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Újjávarázsoltákakönyvtárt

Zsú fo lá sig meg telt a mû ve lõ dé si
ház az In teg rált Kö zös sé gi és Szol gál -
ta tó Tér át adá si ün nep sé gén. A be ru há -
zás mind ös  sze négy hó nap alatt va ló -
sult meg nyolc van mil lió fo rint ból.

Nem le he tett rá is mer ni a mû ve lõ dé -
si ház épü le té re. Aki fél év vel ez elõtt
lát ta, az csak ámult, hogy mi lyen szép -
pé va rá zsol ták. A be ru há zás 52 és fél
mil lió fo rint pá lyá za ti pénz bõl és 28
mil lió fo rint ön kor mány za ti tá mo ga -
tás ból va ló sult meg. Az In teg rált Kö -
zös sé gi és Szol gál ta tó Tér min den he -

lyi la kos elõtt nyit va áll. Le he tõ ség
nyí lik töb bek kö zött if jú ság fej lesz té si
fel ada tok el lá tá sá ra, prog ra mok szer -
ve zés 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. Az át adá son köz re mû köd tek az
óvo dá sok, a he lyi nép dal kör és a ci te -
rá sok.

Az át adás sal, egy hét év vel ez elõt ti
el kép ze lés va ló sult meg - hang sú lyoz ta
Pap Sán dor pol gár mes ter. A ko ráb bi
könyv tárt ugyan is hét év óta sze ret ték

vol na át ala kí ta ni, mi vel nem fe lelt már
meg a kor szel le mé nek. A pá lyá za ti le -
he tõ sé get ki hasz nál va va ló sult meg
most a be ru há zás. Az épült esz té ti kus,
kor sze rû és min den va ló szí nû ség sze -
rint jól hasz nál ha tó lesz - mond ta pol -
gár mes ter. Pap Sán dor kö szö ne tét fe -
jez te ki mind azok nak, akik részt vet tek
az épü let fel újí tá sá ban. Az õ jó és
gyors mun ká juk nak kö szön he tõ, hogy
most át le het ad ni Nyárlõrinc la kó i nak
hasz ná lat ra. 

(Folytatása4.oldalon)
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BursaHungaricarászoruló
diákoknak

Az Em be ri Erõ for rás ok Mi nisz té ri u -
ma eb ben az év ben is meg hir det te a
Bursa Hungarica Fel sõ ok ta tá si Ön kor -
mány za ti Ösz tön díj rend szer 2014. évi
pá lyá za ti for du ló ját hát rá nyos hely ze tû,
szo ci á li san rá szo ru ló fi a ta lok fel sõ ok ta -
tá si ta nul má nya i nak tá mo ga tá sá ra. A
Bursa Hungarica több szin tû tá mo ga tá si
rend szer, pénz ügyi fe de ze tét há rom for -
rás biz to sít ja. 1. A te le pü lé si ön kor mány -
zat ok ál tal nyúj tott tá mo ga tás: A Bursa
Hungarica Ösz tön díj rend szer cél ja, hogy
a szo ci á lis tá mo ga tá si rend szer ben azon
a szin ten tör tén jen a dön tés ho zás, ahol a
leg több is me ret bir to ká ban ké pe sek a rá -
szo rult sá got el bí rál ni. En nek meg fe le lõ -
en az ön kor mány zat ál tal éven te ki írt
Bursa Hungarica Ösz tön díj pá lyá zat
hely ben ke rül el bí rá lás ra. A tá mo ga tás
ha vi ös  sze gét pá lyá zón ként ál la pít ja meg
az ön kor mány zat. 2.  A me gyei ön kor -
mány zat ok ál tal nyúj tott tá mo ga tás: A
me gyei ön kor mány zat tet szõ le ges ösz -
 szeg gel ki egé szít he ti a te le pü lé si ön kor -
mány zat ál tal tá mo ga tott pá lyá zó vagy
pá lyá zók szá má ra meg ítélt, te le pü lé si
ön kor mány za ti for rás ból fe de zen dõ ösz -
tön díj ös  sze gét. 3. In téz mé nyi tá mo ga tás:
Az Em be ri Erõ for rás ok Mi nisz té ri u ma a
fel sõ ok ta tás ban már ta nu ló vagy a to váb -
bi ak ban ta nul ni kí vá nó, szo ci á li san hát -
rá nyos hely ze tû fi a ta lok tá mo ga tá sá hoz
oly mó don kí ván hoz zá já rul ni, hogy a te -
le pü lé si (és a me gyei) ön kor mány zat ál -
tal meg ál la pí tott tá mo ga tá si ös  sze get az
ön kor mány za ti tá mo ga tás sal meg egye zõ
mér ték ben ki egé szí ti. Az in téz mé nyi ösz -
tön díj rész egy fõ re esõ ma xi mu ma a
2013. évi for du ló ban 5.000 Ft/fõ/hó volt.
A Kép vi se lõ-tes tü let évek óta rend sze re -
sen csat la ko zott a Bursa Hungaricahoz.
Az ösz tön díj ra 2008-ban 23, 2009-ben
25, 2010-ben 21, 2011-ben 13, 2012-ben
pe dig 16 pá lyá zat ér ke zett. Az ön kor -
mány zat csat la ko zott a mi nisz té ri um ál -
tal meg hir de tett Bursa Hungarica Ösz -
tön díj pá lyá zat 2014. Évi for du ló já hoz.

Hitelafelújításra
Az ön kor mány zat MVH-s pá lyá za ton

8.5 mil lió fo rin tot nyert a temp lom-rom
fel újí tá sá ra. Mint min den MVH-s pá lyá -
zat ez is utó fi nan szí ro zott és az ön kor -
mány zat nak az ÁFA ös  sze gét kell hoz zá -

ten nie, mint ön erõt. A fel újí tást ugyan
úgy, mint a mû ve lõ dé si ház nál hi tel fel vé -
te lé vel sze ret né meg ol da ni az ön kor -
mány zat, ezért Pap Sán dor pol gár mes ter
tár gya lást foly ta tott az OTP-vel. A bank
vál lal ja a fi nan szí ro zást, mi u tán a már
elõ zõ ek ben fel vett 60 mil lió fo rin tos hi -
tel ke ret be a temp lom-rom fel újí tá sá nak
ös  sze ge is be le fér. A kép vi se lõ-tes tü let
el fo gad ta a fel újí tá sá hoz a hi tel fel vé tel -
ét.

Közel2.3millióforintönerõ
A kép vi se lõ-tes tü let még az el múlt

év ben dön tött a temp lom-rom fel újí tá sá -
hoz kap cso ló dó 2 mil lió fo rint ön erõ biz -
to sí tá sá ról. A ka pott tá mo ga tás ös  sze gé -
nek meg fe le lõ en az ön erõt 295 ezer fo -
rint tal meg kell emel ni. Az ön kor mány -
zat a be ru há zás meg va ló sí tá sá hoz 2.295
mil lió fo rint ön erõt biz to sít, mely ma gá -
ban fog lal ja a pá lyá zat író, a mû sza ki el -
len õr, va la mint a be ru há zás be ke rü lé si
költ sé gé nek ÁFA ös  sze gét. Az ön kor -
mány zat a 2 mil lió fo rint ön erõt a 2013.
évi költ ség ve tés ter hé re, míg a 295 ezer
fo rin tot az ál ta lá nos tar ta lék ter hé re biz -
to sít ja. 

Négyfeladatrakértekárajánlatot
A temp lom-rom ke rí té sé nek fel újí tá -

sá val kap cso la to san négy fel adat el vég -
zé sé re kel let ár aján la to kat be kér ni az ön -
kor mány zat nak. Ezek a be szer zé sek a
Kbt. sze rin ti ér ték ha tárt nem érik el,
ezért egy sze rû ver se nyez te té si el já rást
kell le foly tat ni, mely sze rint, há rom aján -
la tot kell be kér ni és ezek alap ján a kép vi -
se lõ-tes tü let dönt. A temp lom-rom fel újí -
tá sá val kap cso lat ban a pro jekt me nedzs -
men ti, mû sza ki el len õri, ki vi te le zé si és
esz köz be szer zé si fel ada tok el lá tá sá ra
kér tek aján la to kat. A pro jekt me nedzs -
men ti fel ada tok el lá tá sá ra a Men tor Iro da
Kft. 715.000,- Ft + ÁFA, a Paker
Consulting Kft. 750.000,- Ft + ÁFA és a
Jótanácsadó Kft. 650.000,- Ft + ÁFA ár -
aján la tot adott. Mi u tán a leg ala cso nyabb
ár aján la tot adó cég a Jótanácsadó Kft., a
kép vi se lõ-tes tü let úgy dön tött, hogy ve -
lük kell meg köt ni a szer zõ dést. A mû sza -
ki el len õri fel ada tok el lá tá sá ra szin tén
há rom aján la tot kér tek be. Sza bó Nor bert
250.000,- Ft + ÁFA, Fe ke te Gás pár
295.000,- + ÁFA, Benyáts Kor nél
230.000,- + ÁFA ár aján la tot adott. Így

Benyáts Kor nél lal aján la tát fo gad ta el a
tes tü let. A temp lom-rom ke rí té sé nek fel -
újí tá sá ba be kel let ter vez ni a meg úju ló
ener gia fel hasz ná lá sát is. A ter vek sze rint
a rom nál egy nap ele mes kandellábert
fog nak el he lyez ni, mely a ke resz tet fog ja
meg vi lá gí ta ni. A meg va ló sí tás ra szin tén
há rom cég tõl kér tek ár aján la tot. Az
ILST-Hungary Kft. 450.000,- Ft + ÁFA,
a NV Solár Kft. 475.000,- Ft + ÁFA, míg
az AM Technic Kft. 525.000,- Ft + ÁFA
ár aján la tot adott. A kép vi se lõk a leg ala -
cso nyabb ár aján la tot adó ILST-Hungary
Kft-t bíz ta meg az esz kö zök be szer zé sé -
vel. A temp lom-rom ki vi te le zé si fel ada -
ta i nak el vég zé sé re a Kri o lit Kft.
7.428.626,- Ft + ÁFA, a Zsigó és Tár sa
Kft. 6.886.799,- Ft + ÁFA, a Majzik-Bau
Kft. 7.861.007,- Ft + ÁFA ár aján la tot
adott. A kép vi se lõk dön té se alap ján a
leg ala cso nyabb ár aján la tot adó Zsigó és
Tár sa Kft. fog ja a ki vi te le zé si fel ada to kat
el vé gez ni.

Nemkellenekakülterületiföldutak
A Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve zet

tá jé koz tat ta az ön kor mány za tot, hogy a
köz ség köz igaz ga tá si te rü le té hez tar to zó
ál la mi tu laj do nú in gat la no kat az ön kor -
mány zat tu laj do ná ba in gye ne sen át ad ná.
Ezek az in gat la nok kül te rü le ti föld utak.
Az in gat la nok át vé tel ének anya gi von za -
ta is van az ön kor mány zat szá má ra. A te -
rü le tek rõl ér ték becs lést kell ké szít tet ni,
tér kép má so la tot be ad ni, va la mint a föld -
hi va ta li be jegy zés költ sé ge is az ön kor -
mány za tot ter hel né. Szá mí tá sok sze rint
ez az ös  szeg, mi u tán 29 in gat lan ról van
szó, majd nem 1 mil lió fo rint len ne. A tes -
tü let úgy dön tött, hogy nem ve szi ön kor -
mány za ti tu laj don ba a kül te rü le ti föld -
uta kat.

Támogatásacselgáncsozónak
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
a sarajevoi ju ni or vi lág baj nok sá gon har -
ma dik he lye zést ért el, és ké szül a kö vet -
ke zõ vi lág ver se nyé re. A ver se nye ken tör -
té nõ rész vé tel ko moly anya gi meg ter he -
lést je lent, ezért kér ték az ön kor mány zat
tá mo ga tá sát. A kép vi se lõk úgy dön töt tek,
hogy 50 ezer fo rint tal tá mo gat ják az
egye sü le tet.

Atestületiülésrõljelentjük
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Fáklyásfelvonulásoktóber23-án

Ket tõs ün ne pet tar tott a te le pü lés
ok tó ber 23-án. Elõ ször a meg újult és
fel újí tott mû ve lõ dé si há zat és könyv -
tárt ad ták, majd meg em lé kez tünk az
1956-os for ra da lom és sza bad ság harc
57. év for du ló já ról. A mû ve lõ dé si ház
elõ te ré ben gyer me kek raj zai mu tat ták
azt, hogy õk mi lyen nek kép ze lik el az
1956-os ese mé nye ket. Sok szép rajz -
ban le he tett gyö nyör köd ni. A ha gyo -
má nyok hoz hí ven a mû ve lõ dé si ház
elõt ti park ban a Him nusz hang ja i ra
húz ták fel a nem ze ti szí nû zász lót. Ezt
kö ve tõ en Pap Sán dor állt a mik ro fon
elé és mond ta el ün ne pi be szé det.
Mon dan dó já ban fel ele ve ní tet te az
1956-ban tör tént ese mé nye ket. Az ál -
ta lá nos is ko lá sok sza va la ta után Pap
Sán dor pol gár mes ter és Zayzon
Jenõné jegy zõ az ön kor mány zat ne vé -
ben he lye zett el ko szo rút az '56-os em -
lék mû nél. A fi a ta lok is el he lyez ték az

em lé ke zés ko szo rú ját.
Ha gyo mány már, hogy ez zel még

nem ér vé get az ün nep ség. Meg gyújt -
ják a fák lyá kat és az ál ta lá nos is ko lá -
sok kal az élen az ün nep lõk el men nek a

hon fog la lá si em lék park ba. Mit je lent
ma gyar nak len ni? Tet te fel a kér dést
Szenekné Édes Kor né lia. Író ink, köl -
tõ ink gyö nyö rû ké pek ben ír ták le ér zé -
se i ket ar ról, mit je lent szá muk ra a ha -
za. Mi, hét köz na pi em be rek ne he zen
tud juk ezt meg fo gal maz ni. In kább
csak sza vak, me lyek a ha zá ról eszünk -
be jut nak.: ott hon, biz ton ság, csa lád,
sze re tet, ba rá tok, büsz ke ség, hõ si es -
ség, ös  sze tar to zás. E sza vak hang zá sa
túl pró zai. De az ér zés, mely mö göt tük
van, cso dás, ma gasz tos. Be lõ lünk jön -
nek, olyan mély rõl, ahon nan sen ki és
sem mi nem tud ja ki ûz ni. Hogy is
mond ta Köl csey a Him nusz al cím -
ében? "A ma gyar nép zi va ta ros szá za -
da i ból."  Zi va ta rok ból ki ju tott ne künk,

nem is ke vés. S mi még is itt va gyunk,
- Vö rös mar ty sza va i val él ve: "Meg -
fogy va bár, de tör ve nem, él nem zet e
ha zán." Im má ron sok éve ha gyo mány,
hogy ok tó ber 23-a al kal má ból ki lá to -
ga tunk ide, a mil len ni u mi em lék park -
ba is, hogy meg em lé kez zünk hõ se ink -
rõl. Nem csak 56 hõ se i rõl, ha nem
mind azok ról, akik 1100 éves tör té nel -
münk so rán tet tek azért, hogy kis ha -
zánk s a ma gyar ság fenn ma rad jon.

Szenekné Édes Kor né lia be szé de
után az em lé ke zés vi rá ga it he lyez ték el
a tu rul ma da ras em lék mû nél.  Ezt kö -
ve tõ en a 7. osz tá lyo sok fák lyák kal a
ke zük ben ad ták elõ mû so ru kat, és né -
hány ver set is meg hall gat hat tunk. Az
em lé ke zés a Szó zat hang ja i val fe je zõ -
dött be.
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Folytatásaz1.oldalról

Nyitray And rás a me gyei köz gyû lés
al el nö ke ré gi em lé ke ket ele ve ní tett fel,
ami kor még a mû ve lõ dé si ház ban ze nélt
együt te sé vel. Mint mond ta, nagy fel adat
volt a be ru há zás, de az új épü let már mél -
tó a te le pü lés hez. A me gyé ben ed dig 68
IKSZT-t ad tak át, négy fo lya mat ban van,
és azon kí vül még leg alább hú szat sze ret -
né nek meg va ló sí ta ni. 

Ramháb Má ria a Ka to na Jó zsef me -
gyei könyv tár igaz ga tó ja ar ról be szélt,
hogy egy kö zös ség nek olyan épü le tet ad -
tak át, ami ar ra te remt le he tõ sé get, hogy
együtt le gye nek. Nyár lõ rin cen is, több
más te le pü lés hez ha son ló an, el ju tot tak
odá ig, hogy min den ki nek meg le gyen az a

le he tõ sé ge, hogy egé szen pi ci ko rá tól
idõs ko rá ig le gyen egy má so dik ott ho na.
Eh hez ko moly dön té sek re volt szük ség.
Ak kor mi kor az öt let meg szü le tett és el -
kezd ték a terv raj zo kat meg ál mod ni ak kor
még csak re mél ték, hogy lesz se gí tõ pá -
lyá zat. Jött is a le he tõ ség, amely száz szá -
za lé kos tá mo ga tást ígért. Az uni ós tá mo -
ga tás azt kér te az ön kor mány zat tól, hogy
te gye hoz zá az ÁFA-t. Ami kor az el sõ lé -
pé se ket tet tek, ak kor az ÁFA húsz szá za -
lé kos volt, mi re idá ig el ér kez tek 27 lett.
Fe le lõs ség tel jes dön tés az volt, ami kor
min den ne héz ség el le né re sem hagy ta a
kép vi se lõ-tes tü let, hogy, amit már si ke -
rült az el sõ kör ben meg nyer ni, az el vesz -
 szen. Ez az épü let komp le xum mél tó mó -
don tud ja be fo gad ni a te le pü lé sen élõ ket.
A me gyei könyv tár sok min dent tett an -
nak ér de ké ben, hogy az öt ezer la kos nál
ki sebb te le pü lé se ken meg va ló sul jon az

IKSZT. A lé nyeg az, hogy ad ja nak te re -
ket, kor sze rû tech ni kát, mo dern, von zó
könyv tá rat, klub he lyi sé get, nagy ter met,

ahol egy te le pü lé sen min dent meg le het
va ló sí ta ni, még hoz zá kö zö sen, mert ezen
van a leg na gyobb hang súly. Min den ki en
el is me rés jár, aki va la mit is tett azért,
hogy ez az épü let komp le xus lét re jöj jön.
Úgy kel lett meg ter vez ni, hogy ki csi gye -
re kek kel, ba ba ko csi val is be le hes sen
jön ni. Az anyu kák re mél he tõ leg rá jön nek
ar ra, hogy ez lesz a leg jobb, hely, aho va
aka dály nél kül meg tud nak kö ze lí te ni, és
ahol jó és hasz nos per ce ket tud nak el töl -
te ni. Az óvo dá sok nak egy ha tal mas
plüss mac kót adott át, az is ko lá sok nak pe -
dig olyan já té ko kat, amel  lyel fej lesz te ni
tud ják tu dá su kat. Ígé re tet tett ar ra
Nyitray And rás nak, hogy újabb könyv tá -
ra kat fog nak át ad ni a me gyé ben. Re mé -
nyét fe jez te ki, hogy a hát min den he lyi -
sé ge te le lesz majd ér dek lõ dõk kel. Az ün -
nep ség be fe je zé se ként Ágos ton atya
meg szen tel te az épü le tet és an nak va la -
men  nyi he lyi sé gét, majd a je len lé võk bir -
tok ba vet ték a könyv tárt.

Újjávarázsoltákakönyvtárt
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Ha tal mas si kert ara tott
Nyárlõrinc, az el múlt évek leg na -
gyobb ol va sá si ve tél ke dõ jé ben,
amely ben a "Dél-Alföld leg töb bet
ol va só te le pü lé se it" ke res ték a sze ge -
di So mo gyi Kár oly Vá ro si és Me gyei
Könyv tár, a kecs ke mé ti Ka to na Jó -
zsef Könyv tár és a bé kés csa bai Bé -
kés Me gyei Könyv tár ve ze té sé vel.

A ve tél ke dõ 2013. feb ru ár 1. és
2013. au gusz tus 31. kö zött zaj lott,
kö rül be lül 300 te le pü lést át fo gó an
meg hir det ve. A te le pü lé sek vál lal ko -
zó ked vû ol va sói egy 200 da ra bos
könyv lis tá ból vá laszt hat tak és min -

den könyv el ol va sá sa után há rom, a
könyv vel kap cso la tos kér dés re kel -
lett vá la szol ni uk online vagy pa pír -
ala pon.

Fel hí vá som ra so kan csat la koz tak
a já ték hoz és ve tet ték be le ma gu kat
az ol va sás ba a leg kü lön bö zõbb kor -
osz tály ok ból, a leg kü lön fé lébb köny -
ve ket ol vas va. Kü lö nö sen ak tí vak
vol tak a Bú zás Já nos Ál ta lá nos Is ko -
la di ák jai Szenekné Édes Kor né lia
ta nár nõ ve ze té sé vel. Szin te min den -
nap tö me gé vel hoz ták a ki töl tött
meg ol dó la po kat vis  sza a könyv tár -
ba, én pe dig alig gyõz tem vin ni ne -
kik az újabb és újabb meg ol dás ra vá -
ró ada go kat. Kü lön ki eme len dõ nek
tar tom Matúz Ló ránt nyol ca dik osz -
tá lyos ta nu ló szor gal mát és tel je sít -
mé nyét, aki az ösz  szes mû vet el ol -
vas ta és meg vá la szol ta. Vé gül több
ezer meg ol dó la pot si ke rült ös  sze -
szed ni és el kül de ni a Ka to na Jó zsef
Könyv tár nak. Ez után már csak az iz -
ga lom mal te li vá ra ko zá sok nap jai
ma rad tak hát ra.

Ok tó ber 10-én csör rent meg a te -
le fo nom és a ver seny szer ve zõi kö -
zöl ték, hogy sok sze re tet tel vár nak
az ün ne pé lyes ered mény hir de tés re,
aho va csak a leg job ban sze rep lõ né -
hány te le pü lés ka pott meg hí vást és
egy-két egyé ni leg dí ja zott ol va só. Az
ok tó ber 19-én meg tar tott sze ge di ün -
ne pé lyes áta dón a So mo gyi Kár oly
Vá ro si és Me gyei Könyv tár ban

Nyárlõrinc vé gül ki emelt he lye zet
lett és el nyer te "Bács-Kis kun me gye
má so dik leg töb bet ol va só te le pü lés"
cí met, va la mint az ez zel já ró el is me -
ré se ket. Nagy örö möm re szol gált,
hogy sze mé lye sen gra tu lál tak a te le -
pü lés nek és át ve het tem ju tal ma kat.

Ez úton sze ret ném min den ki nek
meg kö szön ni, aki csat la ko zott a ve -
tél ke dõ höz és ak tí van részt vett ben -
ne. Kü lön kö szö net az ál ta lá nos is ko -
la ta nu ló i nak és Szenekné Édes Kor -
né li á nak a ki tar tó és ál do za tos mun -
ká ju kért.

JokhelÁrpád

Nyárlõrincamegyemásodiklegtöbbetolvasó
települése

Ezatanévnemolyan,mintazelõzõvolt
Nincs mit szé pí te ni, ez a tan év

nem úgy kez dõ dött, ahogy kel lett
vol na. Nem tud tunk ele get ten ni a kí -
vá na lom nak, hogy sen ki ne ve gyen
ész re sem mit a vál to zá sok ból és egy -
elõ re nem tud tunk an nak az ígé ret -
nek sem meg fe lel ni, hogy ez után
min den jobb lesz.

Hogy is tud tuk vol na ti tok ban tar -
ta ni, hogy he te kig nem volt né met ta -

ná runk, gyógy pe da gó gu sunk, zon go -
ra ta ná runk, hogy a mai na pig nincs
ének és ci te ra ta ná runk. Ki ne vet te
vol na ész re, hogy a WC-ben nincs
pa pír, a mû vé sze ti is ko lá ban nincs
rajz lap és fes ték.

Erõ sen rös tell ném ma gam ezért,
ha én hoz tam vol na ilyen hely zet be
az is ko lán kat. Csak hát eb ben a tör té -
net ben ne kem osz tot ták a leg ki sebb

sze re pet. Ahogy azt ko ráb ban meg ír -
tam, is ko lánk fenn tar tá sát és mû köd -
te té sét át vet te az ál lam. Ez zel együtt
lét re hoz ták a Klebelsberg In téz -
mény fenn tar tó Köz pon tot, va la mint
a já rá si tan ke rü le ti köz pon to kat.  Így
az ok ta tás irá nyí tás és az in téz mé -
nyek kö zé két köz bül sõ irá nyí tó szer -
ve zet éke lõ dött. 

(Folytatás a következõ oldalon.)
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Ne künk in nen tõl kezd ve min den -
fé le gaz dál ko dá si le he tõ sé günk meg -
szûnt. Egyet len fil lér rel sem ren del -
ke zünk, költ ség ve té sünk le het, hogy
van, de ar ról mi sem mit sem tu dunk.
Az ál ta lunk szük sé ges nek tar tott esz -
kö zök rõl há rom hét tel elõ re kö te le -
zett ség vál la lá si nyom tat ványt kell
kül de nünk a tan ke rü let nek, ami re
"igen", vagy "nem" vá laszt ka punk.
De az is elõ for dult több eset ben,
hogy ko ráb ban igény be vett szol gál -
ta tá so kat egyik nap ról a má sik ra le -
mond tak.

A dol go zók kal kap cso la tos mun -
ka ügyek ben is leg alább en  nyi be le -
szó lá som van. Az au gusz tus 27-én
mó do sult Köz ne ve lé si tör vény, an -
nak vég re haj tá si ren de le te és a szep -
tem ber 1-én élet be lé pett pe da gó gus
élet pá lya mo dell is ho zott né hány
fur csa sá got. Pél dá ul egy 51 fõs is ko -
lá nak le het igaz ga tó ja és an nak he -
lyet te se. Egy 300 fõs tag in téz mény -
ként mû kö dõ is ko lá nak egy tagin-
tézményvezetõje le het, he lyet te se
nem. En nek a tag in téz mény ve ze tõ -
nek a pót lé ka an  nyi, mint a má sik is -
ko la he lyet te sé nek. A ké pe sí té si elõ -
írá sok me rev al kal ma zá sa, a ko ráb -
ban mû kö dõ meg bí zá sos jog vi szony -
ok kez de ti til tá sa ko moly fenn aka -
dást oko zott a szakemberellátottság-
ban. Meg in dult a nép ván dor lás, a hi -
ány sza kos pe da gó gus egy más tól va -
ló "le nyú lá sa". Az uta zó pe da gó gu -
sok, akik mun ka ide jük egy ré szét az
is ko la he lyett a bu szon vagy vo na ton
töl tik, iga zá ból egyik tan tes tü let ben
sem le het nek ott hon. A mi is ko lánk -
ban is van olyan kol lé ga. aki nek a
ná lunk meg tar tott el sõ óra után öt
per ce van ar ra, hogy a negy ven né -
gye sen el ér je a Lakitelekre in du ló
buszt, ahol foly tat hat ja a mun kát.
Még sze ren cse, hogy min dig van va -
la ki, aki au tó val jön is ko lá ba.

Ko ráb bi jó kap cso la ta ink nak kö -
szön he tõ en ná lunk tan év kez dés után
né hány hét tel meg ol dó dott a gyógy -
pe da gó gi ai el lá tás. Né mi hu za vo na
után szep tem ber kö ze pé re si ke rült
Ági né nit vis  sza csa lo gat ni né me tet
ta ní ta ni és Ka ti né nit zon go ráz ni. Az

ének-nép ze ne sza kos le en dõ kol lé -
gán kat je len le gi gyõ ri mun ka he lyé -
rõl csak a le mon dá si ide je le töl té se
után en ge dik el. Õt már má so dik hó -
nap ja he lyet te sít jük (in gyen). Hogy
Gyõr ben ki lesz he lyet te …?  

A pe da gó gus élet pá lya mo dell be -
ve ze té se a mi is ko lánk ban a kö vet ke -
zõ kép pen re a li zá ló dott. Az új il let -
mé nyek ha vi brut tó ös  sze gé nek 12-
sze re se a ta va lyi sze mé lyi jut ta tá sok -
nál 9 szá za lék kal ma ga sabb. A bér -
táb la csak a szol gá la ti idõ és az egye -
te mi vég zett ség (ami re ná lunk
egyéb ként nincs is szük ség) alap ján
dif fe ren ci ál. Sem a szak mai kép zett -
ség, sem a mun ka mi nõ sé ge és
mennyi sé ge te kin te té ben nincs mód
kü lönb ség té tel re (ilyen le he tõ sé get
2015-re ígér tek). Van, aki je len tõ sen
töb bet ke res, de olyan is, aki an  nyit
sem, mint ta valy. Ez zel pár hu za mo -
san a he ten te meg tar tott tan órák és
fog lal ko zá sok szá ma majd nem 7
szá za lék kal nö ve ke dett. Ha mind eh -
hez hoz zá ad juk a he lyet te sí tett órák
szá mát, - ami ért fi ze tés nem jár - az
egyen leg erõ sen kö ze lít a nul lá hoz.
Az is ko lá ban kö te le zõ en el töl ten dõ
32 óra már csak hab a tor tán.

Ter mé sze te sen nem a men  nyi ség
tel je sí té sé vel van a gond, de mi len -
ne ak kor, ha va la ki fel áll na egy ér te -
kez let, egy sport ver seny vagy szü lõi
ér te kez let kö ze pén, és azt mon da ná:
"Bocs, fõ nök, ha za me gyek, mert ne -
kem most telt le a 32 órám!". Hat év
bér be fa gyasz tás után ter mé sze te sen
örül ni kell min den fo rint nyi bér eme -
lés nek, de fi no man fo gal maz va nem
er rõl volt szó, és ami ed dig tel je sült
az ere de ti terv bõl, az sem si ke rült túl
jól.

Ha kí ván csi ak egy pél dá ra, az én
ese tem jó er re. Két dip lo má val, öt
szak ké pe sí tés sel, 31 éves szak mai
gya kor lat tal, 23 éves ve ze tõi mun ká -
val a há tam mö gött pont an  nyi a fi ze -
té sem - pót lé kos tól -, mint a ná lam
né hány év vel idõ sebb kol lé gá mé.
En nél ke ve seb bet utol já ra 2002-ben
ke res tem. Mos ta ni mun kám így lett
be áraz va.

Ed dig leg fon to sabb fel ada tom nak

tar tot tam, hogy biz to sít sam a le he tõ
leg jobb fel té te le ket a kol lé gák nak, a
nyu godt és ma gas szín vo na lú mun -
ká hoz, a gye re kek nek a biz ton sá gos,
sok ol da lú, min den ki szá má ra el ér he -
tõ fog lal koz ta tást.

Most idõm nagy ré szét táb lá za tok
töl tö ge té se, adat szol gál ta tás, nyil -
ván tar tás ok ve ze té se, el len õr zé se te -
szi ki. Mind ezt egy gé pe zet utol só
fo gas ke re ke ként te szem. A táb lá zat
az uta sí tás sal el in dul a KLIK bu da -
pes ti köz pont já ból, ahol nem tu dom,
há nyan dol goz nak. Meg ér ke zik a Ti -
sza kécs kei Tan ke rü let iro dá já ba,
ahol leg alább ki len cen dol goz nak.
On nét to vább ke rül Lakitelekre, az
in téz mény szék he lyé re, ahol egy
igaz ga tó és 3 he lyet tes van (kö zü lük
egyet "köl csön kap tam"), az tán to -
vább ke rül hoz zám. Mi ki tölt jük,
vissza küld jük Lakitelekre, és így to -
vább vis  sza fe lé. Ezen kí vül még szét
tu dom tár ni a ke zem, ha a kol lé gák
kér nek va la mit és azt nem áll mó -
dom ban tel je sí te ni, mert nem kap tam
rá fel ha tal ma zást. Ha be le gon do lok,
hogy ed dig mind ezt - amit nem tu -
dom, hány em ber vé gez most - ne -
kem kel lett el vé gez ni egy he lyet tes -
sel.

Tisz telt Ol va sók! Nem pa nasz nak
szán tam az írást, ha nem kény sze rû
kö te les sé gem nek érez tem. Önök en -
gem ta valy ki tûn tet tek a fa lu kö zös -
ség leg na gyobb el is me ré sé vel, én
meg most úgy ér zem, nem tu dok tel -
jes mér ték ben ele get ten ni az Önök
és a ma gam el vá rá sa i nak. Aki is mer,
tud ja, ma gyar va gyok, ab ból a sza -
bad ság har cos faj tá ból, aki nem sze -
re ti, ha má sok mond ják meg más -
hon nét, mi a jó ne künk itt a nyár-
lõrinci is ko lá ban. És iga zat mon da ni
is sze re tek, meg be tar ta ni a sza vam
is. Bár nem én ígér tem, hogy sen ki -
nek nem lesz ros  szabb, ke ve sebb, és
ész re sem fog ven ni sen ki sem mit -
de én ku tya kö te les sé gem nek érez -
tem mind ezek tel je sí té sét, mert hát
raj tam ezt azon nal szá mon is tud ják
kér ni a kol lé gák, a gye re kek, a szü -
lõk. 

PénzváltóIstván
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Kí ván csi an fi gyel tük az óvo dá -
sok kal, mit dol goz nak a szom széd -
ban a mû ve lõ dé si há zon. Ki szed -
ték az ab la ko kat, bon tot tak, ka la -
pál tak. Iz gul tunk a te tõn dol go zó

mun ká so kért, akik a cse re pe ket
pa kol ták. Egy re nõtt az ér dek lõ -
dés: mi lyen le het be lül? Az ut cán
sé tál va be-be ku kucs kál tunk. 

Az ön kor mány zat fel ké ré sé re

egy õszi da los-já té kos csok rot ta -
nul tak a Ma ci cso por to sok, amit az
áta dó ün nep sé gen mu tat hat tak be.
Az óvo da nagy cso por to sai öröm -
mel, lel ke se dés sel ké szül tek a mû -
sor ral. A fi úk fog ták a lá nyok ke -
zét, pö rög tek, fo rog tak, ka pun búj -
tak át. A fõ pró bán már a kék fes tõ-
szok nyák is elõ ke rül tek, fi úk nak
mel lény kék. 

Nagy volt az iz ga lom ok tó ber
23-án dél után, hi szen meg telt a
meg újult mû ve lõ dé si ház né zõ te re.
A gye re kek anyá val, apá val, test -
vé rek kel jöt tek. Fent a szín pa don
iga zi pro fi ként vár ták a kez dést. A
gye re kek éne két Ágo ta né ni ci te rá -
val, Csil la né ni fu ru lyá val kí sér te,
Emõ ke né ni vi gyá zó sze me a ru há -
kat fi gyel te. Ügye sen, szé pen elõ -
ad ták a mû sort, ami ért a lel kes taps
na gyon jól esett.           KisCsilla

Alma,alma,dekerek

Nekünkisépültafelújítottmûvelõdésiház

Egy szép ok tó be ri dél utá non ked ves öt let tel ke re sett meg
min ket Turi Ti bor. Az al más kert jé ben há rom ki csi al ma fán
fenn hagy ta a ter mést, hogy ap rócs ka, szor gos ke zek sza ba -
dít sák meg ter hé tõl. A Ka ti ca cso por to sok uj jong va fo gad ták
a meg hí vást, és lá za san ké szü lõd tek a pén te ki al ma szü ret re.
Az uta zás hoz Se ges vá ri Csa ba bá csi si e tett se gít sé günk re lo -
vas ko csi já val. A gye re kek ké nyel me sen el he lyez ked tek a
pa do kon, vi dám nó tá ra gyúj tot tak, és már in dult is Ka cér lo -
vacs ka a fa lu szé li gyü möl csös fe lé.

A ko csi ról le száll va egy kis fut ká ro zás sal ün ne pel tük
meg a jó le ve gõt és a sza bad sá got, majd kis ko sa rak kal, vöd -
rök kel fel vér tez ve in dul tunk az al ma fák fe lé. A sok kis szor -
gal mas ke zecs ke fél óra alatt meg töl tött al má val há rom lá -
dát! Míg a gye re kek di ót ke res gél tek a zi ze gõ avar ban, ad dig
há zi gaz dá ink iga zi la ko mát va rá zsol tak a dió fa mel let ti tá bo -
ri asz tal ra: kéz mo sás után szend vic  csel, sü te mén  nyel és üdí -
tõ vel kí nál ták kis ven dé ge i ket, a kis sé el csi gá zott óvó né nik -
nek pe dig ter mosz ból for ró ká vét va rá zsolt Turiné Icu ka és
Jul csi.

Már dél fe lé járt az idõ, mi re fá jó szív vel bú csúz kod ni
kezd tünk. A lo vas ko csi ról még so ká ig in te get tek a gye re kek
a tá vo lo dó gyü möl csös és há zi gaz dá ink fe lé. A re mek ki rán -
du lást még so ká ig em le get jük, an nál is in kább, mert a le sze -
dett al mát és di ót Ti bi bá csi ne künk aján dé koz ta, és a gyü -
mölcs bõl min den nap ke rül a Ka ti ca cso por to sok asz ta lá ra.
Kö szön jük szé pen a meg hí vást!                AlmásiBarbara



Ok tó ber 27-tõl kez de tét ve szi a té li
idõ szá mí tás. Esze rint a mi se rend csü tör tö -
kön és pén te ken es te 17 óra, va sár nap dél -
elõtt 8 és 10 óra. Gyón ta tás van min den
szent mi se elõtt fél órá val. 

Iro dai ügy in té zés csü tör tö kön és pén -
te ken dél után 4 órá tól van a plé bá ni án és
szent mi sék után.

Há zas ság kö tés, ke resz te lés, be teg lá to -
ga tás, te me tés, ha ran go zás ügyé ben, hív -
ják Ágos ton atyát tel: 06-30/869-4051

Be teg lá to ga tás min den hó nap el sõ
pén te kén a dél elõt ti órák ban van elõ ze tes
egyez te tés alap ján.

A lateráni bazilika és a nyárlõrinci
templom felszentelésének ünnepe -
2013.november9.

A lateráni ba zi li ka más né ven Lateráni
Ke resz te lõ Szent Já nos-fõ szé kes egy ház,
Ró ma min den ko ri püs pö ké nek, az az a pá -
pá nak cím temp lo ma. Fel szen te lé sé nek év -
for du ló já ról kez det ben csak Ró má ban em -
lé kez tek meg, idõ vel azon ban egye te mes
egy há zi ün nep pé vált. A lateráni ba zi li ka
fel szen te lé sé nek ün ne pe a ka to li ku sok
szá má ra a Pé ter apos tol szé ke irán ti sze re -
tet hor do zó ja, az egy ség ki fe je zõ je. A Vá -
ros (Ró ma) és a föld ke rek ség min den
temp lo má nak any ja és fe je - ez ol vas ha tó
a hom lok za tán. A lateráni ba zi li ka a leg ré -

gibb, és a leg ma ga sabb ran gú Ró ma négy
pá pai ba zi li ká ja közt. A szé kes egy ház az
öku me ni kus anya egy ház (a tel jes la kott
vi lág anya egy há za) cím bir to ko sa. A pá -
pák leg õsibb ba zi li ká ja. "Min den temp lom
any ja és fe je."

Ez az ün nep ar ra em lé kez tet ben nün -
ket, hogy Is ten ma ga hív ja ös  sze az õ né -
pét, és temp lo mát élõ kö vek bõl épí ti fel" -
fo gal ma zott XVI. Be ne dek pá pa 2008 ok -
tó be ré ben az Úr an gya la-imád ság al kal má -
val mon dott be szé dé ben. Hoz zá tet te: az
ün nep kap csán új ra gon dol hat juk azt, mit
je lent Is ten nek há zat épí te ni. 

"A lateráni ba zi li ka a sze re tet temp lo -
ma."

A ka to li kus egy ház no vem ber 9-én
em lé ke zik meg fel szen te lé sé rõl.

2013. no vem ber 9. a mi egy ház köz sé -
günk ben a lateráni ba zi li ka fel szen te lé sé -
nek ün ne pe mel lett hár mas ün ne pet fog lal
ma gá ban. Ezen a na pon áld ja meg Bá bel
Ba lázs Ka lo csa-Kecs ke mé ti ér sek a fel újí -
tott nyárlõrinci temp lo mot, több fel nõtt
test vé rünk nek szol gál tat ja ki a bér má lás
szent sé gét, va la mint meg em lé ke zünk
temp lo munk fel szen te lé sé nek 75. év for -
du ló já ról. Ezen a szom ba ti na pon nagy
sze re tet tel vár juk egy ház köz sé günk hí ve it
és a fa lu la kó it, a dél elõt ti ün ne pi szent mi -
sé re, va la mint a nap fo lya mán szer ve zett
prog ra mok ra, ün nep lés re.
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Egyházközségihírek

Katolikusfiatalokországoslelkinapja
A Nagy ma ro si If jú sá gi Ta lál ko zó a

ma gyar ka to li kus fi a ta lok leg na gyobb
múlt ra vis  sza te kin tõ - 1973 óta lé te zõ -,
or szá gos lel ki nap ja, leg utóbb ok tó ber 5-
én ke rült meg ren de zés re. A ren dez vény
nép sze rû ség ét mu tat ja az is, hogy az ese -
mé nyen a ren ge teg fi a tal mel lett szá mos
kö zép ko rú, idõ sebb em ber is részt vett. 

Kecs ke mét rõl reg gel 6 óra kö rül in -
dul tunk út nak egy kis busszal. (Az uta zás -
ra a Kor da köny ves bolt ban le he tett je lent -
kez ni.)  A ko rai in du lás nak kö szön he tõ en
már a prog ra mok meg kez dé se elõtt oda ér -
tünk, ezért egy szûk fél órás sza bad idõnk
volt, hogy meg cso dál juk Nagy ma rost.
Reg gel 9 óra kor kö zös reg ge li imá val nyi -
tot tuk a na pot. Majd Papp Mik lós gö rög
ka to li kus atya tar tot ta meg elõ adá sát,
mely a "Ki mint gon dol ko dik, úgy is él"
té tel mon dat kö ré épült. Ezt kö ve tõ en az
úgy ne ve zett fa kul tá ci ók kö vet kez tek,
ami kor is min den ki sa ját ked ve sze rint vá -

laszt ha tott a kö vet ke zõ prog ram le he tõ sé -
gek kö zül: Ke re sõk - Kerényi La jos SchP
- nagy temp lom. Be szél ge tés a fõ elõ adó -
val - mû ve lõ dé si ház. Bib li kus fa kul tá ció
- Jelenits Ist ván SchP. A szer ze tes ség iránt
ér dek lõ dõk fa kul tá ci ói nõi ren dek - (nap -
kö zi), fér fi ren dek - (a mû ve lõ dé si ház ol -
dal só ter me). Kér dezz-fe le lek - Brückner
Ákos Elõd OCist - (kál vá ria).
Sentségimádás - (al temp lom). Kis cso por -
tos be szél ge tés.

Az ebéd szü net ben al kal munk volt vé -
gig gon dol ni az ed dig hal lot ta kat. 14 órá -
tól a szent ség imá dás vet te kez de tét, majd
mi se és vé gül kö zös ének lés Sillye Je nõ -
vel. 

A tar tal mas nap után fá rad tan ugyan,
de az zal a meg gyõ zõ dés sel száll tunk vis-
sza kis bu szunk ban, hogy Jé zus köz tünk
van, ben nünk van, át jár ja min den nap ja in -
kat az Õ sze re te te. 

VarjasiZita

"Mert ahol ket ten vagy hár man ösz -
 sze gyûl nek, az én ne vem ben ott va gyok
én is köz tük"

2013. szep tem ber 28-án ezek kel a
gon do la tok kal vet te kez de tét im má ron a
ha gyo má nyos sá vált 10. ka to li kus bál,
amit sport csar nok ban tar tot tunk. Az est
há zi gaz dá ja Ágos ton atya volt, aki ün -
ne pi gon do la ta i val nyi tot ta meg a ren -
dez vényt.

Ez után kö vet ke zett a hit ta nos gye re -
kek mû so ra Be ne dek Elek gyûj té sé bõl.
Lát hat tuk a Há za so dik a Da ru cí mû báb -
já té kot. Be ta ní tot ta Tóth Mihályné Er -
zsi ke óvó né ni. A mû sor ban az örök if jú
Nyug dí jas Klub nép dal cso port ja kö vet -
ke zett, akik he lyi gyûj té sû nép da lo kat
éne kel tek.

Eb ben az esz ten dõ ben temp lo munk
kül se je lett fel újít va. Eb bõl az al ka lom -
ból Ké szült a kez de tek rõl egy ké pes
meg em lé ke zés, ame lyet Hajagos Csa ba
szer kesz tett és me sélt el, a pa cal pör költ
va cso ra elõtt, Ad dig, míg a bál részt ve -
või éh sé gü ket csil la pí tot ták, Po lyák Vi o -
la éne kelt ne künk. Az if jú sá gi cso port
fer ge te ges zumba tán cát is lát hat tuk. Tí -
ze dik esz ten de je, hogy a jó han gu lat ról a
Cassino ze ne kar gon dos ko dik. Kö szön -
jük, hogy el fo gad ták meg hí vá sun kat, be -
lé põ je gyet, tá mo ga tó je gyet, és tom bo la -
je gyet vá sá rol tak, a tom bo lá hoz aján dé -
kot aján lot tak fel. És kö szön jük mind -
azok nak is, akik va la mi lyen for má ban
tá mo gat ták a ren dez vényt.

Jubileumi
katolikusbál



Is mét ta lál koz tunk Szent ki rály,
Lakitelek, Nyárlõrinc és Ti sza al pár IFI
kis kö zös sé gé vel a Lakitelek Nép fõ is ko -
lán.

Már har ma dik al ka lom mal vol tunk a
Lakitelek Nép fõ is ko lán, hogy ta lál koz -
zunk az zal a kis kö zös ség gel az IFI Mû -
hely ben, ahol egy más élet hely ze te it, tör -
té ne te it meg is mer ve is mét be szél ges sünk
ar ról, mi is tör tént ve lünk az el múlt hó -
na pok ban. Be szél ges sünk ar ról is, hogy
ki, mi lyen fel ada tot, élet hely ze tet ho -
gyan élt meg, ho gyan tu dott, vagy ép pen
sze ret ne meg ol da ni.

A Szent ki rály ról ér ke zett Ta kács Re -
ná ta el me sél te, mi lyen küz del mes út ve -
ze tett a kom pe ten cia fej lesz tés kér dés kö -
rét ku ta tó dol go za tá nak el ké szü lé sé ig és
a Tu do má nyos Di ák kö ri Kon fe ren ci á ra
(TDK) tör té nõ be nyúj tá sá ig. De má ra
már csak azok a bol dog pil la na tok él nek
ben ne, ami kor mun ká ját ér té kel ték, és el -
is me rõ dí ja zás ban ré sze sí tet ték.

Ezt kö ve tõ en Lezsák Sán dor a Nép -
fõ is ko la Ala pít vány meg ala pí tó ja be szél -
ge tett ve lünk, ró lunk, a nép fõ is ko la je le -
né rõl és jö võ jé rõl.  A be szél ge tés so rán
va la men  nyi en kap tunk egy-egy út ra va ló

meg erõ sí tést vagy épí tõ gon do la tot, élet -
utunk kü lön bö zõ  ál lo má sa i hoz.

Viglási Krisz ti na tiszaalpári IFI-tag
el me sél te brüs  sze li úti él mé nye it, ta pasz -
ta la ta it és be pil lan tást nyúj tott az Eu ró -
pai Par la ment mun ká já ba. Ez után ön is -
me re ti já ték vet te kez de tét Én-Tér-Kép
cím mel. A já ték pró bá ra tett ben nün ket,
va jon men  nyi re is mer jük egy mást? "Egy
szín há zi elõ adás utó éle te" cí men Bán föl -
di Szi lárd, a sze ge di Al kal mi For má ció
tag ja ként, Georg Büchner: Woyczek cí -
mû drá má ja alap ján ké szült elõ adá suk ról
me sélt, ami egy bi zarr uta zás az em be ri
bel sõnk be. A da rab a sza bad aka rat kér -
dé sét fe sze get te, meg hök ken tõ, el ide ge -
ní tõ és ag res  szív mó don. Né meth Gé za,
ke reszt ap ja meg hí vá sá ra két hé tig ven dé -
ges ke dett nõ vé ré vel együtt az Egye sült
Ál la mok ban. "Ame ri ká ban jár tam" ké -
pes be szá mo ló já val le nyû gö zött ben nün -
ket. Az úti él mé nyek be szá mo lói so rán
szá munk ra ha tal mas sá ki tá gult szí nes vi -
lág tá rult elénk.

Már ha za fe lé tart va meg fo gal ma zó -
dott ben nünk, hogy egy iga zán jó kö zös -
ség leg fõbb eré nye, erõs sé ge, hogy ösz -
 sze hoz min ket, el gon dol kod tat, táp lál ja
lel kün ket, szel le mün ket és új uta kat, al -
ter na tí vá kat kí nál fel mind an  nyi unk szá -
má ra. Hogy élünk-e a le he tõ sé gek kel?
Az már csak raj tunk mú lik!

SzomjúGabriella
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Ifistáktalálkoztakanépfõiskolán

Akatolikustemplomfelszentelésének75.évfordulója
"Va sár nap ben sõ sé ges szép ün ne pe

volt Koháryszentlõrincnek. Az ün nep ség
egyik má sik moz za na ta lé leg zet el ál lí tó -
an fel eme lõ volt, a Kecs ke mét rõl kint lé -
võ elõ ke lõ sé gek egy fe led he tet len nap
em lé ké vel tér tek ha za, és bi za lom mal,
hogy a ta nya né pe jó ke zek ben van, meg -
ér ti egy mást a ve ze tõ és ve ze tett." - Így
em lé ke zik meg a Kecs ke mé ti Köz löny a
koháryszentlõrinci temp lom fel szen te lé -
sé nek mél tó ság gal te li, 1938. ok tó ber 2-
án va sár nap 10 óra kor meg tar tott szen te -
lé si ün ne pé lyé rõl.  Az ös  szes kecs ke mé ti
ta nyai temp lo mok kö zött leg na gyobb és
leg tá ga sabb, gó ti kus stí lus ban meg ter ve -
zett, Szent Lõ rinc tisz te le té re fel szen telt
temp lom épí té se a le vél tá ri for rá sok, a
ko ra be li saj tó és a plé bá nia Historia
Domus-a sze rint is rend kí vül ne héz
anya gi kö rül mé nyek kö zött vég hez vitt
vál lal ko zás volt. 

A két vi lág há bo rú kö zöt ti Ma gyar or -
szág még a tri a no ni ön tu dat sokk tól át ita -
tott lel kü le te, gaz da sá gi hely ze te, az idõ -

já rás vi szon tag sá gai hi he tet le nül meg ne -
he zí tet ték a pusz tai em be rek min den na pi
bol do gu lá sát, de a hu szon hat évig tar tó
szí vós és meg al ku vást nem tû rõ temp -
lom épí tõ mun ka és ös  sze fo gás ékes pél -
dá ja volt a koháryszentlõrinci em be rek
hit hû sé gé nek.  Hu szon hat esz ten dõ mun -
ká ja, ugyan is az el sõ temp lom épí tõ bi -
zott sá got még 1912-ben Petter Gé za,
kecs ke mé ti káp lán ala pí tot ta. A fo lya ma -
tos gyûj té sek kel, Kecs ke mét vá ros és a
Vá ci Egy ház me gye se gít sé gé vel vé gül
1938. év re Pölös An tal he lyi plé bá nos
irá nyí tá sa alatt si ke rült meg va ló sí ta ni azt
az ál mot, amely ben ben ne volt "a sze -
gény öz vegy 2 fil lér je, sok-sok mun kás
fu var, a hí võ lé lek fo ga dal ma, a kecs ke -
mé ti em ber val lá sos buz gó sá ga, is ko lás
gyer me kek gyûj té se, a lány kö rök és a le -
gény gár da sok-sok sze rep lé se. Fá radt sá -
ga és vi gal ma és volt lel ki pász to runk év -
rõl év re szó ló kol dus ta risz nyá ja, meg -
aláz ko dá sa." 

Az ün ne pi szent mi sén, ame lyen a

szen te lést Ko vács Sán dor pre lá tus-plé bá -
nos, kis kun sá gi fõesperes vé gez te, tisz te -
le tét tet te Dr. Zsitvay Ti bor nyu gal ma zott
igaz ság ügy mi nisz ter, or szág gyû lé si kép -
vi se lõ, Dr. Kiss End re fõ is pán, Dr.
Liszka Bé la Kecs ke mét vá ros pol gár -
mes te re, Dr. Sza bó Iván fel sõ há zi tag, P.
Feisz Angelusz, a kecs ke mé ti Fe ren ces
Rend ház ve ze tõ je, Dr. Sán dor Jó zsef
tisz ti fõ ügyész, Hochenburger Gé za al ez -
re des és Ke lõ Já nos algondnok.  Raj tuk
kí vül je len volt a ta nya vi dék min den ve -
ze tõ fér fi ja il let ve a ta ní tó ság is. A ki tá -
rult temp lom aj tón ke resz tül mes  szi re
hal lat szot tak a koháryszentlõrinci pusz -
tá ban a "Be me gyek a szent templomod-
ba…" kez de tû egy há zi ének hang jai, míg
az ott lé võk sze mé bõl csak úgy hul lott a
könny… 

HajagosCsaba
levéltáros-történész

MagyarNemzetiLevéltár
Bács-KiskunMegyeiLevéltára
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Ha ma ro san be fe je zõ dik a 2013-
2014-es lab da rú gó baj nok ság õszi for -
du ló ja a me gyei II. osz tály Észa ki cso -
port já ban. Az ed dig nem kö zölt mér kõ -
zé sek rõl Bende Jó zsef edzõt kér dez tük.

Ál ta lá ban négy mér kõ zé ses cik lus ról
szok tunk be szél ni az új ság ha sáb ja in. A
Kis kun fél egy há zi Vas utas el len már
más vé de ke zé si rend szert ala kí tot tunk
ki, mert For gó Zo li vis  sza jött és ez ál tal
sta bi labb lett a vé de ke zé sünk. Ko ráb -
ban elég sok gólt kap tunk, ezért in do -
kolt volt a vál toz ta tás. Eb ben a cik lus -
ban ját szot tunk a Hel vé ci á val, aki az al -
só ré gi ó ba tar to zik, a Ballószöggel, akik
az el sõ he lyen vol tak, mi kor ta lál koz -
tunk ve lük. A Dunavecse szin tén az al -
só ré gi ó ba tar to zik, míg a Vá ros föld je -
len leg a ta bel la el sõ he lyét fog lal ja el. A
négy mér kõ zés bõl 12 gólt rúg tunk, né -
gyet kap tunk és sze rez tünk hét pon tot,
ami nem rossz. Ha ilyen szer ke zet ben,
ilyen ered mé nye sen tu dunk ját sza ni,
hogy az él lo vas ok el len par ti ban va -
gyunk és pon tot tu dunk sze rez ni, itt hon
pe dig meg ver jük a gyen gébb csa pa to -
kat, ami kö te le zõ, ak kor az elõt tünk lé -
võ há rom for du ló ban van nak re á lis esé -
lye ink ar ra, hogy a 4-5. he lyet meg sze -
rez zük. Ez le he tõ sé get ad na ar ra, hogy
ta vas  szal az ál ma in kat va ló ra tud juk
vál ta ni és a har ma dik he lyet meg tud juk
sze rez ni. Eb ben a cik lus ban ész re vet -
tem, hogy van nak csa pat ré szek: vé de -
ke zõ, kö zép pá lyás és tá ma dó já té kunk.
Ezen a négy ta lál ko zón két tá ma dó val
ját szot tunk, an nak el le né re, hogy csak
egy iga zi csa tá runk van, Far kas Márk.
Mu száj volt a két tá ma dós já té kot erõl -
tet ni, mert nem volt ered mé nyes a ko -
ráb bi já té kunk.

Örök ri vá li sunk a Hel vé cia. Ta vasz -
 szal két pon tot sze rez tek, az egyi ket el -
le nünk, rá adá sul itt hon lett dön tet len az
ered mény. Ked ve zõ elõ je lek kel ké szül -
tünk a ta lál ko zó ra, na gyon mo ti vál tak
vol tunk. Vé gig mi irá nyí tot tuk a já té -
kot, esé lye se sem volt el len fe lünk nek a
pont szer zés re. Ezen a mér kõ zé sen meg -
ta lál ta a gól lö võ ci põ jét az a hár mas:
Far kas Márk, Bera And ris, és Bali Ga bi,
akik tõl ko ráb ban a gó lo kat vár tam. A já -
té kunk ban meg je lent a szer ve zett ség is,
ami dön tõ volt. A félegyházi gyõ ze lem
után ez is kel lett, hogy a já té ko sok el -
hig  gyék, hogy csa pat ként tud nak dol -

goz ni. Nyárlõrinc-Helvécia 6-0 (3-0).
If jú sá gi ered mény: 3-4.

Ez után kö vet ke zett a Ballószög el le -
ni ta lál ko zó. Az volt a kér dés, hogy el
tud juk-e azt hin ni, hogy el le nük is esé -
lyünk van. Úgy ké szül tünk a mér kõ zés -
re, hogy gyõz ni me gyünk Ballószögre.
Egy csa pat nak hin nie kell ön ma gá ban.
Min dig a gyõ ze lem re kell kon cent rál ni.
Már az el sõ fél idõ ben el dönt het tük vol -
na a mér kõ zést, mert há rom száz szá za -
lé kos zic cert ki hagy tunk és ka pu fát is
lõt tünk. A má so dik fél idõ ben már ki -
egyen lí tet tebb volt a já ték, de olyan gólt
kap tunk, amit nem sza ba dott vol na. Azt
lát tam, hogy fon tos mér kõ zé sen a vé de -
ke zé sünk ben még van nak hi á nyos pon -
tok, fi gyel met len ség, kon cent rá ció hi -
ány. Eb bõl kap tunk egy gólt, de a vé gén
egyen lí te ni tud tunk. A sors igaz ság ta -
lan sá ga lett vol na, ha nem szer zünk
pon tot. Úgy ér zem, hogy igaz sá gos
dön tet len szü le tett. Ballószög-
Nyárlõrinc 1-1 (0-0). If jú sá gi ered -
mény: 5-0.

A kö vet ke zõ mér kõ zé sünk ha zai pá -
lyán volt a Dunavecse el len. Meg mon -
dom õszin tén, hogy en gem kel le me sen
meg le pett a já té kuk. Tud tuk azt, hogy
az el sõ há rom mér kõ zé sen nem így áll -
tak fel. Ru ti nos já té ko sok, fi a ta los öt vö -
zet tel al kot ják a csa pa tu kat. Na gyon
egy sé ges gár da be nyo má sát kel tet ték.
1-0-ra ve zet tünk, és azt hit tük, hogy mi -
enk a mér kõ zés, de gyor san kap tunk át -
lö vés bõl egy gólt, ami megint a kon -
cent rá ció hi á nya volt. Ha így megy a
hát ra lé võ há rom mér kõ zé sen is, ak kor
ta vas  szal vál toz tat nom kell vé dõ já té -
kun kon, akár sze mé lye ket is érint ve.
Me gyei II. osz tály ban nem le het olyan
gó lo kat kap ni, mint amit a

Dunavecsétõl is kap tunk. Far kas Márk
1-1-es ál lás nál meg sé rült. Tor bán Csa -
bát hoz tam be, aki nem sze ret csa tárt
ját sza ni, de meg be szél tem, hogy ezt a
fel ada tot csak rá le het bíz ni. Há rom gólt
szer zett. Az õ ér de me az, hogy 4-1-re
nyer tünk. Já ték ban az el len fe lünk part -
ner volt, de a lel ke se dés és az aka rat át -
se gí tett ben nün ket a ne héz pon ton, és
gyõ ze lem mel jöt tünk le a pá lyá ról.
Nyárlõrinc-Dunavecse 4-1 (3-1). If jú sá -
gi ered mény: 12-1.

Ezt kö ve tõ en men tünk el a baj nok
esé lyes Vá ros föld höz. En nek az osz -
tály nak õk a leg jobb csa pa ta. Évek óta
együtt ját sza nak, na gyon jól öt vöz ve
van a fi a tal és az idõ sebb kor osz tály.
Van stí lu suk és az I. osz tály ban is meg -
áll nák a he lyü ket. Úgy utaz tunk el,
hogy ott is nyer ni aka runk. Mi ért ne?
Var ga Ot tó már he tek óta a ren del ke zé -
sünk re állt, így a ka pu ban nem le he tett
gond. Far kas Márk vi szont nem ját szott,
he lyé re a fi a tal Hor váth Csa bát ál lí tot -
tam, aki már ed dig is bon to gat ta szár -
nya it, de ilyen fon tos fel ada tot még nem
ka pott. Bali Gabival ját szot tak csa tárt
és na gyon jól vé gez ték el a fel ada tot.
Csa ba éle te el sõ gól ját sze rez te fel nõtt
mér kõ zé sen, szen zá ci ós gólt fe jelt. Ez -
zel ve zet tünk 1-0-ra. Egy szisz te ma ti -
ku san jól ját szó csa pat nak ezt a ve ze tést
meg kell tud ni õriz ni. Saj nos mi nem
tud tuk és két perc múl va pont rú gás ból
gólt kap tunk. Egy perc volt hát ra szü ne -
tig, ami kor is újabb gólt kap tunk, szin -
tén pont rú gás ból. A má so dik fél idõ ben
par ti ban vol tunk el len fe lünk kel, akár
egyen lít het tünk is vol na. Egy perc volt
hát ra a mér kõ zés bõl, ami kor át lö vés bõl
is mét gólt kap tunk a 3-1-es vég ered -
mény ma ga biz tos nak tû nik, de ha a já -
ték jel le gét néz zük, ak kor akár pon tot is
sze rez het tünk vol na. Azt kell mon da -
nom, hogy egy sé ges a csa pat, de még
van nak ki ha gyá sa ink, amit az el len fe le -
ink ki hasz nál nak. Ha ezt meg tud juk
szün tet ni a hát ra lé võ há rom mec  csen,
ak kor nem lesz nek prob lé má ink. Rang -
adót ját szunk Tiszaalpárral. Azt a mér -
kõ zést meg kel le ne nyer nünk, és a két
ha zai ta lál ko zót is. Op ti mis ta és ma xi -
ma lis ta va gyok és mind a há rom mecs -
 cset be aka rom húz ni. Városföld-
Nyárlõrinc 3-1 (2-1). If jú sá gi ered -
mény: 5-0.

Egységesacsapat,devannakmégkihagyások
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Tájékoztatásazagrár-környezetgazdálkodási
támogatáselõírásairól

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. szep tem ber 1. és 2014. au gusz -
tus 31.) 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:
• 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,

• 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:
• szán tó föl di kul tú ra ese tén a táb la szé len

20 m-es sáv ban;
• a for gók ban;
• szal ma kaz lak he lyén;
• mû trá gya, ta laj ja ví tó anyag, szer ves trá -

gya de pók he lyén;
• 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:
• 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;

• 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 kö ve tõ 100 nap után;

• 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. szep tem -
ber 1-jé tõl no vem ber 30-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. szep tem ber 30-ig kell 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. 

Képzésidíjakvisszaigénylése

A kép zés egye sí tett tá mo ga tá si és ki fi ze -
té si ké rel mét 2013. szep tem ber 1. - ok tó ber
31. kö zött le het a www.mvh.gov.hu hon lap -
ról el ér he tõ elekt ro ni kus ké re lem ki töl tõ fe -
lü le ten ki töl te ni és ki zá ró lag elekt ro ni kus
úton le het be nyúj ta ni az MVH-hoz. 

Nitrátadatszolgáltatás

Az 59/2008. (IV. 29.) FVM ren de let szól
a vi zek me zõ gaz da sá gi ere de tû nitrátszen-
nyezéssel 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 tápanyaggazdálkodásra, 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. de cem ber 31-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). 

Összeállította:
AgócsBernadett-ÚMVPtanácsadó

Tel:30/298-2322
E-mail:agocs.bernadett@nak.hu
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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 és 1 db
palackos gáztûzhely, heverõk, ülõgarnitúra,
szekrény, asztal, 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:
Matúz Milán (anyja neve: Juhász Henrietta), Bozsik
Rebeka (Simonyi Tímea).

Akiketelveszítettünk:
Gulyás János (született:1950), Kiss Lászlóné
Kerekes Sára (1916), Kalmár Ferenc Jánosné Szabó
Margit (1925), Pácsa Lászlóné Tóth Ilona (1938).


