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SutusViktóriaamásodikudvarhölgy

A fel nõt tek mel lett ti nik nek és
gyer me kek is ren dez tek ver senyt a
ti zen nyol ca dik Tõserdõ Szé pén,
Lakiteleken a Holt-Ti sza part ján.
Ép pen en nek tud ha tó az be, hogy
min den nél na gyobb szám ban je lent -
kez tek lá nyok, hogy meg mu tas sák
bá ju kat, szép sé gü ket. Elõ ször a
négy-ti zen két éves ko rú lá nyok lép -
tek a ki fu tó ra. Kö zü lük a zsû ri a hat

éves, óvo dás ti sza kécs kei Qin Fan nit
ta lál ta a leg szebb nek. El sõ ud var höl -
gye a szin tén hat éves és óvo dás kis -
kun fél egy há zi Rácz Tifani Kin ga
lett, míg a má so dik a ti zen egy éves
ke rek egy há zi Kol lár Pet ra Haj nal ka.
A kö zön ség dí jat is Qin Fan ni kap ta.
Ti ni ka te gó ri á ba (12-15 éve sek)
nagy örö münk re nyárlõrinci hölgy is
ne ve zett. Nem is akár mi lyen ered -

mény ért el, mert a ki rály nõ má so dik
ud var höl gye a 14 éves SutusViktó-
ria lett. A ko ro na a 13 éves bu da pes -
ti Bajkó Ani ta fe jé re ke rült. Az el sõ
ud var hölgy nek a 15 éves kecs ke mé -
ti Pencz Dó rát vá lasz tot ták. A kö -
zön ség nek leg job ban a 14 éves
lakiteleki An tal Kla u dia Mer cé desz
tet szett.

(Folytatása4.oldalon)
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kell a mun ká ja • Ha új ra kez de né ugyan úgy var ró nõ len ne
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Földmérésifeladatoka
kerékpárútnál

A kép vi se lõ-tes tü let a ko ráb bi ülé -
sen el fo gad ta a ke rék pár út épí té sé vel
kap cso la to san a ki egé szí tõ föld mé ré -
si fel ada tok el lá tá sá ra ki írt pá lyá za ti
fel hí vást. A fel hí vást há rom cég ré -
szé re küld te el az ön kor mány zat. Ha -
tár idõ re mind há rom pá lyá zó be ad ta
aján la tát. A pá lyá zók ré szé re hi ány -
pót lást kel lett ki ír ni, de ezt ha tár idõ re
csak egyet len pá lyá zó, a Hírös Geo
Kft. tet te meg. A bí rá ló bi zott ság
szak vé le mé nye alap ján, az
1.275.000,- Ft + ÁFA aján la tot adó
Hírös Geo Kft. aján la tát fo gad ta el a
kép vi se lõ-tes tü let.

Kiegészítõmunkáka
mûvelõdésiháznál

Az ön kor mány zat a mû ve lõ dé si
ház nál lé võ vil lany sze re lé si mun ká la -
tok el vég zé sé re szer zõ dést kö tött a
Gálkó Kft-vel. To váb bi vil lany sze re -
lé si mun ká la tok vál tak szük sé ges sé
(tûz jel zõ be ren de zés, elekt ro ni kus
va gyon vé de lem ki ala kí tás), mely re a
Gálkó Kft. ár aján la tot adott, mely nek
ös  sze ge brut tó 4.525.660,- Ft. Az ön -
kor mány zat a Dél víz Zrt-nél - aki a
szenny víz-csa tor na há ló zat ki ala kí tá -
sá val kap cso la tos új ra szá mo lá sát
vég zi - köt bér és kár igényt je len tett
be, mi u tán nem vé gez ték el idõ re a
vál lalt fel ada tot. A kár igény ös  sze ge
8.890.000,- Ft, me lyet a cég el is mert
és a mun ka díj ki fi ze té se után fog ja
utal ni az ös  sze get az ön kor mány zat
szám lá já ra. Ez az ös  szeg biz to sít ja a
fen ti mun ká la tok ra a fe de ze tet.

Az ön kor mány zat a Nagy szer Kft-
vel kö tött szer zõ dést a mávelõdési
ház nál az épü let gé pé sze ti, sze re lé si
mun ká la tok - fû tés kor sze rû sí tés - el -
vég zé sé re. To váb bi ki egé szí tõ mun -
ká la tok vál tak szük sé ges sé, pél dá ul a
bel sõ víz-csa tor na rend szer kor sze rû -
sí té se. Er re a Nagy szer Kft. be nyúj -

tot ta az ár aján la tát, mely brut tó
3.890.932,- Ft. A kép vi se lõ-tes tü let a
mun kát meg ren del te a Kft-tõl úgy,
hogy az ös  sze get a több let be vé tel - a
Dél víz Zrt. ál tal fi ze ten dõ köt bér és
kár igény - ter hé re biz to sít ja.

A mû ve lõ dé si ház fel újí tá sá nál
sta ti kai-ki vi te li ter vet kell ké szí te ni.
Er re Ko vács Gá bort kér te fel az ön -
kor mány zat, aki a mû ve lõ dé si ház
ter ve it ké szí tet te. Mi vel nincs ka ma -
rai tag sá ga így ter ve zõi jo go sult ság -
gal nem ren del ke zik. Ez után a fel ké -
rést Bog nár Ist ván egyé ni ter ve zõ,
va la mint a 7Dimenzió Kft. ré szé re is
meg küld ték. Bog nár Ist ván el fog lalt -
sá gá ra va ló te kin tet tel a fel ké rést el -
uta sí tot ta. Egye dül a 7Dimenzió Kft.
tett ár aján la tot - aki egye bek mel lett a
ra va ta lo zó ter ve it is ké szí tet te,
550.000,- Ft + ÁFA ér ték ben, A kért
ös  sze get a Dél víz Zrt. ál tal fi ze ten dõ
köt bér és kár igény ter hé re, va la mint
az ál ta lá nos tar ta lék ból fi nan szí roz za
az ön kor mány zat.

Helyettestagintézmény
vezetõ

Hajagosné Csernák Gi zel la az
óvo da nyárlõrinci tag in téz mé nyé nek
ve ze tõ je anyai örö mök elé néz. 2013.
jú li us 1-tõl már nem tud ja  el lát ni a
fel ada tát, ezért he lyet test kel lett ki ne -
vez ni a he lyé re. Sü tõ Lászlóné óvo -
dai in téz mény ve ze tõ az egyez te té sek
után Almási Bar ba rát ne vez te ki a
nyárlõrinci óvo dai tag in téz mény ve -
ze tõ jé nek.

ÚjtársulásLakitelekkelés
Tiszaalpárral

A kép vi se lõ-tes tü let el fo gad ta a
Ti sza kécs ke Vá ros és Kör nyé ke Szo -
ci á lis Fel adat el lá tó Tár su lás meg szû -
né sét, va la mint hogy a gyer mek jó lé ti
szol gá lat, csa lád se gí tõ szol gá lat, há zi
szo ci á lis gon do zás, jel zõ rend sze res
há zi szo ci á lis gon do zás fel ada tok el -

lá tás ra Tiszakécskével kös sön szer zõ -
dést az ön kor mány zat. Ez zel kap cso -
lat ban olyan tá jé koz ta tást ka pott az
ön kor mány zat, hogy fel adat el lá tás -
ban vé ge zett te vé keny ség után még
az alap nor ma tív tá mo ga tás sem jár,
te hát az ön kor mány zat nak kel le ne fi -
nan szí roz ni a két dol go zó bé rét il let -
ve a hoz zá kap cso ló dó költ ség von za -
tot. Idõ köz ben Tiszaalpár és
Lakitelek tár su lást ho zott lét re
Tiszaalpár gesz tor sá gá val a gyer mek -
jó lé ti szol gá lat, csa lád se gí tõ szol gá lat
fel ada tá nak el lá tá sá ra. A kép vi se lõ-
tes tü let úgy dön tött, hogy eh hez a tár -
su lás hoz fog csat la koz ni szep tem ber
1-el. Így a tár su lás ke re té ben jár ni fog
nor ma tí va és ki egé szí tõ nor ma tí va is.
Tiszakécskével a gyer mek jó lé ti szol -
gá lat fel ada tá nak el lá tá sá ra meg kö -
tött szer zõ dést az ön kor mány zat fel -
mond ta, va la mint a há zi se gít ség -
nyúj tás, jel zõ rend sze res há zi se gít -
ség nyúj tás és csa lád se gí tés fel ada ta i -
nak el lá tá sá ra meg kö tött meg ál la po -
dás mó do sí tá sát kér te oly mó don,
hogy a csa lád se gí tés fel ada ta i nak el -
lá tá sa, 2013. au gusz tus 31-el ki ke rül -
jön a meg ál la po dás ból.

Változottaz
iskolaneve

A Klebelsberg In téz mény fenn tar -
tó Köz pont ti sza kécs kei tan ke rü le te
le vél ben for dult az ön kor mány zat -
hoz, hogy a Ma gyar Köz löny 2013.
jú ni us 3-i szá má ban meg je lent a
Lakiteleki Eöt vös Ló ránd Ál ta lá nos
Is ko la tag in téz mé nyé nek az el ne ve -
zé se, mely Lakiteleki Eöt vös Ál ta lá -
nos Is ko la Buzás Já nos Tag in téz -
mény név re vál to zott. Az in téz mény
új el ne ve zé sé vel kap cso lat ban a tan -
ke rü let kér te a nyárlõrinci önkor-
mányzta vé le mé nyét. A kép vi se lõ-
tes tü let azt fo gad ta el, hogy az in téz -
mény az Eöt vös Ál ta lá nos Is ko la
Buzás Já nos Tag in téz mé nye né ven
sze re pel jen.

Atestületiülésrõljelentjük
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Miniszterielismerésazújraélesztésért
Az or szág kü lön bö zõ ré szé rõl ér -

kez tek lo va sok Lakitelekre, hogy
részt ve gye nek a III. Tõserdei Lo vas
Na po kon és a II. Or szá gos Lo vas Pol -
gár õr Szem lén, To bor zón és Ügyes sé -
gi Ver se nyen, a Holt-Ti sza part ján. A
ren dez vé nyen több nyárlõrinci pol -
gár õr is részt vett.

Lezsák Sán dor az Or szág gyû lés al -
el nö ke sze rint az utób bi idõ ben a lo -
vas kul tú ra, olyan kö zös kin csünk lett,
amely gya ra po dik, erõ sö dik. En nek
ér de ké ben a kor mány is so kat tesz,
mert leg utóbb ar ról dön tött, hogy fel -
gyor sul a Kin csem Nem ze ti Lo vas
prog ram vég re haj tá sa. Az is ko lai lo -
vas ok ta tás szep tem ber tõl meg kap ja a
meg fe le lõ se gít sé get. A lo vas élet töb -
bi te rü le tén is ko moly dön té sek szü -
let tek. Ar ra kér te a je len lé võ ket, hogy
kap cso lód ja nak a prog ra mok hoz,
hasz nál ják ki a le he tõ sé ge ket, ami a
he lyi erõ fe szí té se ket meg sok szo roz -
hat ja. 

Az ün nep ség al kal má val Dr.
Kerényi Já nos a Bács-Kis kun Me -
gyei Kor mány hi va tal ve ze tõ je fel ol -
vas ta azt a bel ügy mi nisz te ri ado má -
nyo zá si ha tá ro za tot, amely ar ról
szólt, hogy 2012. Jú li us 13-án, Balla
Ist ván egy húsz éves fér fi új ra élesz -

té sé ben vett részt, akit it tas ál la pot -
ban húz tak ki a Hol-Ti szá ból. A ki -
emel ke dõ helyt ál lá sa el is me ré sé ül
mi nisz te ri el is me rõ ok le ve let ado má -
nyo zott Balla Ist ván nak dr. Pin tér
Sán dor bel ügy mi nisz ter, amit
Kerényi Já nos tól ve he tett át.

Ezer nél is töb ben vet tek részt az
Együtt egy má sért ren dez vé nyen, amit a
Lakitelek Nép fõ is ko lán tar tot tak. Ez
volt már a ti zen egye dik al ka lom, ami -
kor idõ sek, a fo gya ték kal élõk ta lál koz -
tak. Nem csak a me gyé bõl, de az or szág
töb bi ré szé bõl is ér kez tek ven dé gek,
aki ket Lezsák Sán dor kö szön tött. Hanó
Mi hály a Moz gás kor lá to zot tak Bács-
Kis kun me gyei Egye sü le té nek az el nö -
ke el mond ta, hogy egye sü le tük bõl több
mint öt szá zan ér kez tek a nép fõ is ko lá ra,
hu szon egy csoportuk volt je len. Az aka -
dály men te sí tés ben na gyot fej lõ dött az
or szág. Sok se gít sé get kér nek tõ lük,
hogy ho gyan ala kít sák át az épü le te ket,
hogy a kerekesszékesek is tud ják hasz -
nál ni. Örö mét fe jez te ki, hogy egy re
több te le pü lé sen akadálymentesítik az
in téz mé nye ket. Min den ki nek van fo -
gya té kos sá ga, amit el kell fo gad tat ni
má sok kal - hang sú lyoz ta.  A ren dez vé -
nyen töb ben is vol tak Nyárlõrincrõl.

A nap fo lya mán szá mos cso port lé -
pett a szín pad ra és szó ra koz tat ta a je len -

lé võ ket. Az egész na pos prog ram ke re -
té ben min den ki meg ta lál hat ta az ér dek -
lõ dé sé nek  meg fe le lõ mû so ro kat. Ver -
senyt is hir det tek gril lázs tor ták és po gá -
csák kö zött. Szebb nél szebb ké szít mé -
nyek ér kez tek, a tor ták ból és na gyon fi -

nom po gá csá kat is ké szí tet tek az ügyes
ke zû as  szo nyok. Jö võ re már a ti zen ötö -
dik al ka lom lesz, ami kor is is mét a
Lakitelek Nép fõ is ko lán ta lál koz hat nak
azok, akik va la mi lyen fo gya ték kal él -
nek.

Mindenkinekvanfogyatékossága
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Folytatásaz1.oldalról.

Az ered mény hir de tés után Vik tó -
ria gyor san el hagy ta a hely színt, de
ké sõbb si ke rült el ér ni édes any ját, aki
el mond ta, hogy Vi ki most fe jez te be a
nyol ca dik osz tályt. Csen des, vis  sza -
hú zó dó kis lány, en nek el le né re sa ját
dön té se volt az, hogy in dul a Tõserdõ
Szé pén. Fon tos volt ez szá má ra, hogy
nö vel je az ön bi zal mát. Ez min den bi -
zon  nyal si ke rült is, mert a má so dik
ud var hölgy nek len ni is jó do log. Ön -
iga zo lás ez sa ját ma ga szá má ra is.
Váczi Ni ko lett, aki a kecs ke mé ti
szép ség ki rály nõ vá lasz tást szer ve zi
fel is kér te Vi kit, hogy in dul jon el ott
is a ti ni ka te gó ri á ban. Vi ki egyéb ként
ki tû nõ ta nu ló. Több kecs ke mé ti gim -

ná zi um ba is be ad ta je lent ke zést, és
min den ho va fel is vet ték, de õ a
Bólyait vá lasz tot ta, ahol an gol ta go -
zat ra fog jár ni.

Nagy vá ra ko zás elõz te meg a
XVIII. Tõserdõ Szé pe vá lasz tást.
Össze sen hu szon ha tan vál lal ták azt,
hogy meg mu tat ják ma gu kat für dõ- és
al kal mi ru há ban a kö zön ség és a zsû -
ri elõtt. A nagy szá mú kö zön ség bõl
ter mé sze te sen min den ki a sa ját is me -
rõ sé nek, ro ko ná nak, ba rát nõ jé nek
druk kolt. A ko ro na a ti zen hat éves bu -
da pes ti Nagypál Bri git ta fe jé re ke rült.
El sõ ud var höl gye a szin tén ti zen hat
éves szol no ki Kéz ér Kit ti lett, a má -
so dik ud var höl gye pe dig a ti zen hét
éves felsõlajosi Ha lász Eni kõ.

SutusViktóriaamásodikudvarhölgy

Már meg szo kott do log , hogy a
tan év utol só he té ben tart ják meg az
Eöt vös Na pot, az ál ta lá nos is ko lá sok
ré szé re. Ez út tal a Tõsfürdõ volt a
hely szín, aho va a lakiteleki, nyár-
lõrinci, va la mint a tiszaugi gye re kek
min dig szí ve sen men nek. Nem is cso -
da, hi szen ott le het für de ni. Ez út tal az
idõ já rás nem an  nyi ra ked ve zett a für -
dés nek, nem volt túl sá go san me leg,
és a szél is fújt, de ez egy csep pet sem
za var ta a gye re ke ket. Több sé gük a
víz ben kö tött ki. Nem csak a
melegevizes, de a hidegvizes me den -
cét is ki hasz nál ták. Ját szot tak, fröcs -
köl tek, él vez ték azt, hogy víz ben le -
het nek. Ta lán az öröm a tan év utol só
nap ja i nak is szólt. A két in téz mény
(Lakitelek és Nyárlõrinc) hat száz di -
ák ja ezen a na pon na gyon jól érez te
ma gát.

Akik ked ve lik a fa já té ko kat, azok
nem csa lód tak, mert na gyon sok ha -
gyo má nyos já ték kö zül vá lo gat hat -
tak. A legnagyonbb si ke re ta lán a
golyalábaknak volt. Kü lön bö zõ mé -
re tû ek vol tak, így nem csak a na gyob -
bak, de a ki seb bek is ki pró bál hat ták
azt, mi lyen is egy fán egyen sú lyoz ni.
Akad tak olya nok, akik nek re me kül
si ke rült, míg má sok ál lan dó an le es tek
ró la. Sok gya kor lás sal azon ban min -

dent el le het sa já tí ta ni, így a gó lya lá -
ba zást is. Fõ leg az alsótagozatosokat
von zot ta Sza ba dos Zol tán báb mû vész
pro duk ci ó ja, aki a Vi téz Lász ló da ra -
bot ad ta elõ. Csak az elõ adás vé gén
de rült az ki a gye re kek szá má ra, hogy
egye dül ját szot ta a da ra bot, de kü lön -
bö zõ han go kon szó lal tat ta meg a bá -
bo kat. A lab da is fõ sze re pet ka pott,
so kan pró bál ták ki nem csak a ho mo -
kos, ha nem a fü ves ré szen is azt, hogy
men  nyi re pat tog el a kéz tõl, vagy a
láb tól.

Ezútal nem kü lön fõz tek az osz tá -
lyok. Az ebéd el ké szí té sét a Laki-
Konyha Kft. dol go zói vál lal ták. A

tarhonyáshús mel lé a gye re kek megy -
 gyet is kap tak. Aki akart re pe táz ni az
ter mé sze te sen meg te het te, mert volt
bõ sé ge sen étel.  A szü lõk és a ven dég -
lá tó sok jó vol tá ból desszerként pa la -
csin tát is le he tett en ni, Azt mon da ni
sem kell, hogy ebbbõl az étel bõl
egyet len da rab sem ma radt. A ki vá ló
ebéd után a gye re kek és a pe da gó gu -
sok ös  sze cso ma gol tak és min den ki
el in dult ha za. Azt még nem le het tud -
ni, hogy a kö vet ke zõ tan év vé gén me -
lyik te le pü lé sen ren de zik majd meg
az Eöt vös Na pot, de biz tos, hogy ak -
kor is jól fog ják érez ni ma gu kat az in -
téz mény ta nu lói.

HatszázgyerekvettrésztazEötvösNapon
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Ma gya rul szo kás az Õr vi dék, a
Felsõõrvidék vagy újab ban a ma gya ro -
sí tott Vár vi dék el ne ve zés. Szék he lye
Kis mar ton. Bár egy kor Ma gya ror szág -
hoz tar to zott, mégsincs hi va ta lo san el -
fo ga dott ma gyar el ne ve zé se, mi vel so ha
nem al ko tott egy sé ges köz igaz ga tá si
vagy föld raj zi egy sé get.

Eb be a cso da szép kis auszt ri ai tar to -
mány ba szer ve zett ki rán du lást ál lan dó
prog ram fe le lõ sünk, Var ga Imi. Jú ni us 2-
án ko rán reg gel in dul tunk, mert sok
min dent lát ni sze ret tünk vol na. El sõ
hos  szabb meg ál lón kat Ruszt vá ros ká -
ban tar tot tuk. Ez egy ko ron Ma gyar or -
szág leg ki sebb vá ro sa volt. Ma a gó lyák
és bo rok te le pü lé se. Min den ház ké mé -
nyen gó lya fé szek van, amit "lak nak" is.
Ér de kes és kü lön le ges en  nyi bé ka evõt
lát ni egy he lyen. Ott röp köd tek a fe jünk
fö lött, szem mel lát ha tó an hoz zá szok tak
már a bá mész ko dó tu ris ták hoz. Ren de -
zett, csen des hely ez a csöpp te le pü lés.
Olyan, mint egy kis ék szer do boz. 

A jól esõ sé ta után ro bog tunk to vább
Fraknó vá ra fe lé. Ek kor már el eredt az
esõ és ab ba sem hagy ta egész nap.
Fraknó vá ra Bur gen land egyik leg is -
mer tebb jel ké pe. A Ro zá lia-hegy ség
nyúl vá nyán már mes  szi rõl fel tû nik do -
mi náns épü let komp le xu ma. A kö zép ko -
ri vá rat a Nagymartoni gró fok épít tet -

ték, akik új lak hely ük után "Fraknó ura -
i nak" is ne vez ték ma gu kat. Eb bõl a kor -
szak ból szár ma zik a nagymartoni gró -
fok cí me ré vel dí szí tett öreg to rony, il let -
ve a nagy to rony is. 1450 kö rül ki halt a
csa lád fér fi ága, és a vár 170 év re a
Habs bur gok tu laj do ná ba ke rült. A fel -
leg vár szín pom pás ba rokk épü let együt -
tes ként je len leg az Al pok tól észak ra
fek võ te rü let gyöngy sze me. Bár ma
Bur gen land jel ké pe, egy kor az egyik
leg je len tõ sebb ma gyar ha tár vár nak
épült. Itt az Eszterházy kincs tá rat néz -
tük meg. Ide gen ve ze tõnk ala pos rész le -
tes ség gel ecse tel te a cso dás tár lat tör té -
ne tét. Szin te min den egyes da rab ról me -
sélt. Tük rök, órák, kely hek, tábla-
játékok...sok szép kin cset õriz nek itt és
sze ren csé re már a tu ris ták is lá to gat hat -
ják. A le vél tár ba is be kuk kan tot tunk.
Fan tasz ti kus men  nyi sé gû anyag volt
fel hal moz va. Évek óta fel dol go zás alatt
áll, szá mí tó gép re vi szik a te mér dek ada-
tot,de még el te lik né hány év, mi re el ké -
szül nek ve le.

Kö vet ke zõ ál lo má sunk Einstadtban
(Kismarton)az Eszterházy-kastély volt.
Az Es ter házy-kas tély, mely több mint
300 évig a her ce gi csa lád fõ lak he lye
volt, Bur gen land leg je len tõ sebb kul tu -
rá lis mû em lé ke. Az ün ne pi dísz ben
pom pá zó ter mek élet re kel tik a her ce gi

múl tat és az Es ter házy ud var éle tét.
2010-tõl az Es ter házy csa lád tör té ne tét
be mu ta tó ki ál lí tás lát ha tó itt. Ezt néz tük
meg mi is. Gyö nyör köd tünk a cso dás
ezüst edé nyek ben, ko ra be li fest mé nyek -
ben, ha tal mas csil lá rok ban. A Haydn
kon cert te rem Eu ró pa egyik leg szebb
ilyen jel le gû
létesítménye.Lélegzetelállító fres kói,
kü lön le ges csil lár jai és az akusz ti ka
meg tet te ha tá sát. Ámul va ül tünk le és
hall gat tuk (igaz, csak mag nó ról) a fel -
eme lõ mu zsi kát. Az is fe lejt he tet len él -
mény volt. In nen már Sop ron ba ve ze tett
utunk, ahol a Gangl pin cé szet nél már
vár tak min ket. Sok fé le fi nom ne dût kós -
tol tunk és köz ben hall gat tuk a gaz da jó -
ízû tá jé koz ta tá sát a bo rok faj tá já ról, ter -
mõ he lyé rõl, ke ze lé si mód já ról. Hal lot -
tam már egy pár someliét ér te kez ni e
ne mes itó kák ról. Mind egyik úgy ecse te -
li a "hegy le vét", mint ha sze rel mes if jú
len ne és ked ve se eré nye it so rol ná. Át -
élés sel, szív vel-lé lek kel tud nak akár
órá kat is re gél ni er rõl a fi nom ital ról. Jól
esett meg pi hen ni a han gu la tos pin cé -
ben, kós tol gat ni a fi nom sá go kat és meg -
osz ta ni egy más sal a nap él mé nye it.
Mél tó kép pen zár tuk le ezt a ki rán du lást.
Sok szé pet lát tunk, kel le me sen el fá rad -
tunk, és sen ki nem bán ta meg, hogy el -
jött.                                   KissnéKati

Az elõ dök kel együtt ez már a hu -
szon ki len ce dik al ka lom, ami kor a Ti sza
Folk Ala pít vány meg ren dez te a nyá ri
nép ze nei és nép tánc tá bo rát a ti sza kécs -
kei di ák ott hon ban. 

A mos ta ni tá bor ba száz nál is töb ben
je lent kez tek. A nagy ré sze ci te rás, de
van nak éne ke sek és olya nok is, akik
nagy bõ gõn ját szot ta. Nem csak az or -
szág min den ré szé bõl, de kül föld rõl is
ér kez tek ta nul ni vá gyók. A leg mesz -
 szebb rõl, az Ame ri kai Egye sült Ál la -
mok ból Nóg rá di Ist ván ér ke zett, aki
már évek óta lá to ga tó ja a tá bor nak.
Csüllög Edi na ma gyar szár ma zá sú
ugyan, de Hol lan di á ban él. Õt egy cso -
port ve ze té sé re is fel kér ték. Ti sza kécs -
ké rõl és a kör nye zõ te le pü lé sek rõl, köz -

tük Nyárlõrincrõl is mint egy har min can
ér kez tek. Szlo vá ki á ból is jöt tek tá bo ro -

zók, a gá lá ra pe dig ér kez tek Auszt ri á ból
és Bel gi um ból is.

Burgenlandikirándulásesõben

Száználistöbbentanultakanépzeneitáborban
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Kívánságok-ésVarázslatéjszakájamárhatodikéve

Im má ron 6. al ka lom mal ke rült
meg ren de zés re az if jú sá gi klub mun -
kás sá gá val és az ön kor mány zat tá mo -
ga tá sá val, a meg szo kott me der bõl ki -
lép ve, Jú ni us 29-én szom ba ton, a ha -
gyo mán  nyá vált, kis  fa lunk la kos sá -
gá nak ked ves, Szent Iván éji mu lat -
ság.

A prog ra mok pa let tá ja iga zán szí -
nes re si ke re dett, min den kor osz tály
szá má ra el ér he tõ és szó ra koz ta tó ki -
kap cso ló dást je len tett. Idén gon dol va
a ki seb bek re, Sza ba do si Zol tán báb -
mû vész tet te él vez he tõ vé a kis lur kók
szá má ra is a ren dez vényt. Ezt kö ve tõ -
en Bár sony Anett és tár sa Baranyi Já -
nos, lo vas be mu ta tó já ban gyö nyör -
köd het tünk, me lyet egy már Pe king -
ben be mu ta tott vi lág re kord, 8 os tor
csat tog ta tá sa kö vet he tett. Mun kás sá -
gunk ra jel lem zõ en, he lyi fi a tal ja ink
te het sé gét is be mu tat ni kí ván tuk,
mely nek ke re té ben Szõ ke Já nos és
tánc part ne rei, az est han gu la tá nak
meg fe le lõ en csá bí tot ták el a kö zön sé -
get szín vo na las mû so ruk kal. Sze ke res
Ág nes is ko lai és, spon tán ma gán cso -
port ja, mely is ko lai tár sa i ból állt ösz -
 sze, iga zán misz ti kus és ko moly kö -
zön ség re érett szín pa di elõ adás sal ör -
ven dez te tett meg ben nün ket.

A te het sé gek so rát ez zel nem zár -
tuk le. Egy a ki tar tá sá val pél da mu ta tó
éle tet élõ mû vész, a le he tet lent meg -
ha zud tol ván, mu tat ta meg ne künk,

hogy a meg szo kott ér zé ke ket hát ra
hagy ván, is le het na gyot al kot ni! Du -
dás And rás har mo ni ka mû vész „kö te -
le zõ“ elõ adá sa után, még haj na lig
szó ra koz tat ta kis kö zös sé günk meg je -
lent tag ja it fan tasz ti kus fel dol go zá sa i -
val, mi kor is csu pán a mell ka sán ér zé -
kelt rez gé sek re ha gyat ko zott.

Az est fény pont ját
meg elõ zõ en pe dig el ma -
rad ha tat lan szom széd ja -
ink, a Szent ki rá lyi Tûz -
zsong lõ rök va rá zsol ták
el má gi kus mû so ruk kal
a kö zön sé get. A kecs ke -
mé ti MCSE (Ma gyar
Csil la gá sza ti Egye sü let)
jó vol tá ból, sö té te dés
után, bár ki kém lel het te
az ég olyan cso dá it me -
lyek sza bad szem mel so -
sem ke rül het sze münk
elé. A ha gyo má nyos
köz pon ti mág lya meg -
gyúj tá sát kö ve tõ en, a fa -
lu ap ra ja nagy ja együtt
tán col ta kör be, a már
„ug rás ra érett“ pa ra zsat.
A han gu lat a te tõ fok ára
há gott, ami kor is Var ga
Zol tán és ba rá tai
Capoeira be mu ta tó já val
meg hoz ták a ked vet, a
kí ván sá gok meg va ló sí -
tá sá hoz, a tûz ug rás hoz.

Ki csik és na gyok kí ván tak, majd ug -
rot tak ké zen fog va vagy egye dül, ki
ki csit ki na gyot. Majd haj na lig a mu -
lat ni vá gyó ké lett a vá sár tér.

A sû rû prog ram mel lett, nap köz -
ben le he tõ ség nyílt az elekt ro ni kus ze -
ne csínjának-bínjának ki oku lá sá ra,
óri ás djenga-n tesz tel het te ki csi és
nagy ki tar tá sát és ügyes sé gét, majd
mind ez után Tú ri Ti bor Tu ti sü tö dé jé -
nek ín csik lan do zó kí ná la tá val olt hat ta
éh sé gét, vagy a min den ki szá má ra
biz to sí tott tûz ra kók nál fa la toz hat ták
el ko sa ruk, ba tyu juk tar tal mát.

Is mé tel ten meg mu tat koz ha tott a
kö zös ség ere je, me lyet kü lön kö szö -
nök Né meth Gé zá nak, Szap pa nos
Lász ló nak, se gí tõ ink nek és az ön kor -
mány zat nak, mi vel ez a ki tû nõ prog -
ram nél kü lük nem jö he tett vol na lét re.
Jö võ re, re mél he tõ leg ugyan itt, ugyan -
ek kor han goz nak el a kí ván sá gok,
lep nek el min ket a bo szor ká nyok és
ta nu lunk meg a víz he lyett tû zön jár -
ni.

NémethBernadett
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Harmincötévesosztálytalálkozó
Az em ber éle té ben min dig van nak

olyan idõ szak ok, amit so ha sem fe lejt
el. Ta lán az egyik leg ko ráb bi ilyen
idõ, az ál ta lá nos is ko lás kor szak.
Nyolc évig jár ni egy in téz mény be
úgy, hogy hét éve sen kis gye rek ként ül
elõ ször az is ko la pad ba a di ák, és nyol -
ca di kos ként már ka masz ként hagy ja
el az in téz ményt. Ez alatt az idõ alatt
szám ta lan olyan él mény éri a ta nu ló -
kat, amit so ha nem fe lej te nek el. Eb -
ben van jó és rossz do log is, de ta lán
így ke rek a vi lág. Per sze utó lag már
leg in kább csak a jó dol gok ra em lé ke -
zik vis  sza az em ber. Egy osz tály ta lál -
ko zón sok min dent meg le het be szél -
ni. Fel le het és kell ele ve ní te ni a az
em lé ke ket. Min den ki el mond hat ja
ma gá ról, hogy mi is tör tént az alatt az
idõ alatt mi ó ta nem ta lál ko zott az ré gi
osz tály tár sa i val. 

Jú ni us ele jén ki gon dol tuk, hogy
osz tály ta lál ko zót kel le ne tar ta ni, mi -
vel már megint el telt 5 év. A kör be te -
le fo ná lás és e-mailek után ki de rült,
hogy so kun kat ér de kel a ta lál ko zás.
1978-ban 21-en bal lag tunk el a nyol -
ca dik osz tály ból, osz tály fõ nö künk
Bera Már ton volt. Az újabb osz tály ta -
lál ko zó az el bal la got tak kö zül ti zen -
ket ten vet tünk részt, de akadt olyan is,
aki a tár sát is el hoz ta ma gá val. Saj ná -

la tos mó don há rom tár sunk már nem
le he tett kö zöt tünk, Bera Lász ló, For -
gó Lász ló és Sza bó Fe renc, va la mint
az osz tály fõ nö künk sem. 

Jú li us 6-án dél után 17 órá ra hir det -
tük meg a ta lál ko zást, a hely szín, mint
ahogy az elõ zõ osz tály ta lál ko zó hely -
szí ne is, egy Nyárlõrinc kö ze lé ben lé -
võ ta nya ud va ra volt. Sze ren csé re az
idõ já rás ra nem le he tett pa nasz kod ni,

nem esett az esõ. Aho gyan az len ni
szo kott, min den ki el me sél te azt, hogy
mi tör tént az alatt az idõ alatt, míg
nem ta lál koz tunk. Hall hat tunk ér de -
kes tör té ne te ket és per sze fel ele ve ní -
tet tük a ré gi is ko lai él mé nye in ket is.
Elõ ke rült sok ré gi em lék, de ter mé -
sze te sen a csa lád és a gye re kek is szó -
ba ke rül tek.

Ter mé sze te sen nem ma rad ha tott el
a fi nom mar ha pör költ sem,
amit Köny ves Zo li osz tály tár -
sunk fõ zött bog rács ban. A lá -
nyok, va gyis most már az as -
 szo nyok a sü te mé nyek rõl gon -
dos kod tak. Va cso ra után is so -
kat be szél get tünk még. Min -
den ki nek volt olyan ér de kes in -
for má ci ó ja, amit meg osz tott
ve lünk. Gyor san el re pült az
idõ, szin te ész re sem vet tük azt,
hogy már éj fél is el múlt. Egé -
szen egy órá ig tar tott a be szél -
ge tés.  Min den ki el me sél te mi
tör tént ve le az el múlt 5 év ben,
majd va cso ráz tunk és a be szél -
ge tés még to vább foly ta tó dott,
kb. haj na li 1 órá ig. Meg be szél -
tük azt, hogy öt év múl va
ugyan itt ta lál ko zunk és re mél -
jük még töb ben eltud nak jön ni.

Elsõ sor: Kerekes Ferenc, Almási Andrea, Csernák Ilona, Gyenes Katalin,

Czinege Erzsébet, Nagy Marianna, Szappanos Mária. Második sor: Orbán

Csaba,DeákSándor,NémethZsolt,KönyvesZoltán,PuskásPál.
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Tájékoztatóatanyafejlesztésiprogramról

Meg je lent az 56/2013. (VI. 29.) VM
ren de let a Ta nya fej lesz té si Prog ram elõ -
i rány zat ke re té ben nyúj tott tá mo ga tás
2013. évi igény be vé tel ének fel tét ele i -
rõl.

A ren de let sze rin ti tá mo ga tás pá lyá -
za ti el já rás ke re té ben igé nyel he tõ, visz -
 sza nem té rí ten dõ tá mo ga tás és cse kély
ös  sze gû tá mo ga tás nak mi nõ sül.

Tá mo ga tás ve he tõ igény be
• a ta nyák és az al föl di ta nyás tér sé -

gek meg õr zé se, fej lesz té se ér de ké -
ben a ta nya gaz da sá gok fej lesz té sé -
hez (2. cél te rü let),

• a ta nyák és az al föl di ta nyás tér sé -
gek meg õr zé se, fej lesz té se ér de ké -
ben a ta nyá val ren del ke zõ, me zõ -
gaz da sá gi te vé keny sé get iga zol tan
nem foly ta tó ta nyán élõ la ko sok szá -
má ra gaz da ság in dí tá sá hoz (3. cél te -
rü let), va la mint

• a ta nyák, va la mint az al föl di ta nyás
tér sé gek meg õr zé se, fej lesz té se ér -
de ké ben a vil lany nél kü li ta nyák la -
kó épü le té nek alap ve tõ vil la mos -
ener gia-el lá tá sát biz to sí tó egyé ni
fej lesz té sek hez (4. cél te rü let).
A 2. és a 3. cél te rü let ke re té ben az

aláb bi cé lok ra igé nyel he tõ tá mo ga tás:
a) ta nyai la kó épü let fel újí tá sa,
b) gaz dál ko dá si cé lú épü le tek fel újí tá sa,

épí té se,
c) gaz dál ko dá si gé pek, kis gé pek, esz kö -

zök fej lesz té se, be szer zé se,
d) ka rám, ke rí tés lé te sí té se, fel újí tá sa,
e) sza po rí tó anyag vá sár lá sa, be szer zé -

se,
f) ál lat ál lo mány ki ala kí tá sa, bõ ví té se,
g) ta nyai ter mé kek fel dol go zá sát biz to -

sí tó fel dol go zó ka pa ci tá sok lé te sí té -
se, fej lesz té se,

h) ta nya gaz da sá gok ener ge ti kai meg újí -
tá sa,

i) egész sé ges ivó víz be szer zé sé hez
szük sé ges lé te sít mé nyek be ru há zá -
sa,

j) kör nye zet kí mé lõ, egye di szenny víz-
ke ze lés és el he lye zé se,

k) ta nyai la kó- és va gyon biz ton sá gi esz -
kö zök, rend sze rek, va la mint a biz -
ton sá got fo ko zó kom mu ni ká ci ós
esz kö zök be szer zé se, te le pí té se, va -
la mint

l) ta nya-tó ki ala kí tá sa.
A 2. cél te rü let re irá nyu ló fej lesz tés

ese tén pá lyá zat be nyúj tá sá ra az a me zõ -
gaz da sá gi te vé keny sé get vég zõ õs ter -
me lõ, egyé ni vál lal ko zó vagy csa lá di
gaz dál ko dó jo go sult, aki ta nyás te le pü -
lé sek va la me lyi kén

a) a ren de let ha tály ba lé pés ét meg -
elõ zõ idõ pont tól kezd ve élet vi tel sze rû -
en - az in gat lan-nyil ván tar tás sze rint - a
sa ját, vagy a há zas tár sa, vagy test vé re,
vagy va la mely egye nes ági le szár ma -
zott ja, vagy egye nes ági fel me nõ je,
vagy a csa lá di gaz da ság va la mely tag já -
nak tu laj do ná ban lé võ ta nyán, mint la -
kó he lyén él,

b) a ta nya gaz da ság ban iga zol tan
me zõ gaz da sá gi te vé keny sé get foly tat,
és

c) a 2010., 2011. és 2012. évi ös  szes
be vé te le át la gá nak leg alább 50%-a me -
zõ gaz da sá gi te vé keny ség bõl szár ma zott
és a 2010., 2011. és 2012. évi me zõ gaz -
da sá gi te vé keny ség bõl szár ma zó be vé -
tel ének át la ga nem ha lad ta meg a net tó
nyolc mil lió fo rin tot.

A 3. cél te rü let re irá nyu ló fej lesz tés
ese tén pá lyá zat be nyúj tá sá ra az a ta nyán
élõ ma gán sze mély, õs ter me lõ jo go sult,
aki ta nyás te le pü lé sek va la me lyi kén

a) a ren de let ha tály ba lé pés ét meg -
elõ zõ idõ pont tól kezd ve élet vi tel sze rû -
en - az in gat lan-nyil ván tar tás sze rint - a
sa ját, vagy a há zas tár sa, vagy test vé re,
vagy va la mely egye nes ági le szár ma -
zott ja, vagy egye nes ági fel me nõ je,
vagy a csa lá di gaz da ság va la mely tag já -
nak tu laj do ná ban lé võ ta nyán, mint la -
kó he lyén él, és

b) a 2010., 2011. és 2012. évi me zõ -
gaz da sá gi te vé keny ség bõl szár ma zó be -
vé tel ének át la ga nem ha lad ta meg a
brut tó hat száz ezer fo rin tot.

A 4. cél te rü let re irá nyu ló fej lesz tés
ese tén pá lyá zat be nyúj tá sá ra az a ta nyán
élõ la kos jo go sult, aki ta nyás te le pü lé -
sek va la me lyi kén

a) a ren de let ha tály ba lé pés ét meg -
elõ zõ idõ pont tól kezd ve élet vi tel sze rû -
en - az in gat lan-nyil ván tar tás sze rint - a
sa ját, vagy a há zas tár sa, vagy test vé re,
vagy va la mely egye nes ági le szár ma -
zott ja, vagy egye nes ági fel me nõ je tu -

laj do ná ban lé võ ta nyán, mint la kó he -
lyén él, és

b) az in gat lan-nyil ván tar tás ban fel -
tün te tett ta nyai la kó épü let vil la mos -
ener gia-el lá tás sal nem ren del ke zik.

Az igé nyel he tõ tá mo ga tás mér té ke a
2. cél te rü let és a 3. cél te rü let ese tén az
ös  szes jo go sult (el szá mol ha tó) költ ség -
a tá mo ga tá si ke ret le kö té sé nek mér té ké -
tõl, vagy a pá lyá zó ál tal az elõ írt nál na -
gyobb ará nyú sa ját for rás vál la lá sá tól,
vagy pe dig a pá lyá zat ban el nem szá -
mol ha tó költ ség ele mek sze re pel te té sé -
tõl füg gõ en - a pá lyá zat be nyúj tá sá nak
idõ pont já ban 40. élet év ét be töl tött pá -
lyá zó ese té ben leg fel jebb 75%-a, a pá -
lyá zat be nyúj tá sá nak idõ pont já ban 40.
élet év ét be nem töl tött pá lyá zó ese té ben
leg fel jebb 90%-a, a 4. cél te rü let ese té -
ben az ös  szes jo go sult (el szá mol ha tó)
költ ség leg fel jebb 100%-a.

A pá lyá za to kat 2013. jú li us 8-tól
leg ké sõbb 2013. au gusz tus 7-ig le het
be nyúj ta ni. A pá lyá za ti adat lap ki töl té se
ki zá ró lag elekt ro ni kus úton tör tén het.
Az elekt ro ni kus ki töl tõ fe lü let el ér he tõ,
il let ve le tölt he tõ a www.nakvi.hu hon -
lap ról. A ki töl tött adat la pot, az elekt ro -
ni kus fe lü le ten tör té nõ vég le ge sí tés
után 3 pél dány ban ki kell nyom tat ni,
cég sze rû alá írás sal min den pél dányt el
kell lát nia, majd az 1 ere de ti és 2 má so -
la ti pél dány ban ki ál lí tott kö te le zõ mel -
lék le tek kel, vagy a bi zo nyí tó ira tok kal
együtt a vég sõ ha tár idõt kö ve tõ 5 nap tá -
ri na pon be lül, va gyis leg ké sõbb 2013.
au gusz tus 12-ig a Nem ze ti
Agrárszaktanácsadási, Kép zé si és Vi -
dék fej lesz té si In té zet, 1223 Bu da pest,
Park u. 2. cím re 1 zárt bo rí ték ban, iga -
zol ha tó mó don, tértivevényes aján lott
kül de mény ként kell el kül de nie. A pá -
lyá zó nak a 2 má so la ti pél dány kö zül az
egyik nek a lap ja it kü lön kell hagy nia,
nem kell azo kat sem ös  sze tûz nie, sem
ös  sze fûz nie. Az egyes cél te rü le te ken
be lül egy pá lyá zó egy cél ra ki zá ró lag
egy pá lyá za tot nyújt hat be. 

A NAKVI a for mai vagy tar tal mi
szem pont ból hi á nyo san be nyúj tott pá -
lyá za tok te kin te té ben, a pá lyá za tok be -
ér ke zé sét kö ve tõ ti zen öt nap tá ri na pon
be lül, egy al ka lom mal, tíz nap tá ri na pos 
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ha tár idõ ki tû zé sé vel hi ány pót lás ra szó -
lít ja fel a pá lyá zót.

A pá lyá za tok ér té ke lé se meg ha tá ro -
zott pon to zá si rend szer sze rint tör té nik.

A pá lyá za ti fel hí vás ban elõ írt fel té -
te le ket és a pá lyá zat nak a tá mo ga tá si
dön tés alap ján el fo ga dott ré szét a ha tó -
sá gi szer zõ dés ben fog lal tak sze rin ti

meg va ló sí tá si ha tár idõn be lül, de leg ké -
sõbb 2014. áp ri lis 30-ig kell tel je sí te ni.

A meg ítélt tá mo ga tás leg fel jebb
25%-os mér té ké ig - a szer zõ dés ben rög -
zí tett fel té te lek sze rint - tá mo ga tá si elõ -
leg nyújt ha tó.

A ren de let sze rin ti in téz ke dé sek kel
ös  sze füg gõ el len õr zé sek le foly ta tá sá ról

a NAKVI gon dos ko dik. A NAKVI a tá -
mo ga tott pá lyá za tok 5%-át 2014. de -
cem ber 31-ig a meg va ló su lás hely szí -
nén kö te les el len õriz ni.

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

agocs.bernadett@agrarkamara.hu
Tel: 30/ 298-2322

Nemszóltakazedzõnek,hogynemkellamunkája
Be fe je zõ dött a 2012-2013-as lab da -

rú gó baj nok ság és ha ma ro san kez dõ dik
az új. Ar ra kér tük György Csa bát a csa -
pat edzõ jét, hogy ér té kel je az el múlt
idõ sza kot.

- Az el múlt sze zon ban hu szon hat
mér kõ zést ját szot tunk, eb bõl ti zen ket -
tõt meg nyer tünk, nyol cat el ve szí tet -
tünk, hat al ka lom mal pe dig dön tet lent
ját szot tunk. Hat van al ka lom mal ta lál -
tunk a ka pu ba, és negy ven öt öt gólt kap -
tunk. Ez azt je len ti, hogy plusz ti zen öt
volt a gól ará nyunk. Negy ven két pon tot
ér tünk el, ami vel a ha to dik he lyet sze -
rez tük meg. Lát va a me gyei II. osz tály
Észa ki cso port já ban lé võ csa pa to kat,
ta lán két hellyel elõ rébb is vé gez het -
tünk vol na. Az el sõ há rom csa pat azon -
ban na gyobb já ték erõt kép vi selt a töb -
bi nél. Elég sok gólt kap tunk, ami mér -
kõ zé sen ként majd nem ket tõ re jön ki,
de ez nem csak a vé de lem hi bá ja.
Több ször is úgy ala kul tak a mér kõ zé -
sek, hogy ren ge te get hi báz tunk, ki -
hagy tuk a hely ze te in ket, ép pen ezért
na gyobb fe le lõs ség há rult a vé del -
münk re, akik emi att elõbb, vagy utóbb
de hi báz tak. A vé de lem ben és a kö zép -
pá lyán is na gyon sok em bert ki pró bál -
tam. Leg töb ben azért a kö zép pá lyán
sze re pel tek. Azt kér tem a já té ko sok tól,
hogy az egy sze rû dol go kat erõl tes sük, a
rö vid pas  szos já té kot, a rit mus vál tá so -
kat. Fel hív tam a fi gyel met ar ra, hogy a
lab dát bir tok ló já té kos elõtt min dig le -
gyen há rom-négy al ter na tí va, aho va
tud ja ad ni a lab dát. Ez azon ban az zal
jár, hogy so kat kell mo zog ni, a já té ko -
sok nak pe dig kér ni kell a lab dát. A mér -
kõ zé sek re tu da to san kell ké szül ni, de
nem szabd rá gör csöl ni, mert ilyen is
elõ for dult, ami nek az lett a kö vet kez -
mé nye, hogy ide ge sek vol tak és kap -
kod tak. A prob lé mát az je len tet te, hogy
rap szo di kus volt a já té kunk. Nem tud -
tuk a for mát tar ta ni. Az egyik hét vé gén

jól ját szot tunk, a má sik hét vé gén már
nem ment úgy a já ték, de ez NB I-es
szin ten is így tör té nik.

Var ga Ot tó és Bera And rás a ta vasz -
 szal min den mér kõ zé sen ját szott. Õket
kö vet te ti zen ket tõ mec  csel Bali Gá bor
és For gó Já nos. Ti zen egy szer volt, a pá -
lyán Tor bán Csa ba, Erõs Gá bor és Far -
kas Márk. A há zi gól ki rá lyunk Bali Gá -
bor lett ti zen há rom ta lá lat tal, pe dig vé -
dõ kö zép pá lyás ként is ját szott. Nem
egy szer, gyö nyö rû, lát vá nyos gólt szer -
zett. Õt kö ve ti Szabovik György tíz
gól lal. Gyu ri ta vas  szal na gyon le eresz -
tett, mert csak egy al ka lom mal ta lál ta a
ka pu ba.  Far kas Már ki len cet rú gott,
Bera And rás nyol cat, For gó Já nos pe -
dig ha tot. Meg fi gyel tem azt, hogy õsz -
 szel min dig job ban sze re pe lünk, mint
ta vas  szal. Több pon tot gyûj tünk õs  szel,
míg ta vas  szal sok szor kín ló dunk.  Az
edzés lá to ga tott ság is ér de ke sen ala kult.
Ami kor ros  szabb volt az idõ, ak kor töb -
ben vol tak edze ni, mint ami kor jó volt
az idõ. Saj nos a baj nok ság vé ge fe le
egy re ke ve seb be jöt tek ki gya ko rol ni.
Ilyen kor azt csi nál tam, hogy a fi a ta -
labb, te het sé ge sebb gye re ke ket is be -
vet tem a mun ká ba. Õket nem sza bad
el kül de ni, mert va ló szí nû leg né hány év
múl va õk al kot ják majd a nyárlõrinci
csa pa tot. In for má ci óm sze rint Var ga
Ot tó Hetényegyházára iga zolt. Ma ga -
sabb osz tály ban is bi zo nyí ta ni sze ret ne.
Far kas Márk után Nagy kõ rös és
Hetényegyháza is ér dek lõ dött. Ko csis
Bé la váll sé rü lé se mi att mér le ge li, hogy
ab ba hagy ja-e a já té kot. Új já té ko sok
kö zül azt hal lot tam, hogy Madari Zsolt,
a ki a KTE kor osz tá lyos csa pa tá ban ne -
vel ke dett, és na gyon ügyes kis fo cis ta,
ta lán ide jön ne és be épít he tõ len ne a
csa pat ba. 

Az ér té ke lé sen kí vül sze ret nék mást
is meg osz ta ni az ol va sók kal. A baj nok -
ság vé ge elõtt egy hét tel el nök sé gi ülést

tar tott a klub ve ze té se. Ak kor fel aján -
lot tam a le mon dá so mat, ha elõbb re
akar nak lép ni, vagy más a ve ze tõ ség el -
kép ze lé se. Nem ra gasz kod tam az edzõi
poszt hoz. Az ülé sen a ti zen két el nök sé -
gi tag ból ki len cen vet tek részt. Ak kor
min den ki azt mond ta, hogy jó ez az út,
pró bál juk meg együtt to vább. En nek
függ vé nyé ben el is kezd tem ké szül ni a
kö vet ke zõ baj no ki évad ra. Meg be szél -
tem edzõ mér kõ zé se ket Vá ros föld del és
Törtellel is oda-vis  sza ala pon. Meg ren -
del tük a ko or di ná ci ós gya kor la tok hoz
szük sé ges esz kö zö ket, edzés ki egé szí -
tõ ket. Fa ra gó Mi si se gít sé gé vel ki ér te -
sí tet tük a fi ú kat az edzé sek és a mér kõ -
zé sek kez dé sé rõl. Az edzé sek meg kez -
dé se elõtt két nap pal te le fon fel hí vott
Bende Jó zsef, aki azt mond ta, hogy õ
vet te át az edzõi mun kát. Meg egye zett
két el nök sé gi tag gal, és õ ad ta tu do má -
som ra azt, hogy rám már nem szá mí ta -
nak. Elém az óta sem állt sen ki sem és
nem kö zöl ték azt sem, hogy mi lyen
hely zet ala kult ki. Ezt egy ki csit szo -
mo rú nak ta lá lom. Úgy ér zem, hogy en -
nél azért töb bet ér de mel tem vol na.
Leg alább azt, hogy elém áll janak és
meg mond ják, hogy a kö vet ke zõ évad -
ban nem én le szek az edzõ. Ez az edzõi
sors, de így egy ki csit fur csa. Le he tett
vol na tel je sen õszin te is a ve ze tés és
meg mond hat ta vol na azt, hogy mit ter -
vez nek. Azt azért hoz zá kell ten ni,
hogy egy év vel ez elõtt, mi kor a csa pat
a ti zen ne gye dik he lyen vég zett Bende
úr azt nyi lat koz ta, hogy ilyen gyen ge
ké pes sé gû csa pat tal nem fog lal ko zik.

Úgy lát szik, hogy meg vál to zott a
vé le mé nye. Az óta én nem vet tem részt
egyet len edzé sen sem. Azt hi szem, nem
kell ezért a po zí ci ó ért har col ni, fõ leg ha
ilyen hely zet ala kul ki. A két ve ze tõ sé -
gi tag meg sem hall gat ta a töb bi tíz tag
vé le mé nyét. Bár tu dom, hogy kik õk,
de  nem  aka rom  õket  ne ve sí te ni,  nem
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aka rok sze mé lyes ked ni. Azt kí vá nom a
két úr nak, hogy év ti ze de kig irá nyít sák
a nyárlõrinci lab da rú gást. A do log ér -
de kes sé ge egyéb ként az, hogy õk is ott
vol tak azon az el nök sé gi ülé sen, ami -
kor ar ról dön töt tek, hogy én ma ra dok
to vább ra is az edzõ. Sok in for má ció el -
ju tott hoz zám, tu dom minden nek a mi -
ért jét.
Úgy gon do lom, hogy en gem csak azért
tar tot tak a tûz ben, hogy ha nem jön
össze a meg egye zés Bende Jó zsef fel,
ak kor is le gyen edzõ jük, és ne ma rad -
ja nak tré ner nél kül. Elég sok idõt és
ener gi át fek tet tem a fo ci ba, de eb bõl
most ki szál lok. A já té ko sok nak sok si -
kert kí vá nok, kö szö nöm az egész éves

mun ká ju kat, él vez zék a já té kot, mert a
lab da rú gás egy öröm já ték. 
György Csa ba nem mond ta meg a két
el nök sé gi tag ne vét, akik az új (ré gi)
edzõ vel tár gyal tak. Amen  nyi ben van
vé le mé nyük az üg  gyel kap cso lat ban,
ak kor le he tõ sé get biz to sí tunk ar ra,
hogy a kö vet ke zõ szám ban el mond ják
azt. Az len ne a leg jobb, ha min den ki
meg is mer né. 
Az ifjúsági csapat 26 mérkõzésbõl 50
pontot szerzett. 17 gyõzelem, 3 dön-
tetlen, 6 vereség, 89-42-es gólarány.
Túri István 30 góllal a második volt a
góllövõ listán, Németh Norbert 20 gólt
rúgott, Baksa Zoltán pedig 10-et. A
csapat az 5. helyen végzett.

Haújrakezdhetné,ugyanúgyvarrónõlenne
A varrás a legõsibb

szakmák egyike.Napja-

inkban a ruhakészítés

ipariméreteketöltöttés

gépiesen zajlik. Azon-

ban még mindig akad-

nak varrónõk, akik sze-

mélyre szabott öltözékeket készítenek.

Beszélgetõpartnerema60évevarrónõ

VörösmartyPálné.Katinénivelidézzük

felazelmúlthatévtizedfontosabbállo-

másait.

- Az ál ta lá nos is ko lá ban, ami kor a
töb bi ek ját sza ni men tek, én benn ma rad -
tam az osz tály te rem ben és a fü ze tek bõl
ki tép tem a la po kat, ol ló val ba ba ru há kat
szab tam és ra gasz tot tam, majd öt ven
fil lé rért el ad tam az osz tály tár sa im nak.
Az így ös  sze gyûj tött pén zen ta ka rék bé -
lye get vet tem. Rácz Attiláné ta ní tó nõ -
nek fel tûnt a kéz ügyes sé gem és ja va sol -
ta, hogy a var ró szak mát vá las  szam. Így
kez dõ dött. Az ös  szes nagy né ném var ró -
nõ volt, de egyik sem mu tat ta meg a
szak ma fo gá sa it, így hát ma gam tól ta -
nul tam meg min den for télyt, ami a sza -
bás hoz, var rás hoz szük sé ges. Ren ge te -
get gya ko rol tam. Sze ret tem vol na var -
ró nõ tan fo lyam ra je lent kez ni, de le be -
szél tek ró la. He lyet te ja va sol ták 1964-
ben Kis kun fél egy há zán a per zsa szõ -
nyeg ké szí tést. Hu szon he ten in dul tunk,
hár man vizs gáz tunk ki tû nõ re. A szö vés
tech ni ká nak a lé nye ge, hogy a fek võ fa -
ke ret re fel ve võ szá la kat húz nak, majd
pe dig ezek kö zé ke reszt szá la kat vet nek,
ezt hív ták "nyüs tö lés nek". Ez után egy
fé sû se gít sé gé vel ke reszt szá la kat ös  sze -

tö mö rí tik, így érik el, hogy a szö vött
anyag igen tar tós és stra pa bí ró le gyen.
Rajz alap ján dol goz tunk és az el ké szült
szõ nye ge ket Né me tor szág ba szál lí tot -
ták. Saj nos a fér jem nem tá mo ga tott ab -
ban, hogy itt hon is foly tas sam a szõ -
nyeg szö vést.

- Milyen megrendelései volta Kati

néninek?

- Varr tam pap szen te lés re ven dég ru -
há kat, meny as  szo nyi és ko szo rús lány
ru há kat, sok eset ben én öl töz tet tem az
ará kat, de ké szí tet tem el sõ ál do zó ru há -
kat is. 1986-ban a Ka to na Jó zsef Szín -
ház ból is meg ke res tek, én ké szí tet tem
el Jú lia ru há ját a "Ró meó és Jú lia" cí mû
da rab hoz, va la mint re vü al ja kat var rat -
tak ve lem. A kis kun fél egy há zi ka to li kus
temp lom nak ké szí tet tem má ri ás vi se le -
te ket, amit a mai na pig hasz nál nak. A
Ka to na Jó zsef Gim ná zi um ba járt a lá -
nyom és én négy évig vol tam a szü lõi
mun ka kö zös ség var ró ja, kosz tü mö ket,
füg gö nyö ket, te rí tõ ket varr tam. A he lyi
nép dal kör szá má ra há rom, íz ben varr -
tam fel lé põ ru há kat. 1980-ban a ré gi
Cent rum Áru ház ban hir det tek nagy es té -
lyi ru ha di vat be mu ta tót. Egyik ven dé -
gem be ne ve zett és én egy 1902-bõl
szár ma zó di vat lap ból vá lasz tot tam sza -
bás min tát és meg varr tam. A leg na -
gyobb örö münk re a zsû ri az el sõ he lyet
ítél te meg ne künk. Ké szí tet tem Iz ra el be
blú zo kat. A ru hák mo tí vu ma it én ké szí -
tet tem elõ és Né meth Pálné richelieuzte
ki. Har minc da ra bot ké szí tet tünk eb bõl.
Dolhai At ti la szí nész-éne kes hú gá nak
meny as  szo nyi ru hát ké szí tet tem. Varr -

tam fér fi öl tönyt, ka bá tot és bun dát is.
1982-ben nõi sza bó kis ipa ros let tem,
eh hez vi szont egy hat hó na pos tan fo lya -
mot kel lett el vé gez nem.

Ka ti né ni ne kem is sok szép ru hát
varrt. Fel idé zem ma gam ban mi cso da
va rá zsa volt egy ru ha var ra tá sá nak. Na -
po kig la poz gat tuk a di vat la po kat mi re
ki vá lasz tot tunk egy-egy ru ha mo dellt.
Utá na jött az "anyag va dá szat", a meg fe -
le lõ színt, anya got fel ku tat ni. Majd a ru -
ha pró bák és vé gül iz ga lom mal vár tuk,
hogy kész le gyen és be le búj has sunk ab -
ba a ru há ba, amit ma gunk vá lasz tot tunk
és a jó var ró nõ re ánk sza bott. A var ra tás
él mé nyét má ra fel vál tot ta, a kí nai üz le -
tek ru ha döm ping je, a szûk pró ba fül kék
sa va nyú sza ga, a ha tal mas és sok ko ló
áru kí ná lat.

Be szél ge té sünk vé ge fe lé Ka ti né ni
jobb nál-jobb szto ri kat me sélt, amik a
hos  szú évek alatt ven dé ge i vel együtt él -
he tett meg, disz nó vá gá sok ról, kán tá lás -
ról, mas ka rák ról és még so rol hat nám.
Azt is meg tud tam, ha új ra kezd het né,
ugyan úgy var ró nõ len ne, hi szen a csa -
lád és a var rás az éle te. Fia, lá nya és
uno ká ja bol dog ság gal töl ti el min den -
nap ja it. Pe dig ne héz sé gei is vol tak, sok
éven ke resz tül ápol ta be teg anyó sát,
édes any ját és a fér jét. Egy mes ter sé get
ma gas fo kon mû vel ni, sok-sok be fek te -
tett ener gi át és ki tar tást igé nyel, s ha eh -
hez még jó kedv, hu mor, sze re tet is pá -
ro sul, ga ran tált a jó ki szol gá lás és a ki -
vá ló mi nõ sé gi mun ka. Ka ti né ni de rû lá -
tá sa, szak ma irán ti alá za ta, sze re te te
pél da ér té kû.                     SzomjúGabi



11. ol dal11. ol dalNyárlõriNci hír moN dó



12. ol dal12. ol dal NyárlõriNci hír moN dó

Ingyeneshirdetésiszelvény

Hirdetésszövege:__________________________
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_________________________________________

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.

Könyveléstéskönyvvizsgálatot
vállalok:

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

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

Te le fo nos egyez te tés alap ján csak egy fõt fo ga -
dok a tel jes diszk ré ció ér de ké ben. Ké rem, vá -
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

* Újszerû kályha eladó. Érd:343-034.
* Eladó kedvezõ áron: Bioptron nagy lámpa,
Hegyikristály+színterápia, CSI gép leírással. Érdek-
lõdni: 343-238 este 6 után. 
* Bõvült a Vasegyéb kínálata: Mosóporok, öblítõk,
tisztítószerek, kozmetika cikkek, stb. Jöjjön be, nézzen
szét és válasszon! Várjuk üzletünkben! KERETBE
* BIZTOSÍTÁSKÖTÉS! Van önnek lakásbiztosítása?
Gondoljon a mostanában gyakran elõforduló ter-
mészeti csapásokra! Lakásbiztosítás és egyéb biz-
tosítások kötése a VASEGYÉB-ben! Kérjen ajánlatot!
Tel.:76/343-572,    30/974-7374
* Szennyvízcsatorna bekötéséhez szükséges anyagok
(PVC csövek, idomok stb.) kaphatók a VASEGYÉB-
ben. Komplett készlet vásárlása esetén 5% ked-
vezmény! Érdeklõdjön az üzletben! Tel: 343-572  v.
30/974-7374.
* Eladó Robogó 4 üt. és új aksival 400-as Yamaha
motorkerékpár. Érdeklõdni: 76/488-306.

Anyakönyvihírek

Akiket nagyon vártunk: Nyúl Réka Luca (anyja
neve: Páll Erika, Éva), Marsa László Lázár (Nyúl
Anita Erzsébet).
Akiket elveszítettünk: Nagy Endre (1947), Pácsa
István (1929).


