat.
Min de nütt rend, tisz ta ság, ápolt gyep,
for má ra nyírt tu ják fo gad tak. Szá mom -
ra szem be öt lõ volt az, ahogy ott hasz -
nál ják a köz té ri par ko kat. El ke rí tett ké -
zi lab da- és ko sár lab da pá lya, ku tya ját -
szó tér, pik ni ke zõ he lyek. Még füg gõ -
ágya kat is lát tam ki fe szít ve és ví gan he -
ve rész tek ben ne. Egy má sik tár sa ság
gye re kes tõl, plé des tõl, gril les tõl ki te le -
pült és szem mel lát ha tó an él vez ték a jó
idõt, a nap sü tést, a pi he nést. Ér de kes
volt eze ket lát nom, de vé gül is nincs is
más ho va men ni ük, ki hasz nál ják a le he -
tõ sé get. Sok volt a zöld fe lü let, pe dig a
bel vá ros ban jár tunk.

Ké sõ dél után a szál lá sunk ra tart va a
bu szon ki be szél tük az na pi él mé nye in -
ket. Sen ki nem bán ta meg, hogy en  nyi -
re el fá rad. Volt mi ért. A ho tel hez ér ve
már na gyon jól esett min den ki nek egy
kis "üdí tõ". A va cso rá ra és úton le võ
tár sa ink ra vár va ado mák kal, vic cek kel
mú lat tuk az idõt. Re mek han gu lat ban
te le ped tünk le va cso ráz ni, im már tel jes
lét szám mal. Des  szert ként Sza bó Sa nyi
fi nom szülinapi tor tá ját tá lal ták fel. Ter -
mé sze te sen Oláh Csa ba meg le pe té se
volt ez az il le té kes nek, aki mit sej tett
sem mi rõl. Na gyon meg le põ dött és na -
gyon örült. Jól la kot tan, jó han gu lat ban
még egy ki csit el be szél get tünk, majd
pi hen ni tér tünk, hogy a har ma dik na pon
se le gyünk na gyon fá rad tak.

Más nap reg gel fél 9-kor in dí tot tuk

be a mo to ro kat és du dá lás sal, in te ge tés -
sel bú csúz tunk el szál lás adó ink tól. Az -
na pi el sõ meg ál lónk Kis bé ren, a Mi ni
Ma gyar or szág kert ben volt. Biz to san az
én hi á nyos sá gom, de er rõl a lát ni va ló ról
sem hal lot tam még. Ha zánk ne ve ze tes
épü le te it ké szí tet ték el ki csi ben. Egy-
egy kis vi rág ágyás kö ze pén fel fe dez tük
a Hõ sök te rét, a Cif ra pa lo tát, a Sze ge di
Dó mot, a Pé csi Dzsá mit, a Par la men tet,
a Deb re ce ni Nagy temp lo mot és még ki
tud ná mind fel so rol ni, amit ott lát tunk?
Min den rész let re fi gyel tek, ala po san
meg for máz ták az ap ró épü le te ket. A
gond nok nõ tõl meg tud tuk, hogy üveg -
szá las mû anyag ból ké szül tek a ma ket -
tek, le csa va roz ha tó ta lap za ton áll nak,
mert té li re fe dett hely re vi szik, hogy ne
ron gál ja azo kat az idõ. Mint ha törpe-
országba csöp pen tünk vol na. Ér de kes
és kü lön le ges él mény volt, hogy csak
de ré kig ért a Sze ge di Dóm. 

To vább mo to roz va, idõ bõ ség gel
meg áld va Cseszneken a rom vár ba is
fel kap ta tunk, hogy sok szép fo tót ké -
szít sünk a pa zar ki lá tás ról. Még a pan -
non hal mi apát ság épü le te is lát szott,
igaz na gyon pi ci ké re zsu go rod va, de
lát szott. In nen már Zir ce ve ze tett utunk,
ahol a most fel újí tott és pén te ken át -
adott apát ság ban néz tük meg a lát ni va -
ló kat. A temp lo mot egy cisz ter ci ta szer -
ze tes mu tat ta meg, aki még a 3000 sí pos
or go nát is meg szó lal tat ta ne künk. Gyö -
nyö rû volt a hang ja. Kö vet ke zõ meg ál -
lónk már Litéren a Hét ve zér fo ga dó ban
volt. Itt íz le tes ebéd del vár tak, sen ki
nem uta sí tot ta vis  sza a bab gu lyást és a
pa la csin tát. Két tan ko lá si meg ál ló val és
egy Ba la ton par ti dö cö gés sel (min den ki
igye ke zett ha za a hos  szú hét vé gé rõl),
Föld vá ron már jó le sett meg nyúj tóz ni
egy ki csit. Ak kor már na gyon el zsib -
badt a lá bunk, meg az "ülõ kénk". Már a
ki lo mé ter órát le sem én is, hogy men  nyi
van még hát ra, mi kor meg lát tam a
NYÁRLÕRINC táb lát. Na gyon jó el in -
dul ni, de még jobb ha za ér kez ni! Ezt a
mon dást se vé let le nül ta lál ták ki elõ de -
ink: "Min de nütt jó, de leg jobb ott hon!" 

Aho gyan az ele jén kezd tem, so rol -
hat nám a jel zõ ket a vég te len sé gig, még -
se tud nám vis  sza ad ni mind azt, amit ez
alatt a hét vé ge alatt érez tem, át él tem,
lát tam, hal lot tam. Egy biz tos, ez is a
"hal ha tat la nok" so rá ba ke rül! Köszi
Csa bi! 

KissnéKati
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A fa lu nap nem csak a fel nõt tek -
nek, ha nem a gye re kek nek is szól. Ép -
pen ezért nem ma rad hat ki a bo hóc
sze rep lé se sem, ami min den eset ben
mo solyt fa kaszt a gye re kek ar cá ra.
Min dig nagy nép sze rû ség nek ör vend
a lu fi haj to ga tás is. Sor ban ál lás van
azért, hogy a bo hóc tól kü lön bö zõ ala -
kú és for má jú lég göm böt kap ja nak a
gye re kek. Az arc fes tés is nagy nép -
sze rû ség nek ör vend min den év ben.
Ott is so ká ig kel lett vár ni ar ra, míg
min den ki sor ra ke rült, de tü rel me sek
vol tak a gye re kek. Az is hoz zá tar to zik
a fa lu na pi prog ra mok hoz, hogy a leg -
ki seb bek, az óvo dá sok is fel lép nek.
Ez út tal nem csak zumbában je les ked -
tek, de nép tánc ban is. Ter mé sze te sen
a taps sem ma radt el. Fel ké szí tõ ta ná -
ruk Il lés-Tóth Or so lya. A ki csit na -

gyob bak Sze ke res Ági ve ze té sé vel
lép tek a szín pad ra. Õk már rend sze re -
sen ta nul ják a tán cot, ami meg is lát -

szott a moz gá su kon. Csinger
Sándorné már hos  szú évek óta fog lal -
ko zik a nyug dí jas klub tag ja i val, akik -
kel együtt ének kart ala pí tot tak. Az
egyen ru há ba öl tö zött ta gok nem csak
a fa lu na pon, de más ren dez vé nye ken
is fel lép nek, és nem csak
Nyárlõrincen, ha nem más te le pü lé se -
ken is. Si ke rük ez út tal sem ma radt el.
A nyárlõrinci ci te rá sok is szín pad ra
lép tek, majd õket kö vet te ti sza kécs kei
Bo ró ka ci te ra ze ne kar ban nem csak ti -
sza kécs kei ta gok, de lakitelekiek és
nyárlõrinciek is van nak. A gye re kek -
bõl és fel nõt tek bõl össze ál lí tott ze ne -
kar jó han gu la tot te rem tett a fa lu nap
al kal má ból. Az együt tes ve ze tõ je Va -

das Lász ló. A je len lé võk taps sal kö -
szön ték meg pro duk ci ó ju kat.

Iga zi ku ri ó zum nak szá mí tott a
bor kós to lás. Er re ugyan is még nem
volt pél da, egyet len fa lu nap al kal má -
val sem. Az egy hó nap pal ko ráb ban
meg ren de zett bor ver se nyen részt ve -
võ, és jó mi nõ sí tést szer zett bo ro kat
le he tett meg kós tol ni. Cs. Sza bó Ist -
ván, Z Ko vács Jó zsef, Né meth Pál,
Kiss György ne dûi fi gye lem
felkeltõek vol tak. So kan vár ták azt,
hogy meg kós tol has sák. Biz tos, hogy
nem csa lód tak ben ne, mert töb ben is
vis  sza men tek még, an  nyi ra íz lett ne -
kik. Leg alább is azt re mél jük és nem
azért, mert nem kel lett ér te fi zet ni.
Kö szö net ér te va la men  nyi bor ter me -
lõ nek!

Pünkösdifalunapprogramokkal,utcabállal



A kéz mû ves sá tor ban a nyug dí jas
klub nõi tag jai ez út tal is meg mu tat ták
azt, hogy mi lyen szép ké zi mun ká kat
tud nak ké szí te ni. Ezen kí vül zsí ros- és
kõrözöttes ke nyér rel kí nál tak a sát ruk
fe lé já ró kat. Bán föl di Fe renc, a nép -
mû vé szet if jú mes te re, agya go zá sát is
so kan kí sér ték fi gye lem mel. A fõ zõ -
ver seny sem ma rad hat ki egyet len al -
ka lom mal sem a fa lu na pi prog ra mok -
ból. Igaz, hogy ez út tal ke ve seb ben
vál lal koz tak ar ra, hogy fa ka na lat ra -
gad ja nak, de az éte lek vál to za to sak
vol tak. A bog rá csok ban, ka kas, mar -
ha, bir ka, vad disz nó és gom bás mar -
ha pör költ ro tyo gott. A hat ta gú zsû ri,
mely nek el nö ke Balla Ist ván volt, tag -
jai pe dig Pap Sán dor pol gár mes ter,
Ágos ton atya, Sza bó Ta más tisz te le -
tes, Cs. Sza bó Péterné nyug dí jas fõ -
sza kács és Né meth Istvánné, a nyug -
dí jas klub ve ze tõ je, Tú ri Ti bor gom -
bás mar ha pör költ jét ta lál ta a leg íz le te -
sebb nek. Má so dik he lyen vég zett ifj.

Dá vid Sán dor vad disz nó pör költ tel, a
har ma dik he lyen pe dig Szénási Lász -
ló kakaspörkölttel. Fõ zé sük ered mé -
nye ként aján dé kot ve het tek át Pap
Sán dor pol gár mes ter tõl. Balla Ist ván
és fi ai is fõz tek, igaz nem vet tek részt
a ver seny ben, de az õ bog rá csa ik ban
fõtt mar ha pör köl tet et ték a leg töb ben.
Há rom száz adag ételt ké szí tet tek,
ami vel a prog ram ban részt ve võ ket és
a ven dé ge ket kí nál ta meg az ön kor -
mány zat. Sen ki sem pa nasz kod ha tott
ar ra, hogy ke vés volt az étel, vagy
nem íz lett ne ki, mert iga zán meg nyal -
hat ta mind a tíz úját min den ki, aki
evett be lõ le. 

A va cso ra el fo gyasz tá sa után
Nádasdi Eri ka kö vet ke zett, aki a Mis -
kol ci Nem ze ti Szín ház tag ja, de nyár-
lõrinci kö tõ dé sû és Nyúl Eri ka né ven
anya köny vez ték. Ezt han goz tat ta is
mû so ra ele jén. Nem csak Edit Piaf
san zo no kat és nagy si ke rû ope rett da -

lo kat adott elõ, de vi dám je le ne tek kel
is szó ra koz tat ta a kö zön sé get. Fel lé -
pé sét nagy taps sal kö szön te meg a
hall ga tó ság. Az el múlt év ben is be mu -
tat ko zott a kecs ke mé ti No va
Prosprect rock együt tes, akik már ak -
kor is jó be nyo mást kel te tek. Ez út tal
sem csa lód tak ben nük a nyárlõrin-
ciek. Ze né jük kel most is jó han gu la tot
te rem tet tek. Aho gyan az len ni szo -
kott, a fa lu na pi ren dez vényt ez út tal is
az ut ca bál nak ne ve zett, de ez út tal
mond hat nánk azt is, hogy pi a ci bál
zár ta, a No mád ze ne kar jó vol tá ból.
Aki még nem érez te ma gát fá rad tak,
az tánc ra is per dül he tett. A pün kös di
fa lu nap ról most is csak jót le het mon -
da ni. Szük ség van ugyan is ar ra, leg -
alább éven te egy szer, hogy a te le pü lés
la kói jól érez zék ma gu kat egy sza bad -
té ri ren dez vé nyen. Így volt ez ez út tal
is, és re mél he tõ leg így lesz az el kö -
vet ke zen dõ év ben is.

7. ol dal7. ol dalNyárlõriNci hír moN dó

Falunaponisszerepeltekazóvodások
Szá mom ra min dig öröm az óvo dá -

sok sze rep lé sét lát ni, a csil lo gó mo -
soly gó te kin te te ket fi gyel ni, meg ta -
pasz tal ni a si ker él ményt a kol lé gák és
a gyer me kek kö ré ben. Az el múlt
évek ben igye kez tünk is ki hasz nál ni a
fel ké ré se ket il let ve a le he tõ sé ge ket a
köz sze rep lés re. Ta lál koz hat tak ve lünk
fa lu ka rá cso nyon, már ci us 15-ei ün -
nep sé gen, nyug dí jas anyák na pi mû -

so rán, és leg utóbb a fa lu na pon lép tek
fel óvo dás gyer me ke ink. A nép tán cos
és zumbás óvo dá sok hív ták fel ma -
guk ra a fi gyel met a mû so rok nyi tó
szá má ban. Is mét büsz kék le het tek
szü lõk, nagy szü lõk, csa lád tag ok, fel -
ké szí tõk, óvó nõk a kis ap ró sá gok ra,
mert ma xi má lis oda adás sal, vi dám -
ság gal, bá tor ság gal és fi gye lem mel
tel je sí tet ték fel ada tu kat: min den ki nek

mo solyt, örö met csal tak az ar cá ra. Ez -
úton is sze ret ném meg kö szön ni Sze -
ke res Ági és Il lés-Tóth Or si mun ká ját,
akik er re a sze rep lés re fel ké szí tet ték a
gye re ke ket. To váb bi mun ká juk hoz
sok si kert és ki tar tást va la mint vi dám,
tán cos ked vû gyer me ke ket és tá mo ga -
tó szü lõi hát te ret kí vá nunk ne kik!

HajagosnéCsernákGizella
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Nyárimelegbenteljesítettekatávokat
A nyá ri me leg el le né re, kö zel két szá -

zan vet tek részt a már ha gyo má nyos nak
mond ha tó Buzás Já nos em lék ver se nyen,
ami egyút tal a Fornetti Bács-Kis kun me -
gyei fu tó kör ver seny egyik ál lo má sa is
volt. A nagy me leg a nya rat idéz te, de ez
sen ki nek sem szeg te ked vét, hogy ne tel -
je sít se azt a tá vot, ami re be ne ve zett. Az
már meg szo kott do log, hogy nem csak a
me gyé bõl, de tá vo lab bi te le pü lé sek rõl is
ér kez nek ver seny zõk, de ar ra még nem
volt pél da, hogy a ha tá ron túl ról is le gye -
nek ne ve zõk. Ez út tal vol tak, még hoz zá a
vaj da sá gi Magyarkanizsáról.

A szer ve zõk gon dos kod tak ar ról, hogy
a leg ki seb bek is rajt hoz áll has sa nak, ezért
in dí tot tak ovis és is ko lai fu ta mo kat, kü -
lön bö zõ kor osz tály ok szá má ra. Jó volt
lát ni azt, hogy a fi a ta labb kor osz tály ok -
ban is nem csak hely bé li ek in dul tak, de
más te le pü lé sek rõl is ér kez tek fi a ta lok,
hogy tel je sít sék a tá vot. Akad tak olyan
csa lá dok is, akik nél a gye re ke ken kí vül a
fel nõt tek is in dul tak, pél dát mu tat va ez zel
min den ki nek. A nagy ki hí vás még is csak
a 10.5 ki lo mé te res fu tás volt a vál lal ko -
zók szá má ra. Az ezen a tá von raj to lók
már jól is me rik egy mást és min den ki azt
ál la pí tot ta meg, hogy erõs me zõny gyûlt
ös  sze. Bár ta lál ga tá sok tör tén tek, hogy ki
nye ri meg a ver senyt, azt biz tos ra sen ki
sem tud ta meg mon da ni. Ép pen ezért min -
den ki óva to san kez dett. A 10.5 ki lo mé tert

há rom kör ben kel lett tel je sí te ni, ami nek
nagy ré szét, föl des, fü ves te rü le ten kel lett
meg ten ni. A kö zel har minc fo kos hõ ség
sok erõt ki vett a ver seny zõk bõl, jól jött a
ren de zõk ál tal biz to sí tott fris sí tõ. Min den -
ki igény be is vet te, mert tud ta, hogy szük -
sé ge van rá.

A cél ban min den in du ló ka pott üdí tõt.
A ha gyo má nyok nak meg fe le lõ en kor osz -
tá lyon ként hir det tek ered ményt. Az ovis
és ál ta lá nos is ko lá sok kor cso por ton ként
és ne men ként érem, a 10.5 ki lo mé te ren az
1-3. he lye zet tek, egye di ke rá mia díj ban és
aján dék ban ré sze sül tek. Az ezen a tá von
el in du lók emb lé má zott pó lót is kap tak.

Nyárlõrinci ered mé nyek, ovis fu tam
(200 m), lá nyok: 1. György Gréta
(Nyárlõrinc), 2. Sutus Eni kõ (Nyárlõrinc),

3. Sze les Lu ca (Nyárlõrinc). Ál ta lá nos is -
ko la Ál ta lá nos is ko la 3-4. osz tály (1000
m), lá nyok: 3. Mol nár Iza bel la
(Nyárlõrinc). 3. Tóth Ta más (Nyárlõrinc).
Ál ta lá nos is ko la 5-6. osz tály (3500 m) fi -
úk: 1. Fe ke te Gá bor (Nyárlõrinc), 3.
Pácsa Zol tán (Nyárlõrinc). Ál ta lá nos is -
ko la 7-8. osz tály (3500 m), lá nyok: 1.
György Bri git ta (Nyárlõrinc). Fi úk: 1. Bá -
lint Ti bor (Nyárlõrinc), 2. Bog nár Ádám
(Nyárlõrinc), 3. Hor váth Áron
(Nyárlõrinc). 10.500 m, ál ta lá nos is ko lá -
sok fi úk: 1. Tóth Ákos (Nyárlõrinc), 2.
Hor váth Ba lázs (Nyárlõrinc), 15-19 éves
fi úk: 3. Ke le men Alex (Nyárlõrinc). 20-
29 éves fér fi ak: 3. Var ga Ta más
(Nyárlõrinc).

Doboz-Szanazugonkirándultunk
Az egyik osz tály fõ nö ki órán nagy

öröm mel fo gad tuk Ma ri ka né ni be je len té -
sét, hogy há rom na pos osz tály ki rán du lás ra
fo gunk men ni. Azért volt kü lön le ges ez
szá munk ra, mert osz tá lyunk még so ha nem
volt több na pos ki rán du lá son. Má jus 16-án,
csü tör tö kön vég re el ér ke zett a vár va várt
nap. Doboz-Szanazugra men tünk Er zsé bet
tá bor ba. A reg gel nyolc óra kor in du ló vo -
nat ra száll tunk fel és men tünk Szol nok ra.
Ott át száll tunk egy gyors vo nat ra, ami Bé -
kés csa bá ra vitt min ket. On nan bus  szal
utaz tunk Doboz-Szanazugra. Az út 3 óra
hos  szá ig tar tott, de gyor san el telt, mert út -
köz ben be szél get tünk, ze nét hall gat tunk,
egy szó val jól "el vol tunk". Ami kor oda ér -
kez tünk, meg kap tuk a szo bá in kat. A lá -
nyok 6 ágyas, a fi úk 4 és 11 ágyas szo bák -
ban alud tak. Mi u tán el ren dez ked tünk, ebé -
del ni in dul tunk. Bab gu lyás volt az ebéd,
tú rós ré tes sel. Dél után le sé tál tunk a Ket tõs-
Kö rös part já ra, ami na gyon szép lát ványt
nyúj tott. A fi úk für de ni sze ret tek vol na,

ezért für dõ ru há ban men tek. Vé gül a lá nyok
is be le men tek a víz be ru hás tól. Nem volt
kön  nyû utá na meg szá rít koz ni, de meg ér te,
mert "jó bu li nak" tar tot tuk. Vis  sza fe lé
meg áll tunk egy ját szó té ren, ahol olyan ön -
fe led ten ját szot tunk, mint ha ki csi gye re kek
let tünk vol na. Ez után vis  sza men tünk a tá -
bor ba és ki pró bál tuk a sport pá lyát, ahol a
fi úk fo ciz tak és ko sár lab dáz tak, majd el -
men tünk va cso ráz ni. Ott meg is mer ked tünk
a töb bi tá bor ban tar tóz ko dó gye rek kel is.
Va cso ra után el vo nul tunk a szo bá ba és fil -
met néz tünk Le ven te bá csi lap top ján. Tíz
óra kor volt a ta ka ro dó, de mi fél 12-ig fil -
mez tünk. Az tán vis  sza men tünk a szo bánk -
ba és éj fé lig be szél get tünk. Más nap há rom -
ne gyed 6-kor fel kel tet tek más lá nyok, pe -
dig csak fél 9-kor volt a reg ge link. Egész
dél elõtt esett az esõ, így csak a szo bánk ban
tud tunk len ni, de így is na gyon jól érez tük
ma gun kat. Dél után el men tünk ha jó káz ni.
Vé gig ha józ tunk a Fe ke te és a Fe hér-Kö rö -
sön. A fi úk az nap is fü röd tek a Kö rös ben,

At ti lát még be is isza poz ták. Für dés után
vis  sza men tünk a szál lás he lyünk re. Mi u tán
meg va cso ráz tunk,  el men tünk csocsózni.
Az tán egész es te az ot ta ni gye re kek kel be -
szél get tünk. Kö rül be lül fél 1-kor fe küd -
tünk le. Más nap 8-kor kel tünk, meg reg ge -
liz tünk, majd el bú csúz tunk az ot ta ni ak tól,
mert õk ha ma rabb in dul tak ha za. Utá na
kap tunk úti cso ma got, ami szend vi cset,
üdí tõt és gyü möl csöt tar tal ma zott. Há rom
ki lo mé tert sé tál tunk Do boz ra, ami ki csit
fá rasz tó volt, de ki bír tuk. On nan bus  szal
utaz tunk Bé kés csa bá ra. Szol no kon há rom -
ne gyed órát vár tunk a vo nat ra. Ad dig et -
tünk piz zát és kap tunk jég kré met. A vo nat
egye ne sen Nyárlõrincre vitt min ket. Es te
hat óra kö rül ér kez tünk ha za. Na gyon sok
él mén  nyel gaz da god tunk a há rom nap
alatt. Az osz tály tag jai még job ban ös  sze -
ko vá cso lód tak a kö zös él mé nyek ha tá sá ra.
Re mél jük, hogy jö võ re is ilyen jó ki rán du -
lás ban lesz ré szünk. 

GolovicsLilla,KaszalaKlaudia.
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Hajagos Mik lós ne ve már jól hang -
zik a lab da rú gó csa pat ös  sze ál lí tá sá ban.
Az el múlt idõ szak ban szin te va la meny -
 nyi mér kõ zé sen kez dõ ként sze re pelt,
ami azt mu tat ja, hogy szé pen fej lõ dik.
Most azon ban más mi att sze ret nénk ró -
la ír ni. Ta lán ke ve sen tud ják azt, hogy a
Szak ma Ki vá ló Ta nu ló ja or szá gos ver -
se nyen ötö dik he lye zést ért el.

- A Kis kun fél egy há zi Pe tõ fi Gé pé -
sze ti Szak kö zép Is ko la
szer szám ké szí tõ ta nu -
ló ja ként egy há rom for -
du lós ver se nyen kel lett
részt ven ni - me sé li
Mik lós. Az el sõ for du -
lót még ja nu ár ban ren -
dez ték meg, ahol két
írás be li és egy gya kor -
la ti vizs gán kel lett sze -
re pel ni. A me gyei ver -
senyt Kecs ke mé ten
ren dez ték. Az írás be lin
egy órás fel adat sort
kel lett meg ol da ni. A
száz pont ból het ven
pon tot ér tem el, ami vel
to vább ju tot tam. A má -
so dik for du ló már ci us -
ban, Esz ter gom ban
volt, amely egyút tal
or szá gos elõ vá lo ga tó
is volt. Anyag vizs gá la -
ti kér dé sek re kel lett
vá la szol ni, sza kí tó pró -
ba tes tet kel lett ele mez ni, szá mol ni. In -
nen is si ke rült az or szá gos dön tõ be be -
jut nom, amit szin tén Esz ter gom ban tar -
tot tak. A szó be li vizs gán ti zen nyolc té -
tel bõl kel lett húz ni. A gya kor la ti fel -
adat nál pe dig egy prés szer szá mot kel -
lett ké szí te ni, ami vel mat ri ca nyo mást
le het vé gez ni. A fel adat el vég zé se so rán
kel lett esz ter gál ni, mar ni, sík kö szö rül -
ni és ter mé sze te sen volt ké zi meg mun -
ká lás is. En nek az el ké szí té sé re két nap
alatt nyolc órát kap tunk. A ver seny re
Szécsényi Ta más szak ok ta tó val men -

tem, a má sik szak ok ta tóm, Bog ácsi
Csa ba. Mind a ket tõ jük nek na gyon so -
kat kö szön he tek. Fu ra volt az, hogy mi
az is ko lá ban egé szen más kö rül mé nyek
kö zött dol goz tunk, mint az esz ter go mi
ta nu lók. Igaz, hogy kí nai gé pe ik van -
nak, de min den hol di gi tá lis ki jel zõk
vol tak a gé pe ken. Ná lunk ré geb bi ha -
gyo má nyos gé pe ken tud tunk gya ko rol -
ni. Ép pen ezért a két esz ter go mi srác,

akik ott dol goz nak min den nap, elõny -
ben vol tak ve lem szem be. Az egyi kük
meg is nyer te a ver senyt. Mi csak egy
fél éven ke resz tül fog lal koz tunk gé pek -
kel, más fél éven ke resz tül ké zi for gá -
cso lást vé gez tünk. A dön tõ ben sze re -
pelt még egy nyír egy há zi srác is, ahol a
Lego gyár ta lál ha tó, õ is szin tén jó kö -
rül mé nyek kö zött gya ko rol ha tott. A ka -
pos vá ri ta nu ló is olyan he lyen dol go -
zott, ahol ha son ló gé pek vol tak. Úgy
gon do lom, hogy ki csit hát rány ban vol -
tam ve lük szem ben, de azt hi szem,

hogy az ötö dik hely is jó ered mény. Et -
tõl füg get le nül na gyon szo ros volt a
ver seny, mert az el sõ he lye zett és köz -
tem mind ös  sze öt pont volt a kü lönb -
ség. Az ott el ért he lye zé sem azt is je -
len tet te, hogy nem kel lett vizs gáz nom,
sem el mé let bõl, sem gya kor lat ból.
Meg kap tam a szak mai vég zett sé get
iga zo ló bi zo nyít ványt. Az ered mény -
hir de tést Bu da pes ten, a Hungexpo te rü -

le tén tar tot ták, aho va
az osz tály tár sa im is el -
jöt tek. Itt min den szak -
má ból ki ál lí tást ren -
dez tek. 

Mik lós azt ter ve zi,
hogy egy évig ma rad
még az is ko lá ban és
tech ni kus sá ké pe zi
ma gát. Azt még nem
dön töt te el, hogy az
egy éves nap pa lit,
vagy a két éves le ve le -
zõt vá laszt ja-e. Le het,
hogy az utób bi va ri á ci -
ót, mert sze ret ne dol -
goz ni és mel let te ta -
nul ni. A CNC for gá -
cso ló szak mát is ta nul -
ja, ami bõl ha ma ro san
vizs gáz ni fog. Ezt is
sze re ti, és en nek a
szak má nak nagy jö võ -
je van, mi vel sok cég
ke res ilyen ké pe sí té sû

mun ká so kat. Az is le het, hogy eb ben a
szak má ban fog el he lyez ked ni. Ta lán
an  nyi hát rá nya van, hogy a kö zép is ko -
lá ban Kecs ke mé ten an gol nyel vet ta -
nult, míg ezek ben a szak mák ban in -
kább a né met nyelv tu dás sal le het job -
ban mun kát ta lál ni. Az min den eset re
kö ve ten dõ pél da, hogy egy fi a tal em ber
ilyen jól fel épí tett cél lal vág ne ki az
élet nek. Több szak má ban is tud dol goz -
ni, és mel let te olyan cé lo kat is táp lál,
hogy to vább fej les  sze tu dá sát.

Akikköztünkélnek–A Szak ma Ki vá ló Ta nu ló ja

Suzukira alu felni, téli-nyári Michelin gumikkal jó
állapotbaneladó.195/55R1585H(Skodára,Opelreis
jó.)Érdeklõdni:BaloghIllés30/8544-226

Nyárlõrincena44-esfõútmellett1,1ha,10éves,öntözés-
esõszibarackoseladó.Érdeklõdni:06-20/951-23-49.

Anyakönyvihírek

Akiketelveszítettünk:Varga Antal Mihály (1926),
Palatinus Istvánné Szalai Mária (1944), Puskás
Ferenc (1925), Juhász Ferenc (1946).
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Ahelyezésselelégedett,ajátékkalnemGyörgyCsaba
Vé ge fe lé kö ze le dik a me gyei II. osz -

tá lyú lab da rú gó baj nok ság. Nyárlõrinc a
kö zép me zõny ben fog lal he lyet, György
Csa ba edzõ még sem elé ge dett ta nít vá -
nya i val. Nem a he lye zés mi att bos  szan -
ko dik. Ha nem ami att, hogy egy rõl a ket -
tõ re nem tud nak ha lad ni. Azt sze ret né,
ha a csa pat nak len ne egy já ték stí lu sa, fa -
zon ja. A for ma in ga do zást a leg na gyobb
prob lé má nak tart ja. 

- A Bu gac el le ni mér kõ zé sen már az
ötö dik perc után gólt kap tunk, utá na már
csak fu tot tunk az ered mény után. Nem
volt sem mi el kép ze lés a já té kunk ban,
csak erõl köd tünk. A szü net ben meg be -
szél tük, hogy mit, ho gyan fo gunk csi nál -
ni, de nem fog tunk szo ro san em -
bert és újabb gólt kap tunk. Moh -
ácsi Mar cell ré vén ugyan szé pí tet -
tünk, de ez ke vés nek bi zo nyult,
mert egy újabb gólt rúg tak a ha za i -
ak. Bu gac- Nyárlõrinc 3-1 (1-0).
Ifi: 0-3.

Bu gac után Vá ros föld re men -
tünk, ahol alig tud tunk ki áll ni, még
ne kem is ját sza ni kel lett. Olyan
em be re ket kel lett le ül tet ni a kis -
pad ra, akik men ni alig tud tak sé rü -
lé sük mi att. Saj nos az if jú sá gi csa -
pat ból sem tud tunk já té ko so kat fel -
hoz ni a fel nõt tek kö zé, mert bal la -
gá son vol tak. A mér kõ zés ele jén
va la hogy még fel tud tuk ven ni a
ver senyt az el len fe lünk kel, de so -
ro zat ban olyan egyé ni hi bák kö vet kez -
tek, ame lyek meg bos  szul ták ma gu kat. A
25. perc ben fe les le ge sen sza bály ta lan -
kod tunk a ka punk elõtt. A sza bad rú gás -
ból gólt szer zett a Vá ros föld. Ezt kö ve tõ -
en mi ju tot tunk ti zen egyes hez, de ki ma -
radt, mert For gó Ja ni ka pu fá ra lõt te. Öt
perc múl va a ti zen ha to son be lül egy vét -
len ke ze sün ket ti zen egyes sel bün te tett a
já ték ve ze tõ, amit ér té ke sí tet tek. Ezt kö -
ve tõ en el in dult a csa pat a lej tõn le fe le. 5-
0-nál úgy érez tem, hogy el ve szí tet tük a
fo na lat, de azért nem tel je sen, mert két
gólt si ke rült be pré sel nünk. Ezen a mér -
kõ zé sen is volt po zi tí vum, még pe dig az,
hogy For gó Zo li, Lász ló Csa bi, Bim bó
An ti, Tor bán Csa ba és én, több mint két -
száz éve sek va gyunk. Cso dát nem le het
vár ni már ilyen ko rú já té ko sok tól. Meg -
pró bál tunk fel emelt fej jel ve szí te ni.
Hely ze te ink vol tak, ját szot tunk is, de azt

a fu tás men  nyi sé get, ami kell a já ték hoz
mi nem bír tuk. Városföld-Nyárlõrinc 5-2
(4-0) Ifi: 1-4. 

A kö vet ke zõ ta lál ko zó egy el ma radt
mér kõ zés volt a Lajosmizse el len. Egy
szín vo na las mér kõ zé sen jó tel je sít ményt
nyúj tot tunk. Erõ fö lény ben nem vol tunk,
de ki hasz nál tuk a hely ze te in ket. Bera
And ris ré vén mi sze rez tük az el sõ gólt,
de azt kö ve tõ en a Lajosmizsének si ke -
rült ki egyen lí te ni. Azok ban a pil la na tok -
ban, ami kor dön te ni kel lett, ak kor he lye -
sen cse le ked tünk. Erõ is volt ben nünk,
és ma gunk ja vá ra tud tuk for dí ta ni a mér -
kõ zést. Bali Ga bi tá vol ról szer zett egy
gyö nyö rû gólt, majd Erõs Ger gõ és a vé -

gén új ra Bali Ga bi ta lált a ka pu ba. A má -
so dik fél idõ ben le ver tük el len fe lün ket.
Ezen a na pon volt el ké pe zés a já té kunk -
ban. Nyárlõrinc-Lajosmizse 4-2 (1-1).
Ifi: 0-1.

A Lakitelek el le ni ta lál ko zó min dig
kü lö nös fi gyel met kí ván. Ek kor már so -
ro zat ban ját szot tunk szer dán és va sár nap
is, és azt gon dol tam, hogy erõ ben nem
iga zán fog juk majd bír ni. Ez a má so dik
fél idõ ben be is bi zo nyo so dott. Az el sõ
fél idõ ben töb bet volt ná lunk a lab da,
több hely ze tünk is adó dott, ve szé lye seb -
bek is vol tunk, de el fá rad tunk. A má so -
dik fél idõ ben fe lénk ke re ke dett a
Lakitelek és gólt tu dott el ér ni. Sze ret -
ném meg em lí te ni Bali Ga bi gól ját. Tá -
vol ról na gyon jól el ta lál ta a ka put. Bom -
ba ta lá lat volt. Meg mon dom õszin tén,
hogy a vé gén már na gyon iz gul tam,
hogy ki ne kap junk, mert na gyon nyo -

mott az el len fe lünk. Akar ni akar tak a fi -
úk, de már nem volt ere jük. Nyárlõrinc-
Lakitelek 1-1 (1-0). Ifi 0-4. 

A mér kõ zés után a lab da rú gó csa pat
ve ze té se meg hív ta nem csak a csa pa tot,
de tá mo ga tó kat, a lakiteleki já té ko so kat
és a ve ze tõ ket is vad disz nó pör költ va -
cso rá ra, amit a már meg szo kott trió:
Csík Kál mán, Kõ rös La jos és Ba logh
Vik tor fõ zött. Ez út tal sem si ke rült el ron -
ta ni uk az ételt. Iga zán jó ízû volt. Kö szö -
net ér te! 

A Hel vé cia el le ni mér kõ zé sen kö te le -
zõ volt a gyõ ze lem. Be is gyûj töt tük a
há rom pon tot, de a já ték kal elé ge det len
vol tam. Egy sze rû en nem tu dunk ilyen

csa pa tok el len ját sza ni. A
gyen gébb ké pes sé gû el len fe -
let nem ves  szük fél váll ról, de
sze ret nek a srá cok kö te le zett -
ség nél kül, sza ba don ját sza ni,
és ez zel csak meg ne he zít jük a
dol gun kat. A mér kõ zés rõl
annyi tu dok mon da ni, hogy a
Kövérek-Soványak mér kõ zé -
sen va ló szí nû leg ma ga sabb
volt a szín vo nal. El kép ze lés
nél kül ját szot tunk, ki hagy tuk
a hely ze te in ket, kön  nyel mûs -
köd tünk, nem fog tunk em -
bert. Az el sõ gólt a hel vé ci a i -
ak rúg ták, de Hajagos Mi ki
ré vén egyen lí tet tünk. Kör be -
lõt tük a ka pu ju kat, de ered -

mény te le nül. Sze ren csé re Far kas Márk
ered mé nyes volt. A má so dik fél idõ ele -
jén For gó Ja ni fe jelt egy gólt, majd pe dig
Szabovik is be ta lált. A ta lál ko zó vé gén
õk is sze rez tek egy gólt. Az volt az el ke -
se rí tõ, hogy tel je sen el kép ze lés nél kül
ját szot tunk. Helvécia-Nyárlõrinc 2-3 (1-
2). Ifi: 0-1.

Saj nos mi ó ta jobb az idõ, ke ve seb ben
jár nak edzés re. Min den ki dol go zik, ne -
héz ös  sze szed ni a tár sa sá got. Azok a já -
té ko sok, akik nek húz nia kel le ne a töb bi -
e ket, saj nos nem ad nak fa zont a csa pat -
nak, so ro za to san gyen ge tel je sít ményt
nyúj ta nak. Azt azért még sze ret ném
hang sú lyoz ni, hogy a ta bel lán el fog lalt
je len le gi he lye zé sünk kel elé ge dett va -
gyok, csak a já té kon kel le ne töb bet ja ví -
ta ni. Most már nem sok mér kõ zés van
hát ra, sok vál to zás nem le het ten ni, ta lán
majd a kö vet ke zõ baj nok ság ban.
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Barátokmindörökké
"Friends forever." Szin te min den ki

tud ja, de ke ve sen ér tik en nek a fo ga -
lom nak a je len té sét (Ba rá tok mind -
örök ké). Nem azért nem ér tik, mert
nem tud nak an go lul, ha nem azért, mert
nem olyan sze ren csé sek, mint én.

Apu rend sze re sen ne vet ve kér de zi:
"Kik is lesz nek ott?" Már elõ re tud ja a
vá laszt, de imád ja hal la ni. "A Gyu lai
Ré ka, a Sza bó An di, a Bali Bri gi, a
Szap pa nos Reni meg én Kiss Ka ta". Az
õ el mé le te sze rint, el in du lunk az óra -
mu ta tó já rá sá val meg egye zõ irány ba a
fa lu ban, majd ná lunk zá rul a kör. Nem
egy hü lye el mé let. 

Reni, a leg if jabb "Ütõs-ötös" tag is
be lé pett a 25 éve sek elit tá bo rá ba. 25-
bõl 15 éve va gyunk ba rát nõk. Azért eb -
ben a kor ban sze rin tem ez elég szép
tel je sít mény! 

Ne künk még van nor má lis ér ték ren -
dünk. Facebook-on ma xi mum idõ pon -
tot egyez te tünk a kö vet ke zõ ta lál ko zó -
ra és el új sá gol juk a leg újabb hírt - amit
a kö vet ke zõ randinkon majd rész le te -
sen elem zünk -, de nem ott tár gyal juk
ki tö vé rõl-he gyé re, hogy ki vel mi tör -
tént, mit evett az nap, és amúgy is mi -
lyen rossz az élet, mert hát ezek a sze -
mét fõ nö kök, és egyéb ként is min den ki
hü lye a vi lá gon, csak mi nem… Nem!
A mi be szél ge té se ink nem er rõl szól -
nak. Ér de kel min ket, hogy mi van a
má sik kal, mi új ság a mun ka he lyén,
hogy megy a su li, mi kor lesz már vég -
re lag zi és még so rol hat nám. Pár kedv -
csi ná ló "üccsi" és min den ki bõl dõl a
szó.

Né ha he te kig kell egyez tet ni, hogy
ta lál junk olyan idõ pon tot, ami min den -
ki nek meg fe lel, sok szor más prog ra mot
mon dunk le mi at ta, de vé gül min dig
össze jön. 15 év óta együtt ün ne pel jük a
név na pot, szü le tés na pot, csak is öten!
Az tán a bu li ba már jö het nek a pa sik is,
de a 3-4 óra tisz ta, zárt kö rû, ple tyi kell!

Min den ki ro han, alig ta lál ko zunk, a
pár já val van, aki vel csak he ti egy-két
na pot tud együtt len ni, ezek az al kal -
mak még is a "szent és sért he tet len" ka -
te gó ri á ba tar toz nak. Nem azért, mert a
má sik meg hí vott és ne kem vis  sza kell
hív ni, ha nem azért, mert fon tos ne -
künk. Az, hogy 15 éve a leg jobb ba rát -
nõk va gyunk öten és ed dig sen ki és
sem mi nem tud ta fel ol da ni ezt a szent

kö te lé ket.  Ha meg be szél jük, hogy
pén tek es te 8-kor ös  sze ülünk egy piz -
zá ra, min den ki ott van. Még úgy is,
hogy az egyik Ötös-tag pár ja az nap ért
ha za majd' egy he tes ka mi o nos út já ról
és más nap már in dul is to vább. Lát ják?
Ez a ba rát ság!

Biz tos a bû vös 25 te szi, de most
már ér tem, hogy mi ért áll nak olyan
meg ha tot tan az anyu kák, ami kor ép pen
a leg iz gi sebb té mát tár gyal juk va cso ra
köz ben, és csak néz nek, gyö nyör köd -
nek ben nünk né mán, hogy igen, õk a
mi gye re ke ink és nem gon dol ták vol na,
hogy ez a ba rát ság ilyen so ká ig fog tar -
ta ni. Én er re csak an  nyit mon dok:
"Friends forever!" Ba rá tok mind örök -
ké!         Kata

Az áp ri li si óvo dai be irat ko zás al -
kal má val 30 kis gyer mek je lent ke zett
az óvo dá ba. Eb ben az év ben, szep tem -
ber ben ugyan en  nyi kis gyer mek kez di
meg az 1. osz tályt az ál ta lá nos is ko lá -
ban. Je len leg 82 kis gyer mek jár óvo -
dá ba, és az új tör vény ke zé sek ér tel mé -
ben 25 gyer mek ve he tõ fel szep tem -
ber tõl egy cso port ba, így fé rõ he lyünk
75 fõ lesz. Eb bõl a szám ból már lát -
szik, hogy túl je lent ke zés volt az idén
is, ezért a köz ne ve lé si tör vény ér tel -

mé ben fel vé te li bi zott sá gi ülés dön tött
ar ról ki az a 22 gyer mek, aki a szá mok
sze rint és a tör vény ren del ke zé se it fi -
gye lem be vé ve óvo dá ba jár hat 2013
szep tem be ré tõl. A dön tés most egy sze -
rûbb nek ígér ke zett, mint az el múlt
évek ben, hi szen min den gyer mek, aki
au gusz tus vé gé ig be töl ti a 3. élet év ét
fel vé telt nyert. Akik szep tem ber és de -
cem ber hó nap ban vagy azt kö ve tõ en
töl tik be 3. élet évü ket, csak ab ban az
eset ben ke rül het nek óvo dá ba, ha a te -

le pü lé sen élõ min den 3 éves gyer mek
fel vé telt nyert az óvo dá ba, és még
min dig van sza bad fé rõ hely. Ezt az
elõ írást fi gye lem be vé ve 8 fõ két és fél
éves gyer mek óvo dai je lent ke zé sét
uta sí tot ta el a fel vé te li bi zott ság. Új
óvo dá sa in kat sze re tet tel vár juk szep -
tem ber ben, va la mint szü le i ket hív juk
az el sõ szü lõi ér te kez let re az óvo dá ba,
má jus 30-án, csü tör tö kön 17 órá ra a
tor na szo bá ba.     HajagosnéCsernák

Gizella

Azóvodaifelvételekrõl
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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.

Könyveléstéskönyvvizsgálatot
vállalok:

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 las  szon en gem, ha csa lá di as kör nye ze tet és
nem "tö meg-köny ve lõ iro dát" ke res.

VargánéFarkasháziOrsolya
•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

Eladóingatlan,ingóság,
gépjármû!

Tiszaalpár köz pont já ban eme le tes, alá pin -
cé zett, ri asz tó val el lá tott csa lá di ház (ép.:
1983), va la mint egy két he lyi sé ges, ke res -
ke del mi te vé keny ség re al kal mas épü let
(ép.: 1998), il let ve az épü le tek be ren de zé -
sei, bú to rai, hasz ná la ti tár gyai el adók. To -
váb bá el adó egy Re nault Megane sze -
mély gép ko csi is. 
Ér dek lõd ni a www.intergavel.hu li cit ol da -
lon le het, me lyen min den, az adott esz kö -
zök ál la po tá val, mé re té vel, tel je sít mé nyé -
vel kap cso la tos in for má ci ó kat meg ta lál -
hat nak.
Re giszt rá ció után li ci tál ha tó ak az esz kö -
zök.
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