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Minden évben rendez az óvoda
szülõiközösségebáltazintézménybe
járó gyerekek javára. A mulatság
ugyanis jótékony célú. A bevételbõl
tudnakvásárolni játékokatazaprósá-
goknak.

Nem lehet azt mondani, hogy a
nyárlõrinci emberek nem szeretnek
mulatni,deaztsem,hogynemadako-
zóak.Hajótékonycélrólvanszó,ak-
korkinyitjákapénztárcájukat.Amos-
tani bálra is sokan váltottak jegyet,

amiperszenemcsakajótékonyságról,
de a szórakozásról is szólt.A torna-
csarnokbejáratánálröviditallalkínál-
tákaz érkezõket.Több fajtából is le-
hetettválasztani.Aférfiakáltalábanaz
erõsebbetválasztották,mígahölgyek
az édesebbet. A vendégeket Nyúlné
BanóIldikóaszülõiközösségvezetõ-
je köszöntötte, majdAlmási Barbara
intézményvezetõ köszönte meg min-
denkinekazt,hogyezútonistámogat-
ják az intézményt.A vacsora elõtt a

Hupikéktörpikékszórakoztattákabál
résztvevõit, akik nem voltak mások,
mintazóvodások.ÕketkövettékSze-
keresÁgiésbarátai,akikvidámtán-
cukkal,énekükkeltettékméghangula-
tosabbáazestet.EgyHungáriadalvé-
génnéhányanyuka isbekapcsolódott
atáncba,ésnemvallottakszégyent.A
produkcióvégénmindenkifelkértva-
lakit az asztalnál ülõk közül, és úgy
roptákegyideig.

(Folytatásakövetkezõoldalon)

Tartalomból: •Látássérültkéntisaktívéletettudélni•Hanincsigazi,jóamûis•Farsangaz
óvodásokkalésszüleikkel•Felhívás•Vidámiskolaifarsangalsósoknakésfelsõsöknek•Nyugdíjas
farasngibatyusbál•Igaziközösségteremtõdöttatelepülésen•egyszerûsítettpolgárõrest•Ismeret-
terjesztõelõadásaholokausztról•Mesemondódélutánazóvodában•LezsákSándorelõadásaa
hungarikumokról•Óvodásokjártakakönyvtárban•Iskolaisporteredmények•Rákmegelõzésielõ-
adás•Februárhavikönyvajánló



2. ol dal2. ol dal
NyárlõriNci hír moN dó

Folytatásazelsõoldalról.
Avacsoránálkétfajtaételbõllehe-

tett választani. A marhából készült
pörköltetTóthIstván,arizzselössze-
kevert darálthúst, káposzta levélbe
csavarva, egyszerûsítve töltöttká-
posztát, pedig Nyúl Gizella fõzte.
Egyikre sem lehetett panasz, mert
mind a kettõ nagyon finom volt.Az
asztalokon természetesen voltak sós-
sütemények,hogy jobban lehessen rá
torkotöblíteni,deédessüteményekbõl
semvolthiány.Akinekkedvetartotta,
az különbözõ koktélokat is kóstolha-
tott. A tombolán sok értékes tárgyat
húztak ki.A hajnalig tartómulatság-
baningésblúznemmaradtszárazon.

Abál támogatóivoltak:100Ft-os
boltKecskés István,AlmásiBarbara,
AlmásiGyörgy,AlmásinéTóthJudit,
AngexKft.,AnitaDivat ErkinéKal-
már Anita, Baksa Lászlóné, Banó
Ferencné, Baranyi Pékség, Baranyi
Vanessza, BASHIRI KFT., Behány
Szilveszterné,BimbónéTormásiHaj-
nalka, BíróAdrienn, Bordács István,
Börönte Károly, Czégány Károlyné,
Czinegéné Nyúl Gizella, Csajági
Zsolt, Csajáginé Nyúl Magdolna,
CsernákNóra, Csernák Pálné,Dányi
József,Dányi PappZsuzsanna,Deák
Ferenc,DeákMihály,DivatáruVörös
Ferenc,dr.LakosTamás,ÉléstárSze-

keresFerenc,FalukerBT.KissZoltán,
Falusi Tóth Balázs, FaragóÁrpádné,
FaragónéBalogMónika,FeketeFru-
zsina,FeketeIstvánné,FeketeKovács
Gyõzõ, Ferenczy Melinda, Forgács
Dezsõ,GálJános,GálMárta,Gyenes
Róbert, Gyenes Sándorné, György
Brigitta, Hajagos Dóra, Hajagosné
Csernák Gizella, Halasi Bernadett,
Halasi Tamás, Halasiné NyúlAnikó,
HáriFerenc,HáriFerencné,HáriHel-
ga, Hári Klára, Harkály Üzletház,
HírösKft.NyúlIstván,HódiMónika,
Horváth Péter, id. Szénási Józsefné,
ifj.SzénásiJózsefné,IllésTóthOrso-
lya, Járvás Fruzsina, Jokhel Károly,
JokhelTamás,JózsaGyuláné,JuciVe-
gyesbolt Marsa Lászlóné, Kaszaláné
PádárIlona,KeleJulianna,KisCsil-
la,KissIstván,KissNóra,KissnéMi-
hály Irén, Kósáné Kovács Sára, Ko-
vács Zoltán, Kovácsné Kõvágó Ág-
nes, Kökény Imre, Kökény Imréné,
KresztovolyAnita,KulcsárImre,Kul-
csárnéTormásiErika,KulmanIstván,
Kulman Istvánné Tormási Ildikó,
Kulman Krisztina, Kulman Zsolt,
KunságinéSzekeresTünde,Lakiteleki
Takarékszövetkezet, Lédeczi Béláné,
MadarászMónika,MalagurskiMárta,
MarsaJózsef,MaspexOlymposKft.,
Mészárosné Németh Anita, Mohácsi
Géza, Mohácsi Gézáné, Molnár

Jenõné, Molnár Melánia, Molnárné
KovácsBernadett,NagyÁgnes,Nagy
Viktória, Németh Lászlóné, Németh
SPEED Németh János, Némethné
Rácz Emõke, Nyúl Bianka, Nyúl Já-
nos,NyúlMihály,NyúlnéBanóIldikó,
Nyuszi Kuckó Nyúlné Papp Ágnes,
Orbán Gyöngyi, Palatinusné Dudás
Mónika,PapSándor,PénzváltóIstván,
PicadiliCsillénéRáczIrén,PolyákVi-
oletta,PolyáknéBimbóDóra,Rimóczi
Ferencné, SántaAngéla, SinkaAnita,
Sváb Kovács Máté, Sváb-Kovácsné
RédaiErzsébet,SzabóAdrienn,Szabó
Bence, Szabó János, Szabó Péterné,
Szabóné Illés Csilla, Szabóné Szeke-
res Zsuzsanna, Szappanos Andrea,
Szekeres Ágnes és barátai, Szekeres
Helga,SzelesNémeth Ildikó,Szénási
Edina, Szénási Krisztián, Szénási
Lászlóné, Szõke-Tisza Fogyatékosok
OtthonaTiszaalpár,SzuettaErvin,Tá-
lasSándor,TamásiKrisztián,Tormási
Zoltán, Tóth István, Tóth Mihályné,
Túri Tibor, Túriné Lövei Julianna,
Univer Központ Bayer Zsuzsanna,
VácziJózsef,VácziMónika,Váradiné
VargaVeronika,VargaImre,VargaJó-
zsef,VargaKatalin,VargánéNagyAn-
géla, Vasegyéb Kiss György, Zayzon
Jenõné,ZelenkaÁgnes,ZuborSándor,
Zubor Sándorné, Zsemberiné Szabó
Mária.

Agyerekekjavárajótékonykodtakafelnõttek



3. ol dal3. ol dalNyárlõriNci hír moN dó

Látássérültkéntisaktívéletettudélni

Harmincháromnyugdíjasindultazon
a Ki Mit Tud? versenyen, amit február
15-énrendeztekHetényegyházán.Afel-
lépõk között egyetlen fogyatékkal élõ
volt, FeketeAttila, aki tovább jutott az
országosközépdöntõbe.

A Nyárlõrincen élõ Fekete Attila
1998õszénszenvedettbalesetet.Autójá-
val a 44-es fõúton közlekedett, amikor
szembõlnekimentek.Ennekkövetkezté-
benazakkumulátorelmozdultahelyérõl,
betörte a szélvédõt, a sava pedig bele-
ment a szemébe. Mivel nem rendesen
mostákkirendesenbelõle,folyamatosan
vesztette el a látását és hét év múlva
mindakétszeméremegvakult.Azorvo-
soknemtudtak,ésnemtudnakrajtasegí-
teni, pedig külföldön is vizsgálták. Ko-
rábbanaktívéletetélt.Ahelyilabdarúgó
egyesületnekvoltaszakosztályvezetõje,
háromciklusonkeresztülönkormányzati

képviselõként is tevékenykedett. 2005-
tõlazonbanteljesenmegváltozottazéle-
te.

Igazábólmégmostsemfogadtamel,
hogynemlátok-mondjaAttila.Vélemé-
nyemszerint feldolgozni semmilyen fo-
gyatékosságotnemlehetannak,akikko-
rábbanegészségesenélt.Elfogadniazon-
banellehet,sõteliskell,mertnemtudok
mitcsinálni,velekell,hogyéljek.Azóta,
gyökeresenmegváltozottazéletem.Tel-
jesenmásszokásokatvettemfel,mindent
másképpen kel végeznem. Sokmindent
lassabban tudok csinálni, és természete-
sen van olyan is, amit egyáltalán nem.
Ettõl függetlenül nyolcvan százalékban
egyedül végzekminden itthonimunkát.
Mégmielõttteljesenelvesztettemvolnaa
látásomatelváltam,ígyegyedülélek,bár
agyerekeimgyakran látogatnak.Addig,
mígláttamfotóztamésvideófelvételeket

is készítettem.A zenemindig közel állt
hozzám. A balesetem után, akkor még
láttam, elkezdtem zongorázni tanulni.
Zenetanár segítségével megtanultam a
kottaolvasást,ésénekórákraisjártam.

Attilanemhagytaabbazenélést,csak
mostmárhallásután tanuljamegaszá-
mokat.Járfellépniis,aKiMitTud?elõt-
ti napon,Kecskeméten, azAranyhomok
szállodában játszott.Akörnyezõ telepü-
lésekre is eljár zenélni.Öt évvel ezelõtt
egysajátCD-tjelentetettmeg,aminhu-
szonegydalténekeléskísérszintetizátor-
ral. A tervei között szerepel, hogy egy
újabbCD-t fogelkészíteni. IhászGábor
nagyonközelállhozzá,azegyikpélda-
képe,Mosthuszonötéve,hogymeghalt,
ezértazõemlékéreszeretnéalemeztki-
adni. Több ismert zenész szerint Attila
hangfekvésenagyonközeláll IhászGá-
boréhoz.Atilla családi rendezvényeken,
de vendéglõkben is szokott muzsikálni.
AKiMitTud?elõttmégénektanárhozis
elment, hogynekeltsen csalódást.Nem
iskeltett,mertakönnyûzeneikategóriá-
banbekerült azországosközépdöntõbe,
amitKeszthelyentartanakáprilis12-13-
án.TermészetesenegyIhászGáborszá-
motadottelõ.

Fekete Attila mindennapos életét
megkönnyítiatöbbfajta,beszélõsegéd-
eszköz.Amobiltelefonjánésa számító-
gépénképernyõolvasóprogramszerepel.
Beszélõ órával, vérnyomásmérõvel, láz-
mérõvelisrendelkezik.Sokatfentvana
világhálón, több helyrõl is kap levelet,
hangoskönyveket olvas, és rengeteget
gyakorol.Aszobájábanottvanegyfutó-
pad is, amellyel a kondícióját próbálja
megõrizni. Bízik abban, hogy a közép-
döntõnissikeresenfogszerepelni.

Hanincsigazi,jóamûis
Azideitélnemkedvezatélispor-

toknak.Legalább isnálunk, itt azAl-
földönnem.Pedigtélensemártasza-
badlevegõnvalómozgás.Azáltalános
iskola készült is rámár két évvel ez-
elõtt, mikor az Egészséges Ifjúságért
Alapítvány beszerzett 12 pár korcso-
lyát.Sajnossemazelmúltévben,sem
az idén nem fagyott be aHolt-Tisza,
amin korcsolyázni lehetett volna. El-

lenben Kecskeméten két mûjégpályát
islétrehoztak.Eztalehetõségetnemis
hagytuk kihasználatlanul. Január 17-
énazIntegráltKözösségiésSzolgálta-
tóTérprogramokkeretében,30-ánpe-
dig az iskolai Integrációs Pedagógiai
Rendszerésazalapítványtámogatásá-
valösszesen50gyerekjutottnagysze-
rûtélisportélményhez.Voltak,akikel-
sõízbenpróbáltakavékonypengéken

siklani, voltak a görkorin edzõdöttek,
és akadtak egészen kiválóan korcso-
lyázokis.Triplaaxeltugyansenkinem
ugrott még, ellenben lettek hatalmas
kék-zöldfoltok,vérhólyagok,izomláz
és persze egy nagyszerû élmény.Kö-
szönjükaszülõkésatámogatószerve-
zeteksegítségét,amivelhozzájárultak,
hogyarésztvevõkingyenjutottakale-
hetõséghez.
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Farsangazóvodásokkalésszüleikkel

"Farsang van, farsang van, járjuk a
táncotgyorsabban,

Fergeteges ez a tánc, még a ház is
muzsikál!"

Ezzelagyermekmondókávalisjelle-
mezhetnémazóvodásokfarsangimulat-
ságát,aminekmármásodikalkalommal
amûvelõdésiházadotthelyet.

Aztgondolom,hogyezanépszokás
isagyerekekkedvencünnepeiközétar-
tozik.Amulatságot, vigadozást már jó
elõreaviccesdalok,versekmondogatá-
sa,tánclépésektanulgatásaésnemutol-
só sorban a jelmezek kitalálása elõzi
meg. Ezen a délutánon nem volt olyan
gyermek,akineszerettevolnamegmu-
tatni társainak jelmezét. Eztmeg is te-
hettékaszínpadon,ahovácsoportonként
vonultakfelagyerekek.Avigasságszín-
vonalát az is emelte, hogy nagyon sok
anyukaésapukaöltöttmagáramaskarát.
Ezeklátványaagyerekeketmégfelsza-
badultabbá tette, a szülõk pedig erre a
kisidõreújragyermekekkéválhattak.

Azegyénibemutatkozásokatkövetõ-
enazóvónénikkedveskedtekBenedek
Elek: Egerecske címû mesejátékával a

gyerekeknekésvendégeiknek.Amûsort
követõ napokban az óvodások szívesen
mesélték, bábozták el a történetet cso-
portjaikbanis.

Nincs farsangimulatság játékos fel-
adatok,versenyeknélkül.Alegkisebbek
is szívesen vettek részt a lekvárnyalás-
ban,a"gyorsivásban",anagyobbaketet-
hettékszüleiketkéssel-villávalzizivel.A
legmulatságosabbnakésegybenalegne-

hezebbneka"belógatott"fánkevésebi-
zonyult, amimég a legedzettebbeket is
megizzasztotta.Mindenjátékosapróju-
talmakkal gazdagodott. A farsangi fi-
nomságokkalroskadásigmegrakottasz-
talokonmindenkimegtalálta a számára
legfinomabbcsemegéket,amitaszülõk,
nagyszülõk készítettek.A jókedv elen-
gedhetetlenvelejárójaatánc,amiazidõ
végességemiattegykicsitrövidresike-
rültagyerekekszerint.

SzeretnénkköszönetetmondaniTor-
másiZoltánalpolgármesterúrnak,hogy
jelenlétével megtisztelte rendezvényün-
ket. Köszönjük Szentirmay Tamás új-
ságírónak,hogylehetõvétetteavilághá-

lón valómegjelenésünket az lcafe.hu-n
(Lakitelekéskörnyéke)portálon.Hálás
köszönet illeti Jokhel Árpit és Jokhel
Gergelyt,akikönzetlenülálltaksegítsé-
günkre a rendezvény lebonyolításában,
hangosításábanésafényképezésben.

Nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy
ezenadélutánonmégaházismuzsikált
Nyárlõrincen.

Sváb-KovácsnéRédaiErzsébet

T Á J É K O Z T A T Ó
A Szi vár vány Óvo da és Böl csõ de tag in téz mé nye i nek nyá ri zár va tar tá sá ról

SzivárványÓvodaésBölcsõdeLakitelekiTagintézménye:
Óvoda: 2014.08.18.-2014.08.31.-ig
Bölcsõde: 2014.08.18.-2014.08.31.-ig

SzivárványÓvodaésBölcsõdeNyárlõrinciTagintézménye:
Óvoda: 2014.08.01.-2014.08.31.-ig

SzivárványÓvodaésBölcsõdeTiszaugiTagintézménye:
Óvoda: 2014.07.01.-2014.08.31.-ig

Felhívás
A nyárlõrinci labdarúgás történetét
feldolgozó kiadvány készítéséhez
keresünk régi fényképeket, írásos
dokumentumokat. Kérjük azon
sportbarátokat,akiknekilyenanyag
vanabirtokában,aztmásolatkészí-
tésecéljábólvigyebeakönyvtárba,
vagyapolgármesterihivatalba!
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Vidámiskolaifarsangalsósoknakésfelsõsöknek

A negyedik osztályosok jelenetével
kezdõdött az általános iskolások alsós
farsangja a mûvelõdési házban, akik
Aladdin és a csodalámpájának újszerû
változatátadtákelõkitûnõen.

Nagy taps fogadta a negyedikeseket,
akik változatos produkciót mutattak be,
aminemnélkülözteahumortsem.Külö-
nösennagyvidámságotváltottkianézõk
közül,amikorszumóbirkózónaköltözött
két fiú, és amérkõzésmegkezdéseelõtt

rizsthintettekaküzdõtérre.Adulakodás
befejezéseután,agyerekeknagyörömé-
re,arizsszórásbólanézõkisrészesültek.
Avidámjelenetutánkövetkezettajelme-
zes felvonulás.Valamennyien felmentek
aszínpadraésottmutattákbeazt,hogy
mineköltöztekbe.Változatosvoltaka-
valkád,sokérdekesjelmeztláthattakaje-
lenlévõk.

Addig,míg tartott a jelmezes bemu-
tatkozás, természetesenlehetettfogyasz-

tani különbözõ süteményeket, szendvi-
cseket, amit az anyukák készítettek, és
üdítõkbõl sem volt hiány. A felvonulás
után kis szünet következett. Ez alatt az
idõalattmindenkifelkészülhetettatom-
bolahúzásra. Megszámolni se lehetett
annyi ajándék talált gazdára. Egy egész
óránáttartott,mígmindentombolatárgy
elfogyott.Ezzelmégnemértvégetafar-
sangimulatság,merteztkövetõenatánc
vette át a fõszerepet.Sokannem ishin-
nék,hogyazalsótagozatosgyerekeknek
is milyen ritmus érzékük van már. Ezt
többen is bizonyították. A mûvelõdési
házésazáltalánosiskolaközösszervezé-
sébenmegtartott farsangimulatság nem
csakaszülõk,dea felnõttek tetszését is
elnyerte.

Addig,mígazalsótagozatosokamû-
velõdési házban szórakoztak, a felsõsök
az iskolaaulájábanérezték jólmagukat.
Õkmárnemnagyonöltöztekbe,inkább
csakjelképesdolgokatöltöttekmagukra.
A táncolást azonban sokan kipróbálták,
báramostanizenérevalómozgásinkább
minõsül ugrálásnak,mint táncnak. Ettõl
függetlenül ott is jó volt a hangulat.Az
osztálytermekbenpediglehetettazéhsé-
getésaszomjúságotcsillapítani.

Nyugdíjasfarsangibatyusbál
"Farsangvan,járjukatáncotgyorsab-

ban!" Ez is lehetne a szlogenje az idei
nyugdíjasklubáltalszervezettmulatság-
nak.

Február 22-én, este 6 órára szólt a
meghívó.Afelújítottkultúrházbavártáka
mulatnivágyókat.Mostegykicsitkeve-
sebb volt a vendég,mintmáskor, de ez
cseppetsemzavartsenkitabban,hogyre-
mekülérezzemagát.Sõt,ígyolyancsalá-
diasra sikeredett ahangulat,hogyszinte
mindenkitudottszótváltanimindenkivel.
Most is volt, aki jelmezben érkezett.
CsikósnéIrénkenéniálarcban,kalapban,
kesztyûben jelentmeg. Z.Kovács Józsi
pedig stílszerûen botra kötött batyuval
jöttabatyusbálba.Megtapsoltukõket.

NémethnéTerikeköszöntõjeutánelõ-
kerültekakosarakéspillanatokalatt te-
rülj-terüljasztalkámmáváltozottazaddig
semüresevésifelület.Szokásszerintvál-
tozatosésfõlegnagyonfinomvoltakí-
nálat.Rántottcsirkecombonátasültma-
laconkeresztülaszendvicsésasülttarja
semmaradhatottel.Elõttejóféleházipá-
linkadukált -természetesenmindahúsz

fajtátmeglehetettvolnakóstolni,amivel
kínáltak-utánapedigkitûnõsajátterme-
lésû szõlõ levét lehetett kortyolni. Így
erõgyûjtéssel rá lehetett hangolódni a
mulatozásra. Mint késõbb kiderült, kel-
lettisajókondi,mertazenekarúgygon-
dolta,hogyelkezdenekmuzsikálni,aztán
majdreggelabbahagyják.SzabóPistaés

Eckert György (kiskõrösi zenésztárs),
egymás után, megállás nélkül húzták a
jobbnáljobbslágereket,nótákat,táncda-
lokat.Még szerencse, hogy a szervezõk
tombolátisgyûjtöttek,ígylegalábbaddig
lehetettpihenni.Sokszépajándékotsor-
soltak ki. Egy kedves és megható ese-
ményistörténtazestfolyamán.Szénási
Józsibácsiünnepelte83.szülinapját.Ez
alkalombólköszöntöttékõt.Mígazené-
szekjátszottáka"Boldogszületésnapot"
címû.számot,ezalattmindenkifelállva,
tapssalésénekkelkedveskedettJózsibá-
csinak.Örültnekinagyon!Szokásszerin-
ti nótázás sem maradt el, teli torokkal
énekelte mindenki a szép magyar dalo-
kat.Méga"vonatra"isfelültek.Azené-
szek instrukciói alapján hol elõre, hol
hátra,holguggolvahaladta"szerelvény".
Nemiskellettennél többahangulat fo-
kozásához.Éjfélutánmárpilledtatársa-
ság.Sokanelkezdtekszállingóznihaza-
felé. Néhányan még egy utolsó "serdü-
lést" adtakmaguknak, aztán elbúcsúzott
mindenkiavendéglátóitól.

KissnéKati
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Igaziközösségteremtõdöttatelepülésen

Egyszervolt,holnemvolt.Talánígy
is kezdõdhetne, ha mese volna, de ez
nemmese,hanemmagaavalóság.Nyár-
lõrincenifjúságiklubalakulttöbbévvel
ezelõtt Szomjú Csaba, majd Szomjú
Gabriellavezetésével.Hosszabbidõután
újratalálkoztakazalapítókésazok,akik
mégmaisklubtagok.

Németh Bernadett így emlékszik a
történtekre és a jelenre. Ifjúsági klub,
Teleház. Valamikor 2004, 2005 vagy
2006?Már nem is tudom, de azt igen,
ahogymindigisemlegetjüktöbbtársam-
malegyütt,Miittnõttünkfel.Ittvoltunk
rosszak, ittvoltunkzüllöttek,de ittvol-
tunkfellépõk,ittvoltunkhíresemberek,
önkéntesek,ittvoltunkaközösségteljes
értékû tagjai. Itt értünk nõvé, itt értünk
férfivá, ittmaradtunkörökgyerekek.Itt
voltunkbarátok,vetélytársak, csapattár-
sak. Sokáig sorolhatnámmég, annyi az
emlék és eközben egyszerûen nem tu-
domlevakarniavigyortaképemrõl.

Február15-énszombatonezekagon-
dolatokzakatoltakafejemben,miközben
többtucateseménydokumentációjátele-
mezgettük hangosabbnál hangosabb ka-
cajokközepette.Többezerképmely,bi-

zonyítja,mindigisvoltésleszisértelme
ebbenaformábanképviselniaközössé-
get.Hálával tartozunk SzomjúGabinak
és Szomjú Csabának, és elmondhatjuk,
mélybüszkeséggeltöltel,mitagokvol-
tunk!  De nem is, hiszen vagyunk mai
napig. Remélem, egyre többet töreke-
dünk arra, hogy gyakoribb események-
kel,találkozókkal,programokkalszínez-
zük újra a szürke hétköznapjainkat.Te-
gyükújraméltánhíresséNyárlõrincifjú-
ságát,aholigazánjófiatalnaklenni,ahol
olyantehetségekválhattakismertté,mint
Döme és Peni. Még emlékszem arra a
kenyérlángos sütögetõs délutánra ahol
Dömeazelsõalkalmakközöttmutathat-
tameg tehetségét.A tánccsoport -mert
azisvolt-aholPenibenismegszülethe-
tettavágyatudásra,melynekmegszer-
zésérõlismételtentanúbizonyosságotte-
hetett.Végszókéntlevonvaatanulságot,
itt mindenki tartozik valahová, de leg-
alábbközénk,Nyárlõrinchez,azIfiklub-
hoz.

SzomjúCsabaatalálkozóratöbbezer
fotóval érkezett. A képek nézegetése
közben,afotókáltalkiváltottreakciókat
szemlélve, számomra egyújmegvilágí-

tástnyert eza legendás ifiklubos, tele-
házasidõszak.Egyközösségetlétrehoz-
ni és fenntartani, komoly, felelõsségtel-
jesfeladat,telikihívássalésbizonytalan-
sággal. Hiszen különbözõek vagyunk,
más és más attitûddel, személyiséggel
megáldva, mégis kellõ lelkesedéssel,
szeretettelösszelehetfogniegyközössé-
get ésminõségi tartalommalmegtölteni
az együtt töltött órákat.Például az éve-
kenkeresztülmegrendezettszíndarabok,
ünnepségekpróbáimajd az elõadás kö-
zösélményemotiváltaafiatalokat,krea-
tívaklettek,nõttazönbizalmuk.megta-
pasztalták az összetartozás az egymás
irántibizalom,tiszteletfelemelõérzését.
Amikoraktívanszerveztükaprogramo-
kat,azelõadásokat,aszületésnapimeg-
emlékezéseket, ösztönösen tettük, mit
sem sejtve, hogy sok szép, maradandó
emlék,élményhalmozódikfelafiatalok
lelkében.A február 15-i szombati talál-
kozóhangulataabeszélgetésekminõsé-
ge,aközösenmegéltélményekfeleleve-
nítése,azönzetlenszeretet,amitkaptunk
testvéremmel, Csabával meggyõzött ar-
ról, amitmindig is éreztem, hogy érde-
mestenni,idõt,energiátáldozniaközös-
ségért.Nagyonboldogvagyok,hogyén
isrészeselehettemennekaszépidõszak-
nak.

EzmárSzomjúGabivallomásavolt,
arról azeseményrõl, amelyen régi ésúj
tagokegyüttvoltak,ésaztérezték,hogy
hiábatelteltöbbév,õkugyanolyanjól
érzikmagukategyütt,mintegykoron.A
közösség szele és szelleme megcsapta
õket, ésminden bizonnyal egész életük
soránvégig iskíséri.Azcsak természe-
tes,hogyakétalapítótmegajándékozták.
Akiottvolt,azbiztos,hogyszépemléket
fogmegõrizni a találkozóról.Akipedig
nem,azsajnálhatja.

Évekkelezelõttzenés,vacsorás,páros
báltszervezettKissFerenc,apolgárõrök
"kapitánya".Aztán jött egy idõszak,mi-
korcsakazaktívtagokkaptakmeghívást
beszélgetõs, kártyázós, vacsorás találko-
zóra.

Azidénúgydöntöttavezetõség,hogy
újravisszatérnekarégiformához,igazki-
csit leegyszerûsítve.Az eseményt január
25-érehirdették,atalálkozásihelypediga

mûvelõdési ház volt. A finom vacsorát
TóthIstvánkészítetteatársaságnak,aze-
nérõlBaloghIllésészenekaragondosko-
dott.KissFerencelnökköszöntötteaven-
dégeket és rövid beszámolót tartott, az
egyesület elõzõ évben végzett munkájá-
ról.Semmikülönlegesfelhajtásnemvolt,
pusztánmindenkijólakartaéreznimagát.
Tombolávalsefáradtakaszervezõk,csu-
pánösszeültekabarátitársaságokéscsa-

ládiaslégkörben,tréfálkozva,mulatozva,
danolászvatöltöttékelazestét.Italról,sü-
teményrõlmindenkimagagondoskodott,
ígybüfé semüzemelt.Nem iskellett, jó
voltúgy,ahogyvolt.Együttlehetettacsa-
pat és ez volt a lényeg. Kikapcsolódás
volt mindenki számára és nem kívánt
nagyszervezést.Köszönetérteésremél-
hetõlegjövõreishasonlóanjólesz.

KissnéKati

Egyszerûsítettpolgárõrest
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Aholokausztvilágnapjaalkalmábóla
könyvtárbanmegjelenõérdeklõdõk,fiata-
lokegyvetítésseltarkítottismeretterjesz-
tõ elõadás során ismerkedhettek meg a
múltésajelennéhányjelentõseseményé-
vel, tragédiájával.Abeszélgetés célja az
elgondolkodásés amegismertetésvolt a
tényekalapján,alehetõlegtöbbeseményt

és szempontot végiggondolva, felsora-
koztatva. Az elõadás keretében a zsidó
holokauszttal,atörténelemszámosnépir-
tásával és ezeknek a következményeivel
szembesülhettekahallgatók.Aképekkel
kísért bemutató arra törekedett, hogy az
ókortól napjainkig felmerülõ, milliónyi
áldozattal járó, "faji megkülönbözteté-

sek",vallásiellentétek,deportálások,elõ-
ítéletek"okaitésindokait"lássákajelen-
lévõk.Nagyhangsúlytkapottazonfelve-
tés,hogyazellentétekésamegkülönböz-
tetések mögötti háttér bármely oldalról,
bármelynép,nemzetvagyvallásrészérõl
mennyire károsak. Emellett történelmi
példákkal,képekkel,adatokkallettalátá-
masztvaazon tény,hogybármiféle ilyen
megkülönböztetéskivételnélkül,mindaz
elszenvedõt, mind az okozót hosszabb
vagyéppenrövidebbtávonmennyirehát-
rányosanérintikAzelõadásvégénelõtér-
be került, hogy még a mai világban is
számtalanhelyenfordulelõnagymérték-
ben, tömeges áldozatokkal járó, teljesen
értelmetlenmegkülönböztetés.Sokszora
rasszizmus, vallási ellentét, vagy éppen
bármiféle elõítélet ott is megtalálható,
aholazembernemishinné.Mindezpe-
dig minden esetben elítélendõ néptõl,
nemzettõl,közösségtõlfüggetlenül,kivé-
telnélkül,hatényleghiszünkazegyenlõ-
ségben.JokhelÁrpád

Ismeretterjesztõelõadásaholokausztról

Mesemondódélutánazóvodában
Közelhúszkisóvodásvettrésztazon

amesedélutánon,amitazóvoda tornas-
zobájában tartottak. A gyerekek nem
csak társaiknak, de az õket elkísérõ
szülõknek is megmutatták, hogyan
tudnakmesétmondani.

Kiss Csilla óvónõ fogadta a
gyerekeket és szüleiket, akik nem csak
helybeliek voltak, de a szomszédos
Lakitelekrõl is érkeztek. A tornaszoba
egyikvégébeegyhatalmasfotelt tettek,
amitmacik vettek körül.Aki akarta, az
ülvemondhattaelaztamesét,amitmeg-
tanult,deakadtakolyanokis,akikállva
meséltek. Elõször csak félénken jelen-
tkeztekagyerekek,deaztánegyrebátra-
bbaklettek.Kisfiúkéskislányokszépen
mondták el, amit szüleikmegtanítottak.
Kis Csilla elmondta, hogy a mesedé-
lutántazértszervezték,hogyagyerekek
a szülõvel, fõleg az anyukával, együtt
tanuljákmegamesét.Néhányannagyon
hosszútmondtakel,nemkisfeladatvolt
megtanulni az apróságoknak, dic-
séretükre legyen mondva, nem kellett
nekik segíteni. Egy felnõtt számára
szinte hihetetlen, hogy egy kisgyerek
hogyan tud megtanulni ilyen hosszú
szöveget. A legfiatalabb mesemondó
mindössze három és fél éves volt.

Természetesen minden elõadót megtap-
soltak. Csilla néni pedig jutalmat is
adott, még pedig egy oklevelet, és egy
kindertojástmindenmesemondónak,Az
oklevéllel bizonyítani tudják felnõtt
korukbanis,hogyõkvállalkoztakmese-
mondásra óvodás korukban. Meg kell
említeni azt is, hogy a gyerekek olyan
fegyelmezettek voltak, hogy senki sem
bontottakiacsokitazóvodában.

Azelsõmesedélutántazelmúltévben
szervezték.Már akkor is akadtak olyan

gyerekek, akikmegtanulták a szöveget.
A jól sikerült délutánból azt a
következtetést vonták le az óvó nénik,
hogy ebben az évben is megpróbálják.
Ezúttal még többen voltak. Nem csak
anyukák,deapukákiskíváncsiakvoltak
csemetéik szereplésére. Bár nem
versenyrõlvoltszó,deazértagyerekek
közöttakadtolyan,nemisegy,akielõtt
szép jövõ áll, ha ilyen szépen mond
mesét, és a késõbbiekben pedig majd
verset.
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Az iskolával együttmûködve január
31-énLezsákSándorországgyûlésképvi-
selõ,aparlamentalelnöketartottamûve-
lõdésiháznagytermébenegyátfogó,inte-
raktívelõadástahungarikumokról,ahelyi
értékekésértéktárlehetõségiérõl,elõnyei-
rõlaziskola7.és8.osztályostanulóinak.

Azelõadáskezdeténasrácokatbevon-
va,kérdezveszóbakerültekMagyarország

világhírû értékei, feltalálói, találmányai,
Nobel-díjasai,amelyekmindkiemelkedõ-
enöregbítikMagyarországhírnevét,szere-
pét a világban.AhogyLezsákSándor ki-
emelte szinte nincs is olyan tudományos
terület, ahol ne alkottak volna valami vi-
lágraszólótamagyarok.Emelletthangsú-
lyozta,hogymindenkikiválóváválhatva-
lamiben, legyen az sport, népmûvészet,

esetleg valamiféle szakma.Az embernek
mindösszemegkell ezt a dolgot találnia,
kutatni kell utána, és ha úgy érzi, hogy
meglelte, akkor törekedni kell rá, hogy
egyre jobbá és ismertéváljonbenne akár
helyi,akárországosszinten.Esetlegakára
világhír ismegcélozható.Érvelésétszám-
talanpéldávalaláistámasztottabizonyítva
afiataloknak,hogynincslehetetlen.

Azelõadásvégénmindezekkelössze-
kapcsolva kiemelte a helyi, megyei érté-
kekésértéktárak felkutatásának,ápolásá-
nak a fontosságát, amelyeknek mind kö-
zösségi,mindországosszintennagyjelen-
tõségevan.Ahelyi,közösértékekáltalaz
emberekésközösségekkapcsolata,össze-
tartozásaerõsödhet,ezáltalsegíthetiahe-
lyi,deakáratágabbközösségekésama-
gyarság fennmaradását is. Nyárlõrincnek
isszámtalanolyanérékevanhelyiésme-
gyei szinten is, amelyeknek a felmérését,
összesítését,valamilyenformábantörténõ
megjelenítéséttervezzükhelyiszintén.

JokhelÁrpád

LezsákSándorelõadásaahungarikumokról

Február folyamánkétóvódáscsoport
is látogatást tettakönyvtárbanmeghívá-
somra azóvónénikkíséretében.Apicik
érdeklõdveléptekazépületbe,aholagye-
reksarokban külön kis ismerkedõ foglal-
kozássalvártukõket.Miutánmindelfog-
lalták a nekik elõkészített beszélgetõ
szegletetésabemutatkozáson is túlvol-
tunk,egyakönyvtárralkapcsolatosfelvi-
lágosító,azovisokatakönyvtárkönnye-
debbmegismerésébebevonóbeszélgetés
következett.A csoportok, az óvónõk jó-
voltából, nagyon sok mindet tudtak a
könyvtárról,valamintnéhányanmárbeis
iratkoztak szüleik segítségével. Ezáltal
csakpárdolgotkellettnekikmegmutatni,
elmagyarázniszórakoztatóformában.

A folytatásbanakétcsoportkedvenc
meséiket, a Mazsola és Tádét, illetve a
Magyar népmesék egy-egy rövid részét
nézhette meg egy kisebb vetítés kereté-
ben,hogyarégitelevíziósétkeketislás-
sák.Végülkövetkezettazáltalukmárna-
gyon várt "szabad turkálás" szakasz,
amelysorán,szabadonlevehettekbármi-
lyenkönyvetgyereksarokpolcairól.Aki-
csiketnemiskellettnoszogatnipárpilla-
nat múlva már mindenkinek a kezében
könyvek voltak, játszottak, kirakóztak
vagy éppen társasjátékoztak. Zárásként
közösenkikölcsönöztékazáltalukválasz-

tott könyveket, megismerkedtek a köl-
csönzéssel, majd végül búszúzóul apró
ajándékokkal, kifestõkkel hagyták el a
könyvtárat.

Azóvónõkkelegyüttmûködveszeret-
nénk,minél rendszeresebbé tenni a láto-
gatásokat,hogyapicikminélinkábbhoz-
zászokjanak a könyvtárhoz, megszeres-
sék a könyveket és késõbb az olvasást.
Szeretnénk,hanemcsakatelevíziólenne
nekikazalapésazideál.Nagyörömöm-
reszolgál,hogyazóvódásokmármaguk-

tólkérdikazóvónéniktõlalegközelebbi
könyvtárlátogatásidõpontjátéskészülnek
azújabbkönyvekkiviteléreaközösóvo-
dai olvasáshoz. Reméljük, minél többen
fogják a közeljövõben rendszeresen fel-
keresniakönyvtáratésazokisbeiratkoz-
nak,akiknekesetlegeseneddignemvolt
erre alkalmuk, hiszen az olvasás és a
könyvekgyarapítjákagyerekekefejlõdé-
sét, gondolkodását, látókörét.A szülõvel
folytatott közös meseolvasás milliónyi
elõnyérõlnemisbeszélve.JÁ

Óvodásokjártakakönyvtárban
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A decemberi számban említett aggodalmam beigazolódni
látszik,mivelatankerületidei"költségvetésébe"adiákolimpi-
aiversenyekenkívülsemmilyenegyébrendezvényenvalórész-
vételköltségenemférbele.Ezazt jelenti,hogyegyesetleges
elsõ körben való kiesés egy-egy korosztály számára az egész
versenyszezonvégéteredményezné.

Esetünkbenez igen ritkán szokott elõfordulni.Amásodik,
harmadikkör,amegyeielõdöntõ,vagymegyeidöntõazértmár
elégnagyfalatszokottlenni.Itt,azakártöbbezerfõsösszevont
iskolák, gyakran komplett egyesületi csapataival kell felven-
nünkaversenyt.Ígyvoltezjanuár14-énisaIV.korcsoportos
teremfocidiákolimpiamegyeidöntõnis.Acsoportmérkõzések
jólindultak,magabiztos,jójátékkalsimánvertükIzsákot,akik-
tõlelõzõhéten,Bugaconkétszeriskikaptunk.Azutánamáso-
dik meccsen vereséget szenvedtünk Baja csapatától, aminek
nemtulajdonítottunknagyjelentõséget, inkábbakeresztjáték-
belileendõellenfeletlatolgattuk.Ámekkorjöttahidegzuhany,
azáltalunklefocizottIzsákmegverteBaját,akörbeverésbõlpe-
digmijöttünkkilegrosszabbul,ígynemjutottunkanégyközé.
AdöntõtvégülIzsáknyerte.Ahogyfentemlítettem,januárelsõ
hetétõlkezdõdõen5alkalommalvoltunkBugacon.Anégyfiú
korcsoport mellett a lányoknak is megrendezték a hagyomá-
nyosBugacKupát.AfiúkközülaIV.korcsoportosok2.helyen
végeztek,aII.korcsoportosokismásodikaklettek,alányoka
negyedikek.AzI.korcsoportoscsapatkupagyõztes,aIII.kor-
csoportospedigharmadikhelyezéstszerzett.

A bugaci tornasorozat közé iktatva a I. korcsoportos fiúk
megnyertékaJakabszállásiHúsosKupátis.Aszinténhagyomá-
nyosBálintNapiKupát (amitamegelõzõkétévbenminyer-
tünk)ezúttalnemafiúk,hanemalányokszámára írtákki. Itt
lánycsapatunk3.helyenvégzett.KözbenfolytatódottaBozsik
-programintézményitélitornasorozata.Eddigazóvodásoklép-

tekpályára,akikjavítvaazelõzõfordulóutánimásodikhelye-
zésükön, háromgyõzelemmel és egy döntetlennel átvették az
elsõ helyet a csoportban.A III. korcsoportosok tornája 19-én
voltSzentkirályon,ittakorábbiakhozhasonlóankönnyedjáték-
kalnöveltükeddigifölényünket.

Ezek mögé az eredmények mögé mindig oda kell tenni,
hogybárhol,szintebárkivelfelvesszükaversenyt,éslegtöbb-
ször csak eggyel több cserejátékosra lenne szükség, hogymi
nyerjükatornát.Ezakicsiségátka.Valamibenazértmégiscsak
nagyok vagyunk.Mégpedig abban, hogy ilyen eredményeket
érünk el a saját erõnkbõl,mindengyermek számára ingyenes
hozzáférhetõen,miközbenasportrafordítottmilliárdokbólmég
az útiköltségre való sem jut el hozzánk. Ezúton köszönöm a
SzülõiMunkaközösség anyagi támogatását, illetve köszönöm
azoknakaszülõknekasegítségét,akikalkalmankéntbeültetnek
egy-egyfélcsapatnyigyereketazautójukba,hogyeljussunka
versenyekre.

Segítségükreatovábbiakbanisszámítunk!
PénzváltóIstván

Iskolaisporteredmények

Február 17-én a könyvtárban aKecskeméti JárásiHivatal
Járási Népegészségügyi Intézetével együttmûködve,
"Megelõzni, átélni és túlélni a rákot" címmel egészségfe-
jlesztésiprogramottartottunkalakosságinformációhozjutását
elõsegítendõ.

Az egybegyûlt érdeklõdõknek a kiérkezõ szakemberek
elsõként egy vetítés keretében beszéltek a rák fajtáiról, majd

szóba kerültek a rákbetegségek felismerésének módjai, a rák
tünetei, valamint a felismerésüket elõsegítõ jelek a minden-
napokban.Aprogramfolytatásábanamegelõzéslehetségesfor-
máiról, mint a táplálkozás, a különbözõ mozgásformák és
bizonyoshatásokelkerülésekerültaközéppontba.Enneksorán
kérdõíveketésszóróanyagotosztottakkiamegjelentekközött,
amelybõlszámtalaninformációttudhattakmegazérdeklõdõk,
vagyéppenegytesztkitöltésévelértékelhettékmennyiretartoz-
nakarákszempontjábólkockázatoskategóriába.

A program végén az összegyûltek kérdéseket tehettek fel,
valamint megoszthatták tapasztalataikat mind pozitív, mind
negatívoldalról.Szerencsérepozitívgyógyulásrólszólótapasz-
talatotishallottunkamegjelentekközül,amelyekszépemberi
példátmutattakakitartásról,acsaládésabarátokfontosságáról
egyilyenszörnyûbetegségesetén.Azelõadásvégénaszakem-
berekiskiemelték,hogyhittel,egytámogatóésszeretõcsalád-
dal,valamintkitartással,sokkalkönnyebbegyilyenbetegséget
legyõzni.Azemberbetegenszorulráleginkábbsegítségreésa
közösségre,ilyenkormutatkozikigazánmegazemberekigazi
énje,hozzáállásaamásikhoz.

JokhelÁrpád

Rákmegelõzésielõadás
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Gyógyítómesék, avagyhogyan segít-
senaszülõagyermeknekafélelemésag-
resszióleküzdésében.

Mittegyünk,hagyermekünkszorong,
ésrágjaakörmét?Hogyanszoktassuklea
csúnyabeszédrõl?Mivelcsillapítsukle,ha
agresszív?Hogyanerõsítsükmegazönbi-
zalmát? Ésmit tegyünk, ha rendszeresen
ágybavizel?Atanácstalan,önmagukatvá-
dolószülõkgyakranaztkívánják,bárcsak
volnacsemetéjükhözegyhasználatiutasí-
tás, amelybõl kiderülne, miben hibáztak
eddig,ésmitkellmásképpcsinálniuk!Ne-
kik ajánlom Gerlinde Ortner könyvét,
amelyetsikerrel forgathatmindenanyuka
ésapuka,akisegíteniakargyermekéneka
félelemésazagresszióleküzdésében.

Aszerzõévekenátfoglalkozottmaga-
tartászavarosgyerekekkel,ésarraakövet-
keztetésrejutott,hogyagyermekekvisel-
kedési zavarai sokesetbennemalakultak
volnaki,haaszülõkidõbenfelfigyelneka
gyanúselõjelekre.Haaszülõképesmeg-
érteni gyermeke furcsa viselkedésének
okait, motivációit, akkor van rá esély,
hogynéhányjólkitaláltésmegfelelõenel-
mondottmesével,valamintjátékosformá-
babújtatottfeladatokkalsegítenitudrajta.

Anagysikerûkönyvsorravesziavisel-
kedészavaros gyerekek legalapvetõbb
problémáit,éssegítaszülõnekmegismer-
ni gyermeke tetteinek mozgatórugóit.
Egyúttalminden szülõtönismeretre is ta-
nít, ami azért is fontos, mert a gyermek
problémásmagatartásamögött gyakran a
szülõvelvalókonfliktusáll.

Sok szülõnek pedig az okoz gondot,
hogynemtudjakellõenmotiválnigyerme-
két.Ahelyett hogy buzdítaná, akaratlanul
iselkedvetleníti.Ahelyesmotiválásalap-
feltétele, hogy a szülõ csupaolyanköve-
telményt támasszon, amely megfelel a
gyerek pillanatnyi lehetõségeinek és ké-
pességeinek-ésmindeztagyerekszámá-
raérthetõnyelventegye.Ameseminden-
nélalkalmasabbrá,hogygyerekésfelnõtt
közöttledöntseanyelviésértelmikorláto-
kat. Számtalanszor tapasztaltam, milyen
jólreagálnakamesékreagyerekek.

Amesékegyaránt szólnakgyereknek,
felnõttnek.Nemérgelõdjenek,kedvesszü-
lõk,haagyerekalegnagyobbfölfordulás-
banálmodozvamagaeléréved,vagyhaa
rendetlenségbennemtaláljakedvencjáté-
kát!Havanönökbenkellõtürelem,empá-
tiaésjóadagönkritika,ezekamesékbíz-
vást segítenek a helyes útra terelni gyer-
meküket. Súlyosabb magatartászavarok
esetén - ágybavizelés, dadogás, erõs szo-
rongás,vagyhapéldáulagyereknehezen
illeszkedikbe azóvodaivagy iskolaikö-
zösségbe - a pszichológiai tanácsadást és
az esetleg szükséges terápiát nempótolja
ezakönyv,dejólkiegészítheti.

Akönyvelméletirészeiafelnõtteknek
szólnak.Amesékutánmindigmegtalálha-
tóazadottnevelésiproblémaösszefogla-
lása, amelybõl az is kiderül, mivel lehet
ösztönözniagyereketahelyesviselkedés-
re.Gyakorlatitanácsokatistalálnakaszü-
lõk ahhoz, hogyan bánjanak gyermekük-
kelésaproblémáival.Igenfontosnaktar-
tom,hogyaszülõkazelméletimagyaráza-
tokatamesélésrevalófelkészüléskéntol-
vassákel:hiszenalegtöbbszülõ"képzet-
len"nevelõ,vagyisagyermeknevelésfon-
toskérdésébensemmifélerendszereskép-
zésben vagy útmutatásban nem részesült.
Ebbõl aztán sok szülõnél bizonytalanság
ésügyetlenségfakad.Aszülõknekazértis
célszerûelmélyedniazelméletimagyará-
zatokban,mertaviselkedészavaralegtöbb
esetbenarrautal,hogyagyereknekprob-
lémáivannakaszüleivel.

Tartalom
HOGYANÖSZTÖNZIHELYESENGYER-
MEKÉTASZÜLÕ?
Ha a gyerek nem akar elaludni NEM
AKAROKMÉGLEFEKÜLDI
Haagyerek rosszatálmodik "EGY-KÉT-
HÁR,NEMFÉLSZMÁR"
Haagyerekfélakutyától MARCIÉSA
TÖRPEKUTYÁK
HaagyerekfélafogorvostólAKISHAB-
LEÁNY
HaagyerekhúzzaazidõtASUGÁRGYE-
REK

Ha a gyerek rendetlen VERONKA
ÖSSZEVISSZAORSZÁGBAN
HaagyerekhazudósAZIGAZMONDÁS
TORNYA
Ha a gyerek csúnyán beszél A
FONTOSKODÓKA
Haagyerekengedetlen INDIÁNOSDI
Haagyerekrágjaakörmét CILI,ACICA-
LÁNY
Haagyerekéjjelbepisil CSURIKIRÁLY-
KISASSZONY
Haagyerekdadog FLÓRIÁNÉSAHAR-
KÁLYOKBESZÉDE
Haagyereknemakarenni ANAGYÉT-
KÛKISEGÉR
Haagyereknemakarottmaradniazóvo-
dábanGYURKAMEGAMACI
HaagyerekzavarjaatanítástAKRUMP-
LIORRÚBOHÓC
Haagyereketgúnyolják PÖTTÖM,PUFI,
PIPASZÁR
Haagyereknekagresszívhajlamaivannak
TAMÁSÉSAFEKETEHOLLÓ
Ha a testvérek marakodnak DÖNCI ÉS
DORKA,AMEDVEBOCSOK
Haagyereknemtaláltársakat,barátokat
AMÓKUSGYEREKEK
Hakörnyezetvédelemreakarjuknevelnia
gyereket A STÁLIKSZOK MEG A
GUMMERÁNOK
HaagyerektalálkozikahalállalNAGYI
MEGHALT

Februárhavikönyvajánló

A Szentkirály-Lakitelek Hegyközség (Lakitelek, Nyárlõrinc, Tiszaalpár, Szentkirály, Tiszakécske, Kocsér, Tiszajenõ)
TERMELÕI BORVERSENYT TART 2014. MÁRCIUS 4. KEDD, 16 ÓRÁTÓL A SZENTKIRÁLYI FALUHÁZBAN

Nevezni: Saját készítésû borokkal lehet, évjárattól függetlenül.

Borminta leadható: 2014. február 27-tõl a Lakiteleki Bacchus Borozóban. 2014. február 27-tõl, a Lakiteleki Hegyközségi Irodában,
munkaidõben. 2014. február 28-án délelõtt, a Tiszaalpári Hegyközségi Irodában. (fajtánként 2 palack, kb. 1,5 liter/minta)
(Nevezési díj nincs) Érdeklõdni: 06-30/998-7363, 06-20/494-2353
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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
Polgármesterihivatal:343-013,343-019,

589-001,589-019
Mûvelõdésiház:343-076,589-009
Orvosok:dr.KuczkaJudit06-20/453-4451,343-121
KehelyGyógyszertár,telefonszám:76/342-517
TûzoltóságKecskemét:502-810
Segélyhívó:105
RendõrségKecskemét:484-684
Segélyhívó:107
Körzetimegbízott:KoósIstván,06/70-368-4397.
MentõkKecskemét:486-511,478-119
Segélyhívó:104
Polgárõrség,KissFerenc:06-30/621-7600
Gyermekjólétiszolgálatéscsaládsegítõ
HorváthnéDékányJudit:343-590,06-30/262-7486
Védõnõ,TúriIstvánné:06-30/563-4441
Fogorvos:dr.NémethLászló449-279
Jogosultállatorvos:Dr.PittiLajos,06-30/925-4249,
Hatóságiállatorvos:Dr.TóthDezsõ,06-70/436-1368.

Könyveléstés
könyvvizsgálatotvállalok:

Egyéni vállalkozók, õstermelõk, magánszemé-
lyek, Kft-k, Bt-k, alapítványok részére, teljes
körûAPEH-ésTB-ügyintézéssel,képviselettel.
Havontatájékoztatástkapvállalkozásaeredmé-
nyérõl,áfájáról,akönyveléstígypontosantudja
követni.
Igényszerintakönyvelésianyagértelmegyek.

AZIRODANYITVATARTÁSA
hétfõtõlszombatig8-18óráig

Telefonosegyeztetésalapjáncsakegyfõtfoga-
dok a teljes diszkréció érdekében. Kérem, vá-
lasszonengem,hacsaládiaskörnyezetetésnem
"tömeg-könyvelõirodát"keres.

VargánéFarkasháziOrsolya
•76/343-219,06/30/266-85-36

nyárlõrinci HÍr MOn DÓ

NyárlõrincKözségÖnkormányzatánakközéletilapja
Megjelenikmindenhónapban
Felelõskiadó:PénzváltóIstván

Felelõsszerkesztõ:SzentirmayTamás
Aszerkesztõségtagjai:KissGyörgyné,
NyúlZsuzsanna,FelföldiZoltánnéU

„KulturálisÖrökségvédelmiHivatal163/583/1/2007.
nyilvántartásiszámaalattszerepel.“

KészültatiszakécskeiKécskeNyomdaKft.nyomdájában
Felelõsvezetõ:TóthGéza

* Eladó családi ház Lakiteleken. 3 szoba, fürdõszoba,
gázfûtés plusz beépített cserépkályha, nagy udvar. T:
30/9687-194.
*ÉpítõiparicégkeresTBügyintézõvégzettséggelrendel-
kezõ bérszámfejtõt nyárlõrinci munkavégzéssel. Bér-
számfejtésben és TB ügyintézésben szerzett gyakorlat
szükséges! Jelentkezni bérigény megjelöléssel ellátott
fényképesönéletrajzzalavjozsef@delta-kft.hue-mailcí-
menlehet!
*Házi-ésmangalicazsírvalamintsózottszalonnaeladó.
Érdeklõdni:76/721-930

Köszönet
Köszönöm az együttérzést, virágokat, a részvétminden
megnyilvánulását, amit férjem elhunyta alkalmából a
nyárlõrinciemberektõlkaptam.

dr.KuczkaJudit

Anyakönyvihírek

Akik házasságot kötöttek: Takács Csaba és Hajagos
Szilvia.
Akiket elveszítettünk: Cseri Lászlóné Csík Mária
(1933),BágyiIstvánnéSzeleczkiKatalin(1959),Kovács
Ágnes(1953).


