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Ünnepiszentmiseafelújítotttemplomban

A hí vek szá zai vet tek részt azon a
szent mi sén, Nyár lõ rin cen, me lyet az
épí té sé nek 75. év for du ló ján és
Latheráni Ba zi li ka fel szen te lé sé nek
ün nep nap ján tar tot tak. A temp lom fel -
újí tá sát a na pok ban fe jez ték be.

No vem ber 9-én, szom ba ton a tíz
óra kor kez dõ dõ szent mi sén ál dot ta
meg Dr. Bá bel Ba lázs Ka lo csa-Kecs -
ke mé ti Fõ egy ház me gye ér se ke a fel újí -
tott temp lo mot. Mi vel a he lyi plé bá nos
Dr. Esiobu Anayo Augustus (Ágos ton)

atya Ni gé ri á ból szár ma zik, az ün nep -
ség re meg hív ta or szá ga nagy kö vet ét is,
hogy ve gyen részt a szer tar tá son. A
nagy kö vet el fo gad ta a meg hí vást.

Az egy ház köz ség 11.6 mil lió fo rin -
tot nyert a temp lom fel újí tá sá ra. A
mun ká la tok hoz szep tem ber ben kezd -
tek hoz zá és ok tó ber vé gé re be is fe jez -
ték. Kö szön he tõ ez a he lyi vál lal ko -
zók nak, akik sa ját gé pe ik kel se gí tet tek
a mun ká la to kat. A hí võk ado má nyok -
kal és két ke zi mun ká juk kal já rul tak

hoz zá, hogy mi nél ha ma rabb ké szen
le gyen a temp lom. Jó té kony sá gi bált is
szer vez tek, amin kö zel há rom szá zan
vet tek részt. Az on nan be folyt be vé tel
nagy ban hoz zá já rult a temp lom fel újí -
tá si mun ká i nak anya gi tá mo ga tá sá hoz.
A te le pü lés pél da ér té kû ös  sze fo gá sa és
ada ko zó kész sé ge ered mény re ve ze tett,
mert óhaj tott vá gyuk 1938 után 2013-
ban új ra meg va ló sult, és temp lo muk
haj da ni fé nyé ben pom pá zik.

(Folytatás a 3. oldalon)
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Avasútontúlirészenislesz
szennyvízcsatorna

Az ön kor mány zat a Gksz-1 öve zet, a
vas úton tú li rész, csa tor ná val tör té nõ el lá tá -
sá ra tár gya lá sos aján lat té te li fel hí vást tett
köz zé, mely re a Simplex Épker Kft. ka pott
meg hí vást. A be adott aján la tot a bí rá ló bi -
zott ság ér té kel te és meg ál la pí tot ta, hogy
sem mi olyan ki zá ró ok nem sze re pel, ami
mi att ér vény te len len ne. Ép pen ezért az ön -
kor mány zat, mint aján lat ké rõ, a Simplex
Épker Kft-vel foly tat tár gya lást a Gksz-1
öve zet szenny víz csa tor na-há ló za tá nak ki vi -
te le zé sé vel és ter ve zé sé vel kap cso lat ban.

Kisajátításthelyettesítõadásvétel
A ke rék pár út nyom vo na lát érin tõ hét in -

gat lan rész még a Nem ze ti Föld alap ke ze zõ
Szer ve zet tu laj do ná ban van. Dr. Csernus Ti -
bor ügy véd el in dí tot ta az in gat la nok ki sa já tí -
tá sát he lyet te sí tõ adás vé tel ét, mely nek ke re -
té ben meg tör tént a te rü le tek ér ték becs lé se. A
hét in gat lan ös  szes te rü le te egy hek tár 3000
m2, a fel aján lott vé tel ár pe dig 1.557.942 fo -
rint. Mi vel köz ér de kû cél ról van szó, az ön -
kor mány zat a ki sa já tí tást he lyet te sí tõ adás -
vé tel ker té ben kí ván ja a te rü le tek tu laj don jo -
gát meg sze rez ni, amen  nyi ben az NFA a fel -
aján lott vé tel árat el fo gad ja. 

Szociálistûzifaarászorulóknak
Eb ben az év ben is le he tõ ség van ar ra,

hogy szo ci á lis cé lú tû zi fa vá sár lás hoz kap -
cso ló dó ki egé szí tõ tá mo ga tás igé nyel jen az
ön kor mány zat. Er re öt ezer fõ alat ti te le pü lé -
sek nyújt hat nak be igényt. A tá mo ga tá si
igény ke mény és lágy lom bú tû zi fá ra ad ha tó
be. A ke mény fa 12.000,- Ft/er dei m3+Áfa,
míg a lágy fa 6.800,- Ft/er dei m3+Áfa ösz -
 szeg be ke rül. A tá mo ga tás fel té te le, hogy az
ön kor mány zat vál lal jon ön részt, mely nek
mér té ke ke mény fa ese tén 2.000,- Ft/er dei
m3+Áfa, lágy fa es tén 1.200,- Ft/er dei
m3+Áfa. Az igé nyelt mennyi ség mér té ke
függ a 2013. ja nu ár-már ci us hó nap ban la kás -
fenn tar tá si tá mo ga tás ban ré sze sü lõk szá má -
tól, mely Nyárlõrinc ese té ben 35 fõ volt. En -
nek függ vé nyé ben el lá tot tan ként ke mény fá -
ból 2m3, lágy fá ból 3m3 igé nyel he tõ. Így az
el lá tot tak függ vé nyé ben 105m3 lágy fát je -
lent, ami hez az ön kor mány zat nak 160 ezer
fo rint ön erõt kell biz to sí ta ni. A kép vi se lõk
ja va sol ták a szo ci á lis cé lú tû zi fa vá sár lá sá -
hoz a tá mo ga tá si igény be nyúj tá sát, mely hez
az ön erõt az ál ta lá nos tar ta lék ter hé re biz to -
sít ja az ön kor mány zat.

TámogatásMikulásünnepségre
Az óvo dá sok és is ko lá sok ré szé re a Mi -

ku lás ün nep sé gen meg tar tott ze nés, jel me zes
ad ven ti mû sort a tes tü let az el múlt évek ben
is tá mo gat ta. Eb ben az év ben negy ven öt ezer

fo rint tal tá mo gat ja az ön kor mány zat a prog -
ra mot.

SegíteniakarnakaVasútutcaiépületen
Mik lós Zol tán Vas út ut cai la kos ké rés sel

for dult az ön kor mány zat hoz, hogy a mel lék -
épü let ben la kó szü lei há zát az ön kor mány zat
se gít sen fel újí ta ni, mert na gyon rossz ál la -
pot ban van. A Vas út u. 78. szám alat ti in gat -
lan mel lék épü let ének la kás cél já ra va ló al -
kal mas sá gá nak meg ál la pí tás ra az ön kor -
mány zat fel kér te a Kecs ke mé ti Já rá si Hi va tal
Épí tés ügyi Osz tá lyát. 

A hi va tal kö te lez te Mik lós Zol tánt és el -
vált fe le sé gét - az in gat lan tu laj do no sa it -
hogy az élet ve szé lyes sé vált épü let hasz ná la -
tát szün tes sék meg. To váb bá hogy az érin tett
épü let ré sze ket - te tõ szer ze tet, be sza kadt fö -
dém, és rész ben ki dõlt hát só fa la zat - ál lít sák
hely re oly mó don, hogy az a to váb bi ak ban az
ál lé kony sá got, az éle tet és egész sé get, a köz-
és va gyon biz ton sá got ne ve szé lyez tes se. Er -
re a tu laj do no sok két hó na pot kap tak. Pap
Sán dor pol gár mes ter úgy vé le ke dett, is mer ve
Mik lós Zol tán anya gi hely ze tét, hogy az épü -
let fel újí tá sát nem tud ja vál lal ni, ezért az ön -
kor mány zat nak kel le ne se gít sé get nyúj ta ni.
Az anyag költ ség ös  sze ge kö rül be lül 700 ezer
fo rint len ne, és ek ko ra nagy ság ren dû len ne a
mun ka bér is. Az épü let hely re ál lí tá sá ban
köz re mû köd ne az ön kor mány zat szak ér te -
lem mel ren del ke zõ köz hasz nú fi zi kai ál lo -
má nya. Hajagos An tal azt kér te, hogy vizs -
gál ják meg an nak le he tõ sé gét, hogy az in gat -
lan fel újí tá sá hoz szük sé ges ös  szeg ere jé ig a
jel zá log jog be jegy zés re ke rül jön. Vas Il di kó
azon a vé le mé nyen volt, hogy az épü let fel -
újí tá sá ban se gí te ni kell, de ak kor ke rül jön rá
a ház ra az ön kor mány zat jel zá log jo ga.
Zayzon Jenõné jegy zõ vá la szá ban el mond ta,
hogy a hi va tal meg vizs gál ja a jel zá log jog be -
jegy zé sé nek le he tõ sé gét, és ezek után meg ál -
la po dást köt a tu laj do no sok kal. Ja va sol ta,
hogy a kép vi se lõ-tes tü let fen ti ek te kin te té -
ben, ké sõbb hoz za meg dön té sét. A ja vas la tot
el fo gad ta a tes tü let.

Rendeletafilmforgatásról
A film for ga tá si cé lú köz te rü let sza bá lya -

i ról szó ló ren de let meg al ko tá sá ról dön tött a
kép vi se lõ-tes tü let. A ren de let meg al ko tá sa
kö te le zõ, en nek el mu lasz tá sa tör vény sér tõ
ma ga tar tás nak mi nõ sül. A ren de let ha tá lya az
ön kor mány zat tu laj do ná ban ál ló köz te rü let
film al ko tás for ga tá sa cél já ból va ló igény be -
vé te lé re ter jed ki. Né hány fon to sabb do log a
ren de let bõl. A köz te rü let hasz ná ló ja kö te les
az igény be vett te rü le tet és an nak köz vet len
kör nyé két fo lya ma to san tisz tán tar ta ni, a sze -
mét el szál lí tá sá ról gon dos kod ni. Kö te les to -
váb bá a te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük sé -

ges do ku men tu mo kat a hely szí nen tar ta ni és
azo kat el len õr zés ese tén ké rés re fel mu tat ni.
A köz te rü let hasz ná la tá ért dí jat kell fi zet ni.
Nem kell dí jat fi zet ni: ok ta tá si, tu do má nyos,
is me ret ter jesz tõ té má jú, film mû vé sze ti ál la -
mi fel sõ ok ta tá si kép zés ke re té ben ké szü lõ
film al ko tá sok for ga tá sá hoz szük sé ges köz te -
rü let-hasz ná lat ese té ben.

MásleszaSágváriésazÚttörõutcaneve
Papp Sán dor pol gár mes ter ar ról tá jé koz -

tat ta a kép vi se lõ-tes tü le tet, hogy az ön kor -
mány za ti tör vény sze rint a köz te rü let, il let ve
köz in téz mény nem vi sel he ti olyan sze mély
ne vét, aki a XX. szá za di ön kény ural mi po li -
ti kai rend sze rek meg ala po zá sá ban, ki épí té sé -
ben vagy fenn tar tá sá ban részt vett, vagy
olyan ki fe je zést vagy olyan szer ve zet ne vét,
amely a XX. szá za di ön kény ural mi po li ti kai
rend szer re köz vet le nül utal. Nyárlõrinc ese -
té ben ez két ut cát érint, a Ságvári és az Út tö -
rõ ut cá kat. Az ön kor mány za ti ren de let sze -
rint tár sa dal mi egyez te tés re kell bo csá ta ni a
köz te rü let el ne ve zé sé nek meg vál toz ta tá sát.
Eh hez azon ban idõ re van szük ség ah hoz,
hogy a két ut cá ban lé võ la ko sok vé le mé nyét
ki kér jék. Ezt kö ve tõ en fog ják a kép vi se lõ-
tes tü let elé ter jesz te ni a köz te rü let el ne ve zé -
sé nek meg vál toz ta tá sát.

Változikazalapítóokirat
Mó do sí tás ra ke rült a lakiteleki Szi vár -

vány Óvo da és Böl csõ de, ala pí tó ok ira ta,
ami hez a nyárlõrinci óvo da is tar to zik. A mó -
do sí tás oka, hogy az óvo da fel újí tá sá val egy
új cso port szo ba ke rült ki ala kí tás ra, és így 25
fõ vel több gyer mek el lá tá sa ol dó dik meg
Lakiteleken. Ezt a lét szám nö ve ke dést kell az
ala pí tó ok irat ban át ve zet ni. En nek meg fe le -
lõ en Lakiteleken hét cso port ban 175, Nyár -
lõ rin cen há rom cso port ban 75, Tiszaugon pe -
dig egy cso port ban 25 gyer mek ré sze sül het
óvo dai el lá tás ban.

Egyvédõnõikörzetmarad
A Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal

Já rá si Nép egész ség ügyi In té ze te tá jé koz tat ta
az ön kor mány za tot, hogy a vé dõ nõi kör ze tek
te rü let ha tá ra i nak fe lül vizs gá la ta fo lya mat -
ban van. A vizs gá lat za var ta lan le bo nyo lí tá sa
ér de ké ben azt kér ték, hogy Nyárlõrinc is te -
kint se át, hogy a köz ség ben va la men  nyi kör -
zet ha tá ra i nak ki je lö lé se meg tör tént-e, a pon -
to sí tott ha tá rok meg je lö lé sé vel. Mi u tán
Nyár lõ rin cen egy vé dõ nõ van, a köz ség
egész köz igaz ga tá si te rü le te hoz zá tar to zik,
így több kör zet ki ala kí tá sá ra nincs szük ség.
Zayzon Jenõné jegy zõ azt ja va sol ta a kép vi -
se lõ-tes tü let nek, hogy a vé dõ nõi kör ze tet egy
kör zet tel, Nyárlõrinc köz ség egész köz igaz -
ga tá si te rü le té re ki ter je dõ en ál la pít sa meg. A
kép vi se lõk el fo gad ták a ja vas la tot.

Atestületiülésrõljelentjük
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Ünnepiszentmiseafelújítotttemplomban
Foly ta tás az el sõ ol dal ról.

Bá bel Ba lázs ér sek a szent mi sén
azt mond ta, hogy a hit épí ti fel a
temp lo mo kat. Hí võ em be rek ada koz -
tak 75 év vel ez elõtt, hogy fel épül jön
a temp lom az egy ko ri Koháry-
Szentlõrincen és most is, hogy meg -
újul jon Nyár lõ rin cen. A szent mi sé re
mint egy hu szon öt za rán dok gya log
ér ke zett La ki te lek rõl, akik az ün nep -
ség után to vább in dul tak Szent ki rály -
ra, majd pe dig vis  sza Lakitelekre.
Út köz ben mint egy har min can csat la -
koz tak hoz zá juk hosszabb rö vi debb
idõ re. Bá bel Ba lázs ér sek ti zen ki lenc
he lyi fel nõtt fi a talt ré sze sí tett a bér -
má lás szent sé gé ben. 

Az ün ne pi szent mi se al kal má val
je lent meg a "Ké szen van a tor nyos
temp lom. Di csér tes sék a Jé zus!" cí -
mû ki ad vány, ami a temp lom épí té sé -

nek tör té ne tét dol goz za fel 1912-tõl
1938-ig, a 75. ju bi le u mi év em lé ké re.
A tör té ne ti mun ka szer zõ je Hajagos
Csa ba le vél tá ros, a Ma gyar Nem ze ti

Le vél tár Bács-Kis kun Me gyei Le vél -
tá rá nak mun ka tár sa, aki Nyár lõ rin -
cen él. 

Sz.T.

Sajtóközlemény
NyárlõrincKözségÖnkormányzata

IntegráltKözösségiésSzolgáltatóTérkialakítása
2013.szeptember23.

A Föld mû ve lé si és Vi dék fej lesz té si
Mi nisz té ri um a 112/2009. (VIII. 29.)
FVM ren de le te lap ján az Eu ró pai Me -
zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból
nyúj tan dó, a vi dé ki gaz da ság és la kos -
ság szá má ra nyúj tott alap szol gál ta tá -
sok kö ré ben az in teg rált kö zös sé gi és
szol gál tat tér ki ala kí tá sá ra és mû köd -
te té sé re igény be ve he tõ tá mo ga tás ból
net tó 52 517 102 Ft pá lyá za ti tá mo ga -
tást nyert az ön kor mány za tunk épü let
fel újí tás ra, bõ ví tés re és esz köz be szer -
zés re. E ren de let sze rin ti tá mo ga tás
cél ja az in teg rált kö zös sé gi és szol gál -
ta tó tér inf rast ruk tu rá lis ki ala kí tá sá -
nak, amely nek ered mé nye ként hoz zá -
fér he tõ vé vál nak a vi dé ki te le pü lé sek
élet mi nõ sé gét ja ví tó kö zös sé gi, kul tu -
rá lis, köz mû ve lõ dé si, szo ci á lis, egész -
ség ügyi, üz le ti, in for má ci ós, kom mu -
ni ká ci ós, ad mi niszt ra tív és egyéb
szol gál ta tá sok.

A ki ala kí tás ra ke rült Nyárlõrinc In -
teg rált Kö zös sé gi és Szol gál ta tó Tér -
ben (Dó zsa György ut ca 9.) le he tõ ség

nyí lik if jú ság fej lesz té si fel ada tok el lá -
tá sá ra, if jú sá gi kö zös sé gi prog ra mok
szer ve zé sé re, fi a ta lok kö zös sé gi szer -
ve zõ dé sé nek és rész vé tel ének tá mo ga -
tá sá ra, if jú sá gi in for má ci ós pult mû -
köd te té sé re. A la kos ság és a vál lal ko -
zá sok in for má ci ó hoz va ló hoz zá ju tá -
sá nak elõ se gí té sé re, kö zös sé gi in for -
má ci ós hoz zá fé ré si pont
(eMagyarország pont) ke rült ki ala kí -
tás ra. A köz sé gi könyv tár is kor sze rû,
tá gas te rem be ke rült. Gyer mek fog lal -
koz ta tó, gyer me ke ket fej lesz tõ prog -
ra mok szá má ra ba ba-ma ma klu bot
hoz tunk lét re. A te le pü lé sen el ér he tõ
egész ség fej lesz té si prog ra mok szá mát
nö vel jük, a prog ra mok kö zött sze re -
pel nek majd elõ adá sok, vi lág nap okon
szer ve zett ese mé nyek, vér adás, tü dõ -
szû rés. Fog lal koz ta tá si in for má ci ós
pont mû köd te té sé re le he tõ sé get is te -
rem tet tünk.

A ki vi te le zés meg kez dé se 2013.
jú ni us 13. volt, a Zsigó és Tár sa Kft.
vé gez te ki vá ló mi nõ ség ben az épí té -

sze ti mun ká -
kat, az in for -
ma ti kai esz -
köz  be  s ze r  -
zést az Art-
Te le com Kft.
nyer te és
2013. szep -
tem ber 18-án
épí tet te ki az
in for ma ti kai rend szert. A bú to ro kat a
Bellart Bt. ké szí tet te. 2013. ok tó ber
23-án ün ne pé lyes ke re tek kö zött hi va -
ta lo san is meg nyit ja ka pu it a
Nyárlõrinc In teg rált Kö zös sé gi és
Szol gál ta tó Tér. A nyit va tar tás meg te -
kint he tõ a www.nyarlorinc.hu hon la -
pon, il let ve a hely szí nen ki füg gesz tett
táb lán.
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A szülõkhöz intéztünk kérdéseket,
azzal kapcsolatban, hogy õk hogy
látják, hogyan indult a 2013-as 2014-es
tanév az elsõ osztályban. A
véleményüket alább olvashatják.

Hosszas várakozás után végre
elérkezett a várva-várt iskolakezdés.
Luca már nagyon izgatott volt, vajon
kikkel fog egy osztályba járni, ki lesz a
padtársa, a tanító nénije. Bevallom én
is. Szülõként elõször éltem meg ezt az
élményt.

A nagy napon némi aggodalommal
és meghatottsággal követtem a sok -
nemrég még óvodás - kis gyereket,
amíg a nagyok és a tanító nénik
átkísérték õket az évnyitóra. Az
ünneplõbe öltözött kisdiákok izga-
tottságtól remegõ lábakkal léptek be az
iskola aulájába, ahol a 3. osztályosok
kedves mûsorral fogadták õket. Judit
néni, mint egy tyúkanyó vette szárnyai
alá az 1/B osztály kiscsibéit.

Ahogy teltek a napok, Luca egyre
izgatottabban számolt be az aznap
megszerzett piros pontokról, újabb és
újabb élményekrõl, ismeretekrõl.

A napokban nyílt nap keretében mi
szülõk is részesei, fül-és szemtanúi
lehettünk, hogy a tanító néni és gyako-
rnoka Adri hogyan navigálják gyer-
mekeinket Betû és Számország
útvesztõiben. Nagyon nagy élmény
volt számunkra, segítségükkel pár
órára mi is újra elsõs kisdiáknak
érezhettük magunkat. Köszönjük
szépen!

Szeles-Németh Ildikó

Az idei iskolakezdés rutinosan
indult nálunk, bízva az elõzõ évek
tapasztalatában, negyedik gyermekem
kezdte meg most az elsõ osztályt.

Azért elkelt a nagyobb testvérek
biztatása: majd meglátod, jó lesz az
iskola. A gyerekek pár nap alatt
beilleszkedtek az iskola rendjébe és
otthonosan mozogtak a nagyobbak
között. A tanító néni leleményesen
"vonatos kirándulásokon" vezeti õket
Betûország kanyargós ösvényein, amit
mi, szülõk is láthattunk a november 20-
i nyílt napon. Vidám mondókákkal,
énekekkel színesített óráknak lehettünk
részesei. Játszva, de gyors tempóban

haladnak egyre beljebb Betûországban,
építgetve maguknak a piros pontokért
szerzett téglákból a tudás várát. Idén
sem csalódtam az iskolában. A tan-
testület a tõlük megszokott, kiváló
munkát végzi most is, nyugodtan bíz-
zuk gyermekeinket rájuk!

Polyák Balázsné

Amint egy elsõs édesanya félve
engedi óvodából iskolába gyermekét,
mi is egészséges izgalommal vágtunk
neki a szeptembernek. Az általunk
elgondoltnál sokkal jobban viseli
Zsombor fiunk a változást, ami a tanító
néni játékos foglalkozásának,
türelmének és a sok ismerõs arcnak is
köszönhetõ, ami mindenképp elõnye
egy kis közösségnek.

Az iskolában a szabadidõs sportok
ideje is jól beosztott. Köszönjük
Pénzváltó Istvánnak már az óvodában
megkezdett munkáját, a sok edzést és
focimeccset, amit tovább folytathatnak
a gyerekek az iskolában, hetente két
alkalommal. Bármilyen kérdéssel,
kéréssel fordulhatunk az iskola dolgo-
zóihoz, igyekeznek segítségünkre
lenni. Köszönet érte ezúton is!         

Szénási Edina

2013. november 20-a számomra
emlékezetes nap. Az 1B osztály nyil-
vános próbatétele, elõttünk, szülõk
elõtt zajlott. Egy máris összeszokott kis
közösség, - ki gondolta volna - hiszen
két és fél hónappal ezelõtt még nem
igazán tudta senki, hogyan is fog ez az
év elkezdõdni. Élmény volt végig nézni
a tornaórát, fegyelmezettség, ügyesség,

kitartás és mindez alig hét éves gyer-
mekektõl. Majd matematika óra
következett. A köszönés után egy-két
ének, ami játékosan vezette be az
amúgy makacs számok világába a lát-
szólag cseppet sem izguló nebulókat.
Azért írom, hogy látszólag, mert Gréti
elárulta, õ igenis izgult. De rajta nem
csodálkozom. Aki ismeri, tudja, nem
egy könnyen megnyíló kisember. Azt
viszont én árulom el, imádja az iskolát,
a tanulást, de ehhez kell egy tanító
néni, aki nap, mint nap utat mutat, kell
egy iskola, ahová örömmel megy.

Köszönet ezért a délelõttért. Ha
osztályozhatnék, jelest adnék Judit
néninek, Levente bácsinak és az 1/B
lelkes kis csapatának.

Györgyné Mózes Tünde

Mint minden végzõs kis óvodás,
Enikõ is nagy izgalommal várta az
iskolát. Kíváncsisága már a nyár elején
elkezdõdött, így nõvérét számtalan
kérdéssel bombázta. Érdeklõdése sem-
mit nem csökkent. A mai napig nagy
szeretettel jár iskolába, hisz a tanulás
mellett a délutáni foglalkozásokon is
megtalálta magának a megfelelõ
elfoglaltságokat, legyen ez sport,
mûvészet vagy játék. Jó kedvéhez
hozzá tartozik, hogy a tanító nénivel
már elsõ pillanatban kialakult a szim-
pátia és bizalom, az osztályon belül
pedig gyorsan barátokra lelt.

Ez számomra is megnyugtató.
Fontosnak tartom, hogy a tudás megsz-
erzése mellet gyermekem jól érezze
magát, egy szóval "élje" az iskolát.

Sutusné Hamar Erika

Megkérdeztükaszülõket
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Nem tud nám el dön te ni, ki vár ta job -
ban a nyílt na pot. Mint szü lõ, na gyon
kí ván csi vol tam, ho gyan vi sel ke dik az
el sõ söm" az is ko lá ban, õ pe dig örült,
hogy al kal ma lesz meg mu tat nia ma gát
ne künk. Mi vel az nap "nagy cso por to -
som nak" szin tén nyílt nap ja volt az
óvo dá ban, így az is ko lai el sõ két órá ról
le ma rad tam. Nagy szü net ben fér jem
büsz kén szá molt be a test ne ve lés és a
ma te ma ti ka óra rész le te i rõl, majd vál -
tot tuk egy mást a két in téz mény ben.

Csön ge tés után "Osz tály vi gyázz!",
és el kez dõ dött a ma gyar óra. Mo so -
lyog tam, mint ha én is új ra is ko lás let -
tem vol na, az zal a bol dog tu dat tal, en -
gem most nem szó lí ta nak ki fe lel ni. Kí -
ván csi an für kész tem fi am ar cát, és vég -
te le nül elé ge dett vol tam, mert egy ér tel -
mû en lát szott, õ itt jól ér zi ma gát. Az
már csak ké sõbb tu da to so dott ben nem,

mi lyen ügye sen vet te ki a ré szét az órai
fel ada tok ból. El néz tem, hogy a ta ní tó
né ni mi lyen hi he tet len ér zék kel ke ze li a
kü lön bö zõ gye re ke ket. Két hó nap el tel -
té vel min den ki hez van már "kul csa",
le gyen az csin ta lan, szer te len, egy ki -
csit vis  sza hú zó dóbb, vagy a ta nu lás
iránt ke vés bé ér dek lõ dõ ne bu ló.

A ne gye dik óra vé gé re szin te ki vé tel
nél kül min den kis di ák el fá radt. És még
nem volt vé ge a nap nak. Ének óra után
még gra fi ka is volt. Be fész kel te ma gát
a ké tely a fe jem be, nem sok ez egy el -
sõ osz tá lyos nak? A Ka to na Gim ná zi -
um ban egy élet re meg ta nul tam: "Te her
alatt nõ a pál ma". De ez más, most az
én kis fi am ról van szó! Az tán gyor san
el hes se get tem ma gam tól eze ket a gon -
do la to kat, mi vel, mint az ok ta tás ban já -
rat lan szü lõ, ezen úgy sem tu dok vál toz -
tat ni. Örü lök, mert meg bi zo nyo sod hat -

tam ar ról, amit szep tem ber óta csak sej -
tet tem, hogy a fi am jó ke zek ben van.
Hol nap már csak má sod kéz bõl ka pok
in for má ci ót az is ko lai élet rõl.

- Mi tör tént ma ve led? - Sem mi kü -
lö nös. - Mi volt az ebéd? Már nem em -
lék szem. Me he tek ját sza ni?

Ha la si Bet ti

Kö szön jük a szü lõk nek, pe da gó gu -
sok nak, hogy el fo gad ták a meg hí vá -
sun kat a nyílt ta ní tá si nap ra! Ez a nap
an  nyi ban volt kü lön le ges, hogy ven dé -
gek jöt tek-men tek, be pil lan tot tak az
éle tünk be, mi pe dig tet tük a dol gun kat,
mint más kor. Re mél jük azon túl, hogy
min den ki jól érez te ma gát, a dél elõtt
sok ta nul ság gal is szol gált! 

Bí ró Ju dit és Lerner Le ven te

Országoslábtoll-labdaverseny
Nyárlõrincen

2013. no vem ber 23-án, Bu da pes -
ten, "A vég tag hi á nyos gyer me ke kért"
Ala pít vány ál tal szer ve zett Dr. Lénárt
György em lék díj ver se nyen Seres
Csenge 2. osz tá lyos ta nu ló Elõ adói
ka te gó ri á ban és Kép zõ mû vé sze ti ka -
te gó ri á ban el sõ he lye zést nyert.

2013. no vem ber 18-án,
Lakiteleken, az Eöt vös Is ko la Anya -
nyel vi He té nek Szép ol va só Ver se -
nyén GödényKata 2. osz tá lyos ta nu -
ló har ma dik he lye zést nyert.

Gra tu lá lunk a kis di á kok nak!

SikeresmásodikosztályosokArany-ésezüst
okleveletkaptak
azóvodások

Te het ség gon do zás ke re té ben,
2013. no vem ber 12-én meg hí vást kap -
tunk Kunszentmárton egyik óvo dai in -
téz mé nyé be, me se mon dó ver seny re.
Óvo dánk ból két gyer mek kel vet tünk
részt az ese mé nyen. 

A ven dég vá ró óvó nõk ked ve sen fo -
gad tak, min den ben a se gít sé günk re
vol tak.  A ki csik, igé nye sen be ren de -
zett szín té ren ad hat ták elõ me sé i ket. A
vá ra ko zó gyer me kek kü lön bö zõ he lyi -
sé gek ben játsz hat tak, ehet tek vagy
ked vük sze rint mo zog hat tak a tor na -
szo bá ban ki ala kí tott aka dály pá lyán. 

Har minc egy kí ván csi, me sét ki vá -
ló an elõ adó óvo dás sze rep lé se után ke -
rült sor az ered mény ki hir de té sé re.
Nyárlõrincrõl, a kö zép sõs Németh
Panka: a Kis ka kas gyé mánt fél kraj -
cár ja cí mû me sét vá lasz tot ta, mel  lyel
ezüst ok le ve let nyert. A nagy cso por tos
DányiZsófi: A há rom pil lan gó me sé -
jét ad ta elõ, Õ az arany ok le ve let hoz ta
el. A gye re kek igé nyes könyv ju tal mat
is kap tak.

Gra tu lá lunk ne kik cso dá la tos tel je -
sít mé nyük höz, büsz kék va gyunk rá -
juk.

Moh ácsi Gézáné óvó nõ

No vem ber 9-én reg gel tõl ké sõ es -
tig né pes gye rek se reg nyüzs gött a tor -
na csar nok kör nyé kén.  Kö zü lük vi -
szont csak tí zen vol tak nyárlõrinciek.
A töb bi ek bu szok kal, au tók kal ér kez -
tek. Vol tak, akik több mint négy órát
utaz tak, hogy itt le hes se nek. 

Hét egye sü let 101 ver seny zõ je
gyûlt ös  sze a ha gyo má nyos Ti ni Ku pa
Gyer mek- és Ser dü lõ Or szá gos Láb -
toll-lab da ver se nyün kön. Szepetnek,
Nagy ka ni zsa, Cserszegtomaj,
Tápióbicske, Pusz ta szer, Újszász és
Nyárlõrinc csa pa tai ver seng tek egy -
más sal. A sport ág leg fon to sabb ha zai
után pót lás bá zi sai kép vi sel tet ték ma -
gu kat. A láb toll-lab dá zás idén ün nep li
20 éves ma gyar or szá gi szü le tés nap -

ját. 1993. má jus 29-én, Csil le bér cen
ren dez ték az el sõ ver senyt, ame lyen a
bu da pes ti, sarudi és újszászi gye re kek
mel lett Nyárlõrinc is je len volt.  A
sport ág az el telt két év ti zed alatt je -
len tõs fej lõ dé sen ment ke resz tül.  Az
eu ró pai me zõny ben évek óta ma gyar
do mi nan cia jel lem zõ, de a láb toll-lab -
da õs ha zá já ban ren de zett ok tó be ri vi -
et ná mi vi lág baj nok sá gon a nem ze tek
rang so rá ban Vi et nám és Kí na mö gött
meg szer zett har ma dik hely is jól mu -
tat ja a ho ni me zõny erõs sé gét. Ne -
künk je len leg csak gyer mek kor cso -
por tú ver seny zõ ink van nak, õk is még
a kor osz tály fi a tal jai kö zé tar toz nak.
A ver se nyen az egye sü le ti pont ver -
senyt az Újszászi VVSE nyer te. 
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Nyárlõrinc kul tu rá lis éle té ben egy
újabb fon tos mér föld kõ adó dott, ami -
kor Ramháb Má ria a Bács-Kis kun
me gyei Ka to na Jó zsef Könyv tár igaz -
ga tó ja meg ke res te Pap Sán dor pol gár -
mes ter urat, hogy sze ret nék no vem ber
19-i szak mai kon fe ren ci á juk zá rá sát a
Nyálõrinci In teg rált Kö zös sé gi és
Szol gál ta tó Tér ben tar ta ni. Pap Sán -
dor öröm mel fo gad ta el a fel ké rést és
tárt ka rok kal vár tuk a kül dött sé get,
hisz rit ka al ka lom egy ilyen ese mény
bár mely te le pü lés éle té ben.

Az egész or szág szin te ös  szes me -
gyei könyv tár ve ze tõ je, igaz ga tó ja el -
jött Nyír egy há zá tól Za la eger sze gig,
hogy meg te kint se a nyárlõrinci
könyv tárt és a mû ve lõ dé si há zat
(IKSZT-t).

A ven dé ge ket elõ ször a te le pü lés
el sõ em be re Pap Sán dor kö szön töt te a
könyv tár ban. El mond ta, nagy meg -
tisz tel te tés, hogy min ket vá lasz tot tak
a szám ta lan Bács-Kis kun me gyei te le -
pü lés kö zül eb bõl az al ka lom ból,
majd rö vi den be mu tat ta Nyárlõrinc
tör té nel mét, gaz da sá gát, va la mint az
IKSZT meg va ló sí tá sá nak út ját.

Ez után Ramháb Má ria, a Ka to na
Jó zsef Könyv tár igaz ga tó ja be szélt a
ven dé gek hez. Ki emel te, hogy csak
na gyon ke vés he lyen tud meg va ló sul -
ni egy ilyen komp lex, több funk ci ós és
egyút tal köz pon ti he lyen el he lyez ke -

dõ épü let, amely szám ta lan le he tõ sé -
get rejt ma gá ban. Hoz zá fûz te, hogy az
épü let lét re jöt te mind két fél ér de me
és egy olyan le he tõ sé get hasz nált ki a
te le pü lés, amely nek el sza lasz tá sa sok
éves hát rán  nyal járt vol na, hisz két sé -
ges, hogy akad nak-e a kö zel jö võ ben
ha son ló pá lyá za ti le he tõ sé gek.

Vé gül Jokhel Ár pád IKSZT me ne -
dzser mu tat ta be a könyv tá rat a gye -
rek sa rok tól kezd ve a szá mí tás tech ni -
ka sa ro kig. Emel lett rész le te sen be -
szélt a könyv tár éle té ben be kö vet ke -
zett ed dig vál to zá sok ról és a
Nyárlõrinci IKSZT elõtt ál ló ki ak náz -
ha tó le he tõ sé gek rõl, va la mint a jö võ -
be ni ki sebb-na gyobb ter vek rõl. A lá -
to ga tók ér dek lõd ve hall gat ták vé gig a

be szé de ket és nem rej tet ték vé ka alá,
hogy mind egy tõl egyig el van nak ra -
gad tat va az épü let tõl, kü lö nö sen a
könyv tár tól, mind fel sze relt sé gét,
mind ki ala kí tá sát te kint ve.

A ven dég lá tást kö ve tõ en Ramhab
Má ria kü lön kö szön tet mon dott min -
de nért, majd re mé nyét fe jez te ki,
hogy Nyárlõrinc és a Ka to na Jó zsef
Könyv tár kap cso la ta to vább fog még
a je len le gi kap cso la to kon túl is fej lõd -
ni. Mi meg kö szön tük a lá to ga tá su kat
és re mé nyün ket fe jez tük ki, hogy en -
nek az együtt mû kö dés nek, va la mint
Nyárlõrincnek a hír ne vét is szét vi szik
az or szág ban és egy kö ve ten dõ min ta
le het más te le pü lé sek szá má ra.

Jokhel Ár pád

Nyárlõrincrelátogattakamegyeikönyvtárigazgatók

Mindenszentekünnepeéshalottaknapja
No vem ber el se je min den szen tek

ün ne pe, no vem ber 2-a pe dig a Ha lot -
tak nap ja a ke resz tény vi lág ban. Min -
den szen tek Ma gya ror szá gon 2000 óta,
fél év szá zad után is mét mun ka szü ne ti
nap.

Nincs olyan em ber a föl dön, aki nek
ne len ne el hunyt hoz zá tar to zó ja. Leg -
töb ben no vem ber el se jén ke re sik fel a
te me tõ ket, ahol kö ze li hoz zá tar to zó ik,
ro ko na ik, ba rá ta ik, is me rõ se ik alusz -
 szák örök ál mu kat. Ko szo rút, vi rá got
he lyez nek el sír juk nál és val lá si fe le -
ke ze tek tõl füg gõ en gyer tyát is gyúj ta -
nak. 

A szo kás hoz kap cso ló dó né mely

né pi hi e de lem sze rint en nek az a cél ja,
hogy a vi lá gos ban a "vé let le nül ki sza -
ba dult lel kecs kék" új ra vis  sza ta lál ja -
nak a ma guk sír já ba, ne kí sért se nek, ne
nyug ta la nít sák az élõ ket. Azért kell
meg szé pí te ni ilyen kor a sí ro kat, hogy
a ha lot tak szí ve sen ma rad ja nak lak -
hely ük ben.

A nyárlõrinci te me tõ ez út tal is vi rá -
gok kal, gyer tyák kal és mé cse sek kel
volt te le. Ez nem új don ság, mert min -
den év ben így van. Az pe dig kü lön jó
ér zés, hogy a szov jet ka to nák sír ját
sem ha nya gol ják el. Va la ki min dig
gon dos ko dik ar ról, hogy ott is le gyen
vi rág és ég je nek a gyer tyák.
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2013. no vem ber 23. dél elõtt 11 óra.
Ki csit meg szep pen ve - mint a kis is ko -
lás ok - lép tek be a te rem aj ta ján az öt -
ven éves ta lál ko zó ra ér ke zett öreg di ák -
ok. Iz ga lom mal, men  nyit vál toz tunk,
va jon meg is mer jük-e egy mást en  nyi év
után. A ha tás nem ma radt el. Va ló ban
nem min den ki is mer te meg a má si kat. A
szer ve zõk kér ték, úgy fog lal junk he lyet,
ahogy ül tünk öt ven év vel ez elõtt. Elõ -
ször az el huny tak em lé ké nek adóz tunk,
és gyer tyát gyúj tot tunk. Az osz tály lét -
szá ma 25 fõ volt, hár man már el tá voz -
tak, a ta lál ko zón 15-en vet tünk részt.  A
ta ná rok kö zül De ák Má ria és Grosán
Pál volt je len. Bera Már ton, Besze Ve -
ro ni ka, Lövétei Jó zsef, Rácz At ti la igaz -
ga tó Steinakker Lajosné ehunytak. Fel -
ol va sás ra ke rült a 84 esz ten dõs Bera
Sán dor osz tály fõ nök le ve le. Egész sé gi
ál la po ta nem en ged te meg, hogy ilyen
hos  szú, fá rasz tó út nak te gye ki ma gát és
volt ta nít vá nya i val le gyen. Nem csak az
osz tály fõ nök ha tó dott meg a meg ke re -
sés kap csán, ha nem a di á kok is, ami kor
a kül dött le vél utol só so rai el hang zot -
tak: "Sze re tet tel és sok szor gon do lok
rá tok. Min den jót, egész sé ges, sze ren -
csés és bol dog to váb bi éve ket kí vá nok
az egy ko ri ked ves, fi a tal ko ri gye re ke -
im nek." A ró la kül dött fény ké pet ke -
zünk be tart va, hos  sza san néz tük. Elõ -

ször ta ná ra ink tá jé koz tat tak az el múlt
évek tör té né se i rõl. Utá na név sor sze rint
a di á kok. Egy kis bá to rí tó ha tá sá ra és a
fel szol gált sül tes tá lak után job ban
meg nyílt min den ki, ol dot tabb lett a
han gu lat. Egy más után ke rül tek elõ az
egy ko ri él mé nyek, szto rik. Egy más tól
kér dez tük: em lék szel-e még er re, meg
arra… Saj nos nem min den ki nek ju tott
eszé be min den. Ré gi fény ké pe ken, pró -
bál tuk fel is mer ni egy mást, nem min dig
si ke rült. Gyor san el telt a dél után, ta ná -
rok, öreg di á kok kö zel ke rül tünk egy -
más hoz. Es te fe lé egy szép nap em lé ké -

vel, él mé nye i vel el kö szön tünk egy más -
tól.

1963-ban vég zet tek név so ra: Bozsik
Ist ván, Far kas Amá lia, Far kas Fe renc,
L. Fa ra gó Jó zsef, Géró Fe renc,
Golovics Ilo na, Gyenes Mar git,
Herczeg György, Hor váth Já nos, Hor -
váth Jó zsef, H. Kiss Pál, Sváb Ko vács
An na, Markó Györ gyi, Mar sa Er zsé bet,
Mar sa Zol tán, Nagy End re, Nagy Mar -
git, Nagy Má ria, Nyúl Gyu la, Rácz Ist -
ván, Recs ki Sa rol ta, Salánki Im re, Sza -
bó Ju li an na, Százdi Lí dia, Var ga Lász ló.

Sza bó Györgyné

Félévszázadososztálytalálkozó

A moz gás kor lá to zot tak so ron kö vet -
ke zõ ös  sze jö ve tel ét, no vem ber 6-án a
fel újí tott és át adott mû ve lõ dé si ház ban
egy ze nés, mû so ros ren dez vény ke re té -

ben tar tot ták. A ta gok szép szám ban
meg je len tek. A meg hí vott ven dé gek kö -
zül, saj nos so kan nem tud tak el jön ni.

El fo gad ta meg hí vá sun kat a Moz gás -

kor lá to zot tak Bács-Kis kun Me gyei
Egye sü le té nek el nö ke Hanó Mi hály és
he lyet te se Laczkó Má tyás. Hanó Mi -
hály kö szön töt te a részt ve võ ket és el -
mond ta sa ját ver sét is. Ebé dig Né meth
Mihályné ked venc ver se i bõl ol va sott
fel, Hojsza Esz ti ke és Zsí ros Istvánné
ver se ket mond tak és vi dá man nó táz tak.
A fi nom ebéd után Se res Csen ge és
Hor váth Ré ka két-két ver set és egy kö -
zös éne ket ad tak elõ. Jokhel Károlyné
szin tén ver set mon dott. Tom bo la hú zá -
sig Fe ke te At ti la szó ra koz tat ta a ven dé -
ge ket, töb ben tánc ra is per dül tek. A
tom bo lán sok szép, ér té kes nye re mény
ta lált gaz dá ra. Min den ki jól érez te ma -
gát.

Sze re tet tel vár juk tag ja in kat de cem -
ber 4-i ös  sze jö ve te lünk re, aho vá a Mi -
ku lás is el lá to gat!

Zenés,mûsorosrendezvényttartottak



8. ol dal8. ol dal NyárlõriNci hír moN dó

Abékéscsabaikolbászfesztiválonjártunk

So kat hal lot tunk már er rõl az ese -
mény rõl, de mi még csak az idén tud -
tunk el jut ni, hogy meg néz zük. Mo to ros
tár sa ink egy ré sze már ta valy is részt
vett ezen az ese mé nyen. 17. al ka lom mal
ren dez ték meg, az Eu ró pa szer te is mert,
és nép sze rû gaszt ro nó mi ai ki ál lí tást.

Mi az utol só na pon, ok tó ber 27-én
men tünk, job ban mond va gu rul tunk.
Hét mo tor ral és egy au tós kí sé ret tel in -
dul tunk el va sár nap reg gel. Nem si et -
tünk, rá érõ sen, csak olyan öreg ura san
mo to roz tuk vé gig a tá vot, kis tan ko lós
pi he nõ ket tart va. Még dél elõtt meg ér -
kez tünk és kí ván csi an ve tet tük ma gun -
kat a for ga tag ba. Nem csa lód tunk Ilyen
fel ho za tal, ek ko ra te rü le ten, en  nyi prog -
ram mal, kós tol ni- és lát ni va ló val, mél -
tán ki vív ta a nem zet kö zi el is me rést is,
hát még a mi én ket. Azt se tud tuk mer re
men jünk, mit néz zünk, mit kós tol junk.
Az tán csak úgy az "or runk" után in dul -
tunk és nem bán tuk meg. Be ér tünk egy
ha tal mas nagy sá tor ba, ami te le volt pa -
kol va asz ta lok kal, pa dok kal. Ki to tóz tuk,
hogy biz to san itt is töl töt ték szom ba ton
a kol bászt. Azt a há rom ezer em bert va -
la ho va el kel lett he lyez ni. Ugyan is ar ról
szól tak a hí rek, hogy ennyi en ne vez tek a
kol bász töl tõ ver seny re.

Va sár nap dél elõtt is ép pen egy em -
lék ver seny kez de té be csöp pen tünk, ak -
kor osz tot ták ki a húst, ami bõl min den ki
a sa ját re cept je sze rint gyár tot ta le a fi -

nom süt ni- és füs töl ni va lót. Az ered -
mény hir de tést már nem lát tuk, mert
men ni kel lett a töb bi hely szín re is, de
egy két fo tót azért si ke rült csi nál nom.
Mi vel ek kor ra már el múlt dél, így egy
sü tö dé nél mi is sor ba áll tunk és meg kós -
tol tuk a már itt hon ki né zett cigánkát (ezt
mi fe lénk máj pás té tom nak hív ják). Ta lán
eb ben több volt a kol bász hús és csak te -
nyér nyi kis gom bó cok ban sü tik ki. A
sült kol bász is íz le tes re si ke re dett. Te le
po cak kal már ví gan men tünk disz nót
vág ni. Ugyan is ilyen be mu ta tót is tar tot -
tak egy sza bad té ri plac con. Per sze nem
vár tuk meg a "szer tar tás" vé gét, mert
ak kor sok mást nem lát hat tunk vol na.

Fel ke res tük a ki ál lí tá si pa vi lont is,
ahol szebb nél szebb por té ká val kí nál ták
és csa lo gat ták a lá to ga tó kat. Ta lál tunk
itt szarvaskolbászt, li ba tö pör tyût, mé te -
res kol bászt. En nek az volt az ér de kes -
sé ge, hogy cm-re ad ták. Hu szon há rom
fo rin tért kí nál tak egy cen ti mé tert és ki
mek ko rát sze re tett vol na, ak ko rát ha sí -
tot tak ne ki. Egy bá csi ka a vál lá ra ha jí -
tot ta a be cso ma golt, több mint egy mé -
te res fi nom sá got és úgy bal la gott to vább
a kö vet ke zõ stand hoz. 

Áru sok, sü tö ge tõk, bõ rö sök, su bá -
sok, vál tot ták egy mást a sza bad té ri áru -
sí tó he lye ken. Ter mé sze te sen a hí res
csa bai füs tölt kol bászt is meg tud tuk
kós tol ni és hoz tunk is ha za be lõ le. Egy
nagy sá tor ban, több stan don árul ták por -

té ká i kat a ter me lõk. Nem le he tett nem
ész re ven ni ezt a he lyet, hi szen az il la tok
ide csa lo gat tak min den kit. Mind eköz -
ben a sport csar nok ban gyer mek prog ra -
mok vál tot ták egy mást. Kéz mû ves fog -
lal ko zás, báb já ték, me se já ték. Min den
ap rócs ka em ber ke meg ta lál ta a ma gá nak
va lót.

Mi apá val még a pak si atom erõ mû
ki he lye zett ki ál lí tá sát is meg néz tük. Egy
nagy ka mi on ban ren dez ked tek be és ad -
tak fel vi lá go sí tást az erõ mû mun ká já ról.
Tud ják, hogy ez az "üzem" ad ja Ma -
gyar or szág vil la mos ener gi á já nak 49
szá za lé kát? Ed dig én sem tud tam.

Mi kor már na gyon el fá rad tunk és
meg szom jaz tunk, le te le ped tünk, és
amíg hall gat tuk a sza bad té ri szín pa don
fel lé põ fér fi kó rus nó tá zá sát, ad dig
szusszan tunk egyet. Utá na in dul tunk
meg ke res ni a töl tött ká posz ta fõ zõ ver -
seny hely szí nét. Eb ben sem csa lat koz -
tunk. Ba rá ti, csa lá di tár sa sá gok ne vez -
tek er re a ver seny re. Kis kon dér ban,
bog rács ban, ha tal mas tep si ben ro tyo gott
ez a min den ki ál tal na gyon jól is mert és
sze re tett, el sõ sor ban disz nó vá gá si fi -
nom ság. Gyö nyör köd ve sé tál tunk vé gig
a for tyo gó edé nyek kö zött és szip pan tot -
tuk ma gunk ba a fi nom il la to kat. Ezt is
ér de mes volt meg ke res ni. Mi vel az idõ
ilyen kor na gyon gyor san te lik, még
meg les tük, hogy sü tik a sparhelton (tûz -
hely) a le pényt. Meg néz tünk egy be mu -
ta tót egy hasz nos kis kony hai se géd esz -
köz rõl, majd in dul tunk a par ko ló ba,
mert még egy prog ram ról gon dos ko dott
a "ban da gaz dánk". Azt ígér te, el visz
me se or szág ba. Így is lett.

Meg lá to gat tuk a nem ré gen nyílt Ba -
ba mú ze u mot. A tu laj do nos és meg ál mo -
dó, meg va ló sí tó mu tat ta be ezt a cso dás
kis vi lá got. Nyolc száz ba bát gyûj tött
össze és ren de zett el két szo bá nyi te rül -
ten. Mind egyik rõl kü lön-kü lön órá kat
tu dott vol na me sél ni, de saj nos itt is le -
telt az idõnk. Így egy kö zös fo tó zás után
nye reg be pat tan tunk és nap le men té ben,
de még ép pen vi lá gos sal ha za ér tünk.
An  nyi ra jól érez tük ma gun kat eb ben a
ha tal mas és kü lön le ges for ga tag ban,
hogy apá val azon fi lo zo fál ga tunk, hogy
jö võ re két na pos ra ter vez zük ezt a ki ruc -
ca nást. Ré sze sei sze ret nénk len ni a nagy
kol bász töl tés nek is. Re mél jük, hogy el -
ju tunk Bé kés csa bá ra! Kissné Kati
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ASzentJobbdiadalútja:hogyfogadtákazereklyétKecskeméten?

A Por ta Egye sü let no vem ber 22-én,
pén te ken 17 óra kor tar tot ta meg a ha -
gyo má nyos Fe ren ces Aka dé mi át a Ko -
dály In té zet dísz ter mé ben. Az ér dek lõ -
dõ kö zön sé get Mák Kor nél al pol gár -
mes ter és Bár ká nyi Er nõ temp lom igaz -
ga tó kö szön töt te. A so ron kö vet ke zõ
elõ adás az 1938-ban or szág já ró kör út -
já ra in dí tott Arany vo nat tör té ne te volt,
mely a Szent Job bot szál lí tot ta. A Szent
Jobb kecs ke mé ti ün nep sé gé rõl
Hajagos Csa ba le vél tá ros szá molt be
ko ra be li tu dó sí tá sok, ké pek se gít sé gé -
vel. 

"Ki lenc száz éves tör té nel mi és val -
lá si ha gyo mány, a nem ze ti ke gye let és
köz tu dat ere je ho zott ide ben nün ket,
nagy nem ze ti erek lyénk nek, apos to li
Szent Ist ván ki rá lyunk Szent Jobb já -
nak or szág já rá sa al kal má ból." 1938.
jú ni us 27-én, ezek kel a sza vak kal kö -
szön töt te Dr. Sza bó Iván kor mány fõ ta -
ná csos a Kecs ke mét vá ro sá ba ér ke zett
nem ze ti erek lyét és a ve le együtt uta zó
kí sé re tet. 

hir de tés
A XXXIV. Nem zet kö zi Eu cha risz -

ti kus Kong res  szus és Szent Ist ván ki -
rály ha lá lá nak 900 éves ju bi le u ma al -
kal má ból ren de zett or szá gos meg em lé -
ke zé sek egyik leg lát vá nyo sabb, az or -
szág min den pont ján nagy tö me ge ket
meg moz ga tó ese mé nye "a Szent Jobb
or szág já rá sa" volt. A nem ze ti ös  sze tar -
to zást és Szent István-i esz me i sé get is
jól szim bo li zá ló, a Szent Job bot szál lí -
tó, ki fe je zet ten er re az év for du ló ra ter -
ve zett és gyár tott "Arany vo nat" prog -
ram já nak hu szon ha to dik ál lo má sa ként
Kecs ke mét sze re pelt a me net rend ben.

A vá ros ve ze tõ sé ge 1938. jú ni us 11-
én kap ta meg a hi va ta los ér te sí tõt
Zsembery Ist ván tól, az Actio Catholica
or szá gos al el nö ké tõl, egyút tal az Eu -
cha risz ti kus Ün nep ség so ro zat ren de zõ -
bi zott sá gá nak el nö ké tõl; eb ben "fel -
szó lí tot ta" Dr. Nyúl Tóth Pál pol gár -
mes ter-he lyet test, hogy mi vel Kecs ke -
mét a hos  szabb tar tóz ko dá sú he lyek
kö zé tar to zott, ezért a prog ram ter ve ze -
tet ha la dék ta la nul küld je el szá má ra az
ese mé nyek za var ta lan le fo lyá sa biz to -
sí té ká ul. A hi he tet len ös  sze fo gás és a
gyors cse lek vés ered mé nye ként jú ni us
18-án vissza iga zo lás ként a kö vet ke zõ -

ket ír ta a pol gár mes ter-he lyet tes: "…
Az Arany vo na tot az ál lo má son ün ne -
pé lye sen fo gad juk, majd a Szent Job -
bot kör me net kí sé ri be a vá ros há za és a
Nagy temp lom mel lett fel ál lí tott dísz -
emel vény re, ahol ün ne pi be széd és kö -
nyör gés lesz."

A Kecs ke mé ti Köz löny mun ka tár -
sa i nak rész le tes be szá mo ló ja és a le vél -
tá ri for rá sok tör té ne ti bi zo nyos sá ga
alap ján idéz he tõ ek fel a ko ra be li ese -
mé nyek, il let ve a köz han gu lat: "Az ün -
ne pi ke ret a szem ta núk meg ál la pí tá sa
sze rint nem csak meg ütöt te, de felül is
múl ta az or szág töb bi ré sze in ren de zett
ün nep sé ge ket. Kecs ke mét ki tett ma gá -
ért. Im po záns fén  nyel és pom pá val, so -
ha nem lá tott tö me gek, tí zez rek vo nul -
tak fel. A pá lya ud var osz lop csar nok ré -
szét sö tét zöld fe nyõk és tölgy fa gal  lyak
bo rí tot ták. Az eme le tes épü le tek min -
den ab la ká ban gyer tyák ég tek, és
szebb nél-szebb vi rá gok pom páz tak. Az
osz lo po kon fel vált va Ma gyar or szág és
Kecs ke mét cí me rei, zász lók dí sze leg -
tek."

A Dr. Nyúl Tóth Pál ál tal, a saj tó -
ban is kö zölt prog ram ter ve zet szin te
perc re pon to san meg va ló sult. Az Actio
Catholica elõ írá sa sze rint, a me net -
rend ben elõ re kö zölt 17 óra 32 perc kor
meg ér ke zõ "dísz-sze rel vényt" a ka to -
na ze ne kar a Him nuszt játsz va fo gad ta.
A dí szes pom pá val és az Ár pád-há zi
szen tek arc ké pe i vel dí szí tett Szent
Jobb-ko csi uta sai kö zött ott volt Mé -
szá ros Já nos ér se ki hely nök, a Szent
Jobb õr zõ je, Czapik Gyu la pá pai pre lá -
tus, a fõ pap ok és a Szent Jobb mel lett
pi ros-fe hér pa lás tú, fe ke te dísz egyen -
ru hás test õrök áll tak. Kecs ke mét vá ros
elõ ke lõ sé gei kö zül meg je lent a Szent
Jobb fo ga dá sá nál Ko vács Sán dor pá pai
pre lá tus, apát-plé bá nos, kis kun sá gi
fõesperes, Linka Fe renc fõesperes, Dr.
Kiss End re fõ is pán, Dr. Zsitvay Ti bor
tit kos ta ná csos, Dr. Nyúl Tóth Pál és
Dr. Sza bó Iván kor mány fõ ta ná csos is.

A fo ga dá si ce re mó ni át kö ve tõn a
Nagy kõ rö si ut cán ün ne pé lyes dísz me -
net ben kí sér ték vé gig a Szent Job bot az
ut ca két ol da lán el he lyez ke dõ sor fal
kö zött a vá ros há za mel lett fel ál lí tott
dísz emel vény hez. A sor fal ba áll tak és
me net ben kí sér ték a kecs ke mé ti dísz -

ma gyar ba öl tö zött egye sü le tek, a kü -
lön bö zõ is ko lák ta nu lói, tan tes tü le tei, a
kör nye zõ pusz tai te le pü lé sek za rán dok
lel kü le tû la ko sai. A Lajosmizsén, Ke -
rek egy há zán, Izsá kon, Orgoványon,
Koháryszentlõrincen, Szent ki rá lyon és
Lakiteleken élõk ki pi rult arc cal,
könny be lá badt szem mel éne kel ték az
Ál dott Szent Ist ván, Is ten hû szol gá ja
kez de tû õsi egy há zi éne ket.

A Kos suth té ren zaj lott fõ is pá ni kö -
szön tõ, kö nyör gés és hos  szas, me net -
rend ben sza bá lyo zott hó do lat, il let ve a
szent be szé dek után, 20 óra 17 perc kor,
lovasrendõri fel ve ze tés sel és a kar ha ta -
lom ál tal biz to sít va a Rá kó czi úton,
fény ár ban úsz va, fe gyel me zett me net -
ben kí sér te ki a meg ha tó dott tö meg a
pá lya ud var ra Szent Ist ván ki rály mél -
tó sá gos jobb ke zét, hogy vis  sza he lyez -
zék az "Arany vo nat" Szent Jobb-ko csi -
já ba. A meg kö ze lí tõ leg húsz ezer fõs tö -
meg 21 óra elõtt tíz perc cel a vas út ál lo -
má son néz het te vé gig és hal hat ta a me -
ga fo non ke resz tül, aho gyan or szág ala -
pí tó ki rá lyunk cso da te võ ke ze el hagy ta
a vá rost.

A Köz löny mun ka tár sa így jel le -
mez te az in du lás elõt ti utol só pil la na to -
kat: "A ka to na ze ne kar el játs  sza az Ah,
hol vagy ma gya rok tün dök lõ csilla-
ga… kez de tû egy há zi éne ket. Köz ben
el he lyez ke dik a ha tal mas üveg ab la kú
ko csi ban Mé szá ros Já nos ér se ki hely -
nök és a test õrök. Ka to nai ve zény sza -
vak hang za nak el, majd a Him nusz
fen sé ges ak kord ját hall juk, s ki gör dül
az "Arany vo nat" a nagy ál lo más ról.
Hos  szan az emericanás if jak fák lya fé -
nye vi lá gít útjára… A kecs ke mé ti ek
még má sod per ce kig áll tak szo bor rá
me re vül ve, az ün ne pé lyes pil la nat áhi-
tatától át szel le mül ten. Érez ték: kö zöt -
tük le beg Szent Ist ván szel le me. Az
"Arany vo na tot" ez után el nyel te az est
sûrûje…" Nagy kõ rös fe lé tar tott.

Hajagos Csa ba cik ke a Múlt ba né zõ
fo lyó irat ban és a múlt-kor tör té nel mi
por tá lon is ol vas ha tó.

A Szent Jobb or szág já rá sá nak kecs -
ke mé ti ál lo má sa és a XXXIV. Eu cha -
risz ti kus Kong res  szus kon fe ren cia után
ki ál lí tás nyílt, ami meg te kint he tõ de -
cem ber 5-ig a Por ta Egye sü let dísz ter -
mé ben.
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A 61/2009. (V. 14.) FVM ren de let sze -
rint a szán tó föl di és az ül tet vény cél prog -
ra mok ese té ben a tá mo ga tás ra jo go sult
kö te les a cél prog ram utol só gaz dál ko dá si
évé ben (2013. szeptember 1. és 2014.
augusztus31.) a tá mo ga tás ba be vont te -
rü let re vo nat ko zó an bõ ví tett ta laj vizs gá -
la tot vé gez tet ni.

A ta laj vizs gá lat el vég zé se so rán:
a) a ta laj vizs gá lat hoz szük sé ges át lag

ta laj min tá kat kell ven ni; 
b) egy át lag min ta leg fel jebb öt hek tár

nagy sá gú te rü le tet fed het le;
c) a ta laj min ta vé telt a kö ve tel mé nyek

be tar tá sá val bár ki el vé gez he ti;
d) a ta laj vizs gá la tot csak a meg fe le lõ

vizs gá la ti pa ra mé te rek re akkreditációval
ren del ke zõ ta laj la bo ra tó ri u mok vé gez he -
tik el;

e) öt hek tár nál ki sebb kö te le zett ség -
vál la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü le tek
ese té ben leg alább egy min ta vé tel szük sé -
ges.

Amen  nyi ben a kö te le zett ség vál la lás -
sal érin tett egy be füg gõ te rü let na gyobb,
mint öt hek tár, ak kor a te rü le tet meg kö ze -
lí tõ leg öt hek tá ros min ta vé te li egy sé gek re
kell bon ta ni. Az utol só gaz dál ko dá si év -
ben ese dé kes is mé telt ta laj vizs gá lat nál a
min tá kat ugyan azok ról a he lyek rõl kell
ven ni, mint a tá mo ga tás el sõ évé ben. 

A min ta vé tel az aláb bi ak sze rint tör té -
nik:

o szán tó föl di kul tú rák nál, a mû velt
ré teg bõl (ál ta lá ban a 0-30 cm-es) par cel -
lán ként, de ma xi mum 5 hek tá ron ként vett
át lag min ta,

o ál ló kul tú rák nál, ma xi mum 5
hek tá ron ként vett át lag min ta. A rész min -
tá kat al ma ter mé sû, csont hé jas és hé jas ül -
tet vé nyek nél 0-30 cm, 30-60 cm; bo gyós
ül tet vé nyek nél 0-20 cm, 20-40 cm; szõ lõ
ül tet vé nyek nél 0-30 cm, 30-60 cm mély -
ség bõl kell ven ni.

A min tá zan dó te rü let rõl a fel sõ, nö vé -
nyi ma rad vá nyo kat tar tal ma zó ré teg el tá -
vo lí tá sa után le het min tát ven ni. Az azo -
nos tö me gû rész min tá kat át ló men tén
vagy cikk-cakk vo nal ban, leg alább 20
pon ton aján lott ven ni. Eze ket a rész min tá -
kat kell ös  sze ke ver ni és az ös  sze ke vert
min tá ból 1-1 kg tö me gû át lag min tát kell a
la bo ra tó ri um ba kül de ni elem zés re.

Ti los min tát ven ni:
o szán tó föl di kul tú ra ese tén a táb -

la szé len 20 m-es sáv ban;
o a for gók ban;
o szal ma kaz lak he lyén;
o mû trá gya, ta laj ja ví tó anyag,

szer ves trá gya de pók he lyén;
o ál la tok de le lõ he lyén.
A min ta vé tel op ti má lis idõ pont ja a ter -

més be ta ka rí tá sa utá ni, de még a trá gyá -
zást meg elõ zõ idõ szak, ha a ta laj mû vel -
he tõ (nem túl ned ves, nem túl szá raz).
Min ta vé tel re al kal mas még:

o az õs  szel alap mût rá gyá zott te rü -
le tek rõl a kö vet ke zõ év ben, de a trá gyá -
zás tól szá mí tott leg alább 100 nap utá ni
idõ szak;

o ta vas  szal mût rá gyá zott te rü let rõl
a be ta ka rí tás után, de leg alább az utol só
trá gyá zást követõ100 nap után;

o szer ves trá gyá zást kö ve tõ 6 hó -
nap el tel té vel.

A min tát kód szá mo zott zacs kó ba kell
gyûj te ni és min ta azo no sí tó jeg  gyel el lát -
ni.

Az ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si tá -
mo ga tás ban ré sze sü lõk nek 2014. au gusz -
tus 31-ig a má so dik kép zé sen is részt kell
ven ni ük.

A ne gye dik (2012/2013.) gaz dál ko dá -
si év re vo nat ko zó gaz dál ko dá si nap ló és
táp anyag-gaz dál ko dá si terv ada to kat
2013.szeptember1-jétõlnovember30-
ig a Nem ze ti Élel mi szer lánc-biz ton sá gi
Hi va tal hoz kell be nyúj ta ni, az eb bõl a cél -
ból mû köd te tett elekt ro ni kus fe lü le ten
("web-GN") ke resz tül. A gaz dál ko dá si
nap ló és a táp anyag-gaz dál ko dá si terv
meg ha tá ro zott adat tar tal má nak elekt ro ni -
kus be nyúj tá sá ra a fen ti ha tár idõn túl
nincs le he tõ ség. 

2013. szeptember30-igkell el ké szí -
te nie a gaz dál ko dó nak a 2013/2014. gaz -
dál ko dá si év re vo nat ko zó táp anyag-gaz -
dál ko dá si ter vet és föld hasz ná la ti ter vet.
Amen  nyi ben a fõ nö vény be ta ka rí tá sá ra
ezt kö ve tõ en ke rül csak sor, úgy a ter ve -
ket a be ta ka rí tást kö ve tõ en kell ha la dék ta -
la nul el ké szí te ni. A táp anyag-gaz dál ko dá -
si ter vet az ül tet vény cél prog ra mok ese té -
ben a ta laj vizs gá la ti ered mé nyek és a le -
vél ana lí zis ered mé nye alap ján kell el ké -
szí te ni. 

Nitrátadatszolgáltatás

Az 59/2008. (IV. 29.) FVM ren de let
szól a vi zek me zõ gaz da sá gi ere de tû
nitrátszennyezéssel szem be ni vé del mé hez
szük sé ges cse lek vé si prog ram rész le tes
sza bá lya i ról, va la mint az adat szol gál ta tás
és nyil ván tar tás rend jé rõl.

A nitrátérzékeny te rü le tek blokk szin -
ten tör té nõ le ha tá ro lá sát a 43/2007. (VI.
1.) FVM ren de let tar tal maz za. A

nitrátérzékeny te rü le ten me zõ gaz da sá gi
te vé keny sé get foly ta tók nak be kell tar ta -
ni uk a He lyes Me zõ gaz da sá gi Gya kor lat
elõ írá sa it.

Az adat szol gál ta tás és nyil ván tar tás
ve ze té sé rõl szó ló jog sza bá lyi ré szek nem -
csak a nitrátérzékeny te rü le ten me zõ gaz -
da sá gi te vé keny sé get foly ta tók ra, ha nem
a nem nitrátérzékeny te rü le ten a ma gán -
sze mé lyek ház tar tá si igé nye it meg ha la dó
mér ték ben (ba rom fi ese té ben 3 szá mos ál -
lat, ve gyes ál lat tar tás ese té ben 5 szá mos -
ál lat) ál lat tar tást vég zõ ter mé sze tes és jo -
gi sze mé lyek re, il let ve jo gi sze mé lyi ség -
gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa sá gok -
ra is vo nat koz nak. 

A nitrátérzékeny te rü le ten me zõ gaz -
da sá gi te vé keny sé get foly ta tó nak és az ál -
lat tar tás sal fog lal ko zó nak a gaz dál ko dá si
év re vo nat ko zó an (szep tem ber 1. és azt
kö ve tõ év au gusz tus 31. kö zött) az adat -
szol gál ta tást meg ala po zó fo lya ma tos
nyil ván tar tást kell ve zet nie a kü lön jog -
sza bály sze rin ti Gaz dál ko dá si Nap ló tápa-
nyaggazdálkodásra, trá gyá zás ra, par cel la
mû ve lé si ada tok ra, va la mint ál lat tar tás ra
vo nat ko zó lap ja in vagy en nek meg fe le lõ
adat tar ta lom mal.

A nitrátérzékeny te rü le ten me zõ gaz -
da sá gi te vé keny sé get foly ta tó nak és az ál -
lat tar tás sal fog lal ko zó nak a nyil ván tar tást
és a be kül dött adat lap má so la tát, va la mint
a ta laj vé del mi ter ve ket 5 évig meg kell
õriz nie.

2012. szep tem ber 1. és 2013. au gusz -
tus 31. kö zöt ti idõ szak ra az adat szol gál ta -
tást 2013.december31-ig kell tel je sí te ni
a me zõ gaz da sá gi te vé keny ség he lye sze -
rint il le té kes ta laj vé del mi ha tó ság nak
(Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal
Nö vény- és Ta laj vé del mi Igaz ga tó ság:
6000 Kecs ke mét, Ha la si út 36.) a jog sza -
bály 6. szá mú mel lék le te sze rin ti adat la -
pon.

A nit rát adat szol gál ta tást a 2009/2010.
gaz dál ko dá si év tõl kez dõ dõ en már elekt -
ro ni ku san is tel je sít he ti a gaz dál ko dó. A
www.nebih.gov.hu hon lap fel sõ me nü so -
rá ban a Nyomtatványok/E-
nyomtatványok me nü pont alatt ta lál ha tó -
ak az elekt ro ni ku san be küld he tõ nyom tat -
vá nyok, va la mint a ki töl té sé hez szük sé -
ges ke ret prog ram (ÁNYK). 

Ös  sze ál lí tot ta:
Agócs Ber na dett - ÚMVP ta nács adó

Tel: 30/ 298-2322,
E-mail: agocs.bernadett@nak.hu

Tájékoztatásazagrár-környezetgazdálkodásitámogatáselõírásairól
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Meghívó
Szeretettel hívjuk Önt és kedves családját, barátait,
ismerõseit a Nyárlõrinci Vöröskeresztes Szervezet által
rendezett ünnepi mûsoros estre.
Program: 1. Megemlékezés a Nemzetközi
Vöröskeresztes Mozgalom 150. évfordulójáról
2. Megemlékezés a Nyárlõrinci Vöröskeresztes
Szervezet megalakulásának 60. évfordulójáról
3. Önkéntes véradók köszöntése

Idõpont: 2013. december 9. hétfõ 18 óra
Helyszín: mûvelõdési ház

Belépés díjtalan!

Kedves Véradók!
A Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun

Megyei Szervezete tisztelettel
hívja és várja Önöket véradásra.

Véradás helye: Nyárlõrinc, mûvelõdési ház

Véradás ideje:

2013. december 2. hétfõ 9-12 óráig
Segítségüket elõre is köszönjük!
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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.

Könyveléstés
könyvvizsgálatotvállalok:

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.

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

Eladó 1 db 2000 wattos hõfokszabályzós,gurulós
8 tagú olajradiátor. Ár: megegyezés szerint.
Érdeklõdni: 20 3902918

Eladó 1 db hûtõszekrény, 1 db vezetékes
gáztûzhely, heverõk, ülõgarnitúra, szekrény, asz-
tal, székek, festmények. Érdeklõdni: 06-30/9687-
194.

Eladó családi ház Lakiteleken. 3 szoba, fürdõszo-
ba, gázfûtés plusz beépített cserépkályha, nagy
udvar. T: 30/9687-194.

Anyakönyvihírek

Akiketnagyonvártunk: Varga Vince (anyja neve:
Csikós Angéla), Vincze Krisztina Erika (Nagy
Renáta Éva), Seöbö Donát (Szabó Nóra), Szûcs
Patrik (Bokovinszki Nikolett), Hajagos Gellért
(Csernák Gizella).

Akit elveszítettünk: Tálas Sándor (1946), Peszmet
István (1959), Lengyel László (1936).


