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A capoeira egy csa lád, egy má sik csa lád

Júniusmásodikhétvégénnemmin-
dennapi esemény zajlott a sportcsar-
nokban.Acapoeirajátszottaafõszere-
pet.Aháromnaposatréningszervezõ-
jeVargaZoltán,abrazilharcmûvészeti
játékelkötelezettje.Velebeszélgettem.

- Kér lek, mu tasd be a capoeirát az
ol va sók nak!
-A capoeira a brazil népi kultúra

egyszelete,egytáncos,zenés,harcos,
akrobatikus és játékos elemekkel dol-
gozósport,melyazutóbbiévtizedek-
ben meghódította a világot. Afrikai
eredetû,onnanszármazik,deBrazíliá-
banfejlesztettékki,ezértafro-brazil.A
brazil kolóniákon rengeteg rabszolga
dolgozott éjjel-nappal, rosszul bántak
velük,nemvoltjoguksemmihez.Sok-
szor-hanemengedelmeskedtekarab-
szolgatartóknak - ostorcsapásokat és
botozástkaptakatöbbiekszemeláttá-
ra, elõfordult, hogy halálig tartott a

kínzás.Ígyszükségétéreztéksajátma-
guk felszabadításának, ennek érdeké-
benfejlõdöttkiaharcitánc.Annakel-
lenére,hogyacapoeirailyenkörülmé-
nyekközöttalakultki,azelteltidõalatt
nagyváltozásokonmentát.Elemeiben
is megváltozott, táncos, akrobatikus,
játékos elemekkel színesedett, nem
egyszerûenharc,zenekísériésrekreá-
ciós játékok gyerekeknek. Egy olyan
komplex mozgásforma, amely egy-
szerre fejleszti a mozgáskoordinációs
készséget,azegyensúly-ésritmusérzé-
ket.Ajátékoselemek,illetveatánc-és
harcmûvészetimozdulatokkombináci-
ója fejlesztikmég a kreativitást, kon-
centrációs és reakciókészséget ésme-
móriát.Acsoportosfoglalkozásokhoz-
zájárulnak a közösségi gondolkodás
kialakulásához. A csoportmunka, az
együttmûködés megteremt egyfajta
harmóniát, ami elõsegíti az emberek

integrációját,közelebbhozzaõketegy-
máshoz.

- Ho gyan ta lált meg té ged a
capoeira?
-Sportolnisohanemszerettem.Kö-

zépiskolás éveim alatt egyik ismerõ-
söm ajánlotta. Elõször hallani sem
akartam róla, elleneztem mindenféle
testmozgást.Deõnemhagyottbékén,
addig erõsködött, míg elmentem. Az
edzéstegybraziloktatótartotta.Félóra
bemelegítés,nyújtás,lazításutánmoz-
dulatsorokatkezdetttanítani.Gingázni,
amiazalaplépés,cigánykereket,fekvõ-
támaszt,rúgni,védekeznipróbáltakta-
nítani, õszintén szólva nem sok siker-
rel. Biztattak, hogy menjek el újra,
majdjobbanfogmenni.Márelsõalka-
lommalmegfogottahangulat,valamint
a nehéz mozdulatok elsajátítása iránti
vágy.Ígyaztánottragadtam.Ez2004-
benvolt.(Foly ta tás az 5. ol da lon)



2. ol dal2. ol dal
NyárlõriNci hír moN dó

Fe lül vizs gál ták az
esély egyen lõ sé gi prog ra mot

Azönkormányzat2010-benalkottameg
Települési Esélyegyenlõségi Programot,
melynek felülvizsgálata és a megváltozott
jogszabályi környezetnek történõ megfelel-
tetése idõszerû.Amostaniesélyegyenlõségi
program tartalmazza az önkormányzat fel-
adatellátásához kapcsolódó különbözõ terü-
letekesélyegyenlõségi szempontú felülvizs-
gált ésaktualizálthelyzetelemzését továbbá
a2010-2015.évekrevonatkozófelülvizsgált
intézkedésitervet.Aprogrambólkiragadtunk
néhányfontos részt. Az önkormányzata
2010-2015.évekreazalábbicélokattûzteki
maga elé: A helyi lakossági önszervezõdõ
közösségekésalakosságintegrációjáttámo-
gatóközösségfejlesztõprogramoktámogatá-
sa.Szolgáltatásokhozvalóegyenlõhozzáfé-
rés biztosítása. A foglalkoztatáshoz való
egyenlõ hozzáférés esélyének javítása. Az
esélyegyenlõségi célokmegvalósítása érde-
kébenegyüttmûködésapartnerszervezetek-
kel, társadalmi, érdekképviseleti- és civil
szervezetekkel.Azegyenlõbánásmódravo-
natkozó uniós és hazai jogszabályokmara-
déktalanbetartása.Tájékoztatás és kommu-
nikációerõsítése.Azönkormányzatelkötele-
zett az egyenlõ esélyek biztosítása iránt,
minden polgára számára lehetõvé kívánja
tenni,hogymegkülönböztetésnélküldolgoz-
hassanak,tanulhassanakésélhessenekatele-
pülésen, és lehetõségeihez mérten megtesz
mindent annak érdekében, hogymegakadá-
lyozzabárki áldozattá válását.Aképviselõ-
testület és szervei döntéseiken keresztül is
kifejezik elkötelezettségüket az esélyegyen-
lõségterületén.Ajogszabályokbanmeghatá-
rozott,ilyenirányúkötelezõfeladatokellátá-
sántúlatelepülésatársszervekkel,társulása-
ival, civil szervezõdéseivel, egyházakkal,
önszervezõdõ közösségeivel, egyesületeivel
és alapítványaival együttmûködve közösen
(gyakorta azok anyagi támogatása mellett)
törekszik érvényre juttatni az esélyegyenlõ-
ségeszméjétatársadalmiéletmindenterüle-
tén.Ennekegyikbizonyítéka,hogyaTelepü-
lésiEsélyegyenlõségiProgramelkészítéseis
az Állampolgári Tanács közremûködésével
történt. Az önkormányzat és intézményei
maradéktalanul betartják az egyenlõ bánás-
módra vonatkozó uniós és hazai jogszabá-
lyokat,amegkülönböztetéselleniküzdelem-
benvezetõszerepetvállalnakésfelhasználva
helyzetüketésabefolyásukat,aholcsak le-
hetséges,segítenekleküzdeniadiszkrimina-
tívakadályokat.Azesélyegyenlõségipoliti-
ka követése során együttmûködnek, az ön-
kormányzatvezetésétõlaképviselõtestületen
ésbizottságokonkeresztülegészenavégre-
hajtás szintjéig valamennyi szinten. Ösztö-

nözik a hátrányos helyzetû csoportokat és
egyéneket,hogyvegyenek részt aközösség
életében.Esélyegyenlõségipolitikájukatmi-
nél szélesebb körbenmegismertetik a helyi
munkáltatókkal,munkavállalók,ahelyipol-
gárokkalésapartnerszervezetekkel.Azön-
kormányzat kétévente felülvizsgálja esély-
egyenlõségiprogramját,terveit.

Be szá mo ló a gyer mek jó lé ti és
gyer mek vé del mi fel ada tok ról

A testület tárgyalta a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló
beszámolót. Ebbõl többek között kiderül,
hogy kiemelt feladat az iskolai hiányzások
növekedésék megakadályozása. A törvényi
szabályozás szigorította a hiányzásokkal
kapcsolatos feltételeket. Abban az esetben,
haatanulónemteszelegettankötelezettség-
ének, és 50órátmeghaladómértékû igazo-
latlanórátmulasztavédelembevételeköte-
lezõ hatósági intézkedéssé lép elõ, továbbá
aziskoláztatási támogatásisfelfüggesztésre
kerül.Acsaládgondozófeladata,hogyata-
nulókkaltudatosítsaahiányzásaikkövetkez-
ményeit.Azelmúltévekhezhasonlóanterve-
zikarászoruló,anyagigondokkalküzdõcsa-
ládokszámáraélelmiszer,ésruhaadományok
szétosztását.Továbbicélkéntjelöltékmega
családon belüli erõszak magakadályozását,
valamint a gyermekek veszélyeztetettségé-
nekcsökkentését.Azáltalánosiskolás,ésti-
nédzserkorosztály körében felvilágosító te-
vékenységfontosfeladat.Rendõrségiegyütt-
mûködéskeretébenazélvezeticikkekkáros
hatásairólafiatalokrészéreelõadásokat,pre-
venciós programokat kell szervezni. Iskolai
ésegyébszabadidõsprogramokszervezésé-
veltörekednikellarra,hogyafiatalokhasz-
nosantöltsékelaszabadidejüket.Aszabad-
idõeltöltésétahelyikönyvtárisbiztosítjaa
gyermekekés fiatal felnõttek számára, ahol
ellenõrzött körülmények között inter-
netezhetnek,tájékozódhatnak.

Ár aján lat ok a mû ve lõ dé si ház
fel újí tá sá ra

Amûvelõdési ház felújításához kapcso-
lódóan épületgépészeti szerelési munkála-
tokraháromcímzettõlkértárajánlatotazön-
kormányzat.A Koszer Kft. 1.951.401,- Ft-
os, azAddicoKft. 1.888.844,- Ft-osmíg a
Nagyszer kft 1.783.881,- Ft-os árajánlatot
adott. A képviselõ-testület a legkedvezõbb
árajánlatot adó Nagyszer Kft. ajánlatát fo-
gadtael.Avillanyszerelésimunkálatokra is
kértekháromvállalkozótólárajánlatot.Sza-
bóMátyásegyénivállalkozó1.626.810,-Ft-
os,aFarmita-VillKft.1.595.900,-Ft-osmíg
a Gálko kft 1.474.850,- Ft-os árajánlatot
adott.Ezutóbbikaptamegakivitelezésijo-
got.

Grédert vá sá rol nak
Azelmúltévbenésmár2013-banisszó-

bakerülttestületeiülésen,hogyTiszakécske
eladjaarégigréderföldmunkagépétésmeg-
felelõ ár esetén Nyárlõrinc Önkormányzat
megvásárolnáaföldútjavítógépet.Agépára
1.300.000,-Ft+Áfa,azaz1.651.000,-Ft.Az
elmúltévben800e/Ftértékbennégydarabúj
gumitvásároltakrá.Aképviselõ-testületúgy
döntött,hogymegvásároljaagrédert.

Az ala pít vány fog pá lyáz ni
Aképviselõ-testületdöntöttarról,hogya

tûzoltószertárterveitelkészítteti,miutánpá-
lyázatilehetõségleszidõseknapközifoglal-
koztatójának kialakítására. Abban az eset-
ben,haalapítványpályázika támogatottság
100százalékos,ezértaNyárlõrincazIdõse-
kértésRászorulókértAlapítványfogjaapá-
lyázatot benyújtani.Az önkormányzatmint
tulajdonos hozzájárult ahhoz, a Nyárlõrinc
azIdõsekértésRászorulókértAlapítványpá-
lyázatot nyújtson be a tûzoltószertár idõsek
napközifoglalkoztatójánakkialakítására.

El ké szült a szak mai prog ram
Aképviselõ-testületazelmúltülésenel-

fogadta a Tisza-menti Közoktatási Intéz-
ményfenntartóTársulástársulásimegállapo-
dásánakmódosítását,azEötvösÓvodaala-
pítóokiratánakmódosítását,valamintaSzi-
várványÓvodaésBölcsõdeSzervezetiMû-
ködésiSzabályzatát.ElkészültaSzivárvány
Óvoda és Bölcsõde Pedagógiai és Szakmai
Programja is. Hajagosné Csernák Gizella
tagóvodavezetõaszakmaiprogrammalkap-
csolatban elmondta, hogy a nevelõ-testület
ülésénannyimódosítástörtént,hogyaprog-
ramban eddig az szerepelt, hogy az óvodai
nevelésvegyeséletkorúcsoportokbanvaló-
sítható meg. A nyárlõrinci nevelõ-testület
kérteavezetõ-óvónõt,hogyolymódonmó-
dosítsákaprogramot,hogy részbenosztott,
illetveosztottcsoportokbantörténjenaneve-
lés.Ezaztjelenti,hogyamennyirelehetséges
tiszta korcsoportok legyenek. Ezt szeptem-
bertõligyekszenekmegvalósítani.Eztamó-
dosítástmindennevelõelfogadta,ígyfogbe-
kerülniaprogramba,hogyhomogénéshete-
rogéncsoportokban ismegvalósíthatóane-
velés.HajagosnéCsernákGizellatájékoztat-
taaképviselõketazelmúltnégyévmunkájá-
rólis.ASzivárványÓvodavezetõjejúlius1-
jével ideiglenesen kinevezi Nyárlõrincre az
új vezetõ-óvónõt,mert õ anyai örömök elé
nézésjúlius1-tõlmárnemdolgozik.2009-
2010. nevelési évtõl vezeti óvodát, ez idõ
alatttöbbsikerespályázatotnyújtottbeazin-
tézmény.Ilyenvoltakompetenciaalapúpá-
lyázat, melyen több mint 5 millió forintot
nyert az óvoda, az integrált nevelési pályá-
zat,melyentöbbmint4millióforintotnyer-
tek,valamintnyílászárókcseréjéreisnyertek
pénzösszeget.Apályázatokkapcsánmeselá-

A tes tü le ti ülés rõl je lent jük



3. ol dal3. ol dalNyárlõriNci hír moN dó

dikót, laptopot, multifunkciós nyomtatógé-
pet, tudtak beszerezni. 2010-ben informati-
kainormatívábólegyprojektorisbeszerzés-
rekerült.Szinténpályázatnakköszönhetõen
az óvodai csoportokat fel tudták újítani.A
költségvetésbõlmegspóroltösszegetújradi-
átorvédõkre, függönyök cseréjére, játékok
vásárlásáraésanapiélethezszükségesesz-
közökre tudtuk elkölteni. 2010-ben az IPR
pályázatotbizonyos forrásokkalmégkiegé-
szítették, így 2011-2012. nevelési évben az
óvónõk kaptak bérkiegészítést. Megrende-
zésrekerültakukoricafesztivál,évzárócsa-
ládi napot tudtak rendezni, a gyerekek in-
gyen mehettek bábszínházba, karácsonyra
ingyenkaptakkönyveket,illetveahátrányos
helyzetûgyermekekszámáraruhanemûttud-
takvásárolni.Törekedettarra,hogyaszülõk
igényétisfigyelembevegyék,ezértmódosí-
tásra került a házirend.Azóvoda korábban
nyitésegészenjúlius30-igtartnyitva.Igye-
keztekminéltöbbolyanprogramotszervez-
ni,melyenaszülõkisrésztvehetnek,ezzelis
javítvaazóvónõkésaszülõkkapcsolatát.Az
óvodaaktívanrésztvettaközségéletébenis,
így falukarácsonykorés falunapon is szere-
peltek az óvodások.A 2012-2013. nevelési
évre30gyermekjelentkezettésebbõlnyolc
kisgyermeket kellett elutasítani, mert még
nemtöltöttékbea3.életévüket.Megköszön-
teazelmúltnégyévbizalmátéssegítségét,
amit a testület nyújtott részére. Igyekezett
legjobbtudásaszerint,agyermekekérdekeit

szemelõtttartvaellátniafeladatát.PapSán-
dormegköszönteatájékoztatást,valaminta
vezetõ-óvõnõ áldozatos munkáját. Kiemel-
kedõenszéperedményeketértelazóvodaez
alattanégyévalattMígHajagosnéCsernák
Gizellairányítottaazintézményt.Nagyonjó
munkakapcsolatalakultkiazönkormányzat
és avezetõ-óvónõközött, aminagybankö-
szönhetõ az óvodavezetõ problémamegoldó
éskompromisszumkészségének.Magaésa
képviselõ-testület nevében is jó pihenést és
jóegészségetkívántazintézményvezetõnek.

A mû ve lõ dé si ház he lyett a
pi a con árul hat nak

Azújelõírásokszerintazépítkezéseknél
kivitelitervetiskészítenikell.Ezazelõírás
márvonatkozikapiacmegépítéséreis,tehát
elkellkészíttetniakiviteliterveket.Azere-
deti engedélyeztetési tervdokumentációt
ÚjváryKálmánkészítetteésakivitelitervek
elkészítését is vállalta 80 ezer forintért. A
testületelfogadtaazajánlatot.Szinténapiac
kialakításávalkapcsolatos,hogyhasználatba
vételi engedélye a piacnak még nincs, így
mûködésiengedélyesem,deszabadtériáru-
sítástlehetvégezni,ezértdíjatkellmegálla-
pítani.Miutánamûvelõdésiházbanafelújí-
tásimunkálatokelkezdõdtek,ígyazodabe-
jelentkezettárusokisapiaconfognakárusí-
tani. A képviselõ-testület alkalmanként és
személyenkéntazárusításdíját3.000forint-
banállapítottameg.

AMagyar Katolikus Egyház min-
denévben,júniusbanavatjabeköreibe
apapihívatástkapottkispapokat,dia-
kónusokat, szerzeteseket. A Kalocsai
Fõszékesegyház felújításamiatt, aha-
gyományoktól eltérõen, idén Kecske-
méten a társszékesegyházban lesz a
Kalocsa-Kecskeméti Fõegyházmegye
papszentelésiszertartása.BábelBalázs
érsekatyajúnius29-én,szombaton10
órakor szenteli áldozópappá az egy-
házmegyekétdiakónusát.
A 2012/2013-as tanévet bezártuk

már,deatemplomajtónyáronisnyit-
vaáll,várjukmindenvasárnapahitta-
nosokatésahíveketszentmisére.Ami-
sékrendjeanyárfolyamánnemválto-
zik:hétköznap,csütörtökéspéntekes-
te 6 órakor, vasárnap 8 és 10 órakor
kezdõdikszentmise.

Egy há zi hí rek
Pap szen te lés
Kecs ke mé ten

Kö zös ének lés a
szentkirályiakkal
Szent Ágoston mondta több száz

évvel ezelõtt e bölcs gondolatot: "aki
énekel, kétszeresen imádkozik" és
most,modern világunkban is érezhet-
jük,milyenfontoséletünkbenazene,a
dal,ahangokharmóniája!
Megfogalmazhatatlanulszépentud-

jukazenenyelvénisIstenünketdicsõ-
íteni, hálánkat Felé kifejezni, esetleg
kérni,esedezni.Ugyanakkorazisfon-
tos,hogyaközösénekléseknek,élmé-
nyeknek, örömöknek jó közösségfor-
málóhatásavan!
Várjuk azokat a kedves híveket,

akik szívesen énekelnének templo-
munkkórusában!
Próbák idõpontja péntek este ? 8

óra, helye a templom.Bárkit (felnõtt-
gyermek,férfi-nõ)örömmellátunk,aki
szívesenésörömmelénekel.
Legközelebb templomunk Szent

Lõrinc búcsúján augusztus 11-én sze-
retnénk közösen énekelni a szentkirá-
lyitemplomkórusával.Apróbákoner-
reazalkalomrakészülünkNagyPéter
segítségével.
Mindenkitszeretettelhívunkésvá-

runk!

Az idei esztendõben rendhagyó módon
két napos volt a gyermeknap az óvodában.
Olyan sok felajánlást kaptunk, hogy 1 nap
alatt nem tudtukmegszervezni a programo-
kat.Május23-án,csütörtökönaszülõkjóvol-
tábóllégváratkaptakegésznapraagyerme-
kek.Sajnosazesõs,hidegidõmiattamûve-
lõdési házban tudták felállítani a játékesz-
közt,deezagyermekeknekegyáltalánnem
okozott problémát. Nagy örömmel és önfe-
ledtenhasználtákkiaszabadjátéklehetõsé-
gét így is. Aki éppen nem ugrált, annak
TimcsiBohóclufihajtogatásaokozottmegle-
petést, vagy a lovas kocsikázás a faluban,
amitKovácsValtinagyszüleinekköszönhet-
tünk.Miremindenkivégérejártanapiprog-
ramoknak már éppen elkészült az ebéd is,
amit jólesõ pihenés követett. Ébredés után
nagyörömünkremégittvoltalégváregészen
óvoda zárásig, így maximálisan ki tudtuk
használni az ugráló vár adta játék lehetõsé-
gét.

Másnap,péntekenfolytatódtakaprogra-
mok. Szerencsére az idõjárás is kedvezõbb
volt számunkra és szabadtéren lehettünk.
Már korán reggel kitelepült óvodánkba a
"TU-TISütöde"TuriTiborésdiákjaifelaján-

lásának köszönhetõen és elkezdték a kürtõs
kalács és az orosházi banán tésztájának da-
gasztását.Voltazudvarunkonkemence,kür-
tõskalácssütõésfinomabbnálfinomabbilla-
tok. Izgalommalésérdeklõdésselvettékkö-
rülagyerekekadolgozópék-cukrásztanuló-
katmunkájukközben.EzenanaponFalusi-
TóthNóricsaládjánakköszönhetõenminden
kisgyermek kapott egy csillámos tetoválást.
Aleleményesebbekkétszerissorbaálltak,és
így volt, akinek sikerült két „tetkót“ is be-
gyûjteni.Aki megkapta a tetoválását annak
semkellettunatkozni,mertaszülõktõlkapott
óriás trambulinon vidáman ugrálva tölthette
idejét.Anapizgalmaitmegkoronáztaafinom
pék sütik elfogyasztása. Több mint 100 fi-
nomságkészült,de82óvodásunkpillanatok
alattgondoskodottafinomfalatokmegsem-
misítésérõl.Bizonynagyonfinomvoltaka-
kaósvagyfahéjasédességésmindezekután
az ebére készült túrós csusza is szépen fo-
gyott.

Nagyon szépen köszönjük támogatóink-
nakagazdagprogramokat,felajánlásokat.A
gyermekekboldoganéssok-sokélményekkel
térhettekhazaidénisazóvodaigyermeknap-
ról.

Gyereknap az óvodában
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NagyGyörgyné, születettVecseiTe-
rézia1913.május23-ánláttameganap-
világot Szentkirályon. SzüleiVecsei Fe-
renc ésRapcsóEszter kilenc gyermeket
neveltek.Eszter,Terézia,Ferenc,Pál,Já-
nos, Erzsébet, Mária, Imre, Magdolna.
Közülükötenmégmaisélnek.
Nagy György és Vecsei Terézia a

kecskeméti Nagytemplomban kötöttek
házasságot1935.szeptember29-én.Mint
akkor legtöbben,õk isamezõgazdaság-
bóléltek.EmellettTerikenénitanultvar-
rónõkéntissokatdolgozott,ígyazajöve-
delem is jól jött a népes családnak,
ugyanis1936-banmegszületettGyörgy,a
legidõsebb fiú.Õtkövette1938-banTe-
rézia.Egyévvelkésõbbegyfiúgyermek
9hetesenmaghalt.1941-ben jöttFerenc
Gusztáv,1943-banImre,majd1945-ben
Irén.Acsaládfõaháborúalattsokatkato-
náskodott.FogságbaesettFranciaország-
ban, ahonnan 1946 márciusában tudott
hazajutni.ARákosirendszerbenissokat
küzdött,nélkülözöttacsalád.Ennekelle-
nére 1954-ben kuláknakminõsítették az
édesapát, mivel földosztáskor 14 hold
földet kapott. 1960-ban a Tsz tagosítás-
kor elvették a földet és a gazdasági fel-
szereléstis.
Aházaspár1972-benNyárlõrincre,a

faluba költözött. Gyuri bácsi 1997-ben
meghalt, azóta Terike néni egyedül élt
2010-ig,amikorisIrénlányahazaköltö-
zöttésmostisõviseligondját.Természe-
tesensokatbesegítenekNagyFeribácsi-
ék is, hiszen õk a szomszédban laknak.
Terikenéninek13unokája,30dédunoká-
jaés7ükunokájavan.Ebbõlanépestár-

saságbólmintegyhatvanangyûltekössze
(köztükazünnepeltkéthúga,Erzsébetés
Mária) Nagy Feri bácsiéknál május 26-
án,hogymegünnepeljékajelesszületés-
napot.Terikenéni(kissegítséggel)saját
lábánsétáltát fiáékhoz,aholmárvárták
õt. Elõször családja köszöntette fel egy
gyönyörû csokrétával és még gyönyö-
rûbb tortával.Azunokákmégházikon-
certtelismegajándékozták.Gitárkíséret-
telideillõegyháziéneketadtakelõneki.
MajdÁgostonatyakérteIstenáldásátaz
egész famíliára, az egybegyûltekre és
nemutolsósorbanTerikenénire.Aplébá-
nosaztiselmesélte,hogymindenhónap
elsõpéntekénmeglátogatjaazidõsnénit.
Együtt imádkoznak,majdaháziasszony
mindenalkalommalkikíséri,ahogyezil-
lik. Szép teljesítmény ez egy ilyen idõs
asszonytól! Ágoston atya sem érkezett

üreskézzel.Egyvilágítósfeszületetadott
átTerikenéninek,hogymégsötétben is
látszódjékezazegyházijelkép.Azünne-
peltmindenköszöntéstszívesenfogadott,
bár a beszéd már egy kicsit nehezére
esett. De ez is szép teljesítmény, hogy
ilyen idõs korban nem az ágyban fekve
fogadjaavendégeket.
Azönkormányzatrészérõlismegem-

lékeztek errõl az eseményrõl.Másnap a
jegyzõasszonyéspolgármesterúrvittea
falu jókívánságait és köszöntötte fel az
idõsnénit.Ilyenkorúlakosaugyanismég
nemvoltNyárlõrincnek.Senki semérte
mégmegaszázévet,ígyTerikenéniszá-
mítaközséglegidõsebblakójának.
IstenéltesseTerikenénit!Adjonneki

azégiatyaörömöt,békességet,nyugodt
életethátralevõéveire!

Kissné Ka ti

Nyárlõrinc leg idõ sebb la kó ja száz éves

"A Dél-Alföld legtöbbet olvasó
települése" címmel olvasási irodalmi
vetélkedõthirdetnek.Azatelepüléslesz
a nyertes, amelynek lakói (1 lakosra
számítva) a legtöbbkönyvetolvassákel
2013.július31-ig.Arégiómindenegyes
települése egy fix, 200 könyvet tartal-
mazó könyvlistából válogathat, amely-
ben vegyesen található felnõtt- és gyer-
mekirodalom.Mindenkönyvhöztartozik
egy 3 kérdésbõl álló ellenõrzõ teszt,
melynek kitöltésével igazolni lehet a
kiválasztott könyvek elolvasását. A
könyveklistája,valamintavelükkapcso-
latos három rövid tesztkérdés megtalál-
ható és egybenmegválaszolható a játék
hivatalos internetes honlapján, vagy a
nyárlõrincikönyvtárban.

Ajátékbanrésztvevõtelepülésekmin-
denelolvasottkönyvután1pontotkap-
nak. Az összesített pontszám a
települések lélekszámának arányában
kerül kiszámításra. Emellett az újonnan
beiratkozottolvasóikutánpluszpontokat
is kaphatnak a települések.Minél nagy-
obbarányban iratkoznakbe a játék idõ-
tartama alatt a lakosság lélekszámához
viszonyítva, annál több plusz pontot
szerezhetatelepülés.
Ajátékbanrésztvevõmegyéklegtöb-

bet olvasó településeinek abszolút
gyõztesemegkapja"ADél-Alföldlegtöb-
betolvasó települése" címet, a település
könyvtára pedig 150.000,- Ft értékû
könyvvásárlásiutalványtkapjutalmul.A
kétmásikmegyébõlkikerülõnyertes"A

megye legtöbbet olvasó települése" cím
birtokosalesz,könyvtárukpedigegy-egy
75.000,-Ft értékû könyvvásárlási
utalványtvehetátjutalomként.
A településeknek járó jutalmakmel-

lettegyénidíjakatiskiosztanakalegtöb-
bet olvasók között.Akit érdekel az iro-
dalom, illetve szeretne részt venni a
játékban, az érdeklõdjön a nyárlõrinci
könyvtárban, illetve keresse a könyvek
listáját a hirdetõtáblákon vagy a
megadott honlapokon. Mindenkit biz-
tatunkarészvételreésszeretettelvárunk
akönyvtárba.
Ajátékwebcíme:
http://olvasodelalfold.sk-szeged.hu/
Közvetlenlinkavetélkedõhöz:
http://olvasodelalfold.sk-szeged.hu/?page_id=30

A Dél-Alföld legtöbbet olvasó települését keresik!
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- Ho gyan ala kult az éle ted ez után?
-AzelsõedzõmMestreJubileohamar

megkedvelt,sokatjártamveleBudapest-
rerendezvényekre,vittmindenhova.Eza
korszaknégyévigtartottésnagyonaktív
volt.Ezalattazidõalattegészjólelsajá-
títottamaportugálnyelvalapjait.Akecs-
keméticsoportbólénkaptamelõszörbe-
cenevet,azótaismindenkiCobránakhív
atetoválásommiatt.Mikorakecskeméti
albérletbõlhazaköltöztemkétévszünet
következett, de aztán újra visszatértem.
Hiányzott a mozgás, a társaság. Ekkor
már másik csoportban tevékenykedtem
FormadoMarcelo vezetésével. Õ is na-
gyonbízottbennemésmegrendezhettem
a2010-esBatizadótNyárlõrincen.2012-
ben betegség miatt nem nagyon tudtam
edzeni, fél év kényszerszünet követke-
zett. Ebben az évben egy régi jó barát
megkeresett, hogy csatlakozzam a cso-

portjához. Ekkor kerültem a Sensala
Egyesülethez, Mestre Chiquinhohoz. Õt
márkezdetekótaismertem,nagyonörült,
hogynálafolytatomacapoeirát.Segítsé-
gével jutottam elAusztriába, Szerbiába,
Horvátországba.Számára fontosa fejlõ-
désünk,ésannakellenére,hogyacsoport
mostigenkislétszámúhavontatöbbször
ellátogathozzánk.Remélemmégnagyon
sokáigfolytathatomitt.

- Mi volt a leg em lé ke ze te sebb ese mé -
nyed?
- A 2010-es Batizado Nyárlõrincen.

Azeseményen167diákvett résztés12
meghívott tanár. A résztvevõk Olaszor-
szágból, Franciaországból, Angliából,
Németországból ésBrazíliából érkeztek.
ABatizadoéventekerülmegrendezésre,
ahol a diákok nevesmesterektõl kapják
megaszintjüknekmegfelelõövet.Ahá-
rom napos rendezvényen reggeltõl estig

különbözõ mozdulatokat, gyakorlatokat
tanulhattunk, rodáztunk, zenéltünk, éne-
keltünk.Azeseményvégénélményekkel
gazdagodva, új övvel a derekunkon tér-
hettünkhaza.

- Mit je lent ne ked a capoeira?
-Azértszeretem,mertezzelkitudok

szabadulni a hétköznapok pörgésébõl.
Nem gondolok a munkára, a gondokra.
Szeretem a társaságot. Sokat vagyunk
együtt,jókatnevetünk,bulizunk.Eljutha-
tokkülönbözõországokba,aholújembe-
reketismerhetekmeg.Rengetegismerõs-
retettemszert,akikkelmainapigtartom
akapcsolatot.Ha egy capoeirás találko-
zikegymásikcapoeirássalbárholavilá-
gon egybõl ismerõsként tekintenek egy-
másra, megvendégelik, befogadják egy-
mást.Acapoeiranekemegymásikcsalá-
dotadott.

Nyúl Zsu zsan na

A capoeira egy csa lád, egy má sik csa lád

Azidénharmadikalkalommalrendez-
tükmegévzárócsaládinapunkatazóvodá-
ban.Szabadtériprogramunkatazesõegész
héten veszélyeztette, ezért a mûvelõdési
ház felújítása elõtt mi használhattuk azt
utoljára,köszönetezértapolgármesterihi-
vatalnak.Adélelõttlebonyolításában,mint
kikiáltóalakitelekiSzabadosZoltánbáb-
elõadó, alias Lúdas Mátyás segített ne-
künk.Az óvoda apraját-nagyját egy ked-
vesnépmesévelgyûjtöttecsokorbaaszín-
padelõtt.Amesékazértisjelentettekkülö-
nösélménytagyerekekszámára,mertak-
tívszereplõkéntbevontaõketamesélõ.A
megnyitó mese után a búcsúzó nagycso-
portosokmûsorakövetkezettaszínpadon,
akiket Kis Csilla készített fel. Mûsoruk
utánacsoportokzászlajáratûztékjelüket,
hogy itt hagyják azt az új óvodásoknak.
Apró ajándékkal kedveskedtünk a gyere-
kek számára mi is, minden csoport egy
CD-re írt képválogatást ajándékozott em-
lékülanagyoknakazóvodaiévekrõl.Ezt
követõenaszülõkmondtakköszönetetaz
óvodadolgozóinakazelmúltévekmunká-
jáért.Ezútonisköszönjükamegemlékezés
ésaköszönetvirágaitaszülõknek!Abú-
csúzáspillanataitismétegymesekövette,
majdelkezdõdöttanagyküzdelem.Idénis
szerettükvolna, haóvodásvándorkupánk
egyévregazdát találmagának.Azelmúlt
esztendõbenaNyuszicsoportosokvigyáz-

takráhûségesen.Amegszerzésfeltételeia
következõkvoltak:minéltöbbaranypénzt
kellettösszegyûjtenimindencsoportnaka
csoportsajátkincsesládájába.Azazóvo-
dás, szülõvagy testvérkaphatott aranyat,
aki teljesített egy-egy feladatot.A felada-
tok tárháza most is bõséges volt. Lúdas
Matyi népi játékokat hozott valamint az
óvónõkiskreatívjátékokkalkészültekeb-
benazévbenis.Erõsküzdelemfolytacsö-
vönátgurulódiótörésnél, agólyalábazók-
nál,kötélhúzóknál.Voltak,akikamocsár-
járásban,azaranyhalhorgászásban,illetve
a tölcsérfújásban jeleskedtek.A feladatok
ötletesekvoltakagyerekekésacsaládok
pedigaktívanvettekrésztafeladatokvég-
rehajtásábanésazaranygyûjtésben.Aküz-
delemnek idén is lettgyõztese,debizony
nagyon nagy volt az izga-
lom,melyikcsoportlettaz.
Afeszültségetoldva11óra-
kor a gyermekeket ismét
mesérehívtaLúdasMatyi,a
szülõk pedig csoportonként
elkezdték a pénzek számo-
lását.A mese végére meg-
született a várva várt ered-
mény,amitmagukagyere-
kekhirdettekki.Akövetke-
zõesztendõbenaMacicso-
portosokvigyáznakazóvo-
davándorkupájára,õkgyûj-

töttékalegtöbbaranyat,õklettekabajno-
kok.ANyuszicsoportosokszomorúanvál-
takmeg a kupától a Katicások pedig to-
vábbra is reménykednek abban, hogy jö-
võre már csakis õk nyerhetik el a várva
vártovisvándorserleget!Aprogramezzel
végetért,dealegbátrabbakmégszerepel-
hettek az oviszínpadon.Voltak bõven je-
lentkezõk,akikmikrofonbaénekeltek,ver-
setmondtak.Bízombenne,hogyaszülõk
és a gyermekekmegelégedve, élmények-
kelgazdagontalánkicsitfáradtantérhettek
haza,deazzalatudattal,hogyjövõreista-
lálkozunk!

Minden kedves óvodásunknak és csa-
ládjuknakszépnyaratésjópihenéstkívá-
nunk!

Hajagosné Csernák Gi zel la

Év zá ró csa lá di nap Lúdas Matyival
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Ha to dik he lyen fe jez te be a csa pat a baj nok sá got
Már véget ért a 2012/2013-as me-

gyei II. osztályú labdarúgóbajnokság,
deméghárommérkõzéstnemértékel-
tünkalejátszottfordulókból.Azelmúlt
havi számunkbanaHelvéciaelleni ta-
lálkozóval fejeztük be az értékelést
GyörgyCsabaedzõvel.
A Kiskunfélegyházi Vasutas volt a

következõ ellenfelünk. A mérkõzést
rossz esõs idõben játszottuk. Sajnos
csakkilencenérkeztek,deahiányoslét-
számrólnekünknagyonrosszemlékünk
van.Egyszerugyanisúgyjártunk,hogy
aKeceleljött tízemberrel.Nagyonla-
záravettükajátékotésmegvertekben-
nünket.Éppenezértnemigazánszeret-
jüka létszámhiányoscsapatokat.Ezút-
tal azonban más volt a helyzet, mert
máramérkõzéselejénFarkasMárkré-
vénvezetéstszereztünk.UtánaHajagos
Mikiisbetalált,majdsorrajöttekutána
a gólok Bali Gabi, Szabovik révén,
majdpedigFakasMárkésBaliGabiis
duplázott.Azelsõfélidõbensikerültaz
ellenfelünknek is gólt szerezni, és így
vonultunk szünetre.Amásodik félidõ-
ben az ellenfelünk úgy döntött, hogy
nemállkiésnemjátsziktovább.Ame-
gyei labdarúgó szövetség végül is úgy
döntött,hogyafélideieredménytírjáka
javunkra,Azilyenlétszámhiányosmér-
kõzéseket nem lehet úgy értékelni,
minthavégigmentvolnaatalálkozó.A
játékosokissokkalkönnyebbenveszik.
Nyárlõrinc-Kiskunfélegyházi Vasutas
6-1.Ifjúságieredmény:2-0.
A következõ találkozóra

Jakabszállásramentünk,akitalánamu-
musunknakszámít.Jólkezdtükatalál-
kozót,fegyelmezettenjátszottunk.Egy
szögletbõl beívelt labdábólForgó Jani
góltfejelt,demindösszekétpercigtar-
tottavezetésünk,mertutánaavendég-
látóink kiegyenlítettek. Ez azonban

nemvoltelég,azelsõfélidõbenmegis
fordítottákamérkõzést.Amásodikjá-
tékrészben kimondottan fegyelmezet-
ten játszottak a fiúk ésmegfordították
azeredményt.ElõszörForgóJaniszer-
zettújabbgólt,majdBeraAndrisisbe-
talált.Eztkövetõenakezünkbentatot-
tuk a mérkõzést. Azon a találkozón
mindneki hozta a jó formát. Ezzel a
gyõzelmünkkel elrontottuk az ellenfél
ünneplését,mertTorbaveczJózsefjáté-
kos-edzõ, ötven évesen, akkor vonult
vissza az aktív játéktól. Jakabszállás-
Nyárlõrinc 2-3 (2-1) Ifjúsági ered-
mény:1-4.
Egyhétmúlvakövetkezettazelma-

radtTiszaalpárimérkõzés.Máratalál-
kozóelejénkiderült,hogyhárom-négy
játékosmotiválatlanvolt.Úgy játszot-
tak, mint akinek egy héttel korábban
márbefejezõdöttabajnokság.Atöbbi-
ekakaratávalnemvoltprobléma,dehi-
ányzottazaplusz,amiegyilyenellen-
féllelszembenszükséges.Általábanaz
erõszakosan játszó csapatokkal szem-
ben,hanemvesszükfelaharcot,nem
ütközünk, akkor nem tudunk ered-
ménytelérni.Máramérkõzéselejénti-
zenegyeshezjutottazellenfelünk,dea
büntetõthárítottaVargaOttó.Nemsok-
kal késõbb azonban sikerült a tisza-
alpáriaknakgólt rúgniuk.Mégaz elsõ
félidõben mi is tizenegyeshez jutot-
tunk, amit BeraAndris értékesített.A
másodikjátékrészbenfolyamatosantá-
madtunk, de borzasztóan pontatlanok
voltunkakapuelõtt,kimaradtakahely-
zetek.Azutolsómérkõzésen lehetõsé-
getakartambiztosítanitöbbjátékosnak
is.Acsatárokatcseréltemle,deeznem
volthatékony, lehet,hogyrosszulcse-
réltem.Avégén,túlarendesjátékidõn,
egyéni hibából kaptuk a gólt, amivel
nyert Tiszaalpár. Sajnos a tavasszal

többszörisbeigazolódott,hogyhaelõl
pontatlanok vagyunk és kihagyjuk a
helyzeteinket, akkor a védelemre na-
gyobbfelelõsséghárul,ésõkishibáz-
nak.Aztazértmegkellemlíteni,hogy
nagyonjólvédettakapusuk.Sokolyan
labdát hárított, amit már bentláttunk.
Enekellenéreaztkellmondanom,hogy
nemérdemeltünkvereséget,fõlegnem
amásodikfélideiteljesítményünkalap-
ján.Azeredményazonbanmárnembe-
folyásoltaa táblázatonelfoglalthelye-
zésünket.Akkorlehettünkvolnanegye-
dikek, ha Lajosmizse otthon kikap
Jakabszállástól,Esélymegvoltrá,mert
3-1-revezettekajakabiak,devégül3-
3-asdöntetlenlettamérkõzésvége.A
másik lehetõség az lett volna, ha
Lakitelek kikap az addig veretlen
Keceltõl,denemjöttbeapapírforma,
mert 2-4 lett a végeredmény.Valószí-
nûlegakeceliekislazáravettékmáraz
utolsó mérkõzést, annak tudatában,
hogy már megnyerték a bajnokságot.
Ígyavereségünkkelmaradtunkahato-
dik helyen. Nyárlõrinc-Tiszaalpár 1-2
(1-1).Ifjúságieredmény:0-2.
Abajnokságbantöbblehetõségetis

kipróbáltam.Aztugyanisnemlehetegy
játékossal megcsinálni, hogy csak a
kispadonül ésnemkap játéklehetõsé-
get.Ezenaszintennemarrólszólafo-
ci,hogytízemberjátszik,atöbbipedig
nézni.Mindenki számárameg kell te-
remteniazt,hogypályáralépjen.Persze
ennekáravan.Azakérdés,hogykimit
akar. Jó helyen lenni a tabellán, sok
pontotszerezni, fiatalokat játszatni,de
azért az idõsebbek se maradjanak ki.
Sokjópillanattaljáregy-egymérkõzés,
desokbosszúsággalis.Megkelltalál-
nimindenesetbenajómegoldást,ami
nem könnyû feladat -mondtaGyörgy
Csaba.

Soronkövetkezõösszejövetelünk
azEmmaus-házbanvoltjúnius5-én,
ahovareggel8órakorautókkalindul-
tunk. Bõséges reggeli után megbe-
széltük,hogyakövetkezõhavitalál-
kozóink, programjaink hol lesznek.
Június 29-én részt veszünk

Lakiteleken a népfõiskolánmozgás-
korlátozottakrészéreszervezettAka-
dálymentes Napon. Július 3-án sza-
lonnasütéstrendezünkapiactéren.A
tájékoztatóutánFeketeAttilalátássé-
rültsorstársunkmutattabesegédesz-
közeit. Ebédig SzabóTamás lelkész

orgonázott, gitározott és közösen
énekeltünk. A finom ebéd után
Csikósné Irénke felidézte a régmúl-
tat, amikor õk erre laktak. Igaz, az
idõ nem kedvezett, demindenki jól
éreztemagát.

Kovácsné Sándorné el nök

Moz gás kor lá to zott klub fog lal ko zá sa
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VI. SZENT IVÁN ÉJI
MU LAT SÁG

2013. jú ni us 29., szom bat
Nyárlõrinc - Vá sár tér (Ka pu nyi tás 15 óra)

Prog ram:
16.30SzabadosZoltánbábmûsora
17.30BársonyAnettvilágrekorder-lovasbemutató
18.50SzekeresÁgnesiskolaiésmagáncsoportja
19.00BrilliArtStudionövendékei(SzõkeJános)
19.10DudásAndrástangóharmonika
19.10SzekeresÁgnesiskolaiésmagáncsoprotja
19.20BrilliArtStudionövendékei(SzõkeJános)
20.00DudásAndrástangóharmonikaelõadása
21.00Szentkirályitûzzsonglõrökújjátékokkal

Nap köz ben: arcfestés,péksütemények,pálinkakós-
toltatás,zeneoktatás

Éj jel:
MagyarCsillagászszövetségáltalbiztosítotttávcsöve-
kenkeresztülicsillagászkodás.
Tûzgyújtás
Sütési,bográcsolásilehetõség...Egyutánfutónyitûzifa

A 2013-as tá mo ga tá si évi ter me lés hez kö tött anya te hén tar tás tá mo ga tás
Megjelenta88/2013(V.30.)MVHközle-
ménya2013-astámogatásiévitermeléshez
kötöttanyatehéntartástámogatásról.
A támogatási kérelmet 2013. június 1. és
2013. július31.között lehetbenyújtaniaz
MVH illetékes megyei kirendeltségéhez
postai úton tértivevénnyel.A 2013. július
31. után benyújtott kérelmek esetén az
anyatehéntartástámogatásánakösszegeké-
sedelmes munkanaponként 1%-kal csök-
kentésrekerül.25naptárinapon túlikése-
delmesbenyújtáseseténakérelemérdemi
vizsgálat nélkül elutasításra kerül, a kése-
delmes benyújtáshoz kapcsolódóan vis
maior kérelem elfogadására ekkor már
nincslehetõség.
Atámogatásikérelemnyomtatványa2do-
kumentumbóláll:
o K13600/K13601Fõlap:K13600Támo-

gatásikérelemalegfeljebb120ezerkg
tejkvótávalrendelkezõtermelõkrészére
vagy K13601 Támogatási kérelem a
120 ezer kg tejkvótánál többel rendel-
kezõtermelõkrészére.

o K13602Betétlap:AK13602Betétlap-
ból annyit kell beküldeni, amennyi
szükséges az összes kérelmezett állat
feltüntetéséhez.AK13602Betétlapokat
elkelllátnisorszámmal.

Támogatási kérelemnek kizárólag a
K13600/K13601 Fõlap és a K13602
Betétlap(ok)együttesbeadásaminõsül!

A tej ága zat
szer ke zet át ala kí tá sát kí sé rõ

ál lat jó lé ti tá mo ga tás

A tejágazat szerkezetátalakításátkísérõ ál-
latjólétitámogatás5éves(2011-tõl2016-ig
terjedõ)idõszakáravonatkozóanismételten
lehetõségnyílika2012/2013évrevonatko-
zókifizetésikérelembenyújtására.
Akifizetésikérelmet2013. jú ni us 1. és jú -
ni us 30. kö zött, postaiútonkellbenyújtani
aMezõgazdaságiésVidékfejlesztésiHiva-
talIntervenciósIntézkedésekIgazgatósága
címére(1385Budapest62.Pf.:867.).Abe-
nyújtás részletes feltételeit, valamint a
szükséges formanyomtatványokat a
84/2013. (V.17.)MVHKözlemény tartal-
mazza. Kifizetési kérelmet csak azok az
ügyfeleknyújthatnakbe,akikrendelkeznek
a18/2011.(III.9.)VMrendeletalapjánbe-
nyújtott támogatási kérelem vonatkozásá-
banhelytadóvagyrészbenhelytadóhatá-
rozattal.Az alaptámogatásokmellett lehe-
tõségvankiegészítõ támogatások igénylé-
sére.

LEADER tá mo ga tá si ké rel mek
be nyúj tá sa

MegjelentazEMVA-bólaHelyiVidékfej-
lesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához2013-bannyújtandótámo-
gatások részletes feltételeirõl szóló a
35/2013.(V.22.)VMrendelet.
A támogatási rendelet értelmében a
LEADER pályázatokat elektronikus úton,
ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani a
MezõgazdaságiésVidékfejlesztésiHivatal-
hoz2013. jú ni us 17-én 08:00 órá tól for -
rás ki me rü lé sig, de leg ké sõbb 2013. au -
gusz tus 31-én 18:00 órá ig. Apályázatbe-
nyújtásának elõfeltétele többek között,
hogyazügyfélrendelkezzenaHelyiBíráló
Bizottság(HBB)általkiadotttámogatónyi-
latkozattal,mivelezáltalbiztosítható,hogy
a tervezett projekt az illetékes LEADER
HACS Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájá-
ban (HVS) meghatározott célkitûzések
megvalósulásáhozjáruljonhozzá.

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

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

Köny ve lést és könyv vizs gá la tot
vál la lok:

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.

Vargáné Farkasházi Or so lya
• 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

*Letojttyúkok(vörös)eladók!1,6-2,0kg-ig.Ára:550,-
Ft/db.
Érd:06-70/978-9222,06-76/953-792NyúlnéÁgi.
*Teljesenújszárnyasmosdóeladó!Irányár:30.000,-Ft.
Érd.:06-70/978-92-22.
*Ladaszemélygépkocsitörtfehérszínbeneladó!
Érdeklõdni:343-034bármikor.
* Nagyon jó állapotú használt gyerekruhák (fiú), 0-10
éveskorigeladóak!Jóárban!70/978-92-22NyúlnéÁgi.
* BIZTOSÍTÁSKÖTÉS! Van önnek lakásbiztosítása?
Gondoljon amostanában gyakran elõforduló természeti
csapásokra!Lakásbiztosításésegyébbiztosításokkötése
a VASEGYÉB-ben! Kérjen ajánlatot! Tel.:76/343-572,
30/974-7374
* Szennyvízcsatorna bekötéséhez szükséges anyagok
(PVCcsövek,idomokstb.)kaphatókaVASEGYÉB-ben.
Komplett készlet vásárlása esetén 5% kedvezmény!
Érdeklõdjönazüzletben!Tel:343-572v.30/974-7374.

Anyakönyvihírek

Akik házasságot kötöttek: Varga Zsolt és Csikós
Angéla,TóthPéterésTóthRita.
Akit nagyon vártunk: Gál János (anyja neve:
KovácsÉva)
Akiket elveszítettünk: Gogolák Józsefné Balázs
Itén(1951),GolovicsGyörgy(1943).


