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Százévesszületésnapotünnepeltek

A na pok ban, csa lá di kör ben ün ne -
pel te száz éves szü le tés ap ját a Balogh
Lászlóné. Nyárlõrinc és Világoshegy
kö zött, Zúbor Bé la ta nyá ján gyûlt ös  sze
a ro kon ság, a nagy nap és Te ri ke né ni
tisz te le té re. Zúbor Bé la, aki hos  szú ide -
ig az óvo da kar ban tar tó ja volt, fe le sé ge
édes any ját fo gad ta a há zá ba né hány év -
vel ez elõtt.

Ter mé sze te sen nem csak a csa lád ja,
de az ön kor mány zat is meg em lé ke zett
a száz éves szü le tés nap ról. Te ri ke né nit
fel kö szön töt te Tormási Zoltán al pol -
gár mes ter és ZayzonJenõnéjegy zõ is.

Ve lük tar tott PádárJózsefné is a pol -
gár mes te ri hi va tal ból. A ta nyá hoz kö -
ze led ve, két ha tal mas ku tya uga tá sa
ver te fel a csen det. Sze ren csé re meg
vol tak köt ve, így Zúbor Bé la in vi tá lá sá -
ra be tud tunk men ni. A szép te ra szon
még ott dí sze leg tek a vi rág csok rok,
ami vel Te ri ke né nit fel kö szön töt ték.
Nem so ká ra az ün ne pelt is meg ér ke zett
Zsu zsa lá nya kí sé re té ben. Te ri ke né ni -
rõl sen ki sem mon da ná meg, hogy egy
év szá za da él már a föl dön. Tor má si
Zol tán gra tu lált elõ ször az ün ne pelt nek
és a vi rág cso kor mel lett Or bán Vik tor

mi nisz ter el nök alá írá sá val el lá tott em -
lék la pot is át nyúj tott. Zayzon Jenõné
jegy zõ is jó kí ván sá ga it tol má csol ta,
majd el ké szült a kö zös fo tó. Te ri ke né -
ni 1955-ben ve szí tet te el fér jét, ad dig
kö zö sen ne vel ték há rom gyer me kü ket.
Hét uno ká ja és öt déd uno ká ja szü le tett.
Öt éve köl tö zött Nyár lõ rin cen élõ lá -
nyá hoz, elõt te Kecs ke mé ten élt. Mind
Tor má si Zol tán, mind Zayzon Jenõné
sze re tet ben, bé kes ség ben, csa lá di kör -
ben el töl tött egész sé get és oda adó gon -
dos ko dást kí vánt Te ri ke né ni nek.
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Megvanakerékpárút
kivitelezõje

Dön tött a kép vi se lõ-tes tü let a
ke rék pár út ki vi te le zé si fel ada ta i -
nak el vég zé sé rõl. A ke rék pár út
ki vi te le zé sé vel kap cso la tos aján -
lat té te li fel hí vást jú li us 4-én tet te
köz zé az ön kor mány zat, mely nek
aján lat té te li ha tár ide je au gusz tus
13-a volt. Öt cég adott be aján la -
tot, me lyek a kö vet ke zõk: Ma gas
és Mély épí tõ Kft. 174.922.014
Ft-os, a Mega-Sped Kft.
183.305.314 Ft-os, a Hornyák Út-
és Mély épí tõ Kft. 208.535.289
Ft-os, a Strabag Ál ta lá nos Épí tõ
Kft. 217.414.118 Ft-os és az Út
Épker Kft. 222.927.781 Ft-os
aján la tot tett. A ren del ke zés re ál ló
anya gi fe de zet 188.713.019 Ft
volt. Két aján lat te võ nek a Ma gas
és Mély épí tõ Kft-nek va la mint a
Strabag Kft-nek hi ány pót lás lett
ki ad va, há rom aján lat te võ pe dig
fel vi lá go sí tás ké rést ka pott, szak -
mai kér dé sek ben. Mi vel a két cég
nem tett ele get a hi ány pót lás nak
az õ aján la tu kat ér vény te le ní tet -
ték. Ér vé nyes aján la ta volt Mega-
Sped Kft-nek, a Hornyák Kft-nek
és az Út Épker Kft-nek, de a ren -
del ke zés re ál ló fe de ze ten be lül
csak a Mega-Sped Kft. tett aján -
la tot. Az ér té ke lé si szem pont egy -
részt a leg ala cso nyabb aján lat
volt, más részt pe dig, hogy a cég -
nek a be ru há zás alatt há rom fõt,
akik hát rá nyos hely ze tû ál lás ke -
re sõk, tel jes mun ka idõ ben fog lal -
koz tat ni kell. Mi vel a Mega-Sped
Kft. aján la ta volt a leg ked ve zõbb,
és a ki írás nak meg fe lelt, így a
kép vi se lõ-tes tü let õt bíz ta meg
ki vi te li mun kák el vég zé sé vel.

Statikaiszakvélemény
szükséges

Az ener ge ti kai pá lyá zat hoz
tar to zik, hogy sta ti kai szak vé le -
ményt kell be nyúj ta ni. Az épü le -
tek te tõ szer ke ze tei meg fe le lõ ek
és el bír ják a nap kol lek to ro kat.

Az ön kor mány zat há rom
szak ér té tõl kért be ár aján la tot.
Ezek kö zül a Ba logh és Tár sa Bt.
ad ta a leg ked ve zõbb aján la tot,
120.000,- Ft + Áfa dí ja zás el le -
né ben ké szí tik el a szak ér tõi vé -
le ményt. Az ön kor mány zat a Bt-
vel kö tött szer zõ dést a sta ti kai
szak vé le mény el ké szí té sé re.

Ajövõéviköltségvetésbõl
leszazönerõ

A kép vi se lõ-tes tü let ja nu á ri
ülé sén dön tött ar ról, hogy pá lyá -
za tot nyújt be az óvo da, a pol gár -
mes te ri hi va tal és a mû ve lõ dé si
ház ener ge ti kai fel újí tá sá ra. A pá -
lyá za tot be fo gad ták, de hi ány -
pót lást ír tak elõ, mert az ön erõ
iga zo lás ból a kö vet ke zõ mon dat
ki ma radt: A KEOP for rás ból
szár ma zó tá mo ga tás igé nyelt
össze ge a pá lyá zat tal meg egye -
zõ en 81.966.329,- Ft. 

A 2013. évi költ ség ve tés ben
sze re pelt az ener gia pá lyá zat ön -
ere jé nek ös  sze ge, de a mû ve lõ -
dé si ház fel újí tá sa mi att át cso -
por to sí tás ra ke rült az összeg,
ezért a pá lyá zat az ön ere jé nek
ös  sze ge je len leg nincs be ter vez -
ve. Az idei költ ség ve tés be ezt az
ös  sze get már nem le het biz to sí ta -
ni, mert az ön kor mány zat ez zel a
pénz ös  szeg gel nem ren del ke zik.

Az ener gia pá lyá zat ön ere je ezért
a 2014. évi költ ség ve tés be ke rül
majd be épí tés re.

A ko ráb bi ha tá ro za tát úgy mó -
do sí tot ta a tes tü let, hogy az óvo -
da, pol gár mes te ri hi va tal és a
mû ve lõ dé si ház ener ge ti ka fel újí -
tá sá nak brut tó költ sé ge
96.430.975,- Ft. Az igé nyelt tá -
mo ga tás ös  sze ge 81.966.329,- Ft.
Az ön kor mány zat a meg va ló sí -
tás hoz szük sé ges 15 szá za lé kos
ön erõt, az az 14.464.646,- Ft-ot
biz to sít, mely a 2014. évi költ -
ség ve tés be be épí tés re ke rül.

Belvizesterületenne
építsenekpincét

A te le pü lés ren de zé si terv mó -
do sí tá sá val kap cso lat ban az ál la -
mi fõ épí tész ál lás fog la lá sa az új
be épí tés re szánt te rü le tek vo nat -
ko zá sá ban az, hogy "az egyes
ter vek és prog ra mok kör nye ze ti
vizs gá la tá ról" szó ló ren de let
alap ján a kör nye ze ti vizs gá lat
szük sé ges sé gé rõl a kép vi se lõ-
tes tü let dönt.

A Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga -
tó ság kér te, hogy a he lyi ta pasz -
ta la tok alap ján a bel víz ve szé lyes
te rü le te ket a ren de zé si terv ben
je löl je meg az ön kor mány zat. A
te le pü lé sen egy bel víz zel ve szé -
lyez te tett te rü let ta lál ha tó a
475/23 hely raj zi szám ból ki ala -
kí tott 12 da rab be épí tet len épí té -
si te lek. Ez zel kap cso la to san fel
kell hív ni az épít te tõk fi gyel mét,
hogy az épü let alat ti pin ce ki ala -
kí tá sa ese tén a bel víz ve szély mi -
att kö rül te kin tés sel jár ja nak el.

Atestületiülésrõljelentjük
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Katolikusoldal
Felnõttbérmálás,házas-

ságrendezés

Ágos ton atya vár ja azok nak
a fel nõt tek nek a je lent ke zé sét,
akik va la mi lyen ok mi att nem
vol tak bér mál ko zók! Ok tó ber
el sõ he té ben még je lent kez -
het nek bér mál ko zá si fel ké szí -
tés re. A bér má lás idõ pont ja
no vem ber 9. szom bat dél elõtt.
Ezen a na pon ér ke zik plé bá ni -
ánk ra Bá bel Ba lázs ér sek atya,
aki a szent sé get ki szol gál tat ja. 

Azok nak a pá rok nak a je -
lent ke zé sét is vár ja plé bá no -
sunk a plé bá ni án ok tó ber vé -
gé ig, akik va la mi lyen ok mi att
egy há zi lag ren de zet len kap -
cso lat ban él nek, hogy de cem -
ber 26-án, ka rá csony más nap -
ján, ün ne pé lyes kö rül mé nyek
kö zött Is ten szí ne elõtt örök
hû sé get fo gad ja nak egy más -
nak, ren dez ni tud ják kap cso la -
tu kat.

A már mû kö dõ ol va só cso -
port ba to vább ra is vár juk azok
je lent ke zé sét, akik a szent mi -
sé ken ol vas mányt, szent lec -
két, kö nyör gést sze ret né nek
ol vas ni.

Ró zsa fü zér tár su la tunk tag -
jai az év min den nap ján hû sé -
ge sen imád koz nak égi Édes -
anyánk hoz. A tár su lat tag jai
min den hó nap ban utol só va -
sár nap ján, kö zös szent mi sén
ta lál koz hat nak. Eb be a kö zös -
ség be is vár juk a je lent ke zõ -
ket, ki csi ket, na gyo kat egy -
aránt.

Je len leg négy ta ka rí tó cso -
port mû kö dik a temp lom és
kör nye ze te rend ben tar tá sa ér -

de ké ben. Vár juk még azo kat a
test vé re in ket, akik eb ben a
szol gá lat ban szí ve sen részt
ven né nek.

Szol gál juk együtt az Urat
öröm mel!

Újrakezdés

Szep tem ber 8-án szép
szám mal vol tak a temp lom ban
az is ko lás hit ta no sok a tan év -
nyi tó szent mi sén, mert bi zony
meg kez dõ dött egy új tan év.
To vább ra is na gyon vár juk a
temp lom ba a kis gyer me kes
csa lá do kat szü le ik kel együtt.
Hogy szá muk ra is ott hon le -
gyen a temp lom, ezt a célt
szol gál ja a ba ba-ma ma szo ba
a kó ru son, ahol ki csi gyer me -
ke ik kel együtt ve het nek részt
a szent mi sén a szü lõk.

Vár juk a szent mi sék re az
óvo dás és is ko lás gyer me ke -
ket szü le ik kel együtt. A hit ok -
ta tás meg kez dõ dött hat cso -
port ban óvo dá tól kö zép is ko lás
kor osz tá lyig he ti két órá ban.
Az el sõ hit tan óra az is ko lá ban
óra rend be van épít ve, a má so -
dik fog lal ko zást a plé bá ni án
tart juk pén te ken dél utá non -
ként 16-17 órá ig. Az óvo dás
hit tan fog lal ko zá sok az óvo -
dá ban meg hir de tett rend sze -
rint ok tó ber hó nap ban kez dõd -
nek, ad dig vár ják a je lent ke zõ -
ket, fõ ként a nagy cso por to sok
kö ré bõl. Az új tör vé nyi ren -
del ke zé sek nek meg fe le lõ en az
is ko lá ban 1. és 5. év fo lya mon
fel me nõ rend szer ben be ve zet -
ték a kö te le zõ er kölcs tan vagy
a hit tan ok ta tá sát.

If jú sá gi hit tan ra je lent ke zõ -
ket a plé bá ni á ra vár ják min den
pén tek es te a fi a ta lok Ágos ton
atyá val.

Elsõáldozás

Szep tem ber 22-én, va sár -
nap dél elõtt a 10 órai szent mi -
sé ben ti zen öt 4. osz tá lyos
gyer mek já rult az Úr ol tá rá hoz
az elsõáldozási ün nep ség al -
kal má val. A temp lom meg telt
szü lõk kel, ke reszt szü lõk kel,
nagy szü lõk kel, ro ko nok kal.
Az ol tárt kö rül áll va han go san
éne kel ték a gye re kek a szá -
muk ra is is mert gi tá ros éne ke -
ket és fenn han gon mond ták a
kö zös imád sá go kat. A szent ál -
do zás pil la na tá ban min den
gyer mek mö gött ott állt egy
fel nõtt ke zes, aki vál lal ta azt,
hogy nem csak a nagy na po -
kon, de az élet ne héz pil la na -
ta i ban ugyan így ott fog áll ni a
gyer mek mö gött és se gí ti a ne -
héz sé gek ben is. A szü lõk kö -
nyör gõ imád sá ga i val és ál dó
sza va i val tér he tett ha za min -
den kis gyer mek sa ját ott ho ná -
ba a csa lá di ün ne pi asz tal mel -
lé. 

Kí ván juk, hogy ez után is
lel ke sen lá to gas sák a gyer me -
kek a hit tan fog lal ko zá so kat,
és hû sé ge sen jár ja nak a szent -
mi sék re, já rul ja nak a szent sé -
gek hez, a szü lõ ket pe dig kér -
jük, tá mo gas sák ezen el ha tá -
ro zá suk ban gyer me ke i ket,
hogy min den al ka lom mal kö -
ze lebb ke rül hes se nek az Úr
Krisz tus hoz, aki az Út az Igaz -
ság és az Élet!
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Min den ki, aki a fa lu köz pont já ban
jár, nagy mun ká la to kat lát hat temp lo -
munk kül sõ hom lok za tán. Szor gos
ke zû szak em be rek vég zik fel ada ta i -
kat, pár hé ten be lül meg szé pül het a
kö zel 75 éve fel szen telt temp lom.
Nagy öröm ez kö zös sé günk nek, és
min den ki nek, aki nek fon tos, hogy aki
be ér ke zik a fa lunk ba, el sõ be nyo má sa
a ren de zett, gon do zott Is ten há za le -
gyen. 

Az elõt tünk lé võ ge ne rá ci ók is
fon tos nak tar tot ták, hogy Nyár lõ rin -
cen temp lom épül jön, majd szé pít sék,
fej les  szék azt. Min den kor osz tály, a
ma ga ide jé ben hoz zá tett va la mi olyat,
ami az ak ko ri kö rül mé nyek kö zött le -
het sé ges volt. A cson ka tor nyot ki egé -
szí tet ték, vil lany vi lá gí tást sze rel tet tek
be an nak ide jén, új ha ran got ké szít tet -
tek, majd 1978-ban el ké szült a mos ta -
ná ig is mert kül sõ kõ po ros va ko lat. A
te tõ szer ke zet ki ja ví tá sa után a kö zös -
ség nek szem be kel lett néz ni az zal a
tén  nyel, hogy a hom lok zat fel újí tás,
vagy a bel sõ té ri fes tés ak ko ra anya gi
ál do zat tal jár, hogy a pénz esz köz elõ -
te rem té se éve ket csúsz hat. Eb ben a
hely zet ben jött a le he tõ ség a je len le gi
pá lyá zat be nyúj tá sá ra. Kö szö net min -
den ki nek, aki a pá lyá zat ös  sze ál lí tá -
sá ban, meg írá sá ban bár mi lyen for má -
ban sze re pet vál lalt. 

A pá lyá zat konst ruk ci ó ja olyan,
hogy csak a fel té te lek nek meg fe le lõ -
en el vég zett mun ká la to kat tá mo gat ja.
Szük sé ges volt a mun ká la tok elõ fi -
nan szí ro zá sát meg ol da ni. A nyár-
lõrinci hí vek ere jük höz, mér ten részt
vet tek az ös  szeg elõ te rem té sé ben.
Meg mu tat ko zott a kö zös ség ere je,
majd min den en ge dély bir to ká ban el
le he tett kez de ni a mun ká la to kat.

A temp lom hom lok za ta vi szony -
lag jó ál la pot ban volt. A lá ba za ti ré -
szen és a cso mó pont ok ban
azon ban már le he tett lát ni a
jég és a víz ron gá lá sát. Ke vés
dur va hi ba volt, és a fe lü le tek
zá rá sá val most még az ere de ti
va ko lat több mint 80 szá za lé -
kát meg le he tett hagy ni. Ez je -
len tõ sen csök ken ti a költ sé ge -
ket. A ki vi te le zõ cég nagy
gon dos ság gal jár el az anya -
gok ki vá lasz tá sá ban, és tel je -
sen át te kin ti a va ko lat ál la po -
tát. Az elõ re nem lát ha tó dol -
go kat és a mun ka mi nõ sé gét a
kö zös ség ér de ke it szem elõtt
tar tó, fe le lõs mû sza ki el len õr
vizs gál ja és el len õr zi. Ed dig
nagy prob lé mát nem ta pasz -
talt, a fel újí tás rend ben ha lad.

Kö zös sé günk tag jai és sok
se gí tõ is ak tí van részt vett már

a mun ká la tok se gí té sé ben. Szük ség is
van min den ki jó szán dé ká ra, mi vel a
pá lyá zat sok ki sebb-na gyobb költ sé -
get, mun ká la tot rész ben tá mo gat: jár -
dák ja ví tá sa, aka dály men tes fel já ró
el ké szí té se, ab la kok fes té se. Kér jük,
min den ki tá mo gas sa ezt az ügyet, így
tud juk to vább vin ni, és át ad ni temp lo -
mun kat a kö vet ke zõ ge ne rá ci ók nak.

A ter vek sze rint, a fel újí tott hom -
lok za tú temp lo mot Bá bel Ba lázs ér -
sek atya 2013. nov. 9-én, a Lateráni
Ba zi li ka fel szen te lé sé nek ün ne pén,
szom ba ton dél elõtt áld ja meg, és egy -
ben ki szol gál tat ja fel nõtt test vé re ink -
nek a bér má lás szent sé gét.

A mun ká la tok köz ben a kö zös ség
ké szült a szep tem ber 22-én meg tar -
tan dó elsõáldozási ün nep re is. A kis -
is ko lás ok a kö zös sé günk jö võ je. Jó
volt lát ni a sok kis bi cik lit a mun ka te -
rü let mel lett. Ne kik ké szül iga zán ez
mun ka, és az õ hi va tá suk lesz a jö võ -
ben to vább vin ni a so ka dik õsük ál tal
meg kez dett fel ada tot. A temp lom kö -
zös sé gi, is ten tisz te le ti hely. Csak ak -
kor van iga zán nagy je len tõ sé ge egy
ilyen fel újí tás nak, ha az kö zös sé get
épít, és nem csak ke ve sek ál tal lá to -
ga tott mû em lék lesz csu pán a nyár-
lõrinci temp lom.

Hajagos An tal

Múlt,jelen,jövõtemplomunkéletében
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Idén 38. al ka lom mal tár ta szé les re
ka pu ját az ap ró sá gok elõtt köz sé günk
óvo dá ja. Há rom cso port ban 77 kis gye -
rek kezd te meg a ne ve lé si évet.

A leg na gyob bak a Ma ci cso port ban
Kis Csil la és Moh ácsi Gézáné Ágo ta
né ni ve ze té sé vel ké szü lõd nek az is ko la -
kez dés re, min den nap ja i kat Némethné
Rácz Emõ ke daj ka né ni vi gyá zó sze mei
kí sé rik. A kö zép sõ cso por to sok és a leg -
fi a ta labb nagy cso por to sok a Ka ti ca cso -
port ba ke rül tek, ahol Tóth Mihályné Er -
zsi ke né ni és Almási Bar ba ra óvó né nik
gon dos kod nak ró luk Almásiné Tóth Ju -
dit daj ka se gít sé gé vel. A leg ap róbb gye -
re kek a Nyu szi cso port la kói, õket
Oroveczné Gyurica Ág nes és Sváb-
Kovácsné Rédai Er zsé bet óvó né nik
vár ják reg ge len te az aj tó ban Kiss
Zoltánné daj ka né ni vel kar ölt ve.

A szep tem ber a be szok ta tás je gyé -
ben telt. Leg fon to sabb fel ada tunk a gye -
re kek biz ton ság ér zet ének ki ala kí tá sa,
bi zal muk el nye ré se volt. A ré gi óvo dá -
sok ha mar vissza zök ken tek a meg szo -
kott ke rék vá gás ba és nagy len dü let tel
ve tet ték be le ma gu kat az óvo dás élet
min den szép sé gé be. Az új gye re kek
több sé ge bi zony kön  nyek kö zött vált el
édes any já tól, de má ra már ke vés ki vé -
tel lel, jó kedv vel, mo so lyog va ér kez nek
reg ge len te.

A 2013/14-es tan év ben is igyek -
szünk a le he tõ sé gek mi nél szé le sebb
tár há zát kí nál ni óvo dá sa ink szá má ra. A
nagy cso por to sok ré szé re idén is ter ve -
zünk báb szín ház-lá to ga tást. A kecs ke -
mé ti Ciróka Báb szín ház or szág szer te
hí res elõ adá sai na gyon nép sze rû ek
gyer me ke ink kö ré ben. Az el sõ elõ adás
ok tó ber 10-én lesz. Évek óta si ke res az
ovi fo ci, me lyet az is ko lá val kar ölt ve
szer ve zünk a kis fi úk szá má ra. Az edzé -
se ket Pénz vál tó Ist ván ve ze ti, és nem
kis büsz ke sé günk re fi a ink sor ban nye rik
a baj nok sá go kat, rang adó kat. Az óvo dai
ka to li kus hit tan is ré gi ha gyo má nyok ra
te kint vis  sza. Tóth Mihályné Er zsi ke
né ni ve ze té sé vel is mer ked nek a gye re -
kek a ka to li kus val lás alap ja i val, já té kos
for má ban. Má so dik éve in dul
Zumbatomic: a ze nés-tán cos fog lal ko -
zá sok ra Il lés-Tóth Or so lya vár ja az ap -
ró sá go kat. Ta valy kí nál tunk elõ ször

nép tánc fa kul tá ci ót az óvo dá sok szá má -
ra Sze ke res Ág nes ve ze té sé vel. Ági
mun ka he lyi el fog lalt sá ga mi att nem
tud ta vál lal ni eb ben az év ben az ok ta -
tást, ezért egyik lakiteleki kol lé ga nõnk,
Romhányi Ol ga ve szi át tõ le, a sta fé ta -
bo tot. Re mél jük, hogy min den kis gye -

rek és szü lõ ta lál kí ná la tunk ban ér dek -
lõ dé sé nek meg fe le lõ el fog lalt sá got, és
si ke rül a te le ví zi ó zás he lyett tar tal mas,
szí nes, vál to za tos al ter na tí vát kí nál ni az
ovi sok sza bad ide jé nek el töl té sé hez.

Almási Bar ba ra

Szeptemberazóvodában

1.aosztály Golovicsné Oláh Ágota osztályfõnök.
Bog nár Elõd, Csá ki Za lán, Fe ke te Dá vid, Gál Kira, Hatvanyi Edi na, Hor -
váth Ré ka, Lo vas Ta más, Nyúl An na Li li, Pádár Zétény, Rácz Li li á na Pat -
rí cia, Rimóczi Li li, Var ga An tal Sza bolcs, Var ga Ber na dett, Var ga Zol tán

1.bosztály Bíró Judit osztályfõnök.
Ba log Zsom bor, Börönte Pé ter, Fa lu si-Tóth Nó ra, György Gréta, Ká sa Mó -
ni ka, Kaszala Armand, Ko vács Bar na bás, Po lyák Ger gely, Po lyák Mar tin,
Sutus Eni kõ, Sze les Lucam, Szi tás Ár min, Ür mös Má ria, Váradi Mi lán,
Zsubori Mi lán Ro land

Huszonkilencelsõskezdteatanévet
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Terecsenyiszarvasbõgés
Im már har ma dik al ka lom mal ju -

tot tunk el eb be a Ba ra nya me gyei
ap rócs ka fa lucs ká ba, ahol Da ni dok -
tor alus  sza örök ál mát. El sõ al ka -
lom mal Gyön gyö si Csa ba meg hí vá -
sá ra in dult a mo to ros csa pat. Ugyan -
is itt él csa lád já val Da ni Ta más. Õ a
te le pü lés va dá sza, va dász ta tó ja, vad -
disz nó te nyész tõ je. Ez a cso dá la tos
kis te le pü lés a vi lág tól el zár va, a ma -
ga mi li õ jé ben éli min den nap ja it.
Nincs se bolt, se kocs ma, se is ko la.
Iga zi ki rán du ló pa ra di csom. Csend,
bé ke, nyu ga lom.

Terecseny egy fes tõi szép sé gû
völgy ben fek võ tör pe fa lu Ba ra nya
me gye és So mogy me gye ha tá rán, a
Zse lic ség ben, a 67-es fõ út tól 1 km-
re. Mint egy 50-60 há zi kó áll itt, a la -
ko sok szá ma ki lenc ven. Tá vol sá ga
Boldogasszonyfától 6,2 km, Szi get -
vár tól és Ka pos vár tól pe dig egy aránt
kö rül be lül 20 km. Az Aligvár kulc-
sosház há rom szo bá já val ös  sze sen
40 fé rõ hel  lyel vár ja ven dé ge it. A kö -
zel múlt ban fel újí tott köz pon ti fû té -
ses ház ban egy kö zös sé gi te rem
szol gál ét ke zõ ként, tár sal gó ként,
ren dez vé nyek hely szí ne ként. Ide ér -
kez tünk meg szep tem ber 13-án, ko ra
es te, ki lenc mo tor ral és két au tó val.
Az ágy fog la lás vi szony lag gyor san
le zaj lott, mert aki már ta valy is itt
töl tött egy hos  szú hét vé gét, an nak
"bé relt" he lye volt az egy ko ri is ko la -
épü let bõl át ala kí tott ven dég ház ban.
Csak az "újon co kat" kel lett el osz ta -
ni, ki-ki a pár já val ala pon. Tisz ta
retro han gu lat ba csöp pen tünk. Eme -
le tes ágyak (mint a koleszban), kö -
zös tu so ló, WC, tár sal gó. Har minc
évet vis  sza röp pen tünk az idõ ben, de
ezt sen ki nem bán ta. Én ki fe je zet ten
él vez tem, hogy új ra át él he tem leg -
szebb di ák éve im em lé ke it. A va cso -
rá val ir tó kön  nyû dol gunk volt, mert
Ba logh Il lés és ked ves ne je még itt -
hon meg fõz te az igen íz le tes
kakaspörköltet és bog rács ban szál lí -
tot ták a hely szín re. Így ne künk csak
meg kel lett te rí te ni és jó ízû en el fo -

gyasz ta ni. Utá na ki ül tünk, áll tunk a
ház elé, hát ha hal lunk egy kis kon -
cer tet a szar va sok tól. Er re ek kor
nem ke rül he tett sor, mert ze nész tár -
sa ink (Il lés és Sza bó Jó zsi ) elõ vet -
ték a hang sze re i ket és vi dám nó tá -
zás ba kez dett a tár sa ság. (Még tap sot
is kap tunk a szom széd ból.) Mi re le -
fek vés re ke rült sor, újabb ven dé gek -
kel gya ra po dott a lét szám. Még két
mo to ros tár sunk ér ke zett és egy au -
tó val is bõ vült kon vo junk.

Más nap reg ge li után be pöf fen tet -
tük a jár gá nyo kat és át gu rul tunk
Bõszénfára, ahol már vár tak min ket
a le csó fesz ti vá lon. Eb ben a So mogy
me gyei kis fa lu ban évek óta meg ren -
de zik, ezt az ese ményt. Har minc fõ -
zõ he lyet ala kí ta nak ki és nem csak
he lyi csa pa tok, ha nem kör nyék be li
ba rá ti, mun ka tár si tár sa sá gok is ne -
vez het nek e gaszt ro nó mi ai ver sen -
gés re. Fel so rol ni is ne héz len ne,
hány faj ta le csó ro tyo gott az edé -
nyek ben. Ör dö gi tü zes, csir ke hú sos,
tar jás, cukkinis-húsgombócos, pa -
rasz tos és még a töb bi hu szon öt fé le.
Mi vel ne künk az nap ra még lát ni va -
lónk volt be ter vez ve, így meg ígér tük
a há zi gaz dák nak, hogy mi re kós tol ni
le het a fi nom sá go kat, vis  sza té rünk.

Szen ná ra vitt utunk, ahol több órát
ba ran gol tunk a skan zen ben. Itt se
bír tunk be tel ni a retro dol gok kal,
min dent ki akar tunk pró bál ni, min -
den gyógy te át meg kós tol ni, min den
tár sas já té kot meg ta nul ni. Zsúp fe de -
les, mus kát lis pa raszt há zak so ra koz -
tak egy más mel lett, min den be ren de -
zés, asz tal, szék, ágy ta ka ró a kis -
lány ko ro mat idéz te. Ugyan így ve tet -
te be az én ma mám is a duny hás
ágyat, ke men cé ben sü töt te ne künk a
gör hét és a tú rós le pényt. Szív tuk
ma gunk ba a ré gi idõk han gu la tát,
köz ben ér dek lõ dés sel hall gat tuk az
ide gen ve ze tõ sza va it. Egy gyö nyö rû
re for má tus temp lom is ta lál ha tó itt.
In tar zi ás be ra ká sok, fres kók, fa fa ra -
gás ok dí szí tik a bel sõ te ret. Cso da -
szép.

Ahogy ígér tük, kós to lás ra vis  sza -
ér tünk a le csó fesz ti vál ra. Mi a pá -
rom mal csak két fé lét bír tunk le me -
óz ni. Az egyik pa ca los, a má sik csi -
be hús sal ké szült. Kü lön le ges, ér de -
kes ízhatást ad tak. Aki nek úgy tar -
tot ta a ked ve, az el me he tett a kö ze li
szar vas farm ra. Egy trak tor von tat ta
jár gán  nyal in dul tunk a te rep re. Gaz -
das  szo nyunk min den ér de kes ség re
fel hív ta fi gyel mün ket.
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El dö cög tünk a csa csi csa pat mel -
lett, egész kö zel rõl lát hat tuk, ahogy a
ví zi bi va lyok lus tán nyúj tóz kod tak
az õszi nap sü tés ben. Nem za var tat -
ták ma gu kat, már biz to san meg szok -
ták a lá to ga tó kat. Vé gül meg ér kez -
tünk a szar vas bi kák ka rám já hoz.
Ennyi jó szá got egy szer re még a té vé -
ben sem lát tam, nem hogy élõ ben! A
kü lön bö zõ kor osz tá lyú ál la tok egy -
más tól el sze pa rál va él tek, nem en -
ged ték ös  sze az öre ge ket a fi a ta lab -
bak kal. Az a sok gyö nyö rû agancs!
Né ha még össze is akasz kod tak,
hogy meg mu tas sák, ki az úr a "ház -
nál". Itt már hal lot tunk bõ gést is,
egy mást cuk kol ták ezek a fen sé ges
ál la tok. Órá kat el gyö nyör köd tünk
vol na, de le telt a lá to ga tá si idõ, így
vis  sza ka nya rod tunk a bá zis ra.

Még jó idõ ben vis  sza ér tünk az
Aligvárba, így ki sebb tú rát tet tünk a
kör nyé ken. Meg lá to gat tuk Da ni Ta -
más vad disz nó farm ját, majd fel sé -
tál tunk a tisz ta vi zû for rás hoz, vé gül
Da ni dok tor sír já hoz bal lag tunk. Fel -

idéz tük a ve le kap cso la tos szto ri kat,
tör té né se ket. Azt hi szem, ke vés em -
ber akad Nyár lõ rin cen, aki ne is mer -
te és ne sze ret te vol na a nagy tu dá sú,
lel ki is me re tes ál lat or vost. Es te a
szál lás ra újabb csa pat ta gok ér kez tek.
Stíl sze rû en bog rács ban fõtt szar vas
pör köl tet et tünk, amit Papp Jó zsi
cim bo ránk ké szí tett el ne künk, igen
íz le te sen. Be pa kol tunk ren de sen.
Szülinapost is kö szön töt tünk.
Jankovics Zo li tár sunk nem ré gen töl -
töt te be az 50. Évét. En nek ap ro pó ján
egy üveg mo tort ka pott, amit mi nõ sé -
gi vö rös bor ral töl töt tek meg. Zo li
meg ha tot tan vet te át a csa pat aján dé -
kát.

Haj nal ban vég re si ke rült iga zi
szar vas bõ gést is hal la nom. Egy más -
nak fe lel get tek e ne mes ál la tok, bi zo -
nyí tan dó an, ki a leg ko ro sabb, ki nek
van leg na gyobb ha tal ma a csa pat ban.
Ki tá vo labb, ki kö ze lebb "szólt" be le
a kon cert be. Hos  szú per ce ken ke -
resz tül le he tett hal la ni e cso dás "mu -
zsi kát", ami sem mi hez sem fog ha tó,

sem mi hez sem ha son lít ha tó. Ha mást
sem csi nál tam vol na egész hét vé gén,
pusz tán csak hall gat tam vol na bõ gé -
sü ket, már azért ér de mes lett vol na
el men nem oda! el ejt he tet len er dei
"hang ver seny ben" ré sze sül tem!

Va sár nap már ha za fe lé vet tük az
irányt. Út köz ben be ug rot tunk Ka lo -
csá ra, ahol a Szé kes egy há zat akar tuk
fel tér ké pez ni, de pec hünk re ta ta roz -
zák, így csak kí vül rõl ve tet tünk rá
egy-két pil lan tást. Utol só ál lo má -
sunk Soltvadkert volt, ahol fagyiz-
tunk. Itt is ért ki sebb kel le mes meg -
le pe tés, mert ép pen a szü re ti fel vo -
nu lás ba csöp pen tünk. Szám ta lan ko -
csi, cset te gõ, lo vas csa pat ok vo nul tak
el a fõ ut cán. Mint ha csak min ket vár -
tak vol na, mél tó be fe je zés kép pen er -
re a hét vé gé re! Ugyan csep pet fá rad -
tan, de él mé nyek kel te le, vi dá man
ér kez tünk meg ki in du lá si pon tunk ra.
Ezt a he lyet nem le het meg un ni,
szám ta lan fel fe dez ni va ló vár még
ránk. Me gyünk jö võ re is!

Kissné Ka ti

AzADHDazegyiklegjobbpéldaegykitaláltbetegségre

Leon Eisenberg, a fi gye lem hi á -
nyos hiperaktivitás el mé le té nek le fek -
te tõ je a ha lá la elõtt azt nyi lat koz ta,
hogy a hiperaktivitás mint be teg ség
ta lán nem is lé te zik, csu pán egy el -
gon do lás volt a ré szé rõl. En nek el le -
né re a „be teg ség” ke ze lé se ként ha -
zánk ban is gyak ran pszi chi át ri ai sze -
re ket ír nak fel, pe dig ezek füg gõ sé get
okoz hat nak és ve szé lyes mel lék ha tá -
sa ik le het nek. Rá adá sul nem old ják
meg a gyer mek prob lé má ját.

Eisenberg volt az, aki év ti ze dek kel
ez elõtt ki ta lál ta a fi gye lem hi á nyos
hiperaktivitás-zavart, ami rõl a ha lá la
elõtt, egy, a Der Spi e gel ma ga zin ban
meg je lent cikk sze rint így nyi lat ko -
zott: "Az ADHD az egyik leg jobb pél -
da egy ki ta lált be teg ség re. Az ADHD-
ra va ló ge ne ti kai haj lam tel jes mér ték -
ben túl van be csül ve." En nek el le né re
nem kel lett sok idõ, hogy az or vos tár -
sa da lom a gya kor lat ba te gye az el mé -
le tet, ami ah hoz ve ze tett, hogy több

tíz mil lió gyer mek nek ír tak fel olyan
pszi chi át ri ai sze re ket, ame lyek kö ze -
lebb áll nak az ut cai dro gok hoz, mint a
nor mál or vo si gyógy sze rek hez.

A „ké mi ai egyen súly za var” el mé -
le té nek tény ként va ló ter jesz té se az,
ami igényt tá maszt az erõs, tu dat be fo -
lyá so ló pszi chi át ri ai sze rek hasz ná la -
tá ra. Ez so kak nál füg gõ sé get ala kít hat
ki, emel lett szá mos igen ne ga tív mel -
lék ha tást okoz hat (ame lyek rõl a
gyógy szer köny vek be is szá mol nak).

A va ló di meg ol dást az je len ti, ha
meg ta lál juk, mi vált ja ki a hiperaktiv-
itás tü ne te it. Or vo si ta nul má nyok
szól nak ar ról, hogy pl. bi zo nyos al ler -
gi ák, cu kor ér zé keny ség, mes ter sé ges
élel mi szer-ada lé kok okoz hat nak
hiperaktivitást, ilyen ese tek ben ala pos
bel gyó gyá sza ti vagy allergológiai ki -
vizs gá lás ra van szük ség, és akár egy
ét rend vál toz ta tás is se gít het.

PhD. Stephen J. Shoenthaler pro -
fes  szor, a Ka li for ni ai Ál la mi Egye tem

kri mi no ló gu sa ta nul mányt foly ta tott
12, fi a tal ko rú ak kal fog lal ko zó ja ví tó -
in té zet ben és 803 ál ta lá nos is ko lá ban,
ahol a gyer me kek ét rend jé ben nö vel -
ték a gyü möl csök, zöld sé gek és ola jos
mag vak men  nyi sé gét, mi köz ben
csök ken tet ték a zsírt és a cuk ro zott
élel mi sze rek ada go lá sát. A fi a tal ko rú -
ak szá má ra fenn tar tott in té ze tek ben
47%-kal csök kent az „an ti szo ci á lis vi -
sel ke dés”, 8706 fog va tar tott kö ré ben.
Az is ko lák ban 1,1 mil lió gyer mek ta -
nul má nyi tel je sít mé nye 16%-kal nõtt,
és a ta nu lá si ké pes ség za va rok 40%-
kal csök ken tek.

Az Ál lam pol gá ri Bi zott ság az Em -
be ri Jo go kért Ala pít vány a hiperaktiv-
itás té má já ról meg je len te tett egy IN -
GYE NES tá jé koz ta tó ki ad ványt, ame -
lyet az aláb bi el ér he tõ sé ge ken le het
kér ni:

1461 Bu da pest, Pf. 182., az 1/342-
6355-ös te le fon szá mon vagy az
info@cchr.hu e-mail cí men.
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Tájékoztatásazagrár-környezetgazdálkodási
támogatáselõírásairól

A 61/2009. (V. 14.) FVM ren de -
let sze rint a szán tó föl di és az ül tet -
vény cél prog ra mok ese té ben a tá -
mo ga tás ra jo go sult kö te les a cél -
prog ram utol só gaz dál ko dá si évé -
ben (2013. szep tem ber 1. és 2014.
au gusz tus 31.) a tá mo ga tás ba be -
vont te rü let re vo nat ko zó an bõ ví tett
ta laj vizs gá la tot vé gez tet ni.

A ta laj vizs gá lat el vég zé se so rán:
a) a ta laj vizs gá lat hoz szük sé ges

át lag ta laj min tá kat kell ven ni; 
b) egy át lag min ta leg fel jebb öt

hek tár nagy sá gú te rü le tet fed het le;
c) a ta laj min ta vé telt a kö ve tel mé -

nyek be tar tá sá val bár ki el vé gez he ti;
d) a ta laj vizs gá la tot csak a meg -

fe le lõ vizs gá la ti pa ra mé te rek re
akkreditációval ren del ke zõ ta laj la -
bo ra tó ri u mok vé gez he tik el;

e) öt hek tár nál ki sebb kö te le zett -
ség vál la lás sal érin tett egy be füg gõ
te rü le tek ese té ben leg alább egy
min ta vé tel szük sé ges.

Amen  nyi ben a kö te le zett ség vál -
la lás sal érin tett egy be füg gõ te rü let
na gyobb, mint öt hek tár, ak kor a te -
rü le tet meg kö ze lí tõ leg öt hek tá ros
min ta vé te li egy sé gek re kell bon ta ni.
Az utol só gaz dál ko dá si év ben ese -
dé kes is mé telt ta laj vizs gá lat nál a
min tá kat ugyan azok ról a he lyek rõl
kell ven ni, mint a tá mo ga tás el sõ
évé ben. 

A min ta vé tel az aláb bi ak sze rint
tör té nik:
• szán tó föl di kul tú rák nál, a mû velt

ré teg bõl (ál ta lá ban a 0-30 cm-es)
par cel lán ként, de ma xi mum 5
hek tá ron ként vett át lag min ta,

• ál ló kul tú rák nál, ma xi mum 5
hek tá ron ként vett át lag min ta. A
rész min tá kat al ma ter mé sû,
csont hé jas és hé jas ül tet vé nyek -

nél 0-30 cm, 30-60 cm; bo gyós
ül tet vé nyek nél 0-20 cm, 20-40
cm; szõ lõ ül tet vé nyek nél 0-30
cm, 30-60 cm mély ség bõl kell
ven ni.

A min tá zan dó te rü let rõl a fel sõ,
nö vé nyi ma rad vá nyo kat tar tal ma zó
ré teg el tá vo lí tá sa után le het min tát
ven ni. Az azo nos tö me gû rész min tá -
kat át ló men tén vagy cikk-cakk vo -
nal ban, leg alább 20 pon ton aján lott
ven ni. Eze ket a rész min tá kat kell
össze ke ver ni és az ös  sze ke vert min -
tá ból 1-1 kg tö me gû át lag min tát kell
a la bo ra tó ri um ba kül de ni elem zés re.

Ti los min tát ven ni:
• szán tó föl di kul tú ra ese tén a táb -

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

ves trá gya de pók he lyén;
• ál la tok de le lõ he lyén.

A min ta vé tel op ti má lis idõ pont ja
a ter més be ta ka rí tá sa utá ni, de még
a trá gyá zást meg elõ zõ idõ szak, ha a
ta laj mû vel he tõ (nem túl ned ves,
nem túl szá raz). Min ta vé tel re al kal -
mas még:
• az õs  szel alap mût rá gyá zott te rü -

le tek rõl a kö vet ke zõ év ben, de a
trá gyá zás tól szá mí tott leg alább
100 nap utá ni idõ szak;

• ta vas  szal mût rá gyá zott te rü let rõl
a be ta ka rí tás után, de leg alább az
utol só trá gyá zást követõ100 nap
után;

• szer ves trá gyá zást kö ve tõ 6 hó -
nap el tel té vel.

A min tát kód szá mo zott zacs kó ba
kell gyûj te ni és min ta azo no sí tó jeg-
gyel el lát ni.

Az ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si

tá mo ga tás ban ré sze sü lõk nek 2014.
au gusz tus 31-ig a má so dik kép zé sen
is részt kell ven ni ük.

A ne gye dik (2012/2013.) gaz dál -
ko dá si év re vo nat ko zó gaz dál ko dá si
nap ló és táp anyag-gaz dál ko dá si terv
ada to kat 2013. szep tem ber 1-jé tõl
no vem ber 30-ig a Nem ze ti Élel mi -
szer lánc-biz ton sá gi Hi va tal hoz kell
be nyúj ta ni, az eb bõl a cél ból mû -
köd te tett elekt ro ni kus fe lü le ten
("web-GN") ke resz tül. A gaz dál ko -
dá si nap ló és a táp anyag-gaz dál ko -
dá si terv meg ha tá ro zott adat tar tal -
má nak elekt ro ni kus be nyúj tá sá ra a
fen ti ha tár idõn túl nincs le he tõ ség. 

2013. szep tem ber 30-ig kell el -
ké szí te nie a gaz dál ko dó nak a
2013/2014. gaz dál ko dá si év re vo -
nat ko zó táp anyag-gaz dál ko dá si ter -
vet és föld hasz ná la ti ter vet. Ameny -
 nyi ben a fõ nö vény be ta ka rí tá sá ra
ezt kö ve tõ en ke rül csak sor, úgy a
ter ve ket a be ta ka rí tást kö ve tõ en kell
ha la dék ta la nul el ké szí te ni. A táp -
anyag-gaz dál ko dá si ter vet az ül tet -
vény cél prog ra mok ese té ben a ta laj -
vizs gá la ti ered mé nyek és a le vél -
ana lí zis ered mé nye alap ján kell el -
ké szí te ni. 

Képzésidíjakvisszaigénylése

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

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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Mégakadozikafelnõttcsapatjátéka
Hat for du lót bo nyo lí tot tak le a

me gyei II. osz tá lyú lab da rú gó baj -
nok ság Észa ki cso port já ból.
Nyárlõrinc csa pa ta ed dig öt mér kõ -
zé sen van túl, mert egy szer sza bad -
na pos volt. A táb lá za ton a he te dik
he lyet fog lal ja el hét pont tal, Két
gyõ ze lem mel lett két ve re ség és egy
dön tet len áll. Tíz rú gott gól mel lett
he tet ka pott a fel nõtt csa pat. A for -
du lók ér té ke lé sé re kér tük meg
Bende Jó zsef edzõt. 

A har ma dik for du ló ban
Lajosmizse csa pa tát fo gad tuk és 3-1
arány ban si ke rült nyer nünk. Olyan
tel je sít ményt sze ret tünk vol na nyúj -
ta ni, ami mél tó a csa pat múlt já hoz.
Azt hi szem, hogy ezt si ke rült is tel -
je sí te ni, kü lö nö sen a má so dik fél -
idõ ben. Igaz, eb ben a já ték rész ben
em ber elõny ben vol tunk, de olyan
eré nye ket mu ta tott a csa pat, ami re
azt le het mon da ni, hogy jó úton já -
runk. Vé de ke zé si gond ja ink azért
vol tak, a ka pott gól is így szü le tett.
Ál ta lá nos is ko lá ban nem le het ilyen
gólt kap ni, fõ leg nem a fél idõ utol só
per cé ben, mi kor elõt te ti zen egyes -
bõl meg sze rez tük a ve ze tést. Jó pár
idõ sebb já té kost kri ti zá lok az zal,
hogy a szög le tet úgy kell ki vé de kez -
ni, hogy nincs már sok hát ra. A szü -
net ben ös  sze kap tam a fi ú kat, ezért a
má so dik fél idõ ben már olyan tel je -
sít ményt nyúj tot tak, ami mél tó a
csa pat hoz. Eb ben az idõ szak ban is
vol tak vé de ke zé si prob lé mák, an nak
el le né re, hogy az el len fél tíz em ber -
rel ját szott, és akad tak hely ze te ik. A
tá ma dó já ték ba azon ban ja vu ló ten -
den ci át lát tam. Úgy ér zem, hogy ezt
a ta lál ko zót meg ér de mel ten nyer tük
meg. Az egy más kér dés, hogy mi
lett vol na ak kor, ha ti zen egy em ber -
rel ját szik a Lajosmizse. Amíg tel jes
lét szám mal vol tak, ad dig is par ti ban
vol tunk ve lük, és ha ti zen egyen let -
tek vol na, ak kor is nyer ni tud tunk
vol na. Nyárlõrinc-Lajosmizse 3-1
(1-1). If jú sá gi ered mény: 1-2.

Ezt kö ve tõ en Pál mo nos to rá ra

utaz tunk. Ad dig nem va la mi jól sze -
re pelt a he lyi csa pat, et tõl füg get le -
nül az a ta lál ko zó is rang adó nak mi -
nõ sült. So ha sem volt egy sze rû Pál -
mo nos to rán nyer ni, most vi szont na -
gyon ros  szul kezd tük a mér kõ zést,
nagy vé del mi hi bá ból kap tunk egy
gólt. Sze ren csé re egy ha za a dás ból
ön gólt vé tett a ha zai csa pat, ez zel si -
ke rült meg fog ni õket. Ké sõbb For gó
Já nos át lö vés bõl rú gott egy szép
gólt, ami vel for dí ta ni tud tunk. Az el -
sõ fél idõ ben arány lag jól is ját szot -
tunk. Nem volt prob lé ma a vé de ke -
zé sünk kel, kö zép pá lyán jól szer vez -
tük a já té kot, elõl sem vol tak gon -
dok, jó tel je sít ményt nyúj tot tunk. A
szü net ben ar ról be szél get tünk, hogy
ez az elõny nem lesz elég, gólt kell
még sze rez ni ah hoz, hogy meg nyer -
jük a ta lál ko zót. Saj nos eb ben az
idõ szak ban az egész csa pat pon tat la -
nul vé de ke zett, ros  szul szer vez tük a
já té kot. Ami a leg fá jóbb volt, hogy
nem tud tunk pas  szol ni há rom szor
egy más után, de mind a tíz me zõny -
já té kos. En nek nem is le he tett más

az ered mé nye, mint az, hogy az el -
len fél ki egyen lí tett. Mi vel Ko csis
Bé la meg sé rült, he lyé re Ne mes
Mik lóst kel lett be ál lí ta ni a ka pu ba,
aki hat éve nem vé dett már. Azt kér -
tem a já té ko sok tól, hogy fi gyel jünk
oda és ne ne he zít sük meg a dol gát.
Ami kor ki jött Ne mes rõl a lab da, ak -
kor nem tud tuk el rúg ni, Szalainak
meg volt ar ra ide je, hogy be pas  szol -
ja, mert sen ki sem tá mad ta meg. A
vé de ke zés ben en nél töb bet kell
nyúj ta ni, de az egész csa pat já ték na -
gyon gyen ge volt. Re á lis ered mény
szü le tett. Pálmonostora-Nyárlõrinc
2-2 (1-2). If jú sá gi ered mény: 4-1.

A Harkakötöny el le ni mér kõ zé -
sen már a rajt nál benn ra gad tunk. Az
el le nük va ló mér kõ zés ka taszt ro fá lis
volt. Ami lyen egyé ni vé del mi hi bá -
ból kap tuk a gó lo kat, az a leg na -
gyobb show mû sor ban is el ment
vol na. Ezen a mér kõ zé sen 2-0-as
hát rány ba ke rül tünk az el sõ fél idõ -
ben. Ar ra kel lett kon cent rál nunk,
hogy a má so dik já ték rész ele jén gólt
sze rez zünk.
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Ez si ke rült is, de ez a lán go lás
mind ös  sze tíz per cig tar tott. Men -
tünk ugyan elõ re, de el kép ze lés nél -
kül.  Az tán jött egy kont ra tá ma dás,
ami ben csak egy já té kos volt elõl a
harkatötönyiek kö zül, aki re hár man
vol tunk, még is gól tu dott sze rez ni.
A 3-1-es ve ze té sük meg fo gott ben -
nün ket, de még 3-2-re tud tunk szé -
pí te ni.  A csa pat ban azon ban nem
volt an  nyi, hogy tud junk egyen lí te -
ni. Er rõl a mér kõ zés rõl azt tu dom
mon da ni, hogy a tá ma dó já té kunk
na gyon ve szély te len volt, a vé del -
münk pe dig tra gi kus. En nek az
ered mé nye lett a ve re ség Majd nem
azt mon dom, hogy meg ér de mel ten
kap tunk ki. En  nyit nyúj ta ni ha zai
mér kõ zé sen a gyõ ze lem hez nem
elég, egy sze ré nyebb ké pes sé gû csa -
pat el len sem. Nyárlõrinc-
Harkakötöny 2-3 (0-2). If jú sá gi
ered mény: 3-1.

En nek tük ré ben a Kis kun fél egy -
há zi Vas utas ott ho ná ban min den -
kép pen nyer nünk kel lett. A ked di

edzé sen át be szél tük a pálmonostori
mér kõ zé sen tör té ne te ket, a péntekin
pe dig csi nál tam egy kis dzsem bo rit.
Kis mû sor ral, va cso rá val han go lód -
tunk rá a va sár na pi mér kõ zés re. Azt
tud tuk, hogy a Vas utas nem egy erõs
csa pat, de ne künk, most min den ki
erõs lett vol na. A vé de lem ben vál -
tot tam em be re ket, mert el telt négy
mér kõ zés, és olyan gó lo kat kap tunk,
amit nem lett vol na sza bad. Sze ré -
nyebb csa pat el len ját szot tunk, de
leg alább szer ve zett volt a vé de ke zé -
sünk. A csa pat já ték is do mi nán sabb
volt. Ti zen há rom száz szá za lé kos
zic ce rünk volt, ami bõl há rom gólt
sze rez tünk. Ez is mu tat ja a tá ma dó -
já té kunk ere jét.  Sok hely zet kell ah -
hoz, hogy gólt sze rez zünk. Bera
And ris, Bali Ga bi, Far kas Márk az
el múlt baj nok ság ban sok gólt rú gott.
Most ed dig mind a hár man egyet-
egyet. Eb bõl lát szik az, hogy az
alap em be rek tel je sít mé nye aka do -
zik. Nem a fi a ta lok tól vár nám el a jó
tel je sít ményt, ha nem az alap em be -

rek tõl. Et tõl füg get le nül azt kell
mon da nom, hogy ezen a ta lál ko zón
már szer ve zet ten épí tet tük fel a já té -
kot.

Saj ná la tos mó don Bera And rist
nem tel je sen egész sé ges, így nem is
tud száz szá za lé ko san tel je sí te ni, õt
nem tud juk pó tol ni. Nagy va ló szí -
nû ség gel mû te ni kell. Far kas Márk -
nak is prob lé mái van nak a bo ká já -
val, alig tud edze ni.

Nem aka rok pa nasz kod ni, mert
egy edzõ nek szem be kell néz ni min -
den le he tõ ség gel, de na gyon sok a
sé rül tünk. Eze ket az idõ sza ko kat át
kell vé szel ni és olyan ered mé nye ket
kell ki hoz ni, ami a csa pat el vá rá sa -
ink meg fe lel. Ed dig ezt még nem si -
ke rült tel je sí te ni, mert 3-5 hely ki tû -
zé se a cél, de meg van hoz zá a re -
mény.

Biz tos va gyok ab ban, hogy az
õsz vé gé re elõ rébb tu dunk lép ni
ered mé nyes ség szem pont já ból. Kis -
kun fél egy há zi Vasutas-Nyárlõrinc
0-3 (0-1). If jú sá gi ered mény: 3-1.

Ingyenesjogsegélyszolgálat

SÉRELMEKA
PSZICHIÁTRIÁN

Alapítványunkközel20évebiztosítIN-
GYENESjogsegélyszolgálatotazokszá-
mára,akiketsérelemértapszichiátriai
kezelésüksorán.
HaÖnvagyismerõseilyenhelyzetben
van,illetvetudomásavanilyenesetrõl,
kérjük,jelezzeazalábbielérhetõsége-
ken:

ÁllampolgáriBizottságazEmberiJogokért
Alapítvány
Cím:1461Budapest,Pf.:182.
Telefon:06(1)342-63-55,06-70-330-5384
E-mail:panasz@cchr.hu
Weboldal:www.emberijogok.hu
Mindeninformációtbizalmasankezelünk!
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Ingyeneshirdetésiszelvény

Hirdetésszövege:__________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Apróhirdetésekleadhatókazáltalánosiskolagondnokiirodájában

hétfõtõlpéntekigmunkaidõben.Ahirdetésekszövegéthirdetõink-

tõlkészenkapjuk.Azabbanfoglaltakértakiadósemmilyenanya-

gi,  jogi felelõsségetnemvállal.Kéziratokatnemõrzünkmegés

nemküldünkvissza.Csakhirdetésiszelvényenleadotthirdetése-

ketfogadunkel.

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

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

Könyveléstéskönyvvizsgálatot
vállalok:

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

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

Te le fo nos egyez te tés alap ján csak egy fõt fo ga -
dok a tel jes diszk ré ció ér de ké ben. Ké rem, vá -
lasszon en gem, ha csa lá di as kör nye ze tet és nem
"tö meg-köny ve lõ iro dát" ke res.

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

nyárlõrinci HÍr MOn DÓ

Nyárlõrinc Köz ség Ön kor mány za tá nak köz éle ti lap ja
Meg je le nik min den hó nap ban

Fe le lõs ki adó: Pénz vál tó Ist ván
Fe le lõs szer kesz tõ: Szentirmay Ta más
A szer kesz tõ ség tag jai: Kiss Györgyné,

Nyúl Zsu zsan na, Fel föl di ZoltánnéU
„Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal 163/583/1/2007.

nyil ván tar tá si szá ma alatt szerepel.“
Ké szült a ti sza kécs kei Kécs ke Nyom da Kft. nyom dá já ban

Fe le lõs ve ze tõ: Tóth Gé za

Felhívás!
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési
rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és
úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem válto-
zott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampol-
gári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az
alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhetõ
a hiperaktivitás témájában.
Cím:
1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Anyakönyvihírek

Akik házasságot kötöttek: Hegyesi Ferenc és
Domokos Mária.
Akit nagyon vártunk: Nagy Zoé (anyja neve:
Kobela Anita).
Akiketelveszítettünk: Laki Lászlóné Kovács Rózsa
(1927), Peszmet Imréné Virág Rozália (1926),
Kresztovoy Józsefné Szabó Julianna (1933).


