Közérdekű tájékoztatás

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

A DDRMK Marcali kirendeltség ügyfélfogadási rendje 2010. május 1-től:

Hirdetmény
ebek veszettség elleni védő- és pótoltására, valamint féregtelenítésére

Oltás:
Pótoltás:
Összesen : 3800 Ft/eb

Oltásra kerülnek:

Oltás nem adható:

Dr. Bánkuty József

Modern táncosaink sikere az országos bajnokságon

A Kabala Tánccsoport eredményei:
Arany helyezés:
Ezüst helyezés:
Bronz helyezés
Horváth Péter

A versmondó verseny eredménye

Idén is települési kiadványt készít a Turisztikai Egyesület

Schveiger László Tibor, elnök

Áprilisi Balaton part
Felesleges az időt azzal tölteni, hogy az időjárást szapuljuk, mert úgysem alakul át a kedvünk szerint! Akkor meg miért kell szót vesztegetni rá? -

-Lilák
meg kékek.-

-Na, már biztosan itt a tavasz, mert a
küllő hívja a feleségét.üstöknek

Futó Elemér

A „ böcce”

Csiri

„Karnyújtásnyi Balaton” - A Boglári Általános Iskola diákjainak felhívása

2010. május 15-én, szombaton, alkossunk a Balaton körül élőláncot, ugyanabban a pillanatban énekeljük el együtt a „Széles a Balaton vize” kezdetű népdal első két strófáját!
Tisztelt Balatont Szerető!

Gáligné Pintér Zsuzsa szervező tanár és Türjei Attila igazgató

Májusi programunk, mindenki figyelmébe!

Nők a Balatonért Egyesület nevében: Czimbalek Andrea

Helyesbítés a március havi számban:

Czimbalek Andrea

Könyvajánló

Csiri

A nagy titok

Csiri

Néhány töredék

Sárosgödör

Lejegyezte: Futó Elemér

L a b d a r ú g á s: H a r c o l u n k a b e n n m a r a d á s é r t

Horváth Péter
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Szabad Szó

Versenyfutást rendezett két gyászkocsi: Két szomszédos ceglédi házban egyszerre halt meg
Cs. Pál 84 éves öregember és R. Pál 33 éves cigányzenész. A két temetés szertartásának elvégzésére egy lelkész jelent meg, akit azonban rögtön a cigány halott hozzátartozói foglaltak le. Miközben a gyászkocsi elindult R. Pál holtestével, a pap Cs-éknál is elvégezte a házi
szertartást, amire a másik gyászkocsi is elindult. A temető felé menet mindkét kocsi elsőnek
akart érkezni. A kocsisok a lovak közé csaptak és szabályszerű versenyt bonyolítottak le. A
koporsók a hepehupás úton leestek tartóikról és kiverték a kocsik üveg ablakait. A temetőben a gyászolók közelharca után, a pap a cigányt temette el elsőnek, azután Cs-t. Végül pedig feljelentette az egész társaságot.

Hat napig
tartó esküvő Zalavár községben: Zalavár községben a két legmódosabb család gyermekei
összeházasodtak. Ez alkalommal tartott menyegzőn hatszáz vendég hat napig egyfolytában
szórakozott. Elfogyasztottak egy hízott ökröt, egy borjút, három hízott disznót, 213 tyúkot,
51 libát és 40 kacsát. Közel ezer tepsi aprósüteményt. A vendégek 900 liter kávét ittak meg
a hosszúra nyúlt menyegző alatt. Öt métermázsa lisztet használtak el a 600 tortához, melyekhez 6 métermázsa cukrot és 9000 tojást is felhasználtak. Elfogyott még 600 liter pogányvári
rizling és 70 liter likőr.
Búzaliszt, 50 fillér/kg;
Hízott sertés 1 P/kg; Tyúk 1,2 P/kg; Hízott kacsa 1,50 P/kg; Tojás 2,10 P/kg.

Miként rendezze a kormány a mezőgazdasági munkások munkaidejét? (...)
Tehát szóljon ehhez a kérdéshez munkás és munkaadó egyaránt. (...) Gróf Teleki Pál miniszterelnök úr a múlt héten bejelentette a képviselőházban, hogy rendezni kívánja a mezőgazdasági munkásság és általában a falusi napszámos szegénység munkaidejét. (...) Nem tudjuk,
hogy milyen formában lesz ebből törvény, csak azt immár tudjuk, hogy kevesebb idő lesz,
nem kell felkelni nyárban két órakor, a télben a kietlen és reménytelen fagyos hajnalon,
hogy a napszámosok szomorú hadserege eljusson a messzi birtokra. De mert ez a sokat ígérő miniszterelnöki bejelentés főként napszámosokra tartozik, éppen ezért azt kérjük az olvasóinktól, hogy még a törvényhozási döntés előtt szóljanak hozzá, (...) mely véleményt
eljuttatjuk az illetékesekhez és hisszük, hogy fontos kihatással lesz a törvény megalkotására.
Kötelesek a
munkások a gazdaság megbízott által
megmutatott és megmagyarázott módon, szorgalmasan és lelkiismeretesen dolgozni. Kötelesek az összes munkához szükséges kézi szerszámokról gondoskodni. Munkaidő tart napkeltétől napnyugtáig, értve a munkába állást illetve kiállást, reggelire és ozsonnára fél,
ebédre 1 órai időmegszakítással. (...)
Nyáron: férfimunkás 3 P, női és legény
munkás 2,4 P, gyermek (16 év alatt) 1,6 P.
Futó Elemér

Gyermeknapi kirándulás a Kányavári-szigetre
gyermeknapi kirándulást szervez a Kányavári-szigetre,
2010. május 29-én, szombaton.

Kérjük a részt venni kívánó gyermekeket és felnőtteket, hogy előre jelentkezzenek az
Alapítvány tagjainál,

Édes méreg: aszpartam

Molnár Mária

Energiatakarékos izzócsere program

Alapítványunk várja azon időskorú, nagycsaládos illetve fogyatékkal élő személyek jelentkezését, akik szeretnének részt venni az izzócsere programban.
További információ:www.kvmm.hu

Kedves Marcipán!

Bató Bernadett

A berényi Jóska!

E.B.L.A.

Búbos banka

Fostos bugybóka.
otthonát bemocskítani.

Lepcses madár.

nem átalja saját
lepcses

szurtos

fut-fut.

(...tavaly egy
ornitológus barátommal 8 napig a Kis-Balatonban vendégeskedtem. (...) Nádkunyhóban laktunk, nádágyon aludtunk, a kunyhót megosztottuk egy búbos banka párral, akik szintén ott
fészkeltek a tetőben.
Futó Elemér

Sub rosa dictum

Martin Valentino

Erdőben

Czimbalek Andrea

Horoszkóp
Kos:

Oroszlán:
Bika:

Bak:

Rák:

Halak:

Skorpió:

Ikrek:

Szűz:

Mérleg:
Vízöntő:

Nyilas:
Forrás: Internet, Kristófné Ifi Jarmila

Galéria

Svéninger Dóra: NICI Bárány

A balatonberényi
gyógyszertár új
nyitvatartási rendje

Marton Barnabás

Vi c c e k

www.vicckiraly.hu
Olvasóinktól beérkezett kérésekre való tekintettel kérjük a cikkek küldőit, hogy
amennyiben nem a saját írásukat küldik be, a forrást szíveskedjenek feltüntetni.
Köszönjük azoknak, akik ezt eddig is megtették.

