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Legyenbéke,szabadság,egyetértés!

165 éve a ma gyar em be rek nek már -
ci us 15-e egyet je lent a sza bad ság gal, az
ön ren del ke zés sel, az igaz sá gos ság gal, a
nem ze ti ön tu dat tal és a nem zet egy sé gé -
vel. Ta lán fö lös le ges is ma gya ráz ni mi -
ért, de olyan jó le ír ni, hogy volt idõ,
ami kor Ma gyar or szág nem for dít va mû -
kö dött. Ami kor még úgy zaj lot tak az
ese mé nyek, ahogy azt a nép akar ta. A
nép aka rat vá lasz tot ta ki ve zé re it, akik
eg zisz ten ci á juk, sõt éle tük árán is meg -
pró bál ták kép vi sel ni az ügyet, ami vel a
nem zet bíz ta meg õket. Ak kor még nem
a né hány ön je lölt vagy ide gen ha tal mak

ál tal "öl töz te tett" bá bu, azok bé ren cei,
vagy sógor-koma-jóbarátai rán gat ták az
agy mo sott, mé dia pro pa gan dá val fel hec -
celt, bé relt pro vo ká to rok kal ma ni pu lált
tö me get. Ak kor élt elõ de ink nem tûr ték
bir ka mód já ra az el nyo mást, a meg aláz -
ta tást, az igaz ság ta lan sá got, a szol ga sá -
got. Ne kem ezért szép ez az ün nep. Kár,
hogy 165 éve - egyet ki vé ve (1956) -
csak szép apá ink hõs tet te i rõl tu dunk
meg em lé kez ni. Hogy az óta csak rö vid
idõ re, vagy nyo mok ban tu dunk ered -
ményt fel mu tat ni az ügy ben, amit tu laj -
don kép pen szin te mind an  nyi an kí vá -

nunk. Alap ve tõ kö te les sé gün ket idén is
meg tet tük, mél tó kép pen meg em lé kez -
tünk tör té nel münk egyik leg fé nye sebb
kor sza ká ról és an nak hõ se i rõl. Az óvo -
dá sok és az ötö dik osz tá lyo sok ele ve ní -
tet ték fel a múl tat: "Talp ra magyar…,
Föl tá ma dott a tenger…, Gye re paj tás
katonának…", majd mé cse sek gyúl tak.
És re mé lem, töb ben úgy tér tek ha za a
kö zös együtt lét rõl, hogy si ke rült ben nük
éb ren tar ta ni a több, mint más fél év szá -
za dos nem ze ti vá gyat: Le gyen BÉ KE,
SZA BAD SÁG, EGYET ÉR TÉS!

PénzváltóIstván

Kellemeshúsvétiünnepeketkívánunk
mindenkedvesolvasónknak!
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Módosítottáka

költségvetést

Az ön kor mány zat mó do sí tot ta a
2013. évi költ ség ve tés ét. A költ ség ve té si
ren de let mó do sí tá sát egy részt az tet te
szük sé ges sé, hogy a Víziközmû Tár su lat
hi tel fel vé tel éhez szük sé ges az ön kor -
mány zat ke zes ség vál la lás. A hi tel ös  sze -
ge 70 mil lió fo rint. Más részt a költ ség ve -
té si ren de let mó do sí tá sát az is szük sé ges -
sé te szi, hogy a mû ve lõ dé si ház fel újí tá -
sá hoz ön erõt kell biz to sí ta ni. A 2013. évi
költ ség ve tés ében a mû ve lõ dé si ház fel -
újí tá sa nem sze re pel, de a pá lyá za ton el -
nyert ös  szeg in do kolt tá te szi a fel újí tá sát.
A be ru há zás csak egy má sik fel adat le -
mon dá sa ese tén biz to sít ha tó. A be ru há -
zás meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges ön erõ az
ener ge ti kai pá lyá zat ön ere jé nek ter hé re
tör tén het, így ren del ke zés re áll a 14.6
mil lió fo rint sa ját erõ.

Megvanakivitelezõ,amûszaki

ellenõrésaprojektmenedzser

Az ön kor mány zat "Az al föl di ta nyák,
va la mint ta nyás tér sé gek meg õr zé se és
fej lesz té se ér de ké ben a te le pü lé si és tér -

sé gi fej lesz té sek tá mo ga tá sá ra" pá lyá za -
tot nyúj tott be és nyert is. A pi ac ki vi te le -
zé si mun ká i nak az el vég zé sé re há rom
vál lal ko zó tól kért aján la tot, de a ha tár -
idõ ig csak ket tõ pá lyá zó nyúj tott be aján -
la tot. Az ön kor mány zat a be nyúj tott
aján la to kat a leg ala cso nyabb ös  sze gû el -
len szol gál ta tás ki vá lasz tá sá nak szem -
pont ja alap ján bí rál ta el. A ki vá lasz tás
szem pont ja alap ján a leg jobb aján lat te -
võ nek Gu lyás Im re lakiteleki vál lal ko zó
bi zo nyult, így az ön kor mány zat õt bíz ta
meg a pi ac ki vi te li mun ká i nak az el vég -
zé sé vel. 

A mû sza ki el len õri fel ada tok el lá tá sá -
ra ugyan csak pá lyá za tot írt ki az ön kor -
mány zat. Eb ben az eset ben is há rom
aján lat te võ ré szé re küld ték el a pá lyá za ti
le he tõ sé get és szin tén csak ket tõ vá la -
szolt. A leg ala cso nyabb ös  sze gû aján la tot
Benyáts Kor nél kecs ke mé ti mû sza ki el -
len õr ad ta, ezért õ lát hat ja majd el a fel -
ada tot.

Ha son ló an tör tént a pro jekt me ne -
dzse ri fel ada tok el lá tá sá ra ki írt pá lyá zat
is. Eb ben az eset ben há rom pá lyá zó
nyúj tott be aján la tot. Kö zü lük a kecs ke -
mé ti szék he lyû Jótanácsadó Kft ad ta a

leg ked ve zõbb aján la tot, így a fel adat el -
lá tá sá val ezt a cé get bíz ta meg az ön kor -
mány zat.

Rosszállapotbanvannakaföldutak

Tor má si Zol tán al pol gár mes ter az
egye bek na pi ren di pont ban ar ról be szélt,
hogy a kül te rü le ti föld utak ál la po ta - a té -
li hó na pok kö vet kez té ben - na gyon tönk -
re ment, fõ leg ame lyek na gyobb igény -
be vé tel nek vol tak ki té ve. Az egyik ilyen
az úgy ne ve zett "Csirkeóli-dûllõ" mely -
nek ko ráb ban a leg jobb volt az ál la po ta.
A je len tõ sebb men  nyi sé gû csa pa dék mi -
att azon ban a töb bi föld út is igen rossz
ál la pot ban van, na gyon ki van nak göd rö -
söd ve. Az el múlt év ben szó esett ar ról,
hogy Ti sza kécs ke új gréderre pá lyá zik és
a ré git Nyárlõrinc vá sá rol ná meg. Azt
kér dez te, hogy mi lyen stá di um ban van
je len leg ez a do log?

Pap Sán dor vá la szá ban el mond ta Ti -
sza kécs ke pol gár mes te ré tõl ko ráb ban azt
a tá jé koz ta tást kap ta, hogy a gréder be -
szer zé se még min dig fo lya mat ban van.
Is mé tel ten fel ve szi a kap cso la tot a Ti sza -
kécs kei pol gár mes ter úr ral és tá jé koz tat -
ja a kép vi se lõ-tes tü le tet.

Atestületiülésrõljelentjük

Nincs szük ség
„sze mé lyi igazolványra“

a be irat ko zás hoz
Az Em be ri Erõ for rás ok Mi nisz té ri -

u ma ez úton tá jé koz tat ja a szü lõ ket,
hogy a mé di á ban meg je lent té ves be -
szá mo lók kal szem ben, az óvo dai be -
irat ko zás hoz a szü lõk nek nem kell
"sze mé lyi iga zol ványt" ké szít tet ni ük
gyer me kük szá má ra.

Az óvo dai fel vé tel sza bá lya it rög zí -
tõ mi nisz te ri ren de let úgy fo gal maz:
"Az óvo dai be irat ko zás kor be kell mu -
tat ni a gyer mek sze mély azo no sí tá sá ra
al kal mas, a gyer mek ne vé re ki ál lí tott
sze mé lyi azo no sí tót és lak cí met iga zo -
ló ha tó sá gi iga zol ványt, to váb bá a szü -
lõ sze mé lyi azo no sí tó és lak cí met iga -
zo ló ha tó sá gi iga zol vá nyát".

A gyer mek szá má ra a szü le té si
anya köny vi ki vo nat alap ján ki ál lí tott
lak cím kár tya hát ol da lán ta lál ha tó a
sze mé lyi azo no sí tó. Az óvo dai be irat -
ko zás hoz szük sé ges ha tó sá gi iga zol -

vány te hát nem más, mint a gyer mek
lak cím kár tyá ja. Bár a lak cím kár tya ön -
ma gá ban ele gen dõ a gyer mek hi te les
azo no sí tá sá ra, de akad nak olyan óva tos
in téz mé nyek, ahol az anya köny vi ki vo -
nat be mu ta tá sát is ké rik. Ez fe les le ges
ugyan, de nem jog sze rût len.

El len ben, ha az óvo da ve ze tõ a be -
irat ko zás al kal má val a szü lõ tõl a gyer -
mek ré szé re ki ál lí tott "sze mé lyi iga zol -
vány" be mu ta tá sát ké ri, ahogy az a saj -
tó ban el hang zott, jog sze rût le nül jár el.

Já rá si hi va ta lok nál
le het be nyúj ta ni az

ál lam pol gár sá gi
ké rel me ket

2013. már ci us 1-jé tõl nem a te le pü -
lé si anya könyv ve ze tõk nél, ha nem a já -
rá si hi va ta lok nál le het be nyúj ta ni az ál -
lam pol gár sá gi ké rel mek for ma nyom -
tat vá nya it. Ter mé sze te sen to vább ra is
el le het in dí ta ni az el já rást min den kül -

kép vi se le ten, a Kor mány ab la kok nál,
il let ve a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár -
sá gi Hi va tal nál és to vább ra is bár mely
pol gár mes ter elõtt vagy bár mely kül -
kép vi se le ten le le het ten ni az ál lam pol -
gár sá gi es küt.

Az Or szág gyû lés 2012 de cem be ré -
ben fo gad ta el azt a tör vényt, amely az
anya köny vi, az ál lam pol gár sá gi és a
sze mé lyi és lak cím-nyil ván tar tá si el já -
rá sok ese té ben csök ken tet te a bü rok rá -
ci át, az ad mi niszt ra tív ter he ket. Mind -
ez ré sze a Magyary Zol tán Köz igaz ga -
tás-fej lesz té si Prog ram ke re té ben ta -
valy el in dí tott  Egy sze rû sí té si Prog -
ram nak, amely nek cél ja, hogy csök -
ken jen a la kos sá got érin tõ hi va ta li bü -
rok rá cia, ke ve sebb le gyen a pa pír mun -
ka, a ki töl ten dõ nyom tat vány, a sor ban
ál lás, de ki ter jed tebb és pon to sabb le -
gyen az üggyel kap cso la tos tá jé koz ta -
tás - az az mi nél egy sze rûbb ügy in té zé -
si fo lya mat se gít se az em be re ket.

Bács-KiskunMegyei
Kormányhivatal
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Ér te sít jük az érin tett szü lõ ket, hogy a
2013/2014. tan év re tör té nõ ál ta lá nos is -
ko lai be íra tá sok ra az aláb bi idõ pont ok -
ban ke rül sor:
2013. áp ri lis 8. - 9. (hét fõ, kedd) 
8.00 órá tól 18.00 órá ig
Tan kö te les, az az 2007. au gusz tus 31-ig
szü le tett gyer me két a szü lõ kö te les a la -
kó he lye, en nek hi á nyá ban tar tóz ko dá si
he lye sze rin ti il le té kes vagy a vá lasz tott

is ko la el sõ év fo lyam ára be írat ni.
Az el sõ év fo lyam ra tör té nõ be íra tás kor 

- a gyer mek sze mély azo no sí tá sá ra al -
kal mas,
a gyer mek ne vé re ki ál lí tott lak cí met
iga zo ló ha tó sá gi iga zol ványt, 
- az is ko lá ba lé pés hez szük sé ges fej lett -
ség el éré sét ta nú sí tó iga zo lást,
- szü le té si anya köny vi ki vo na tot

- és a TAJ kár tyát kell be mu tat ni.

A fel vé tel rõl el sõ fo kon az is ko la igaz -
ga tó ja dönt, el uta sí tás ese tén a
Klebelsberg In téz mény fenn tar tó Köz -
pont
Ti sza kécs kei Tan ke rü let ének igaz ga tó ja
hi va tott a felülbírálati ké rel met el bí rál -
ni.

Tankerületiigazgató

Ha ma ro san el ér ke zik az óvo dai be -
irat ko zá sok ide je. Óvo dánk ban áp ri lis
24-25-ig lesz a be irat ko zás. Né hány in -
for má ci ót, tud ni va lót ad dig is sze ret -
nénk meg osz ta ni a szü lõk kel.
Be irat ko zás hoz szük sé ges ira tok:
• a szü lõ sze mé lyi iga zol vá nya 
• a szü lõ és a gyer mek lak cím kár tyá ja 
• a gyer mek szü le té si anya köny vi ki -

vo na ta 
• a gyer mek TAJ kár tyá ja 
• sa já tos ne ve lé si igényt (SNI) alá tá -

masz tó szak ér tõi vé le mény
A be irat ko zás nap ja in le he tõ ség nyí -

lik ar ra, hogy a szü lõk és a gyer me kek
be te kin tést nyer je nek a cso por tok éle té -
be, ki csit is mer ked je nek az óvo dai élet -
tel és az óvo dá ban dol go zó fel nõt tek -
kel. Kér jük, vál tó ci põt hoz za nak, ha a
cso por tok ba sze ret né nek be lá to gat ni. 

A je lent ke zést az óvo dá ba a szü lõk -
nek írás ban kell kér ni. Ezt a je lent ke zé -
si la pot a be irat ko zás elõtt tölt he tik ki a
szü lõk.

A leg több gyer mek há rom éves ko -
rá ban ke rül az el sõ csa lá don kí vü li kö -
zös ség be, az óvo dá ba.

So kan vi szont nem tud ják, hogy mi -
kor te kin tünk egy gyer mek re úgy, hogy
érett az óvo dai élet re. Ve gyük sor ra,
mi lyen szem pont ok alap ján kap ha tunk
vá laszt er re a kér dés re?

Az óvo da érett ség nem min dig kor -
hoz kö tött, bár ál ta lá ban há rom éves
kor ra ala kul ki. Et tõl per sze sok szor el -
tér nek a gyer me kek egy- egy fej lõ dé si
vo na lat te kint ve, van aki ezt ko ráb ban
éri el, van aki ké sõbb.

Az óvo da érett ség fel tét elei 
1. Szo ba tisz ta ság A fi zi kai érett ség

te rü le tén alap ve tõ fel té tel a szo ba tisz ta -
ság. Ez a dél utá ni al vás ide jé re is vo -
nat ko zik. Óvo dá ban a sze mé lyi és tár -
gyi fel té te lek nem adot tak ah hoz, hogy
a gyer me ke ket pe len káz zuk, így a nem
szo ba tisz ta gyer me kek a kö zös ség be
nem ke rül nek be. Elõ for dul ugyan az új
hely zet kap csán egy-egy bal eset, vagy
egy-egy stres  szel te li na pon még elõ -
for dul, hogy ké sõn ér ki a WC-re a ki -
csi, il let ve be le fe led ke zik a já ték ba, de
még sem ez kell, hogy a jel lem zõ le -
gyen.

2. Önál ló ság Az óvo dá ban el vár ha tó
már egy bi zo nyos fo kú önál ló ság, il let -
ve önál ló ság ra va ló tö rek vés a gyer mek
ré szé rõl. A té põ zá ras ci põt le ven ni, föl -
ven ni, a nad rág ba be le búj ni, pó lót, pul -
csit, ka bá tot föl ven ni tud jon. Fû zõs ci -
põ be kö té sé ben, a ka bát, nad rág be -
gom bo lá sá ban az óvó nõk még se gí te -
nek, de eze ket is ha ma ro san meg fog ja
ta nul ni ma gá tól. Nem csak az öl töz kö -
dés te rén kell önál ló nak len nie, de
egye dül kell tud nia ét kez ni, a vil lát, ka -
na lat ma ga biz to san kell tud nia hasz nál -
ni.

3. Ki fe je zõ ké pes ség Fon tos szem -
pont az is, hogy a gyer mek, leg alább
alap ve tõ igé nye i vel kap cso lat ban, ki
tud ja ma gát fe jez ni az óvó nõk kel és kis
tár sa i val szem ben is. (Pl. szól nia kell
tud ni, hogy WC-re sze ret ne men ni,
éhes, szom jas, ját sza ni sze ret ne, fáj
valahol… stb.)

4. Lel ki érett ség A tes ti fej lett ség

mel lett ki emelt sze re pet kap az is, hogy
a gyer mek pár órá ra el tud ja fo gad ni az
anya tá vol lét ét, és hogy tisz tá ban le -
gyen az zal, hogy óvo dai tar tóz ko dá sa
nem vég le ges, le gyen biz tos ab ban,
hogy ér te fog nak jön ni. Ugyan ez az
érett ség vo nat ko zik a szü lõ re is, hogy a
fi zi kai el vá lást el tud ja fo gad ni.

S még egy gon do lat, ami már a
"szü lõk óvo da érett sé gé rõl" szól. Az
óvo da kez dés a szü lõk szá má ra sem
egy sze rû. Elõ for dul, hogy az "óvo da -
érett" gyer me ket az anya ne he zen en ge -
di el ma gá tól. Ki mon dat lan, nem tu da -
tos fé lel mek ve ze tik, amit a kom mu ni -
ká ci ó já ban is érez ni le het. A gyer mek
ter mé sze te sen re a gál az anyai bi zony ta -
lan ság ra, s már õ sem akar az óvo dá ban
ma rad ni. Meg kez dõd nek a reg ge li sí rá -
sok, a ne héz el vá lá sok. A sok könny
mi att az anya vis  sza iga zol va ér zi ag go -
dal mát, s már is kész egy kör fo lya mat,
amely ben min den ki csak rossz ér zé sek -
kel gon dol az óvo dá ra.

Ezért (is) na gyon lé nye ges nek tar -
tom az óvó nõk és a szü lõk kö zöt ti fo -
lya ma tos, bi zal mon ala pu ló kap cso lat -
tar tást. Az óvó nõk más szem pont ok
alap ján fi gye lik a gyer me ke ket. Ta -
pasz ta la tuk, kép zett sé gük mi att olyas -
mi re is fel fi gyel nek, amit a szü lõ eset -
leg nem vesz ész re, nem tart fon tos nak.
Az óvo dás kor a gyer mek éle té ben él -
mé nyek kel, fel fe de zé sek kel, ta nu lás sal
te li, iz gal mas, idõ szak, amit ér tõ, óvó
fi gye lem mel a kör nye ze té ben élõ fel -
nõt tek még gaz da gab bá te het nek szá -
má ra.         HajagosnéCsernákGizella

FEL HÍ VÁS
A Klebelsberg In téz mény fenn tar tó Köz pont Ti sza kécs kei Tan ke rü le te fenn tar tá sá ban mû kö dõ ál ta lá nos

is ko lák ba tör té nõ be íra tás ra

Óvo dás gye re kek érett sé gi fel tét elei
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Már ci us idu sán ün ne pel jük nem -
ze ti ün ne pün ket, az 1848-as for ra da -
lom és sza bad ság harc ese mé nye it. Az
óvo dá ban már már ci us ele jén el kez -
dõ dött a ma gyar jel ké pek kel va ló is -
mer ke dés. Meg ke res tük a tér ké pet,
azon is egy he lyet, ami ne künk a szü -
lõ föl dün ket je len ti. Rá ra gasz tot tunk
egy pi ros szí vecs két, Nyárlõrincre.
Vé gig ve zet tük uj jun kat a Du na és Ti -
sza kék vo na lán, Ba la tont kör be raj -
zol tuk, Bu da pes tet, fõ vá ro sun kat is
fel fe dez tük. A cso port szo bák ban le -
vet tük a cí mert, szí nez tünk, fes tet -
tünk, zász ló kat bar ká csol tunk, ko kár -
dá kat ra gasz tot tunk. A köz sé gi ün nep -
re ez út tal az ál ta lá nos is ko la 5. osz tá -
lya mel lett a Nyu szi cso port nagy cso -
por to sa it hív ták meg, mu tas sák meg
ün ne pi mû so ru kat. A gye re kek lel ke -
se dés sel vet tek részt a gya kor lá son,
min den ki ta nult ver set. Gye re kek nek
szó ló ka to nás da lo kat, tán co kat éne -
kel tünk - Fe hér vá ri ka pi tány, Esik
esõ, de nem ázok, Gyí, pa ci, pa ri pa.
Csak emel te a gye re kek ked vét a szép
ki egé szí tõk, lá nyok nak pár ta, kö tõ, fi -
úk nak csá kó. Már ci us 14-én dél elõtt
az óvo dá ban mu tat tuk meg mû so run -

kat, meg hall gat tuk a Him nuszt, fel -
von tuk a zász lót. Kö zön sé günk, a Ka -
ti ca és Ma ci cso por tos gye re kek taps -
sal kö szön ték meg az elõ adást, majd
az óvó né nik is éne kel tek ka to nás nó -
tá kat. Az idõ já rás nem en ged te, hogy
zász ló in kat ki tûz zük a fa lu ban, he -
lyet te ma gyar nép me sé ket néz tünk,
hu szá ro kat szí nez tünk az óvo dá ban.
Az nap dél után 3 óra kor- igaz lám pa -
láz zal - men tünk át a mû ve lõ dé si ház -
ba, fel a szín pad ra meg mu tat ni szí nes

csok run kat. A szü lõk se gí tet tek a lá -
nyok ha ját be fon ni, csi no sí ta ni a sze -
rep lõ ket. A szé pen fel dí szí tett szín pa -
don ügye sen sze re pel tek a gye re kek,
min den ki bát ran részt vett. A meg em -
lé ke zés so rán óvo dá sa ink a nem ze ti
tu dat, a kö zös ség hez va ló tar to zás, a
ha za sze re tet ér zé sén át, az 1848-as
for ra da lom ese mé nye i vel is mer ked -
tek meg a gyer me ki ér dek lõ dés, a já -
té kos ság, a ta pasz ta lat szer zés út ján.

Almásiné Tóth Ju dit, Almási
György, Ani ta Di vat áru, Baksa
Lászlóné, Bali Gá bor és csa lád ja, Bali
Ma tild, Ba log Mátyásné, Ba logh Ró -
bert, Szénási Edi na - Angel Koz me ti -
ka, Baranyi Pék ség és dol go zói,
Bendik At ti la és Banó Eri ka, Bim bó
An tal és csa lád ja, Bognárné Vas Éva,
Buzás Já nos Ál ta lá nos Is ko la,
Czinegéné Nyúl Gi zel la, Cs. Sza bó
Péterné, Csaj ági Zsolt és csa lád ja,
Csernák Nó ra, Dányi Jó zsef és csa lád -
ja, Faluker Bt-Kiss Zol tán, Fa ra gó
Árpádné, Faragóné Ba log Mó ni ka és
csa lád ja, Fe ke te Istvánné, Ferenczi
Me lin da, For gó Ad ri enn, For gó Dá vid,
For gó Jánosné, For gó Lász ló és csa -
lád ja, Gál Már ta, Gálné Kaszala Krisz -
ti na, Gyenes Sándorné, Gu lyás Tí mea,
Györgyné Mó zes Tün de, Hajagosné
Csernák Gi zel la, Ha la si Ber na dett, Ha -

la si Ta más és csa lád ja, Hári Antalné,
Hári Ferencné, Hári Klá ra, Hári Hel ga,
Hírös Kft., Ju ci Bolt -Marsa Lászlóné,
100 Ft-os Bolt - Kecs kés Ist ván, Kiss
Nó ra, Kissné Mi hály Irén, Kresztovoly
Ani ta, Kul csár Im re, Kulman Ist ván és
csa lád ja, Kulman Istvánné, Kulman
Zsolt és csa lád ja, Kunságiné Sze ke res
Tün de, Ke re kes Lász ló, Ke re kes Ist -
ván, Vasegyéb - Kiss György, Lédeczi
Béláné, Lédeczi Ju dit, Lo vas At ti la és
csa lád ja, Mar sa Gyön gyi ke, Mar sa Já -
nos és csa lád ja, Mar sa Jó zsef, Maspex
Olympos Kft. - dr. Ta va szi Ro land
cég ve ze tõ és Je szensz ky Zsolt gyár -
igaz ga tó, Mol nár Ta más és csa lád ja,
Nagy Ág nes, Nagy Vik tó ria,
Némethné Rácz Emõ ke és csa lád ja,
Piccadilly Ru há zat, Po lyák Balázsné
és csa lád ja, Rimócziné For gó Il di kó és
csa lád ja, Rizingerné Sza bó Ani ta,

Sinka Ani ta, Sutus Pál és csa lád ja,
Szabóné Il lés Csil la és csa lád ja, Sze -
les-Né meth Il di kó, Szénási Józsefné,
Szénási Lászlóné, Tóth Mihályné,
Tóth Ist ván, Tóth Mihályné, Trepák
Pál, Turiné Lövei Ju li an na, Univer
Szö vet ke zet, Var ga Ibo lya, Var ga
Józsefné, Vargáné Csi kós An gé la, Var -
ga Zsolt és csa lád ja III.ker., Vö rös Fe -
renc Di vat áru, Vribinszki Ág nes,
Zayzon Jenõné jegy zõ as  szony. 

Fel szol gá lók: Banó Gá bor,
Damásdi Dá vid, For gó Ad ri enn, For gó
Dá vid, Hajagos Ber na dett, Hajagos
Mó ni ka, Hári Klá ra, Kele Ju li an na,
Kuruczlaki Ta más, Mar sa Jó zsef, Nyúl
Bi an ka, Rimóczi Bet ti na, Sutus Vik tó -
ria, Szuetta Er vin, He ge dûs Ist ván.
Kö szön jük se gít sé gü ket és mun ká ju -
kat!

Talp ra ma gyar, az óvo dá ban is

Az óvo dás bál tá mo ga tói vol tak
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Mo to ros prog ra mok er re az év re
A Nyárlõrinci Mo to ro sok Ba rá ti Kö -

re már ci us 22-én tar tot ta évi gyû lé sét.
Ilyen kor be szél jük meg a kö vet ke zõ
sze zon prog ram ja it. Egyez tet jük az el -
kép ze lé se ket, pon to sít juk a prog ra mo -
kat, meg be szél jük a te en dõ ket. Így tör -
tént ez most is. Oláh Csa ba csa pat ve ze -
tõnk be szá molt ar ról, hogy ed dig mit in -
té zett a tú rák kal kap cso lat ban. El sõ na -
gyobb ki ruc ca ná sunk Pün kösd kor lesz.
Má jus 18-20-ig Pan non hal mát és kör -
nyé két fe dez zük fel, egy nap ra ki ruc ca -
nunk Bécs be is. En nek az lesz az ér de -
kes sé ge, hogy a "só go rok hoz" bus  szal
uta zunk, nem tit kolt csa pat épí tõ tré ning
gya nánt. Ugyan is egész más mo to ron

ül ve, egy más mö gött gu rul va, egy más ra
fi gyel ve, vi gyáz va ha lad ni az úton, mint
bu szon ül ve, be szél get ve, sza ba don, la -
zán töl te ni az idõt. Ki pró bál juk ezt is.
Így még úgy sem volt "egy be zár va" a
csa pat. Most majd ki de rül, hogy ezt
hogy vi sel jük.

A má sik nagy tú ránk au gusz tus 17-
20-ig tart. Ek kor Er dély a cél,
Gyimesbükk a vég ál lo más. Út köz ben
ter mé sze te sen meg ál lunk több he lyen,
hogy a lát ni va lók ban gyö nyör köd jünk.
En nek a ki rán du lás nak az lesz az ér de -
kes sé ge, hogy nem csak mo to rok kal me -
gyünk, ha nem busz is jön ve lünk. Így
er re azok is nyu godt szív vel be fi zet het -

nek, akik csak a lát ni va lók ked vé ért
jön né nek Er dély be, nem csak mo to roz -
ni. Oláh Csabinál le het fel irat koz ni, in -
for má ci ót kér ni a "ci vi lek nek" is. Amíg
a busz nem te lí tõ dik, ad dig min den je -
lent ke zést el fo ga dunk.

Rö vi debb, "egy dél utá nos" ki ruc ca -
ná so kat ilyen kor még nem be szé lünk
meg elõ re, mert eb ben nagy részt az idõ -
já rás dönt. Ha szép, nap sü té ses, esõ -
men tes az idõ, ak kor egy kör te le fon, és
már in dul ha tunk is. Aki nek ép pen ak kor
ked ve és ide je en ge di, ül a jár gány ra és
"Irány Surány!" Me gyünk az or runk
után! Ha va la ki nek van va la mi konk rét
el kép ze lé se, ak kor õ áll a sor ele jé re és
mu tat ja az utat. Ha nincs ilyen, ak kor
el dönt jük, hogy ép pen mek ko ra "ka ri -
kát" sze ret nénk le ír ni és már gu rul ha -
tunk is. Ezek ben a me né sek ben meg ép -
pen ez a spon ta ne i tás a jó. Pil la nat nyi
han gu lat nak en ged ve, csak úgy ne ki ló -
du lunk. Min dig be jön ez is.

Konk rét ter vünk még az idén re egy
évad nyi tó sza lon na sü tés áp ri lis 20-án és
a mo to rok meg szen te lé sét is sze ret nénk
új ra kér ni Ágos ton atyá tól ugyan úgy,
mint ta valy. Ezt má jus 5-re ter vez zük. 

Az Er dé lyi tú rá ra vis  sza té rek még
egy mon dat ere jé ig. Akit ko mo lyan ér -
de kel a ki rán du lás, nyu god tan ke res se
Csa bát, vagy min ket az üz let ben. A
buszt ide gen ve ze tõ vel egy uta zá si iro da
biz to sít ja, pan zi ók ban, ho te lek ben lesz
az el szál lá so lás. Bár kit szí ve sen lá tunk.

KissnéKati

A nagy he ti szer tar tá sok min den es -
te 18 óra kor kez dõd nek. 

Nagy csü tör tök ön es te az utol só va -
cso rá ra em lé ke zünk és a szent mi se ke -
re té ben a ha ran gok Ró má ba men nek,
lesz láb mo sás szer tar tá sa, a szent mi se
vé gén pe dig ol tár fosz tás. A szent mi se
után éj fé lig vir rasz tás ra lesz le he tõ ség a
temp lom ban. A vir rasz tást min den órá -
ban má sik cso port ve ze ti. 

Nagy pén te ken es te 6 óra kor a ke -
reszt út tal ve szi kez de tét Krisz tus ke -
reszt ha lá lá nak em lé ke ze te. A szer tar tás
ré sze a Szent Já nos Pas sió, Urunk szen -
ve dés tör té ne té nek vé gig hall ga tá sa, a
ke reszt hó do lat és a szent ál do zás.

Nagy szom ba ton dél elõtt le he tõ ség

van a szent sír lá to ga tá sá ra, es te pe dig 6
óra kor ve szi kez de tét a hús vé ti vi gí lia.
A tûz szen te lés és a hús vé ti gyer tya
meg ál dá sa után az ige li tur gi á ja kö vet -
ke zik az ószö vet sé gi ol vas má nyok kal.
Majd a ha ran gok sza va a di csõ ség ének -
lé se köz ben tér vis  sza és az ün ne pé lyes
al le lu ja ének lé sé vel már a fel tá madt
Krisz tust ün ne pel jük. A szent mi sé ben
meg áld ja a pap a ke reszt ku tat és min -
den je len lé võ meg újít hat ja ke reszt sé gi
fo ga dal mát. A szent mi se vé gén kör me -
net ben tu dat ja a hí vek so ka sá ga az
egész vi lág gal a fel tá madt Krisz tus
öröm hír ét.

Hús vét va sár nap a szo ká sos rend
sze rint reg gel 8-kor és dél elõtt 10 óra -

kor lesz nek szent mi sék. Fel hív juk a hí -
vek fi gyel mét, hogy az óra át ál lí tás mi -
att 1 órá val ko ráb ban kell kel ni!

A 10 órai szent mi se után Ágos ton
atya vár ja a gyer me ke ket a temp lom -
kert be, ahol nyu szi to jást le het majd ke -
res ni.

Hús vét hét fõn is 8-kor és 10-kor lesz
szent mi se. Ezen a na pon Ágos ton atya
kü lö nö sen hív ja és vár ja a höl gye ket, le -
á nyo kat a szent mi sé re, mert szent mi sék
után lo csol ko dás lesz.

A nagy he ti szer tar tá sok ra és a hús -
vé ti szent mi sék re sze re tet tel hí vunk és
vá runk min den nyárlõrinci la kost, fe le -
ke ze ti ho va tar to zás tól füg get le nül. 

Ál dott, bé kés ün ne pet kí vá nunk a
fa lu min den la kó já nak!

Egy ház köz sé gi hir de té sek:



6. ol dal                                             6. ol dal                                             NyárlõriNci hír moN dó

Be szél ge tõ part ne rem Szõ ke Já nos
"Peni", akit egy esõs, hi deg dél után a
kecs ke mé ti Ott hon Ká vé zó já ban egy
capuccinó mel let a tánc ról fag ga tom.
Gon do lom be mu tat ni nem kell a ked ves
ol va só nak, hi szen Já nos Nyárlõrincen
élt so ká ig, pár éve köl tö zött Kecs ke -
mét re.

- A fa lu ka rá cso nyon part ne red del
egy cso dá la tos ko re og rá fi át mu tat ta tok
be, mel  lyel a kö zön sé get le nyû göz té tek.
Mi kor kezd tél tán col ni?

- Kis is ko lás ko rom ban Gajd ácsi Já -
nos és fe le sé ge tar tott tánc órá kat a he lyi
ál ta lá nos is ko lá ban. Ké sõb bi ek ben a
nyárlõrinci Zafir tánc cso port tag ja let -
tem, majd a kecs ke mé ti Hírös TSK-ban
foly tat tam a ta nu lást. Je len leg a Brill-
Art Stú di ó ban tán co lok.

- Ver seny tán cos vagy, kér lek, ma -
gya rázd el mit je lent ver seny tán cos nak
len ni?

- A ver seny tán cot 1997-ben hi va ta -
lo san ver seny sport tá mi nõ sí tet ték. Mint
bár me lyik sport hoz a tánc hoz is ko moly
erõn lét szük sé ges, fõ leg az ál ló ké pes sé -
get kell erõ sí te ni. He ti há rom pró ba úgy
épül fel, hogy 20 perc be me le gí tés, egy-
más fél óra tech ni kai edzés, majd fél óra
"nyo ma tós" edzés, ami a fo lya ma tos
tán cot je len ti. Pszi chi kai fel ké szí tés is
van, hogy tény le ge sen ho gyan kell vi -
sel ked ni egy más sal tánc köz ben.

- Mi lyen sza bá lyok nak kell meg fe -
lel ni a ver seny tánc ban?

- Fi gye lem mel kí sé rik a láb tech ni -
kát, a kéz moz du la to kat, a fej moz du la to -
kat, a mi mi kát, a ze né vel va ló össz han -
got, a ki su gár zást és, hogy ös  szes sé gé -
ben mi lyen be nyo mást kelt a tán cos pár

a bí rók ra. A ver seny tánc ban ka te gó ri ák
van nak, E, D, C, B, A, Sonder és a vé -
gén a pro fi. Én most a C-osztály kö ze -
pén já rok.

- Gyö nyö rû hölgy a tánc part ne red,
kön  nyû ve le együtt dol goz ni?

- Bi zony kel lett egy év is, mi re ösz -
 sze csi szo lód tunk, hi szen a szen ve dély,
a hu mor, a to le ran cia, az egy más ra fi -
gye lés, a ka cér ko dás, el en ged he tet len
té nye zõ je a fér fi-nõi kap cso lat nak, le -
gyen szó tánc ról, vagy pár kap cso lat ról.

- Ho gyan ké szül nek a ko re og rá fi ák?
- A tánc ta nár se gít sé gé vel kü lön órá -

kon dol goz zuk ki a moz du lat sort, a pár
stí lu sá nak meg fe le lõ en. A fel lé pé sek
kü lön ka te gó ria, mert ott nem kell kö te -
le zõ fi gu rá kat be mu tat ni (mint a ver se -
nye ken), ha nem sza ba don vá lasz tott
moz du la to kat hasz ná lunk. Sze ren csés -
nek mond hat juk ma gun kat, mert vi -
szony lag sok ren dez vény re ka punk

meg hí vást, úgy mint fesz ti vá lok, bá lok,
cé ges ren dez vé nyek.

- Mit je lent ne ked a tánc?
- Élet ér zés! Hoz zá já rul az ön ki fe je -

zé sem hez. Na gyon sok min den le het az
em ber a tánc ban, ami az élet ben nem
va ló sul hat meg, Min den pró bá ra lel ke -
se dés sel me gyek, so ha nem je lent ter -
het, bár mi lyen fá radt va gyok vagy
rossz ked vû, mert tu dom, hogy a tánc át -
len dít a ne héz sé ge ken. Úgy ér zem,
hogy eb ben a mû faj ban tu dok ki tel je -
sed ni.

- Nyárlõrincen vál lal nál-e tánc ok ta -
tást, ha len ne rá igény a fi a ta lok kö ré -
ben? 

- Na gyon jó szív vel, hi szen sze ret -
ném ezt az élet ér zést mi nél több fi a tal -
nak át ad ni. Saj nos az a ta pasz ta la tom,
hogy nincs olyan nagy lel ke se dés a tánc
iránt, ma mi kor a fi a ta lok je len tõs há -
nya da a szá mí tó gé pen ke resz tül kom -
mu ni kál, a köz vet len kap cso lat tar tás
hát tér be szo rul, ezért na gyon ne héz mo -
ti vál ni, ki moz dí ta ni õket.

- A be szél ge tés alatt vé gig azt érez -
tem, hogy egy bol dog, ki egyen sú lyo zott
em ber rel ülök szem ben, aki meg ta lál ta
ön ma gát, aki fel fe dez te, hogy ad hat má -
sok nak örö möt, ér té ket a tánc be mu ta tá -
sá val il let ve, a tánc ta ní tá sá val. Szív bõl
kí vá nok ne ked to váb bi si ke re ket, úgy a
tánc ban, mint az élet ben és a lel ke se dé -
sed és ki tar tá sod tart son még hos  szú-
hos  szú ide ig!

A nyárlõrinci fi a ta lok nak pe dig ez -
úton sze ret ném üzen ni, hogy sza bad a
pá lya, él je nek a le he tõ ség gel, Peni sze -
re tet tel vár tán col ni min den kit! 

SzomjúGabi

A tánc át len dít a ne héz sé ge ken

FEL HÍ VÁS
A Ti sza-men ti Köz ok ta tá si In téz mény fenn tar tó Tár su lás fenn tar tá sá ban mû kö dõ

óvo dák ba tör té nõ be íra tás ra

Ér te sít jük az érin tett szü lõ ket, hogy a
2013/2014. ne ve lé si év re tör té nõ óvo -
dai be irat ko zás ra az aláb bi idõ pont ok -
ban ke rül sor:
2013. áp ri lis 24-25 (szer da, csü tör tök) 
8.00 órá tól 17.00 órá ig
2010. au gusz tus 31-ig szü le tett gyer -
me két a szü lõ a la kó he lye, en nek hi á -

nyá ban tar tóz ko dá si he lye sze rin ti
óvo dá ba írat hat ja be.
Az óvo dá ba tör té nõ be íra tás kor a
gyer mek sze mély azo no sí tá sá ra al kal -
mas,
a gyer mek ne vé re ki ál lí tott sze mé lyi

azo no sí tó és a lak cí met iga zo ló ha tó -
sá gi iga zol ványt,
a Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tó Je -

lét, a Szü le té si Anya köny vi Ki vo na -
tát, 
és a Sa já tos ne ve lé si igényt alá tá -
masz tó ira tot kell be mu tat ni.
A fel vé tel rõl el sõ fo kon az óvo da ve -
ze tõ je dönt, el uta sí tás ese tén a la kó -
hely sze rin ti il le té kes jegy zõ  hi va tott
a felül bí rá la ti ké rel met el bí rál ni.

TársulásiTanács
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Gyõ ze lem a ta va szi el sõ mér kõ zé sen
Ilyen hos  szú té li szü net ta lán még so -

ha sem volt a me gyei II. osz tá lyú lab da -
rú gó baj nok ság Észa ki cso port já ban. A
szur ko lók ki is vol tak éhez ve már a foly -
ta tás ra.

Az Észa ki cso port ban nem már ci us 2-
án, ha nem 16-án kez dõ dött vol na a ta va -
szi foly ta tás. Ezt azon ban a rossz idõ já -
rás meg vál toz tat ta. A ta va szi el sõ és a
baj nok ság 15. for du ló ját nem le he tett
meg tar ta ni a pá lyák rossz ál la po ta mi att.
Elõt te ugyan is pén te ken nagy men  nyi sé -
gû hó esett és a szél is ki tom bol ta ma gát.
A me gyei lab da rú gó igaz ga tó ság ver seny
bi zott sá ga ép pen ezért úgy dön tött, hogy
ezt a for du lót egy ké sõb bi idõ pont ban,
ne ve ze te sen má jus el se jén kell majd le -
ját sza ni. Így gya kor la ti lag még egy he tet
kel lett vár ni ar ra, hogy a csa pa tok job ban
fel ké szül je nek a ta va szi foly ta tás ra. 

Azt nem le het mon da ni, hogy már ci -
us 24-én ta va szi idõ fo gad ta a csa pa to -
kat. Leg alább is Nyárlõrincen nem.
Mind ös  sze 1-2 fo kot volt a le ve gõ hõ -
mér sék le te, és erõs szél is fújt, ami még
el vi sel he tet le neb bé tet te az idõ já rást. A
Nyárlõrinc-Kecskeméti LC mér kõ zé sen
azon ban ez nem lát szott meg a já té ko so -
kon. For gó Zol tán pél dá ul a rö vid uj jú
mez alá nem vett hos  szú uj jút, csak egy
má sik rö vi det. Ugyan ezt tet te az el len -
fél bõl Par ti Gá bor és Beke Krisz ti án is,
mind ös  sze an  nyi kü lönb ség gel, hogy õk
kesz tyût is húz tak a ke zük re. Leg job ban
ta lán a né zõk szen ved tek a hi deg tõl, Õk
ugyan is egy hely ben áll tak, nem mo zog -
tak. Var ga Jó zsef meg is je gyez te még a
mér kõ zés ele jén, hogy a má so dik fél idõt
nem vár ja meg, el megy ha za, nem ácso -
rog kint a hi deg ben. Sze ren csé re nem ezt
tet te, és lát hat ta, azt ho gyan ver ték meg a
fi úk a KLC-t. Bi zony jól esett vol na egy
me leg tea, vagy aki meg te het te vol na egy
kis for ralt bor. En nek hi á nyá ban csak
összébb húz tuk ma gun kon a ka bá tot és
mé lyen a fe jünk re húz tuk a sap kát. Iga zi
me leg sé get az je len tett, hogy a csa pat re -
me kül ját szott, ami nek meg is lett a kö -
vet kez mé nye, mert gyõz te sen hagy ta el a
pá lyát.

Már a mér kõ zés ele jén ne ki fe szült
egy más nak a két csa pat, és saj ná la tos
mó don ko rán, már a 15. perc ben egy sé -
rü lés is tör tént. Bera Ta más Kneiszel
Krisz ti án nal üt kö zött és a nyárlõrinci vé -
dõ a tér dé re ka pott egy ha tal mas rú gást.

Rö vid ápo lás után ugyan meg pró bált
vissza tér ni, de nem ment, le kel lett cse -
rél ni. Kneiszel olyan sport sze rût len volt,
hogy még el né zést sem kért el len fe lé tõl.
Nem sok kal az üt kö zés után Petrik ta lált
a nyárlõrinci ka pu ba, így 1-0 arány ban
ve ze tett a KLC. A 25. perc ben Var ga tel -
je sen fe les le ge sen jött ki a ka pu já ból,
nem tud ta meg sze rez ni a lab dát, ami nek
kö vet kez té ben majd nem újabb gólt szer -
zett a Kecs ke mét. Sze ren csé re nem így
tör tént. A 38. perc ben a so kat sza bály ta -
lan ko dó Kneiszelnek pi ros la pot mu ta tott
fel a já ték ve ze tõ, de az tán meg gon dol ta
ma gát és sár gá ra vál toz tat ta. Az el sõ já -
ték rész ben a ven dég csa pat tá ma dott töb -
bet, de iga zi ve szélyt nem je len tet tek a
ha zai ka pu ra.

A má so dik já ték rész ben vál to zott a
hely zet. Min den bi zon  nyal György Csa -
ba edzõ el mond ta az el sõ fél idõ hi bá it.
En nek kö szön he tõ en, a má so dik 45.
perc ben sok kal bát rab ban és erõ tel jes eb -
ben ját szott a csa pat. Sem mi sem bi zo -
nyí tot ta ezt job ban, hogy két ka pu fát is
lõt tek a fi úk. Hi á ba volt me zõny fö lény -
ben Nyárlõrinc, a gól csak nem akart ösz -
 sze jön ni, egé szen a 70. per cig. Ek kor
Bali Gá bor tá vo li lö vé se utat ta lált a ka -
pu ba 1-1. A kecs ke mé ti há ló õr nek esé lye
sem volt ar ra, hogy meg tud ja fog ni a
lab dát. A gól ki csit fel ráz ta a ven dé ge ket,

de to vább ra is a ha zai csa pat lé pett fel tá -
ma dó lag. Saj ná la tos mó don több olyan
koc ca nás is volt a já té ko sok kö zött, amit
a já ték ve ze tõ nem kel lõ erél  lyel to rolt
meg. 

A ha zai kö zön ség a mér kõ zés vé gén
me le ge dett fel iga zán, ami kor Bera And -
rás, egy ko ri csa pa tá nak a há ló já ba jut tat -
ta a lab dát 2-1. Már nem sok idõ volt hát -
ra a ta lál ko zó ból, ezért György Csa ba azt
kér te já té ko sa i tól, hogy ne kap kod ja nak,
tü rel me sen ját sza nak. Ez saj nos nem
min dig si ke rült és né hány szor el ad ták a
lab dát. Sze ren csé re az el len fél sem ját -
szott pon to san. 

Ez a mér kõ zés hû en tük röz te azt,
hogy vesz tett hely zet bõl is le het nyer ni.
Moh ácsi Gé za tech ni kai ve ze tõ nem egy -
szer mond ta azt, hogy két ka pu fa után
már jö het ne egy gól is. És jött, nem is
egy, ha nem ket tõ, ami azt je len tet te, hogy
itt hon ma radt a há rom pont. Ér de kes volt
meg fi gyel ni, hogy mind a két edzõ úgy
ál lí tot ta ös  sze csa pa tát, hogy le gye nek
ben ne ru ti no sabb, ta pasz tal tabb já té ko -
sok, de fi a ta lok is. Ta lán ezért is ala kult
ki jó mér kõ zés. Amen  nyi ben a foly ta tá -
sá ban is így küz de nek majd a já té ko sok
egy má sért, ak kor nem lesz prob lé ma a
töb bi mér kõ zé sek kel sem.

Az if jú sá gi csa pat 3-1 ará nyú ve re sé -
get szen ve dett.                           Sz.T.
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Szent ki rály hoz csat la ko zik a hegy köz ség
Nem egy sze rû dön tést kel lett hoz -

nia a Lakiteleket, Ti sza al párt és
Nyárlõrincet egy be fog la ló hegy köz -
ség nek. Más hegy köz ség hez kell csat -
la koz nia. Er rõl a köz gyû lés dön tött
már ci us 20-án. Az ok ról és az el kö vet -
ke zen dõ idõ szak ról Né meth Fe renc
el nök kel be szél get tünk.

- Az át ala ku lás ra azért van szük -
ség, mert a hegy köz sé gi tör vény elõ ír -
ja, hogy egy hegy köz ség nél mi ni mum
há rom száz hek tár ter mõ szõ lõ nek kell
len ni. Saj nos el ju tot tunk odá ig, hogy
a há rom te le pü lés te rü le tén már nincs
en  nyi szõ lõ ül tet vény. Az el múlt évi
szü re ti je len tés ben mind ös  sze 258
hek tár sze re pelt. Nem is vár ha tó az,
hogy az el kö vet ke zen dõ idõ ben lesz
te le pí tés. Er re ugyan volt egy hal vány
re mény, de te rü let adás vé tel mi att ez
meg hi ú sult. Kis esély van ar ra, hogy
Tiszaalpár te rü le tén nyolc-tíz hek tár
te le pí tés re sor ke rül az el kö vet ke zen -
dõ né hány év ben. Ez azon ban még
olyan kez de ti stá di um ban van, hogy
er re épí te ni nem le het. A tör vény
egyéb ként azt mond ja ki, hogy ami -
kor le csök ken a te rü let, azt kö ve tõ en
min den év au gusz tu sá ig meg kell
szûn ni a hegy köz ség nek. Ki vé tel a
mos ta ni év, mert most már ci us 31-ig
kell ezt meg va ló sí ta ni. Vagy meg szû -
nik a hegy köz ség, vagy be ol vad egy
má sik ba.

- A há rom te le pü lé sen mi lyen
arány ban van nak a szõ lõ te rü le tek?

Nyárlõrincen 27, Ti sza al pá ron 77,
Lakiteleken pe dig 154 hek tár. Na gyon
ke vés az a te rü let, amely szer ke zet át -
ala kí tá son vett részt. Né há nyan te le pí -
tet tek ugyan új ra, de lé nye ge sen több
az a te rü let, amit ki vág tak. A rend -

szer vál tás után saj nos sok kis ap ró
par cel la ala kult ki. A szõ lõ ter me lõk
nagy ré sze meg öre ge dett, nem tud ta
már mû vel ni a szõ lõ jét, és saj nos az is
köz re ját szott, hogy uni ós tá mo ga tás -
sal ki le he tett vág ni a szõ lõ ket. Ez va -
la hol jó is volt, de azt ered mé nyez te,
hogy le csök ken tek a szõ lõ te rü le tek. 

- A vá laszt mány úgy dön tött, hogy
a foly ta tást a szent ki rá lyi hegy köz ség -
gel kép ze li el.

- Elõ ze tes be szél ge té sek tör tén tek
a hegy bí rók, el nö kök és a vá laszt má -
nyok kö zött. A szent ki rá lyi hegy köz -
ség mû kö dõ ké pes, olyan ér te lem ben,
hogy há rom száz hek tár nál na gyobb
te rü let tel ren del kez nek. Har minc-
negy ven hek tár új te le pí té sû szõ lõ jük
is van, ami fo lya ma to san fog ter mõ re
for dul ni. A szer ke zet át ala kí tást is el -
vé gez ték a tel jes te rü le ten. Az ül te vé -
nyek jobb ál la pot ban van nak, mint
ná lunk, és Ti sza kécs ke is hoz zá juk
csat la ko zott 2010-ben. 

- Le he tett vol na vá lasz ta ni más
hegy köz sé get is.

- Igen, mert a tör vény azt ír ja elõ,
hogy az azo nos bor vi dé ken a szom -
szé dos hegy köz sé gek hez le het csat la -
koz ni. Így le he tett vol na Kecs ke mét -
hez, Kis kun fél egy há zá hoz, vagy
Tiszakürthöz. Szent ki rály van a leg -
kö ze lebb, ezért is dön töt tünk így. Azt
hi szem, hogy a két hegy köz ség nek
szük sé ge van egy más ra. Re mé nye ink
sze rint egy jól mû kö dõ erõs hegy köz -
ség fog majd az egye sü lés sel ki ala kul -
ni. 

- Az egye sü lés után mi lyen vál to -
zá sok ra le het szá mí ta ni?

- A mi hegy köz sé gi iro dánk to -
vább ra is mû köd ni fog Lakiteleken.

Egy bi zo nyos ös  szeg gel ol va dunk be
Szent ki rály hoz. Ezért is kér tük azt,
hogy ma rad jon meg az iro dánk és az
ad mi niszt rá ci ót fenn tud juk tar ta ni, és
ne kell jen min den egyes ügyes-ba jos
do lo gért Szent ki rály ra át utaz ni. A
tiszaalpári he ti egy na pos ügye let is
meg ma rad. Az ügy fél fo ga dás to vább -
ra is min den pén te ken lesz. Hat új vá -
laszt má nyi ta got de le gá lunk az új
hegy köz ség be. Egyet Nyárlõrincrõl,
ket tõt Tiszaalpárról, hár mat pe dig La -
ki te lek rõl. Szent ki rály pe dig he tet ad.
Mi adunk egy el len õr zõ bi zott sá gi ta -
got, és egy kül döt tet is. Sze ret nénk
azt, ha Szent ki rály ad ja a hegy bí rót,
ak kor tõ lünk ke rül jön ki az el nök. Be
fog juk ve zet ni az al el nö ki be osz tást
is. Min den tiszt ség vi se lõi man dá tum
nyíl tan ke rül meg sza va zás ra, ki vé ve
az el nök és az el nö ki be osz tást, az tit -
ko san fog el dõl ni. Aki több sza va za tot
kap az lesz az el nök, aki ke ve seb bet,
az pe dig az al el nök. A hegy bí rói pá -
lyá za tot má jus vé gé ig kell ki ír ni ad -
dig, ma rad Gyurján Já nos. Õ sze ret né
meg pá lyáz ni ezt a be osz tást, de már
nem a köz gyû lés vá laszt ja majd meg,
mint ed dig, csak ja vas lat tal él het. A
dön tést a Hegy köz sé gek Nem ze ti Ta -
ná csa fog ja meg hoz ni. Pap Kál mán,
aki ná lunk lát ta el a hegy bí rói fel ada -
to kat, nem kí ván in dul ni a pá lyá za ton.
Nagy vál to zás lesz az, hogy a hegy bí -
rók nem a hegy köz ség al kal ma zás ban
lesz nek, ha nem Hegy köz sé gi Nem ze -
ti Ta ná csé ban és on nan kap ják a fi ze -
té sü ket. Bí zunk ab ban, hogy az új
hegy köz ség jól fog majd mû köd ni és
a ta gok meg ta lál ják a szá mí tá su kat -
mond ta Né meth Fe renc.

Sz.T.

Kö szö net a ka taszt ró fa hely zet el há rí tá sá ban va ló rész vé tel ért
2013. már ci us 15. nap ján a Ka taszt ró fa vé de lem, a Tûz ol tó ság, a Ma gyar Köz út Nonprofit Zrt. me gyei igaz ga tó -

sá ga, az Ön kor mány zat ok és az ön kén tes pol gá rok kö zös ál do za tos mun ká ja ered mé nyé ül ke rült el há rí tás ra az a ka -
taszt ró fa hely zet, amit a he ves ha va zás és a rend kí vül erõs szél kö zö sen idé zett elõ.

A Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal ez úton kö szö ni meg az el há rí tás ban részt ve võk ön fel ál do zó tel je sít mé -
nyét, ami nek kö szön he tõ en me gyénk ben a rend kí vü li hóhelyzet ko mo lyabb fenn aka dá sok hoz és prob lé mák hoz nem
ve ze tett.

Dr.KerényiJános
kormánymegbízott
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Ne gye dik al ka lom mal szer vez te
meg Var ga Imi a há zi bo rok ver se nyét
Nyárlõrincen. 22 - fé le bor faj tát ne ve -
ze tek a gaz dák. Fe hér- és vö rös bor ka te -
gó ri ák ban le he tett min tát kül de ni el bí -
rá lás ra.

A zsû ri vel egy idõ ben a kö zön ség is
kós tol ha tott és mi nõ sít he tett. Min den
egyes fel kí nált ne dût elõ ször ala po san
szem ügy re vet tünk (szín, tisz ta ság), az -
tán meg kós tol tuk és az ízhatás függ vé -
nyé ben pon toz tuk. Köz ben saj tot, al -
mát, olí va bo gyót csi pe get tünk, hogy ne
za var jon be egyik íz a má sik nak, el tud -
juk kü lö ní te ni egy más tól a faj tá kat. Mi -
re a kí ná lás vé gé re ér tünk, egy re han go -
sab ban és vi dá mab ban vi tat tuk meg,
hogy ki nek me lyik bor íz lett leg job ban.

Míg a zsû ri fel ál lí tot ta a rang sort,
ad dig az ének kar rá zen dí tett a nó tá zás -
ra, mi pe dig ös  sze sí tet tük a kö zön ség -
sza va za to kat. Ezek alap ján a kü lön dí jat
fe hér bor ka te gó ri á ban Sí pos Im re bá csi
kap ta, vö rös bor el bí rá lás ban pe dig Pus -
kás Ist ván.

A zsû ri (Dr. Mik lós Györgyné, Tóth
Kál mán, Pap Sán dor, Szentirmay Ta -
más ) sza va za tai alap ján a fe hér bor ok
kö zött el sõ he lye zést ért el Zöldi-
Kovács Jó zsef cser sze gi fû sze re se, má -
so dik Sza bó Ist ván szin tén cser sze gi vel,

har ma dik pe dig
Ká dár Sán dor
kö vi din ka bo ra.
V ö  r ö s  b o r  o k
ver se nyé ben el -
sõ lett Sza bó
Ist ván kék fran -
ko sa, má so dik
Zöldi-Kovács
Jó zsi ka dar ká ja
és har ma dik
Kiss Gyu ri kék -
fran kos sil ler
bo ra.

Ter mé sze te -
sen em lék la pot min den ne ve zõ ka pott,
hogy írás ban is nyo ma le gyen a rész vé -
tel nek. Tóth Kál mán, a zsû ri el nö ke di -
csé rõ sza vak kal mél tat ta a szer ve zést és
a fel so ra koz ta tott bo rok mi nõ sé gét is.
El mond ta, hogy a ta pasz ta la tok azt mu -
tat ják, hogy egy re jobb bo ro kat ne vez -
nek a ter me lõk, egy re job ban oda fi gyel -
nek a tá ro lás ra, ke ze lés re és ez ered mé -
nye zi a mi nõ ség ja vu lá sát. Eb ben mi,
kö zön ség is egyet ér tet tünk, ugyan ez a
vé le mé nyünk er rõl. Az idén na gyon jó -
faj ta bo rok kal ne vez tek a gaz dák, na -
gyon sok igen fi nom fe hér bort kós tol -
hat tunk. A vö rö sek is helyt áll tak, de ez
az év já rat úgy lát szik job ban ked ve zett

a fe hér bo rok nak.
Az est to váb bi ré sze már kö tet len

be szél ge tés sel foly ta tó dott. Egy más sal
is és a zsû ri ta gok kal is meg osz tot ták ta -
pasz ta la tu kat, ke ze lé si ta ná cso kat ad tak
egy más nak a ter me lõk. Hasz nos in for -
má ci ók cse rél tek gaz dát, át be szél ték a
pré se lé sét, a tá ro lást, a bor ke ze lés for té -
lya it. Aki nek ked ve volt, az csat la ko zott
a nyug dí jas klub da lár dá já hoz, hi szen
õk ki fogy ha tat lan lel ke se dés sel, vi dá -
man da lol tak egész es te. Tar tal mas, ese -
mény dús es tét töl töt tünk együtt új ra.
Kö szö net a szer ve zõk nek és részt ve -
võk nek egy aránt. Vár juk a jö võ évi bor -
must rát!                            KissnéKati

Ez út tal a fe hér bo rok vol tak job bak

Va la mi új, va la mi ré gi
Há rom év el tel té vel, új len dü let tel

meg ala kult a Nyárlõrinci If jú sá gi klub,
új ra cél ként ki tûz ve a fi a tal ság ös  sze fo -
gá sát vis  sza hoz va kö zös sé günk be a len -
dü le tet és a mél tán hí res kö zös sé gi szel -
le met, mely éve ken ke resz tül jel le mez te
kis fa lun kat. Ez zel egyi de jû leg meg hí -
vást kap tunk a Lakitelek Nép fõ is ko la ál -
tal meg ren de zés re ke rü lõ If jú sá gi ta lál -
ko zó ra, mely nek ke re te in be lül, há rom
szom szé dos te le pü lés fi a tal jai:
Lakitelek, Szent ki rály, Tiszaalpár, vet tek
még részt el sõd le ges szem pont ból, a te -
le pü lé sek kul tu rá lis ös  sze fo nó dá sa és
fel pezs dí té se me rült fel. Már ci us 2-án
dél után ket tõ óra kor ta lál koz tunk a Köl -
csey -ház ban, ahol már vár tak ben nün ket
a szer ve zõk.

Az egyé ni be mu tat ko zás után rö vid
já ték ra ke rült sor mely ol dot tabb han gu -
la tot biz to sí tott és kö ze lebb ke rül het tünk

egy más hoz. Ez után Kis Már ta a ta lál ko -
zó élet re hí vó ja,  is mer tet te a te le pü lé sek
sze re pét eb ben az ös  sze fo gás ban, az In -
teg rált Kö zös sé gi Szol gál ta tó Tér meg -
ala ku lá sá ról szó ló pá lyá za tot, me lyet a
nép fõ is ko la az el múlt év ben si ke re sen
el nyert. Sor ke rült a te le pü lé sek kul tu rá -
lis éle té nek be mu ta tá sá ra. Kép vi se le tünk
tag jai kö zül Hajagos Ger gõ ké szült egy
szí nes be szá mo ló val, ké pek kel il luszt -
rál va a fa lu adott sá ga it, ne ve ze tes sé ge it
va la mint is mer tet te az if jú ság ál tal meg -
ren de zett prog ra mo kat. Ezt kö ve tõ en
egy öt let bör zé re ke rült sor, Ho gyan sze -
ret nénk lát ni a te le pü lé sün ket a jö võ ben?
cím mel. A ta lál ko zó meg erõ sí tet te ben -
nünk az al ko tás utá ni vá gyat, egy ak tív
és szí nes kö zös sé gi élet meg al ko tá sá ra a
kör nye zõ te le pü lé sek kel kar ölt ve, egy -
más adott sá ga it meg is mer ve és a sa ját
éle tünk be be épít ve. Saj ná lat tal ta pasz tal -

tuk, hogy mon da ni va lónk a múlt, más te -
le pü lé sek pezs gõ je le né hez ké pest. Ezért
is re mél jük, hogy ez az ös  sze fo gás fel -
kel ti a fi a tal ge ne rá ci ó ink fi gyel mét és
lel ke se dé sét, meg te remt ve va la mi ré git
az új ban. A Nép fõ is ko la ve ze tõ sé gé nek

kö szön he tõ en a pá lyá zat ke re te in be -
lül ki emelt fi gyel met él vez ezen ös  sze fo -
gá sok tá mo ga tá sa és ösz tön zé se a ki tel -
je se dés re. Se gít sé get nyújt va tech ni ka,
hely szí ni és pá lyá za ti kér dé sek ben. Kö -
szön jük a szer ve zõk lel ke se dé sét és
mun ká ját az ed di gi és to váb bi igye ke ze -
tét  a fi a tal ság fej lõ dé se és ös  sze fo gá sa
ér de ké ben. A lel ke se dés mind nyá jun kat
ma gá val ra ga dott.

Kép vi se le tünk az if jú sá gi klub ve ze -
tõi: Szap pa nos Lász ló; Né meth Ber na -
dett va la mint Hajagos Ger gõ, Szom jú
Lotti, Bán föl di Szi lárd.  

NémethBernadett
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Tá jé koz ta tó a nem me zõ gaz da sá gi te vé keny ség gé tör té nõ
di ver zi fi ká lás ra nyúj tan dó tá mo ga tás ról

A 129/2012. (XII. 17.) VM ren de let, a
35/2013. (II. 5.) MVH köz le mény és az
5/2013. (I. 9.) IH köz le mény szól az Eu ró -
pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból a nem me zõ gaz da sá gi te vé keny ség gé
tör té nõ di ver zi fi ká lás ra nyúj tan dó tá mo -
ga tá sok rész le tes fel tét ele i rõl. 

A tá mo ga tás cél ja, hogy ösz tö nöz ze a
me zõ gaz da ság ból élõk egyéb jö ve de lem -
ter me lõ, gaz dál ko dói és szol gál ta tó te vé -
keny sé ge it, to váb bá tá mo gas sa a hely ben
elõ ál lí tott ter mé kek pi ac ra vi te lét. Tá mo -
ga tást le het kér ni töb bek kö zött: kön  nyû -
ipa ri fej lesz té sek re, új tech no ló gi ák be mu -
ta tá sá ra, min ta pro jek tek lét re ho zá sá ra,
kéz mû ves, sza bad idõs vagy meg úju ló
ener gia for rás ok hasz ná la tá hoz kap cso ló dó
te vé keny sé gek re, szak ér tõi, mû sza ki és
ke res ke del mi szol gál ta tá sok be ve ze té sé re.

Ügy fél õs ter me lõ, vagy a kis- és kö -
zép vál lal ko zá sok ról, fej lõ dé sük tá mo ga tá -
sá ról szó ló 2004. évi XXXIV. tör vény sze -
rin ti mikrovállalkozás, amely me zõ gaz da -
sá gi te vé keny sé get foly tat.

Az az õs ter me lõ és mikrovállalkozás
jo go sult nem me zõ gaz da sá gi te vé keny -
ség gé tör té nõ di ver zi fi ká lás ra nyúj tan dó
tá mo ga tás igény be vé te lé re, aki nek 2011.
év ben a me zõ gaz da sá gi te vé keny sé gé bõl
szár ma zó ár be vé te le a tel jes ár be vé tel ének
50%-át meg ha lad ta, és az éves net tó ár be -
vé te le vagy a mérlegfõösszege leg fel jebb
2 mil lió eurónak meg fe le lõ fo rint összeg.

Tá mo ga tás az ügy fél ál tal be je len tett
vagy ter ve zett, nem me zõ gaz da sá gi te vé -
keny sé gé nek meg va ló sí tá sá ra ve he tõ
igény be, úgy hogy a ter ve zett te vé keny -
ség nek leg ké sõbb az el sõ ki fi ze té si ké re -
lem be nyúj tá sa kor sze re pel nie kell az
ügy fél adó ha tó ság hoz be je len tett te vé -
keny sé gei kö zött. Amen  nyi ben a ter ve zett
te vé keny ség mû kö dé si en ge dély hez kö tött
új te vé keny ség, eb ben az eset ben leg ké -
sõbb az utol só ki fi ze té si ké re lem be nyúj -
tá sa kor sze re pel nie kell az ügy fél te vé -
keny sé gé nek a be je len tett te vé keny sé gei
kö zött. 

Amen  nyi ben az ügy fél csak õs ter me -
lõi mi nõ sí tés sel ren del ke zik, ki zá ró lag fa -
lu si szál lás hely re, egyéb szál lás hely re,
gyer mek- és if jú sá gi tu riz mus hoz kap cso -
ló dó szál lás hely fej lesz tés re, és agrotur-
isztikai szol gál ta tó te vé keny ség re nyújt hat
be tá mo ga tá si ké rel met. 

Az et tõl el té rõ tá mo ga tott te vé keny ség
ese tén a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá val

vál lal nia kell, hogy a tá mo ga tás jó vá ha -
gyá sát kö ve tõ en az el sõ ki fi ze té si ké re lem
be nyúj tá sá nak idõ pont já ig mikrovál-
lalkozást hoz lét re. 

Tá mo gat ha tó te vé keny ség: "nem me -
zõ gaz da sá gi te vé keny ség gé tör té nõ di ver -
zi fi ká lás: olyan te vé keny ség fej lesz té se,
amely az ügy fél nem me zõ gaz da sá gi te vé -
keny sé gé hez kap cso ló dó jö ve de lem ter me -
lõ te vé keny sé ge i nek meg va ló sí tá sát se gí ti
elõ". 

A ren de let csak az el szá mol ha tó ki adá -
so kat, va la mint a nem el szá mol ha tó ki adá -
so kat so rol ja fel a ket tõs fi nan szí ro zás el -
ke rü lé se vé gett, va la mint a nem tá mo gat -
ha tó te vé keny sé ge ket.

Az ügy fe lek a pro jekt ke re té ben épí té -
si te vé keny sé get, gép be szer zést, kis lép té -
kû inf rast ruk tú ra ki épí tést, kör nye zet és
mi nõ ség biz to sí tá si rend szer lét re ho zá sát
va ló sít hat ják meg, va la mint el szá mol hat -
nak egyéb ki adást is.

Tá mo ga tás olyan, a tá mo ga tá si ren de -
let 6. szá mú mel lék le te sze rin ti te le pü lés
bel- vagy kül te rü le tén, vagy a 7. szá mú
mel lék let sze rin ti te le pü lés kül te rü le tén
meg va ló su ló fej lesz tés hez igé nyel he tõ,
amely te le pü lés bel- vagy kül te rü le tén az
ügy fél a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá -
nak idõ pont já ban 

- ha az ügy fél ter mé sze tes sze mély -
la kó hel  lyel vagy tar tóz ko dá si hel  lyel, 

- ha az ügy fél jo gi sze mély, jo gi sze -
mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság- szék -
hel  lyel, te lep hel  lyel vagy fi ók te lep pel ren -
del ke zik. 

A tá mo ga tás de minimis tá mo ga tás nak
mi nõ sül. A jó vá ha gyott tá mo ga tá sok ra a
Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a de min-
imis tá mo ga tá sok ra va ló al kal ma zá sá ról
szó ló, 2006. de cem ber 15-i 1998/2006/EK
bi zott sá gi ren de le tet kell al kal maz ni, te hát
há rom pénz ügyi év idõ sza ká ban bár mely
vál lal ko zás ré szé re oda ítélt cse kély ös  sze -
gû (de minimis) tá mo ga tás ös  sze ge nem
ha lad hat ja meg a 200 000 eurót, er rõl az
ügy fél nek kell nyi lat koz nia a tá mo ga tá si
ké re lem be nyúj tá sa kor. 

Az igé nyel he tõ tá mo ga tás in ten zi tá sa: 
- hát rá nyos hely ze tû te rü le ten meg va -

ló su ló fej lesz tés ese tén az ös  szes el szá -
mol ha tó ki adás 65%-a, de leg fel jebb 35
mil lió fo rint; 

- egyéb te rü le ten meg va ló su ló fej lesz -
tés ese tén az ös  szes el szá mol ha tó ki adás
60%-a, de leg fel jebb 35 mil lió fo rint. 

A tá mo ga tá si ké rel met az MVH ál tal
rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon,
elekt ro ni kus úton, ügy fél ka pun ke resz tül
az MVH-hoz le het be nyúj ta ni 2013. feb -
ru ár 15. 8:00 órá tól for rás ki me rü lé sig, de
leg ké sõbb 2013. jú li us 2. 18:00 órá ig.  

For rás ki me rü lés ese tén az Irá nyí tó Ha -
tó ság ve ze tõ je IH köz le mény ben ren del -
ke zik a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá si
idõ szak le zá rá sá ról.

Az ügy fél ka pun ke resz tül tör té nõ be -
nyúj tás so rán a tá mo ga tá si ké re lem for ma -
nyom tat vá nya it a ren del ke zés re bo csá tott
elekt ro ni kus fe lü le ten kell ki töl te ni, a csa -
to lan dó do ku men tu mo kat pe dig elekt ro ni -
ku san, szkennelés út ján elõ ál lí tott for má -
ban (pl. pdf, jpg, doc) kell csa tol ni az
elekt ro ni kus ké re lem hez.

Egy ügy fél a tá mo ga tá si ké re lem be -
nyúj tá si idõ szak ban ki zá ró lag egy tá mo -
ga tá si ké rel met nyújt hat be, ki vé ve, ha a
tá mo ga tá si ké rel me tár gyá ban ho zott jog -
erõs el uta sí tó dön tés sel ren del ke zik, vagy
a ko ráb ban be nyúj tott tá mo ga tá si ké rel -
mét leg ké sõbb az újabb tá mo ga tá si ké re -
lem be nyúj tá sá val egyi de jû leg vis  sza von -
ja.

Fel hív juk a fi gyel met, hogy amen  nyi -
ben az ügy fél a meg ha tá ro zott do ku men -
tu mok va la me lyik ét a ké re lem be nyúj tá sá -
ra nyit va ál ló ha tár idõn be lül nem nyújt ja
be, vagy hi á nyo san nyújt ja be, ak kor hi -
ány pót lás nak nincs he lye (ki vé telt ké pez
ez alól az õs ter me lõi iga zol vány be tét lap -
ja).

A tá mo ga tá si ké rel met az MVH bí rál ja
el a tá mo ga tá si ren de let 1. és 2. mel lék le -
te i ben meg ha tá ro zott ér té ke lé si táb lá za tok
alap ján vég zett ér té ke lés sel, be nyúj tá si
sor rend alap ján.

Az ér té ke lés so rán - töb bek kö zött -
több let pont ra jo go sult az õs ter me lõ, a fi -
a tal gaz da, a mun ka hely te rem tés.

Az MVH a tá mo ga tá si ké rel me ket ad -
mi niszt ra tív úton tel jes kö rû en el len õr zi,
és jo go sult hely szí ni el len õr zés ke re té ben
is vizs gá la tot foly tat ni.

2015. ja nu ár 31-ig a tá mo ga tott mû ve -
le tet meg kell va ló sí ta ni, va la mint az utol -
só ki fi ze té si ké rel met is ed dig le het be -
nyúj ta ni.

Összeállította:
AgócsBernadett-ÚMVPtanácsadó

Tel:30/298-2322,E-mail:
agocs.bernadett@agrarkamara.hu
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Térj be hozzánk!!!

A Baranyi Kft. mintaboltja minden nap saját üzemeiben
gyártott pék és cukrásztermékekkel, üdítővel, kávéval,
alapvető élelmiszerekkel, száraz tésztával, édességgel,

hetente változó akcióval várja kedves vásárlóit
Nyárlőrincen a Dózsa György utcában. 

Rendelést felveszünk a 06-30/676-8012 telefonszámon!

Megéheztél vagy csak �nomságokra vágysz?
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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 Zoltánné
„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

Ingyeneshirdetésiszelvény

Hirdetésszövege:__________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Apróhirdetésekleadhatókazáltalánosiskolagondnokiirodájában

hétfõtõlpéntekigmunkaidõben.Ahirdetésekszövegéthirdetõink-

tõlkészenkapjuk.Azabbanfoglaltakértakiadósemmilyenanya-

gi,  jogi felelõsségetnemvállal.Kéziratokatnemõrzünkmegés

nemküldünkvissza.Csakhirdetésiszelvényenleadotthirdetése-

ketfogadunkel.

KÖZ Ér dE KÛ TE lE FoN SZám oK
Pol gár mes te ri hi va tal: 343-013, 343-019,

589-001, 589-019
Mû ve lõ dé si ház: 343-076, 589-009
Or vo sok: dr. Kuczka Ju dit 06-20/ 453-4451, 343-121
Ke hely Gyógy szer tár, te le fon szám: 76/342-517
Tûz ol tó ság Kecs ke mét: 502-810
Se gély hí vó: 105
Rend õr ség Kecs ke mét: 484-684
Se gély hí vó: 107
Kör ze ti meg bí zott: Koós Ist ván, 06/70-368-4397.
Men tõk Kecs ke mét: 486-511, 478-119
Se gély hí vó: 104
Pol gár õr ség, Kiss Fe renc: 06-30/621-7600
Gyer mek jó lé ti szol gá lat és csa lád se gí tõ
Horváthné Dékány Ju dit: 343-590, 06-30/262-7486
Vé dõ nõ, Tú ri Istvánné: 06-30/563-4441
Fog or vos: dr. Né meth Lász ló 449-279
Jo go sult ál lat or vos: Dr. Pitti La jos, 06-30/925-4249,
Ha tó sá gi ál lat or vos: Dr. Tóth De zsõ, 06-70/436-1368.

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

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 las  szon en gem, ha csa lá di as kör nye ze tet és
nem "tö meg-köny ve lõ iro dát" ke res.

Vargáné Farkasházi Or so lya
• 76/343-219, 06/30/266-85-36

Napi 2-3 óra elfoglaltságot keresek, pl.: gyer-
mek megõrzés, takarítás, stb. Telefon szám:
06/30-352-74-24.

Szennyvízcsatorna bekötéséhez szükséges
anyagok (PVC csövek, idomok stb.) kaphatók a
VASEGYÉB-ben. Komplett készlet vásárlása
esetén 5% kedvezmény! Az akció március 1-tõl
érvényes!  Érdeklõdjön az üzletben! Tel: 343-
572  v. 30/974-7374

Mindszentgodisán (Komlótól 17 km-re) 130
nm-es családi ház eladó. Irányár: 8.7 millió
forint. Tel: 20/9574-310, 72/483-200.

Anyakönyvihírek

Akiket nagyon vártunk: Buda Rebeka Boglárka
(anyja neve: Dávid Orsolya), Csernák Karolina
Hanna (Nyúl Krisztina).

Akiket elveszítettünk: Földi Gábor (1951), Tóth
Györgyné (1949).


