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Telt há zas fa lu ka rá csony a tor na csar nok ban

A szo ká sok nak meg fe le lõ en tel je -
sen meg telt a tor na csar nok a fa lu ka -
rá csony al kal má val, nem csak ülõ, de
ál ló he lyet is alig le he tett ta lál ni.
Min den ki kí ván csi volt ar ra, hogy mi -
lyen mû sor ral ked ves ked nek a szer -
ve zõk a fa lu la kó i nak. 

Az ad ven ti ko szo rún az utol só
gyer tyát Ágos ton atya gyúj tot ta meg,

majd kö vet ke zett a mû sor. A bet le he -
mes já té kot Tóth Mihályné óvó nõ ta -
ní tot ta be. Az óvo dá sok egy ide je már
nép tán cot is ta nul nak, Romhányi Ol -
ga óvó nõ irá nyí tá sa alatt. Õket is lát -
hat ták a né zõk. Az ál ta lá nos is ko lá sok
a Dió bél ki rály fi cí mû me se já té kot
ad ták elõ, amit Ba logh Jánosné ta ní -
tott be. Már az el múlt év ben is szín -

pad ra lé pett az óvó nõk kó ru sa, ez út tal
két dalt ad tak elõ. Ezt kö ve tõ en
Varjasi Zi ta sza va la tát hall gat hat ták
meg a je len lé võk. Sze ke res Ág nes
tánc tu dá sát, már több ren dez vé nyen
is lát hat ták a te le pü lés la kói. Ez út tal
is egy cso dá la tos ko re og rá fi át mu ta -
tott be ta nít vá nya i val. 

(Folytatás a 3-4. oldalon)
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A pénz be li és ter mé szet be ni
tá mo ga tá sok ról 

Az ön kor mány zat ren de let ben sza bá -
lyoz ta a pénz be li és ter mé szet be ni tá mo ga -
tá so kat. A ren de let cél ja, hogy a szo ci á lis
igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról szó ló
tör vény alap ján sza bá lyoz za az ön kor -
mány zat ha tás kö ré be tar to zó pénz be li és
ter mé szet be ni el lá tá so kat. Pénz ben nyújt -
ha tó szo ci á lis el lá tá sok: ak tív ko rú ak el lá -
tá sa (fog lal koz ta tás he lyet te sí tõ tá mo ga tás,
rend sze res szo ci á lis se gély). Pénz ben és
ter mé szet ben nyújt ha tó szo ci á lis el lá tá sok:
rend sze res szo ci á lis se gély, la kás fenn tar tá -
si tá mo ga tás, ön kor mány za ti se gély. Ter -
mé szet ben nyújt ha tó szo ci á lis el lá tá sok:
közgyógyellátás, köz te me tés. Az e ren de -
let ben sza bá lyo zott szo ci á lis el lá tá sok irán -
ti ké rel met szó ban vagy írás ban a nyár-
lõrinci pol gár mes te ri hi va tal nál le het be -
nyúj ta ni. 

Szo ci á lis és gyer mek jó lé ti
el lá tá sok ról

A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo -
ci á lis és gyer mek jó lé ti el lá tá sok ról azok
igény be vé te lé rõl és a fi ze ten dõ té rí té si dí -
jak ról az Egész ség ügyi és Szo ci á lis Bi zott -
ság vé le mé nyét ki kér ve ren de le tet al ko tott
az ön kor mány zat. A ren de let a jog sza bály -
ok alap ján a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj -
tó szo ci á lis és gyer mek jó lé ti el lá tá sok for -
má it, azok igény be vé tel ének mód ját, az el -
lá tás meg szû né sé nek és meg szün te té sé nek
ese te it, va la mint az el lá tá so kért fi ze ten dõ
té rí té si dí ja kat sza bá lyoz za. Sze mé lyes
gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis el lá tá sok:
csa lád se gí tés, ta nya gond no ki szol gál ta tás,
ét kez te tés, há zi se gít ség nyúj tás, jel zõ rend -
sze res há zi se gít ség nyúj tás. Sze mé lyes
gon dos ko dást nyúj tó gyer mek jó lé ti alap el -
lá tá sok: gyer mek jó lé ti szol gál ta tás, gyer -
me kek nap köz be ni el lá tá sa.

Ren de let a köz te me tõ rõl és a
te met ke zés rend jé rõl

A kép vi se lõ-tes tü let a Pénz ügyi Bi zott -
ság vé le mé nyé nek a ki ké ré sé vel meg al kot -
ta a köz te me tõ rõl és a te met ke zés rõl szó ló
ren de le tét. Az ön kor mány zat a tu laj do ná -
ban ál ló te me tõ fenn tar tá sá ról, üze mel te té -
sé rõl ke gye le ti köz szol gál ta tá si szer zõ dés
ke re té ben T.J.K. Ke res ke del mi és Szol gál -
ta tó Kft., mint szol gál ta tó gon dos ko dik. Az
ön kor mány zat, mint a te me tõ fenn tar tó ja, a
te me tõ ren del te tés sze rû hasz ná la tá hoz
szük sé ges épít mé nyek, köz mû vek, egyéb
tár gyi és inf rast ruk tu rá lis lé te sít mé nyek,

va la mint utak és köz cé lú zöld fe lü le tek kar -
ban tar tá sá ról, szük ség sze rin ti fel újí tá sá ról
gon dos ko dik. A te me tõt sír hely táb lák ra
(par cel lák ra), a szá mo zott sír hely táb lá kat
so rok ra, a so ro kat szá mo zott sír he lyek re
kell fel osz ta ni. A te me tõ ben ko por sós, va -
la mint ur nás te me tés re van le he tõ ség. A
ko por sós te me té si hely le het egyes vagy
ket tes sír hely, il le tõ leg sír bolt. Ham vasz tá -
sos te me tés ese tén az ur ná ba he lye zett
ham vak te me té si he lye a ko por sós te me té -
si hely. Egy sír hely re leg fel jebb hat ur na
he lyez he tõ el. A te me té si he lyért fi ze ten dõ
dí jak: egyes sír he lyek: 4.000 Ft, ket tõs sír -
hely: 8.000 Ft, gyer mek sír hely: 2.000 Ft,
sír bolt hely (6 el hunyt): 24.000 Ft. Va -
la men  nyi re + ÁFA vo nat ko zik és 25 év re
szól. A te me tõ fenn tar tá si hoz zá já ru lás dí -
ja: új sír em lék fel ál lí tá sa 3.000 Ft, ré gi sír -
em lék fel ál lí tá sa 1.500 Ft, egyéb mun ka
(tisz tí tás, vé sés) 500 Ft, sír tisz tí tás nagy -
nyo má sú mo só be ren de zés sel 1.500 Ft.
Ezek a szá mok is ÁFA nél kül ér ten dõk.

Üze mel te té si szer zõ dés
meg kö té se

Az ön kor mány zat csa tor ná val kap cso -
la tos tá mo ga tá si szer zõ dé se úgy szól, hogy
a pró ba üzem alatt be kell nyúj ta ni az üze -
mel te té si szer zõ dés-ter ve ze tet. A szol gál ta -
tók nak re giszt rál tat ni kel lett ma gu kat ah -
hoz, hogy ivó víz- és csa tor na szol gál ta tást
vé gez hes se nek. A Bácsvíz Zrt. re giszt rál -
tat ta ma gát, így ezek re a szol gál ta tá sok ra
jo go sult. Mi vel a köz ség ben az ivó vi zet a
Bácsvíz Zrt. szol gál tat ja, így lo gi kus az,
hogy a csa tor na szol gál ta tás ra is ve le kös -
sön szer zõ dést az ön kor mány zat. A szer zõ -
dés meg kö té se után a Bácsvíz meg kül di a
szer zõ dést az ener gia ha tó ság nak, akik
meg ál la pít ják a víz- és csa tor na szol gál ta tás
ha tó sá gi árát. Ezek után le het a la ko sok kal
szer zõ dést köt ni a víz- és csa tor na szol gál -
ta tás ra. A kép vi se lõ-tes tü let el fo gad ta,
hogy a Bácsvíz Zrt-vel kös sön üze mel te té -
si szer zõ dést az ön kor mány zat.

Eb ben az év ben is tá mo gat ják a
spor to lót

Fogasy Ger gely, a Jigoro Kano Ju do
egye sü let el nö ke ké re lem mel for dult az ön -
kor mány zat hoz, hogy egye sü le ten be lül
meg tud ja ol da ni Fogasy Ger gõ ju do zó
sport ál lá sát, an nak ér de ké ben, hogy meg -
fe le lõ en tud jon fel ké szül ni az olim pi á ra,
me lyet mun ka mel lett nem tud na meg ten ni.
Azt kér te, hogy amen  nyi ben er re le he tõ ség
van, ha vi 50.000,- Ft-tal tá mo gas sa az ön -

kor mány zat Fogasy Ger gõt. Pap Sán dor
pol gár mes ter sze rint az ön kor mány zat ha vi
50 ezer fo rint tal nem tud ja tá mo gat ni a
spor to lót, mert ez éves szin ten 600 ezer fo -
rin tot je len te ne. Amíg az ön kor mány zat
nem lát ja, a jö võ évi költ ség ve tést ad dig
ilyen jel le gû ki adá so kat nem tud be ter vez -
ni. A kép vi se lõ-tes tü let, amennyi ben anya -
gi hely ze te en ge di, to vább ra is tá mo gat ja
al kal man ként a spor to lót, de rend sze res el -
lá tást nem tud biz to sí ta ni. Fogasy Ger gely
így re a gált a pol gár mes ter sza va i ra: A tes -
tü let tag jai biz to san meg kap ták a ju do szö -
vet ség és az olim pi ai bi zott ság aján lá sát.
Ezt a fel ké szü lést saj nos mun ka mel lett
nem le het el vé gez ni. A tör vény úgy szól,
hogy az egye sü let kap hat pénzt, de a ver -
seny zõ nem. A szö vet ség gel és az olim pi ai
bi zott ság gal is olyan egyez ség re ju tot tak,
hogy min den ki pró bál ja va la mi lyen nagy -
ság ren dû ös  szeg gel tá mo gat ni a spor to lót,
hogy a ha vi 100-150 ezer fo rint ös  sze jöj -
jön. A ké re lem ben le írt 50 ezer fo rin tot
csak egy ki in du lá si pont nak te kin tet ték,
bár mek ko ra ös  sze get szí ve sen el fo gad nak,
és az zal elé ged nek meg, amit kap nak. Azt
kér te, hogy a vál lal ko zók hoz is el jus son a
ké ré sük, hogy aki tud, tá mo gas sa az egye -
sü le tet és ezen ke resz tül a spor to lót. Az el -
múlt év ben az egye sü le tet az ön kor mány -
zat két szer 60 ezer fo rint ös  szeg gel tá mo -
gat ta. Ezt az ös  sze get a kö vet ke zõ év ben is
biz to sít ja az egye sü let ré szé re. A kép vi se -
lõ-tes tü let úgy dön tött, hogy a Jigoro Kano
Ju do Sport egye sü let 2014-ben ha vi tíz ezer
fo rin tot biz to sít amit Fogasy Ger gõ olim pi -
ai fel ké szü lé sé re for dít hat.

Se gít ség a lab da rú gó klub nak

A Nyárlõrinci Lab da rú gó Sport Club a
sport öl tõ zõ fel újí tá sá ra 9.926.249,- Ft tá -
mo ga tást nyert. A tá mo ga tás utó fi nan szí ro -
zott, mely azt je len ti, hogy az LSC-nek az
ös  sze get meg kel le ne elõ le gez ni. A mun ká -
la tok el kez dõd tek és az el sõ szám la me lyet
fi nan szí roz ni kel le ne 968.276,- Ft. Mi vel
club ek ko ra ös  szeg gel nem ren del ke zik,
ezért az ön kor mány zat pénz esz köz ként ezt
az ös  sze get át ad ja az LSC-nek, a club pe -
dig a pá lyá za ton el nyert 9.926.249,- Ft-ot
az ön kor mány zat ja vá ra en ged mé nye zi.
Mi u tán az ön kor mány zat eh hez a tranz ak -
ci ó hoz hi tel fel vé te lé re kény sze rül, a club
vál lal ja, hogy a hi tel lel kap cso la tos ka mat
és egyéb költ sé ge ket az ön kor mány zat ré -
szé re meg té rí ti. Az ön kor mány zat így is se -
gí ti a lab da rú gó klu bot. 

A tes tü le ti ülés rõl je lent jük
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Kö zö sen ké szül tek a ka rá csony ra

Az ad vent tö mör üze ne te: el jö ve tel,
vá ra ko zás. Már ad vent el sõ va sár nap ját
meg elõ zõ pén te ken el in dult a ké szü lõ dés
az óvo dánk ban is. Eze ket a na po kat ren -
ge teg já ték kal, öröm mel, ké szü lõ dés sel
töl töt tük. Min den az ün nep vá rás je gyé ben
zaj lott, mint egy lel ki elõ ké szü let ként a

ké sõb bi rá cso dál ko zás ra. Egyet len ün ne -
pünk sem hoz an  nyi örö met a gye re kek -
nek, mint a ka rá csony ün ne pe.   A gye re -
kek kel kö zö sen ké szí tet tük el cso port szo -
bá ink de ko rá ci ó it, az ad ven ti ko szo rút,
asz ta li dí sze ket, ap ró kis fi gyel mes sé gek -
kel ör ven dez tet ték meg a gye re kek szü le -

i ket. A ka rá csony el kép zel he tet len mé zes -
ka lács nél kül, amit még a leg ki seb bek is
nagy buz gó ság gal ké szí tet tek. Na po kig
be leng te a cit rom, na rancs, fa héj il la ta az
óvo dát. A gye re kek já té ka i ban fo lya ma to -
san je len volt a té ma: "mit sze ret nék az
an gyal ká tól". 

A kí ván sá go kat, vá gya kat pró bál tuk
fi gye lem be ven ni a cso por tok aján dé ka i -
nak ki vá lasz tá sá ban, így a gye re kek olyan
já ték esz kö zö ket ve het tek elõ a ka rá csony -
fa alól, amit iga zán sze ret tek vol na. A be -
szer zés ben 100.000 Ft anya gi tá mo ga tást
kap tunk a szü lõi szer ve zet tõl. A szü lõk
egyé ni hoz zá já ru lá sa i nak kö szön he tõ en
min den ovis sze mély re szó ló aján dé kot
(fog lal koz ta tó fü zet, kár tya) vi he tett ha za.
Sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni ez úton is
Sza bó Má té és Balla Le tí cia csa lád já nak a
cso por tok ba ke rült fe nyõ fá kért.

Óvo dánk ban szep tem ber óta
Romhányi Ol ga lakiteleki óvó nõ fog lal -
ko zik ap ró nép tán co sa ink kal. A fa lu ka rá -
cso nyi ün nep mû so rát szí ne sí tet ték fel lé -
pé sük kel, bát ran mond hat juk nagy si ker -
rel. Mun ká juk hoz sok erõt, ki tar tást kí vá -
nunk.

Sváb-Kovácsné Rédai Er zsé bet

Kel le mes meg le pe tés sel
in dult az új év az óvo dá ban.
Ja nu ár 7-én ko pog tat tak az
iro da aj ta ján. Or bán Gyön gyi
ér ke zett hoz zánk két fi a tal -
em ber, Gyenes Ró bert és
Turza Ta más tár sa sá gá ban.
Ha mar kons ta tál tam, hogy a
le gé nyek óvo dás nak ki csit
öre gecs kék, apu kák nak meg
túl fi a ta lok, hát cso dál koz va
kér dez tem tõ lük, mi ben se -
gít he tek ne kik. Mo so lyog va
vá la szol ták, hogy in kább õk
se gí te né nek ne künk!

A Ficánka pres  szó ban
szil vesz ter éj je lén együtt bú -
csúz tat ta az óévet a törzs ven -
dé gek ba rá ti tár sa sá ga. A jó
szil vesz te ri bu li hoz el en ged -
he tet len a tom bo la sor so lás,
mely igen nagy si kert ara tott
ez út tal is. A tom bo la je gyek -

bõl be folyt ös  sze get kö zös
dön tés alap ján el hoz ták ne -
künk az óvo dá ba és az óvo -
dás gye re kek nek aján lot ták
fel! Mi kor ki de rült, hogy ne -
mes célt szol gál ez az ösz -
 szeg, a fi a ta lok zse bük be
nyúl va újabb fo rin tok kal sza -
po rí tot ták, így kö zel 30.000.-
Ft la pult az át nyúj tott do boz -
ka mé lyén.

Az aján dék rend kí vül ér -
té kes szá munk ra. Azon túl,
hogy iga zi ön zet len ség rõl ta -
nús ko dik tet tük, szá munk ra
kü lön öröm, hogy a mi in téz -
mé nyünk re és a gye re kek re
esett a vá lasz tá suk.

Ked ves Fi a ta lok! Ne mes
fel aján lá so to kat ez úton is kö -
szön jük!

Almási Bar ba ra

Fiatalok újévi ajándéka
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Telt há zas fa lu ka rá csony a tor na csar nok ban
Folytatás az elsõ oldalról.

Min den év ben a fa lu ka rá cso nyon kö -
szön tik azo kat a he lyi la ko so kat, akik
már be töl töt ték a 85. évü ket. For gó
Istvánné a Szo ci á lis Bi zott ság el nö ke ol -
vas ta fel an nak a 35 nyug dí jas nak a ne -
vét, akik már meg ér ték ezt a kort. Õk a
kö vet ke zõk: Biblák Györgyné,
Bontovics Mártonné. Drozdik Istvánné,
Fa ra gó Mi hály, Far kas Béláné, Far kas
Lõ rinc, For gó Jánosné, For gó Jó zsef,
Föl di Gáborné, Hajagos Antalné,
Hajagos Ferencné, Ha la si Istvánné, He -
ge dûs Ist ván, Hor váth Má ria, Kecs kés
Ist ván, Kiss Ist ván, Ko vács Istvánné,
Ko vács Lászlóné, Nagy Györgyné,
Novák Gáspárné, Ök rös Józsefné, Pi ros -
ka Andrásné, Rádi Imréné, Rimóczi
Istvánné, Rimóczi Lászlóné, Sza bó
Péterné, Szap pa nos Istvánné, Sze ke res
Istvánné, Szeleczki Lászlóné, Szom jú
Ferencné, Turi Balázsné, Var ga
Gáspárné, Vár nai Bálintné, Weinhardt
And rás. Aki nek egész sé gi ál la po ta meg -
en ged te, az ott volt az ün nep sé gen és ott
kap ta meg az ön kor mány zat aján dé kát,
míg a töb bi ek nek a bi zott ság tag jai az
ott ho nuk ba vit ték el. Az est sztár ven dé -
ge Tóth Éva és Leblanc Gyõ zõ volt, akik
ope rett slá ge re ket éne kel ve szó ra koz tat -
ták a je len lé võ ket.

Az is ha gyo mány, hogy ezen a na pon
ad ják át a ki tün te tõ dí ja kat. Pap Sán dor
pol gár mes ter elõ ször Bánföldiné Szom -
jú Gab ri el lá nak, ki emel ke dõ kö zös sé gi
és kul tu rá lis mun ká já ért ad ta át, a

Nyárlõrincért ki tün te tõ dí jat. Bánföldiné
Szom jú Gab ri el la szü le té sé tõl fog va
Nyár lõ rin cen él, a köz ség ben fod rász -
ként dol go zik. El kö te le zett sé ge a kö zös -
ség iránt, már az ál ta lá nos is ko lá ban
meg mu tat ko zott. Nyúl Jánosné vé dõ nõ
szár nyai alatt zon go ráz ni, majd man do -
li noz ni ta nult. Az ama tõr szín ját szás
sem fo gott ki raj ta. Ma ri ka né ni ren de zé -
sé ben több iro dal mi mû vet vit tek szín -
pad ra a nyolc va nas évek ben. Ezt a ha -
gyo mányt a kö zép is ko lai évek alatt is
to vább vit te, de iga zán gyer me kük meg -
szü le té se után bon ta ko zott ki. Ek kor
már sa ját szer ve zé sû prog ra mok kal tet te
szí ne seb bé Nyárlõrinc min den nap ja it.
Ter mé sze te sen nagy se gít sé get ka pott

szü le i tõl majd ké sõbb fér jé tõl, va la mint
a lel kes hely bé li ek tõl. So kan vet tek
részt a Ga bi ál tal szer ve zett tánc há zak -
ban, me lye ket Luk ács Lász ló és Ha ránt
Esz ter nép tán co sok, a nép mû vészt if jú
mes te rei tar tot tak a mû ve lõ dé si ház ban.
Gu lyás Lász ló ván dor mu zsi kus me sés
es té it is õ szer vez te, csak úgy, mint a
kis kun fél egy há zi réz fú vós ok kon cert jét.
Biz to san min den ki nek sok szép él mé nye
ma radt a milleniumi kéz mû ves ud var ról
is, me lyet sa ját ud va ruk ban ren dez tek,
kap cso lód va a lõrinciek ta lál ko zó já nak
prog ram já hoz. Az ez red for du lót kö ve tõ
évek ben élé re állt az if jú sá gi klub nak,
aho va sok hí res és ér de kes em ber fo gad -
ta el Ga bi és a fi a ta lok meg hí vá sát. Hét -
rõl hét re nem min den na pi tar ta lom mal
töl töt te fel a klub éle tét. Mind ezek mel -
lett ama tõr szín ját szó cso por tot szer ve -
zett. Több mint egy tu cat szín da ra bot
dol goz tak fel, me lyet a nem ze ti ün ne pe -
ken és a fa lu ka rá cso nyo kon ad tak elõ. A
mû sor struk tú rá já nál min dig ar ra tö re ke -
dett, hogy a le he tõ leg szé le sebb kört
von ja be a fa lu ból. Ar ra is oda fi gyelt,
hogy min den ge ne rá ció meg mu tat koz -
has son. Volt olyan ün nep ség, ame lyen
több mint száz sze rep lõ vett részt. Idõt
és ener gi át nem kí mél ve dol goz ták ki
egé szen ap ró rész le te kig a mû sor fo lya -
ma tot, a szín pa di lát ványt a mû so rok
köz ti át me ne te ket, ügyel ve ar ra, hogy
lát vá nyos és tar tal mas prog ra mot nyújt -
sa nak min den ki örö mé re.



Pap Sán dor pol gár mes ter ezt kö ve tõ -
en Kiss Fe renc nek, a pol gár õr egye sü let

el nö ké nek ad ta át a Nyárlõrincért ki tün -
te tõ dí jat. Kiss Fe renc Lakiteleken szü -
le tett, négy gyer me kes csa lád leg idõ -
sebb gyer me ke ként. Az ál ta lá nos is ko lát
Világoshegyen, a ta nya si is ko lá ban vé -
gez te el. Má ig tisz te let tel gon dol ta ní tó -
i ra, akik meg ta ní tot ták az ala pok ra, pél -
dát mu tat tak az ott ta nu ló kis di ák ok ré -
szé re. 1971-ben Kis kun fél egy há zá ra
ment hús ipa ri szak mun kás ta nu ló nak,
majd a har ma dik tan év vé gén, az or szá -
gos ver se nyen sza ba dult fel. Az el sõ
mun ka he lye a Dó zsa MG Tsz-ben volt.
A vá gó hí don hen tes ként, majd tech no -
ló gus ként dol go zott. A mun ká ja mel lett
érett sé gi zett le, majd hús ipa ri tech ni ku -
mi vég zett sé get szer zett. 1982-ben nõ -

sült meg. Há zas sá guk ból két fiú és egy
le ány szü le tett, akik re na gyon büsz ke.

G y e r  m e  k e  i k
má ra már fel -
nõt tek, ez idá ig
egy kis lány és
egy kis fiú uno -
ká val aján dé -
koz ták meg.
Dol go zott ser -
tés te le pen te -
lep ve ze tõ he -
l y e t  t e s  k é n t ,
hús el adó ként,
majd Kecs ke -
mé ten meg nyí -
ló hús áru ház -
ban szak mai
he lyet tes ként.
1987-ben az is -

me ret len be vá gott be le, ma gán ke res ke -
dõ, vál lal ko zó lett.  Elõ ször egy pi ci vi -
rág üz le tet nyi tott. Az évek so rán a le he -
tõ sé ge i hez mér ten min dig vis  sza for gat -
ta az üz let be a meg ter melt ja va kat. Je -
len leg a köz ség köz pont já ban le võ üz le -
té ben dol go zik a fe le sé gé vel. 1996 óta
ön kor mány za ti kép vi se lõ ként is te vé -
keny ke dik, a pénz ügyi bi zott ság nak is
tag ja. 2002-ben fel kér ték, hogy az új já -
a la ku ló pol gár õr egye sü let élé re áll jon,
me lyet el vál lalt. A kez de ti ne héz sé gek
el le né re nem hát rált meg, má ra a kör -
nyék egyik leg ha té ko nyab ban mû kö dõ
egye sü le té vé vált. Sok ener gi át for dít rá,
hogy a 170 fõs lét szá mot egy be tart sa.
Az egye sü let ré szé re több pá lyá za tot írt
az el múlt évek ben, me lyek kel sor ra
nyert. Kez de mé nyez te, hogy köz hasz nú
mi nõ sí té sû le gyen az egye sü let, mely
po zi tí van ha tott gaz dál ko dá suk ra. A
pol gár õrök Kiss Fe renc ve ze té sé vel
igye kez nek min dent meg ten ni azért,
hogy a te le pü lés la kói biz ton ság ban
érez hes sék ma gu kat. 2008-ban az egye -
sü le tük "Az év pol gár õr egye sü le te" cí -
met kap ta meg a ve ze té se alatt. 2013 év -
ben pe dig õt tün tet ték ki "Az év pol gár -
õre" cím mel.

Pap Sán dor a mû sor után aján dék kal
kö szön te meg a há rom fõ szer ve zõ nek:
Almási Bar ba rá nak, Horváthné Dékány
Ju dit nak és ifj. Var ga Im ré nek a mun ká -
ját. Vi rá got kap tak azok is, akik az
egyes mû sor szá mo kat be ta ní tot ták. Az
est egy kö zös ének kel fe je zõ dött be,
ami kor is min den sze rep lõ a szín pa don
volt.

5. ol dal5. ol dalNyárlõriNci hír moN dó
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Új ját szó vár az óvo dá ban Szent Csa lád
ima est

2014. ja nu ár 20-án vi dám gye rek -
zsi vaj jal bir tok ba vet tük az új ját szó vá -
rat, ami a bá li be vé te lek bõl lett meg va -
ló sít va. Elõ ze tes ötletelés so rán er re a
ját szó vár ra esett a vá lasz tás, ami egy -
aránt meg fe le lõ az ap rób bak nak és na -
gyob bak nak. A meg ren de lést kö ve tõ en
el hú zó dott a le szál lí tás, hi szen ex port
ter mék rõl van szó. A te le pí tést meg elõ -
zõ en szü lõi se gít ség gel lett ki ás va a
biz ton sá gi te rü let, amit Kulman Is ti

csa lád já nak kö szö nünk. Vé gül a té li
szü net után jött a vár va-várt te le fon, ér -
kez nek a já ték kal. A hos  szas vá ra koz ta -
tás el len sú lya ként egy ru gós hin tát ka -
pott aján dék ba az óvo da. Az eny he tél
nem aka dá lyoz ta a te le pí tést, csu pán az
üle pe dést, a be ton biz ton sá gos meg kö -
té sét kel lett ki vár ni. 

Kö szön jük a szü lõk hoz zá já ru lá sát
eh hez a szu per csõ csúsz dás, dup la
csúsz dás mászóvárhoz.  Kis Csil la

A 2013-2014-es tan év ben a Szü lõk
Aka dé mi á ja ren dez vény so ro za tot rend ha -
gyó mó don foly tat va könyv aján lót biz to -
sí tunk min den cso port ré szé re, fa li új ság ra
tör té nõ ki írás sal. A he lyi könyv tár ral
együtt mû köd ve az ér dek lõ dõ szü lök,
meg is mer he tik, ol vas hat ják a könyv tár -
ban is az aján lott mû ve ket. A so ro zat el sõ
kö te te, Ká dár An na má ria: Me se pszi cho -
ló gia cí mû köny ve. Az ér zel mi in tel li gen -
cia fej lesz té se gyer mek kor ban. "A me se
az ér zel mi in tel li gen cia fej lesz té sé nek
leg ha té ko nyabb mód sze re. In nen in dul el
az tán a me se hall ga tás köz ben ön nön ván -
dor út já ra, s éli vé gig az ese mé nye ket ér -
zé ke lé se egyé ni szint jén, be le gyúr va a
hal lott tör té net be az na pi szo ron gá sa it, ne -
ga tív ér zel me it, hoz zá so dor va a me se fo -
na lá hoz sa ját vá gya i nak, ál ma i nak szõt te -
sét - így éli meg sa ját bel sõ va ló sá gát."
(Dr. Czuczku Eni kõ). A szer zõ pél da me -
sé ken ke resz tül szem lél te ti a gyer me ki
kép al ko tás, kép zet tár sí tás, gon do lat vi lág
po ten ci ál ját. Lil la kép ze let be li ba rát já val,
Tün dér bo gyó val vág át a va rázs he gyen, a

kis lány bel sõ va ló sá gát sze mé lye sí ti meg
a fan tá zia lény, akin ke resz tül han got ad
fé lel me i nek, szo ron gá sa i nak, bel sõ bi -
zony ta lan sá ga i nak, és aki se gít ne ga tív
ér zé sei, ér zel mi konf lik tu sai fel ol dá sá -
ban.                   Moh ácsi Gézáné óvó nõ

Szü lõk Aka dé mi á ja könyv aján ló val

Szép ha gyo mányt ele ve ní tet tek fel
a nyug dí ja sok Var ga Imi ve ze té sé vel
és ös  sze fo gá sá val. Már har ma dik al -
ka lom mal in dí tot ták út já ra ad vent
ide jén a Szent Csa lá dot. Idõ seb bek
biz to san tud ják (va ló szí nû leg részt is
vet tek ben ne an nak ide jén is), hogy
mit is je lent ez? A Szent Csa lád-já rás
azt je len ti, hogy ka rá csony elõtt ki -
lenc na pon át ál ta lá ban ki lenc kö zel
la kó csa lád vi szi egy más hoz a Szent
Csa lád ké pét vagy szob rát. Az ut cán a
"Szál lást ke res a Szent Csa lád..." kez -
de tû ének kel vo nul nak. Min den es te
más ház hoz tér nek be, ahol a már elõ -
re fel dí szí tett ol tár ra he lye zik a szob -
rot vagy ké pet. Itt együtt imád koz nak,
éne kel nek. 

Így tör tént ez az a leg utóbb is. Imi
a fõ imád ko zó sze re pét vál lal ta ma gá -
ra, Mar sa Gyön gyi pe dig az ének lés -
ben volt han ga dó. Min den al ka lom -
mal el imád koz ták a ró zsa fû zért, éne -
kek kel, kö nyör gé sek kel gaz da gít va a
ce re mó ni át. Meg hitt, ben sõ sé ges él -
mén  nyel gaz da go dott, aki részt vett
ezen az ese mé nyen. Kí vá nom, hogy
az idei ki len ced ben még töb ben ve -
gyünk részt, mint az elõ zõn.

Kissné Ka ti
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A Nyír egy há zi Ál lat park a vá ros tól 5
km-re, a sós tói üdü lõ öve zet ben ta lál ha tó,
ahol strand für dõ, fa lu mú ze um és egy
park er dõ nyújt ki kap cso ló dást az ide lá to -
ga tók nak. Aki ér de ke set, kü lön le ge set,
egzotikusat sze ret ne lát ni, oda fel tét len
men jen el. Mi is ezt tet tük ja nu ár el sõ va -
sár nap ján, mi kor ha za fe lé in dul tunk Nyír -
bá tor ból, egy kel le mes kis wellness hét -
vé gé rõl.

Már ré geb ben hal lot tunk ró la, hogy
mi lyen ha tal mas, mi lyen szép, mi lyen kü -
lön le ges ez a hely. Ez mind igaz. Sa ját
sze münk kel is meg gyõ zõd het tünk ró la. A
pénz tár nál a be lé põ mel lé kap tunk egy
tér ké pet is. Nagy szük sé günk volt rá, az
lett az "ide gen ve ze tõnk". Úgy ha lad tunk
szé pen sor ban, ahogy a pa pí ron be je löl -
ték. Elõ ször is a fó kák me den cé jé hez ér -
tünk. Két gyö nyö rû pél dány ha sí tot ta a vi -
zet az or runk elõtt. A vas tag fa lú üveg me -
den cé ben szem mel lát ha tó an jól érez ték

ma gu kat az ál la tok. Meg ál lás nél kül szá -
gul doz tak. Ép pen ezért egy ép kéz láb fo tót
se tud tam ké szí te ni, mert egyik nek a fe je
lett raj ta a ké pen, a má sik nak meg a far ka.
Bár eszem be ju tott, hogy "ös  sze ra gasz -
tom" a ket tõt, így ki ad egy egé szet. To -
vább ha lad va a je ges med vé ket vet tük
szem ügy re. Nem úgy õk min ket. Fi gye -
lem re se mél tat tak, lus tán nyúj tóz kod va,
né ha fel pis lant va töl töt ték ide jü ket. Lát -
tunk öreg és fi a tal rén szar vast is. Mi vel
már le telt a mun ka ide jük (Mi ku lás el -
múlt), ezért szé pen ko mó to san sé tál gat tak
a ka rám ban, né ha be kap tak egy-egy fi -
nom fa la tot, amit a gon do zók vit tek ne -
kik. A kö vet ke zõ épü let már kí vül rõl is
sej tel mes, és im po záns volt. Ócenárium.
Ezt lát tuk ki ír va a be já rat fe lett. Hát, mit
mond jak? Nem csa lód tunk a lát vány ban.
Egy va ló di kis õs er dõt te rem tet tek ide a
lét re ho zók, bo zót tal, füg gõ híd dal, víz -
esés sel, meg min den nel, ami kell. Még

tró pu si vi har hang ja it is hal lot tunk olyan
élet hû en, mint ha rög tön kez de ne zu hog ni
az esõ. Fal ba épí tett ak vá ri u mok ban min -
den fé le szí nes ha lak, rá ják, ko ral lok pom -
páz tak. Azt se tud tuk, me lyik cso dát les -
sük. Zeg zu gos fo lyo só kon, ha tal mas
üveg me den cék kö zött sé tál tunk, köz ben
nem gyõz tük kap kod ni a fe jün ket, an  nyi
sok ér de kes ség tá rult elénk. Cá pa ma ma
ép pen "vízibuszoztatta" cse me té it. A négy
po ronty szo ro san any já ra ta pad va él vez te
a sik lást. Nem gyõz tünk cso dál koz ni,
men  nyi sok fur csa ság rej lik a ter mé szet -
ben, amit, ha csak pi ci ben is, de most lát -
hat tunk. Alig bír tunk el sza kad ni et tõl az
él mény tõl, de ha lad ni kel lett to vább, mert
az idõ na gyon gyor san a telt, a lát ni va ló
meg még ren ge teg volt.

A sza bad ban szé pen sor ra vet tük a te -
vé ket, orr szar vú a kat, zsi rá fo kat, ele fán to -
kat, orosz lá no kat, tig ri se ket (fe hé ret is,
meg szi bé ri a it is), ta pí ro kat, pá vá kat, pa -
pa gá jo kat, ma jom ko ló ni á kat, meg ki tud -
ná így hir te len fel so rol ni, hogy mennyi
min dent lát tunk! Egy sze rû en nem akart
el fogy ni a je lö lés a tér ké pen. A vé gén már
si e tõs re vet tük, hogy azért min den ho va
el jus sunk, mi e lõtt in dul nunk kel lett vol -
na. Az idõ já rás is te kin tet tel volt ránk,
mert reg gel még esett, mi kor el in dul tunk.
Ké sõbb már ez sem je len tett aka dályt,
nem ron tott be le a sza bad té ri tú ránk ba.
Nyu god tan le het tú rá nak ne vez ni, mert ha
csak szé pen ko mó to san, öreg ura san jár tuk
vol na be azt a ha tal mas te rü le tet, két nap
is ke vés lett vol na hoz zá. Ugyan egy
csep pet el fá rad tunk, de nem bán tuk meg,
hogy ezt is út ba ej tet tük. Ilyet más hol
nem lát ni. Igaz, egy na pos ki rán du lás nak
ki csit mes  sze van, de az él mé nyért meg éri
el au tóz ni odá ig.                    Kissné Ka ti

Lá to ga tó ban a Nyír egy há zi Ál lat park ban 

Egyre több gyerek jár Lakiteleken bölcsõdébe
Az el múlt évek hez vi szo nyít va meg -

nõtt a böl csõ dé be já ró gye re kek szá ma.
A nagy köz ség ben a ki csi ket egy nem ré -
gen fel újí tott, kor sze rû épü let ben fo gad -
ják.

Lakiteleken egy négy cso por tos böl -
csõ dét mû köd tet az ön kor mány zat öt ven -
két fé rõ hel  lyel. Az el múlt év szep tem ber -
tõl a tel jes ne ve lés-gon do zá si év ben, fo -
lya ma to san fo gad ják a gyer me ke ket.
Mint azt Sü tõ Lászlóné in téz mény ve ze -
tõ tõl meg tud tuk, a ne ve lé si év kez de té tõl
ta pasz tal ják, hogy egy re több, egy-más -
fél éves gyer me ket írat nak be a szü lõk a

böl csõ dé be. Je len leg negy ven né gyen jár -
nak a szé pen fel újí tott és na gyon jól fel -
sze relt in téz mény be, de már öt szü lõ je -
lez te, hogy feb ru ár ban böl csõ dé be kí ván -
ja ad ni gyer me két. Ma nap ság egy re na -
gyobb szük ség van ar ra, hogy mind két
szü lõ ke res sen a csa lád ban, ezért egy re
több anyu ka megy vis  sza dol goz ni. A ja -
nu ár el se jé vel be ve ze tett "gyed ext ra"
ked ve zõ en érin ti a kis gyer me kes csa lá -
do kat. Az anyu ka (vagy apu ka) a gyer -
mek egy éves ko ra után kor lát lan idõ tar -
tam ban vis  sza me het dol goz ni úgy, hogy
köz ben a gye det is kap ja. A lakiteleki

böl csõ dé ben fel ké szül tek ar ra, hogy eset -
leg azok a csa lá dok is be írat ják gyer me -
kü ket, akik ed dig ezt nem ter vez ték. Fo -
gad nak ki csi ket Nyárlõrincrõl és
Tiszaugról is, mert 2013. jú li us 1-tõl a
böl csõ de tag ja a há rom te le pü lés tár su lá -
sá ban fenn tar tott Szi vár vány Óvo da és
Böl csõ de in téz mény nek.

Leg kö ze lebb ja nu ár 27-én 9-12 órá ig
vár ják a je lent ke zõ szü lõ ket. A gyer me -
kek fel vé te lé vel kap cso lat ban elõ ze te sen
a 70/772-3068 te le fon szá mon ér dek lõd -
het nek a szü lõk.
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Há rom száz sze mély re fõz tek mar ha -
pör köl tet, hogy ne ma rad ja nak éhe sek a
szil vesz te re zõk, akik a tor na csar nok ban
bú csúz tat ták az óévet. Balla Ist ván és
csa lád ja négy bog rács ba 120 ki ló húst,
25 ki ló hagy mát da ra bolt be le. Az étel
pi ros szí nét két ki ló pi ros pap ri ka biz to sí -
tot ta és min den bog rács ba egy-egy üveg
bi ka vért is be le ön töt tek. Ter mé sze te sen
to váb bi fû sze re ket is fel hasz nál tak még,
hogy íz le tes le gyen a va cso ra. Kö ret nek
no ked lit ké szí tet tek, ami hez két száz -
negy ven to jást, har minc ki ló lisz tet hasz -
nál tak fel. Hat em ber egész na pos mun -
ká já nak az lett az ered mé nye, hogy min -
den szó ra koz ni vá gyó jól la kott, így vi -
dá man töl töt te a 2013-as év utol só es té -
jét.

Az elõ zõ évek hez ha son ló an is mét
szil vesz te ri bál ba in vi tál ta az Is ko lai
Szü lõi Mun ka kö zös ség az óévet jó kedv -
vel bú csúz tat ni szán dé ko zó kö zön sé get.
Ös  sze is gyûlt jó né hány ba rá ti, ro ko ni
asz tal tár sa ság a bál te rem mé ala kult tor -
na csar nok ban. Hét óra után nem sok kal
meg szó lalt a ze ne és haj na li fél ötig csak
ak kor szü ne telt, ha ép pen va la mi más
prog ram fog lal ta le a nagy ér de mût. Ilyen
volt pél dá ul a leg if jabb zumbás lá nyok
pro duk ci ó ja, a ki vá ló mar ha pör költ,
vagy a tom bo la sor so lás.

Rö vi den en  nyi a bál tör té ne te. A rész -
le te sebb is mer te tés be  ter je del mi okok
mi att nem ér de mes be le fog ni, mert a ha
ott kez de nénk a tör té ne tet, hogy ez el -
ment vadászni….. -akkor mi re a mind
megettéhez ér nénk, betellene az egész
új ság. Ezért ép pen csak fel so rol juk, akik

te vé keny ré sze sei vol tak a tör té net nek:
Pénz vál tó Ist ván, Papp Sán dor,

Zayzon Jenõné, Vargáné Banó Zsu zsan -
na, Tor má si Zoltánné, Kulman Istvánné
Tor má si Il di kó, György Csa ba, Sza kács
Kál mán, Sza kács né Mar sa Edi na, Balla
Ist ván és csa lád ja, Faragóné Ba log Mó -
ni ka, Fa ra gó Já nos,  Kul csár né Tor má si
Eri ka, Túriné Tor má si Klá ra, Rimócziné
For gó Il di kó,  Ha la si Ber na dett, Ta kács
Já nos, Len gyel Csil la, Ko vács Viviána,
Vargáné Csi kós An gé la, Bõ szén Tiborné,
Mez õsi And rea, Györgyné Mó zes Tün -
de, Kuruczlakiné Karádi Ka ta lin, Karsai
Éva, Sutusné Ha mar Eri ka,
Var ga Im re, Zubor Sán dor és
csa lád ja, Hor váth Ti bor,
Horváthné Ackler Il di kó, Po -
lyák An tal és csa lád ja,
Nyúlné Papp Ág nes,
Halasiné Nyúl An na má ria,
Hári Hel ga, Almási György,
Lord Presso, Nyárlõrinci
Óvo da, Nyug dí ja sok Klub ja,
Hírös Kft, Baranyi Pék ség,
Vö rös Fe renc, Erkiné Kal már
Ani ta, Golovics Gyu la,
UNIVER Szö vet ke zet,
Univer ABC, Varjasi Dó ra,
Váczi Te ré zia, Kovácsné Kõ -
vá gó Ág nes, Picadally,
Szabóné Il lés Csil la, Csilléné
Rácz Irén, Har kály Üz let ház,
Mészárosné Né meth Ani ta,
Bognárné Vas Éva,  Almási
Bar ba ra, Sváb Kovácsné
Rédai Er zsé bet, Gálné
Kaszala Krisz ti na,

Golovicsné Mes ter Pi ros ka, Pádár Zol -
tán, Se res Csen ge, Kiss Ta más, Nyúl
Antalné, Palatinusné Du dás Mó ni ka,
Palatinus Zol tán, Dr. Szi tás Ti bor, Sze -
les-Né meth Il di kó, Bí ró Ni ko lett,
Nyúlné Páll Eri ka, Farkasné Né meth Zi -
ta, Mar sa Zoltánné, Ba logh Ró bert,
Szénási Edi na, Golovicsné Oláh Ágo ta,
Kõ rös Szil via, Ferencz Me lin da, Be hány
Zsoltné, Né meth Gé za, Nyúlné Banó Il -
di kó, Zsuboriné Mol nár Eri ka, Golovics
At ti la, Po lyák Balázsné, Sza bó
Róbertné, Baksa Mó ni ka, He ge dûs
Istvánné, Bog nár Mik lós, Bálintné
Medveczki Tí mea, Hó di Mó ni ka, Kiss
Zol tán, Szik rai Bo rá sza ti Kft, Gu lyás Tí -
mea, Gyenes Sándorné, For gács De zsõ,
Pol gár mes te ri Hi va tal Köz fog lal koz ta -
tott jai, Nyúl Bi an ka, György Git ta,
Gyenes Sán dor, For gó Bá lint, Bán Ben -
ce, He ge dûs Dá vid, Banó Gá bor,
Magyari Ba lázs, Pa tai Ju li an na,
Váradiné Var ga Ve ron ka, Lo vas At ti la,
Lo vas Bri git ta, Hatvanyi Éva, Il lés Tóth
Or so lya és Zumbás tánc cso port ja,
Crazzy Chopper Band.

Ter mé sze te sen kö szö net mind azok -
nak, akik ven dég ként meg tisz tel ték a
ren dez vényt, amely idén is el ér te cél ját.
Akik ott vol tak, azok vi dá man bú csúz -
tat ták az óesz ten dõt, jó kedv vel kezd ték
az ide it és a jó té kony sá gi cél is ma ra dék -
ta la nul tel je sült.

Jó té kony sá gi szil vesz te ri bál
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Ka rá cso nyi aján dék ként lep tük meg
egy mást egy-egy be lé põ vel. De cem ber 27-
én, es te hét órá ra szólt a jegy a kecs ke mé -
ti kul tu rá lis köz pont ba. A pla ká ton ezt ol -
vas tuk: Ma es te a 100 Ta gú Ci gány ze ne kar
sztár ze ne ka ra ad kon cer tet. Mû sor ve ze tõ:
Pölös Já nos, nó ta éne kes: Fe jõs Je nõ és
ven dé ge.

Nagy vá ra ko zás sal fog lal tuk el he lyün -
ket, kí ván csi an, egy ben fel csi gáz va vár tuk
a kez dést. Amint az el sõ dal la mok fel csen -
dül tek (Rossini: Tell Vil mos nyi tány),
azon nal tud tuk, hogy egy fan tasz ti kus elõ -
adás nak, egy fan tasz ti kus es té nek le he tünk
ré sze sei. A be ve ze tõ me ló dia után a mû -
sor ve ze tõ is mer tet te a vi lág hí rû ze ne kar
tör té ne tét. Mint meg tud tuk, a 100 Ta gú Ci -
gány ze ne kar (A Fõ vá ro si Bí ró sá gon be -
jegy zett hi va ta los ne vén: 100 Ta gú Ci -
gány ze ne kar Or szá gos Kul tu rá lis és Köz -
mû ve lõ dé si Egye sü let) a vi lá gon egye dül -
ál ló együt tes. Tag jai fõ leg ci gány szár ma -
zá sú mu zsi ku sok, a ko moly ze ne (töb bek
kö zött Liszt, Bar tók, Ko dály, Hubay,
Brahms, Sarasate, Strauss mû vei) mel lett
tra di ci o ná lis ma gyar ci gány mu zsi kát is

ját sza nak. Ne vé vel el len tét ben meg ala ku -
lá sa kor 138 tag ja volt, ma 140 van.

A ze ne kar Bu da pes ten, 1985. no vem -
ber 2-án, a ha son ló ma gyar or szá gi szer ve -
ze tek kö zül el sõ ként ala kult meg. Az öt let
idõ sebb Já ró ka Sán dor, ak ko ri prí más ki -
rály 1985. áp ri li si te me té sén fo gant meg,
mi kor az el hunyt tisz te le té re egy több száz
fõs al kal mi ze ne kar állt ös  sze, hogy vég sõ
út já ra kí sér je. Mé szá ros Ti va dar volt a ze -
ne kar meg ál mo dó ja és az el sõ lé pé sek az õ
irá nyí tá sa alatt tör tén tek. Úgy vél ték, hogy
ezen al kal mi "ban da" meg szer vez ve nagy
lét szá mú kon cert ké pes ze ne kar le het ne,
mely egy ben az or szág ban el szór tan élõ
leg ki vá lóbb ci gány ze né sze ket tö mö rí te né
ma gá ba. A ze ne kart lét re ho zók egye sí te ni
kí ván ták a vi lág hí rû ze nész di nasz ti ák, a
nagy csa lá dok ki vá ló sá ga it, he lyet és mû -
helyt biz to sít va az utó dok nak, a te het sé ges
fi a tal ze né szek szá má ra is. A ci gány és ma -
gyar nép ze ne ha gyo má nyá nak meg õr zé se,
a klas  szi kus nép ze ne élet ben tar tá sa, re per -
to á ron tar tá sa a ze ne kar cél ja. A ki vá ló
mu zsi ku sok és prí más ki rá lyok a vi lá gon
min den hol meg ta lál ják az utat a kö zön ség

szí vé hez ma gas szin tû kép zett sé gük kel és
a ci gány ze ne örök szép sé gé vel. 

Pölös Já nos, a mû sor ve ze tõ fel kon fe -
rál ta a kö vet ke zõ ze nei blok kot is. Brams:
Ma gyar tán cok, Bi zet: Car men, Liszt: Ma -
gyar rap szó dia. A kí ná lat ból tud tuk, hogy
cso dás dal la mok csen dül nek fel ha ma ro -
san. 

A sztár ze ne kart he ge dû sök, nagy bõ gõ -
sök, brá csá sok, gor don ká sok, kla ri né to sok
és a csa pat lel ke, a cim bal mo sok al kot ják.
Ki vé tel nél kül mind an  nyi an kot ta nél kül,
fej bõl ját szot tak. Lát vány ban, hang zás ban,
lel ke se dés ben fe lül múl ha tat la nok, a vi lá -
gon egye dül ál lók. Le ír ni, el mon da ni kép -
te len ség, amit ott át él tem. Azt csak hal la ni
kell! Pölös Já nos sza va it idéz ve;" Ezt a ze -
nei hang zást, ezt a mu zsi kát nem csak a fü -
lünk kel hall juk, ha nem szí vünk kel, tes -
tünk kel is érez zük. " Ez tel je sen igaz! Va -
la mi ha son lót él tem át én is az es te fo lya -
mán. Még a szí vem is gyor sab ban vert, mi -
kor fel is mer tem egy-egy is me rõs dal la mot.
Hall hat tuk még a Radetzky in du lót, Él jen
a ma gyart Strausstól és jó pár ma gyar nó -
tát Fe jõs Je nõ és ven dé ge elõ adá sá ban.
Mind egyik mû vet más-más prí más ját szot -
ta, irá nyít va, ve zet ve, ös  sze fog va a ze ne -
kart. A fõ prí más, Lendvai Csócsi Jó zsef
tem pe ra men tu ma, tu dá sa szin te fe lül múl -
ha tat lan. Hi he tet len, egy ben káp rá za tos,
hogy mit mû vel a szín pa don a hang sze ré -
vel! Sze rin tem er re mond ják, hogy szí vét-
lel két be le ad ja! Szin te õ is ex tá zis ba ke -
rült, mi re egy-egy szám nak a vé gé re ér tek.
A mû sor vé gén vas taps sal, fel áll va kö -
szön tük meg ezt a cso dát.

A ze nei blok ko kat a vic ces ked vû mû -
sor ve ze tõ vi dám tör té ne tei, ado mái kö töt -
ték ös  sze. Így vált tel jes sé ez az es te. Iga zi
fel töl tõ dés, ka ca gós szó ra ko zás jel le mez te
vé gig. Ez a va ló di ki kap cso ló dás, le la zí tás.
Csak aján la ni tu dom mind azok nak, aki nek
tet szik ez a faj ta mu zsi ka.  Kissné Ka ti

Sztár ze ne kar kon cer te zett Kecs ke mé ten

Tisz te let tel tá jé koz tat juk a ti sza kécs kei
já rás te le pü lé se in la kó kat, így
Tiszakécskén, Lakiteleken, Szent ki rá -
lyon, Ti sza al pá ron és Tiszaugon élõ la -
kos sá got, hogy 2014. ja nu ár 6. nap já -
tól min den hét fõi na pon 9 és 13 óra
kö zött a Kecs ke mé ti Já rá si Hi va tal
Já rá si Föld hi va ta la ügy fél fo ga dást
tart a Bács-Kis kun Me gyei Kor -
mány hi va tal Ti sza kécs kei Já rá si Hi -

va ta la 6060 Ti sza kécs ke, Szent Im re
tér 1. szám I. em. 3. sz. iro dá já ban.
Az ügy fél fo ga dás so rán a la kos ság 

- in for má ci ót, tá jé koz ta tást és se gít sé get
kap a föld hi va tal va la mennyi szak te rü -
let ét érin tõ ügy me net rõl,

- az ügy fél fo ga dá son a je len lé võ kor -
mány tiszt vi se lõ a ké rel me ket be je len té -
se ket át ve szi és ér kez te tõ bé lyeg zõ vel
lát ja el,

- olyan ügyek ese té ben, ame lyek el já rá si

díj jal érin tet tek, be fi ze té si csek ket ad az
ügy fe lek ré szé re, il let ve azok tól a pos -
tai be fi ze tést kö ve tõ en át ve szi a fel adó -
ve vényt,

- a Kecs ke mé ti Já rá si Föld hi va tal il le té -
kes sé gi te rü le té re vo nat ko zó an, is mert
hely raj zi szám alap ján le he tõ ség lesz
TAKARNET rend sze ren ke resz tül, az
in gat la nok ada ta i ba be te kin te ni.

Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal

Ti sza kécs kei Já rá si Hi va ta la

Tá jé koz ta tó föld hi va ta li ki he lye zett ügy fél fo ga dás ról
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A té li szü net nek vé ge, új ra edzés be
áll tak a lab da rú gók. Az el sõ ta lál ko zás
ja nu ár 21-én volt. Az elõ ké szü le tek rõl,
az edzõ mér kõ zé sek rõl és a ta va szi foly -
ta tás ról Bende Jó zsef edzõt kér dez tük.

He ti két edzés sel kez dünk ne ki a
mun ká nak és a má so dik hét vé gén már
edzõ mér kõ zést is ját szunk. Mi vel az öl -
tö zõn ket fel újít ják, így ha zai pá lyán
nem tu dunk fo gad ni csa pa to kat. Min -
den fel ké szü lé si mér kõ zést ide gen ben
ját szunk. Feb ru ár 2-án Törtelre uta -
zunk, akik a Pest me gyei II. osz tály ban
ját sza nak. Rá egy hét re Tiszakécskére
me gyünk a me gyei I. osz tá lyú csa pat -
hoz. Ezt kö ve tõ en szin tén me gyei I.
osz tá lyú csa pat tal a KLC-vel ját szunk
Feb ru ár 16-án. Utá na kö vet ke zõ pén te -
ken feb ru ár 21-én szin tén ve lük ját -
szunk mû fü ves pá lyán. A me gyei lab da -
rú gó igaz ga tó ság már ci us el sõ hét vé gé -
jé re ír ta ki a ta va szi for du ló kez de tét,
va la men  nyi me gyei osz tály ban. Ez
elég gé meg le pett, mert ilyen ko rán ta -
va szi baj nok sá got még nem na gyon
kezd tünk. Nem be szél ve ar ról, hogy a
me gyei II. osz tály Észa ki cso port já ban
saj nos csak ti zen há rom csa pat sze re pel.
Ha be le gon do lunk ab ba, hogy ed dig
nem volt iga zán tél. Nagy va ló szí nû ség -
gel lesz még. Biz tos va gyok ab ban,
hogy eb ben az idõ szak ban al kal mat la -
nok lesz nek a pá lyák a já ték ra. Nem tu -
dom, hogy mi ért kell en  nyi re sür get ni a
kez dést. Még az egy hét tel ké sõb bi idõ -
pont is túl ko ra i nak mu tat koz na. Sok kal
jobb len ne az, ha már ci us kö ze pén tud -
nánk el kez de ni, és jú ni us kö ze pén fe -
jez nénk be. Le het, hogy az Eu ró pa-baj -

nok ság mi att ilyen ko rai a kez dés, de
szin te biz tos, hogy ak kor még tél lesz.
Mi a kez dés ide jé re le kö töt tük
Tiszakécskével a má so dik edzõ mec  cset.
Mi vel m i erõ nye rõk va gyunk, az el sõ
for du ló ban nem ját szunk. Kécskének
vi szont baj no ki mér kõ zé se lesz. Mi vel
Pest me gyé ben már ci us 15-én kez dõ dik
a baj nok ság, el kép zel he tõ, hogy
Törtellel fo gunk ját sza ni. Nem len ne jó
az, ha edzõ mec  csek el ma rad ná nak,
mert erõ fel mé rés szem pont já ból mér kõ -
zé sek re szük ség van. An  nyi ban sze ren -
csé sek va gyunk, mint nyá ron, mert meg
van az alap csa pat, akik kel be fe jez tük az
õszi for du ló kat. Nem kell csa pa tot épí -
te ni, csak fi no mí ta ni kell a já té kun kon.
Ki kell ta lál ni egy va ri á ci ót is, hogy mi
van ab ban az eset ben, ha Far kas Márk
nem tud ját sza ni. Re mé lem, hogy el ke -
rül nek ben nün ket a sú lyos sé rü lé sek,
mert az õszi sze zon ban ti ze del tek ben -
nün ket. Sze ren csé re Márkó és Moh ácsi
Mar ci is rend ben van. Ami ki csit kér dõ -
je les, az Bera And ris bo ká ja. Va la mi
össze tett prob lé ma le het ve le, amit egy -
sze rû dol gok kal nem le het meg ol da ni.
Az is le het, hogy ko moly or vo si be avat -
ko zás ra len ne szük sé ge, mert saj nos
nem száz szá za lé kos a bo ká ja. Ez egy
ki csit ag go da lom ra ad okot. Et tõl füg -
get le nül a töb bi ek sze ren csé re egész sé -
ge sek.

A ve ze tés sel azt be szél tük meg,
hogy ha ér dem ben meg fe le lõ já té ko so -
kat tud nánk iga zol ni, ak kor egy csa tár
és egy kö zép pá lyás ra le nen szük sé -
günk. Ez azért is len ne fon tos, hogy a
cél ja in kat el tud juk ér ni, az pe dig nem

más, mint a do bo gó ra va ló fel ke rü lés.
Saj nos az ilyen tí pu sú já té ko so kat a me -
gyei I. osz tály ba el vi szik. Ne künk nincs
ar ra pén zünk, hogy ko moly já té ko so kat
ve gyünk. Ha vi szont so kat gon dol ko -
dunk, ak kor le ma rad ha tunk. Az át iga zo -
lá si idõ szak ja nu ár 21-én kez dõ dött és
feb ru ár 21-ig tart. Hetényegyházáról ér -
kez het ne egy kö zép pá lyás, akit meg fo -
gok néz ni, de vér mes re mé nye ket nem
fû zök hoz zá, hogy le tud juk iga zol ni.
Amen  nyi ben szak ma i lag nem tu dunk
meg fe le lõ já té kost iga zol ni, ak kor
azok kal a já té ko sok kal old juk meg a
fel ada tun kat, akik je len leg a ren del ke -
zé sünk re áll nak. 

Egy év re vál lal tam el a csa pat irá -
nyí tá sát. Ezt a fél évet még vé gig dol go -
zom, és úgy aka rok bú csúz ni, hogy do -
bo gón sze ret ném lát ni a csa pa tot. Ez jó
be fe je zé se len ne az edzõi mun kám nak.
Har minc öt éven ke resz tül, ki sebb meg -
sza kí tá sok kal lát tam el edzõi te vé keny -
sé get. Nem fá rad tam el, csak a csú cson
aka rom ab ba hagy ni. De cem ber kö ze -
pén töl töt tem be a 64. éve met. El dön töt -
tem, hogy be fe je zem, de le he tek in sta -
bil is bi zo nyos hely zet ben. Jú ni us ban
er rõl majd be szél ni fo gunk. Most vi -
szont az a lé nyeg, hogy együtt van a
csa pat. Mo rá li san már a top pon vol tunk
az õszi for du lók vé gén, szak ma i lag
azon ban még nem an  nyi ra. Meg ta lál tuk
vi szont azt az utat, ami ben ered mé nye -
sek tu dunk len ni. Lesz nek majd olyan
rang adók, ahol min den já té kos nak át
kell érez nie a fe le lõs sé get, és re mé lem,
hogy át is fog ják érez ni, és ak kor a ter -
ve in ket tel je sí te ni tud juk.

El kez dõ dött a fel ké szü lés a ta va szi for du lók ra
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Tisztelt Mezõgazdasági
Termelõk, Vállalkozók!

Értesítjük Önöket, hogy tulajdonosváltás miatt a Franciska
Input Kft neve megváltozott ORIGO-INPUT MG Kft-re.
Továbbra is várjuk régi és leendõ Partnereinket megújult,
széles választékú növényvédõszer, vetõmag, mûtrágya
kínálatunkkal, kis és nagy kiszerelésben is. Igény esetén
ingyenes szaktanácsadással állunk rendelkezésére.

Mezõgazdasági input anyag forgalmazási tevékenységünket
Kecskeméten a Halasi út 19/a. sz. alatti korszerû, nagyobb
alapterületû telephelyen folytatjuk tovább. 

Bátmonostori telephelyünk változatlanul 6528 Bátmonostor,
Széchenyi utca 034/12. hrsz alatt található.
Igényeikkel, kérdéseikkel, megrendeléseikkel forduljanak
bizalommal szakembereinkhez:
Kotvics Zoltán 30/553-9805
Leviczky Attila 30/299-1611
Madarassy Gábor 30/963-4004
Schwicker Imre 30/974-5224

ORIGO-INPUT MG Kft = egy biztos kezdõpont a
mezõgazdasági termelésben!
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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.

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 -
lasszon 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

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

ANGOL nyelvoktatást vállalok kedvezõ áron, alapsz-
inttõl felsõfokig. Diplomával, tapasztalattal ren-
delkezem. Számlaképes vagyok. Virág Adrienn
30/621-23-84

Eladó családi ház Lakiteleken. 3 szoba, fürdõszoba,
gázfûtés plusz beépített cserépkályha, nagy udvar. T:
30/9687-194.

A Vasegyébben akcióval várjuk vásárlóinkat.A fab-
rikett 68 Ft / kg helyett most 58 Ft-os áron szerezhetõ
be.Egy 15kg-os zsák 1020 Ft helyett  most csak  870
Ft. Jöjjön be, megéri!

Anyakönyvihírek

Akiket nagyon vártunk: Puskás Zsófi (anyja neve: Varga
Krisztian), Kovács Anna (Fuli Rozália), Szász Andor
(Szûcs Marianna), Rácz Leila (Fodor Erika), Darányi
Zoltán (Palócz Viktória), Tóth Marcell (Tóth Rita),
Akiket elveszítettünk: Dr. Szabadi László Gézáné
Csomós Éva Julianna (1934), Nagy Györgyné Vecsei
Terézia (1913), Varga Jánosné  Nyúl Erzsébet (1931).


