
Elballagtak a nyolcadikos diákok

Véget ért a 2013/204-es tanév, az 
ilyenkor szokásos ballagással búc-
súztak el iskolájuktól a nyolcadik 
osztályosok. A diákokat Pénzváltó 
István igazgató bocsátotta útjukra, 
hogy szeptemberben már egy magas-
abb oktatási rendszerben fejlesszék 
tudásukat.

Az intézmény vezetője először a 
szülőkhöz szólt. - Én nagyon szeretek 
olyan közegben lenni, ahol mindenki 
örül. Ez az ünnep lényege. És bizony 
mostanában igen csak szükségünk van 
ünnepre, felemelő pillanatokra, amik 
a felszínen tartják az iskolát – mondta 

ünnepi beszédében Pénzváltó István. 
Itt azért mindig kiderül, hogy az isko-
la valóban szinte mindenki közügye. 
Rengeteg embert kell, hogy érdekeljen, 
hova jár gyermeke, testvére, unoká-
ja, rokona, barátja, ismerőse. Kell, 
hogy tudja, hol, milyen körülmények 
között, mit és hogyan tanítanak neki. 
Azt hiszem, a mi iskolánk nyugodtan 
kiállhat Önök elé több mint 30 éves 
pályafutásom legrosszabb tanéve után 
is. Hogy ezt ma még elmondhas-
sam, elévülhetetlen érdemei vannak 
kollégáimnak, akik becsülettel tet-
ték a dolgukat. Hogy minden, amire 

eddig büszkék voltunk megmarad-
hasson, abban nem kisebb az érdeme 
azon szülőknek sem, akik mellénk 
álltak. Az utóbbi hónapokban szinte 
abból a forrásból élünk, amit a szülők 
önzetlen munkájukkal előteremtettek. 
Ez az egyik legméltóbb alkalom, hogy 
megköszönjük áldozatos munkáju-
kat. A virágcsokor jelképes, azt most 
két ballagó diák szülőjének adom 
át, Lengyel Csillának és Kormosné 
Lengyel Mónikának. A virágcsokor 
jelképes, a köszönet viszont rajtuk 
keresztül mindenkié, aki azt megér-
demli. (Folytatás a 3. oldalon)
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2. oldal

November végéig megépül a kerék-
párút

A Magyar Állam tulajdonában lévő 
földterületek kisajátításának elhúzó-
dása miatt szükségessé vált a44-es 
főút mellett épülő kerékpárút támo-
gatói szerződés, valamint a kivite-
lező Mega-Sped Kft-vel megkötött 
kivitelezői szerződés módosítása. A 
támogatási szerződést 2014. december 
31-re módosították, míg a kivitelezői 
szerződésben a munkálatok befejezé-
sének időpontja 2014. november 30-ra 
módosult.

Kicserélték az ablakokat
Tóthné Nagy Ilona kérelemmel for-

dult az önkormányzathoz. Kérelmében 
leírta, hogy az Iskola u. 2. szám alat-
ti önkormányzati szolgálati lakás – 
melynek bérlője – ablakainak állaga 
rettenetesen megromlott. Az ablakok 
elkorhadtak, mozogtak. A hivatal is 
felmérte az ablakok állapotát és alá-
támasztotta, hogy cserére szorulnak. 
Tóthné Nagy Ilona saját költségén 
– 198 ezer forint – az ablakok cseréjét 
elvégeztette. Azzal a kéréssel fordult 
az önkormányzat felé, hogy az abla-
kok bekerülési költségének megfelelő 
összeg erejéig ne kelljen lakásbérleti 
díjat fizetnie. A képviselő-testület hoz-
zájárult a kéréshez, így Tóthné Nagy 
Ilona az ablakok bekerülési költségé-
nek megfelelő összeg erejéig, a lakás-
bérleti díj megfizetése alól mentesül.

Lakó-konténert vásárolnak
A korábbi testületi ülésen a kép-

viselők hozzájárultak ahhoz, hogy 
Miklós György és felesége részére 1 
millió forint összegben lakó-konténert 
vásároljon az önkormányzat, lakás-
helyzetük megoldására. A hivatal utá-
najárt a lehetőségeknek. Egy használt 

lakó-konténert, mely a vizesblokkot is 
tartalmazza, egymillió háromszázezer 
forintért, plusz Áfa összegért lehetne 
megvásárolni, melyet 45 ezer forint-
szállítási díjért hoznának el. Zayzon 
Jenőné jegyző tárgyalást folytatott 
Miklós Györgyékkel, akik aláírták a 
beleegyező nyilatkozatot, hogy elfo-
gadják a lakó-konténert, melyet hasz-
nálatba kapnak az önkormányzattól. A 
képviselő-testület döntött arról, hogy 
az önkormányzat 1,3 millió forintért 
megvásárolhatja a lakó-konténert, amit 
Miklós Györgyék használhatnak.

Tiszteletdíj a szervezőknek
A falukarácsony ünnepségének 

megszervezője Almási Barbara óvoda-
vezető volt, akinek ifj. Varga Imre és 
Horváthné Dékány Judit voltak a segí-
tői. Pap Sándor polgármester azt java-
solta a testületnek, hogy az elvégzett 
munkáért, Almási Barbarának negy-
venezer forintot, ifj. Varga Imre és 
Horváthné Dékány Judit részre pedig 
húsz-húszezer forint tiszteletdíjat biz-
tosítsanak az általános tartalék terhére. 
A képviselők elfogadták a polgármes-
ter javaslatát.

Buszöblöt és parkolót alakítanak ki
A polgármesteri hivatal előtt busz-

öblöt és parkolót fognak kialakítani. 
A buszöböl kialakítására a terveket 
már több évvel ezelőtt elkészíttet-
te az önkormányzat és pályázatot is 
benyújtott, de nem nyert. Korábban 
szó esett a hivatal előtt lévő két parko-
ló kialakításáról is. A tervek alapján az 
önkormányzat árajánlatot kért mind-
két terület megvalósítására. A Mega-
Sped Kft., akik a kerékpárutat készí-
tik, adták a legkedvezőbb ajánlatot. A 
buszöböl megvalósítására 1.632.618 
forintos árajánlatot adtak, mely térkő 

burkolattal lenne elkészítve, vízzáró 
réteg kialakításával. A hivatal Dózsa 
György utca felőli részén lévő parkolót 
kavicságy kialakításával oldanák meg, 
melynek bekerülési költsége 84.433 
forint. A a hivatal Iskola utca felőli 
részén lévő parkoló rácsos betonele-
mekkel és kaviccsal kerülne kiala-
kításra, ennek a bekerülési költsége 
2.569.101 forint. A három beruházás 
összköltsége 4.286.152 forint lesz. A 
képviselők elfogadták az előterjesz-
tést.

Jutalom a több évtizedes munkáért
Pénzváltó István a Buzás János 

Általános Iskola igazgatója évtizedek 
óta közreműködik az állami és községi 
ünnepségek, rendezvények megszer-
vezésében. Pap Sándor polgármester 
azt javasolta a képviselő-testületnek, 
hogy a több évtizeden keresztül a 
közösség érdekében végzett színvo-
nalas munkájáért nettó 100 ezer forint 
tiszteletdíjban részesüljön. A képvise-
lők egyet értettek a javaslattal.

Árkot kell ásni a nagy eső miatt
Az egyebek napirendi pont kere-

tében Vas Ildikó azt kérte, hogy a 
temetőben a magasra nőtt gazt a vállal-
kozó vágassa le. Túri István a lakosság 
kérését tolmácsolta, mely szerint a 
Béke utca jobboldalán árkot kellene 
kialakítani, mert nagyobb esőzés ese-
tén nagyon nagy a víz, ami meg is áll. 
Kiss Ferenc szerint hasonló probléma 
van a Tavasz utcában is. A nagy esőzés 
után három ház pincéjét is elöntötte a 
víz. Pap Sándor polgármester válaszá-
ban elmondta, hogy a problémát akkor 
lehet orvosolni, amikor a kerékpárút 
építése újból elkezdődik, és itt lesz-
nek a nagygépek, melyekkel az árkok 
kialakíthatók.

A testületi ülésről jelentjük
NyárlõriNci hírmoNdó

Ügyfélfogadási szünet
Július 1-je 2001-től a köztisztviselők, 2011-től  már a kor-
mánytisztviselők napja is, amely munkaszüneti nap, így a 
megyei és fővárosi kormányhivatalok által fenntartott ok-
mányirodák, kormányablakok és a szakigazgatási szervek 
ügyfélszolgálatai 2014. július 1-jén zárva tartanak.
Az ügyfelek megértését köszönjük.

(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Bejutott az országos döntőbe
Május 24-én Keszthelyen tartották a nyugdíjasok Ki mit 
tud versenyének országos középdöntőjét, ahol Fekete Atti-
la is részt vett könnyűzenei kategóriában. A látássérült ver-
senyző értesítést kapott arról, hogy bejutott a döntőbe is, 
amit szintén Keszthelyen rendeznek, szabadtéri színpadon 
június 28-án. Attila nagyon készül, Kecskemét főterén, az 
Esély nap keretében is fellépett.



                                             3. oldal

Tisztelt Nyárlőrinci Lakosok!
Nyárlőrinc településre megállapított 

nettó 350 Ft/m3 összegű csatornaszolgáltatá-
si díjra vonatkozóan több lakossági észrevé-
tel, kifogás érkezett a környező települések 
díjaival összehasonlítva a nyárlőrinci díj 
jóval magasabb összege miatt. 

Megértve a nyárlőrinci lakosok prob-
lémáját levélben tájékoztatást kértem a 
Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.-től 
arra vonatkozóan, hogy miért ilyen magas 
a csatornadíj. A Vezérigazgató Úr válaszát 
a településre megállapított csatornaszolgál-
tatási díjak vonatkozásában közzéteszem:

„A Magyar Energetikai és Közmű-sza-
bályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 
által Nyárlőrinc településre megállapított 
csatornaszolgáltatási díjak vonatkozásában 
Társaságunknak címzett levelére az aláb-
biak szerint válaszolunk.

Mint arról a személyes egyeztetésen 
is tájékoztattuk Önt, a 2011. évi CCIX. 
törvény (továbbiakban: Vksztv. ) 76. § (3) 
bekezdésben foglaltak alapján azon tel-
epülés esetében, ahol víziközművet hely-
eznek üzembe, amelynek eredményeként 
addig nem nyújtott víziközmű-szolgálatatás 
kerül bevezetésre, a szolgáltatási díjat a 
Hivatal a Nemzeti Fejlesztési Miniszterrel 
egyetértésben állapítja meg. A víziközmű-

szolgáltatónak feladata az, hogy a díj meg-
állapítására vonatkozó kérelmében szereplő 
adatokat részletesen és teljeskörűen alátá-
massza. Tekintettel arra, hogy a BÁCSVÍZ 
Zrt. a szolgáltatási díjra vonatkozó 
kérelmében eleget tett adatszolgáltatási 
kötelezettségének és a Hivatal által kért 
hiánypótlásokat is teljesítette, az arra 
kijelölt hatóság szakmailag megalapozott 
módon állapította meg a tarifákat, melyeket 
Társaságunk a szokásos módon közzétett.

Megértjük a nyárlőrinci lakosság 
értetlenkedését, amikor a megállapított díjat 
a környező települések tarifáihoz képest 
magasnak találja. Fontos azonban megem-
líteni, hogy a többi településen alkalmazott 
összegek 2007-es árakon alapulnak, amely-
ek a BÁCSVÍZ Zrt. közgyűlése által elfoga-
dott indexálási módszerek alapján kerültek 
meghatározásra egészen a 2011. évig. 

2011 decemberében a Vksztv. a díjakat 
befagyasztotta, a bruttó összegeket 2012-
ben 4,2%-kal lehetett emelni. 2013-ban nem 
volt lehetőség a díjak változtatására, 2013. 
július 1-től pedig 10%-kal csökkenteni kel-
lett a lakossági tarifákat. E felsorolt hatások 
mind hozzájárultak ahhoz, hogy a települési 
díjak között ilyen mértékű különbségek 
alakultak ki. 

Társaságunk cégvezetése a levelében 

leírt felvetést minden aspektusból megvizs-
gálta, és akként döntött, hogy a kiközölt díjak 
közül a lakossági felhasználók fogyasztással 
arányos díja vonatkozásában a megállapított 
nettó 350 Ft/m3 összeg helyett 315 Ft/m3 
tarifát alkalmaz, a többi díjelem változatlan 
összegben történő fenntartása mellett, a 
rendkívüli leolvasásoktól kezdődően. A 315 
Ft/m3-es díj megegyezik a KEOP pályá-
zathoz készült költség-haszonelemzésben 
jelölt összeggel. Továbbá pontosan 10%-kal 
alacsonyabb a Hivatal által megállapított 
díjnál, így ezzel a lépéssel a nyárlőrinci 
lakosság is a rezsicsökkentésnek megfelelő 
mértékű kedvezményben részesül.

Bízunk benne, hogy ajánlatunkat 
elfogadhatónak találják.”

Megszeretném jegyezni, hogy a szen-
nyvíztisztító telep átadása 2014. február 
3-án megtörtént és a lakosság 3 és fél 
hónapon keresztül nem fizetett a szolgál-
tatásért, így ha egész évre kivetítjük a csa-
tornadíjat, akkor ezzel a fizetési megoldással 
kedvezőbb helyzetbe kerültek a nyárlőrinci 
lakosok, mint a környező települések lakói.

2015. január 1-étől a Bácsvíz Zrt. 
Tiszakécskei Üzemmérnöksége szolgál-
tatási területen egységes csatornadíj lesz 
megállapítva. Nyárlőrinc településen a csa-
tornaszolgáltatási díj közzétételéről a helyi 
újságban és a honlapon is gondoskodom.

Pap Sándor polgármester

NyárlõriNci hírmoNdó

Lakossági tájékoztató

Folytatás az első oldalról.
Ezt követően a búcsúzó nyolcadik 

osztályos tanulóknak mondott néhány 
mondatot. - Bizony, nagyon sokat gon-
dolkoztam melyik veletek kapcsolatos 
emlékem legyen a beszéd vezérfonala. 
Esetleg csak annyit mondjak, mint ti 
szoktatok földrajz órákon? Akkor meg-
lehetősen rövid lenne ez a beszéd. Vagy 
legegyszerűbb lenne nekem is elővenni 
egy puskát, egy régi szöveget koppin-
tani. Akkor meg nem érnétek vele sem-
mit, mert nem ismernétek magatokra. 
Gondoltam, felolvashatnám a listát, mi 
mindent követtetek el ebben a tanévben. 
Ez elég hosszú és tartalmas is lenne. De 
nem vagyok gonosz, mert miért pont ezen 
a szép napon tudnák meg a szülők, hogy 
ki törte össze a csocsó üvegét, a falon a 
tükröt, ki szakította le az ajtót, ki törte ki 
a pad lábát, kiknek a súlyát nem bírta a 
tanári szék, kinek a lábnyomát őrzi a fal és 
ki készített freskót almacsutkával!? Nem 
árulkodok, hogy kik szökdöstek el a tanu-
lószobáról. Azt meg még én sem tudom, 
kinek a jóvoltából repült a fizikaszertár 

kulcsa az utcára. Gondoltam azt is, elmél-
kedést írok arról, vajon hogyan tudott ez 
az osztály az iskola falain kívül szinte 
bármilyen programon példás magatartás 
tanúsítani, mikor idebent ez ritkábban 
sikerült. Felmerült bennem az is, hogy 
mindegyiktekről egyénként írok néhány 
sort. Aztán ahogy szedegettem össze a 
gondolatokat, kiderült, ha mindenkiről 
egyénileg megírom, hogy segítőkész, 
udvarias, jól focizik, lábtoll-labda bajnok, 
kitűnő tanuló vagy szerény és szorgal-
mas, akkor oda az osztály imidzse. Még 
a kollégák azt gondolják, én hantázok, 
mert ők bizony gyakran gyomorgörccsel 
mentek órára. Sőt, emlékeztek, egyszer 
még a felbőszült anyukáknak is segíteni 
kellett rendet tenni köztetek. Akkor hát 
hol is az igazság? Odakint, vagy idebent. 
Az összetört padban, vagy a győztes 
meccsben? Az önzetlen segítségben, vagy 
a lábnyomban a falon? Kérlek benneteket, 
ha innen tovább álltok, a legjobb énete-
ket vigyétek magatokkal, hogy a többi 
nyárlőrinci diák olyan elődök nyomdo-
kaiba léphessen, amilyenben nektek volt 

részetek. És hogy ezt mennyire komolyan 
gondolom, csak nektek, csak ennek a 8. 
osztálynak írtam útravalót. Nem akarok 
méltónak tűnni ez előttem idézettekhez, 
csak a ti kedvetekért versbe szedtem gon-
dolataimat. 
Az a sok nagy ember, kit ma most idéz-
tek, és aki bennetek eddig itt oktatott, 
egykoron mindegyik egy padot koptatott.
De nem ám a parkban az árnyas fák alatt, 
Nem is a könyvtárban ülve a gép előtt, 
tanult és dolgozott délután, délelőtt.
Örökül meghagyni valamit majd másra, 
fáradságos munka, tenni is kell érte. 
Példájuk mutatja, mindenképp megérte.
Elején vagy most még a fárasztó útnak. 
Vezéreljen a sors vagy maga az isten, 
előbb-utóbb rájössz: rajtad múlik minden.
Elballagsz vagy kullogsz? Gondold át jövő-
det!
Mindig csak előre, emelt fővel menni. 
Ismerd meg az érzést: jó elsőnek lenni!
Köztetek jövőre az idei mondást, 
- mit a Zsolti mondott - senki ne idézze: 
"Nem nyertünk meg semmit, basszus az 
idén se."                        Pénzváltó István

Elballagtak a nyolcadikos diákok



Negyed századon keresztül vezette 
az általános iskolát Pénzváltó István. 
Június 18-án utoljára zárta be a 
tanévet.

A Buzás János Általános Iskola 
a Lakiteleki Eötvös Általános Iskola 
tagintézményeként működik már hét 
éve. Korábban önálló intézményként 
tevékenykedett. Az iskolát huszonöt éven 
keresztül Pénzváltó István vezette. Nem 
ment nyugdíjba, még sem akar tovább 
igazgató lenni. Amióta a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ alá tar-
tozik az oktatási intézmény, azóta csak 
bosszankodik. Ezért is nem adta be 
újabb igazgatói pályázatát. – Jól sik-
erült a mostani tanév is, de nem vagy-
unk elégedettek. Remélem, hogy sem a 
szülők, sem pedig a gyerekek nem sokat 
tapasztaltak mindebből. Amit eltervez-
tünk, azt majd nem mindet teljesítet-
tük. Majd nem olyan jól sikerültek a 
dolgaink mint eddig, de azért vagyunk 
teljesen elégedettek. Bizonytalanságban 
éltünk és dolgoztunk, én pedig ezt a 
bizonytalanságot nem tudom felvállalni 
tovább. Ugyan olyan bizonytalanságban 
maradtunk most az év végén is, mint 
amilyen bizonytalanságban elkezdtük 
a tanévet – mondta leköszönő igazgató. 
Szomorú ezt mondani, de ez a tény. 
Nem mi tehetünk róla, mi becsület-
tel helytálltunk. Szülői segítség nélkül 
sok mindent nem tudtunk volna meg-
valósítani, továbbiakban is számítunk 
a segítségükre, mert úgy néz ki, hogy 
szükség lesz rá. Nekem az volt többek 
között a feladatom, hogy biztosítsam 
azt a légkört, azokat a feltételeket, hogy 

az iskola eredményesen és jól dolgo-
zhasson és a nyárlőrinci gyerekek ne 
legyenek kevesebbek a városi iskolák 
tanulóinál. Úgy gondolom, hogy meg-
tettem a magamét. Huszonöt év után 
az utolsó tanévet zárom be. Az, hogy 
mi lesz a jövőben, ki fogja megny-
itni az új tanévet, még nem lehet tudni, 
ami szintén a bizonytalanságra utal. 
Pénzváltó István ezt követően jutal-
makat adott át azoknak a tanulóknak, 
akik kitűnő eredménnyel fejezték be 
a tanévet. Ők a következők: 1.a  osz-
tály: Pádár Zétény, Rimóczi Lili. 1.b 
osztály: György Gréta. 2. osztály: Erki 
Lara, Jokhel Mónika Lili, Kuruczlaki 
Réka, Kovács Aliz. 3. osztály: Palatinus 
Zalán,  Rimóczi Hédi, Szakács Kálmán, 
4.a osztály: Kiss Brigitta, Kunsági 
Gréta. 4.b osztály: Csille Kevin. 5. 
osztály: Bőszén Fanni, Golovics Aliz. 
6. osztály: Horváth Balázs. 8. osz-

tály: Golovics Lilla, Matúz Lóránt. 
Róluk példát lehet venni. Azt kívánta 
a gyerekek sokat menjenek a szabad-
ba, játszanak, horgásszanak, sok időt 
töltsenek el szüleikkel, barátaikkal, és 
felejtsék el a számítógépet. Ezekkel a 
gondolatokkal zárta be a 2013/2014-es 
tanévet Pénzváltó István.

 
Olajos István az Eötvös iskola 

igazgatója is arról beszélt, hogy nem 
volt könnyű a mostani tanév, mert nem 
ők szabták a feltételeket. A felülről 
jövő utasításokat végre kellett hajtani, 
de talpon tudtak maradni Nyárlőrincen 
és Lakiteleken is. Huszonöt évet 
eltölteni valaminek az élén rendkívül 
felelősségteljes feladat. Pénzváltó István 
iskolateremtő, iskolaépítő pedagógus, 
igazgató. Egy gazdag, eredményes, 
sikeres, mindenki által megbecsült, 
negyedszázados munka után búcsúzunk 
el igazgatóként egymástól. Pénzváltó 
Istvánt nem választották volna meg 
öt alkalommal is igazgatónak, ha nem 
érdemelte volna meg.  25 év egyn-
egyed század, egy generáció - mondta. 
Sokaknak könny szökött a szemében 
Olajos István beszéde után. Az, hogy ki 
fogja irányítani tovább a Buzás János 
iskolát, még nem lehet tudni, mert a 
kiírt igazgatói pályázatra senki sem 
jelentkezett. Az évzárón az első osztá-
lyosok adtak műsort, majd a leköszönő 
igazgató a kitűnő tanulóknak jutalmat 
adott át. Pénzváltó Istvánt Pap Sándor 
polgármester és a szülői munkaközösség 
tagjai is köszöntötték és ajándékot adtak 
át neki.
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Huszonöt év után az utolsó tanévet zárta be Pénzváltó István
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Hatszáz gyerek vett részt az Eötvös-napon
Minden tanév utolsó hetének val-

amelyik napján a lakiteleki Eötvös 
iskola megrendezi az Eötvös-napot. 
Addig, míg korábban minden évben 
más helyszínt választottak a tanulók 
kikapcsolódásra,  egy ideje már a 
Tősfűrdő ad helyet a gyerekek szóra-
kozásának.

Az Eötvös iskolába nem csak lak-
iteleki, de tiszaugi gyerekek is járnak, 
tagintézménye pedig Nyárlőrincen 
működik. Így közel hatszáz diák 
élvezte a nyári meleget, a vizet és a 
különböző versenyeket a Tősfürdőben. 
Nagy sikere volt a rendőrségi bemu-
tatónak. A diákok szívesen ültek bele a 
rendőrségi autóba. Azt is kipróbálták, 
milyen is a bilincs, amit az őrizetesek 
kezére tesznek. Aki akarta, attól 
kéznyomatot is vettek, amitől fekete 
színű lett a kezük. Azzal is játszot-
tak, hogy az így megfestet kezüket 
egymás csupasz testére nyomták, és 
persze ott maradt a kéznyomatuk. A 
helyi önkéntes tűzoltók autójának is 
nagy sikere volt. Főleg akkor, mikor a 

sugárcsővel lehetett locsolni. Nem sok 
kellett ahhoz, hogy a tanulók ott legy-
enek a vízsugár előtt. Ez is jó mókának 
tűnt, mint az is, amikor megszólaltat-
ták a rendőr- és tűzoltóautók szirénái. 
A községben nem tudták, hogy milyen 
baleset történhetett, hogy olyan sűrűn 
szólnak a szirénák. Természetesen a 
medencékben is sokan lubickoltak és 

a játékokban is részt vettek az osztá-
lyok. Ebédre a Laki Konyha Kft. által 
készített rizseshúst és meggyet kaptak 
a diákok. Utána folytatódhatott tovább 
a játék és lubickolás. A nyárlőrinci 
és tiszaugi gyerekeket busszal vitték 
haza, a helybéli diákok pedig gyalog 
mentek haza.

Sz.T.

Szemetet szedett az ifjúság

Az önkormányzat támogatásával 
a művelődési ház és az Integrált 
Közösségi és Szolgáltató Tér jún-
ius 3-án délelőtt szemétszedési akciót 

tartott az ifjúság bevonásával. A 
közösségépítési és közösségi szel-
lem erősítés célzatú ifjúsági pro-
gramban a fiatalok végigjárták a falu 

számtalan részét és a lehető legtöbb 
szemetet próbálták összegyűjteni. 
Természetesen a fiatalokat az 
IKSZT munkatársai, közmunkások 
is elkísérték és ők is részt vettek a 
szemét összegyűjtésében.

Többek között a focipálya, a piac, a 
vasútállomás, a bekötőút, a temető és a 
központ parkjai, valamint a templom-
rom és számtalan utca is megszabadult 
az oda nem illő, gondatlanul elszórt 
szeméttől, cigarettacsikkektől. Még 
autógumi is horogra akadt a fiatalság 
gondos munkájának köszönhetően.

A program végeztével több zsáknyi 
szemét gyűlt össze a fiatalok seg-
ítségével, amely megfelelő módon 
elszállításra került és többet nem 
okoz gondot Nyárlőrinc környékén. 
Reméljük a közeljövőben nem lesz 
szükség hasonló programokra, mert 
bizonyára mindenki tisztán fogja tar-
tani a falu nevezettességeit, értékeit és 
útjait. J. Á.
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Infarktusa után kezdett el festeni
Kiskunfélegyházát elhagyjuk Bugac 

irányába. Az eső rákezd, eddig csak sze-
merkélt. Átláthatatlanná válik a szélvé-
dő. A körforgalom előtt várakozik egy 
lila kis autó. Bekapcsolom az irányjel-
zőt, azonnal veszi az adást, indít. Dol-
gozik rendesen az ablaktörlőlapát és 
megállapítom, a hölgy dinamikusan ve-
zet. Néhány perc múlva megérkezünk 
egy kis utcácskába a puszta közepén. A 
kapu nyitva vár, hogy beálljak, legyen a 
vendég is kerítésen belül. Esernyő alól 
vagyok kénytelen szemügyre venni, a 
hely ahová érkeztünk egy kis mesebiro-
dalom. Fiatal fák, örökzöldek, sövény, 
bokrok, virágok, kerti lámpák és szob-
rok, tökéletesebb helyszínt Andersen 
vagy a Grimm-fivérek sem álmodhattak 
volna. Parányi mesés zöldövezet, s lám 
az esőcseppek mossák még üdébbre. 
Benn a házban folytatódik a varázsla-
tos meglepetések sora. Vendéglátóm 
Kővágó Marika utánozhatatlan festő 
és valóságos konyhatündér. Nemcsak a 
színekkel, az ízekkel is remekül bánik. 
Boszorkánykonyhájából - amit vagy fél 
tucat kis boszorkány díszít - pillanatok 
alatt emlékezetes ízű, extra adag feltét-
tel készült giroszt varázsol elénk. Édes 
és sós finom falatkák, üdítők, nassolni-
való, gyümölcstál gyümölcsszobrokkal. 
Erre nem számítottunk. Fejedelmi ven-
déglátásban van részünk.

- Marika, hogy kezdődött a pályád?
- Hogyan kezdődött a pályám, az 

életem? Szegény sorban. A szüleim a 
hagyományos női szerepet szánták ne-
kem. Elvégeztem az általános iskolát, 
emlékszem, egy szombati napon volt 
a ballagás és hétfőn mentem dolgozni 
a Szikrai ÁG Dankóné féle brigádjá-
ba. Ez egy szőlőmunkás brigád volt, 
kemény fizikai munkát kellett végezni. 
A falutól 4-5 km-re lévő szőlőkbe gya-
log kellett kijárni. A fiatal lányoktól is 
ugyanazt a teljesítményt várták, mint 
ahogy az asszonyok dolgoztak. Sokszor 
alkonyatig, sötétedésig kinn kellett ma-
radjak egyedül, így tudtam csak a sort 
befejezni. Tavasszal a szőlőmetszés kü-
lönösen nehéz munka volt, előfordult, 
hogy édesapám kijött és segített. Ennek 
hála Isten hamar vége lett, Kecskemé-
ten a Konzervgyárban kezdtem dolgoz-
ni. Később visszajöttem az Állami Gaz-
daságba, a borászatra targoncásként. 
Idő közben különböző tanfolyamokat 

végeztem el, majd ismét Kecskeméten a 
RÖVIKÖT-nél helyezkedtem el szám-
lázó raktárosként.

- Meddig éltél Nyárlőrincen?
- 1975-ig, házasságkötésemig, illet-

ve 1979-ben költöztem Kunszállásra 
végleg. Férjemmel itt telepedtünk le, 
három gyermekem született. Akkoriban 
házi szociális gondozónként dolgoztam, 
bedolgozó munkát vállaltam, barackost 
műveltünk és zöldséget termesztettünk. 
Jelenlegi lakóhelyemen 2005 óta élek. 
Egy elhanyagolt, téliesített hobbyból 
alakítottam ki. A családi vállalkozásban 
lévő Beálló Büfében dolgozom. Festés 
mellett másik kedvenc elfoglaltságom a 
növények és az állatok. Vagyis minden, 
ami él. Házi állataim - gyöngy, kacsa, 
tyúk, vietnámi malac - mind párban 
vannak.

- Hogy jött a festés? Hogy kezdő-
dött?

- Mint a legtöbb művésznek nekem 
is megvan a szenvedéstörténetem. Egy 
infarktus 1995-ben. Lánykoromban ta-
lán hímeztem egy keveset, de soha nem 
rajzoltam vagy festettem. Sőt úgy em-
lékszem, az iskolában sem tudtam jól 
rajzolni. Egy epegörcsnek tűnő rosszul-
létem volt, ami elhúzódott és sehogyan 
sem akart enyhülni. Már túl voltam a 
háziorvosi viziten, és a doktor rám bíz-
ta, ha úgy érzem, menjek kórházi ügye-
letre. A rosszullét már meglehetősen 
kimerített, és még mindig a görcsoldó 
injekció hatását várva egy indulásra 
késztető hangra lettem figyelmes. Ez 
még egyszer ismétlődött, ekkor kértem 
a férjemet, azonnal vigyen Kiskunfél-
egyházára. Szerencsére kardiológus 
volt ügyeletben. Többszörös újraélesz-
tés után dr. Nyúzó Bálint tette fel az 
első kérdéseket nekem. Betegségem 
alatt végig tapasztaltam Isten közelsé-
gét. Őrangyalom három napig el sem 
mozdult az ágyam mellől. Három nap 
múlva éreztem, hogy jobban leszek. 
Két hét kórházi tartózkodás után hosszú 
lábadozás következett. Lassan, fokoza-
tosan nyertem erőmet vissza. Mindig 
rendkívül tevékeny életet éltem, és na-
gyon bántott, hogy nem tudok dolgoz-
ni. Szervezetem lassan regenerálódott, 
de lelkileg mélyrepülésben voltam. 
Önpusztító gondolatok foglalkoztat-
tak. Egy nap, késő délután kislányom 
rajzlapokat és vízfestéket hozott haza. 

Elkértem tőle és a konyhaasztalon el-
kezdtem festegetni. Spontán ecsetvo-
nások voltak. Az idő elrepült, a gyere-
kek megvacsoráztak, aludni mentek, és 
ebből nem vettem észre semmit. A kép 
elkészült, egy A4-es hegyvidéki táj, és 
én ez alatt teljesen kiléptem a világból. 
Ez az! - gondoltam, ezt fogom csinálni, 
ez teljesen kikapcsol.

- Hogyan jutottál papírtól a vászo-
nig?

- Egyszer bejött Oláh Mara naiv fes-
tő a kocsmába, ahol dolgoztam. Meg-
nézte a képeimet és biztatott, próbáljam 
meg olajfestékkel. Ez kicsit komolyabb 
beruházást igényelt, anyagokat, eszkö-
zöket kellett vásárolnom. Szakítottam 
a dohányzással. Amikor húsz kép el-
készült, a kiskunfélegyházi kórházban 
rendeztem első kiállításomat : „A ci-
garettám árán” címmel, 1998-ban. Egy 
nővér segített nekem lebonyolítani, ez 
is a rehabilitációm része volt.

- Mi volt a folytatás?
- Festés és kiállítások következtek. 

Kiskunfélegyháza Szakmaközi Művelő-
dési Ház, Lakitelek Népfőiskola (1998) 
Naiv Művészek Múzeuma Kecskemét, 
Budapest (2000) Nyárlőrinc (2001) 
Jászszentlászló (2002) Izsák, Szombat-
hely. Dr. Bánszky Pál művészettörté-
nész, a Naiv Művészeti Múzeum igaz-
gatója méltatta munkáimat. A budapesti 
kiállítások az Országos Naiv Művészek 
Egyesületének szervezésében történ-
tek. A Magyar Művelődési Intézet által 
2000-ben kiadott Amator Atrium anto-
lógiába megjelent a Válás című képem. 
Cikkezni kezdtek rólam, a helyi újsá-
gokban, Vasárnapi Hírekben, Nők Lap-
jában, Tina magazinban. Megkeresett a 
Kiskun TV, Bertalan Adél a TV2-höz 
belépőriportját velem készítette. Kül-
földi meghívásokat kaptam Franciaor-
szágba, Németországba, Angliába, ami-
ket le kellett mondanom, mert utazni és 
a képeket utaztatni nem tudtam.
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- Nem adsz el képeket?
- Nem igazán szeretném. Szeretem 

magam körül tudni őket. A Kiskun Mú-
zeum és a Kecskeméti Naiv Művészek 
Múzeuma vásárolt hét képet tőlem. 
Ajándékba és jótékony célra sokat fel-
ajánlottam. A Dadogós Gyermekekért 
Alapítványnak, árvízkárosultak javá-
ra, betegekért, a félegyházi kórháznak, 
templomoknak, iskoláknak, a Naiv 
Művészek Egyesületének, a fallóskúti 
szűzanya-kápolnába, még Ausztráli-
ába is ajándékoztam képet. Jó tíz éve 
történt, a kunszállási művelődési ház 
felújításáért jótékonysági bált rendez-
tek. Egy kb. 30x60-as virágcsendéletet 
küldtem, kísérőlevéllel, hogy a kikiál-
tási ár 10.000 Ft-ról indul. A kép végül 
360.000-ért kelt el. A festmények árát 
nem igazán tudnám meghatározni, esz-
mei értékük nagy, és nem szívesen vál-
nék meg tőlük.

- Hogyan festesz? Szívvel vagy ész-
szel?

- Legtöbb képem nem tudatosan ké-
szül. Ösztönösen jönnek, nagyon mély-
ről, a tudatalattiból. Látok egy képet, 
látok egy dimenziót - ami sokszor lehet 
egy hangulati hatás - és azt festem meg. 
Máskor fogom az ecsetet és csak úgy 
elkezdek a színekkel játszani. Festés 
közben álmodom, látom meg, a tartal-
mat, formát a színekhez. Nagyon szere-
tem a felezős képeket. Elemi, ősi ellen-
tétpárokat egységbe foglalni: férfi-nő, 
öreg-fiatal, jó-rossz, boldogság-gyász, 
édes-keserű. A szem, a száj visszatérő 

motívum ezeken. Első képem, amivel 
igazán meg voltam elégedve szintén 
felezős. Egy 80x100-as olaj, vászon 
Ádám-Éva. Amerre csak járt, minde-
nütt nagy elismerést kapott. Egyik ked-
venc témám, legalább ötször festettem 
meg eddig. Csendéleteket is szívesen 
festek. Egy időben képekről rajzoltam 
portrékat. Gyermekeimet, Stahl Juditot, 
Dianát, Göncz Árpádot, a Vészhelyzet 
sztárjait.

- Úgy látom, a bibliai témájú képek 
egy külön részlegben foglalnak helyet.

- Igen, ez az én privát szentélyem. 
Gyermekkorom óta hívő embernek 
tartom magam, betegségem még csak 
közelebb vitt. Isten iránti szeretetből, 
hálából festem ezeket, illetve Isten a 
minden, mindenütt ott van, ott kell le-
gyen, az én képeimen is. Festettem 
utolsó vacsorát, Golgotát, Édent, tövis-
koszorút, Betlehemi utat, Jézusszívét, 
Szűzanyát gyönyörű fehér, narancs, 
azúr színekben.

- Mit üzensz az olvasóknak?
- Az én koromban már megszerez az 

ember néhány életbölcsességet. A me-
nekülés nem jó stratégia. A legnagyobb 
hibákat mindig akkor követjük el, ami-
kor menekülünk. Menekülés helyett 
megküzdés. Én sem tehettem másként. 
Szembe kellett néznem az infarktussal, 
tönkrement házasságommal, és újra fel-
építeni az életem. Ne ess kétségbe, ha 
a „kaszás meglódít”. Mert lehet, hogy 
mégse gondolja komolyan. Velem a leg-
jobb dolgok az infarktus után történtek. 

Jogosítványt szereztem, beutaztam fél 
Európát felnőtt gyermekeimmel, négy 
unokám született, festek, verseket írok, 
felerősödtek a megérzéseim, jóslás, 
álomfejtés képességét is felfedeztem 
magamban.

- Mi a legutóbbi alkotásod?
- Gyertyák. Én és egykori osztály-

társaim. 45 éves találkozóra készülök. 
Álljon itt még egy vers búcsúzóul.

Fohász

Édes, édes jó Istenem,
köszönöm, hogy van életem.
Édes, drága jó Istenem,
már megint kérnem kell.
Kérni, könyörögni, imádkozni Hozzád,
el ne hagyd rossz szolgád.
Vigyázd, szeresd,
óvd meg minden bűntől, bajtól,
szeretne még élni egészségben, csalá-
dostól.
Dolgom végeztével
könnyű szívvel megyek Hozzád.
Ott leszek melletted ha akarod,
szeretnék lenni a szolgád.
Csak addig,
addig várj még édes Istenem,
ne vedd el fiatalon az életem.
Szenvedni, örülni akarok még,
elmenni semmiképp.
Míg nem alkottam óriássá
újra a Te szent neved,
én édes, drága jó Istenem.

Nyúl Zsuzsanna

Látványos programok a falunapon
Minden évben pünkösd vasárnapján 

rendezik meg a községbana falunapot. 
Ezúttal is látványos programokkal várták 
az érdeklődőket. Sokan voltak kíváncsi-
ak arra, hogy a szervezők milyen új dol-
gokkal örvendeztetik meg a helybéliekt 
és a településre látogatókat. A program 
délután kezdődött a piactéren. Táncoltak 
az óvodások, iskolások, a nyugdíjas klub 
tagjai pedig énekükkel szórakoztatták a 
jelenlévőket. A nyugdíjas klub tagjai 
minden évben étel kóstolóra is várják a 
jelenlévőket. Ezúttal is lehetett kóstolni 
erős és „natúr” kőrözöttet, de egyéb fi-
nomságok is várták az „éhezőket”.  Ha-
gyomány az is, hogy ilyenkor meg lehet 
kóstolni a település legjobb borait. Jó 
borból ezúttal sem volt hiány. Tényleg a 
legjobbakat kínálták a termelők.
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Addig, míg zajlottak a programok, a 
bográcsokban finom ételeket főztek. A 
szervezők ugyanis főzőversenyt is hir-
dettek. Ahogy telt az idő, egyre többen 
érkeztek a piactérre.

Sokan voltak kíváncsiak a kutya 
bemutatóra. Az ember legjobb barátja 
a kutya, rengeteg gyakorlás után sok 
mindenre képes. Ezt láthatták a nézők 

is. Alig ért véget a bemutató a színpadra 
léptek a szentkirályi táncosok, akik évek 
óta színvonalas műsorral szórakoztatják 
az érdeklődőket. Ezúttal is olyan tánco-
kat mutattak be, amit még nem láthattak 
a nyárlőrinciek. Éppen ezért, a műso-
rukban többször átöltöztek, hogy minél 
látványosabb produkciót láthassanak a 
helybéliek. Jó hangulatot teremtettek, 
előadásukat hatalmas tapssal köszönték 
meg a nézők. A labdarúgó pálya, öltöző 
felőli részén a lakiteleki önkéntes tűzol-
tók várták az érdeklődőket. Leginkább 
a gyerekek voltak kíváncsiak a tűzoltó-
autóra és annak felszerelésére. A gye-
rekek felpróbálták a sisakokat és célba 
is lőhettek a fecskendővel. Az önkor-
mányzat jóvoltából három bográcsban 
főtt a marhapörkölt, amit Balla István 

és csapata készített. Nem volt egysze-
rű feladat a nagy hőségben a bográcsok 
mellett állni. Persze ők nem vettek részt 
a főzőversenyben, de az általuk készült 
ételből ettek a legtöbben. A zsűri nehéz 
helyzetben volt, amikor az ételeket kel-
lett minősíteni. Éppen ezért a második 
és a harmadik helyet nem tudták eldön-
teni. Első helyen végzett Balogh Viktor 
marhalábszár pörköltjével. Második lett 
Zoboki Zsuzsanna paprikás krumpli-
ja és Könyves Zoltán marha pörköltje. 
A harmadik helyet is megosztva kapta 
Golovicsné Mester Piroska gulyásleve-
se és Molnár Imola tárkonyos lencsele-
vese. A vacsora után az Erős Testvérek 
duó szórakoztatta a nézőket, majd pedig 
a Nomád zenekar húzta a talpalávalót 
hajnalig.

Kiemelt helyszín volt Nyárlőrinc
Első alkalommal május 30-án és 

31-én rendezték meg országos szinten 
a Magyar Régészet Napját. Számtalan 
nagyobb város és múzeum csatlakozott 
a két napos országos programsoroza-
thoz.

Bács-Kiskun megyében a fő szervező 
szerepet a Kecskeméti Katona József 
Múzeum vállalta magára. Elsődleges 
szerepet a Kecskeméten kívüli pro-
gramban pedig a nyárlőrinci templom-
rom kapott a múzeum választásának 
jóvoltából.

Az esemény előtt pár nappal Kriston 
Vízi József régész keresett meg ben-
nünket és Nyárlőrincre kiérkezve 
konzultáltunk az ide tervezett program-
ról. Kölcsönösen előnyösnek talált 
lehetőségeket és együttműködést mind-
két fél nagy örömmel vette. A falu 
megtekintése után Kriston Vízi József 
számtalan szórólapot, plakátot hagyott 
nálunk, amelyek révén tovább lehetett 
népszerűsíteni a programot és külön ki 
tudtuk jelölni a látogatók számára az 
útvonalat a templomromhoz.

Az érdeklődőd közönség számára 
számos közlekedési lehetőség lett 
felvázolva a könnyed idejutás érdek-
ben. Különösen izgalmas mód volt ezek 
közül egy Kecskemétről szervezett, 
minden korosztály számra nyitott, 
ingyenes biciklitúra. A Kecskemétről 
Nyárlőrincre induló túrát a Magyar 
Kerékpáros Klub Kecskeméti Területi 
Szervezete bonyolította le a Katona 

József Múzeummal együttműködve. A 
jelentkezők Cifrapalota elől indultak 
kilenc óra környékén és fél tizenkettő 
körül érkeztek meg Nyárlőrincre. A 
kerékpáros túra résztvevői a 44-es út 
helyett a helyi földutakon haladva, a 
vasútvonal nyomvonalát követve jutot-
tak el Nyárlőrincre.

A helyszínen Katona József 
Múzeum régésze, Székely György 
tartott előadást a templomromról. 
Korábban Székely György végezte a 
nyolcvanas, kilencvenes években a 
templom feltárási munkálatait hosszú 
éveken keresztül. Emellett a mostani 
felújítás folyamán kikerülő, a temp-

lom történetét és feltárását, illetve a 
régészeti tárgyakat bemutató tablókat is 
ő tervezte. Mindezen tapasztalat és tudás 
alapján nem volt számára probléma 
a bemutató megtartása. A részletes és 
érdekes beszámoló mindenki tetszését 
elnyerte és némi pihenő, fényképezés 
után a túrázok tovább indultak egy 
különleges élménnyel. Reméljük, hogy 
a közeljövőben még számtalan hasonló, 
országos hírű eseménynek lehet rész-
ese, kiemelt szereplője Nyárlőrinc és 
jó kapcsolataink tovább fognak épülni 
a Katona József Múzeummal, illetve a 
történelem és a régészet iránt érdeklődő 
turistákkal, közönséggel.             J. Á.
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Óvodai ballagás családi nappal
Rendhagyó módon ünnepelték meg 

Nyárlőrincen a nagycsoportos óvodások 
ballagását. Az ünnepség után ugyanis 
családi napot tartottak.

Persze, hogy minden szülő kíváncsi 
volt arra, hogyan ballag el első alka-
lommal csemetéje egy intézményből, az 
óvodából. A kisfiúk és kislányok szépen 
felöltözve mondtak búcsút attól az épü-
lettől, ahova három éven keresztül jár-
tak. A búcsúzással azonban még nem ért 
véget a nap. A z óvónők ugyanis azt ter-
vezték, ha már együtt van a család, ak-
kor lehetne egy családi napot is szervez-
ni. A szülők pedig benne voltak ebben. 
A gyerekek átöltöztek és kezdődhetett a 
verseny. Ötletes váltó feladatokat talál-
tak ki az óvó nénik. Először gólya viszi 

a fiát kellett játszani. Ez abból állt, hogy 
apa és anya összefont kezén ült gyerme-
ke, és úgy vitték a kitűzött bójáig majd 
visszaszaladnak a rajthelyre. Szerencsé-
re mindenki ügyelt arra, hogy gyermeke 
ne essen le. Második feladatként követ-
kezett a boszorkánylovaglás. A boszor-
kányosan ügyes anyukák, seprűnyélen 
szállították gyermeküket az „Üveg-
hegyre”. Aki jó barátság volt a seprűvel, 
annak könnyű volt ez a feladat. Talán 
a harmadik, sánta róka megmérettetés 
volt a legnehezebb. Ebben a feladatban 
ugyanis a szülőnek és gyermekének ösz-
szekötözött lábbal kellett szlalomozni a 
pályán. Ehhez képest a célbadobás autó-
gumiba egyszerűnek tűnt. Persze az sem 
volt könnyű, mert tenisz és szivacslab-
dával és babzsákkal kellett az autógumi 
kerekébe beletalálni, amelyek különböző 
távolságban voltak. A legnagyobb sike-
re a talicskázásnak volt. Ekkor ugyanis, 

többségében apukák talicskában tolták 
gyermeküket. Egyetlen kikötés azért 
volt, kiborítani nem lehetett a csemetét. 
Végül közkívánatra fergeteges kötélhú-

zást rendeztek, melybe gyerekes lelke-
sedéssel kapcsolódott be minden szülő, 
sőt, a Katica csoportosoknak a sütögető 
pékek is besegítettek! A kupát a Maci 
csoport elsöprő fölénnyel nyerte. A nap 
folyamán Turi Tibor és tanítványai fo-
lyamatosan sütötték és kínálták a meleg 
kalácsokat, kenyérlángost, Kósa Yvette 
anyuka pedig csillámtetoválást készí-
tett a gyerekeknek. Turi Tibor nem első 
alkalommal támogatja az óvodát. Több 
doboz használt, összegyűjtött játékot is 
hozott magával, és már készítteti mind-
három csoportnak, a magas tároló pol-
cokat. Azt kérte, bármire szüksége van 
az óvodának, csak szóljanak. Nagylelkű 
a felajánlása. Akik ott voltak a rendez-
vényen, azok biztosan nem fogják elfe-
lejteni. A vidám hangulatot gyerekek és 
szülők egyaránt érezhették.
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Pünkösdi motorozás

A többiek már reggel elindultak 
június 7-én, demi csak délután csatla-
koztunk a csapathoz. Az idei hosszú 
túrát a Bakonyba szervezte bandaga-
zdánk. Szálláshelyünket Városlődön 
foglalta le az Iglauer parkban, ami 
egykor ifjúsági tábor volt. Ma minden 
pihenni vágyónak felüdülést nyúlt, 
mert gyönyörű környezetben, hatal-
mas fenyőfák alatt bújnak meg a 
faházikók, ahol reggeltől estig 
madárcsicsergéstől hangos az erdő.

Szombaton reggel tíz motor indult 
el Nyárlőrincről. Kecskeméten továb-
bi három, meg egy autó gyarapí-
totta a létszámot. Alsóörsre vették az 
irányt, ahol egy nagyszabású motoros 
találkozó felvonulását nézték végig. 
A képek és a beszámolók alapján 
a felhozatal és létszám egyszerűen 
lenyűgözte a társaságot. Mi Litéren, 
a Hétvezér fogadóban értük utol tár-
sainkat. Még négy motorral mentünk 
utánuk. Így lett teljes a létszám.

Egy kis herendi pihenő és fagyizás 
után begördültünk Városlődre, ahol 
egy kis kérdezősködés után eltalál-
tunk a táborhelyre. Felidéződtek 
bennem ifjúságom emlékei,visszafia
talodtam vagy harminc évet rögtön, 
Az ágyneműosztás, szobafoglalás 
után megettük az ízletes vacsorát, 
majd felfedező útra indultunk a tábor 

területén. Találtunk is egy hangula-
tos teraszt, ahol letelepedve, hideg 
sört, fröccsöt kortyolgatva megosz-
tottuk egymással a nap eseményeit. 
Viccelődésből, sztorizásból most sem 
volt hiány. Éjfél felé aztán takarodót 
fújtunk magunknak, mert másnap 
egész napos robogás várt ránk.

Vasárnap reggeli után nyeregbe 
pattantunk és irány a Balaton, konk-
rétan a tihanyi apátság. Addig a mag-
yar tenger partján szemlélődtünk 
(etettük a kacsákat), míg vége nem 
lett az ünnepi szentmisének. Utána 
megcsodáltuk belülről a templo-
mot, lementünk az altemplomba 
is és végignéztük a kiállításokat. 
Elmenőben megálltunk a levendu-
laföld mellett és magunkba szívtuk 
a látványt. Szép volt! Onnan Pápára 
vettük az irányt. Jókat kanyarogtunk 
a bakonyi utakon. Este a szállásra 
visszaérve már várt ránk a finom 
paprikás krumpli, amiből jól laktunk. 
Az esti elfoglaltság címén tábortüzet 
gyújtottunk. Ott is ment a viccelődés. 
Előkerült egy darab szalonna (apa 
készült), hozzá kenyeret pirítottunk 
és mindenkinek jutott egy-egy falat a 
csöpögtetett zsíros kenyérből. Ahogy 
oltottuk a szomjunkat, úgy fokozó-
dott a hangulat, és úgy kerültek elő 
majdnem feledésbe merült történetek 

is. Egyszóval dőltünk a nevetéstől. 
Nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. 
Sajnos másnap reggeli után már haz-
afelé tartott a csapat. De azért még 
látnivalót arra a napra is szervezett 
nekünk Oláh Csaba. Elmotoroztunk 
Felcsútra, ahol már várt minket az 
idegenvezető hölgy. Megnéztük a 
Puskás Akadémiát bejárhattuk minden 
zegzugát. Oda szigorú válogatás után 
kerülhet be az a hat játékos, akiből 
profi labdarúgót nevelnek ki. Töviről-
hegyire, mindent megmutatott nekünk 
fiatal vezetőnk. Minden öltözőt, kollé-
giumi szobát, étkezőt, taktikai termet, 
bemelegítő szobát láthattunk és hall-
hattuk róluk a tudnivalókat. A játékos 
kijárón jutottunk ki a híres-neves 
Pancho Arénába. A kívülről monu-
mentálisnak tűnő építmény belülről 
már jóval kisebbnek látszott. A 4000 
férőhely meg elég karcsúnak tűnt, 
legalábbis az én szememben, mert 
nagyobb térre számítottam. Egyébként 
a stadion stílusában lenyűgöző, tisz-
tán látszik Makovecz Imre kézjegye, 
még ha ő már nem is érhette meg a 
befejezést. A sok-sok fa, ívelt bordák 
különlegessé teszik ezt az épületet. 
Több mint két órán keresztül sétáltunk 
épületről-épületre és hallgattuk kalau-
zunk ismertetőjét. Hatalmas fotókat 
is láttunk Öcsi bácsiról a főépület 
halljában, lába nyomatát is itt őrzik, a 
burkolatba építve. A világhírű focista 
szobránál még csoportkép is készült 
rólunk. Beülhettünk a sajtószobába 
is. Sétánk során megnézhettük Puskás 
Ferenc eredeti mezeit is. Furcsa volt 
belegondolni, hogy azokat ő viselte, 
nem is oly régen.

Rengeteg ismerettel bővülve, 
ugyan kissé elpilledve, de jóleső 
érzéssel szálltunk ismét nyeregbe és 
most már célirányosan tartottunk haz-
afelé. Ebédidőt és rövid pihenőt tartva 
értünk Örkénybe, ahol elbúcsúztunk 
a kecskeméti és alpári társainktól. 
Mi még egy fagyira megálltunk a 
Battyhány utcánál, aztán már indul-
tunk Nyárlőrincre. Újra elmondhat-
tuk, hogy egy kicsit elfáradva, de 
lelkileg feltöltődve értünk haza.

Kissné Kati
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
HŐSÉGRIADÓK IDEJÉRE

Tartsa otthonát hűvösen 
- Próbálja hűvösen tarta-

ni a lakóterületét. Ellenőrizze a 
szobahőmérsékletet 08:00 és 10:00 
óra között, 13:00 órakor és este 
22:00 óra után. Ideális esetben a 
szobahőmérsékletet 32oC alatt kell tar-
tani nappal és 24oC alatt éjszaka. Ez 
különösképpen fontos a csecsemők és a 
60 év fölöttiek számára.

- Használja az éjszakai levegőt 
otthona lehűtésére. Nyissa ki az ablakot 
és zsalut éjszaka illetve kora reggel, 
amikor a külső hőmérséklet alacson-
yabb (amennyiben biztonságos az abla-
kot nyitva tartani).

- Csökkentse a lakáson vagy házon 
belüli hőforrásokat. Kapcsolja ki a 
mesterséges világítást és annyi elektro-
mos berendezést, amennyit csak lehet-
séges.

- Tegyen árnyékolókat, sötétítő füg-
gönyöket, drapériákat vagy redőnyöket 
az ablakokra, amelyeket reggeli vagy 
délutáni napsütés ér.

- Akasszon ki nedves törölközőket, 
hogy lehűtse a szoba levegőjét. Vegye 
figyelembe, hogy ezzel együtt a szoba 
levegőjének páratartalma is növekszik.

- Amennyiben a lakhelye légkon-
dicionált, csukja be az ajtókat és az 
ablakokat és takarékoskodjon a nem 
szükséges elektromossággal, hogy 
hűvösen tartsa magát, továbbá hogy 
az áramszolgáltatásban se legyen fen-
nakadás. Ezáltal az egész közösséget 
érintő áramkimaradás kockázatát is 
csökkenti.

- Az elektromos ventillátorok 
enyhítő érzést adhatnak, de amikor 
a belső hőmérséklet 35oC fölötti, a 
ventillátorok működtetésével már nem 
előzhetők meg a hőséggel összefüggő 
tünetek. Fontos a folyadékbevitel!

 Tartsa kint a hőséget 
- Tartózkodjon otthona leghűvösebb 

szobájában, különösen éjszaka.
- Amennyiben otthonának hűvösen 

tartása nem lehetséges, töltsön napi 2-3 
órát egy hűvös helyen (például egy lég-
kondicionált nyilvános épületben).

- Kerülje a szabadban tartózkodást a 
nap legmelegebb időszakában.

- Kerülje a megerőltető fizikai 

tevékenységeket, amennyiben ez 
lehetséges. Ha megerőltető fizikai 
tevékenységet kell végeznie, akkor tegye 
azt a nap leghűvösebb időszakában, ami 
általában reggel 4 és 7 óra között van.

- Maradjon árnyékos helyen.
- Ne hagyjon gyerekeket és állatokat 

leparkolt járművekben.

Tartsa testét hidegen és fogyasszon 
megfelelő mennyiségű folyadékot 

- Vegyen langyos zuhanyokat és 
fürdőket. Alternatív megoldás a hideg 
borogatás, nedves törölközők használa-
ta, lábáztatás stb.

- Viseljen természetes anyagok-
ból készült könnyű, bő ruhákat. 
Amennyiben a szabadba megy, viseljen 
széles karimájú kalapot vagy sapkát és 
napszemüveget.

- Használjon könnyű ágyneműt és 
takarókat. Lehetőleg ne használjon 
párnákat, hogy elkerülje a meleg meg-
rekedését.

- Igyon rendszeresen, de kerülje az 
alkoholt és a túl sok koffeint és cukrot.

- Egyen kis adagokat és egyen 
gyakrabban könnyen emészthető lédús 
ételeket, sok zöldséget, gyümölcsöt. 
Kerülje a magas fehérje és zsír tartalmú 
ételeket.

Segítsen másoknak 
- Tervezze meg a család, barátok 

és a sok időt otthon töltő szomszé-
dok ellenőrzését. A sérülékeny embere-
knek segítségre lehet szükségük a forró 
napokon.

- Beszélje meg az extrém hőhullámok 
kockázatait, a védekezés módját család-
jával. Mindenkinek tudnia kell, mit 
kell tenni azokon a helyeken, ahol az 
idejüket töltik.

- Amennyiben ismerősei közül val-
aki veszélynek van kitéve, úgy segítsen 
neki, hogy tanácsot vagy támogatást 
kapjon. Az idős vagy beteg, egyedül élő 
embereket naponta meg kell látogatni.

- Aki gyógyszert szed, kérdezze meg 
a kezelőorvost, hogyan befolyásolja a 
gyógyszer a hőszabályozást és a foly-
adékegyensúlyt.

- Képezze magát. Vegyen részt egy 
elsősegély-tanfolyamon, hogy megtan-
ulja a hőséggel kapcsolatos és más 

vészhelyzetek kezelését. Mindenkinek 
tudnia kell, hogyan reagáljon.

Amennyiben egészségi problémája van 
- Tartsa az orvosságokat 25oC alatt 

vagy a hűtőben (olvassa el a tárolásra 
vonatkozó utasításokat a csomagolá-
son).

- Kérjen orvosi tanácsot, amenny-
iben állapota krónikus vagy több gyó-
gyszert is szed.

Ha ön vagy mások rosszul érzik magu-
kat 

- Próbáljon segítséget kérni, amenny-
iben zavartságot, gyengeséget, félelmet 
érez vagy erős szomjúságérzete vagy 
fejfájása van. Menjen egy hűvösebb 
helyre amilyen hamar csak lehet és 
mérje meg a testhőmérsékletét.

- Igyon vizet vagy gyümölcslevet, 
hogy pótolja az izzadással elveszített 
folyadékot.

- Pihenjen le rögtön egy hideg hely-
en, ha fájdalmas izomgörcsei vannak 
(különös tekintettel a karokra, lábakra 
vagy alhasi tájékra; gyakran, hoss-
zantartó, hőségben végzett, testedzés 
után) és fogyasszon leveseket, sós foly-
adékokat. Orvosi segítségre van szük-
ség, amennyiben a görcsök egy óránál 
tovább tartanak.

- Konzultáljon orvosával, amenny-
iben szokatlan tüneteket észlel, vagy ha 
a tünetek tartósnak bizonyulnak.

Ha valamelyik családtagja, vagy 
valamelyik, ön által segített személy 
bőre forró, száraz, a beteg zavart vagy 
görcsöl és/vagy eszméletét elvesztette, 
hívjon azonnal mentőt/orvost.

Amíg segítségre vár, helyezze a 
személyt hűvös helyre, fektesse le és 
emelje meg a lábait és a csípőjét. Vegye 
le a ruházatát és kezdje meg külsőleg 
hűteni, például hideg borogatást hely-
ezve a nyakra, mellkasra vagy lágyékra, 
folyamatosan legyezve és locsolva a 
bőrt.

Mérje meg a beteg testhőmérsékletét. 
Ne adjon be lázcsillapítót (acetilszalicil-
savat vagy paracetamolt). Az eszméletét 
vesztett személyt helyezze stabil oldal-
fekvésbe.



12. oldal NyárlõriNci hírmoNdó

Anyakönyvi hírek
Akit elveszítettünk: Páll Péter (született:1952-ben).

nyárlŐrinci HÍRMONDÓ
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának közéleti lapja

Megjelenik minden hónapban
Felelős kiadó: Pénzváltó István

Felelős szerkesztő: Szentirmay Tamás
A szerkesztőség tagjai: Kiss Györgyné, Nyúl Zsuzsanna,

Felföldi Zoltánné
"Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 163/583/1/2007.

nyilvántartási száma alatt szerepel."
Készült a tiszakécskei Kécske Nyomda Kft. nyomdájában

Felelős vezető: Tóth Géza

Ingyenes hirdetési szelvény
Hirdetés szövege: ________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Apróhirdetések leadhatók az általános iskola gondnoki irodájá
ban hétfőtől péntekig munkaidőben. A hirdetések szövegét hirde
tőinktől készen kapjuk. Az abban foglaltakért a kiadó semmilyen 
anyagi,  jogi felelõsséget nem vállal. Kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem küldünk vissza. Csak hirdetési szelvényen leadott 
hirdetéseket fogadunk el.

KÖZÉrDEKŰ TElEFOnSZáMOK
Polgármesteri hivatal: 343-013, 343-019, 589-001, 589-019
Művelődési ház: 343-076, 589-009
Orvosok: dr. Kuczka Judit 06-20/453-4451, 343-121
Kehely Gyógyszertár, telefonszám: 76/342-517
Tűzoltóság Kecskemét: 502-810
Segélyhívó: 105
Rendőrség Kecskemét: 484-684
Segélyhívó: 107
Körzeti megbízott: Koós István 06-70/368-4397
Mentők Kecskemét: 486-511, 478-119
Segélyhívó: 104
Polgárőrség, Kiss Ferenc: 06-30/621-7600
Gyermek jóléti szolgálat és családsegítő
Horváthné Dékány Judit: 343-590, 06-30/262-7486
Védőnő, Túri Istvánné: 06-30/563-4441
Fogorvos: dr. Németh László 449-279
Jogosult állatorvos: Dr. Pitti Lajos 06-30/925-4249
Hatósági állatorvos: Dr. Tóth Dezső 06-70/436-1368

Könyvelést és
könyvvizsgálatot vállalok:
Egyéni vállalkozók, őstermelők, magánszemé-
lyek, Kft-k, Bt-k, alapítványok részére, teljes 
körű APEH - és TB-ügyintézéssel, képviselet-
tel. Havonta tájékoztatást kap vállalkozása ered-
ményéről, áfájáról, a könyvelést így pontosan 
tudja követni. Igény szerint a könyvelési anya-
gért elmegyek.

AZ IRODA NYITVA TARTÁSA hétfőtől 
szombatig 8 - 18 óráig.

Telefonos egyeztetés alapján csak egy főt foga-
dok a teljes diszkréció érdekében.
Kérem, válasszon engem, ha családias környezetet 
és nem "tömeg-könyvelőirodát" keres.

Vargáné Farkasházi Orsolya 
•  76/343-219, 06/30/266-8536

Eladó BIOSTIMULÁTOR LT:918 és talpmasszázs 
készülék. Érdeklődni este, 76/343-238-as telefo-
non.
Franciaágy eladó,150 x 200 cm, ágyneműtartós. 
Irányár:16 000 Ft Ugyanitt haspad 3000 Ft-ért el-
adó. Tel: 30/437-6391.


