
Z. Kovács JóZsef KadarKáJát elismertéK

Első alkalommal rendeztek bor-
versenyt Szentkirályon a felújított 
faluházban. A Laitelek-Szenkirály 
Hegyközség bortermelőinek nedűit 
bírálták az ítészek.

Az elmúlt évben egyesült a szent-
királyi és a lakiteleki hegyközség. 
A korábbi lakiteleki hagyományokat 
folytatva, most együtt rendezték meg 

a borversenyt. Kocséri, tiszakécskei, 
nyárlőrinci, lakiteleki, szentkirályi és 
tiszaalpári termelők borait minősítette 
a szakemberekből álló zsűri. Közel 
azonos számban voltak a fehér, illet-
ve a rozé és vörös borok, amelyeket 
két bizottság értékelt. Kisari István 
az egyik bizottság elnöke szerint az 
előző évekhez képest fejlődés mutat-

kozik a borok minőségében. Ez abban 
is megnyilvánul, hogy a termelők job-
ban odafigyelnek a borokra. Persze ez 
nem azt jelentette, hogy csak hibát-
lan borokat kóstoltak. A szakember 
szerint nagyon fontos a helyes szü-
reti időpont kiválasztása. Az illatos 
boroknál ez volt a legnagyobb problé-
ma. (Folytatás a 4. oldalon)
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2. oldal

Elfogadták az idei 
költségvetést

A képviselő-testület elfogadta az 
önkormányzat 2014. évi költségvetését. 
Ebben az évben 695 millió 683 ezer 
forintból gazdálkodik a település. A 
bevételi és a kiadási összeg megegyezik, 
negatív tervet ugyanis nem lehet készí-
teni. A helyi adó bevétel növekedett 
az adó mértékének emelkedése miatt. 
Továbbra is az önkormányzat sajátos 
bevételei képezik a fő bevételi forrást. 
A helyi adók összege jelentős mérték-
ben nyújt fedezetet az önkormányzat 
működéséhez szükséges kiadásokhoz. 
Ezért rendkívül fontos a betervezett 
adó beszedése. A bérek a tavalyi szin-
ten kerültek betervezésre, kivéve az év 
közben jelentkező soros béremeléseket. 
2014. január 1-vel bevezetésre került az 
„önkormányzati segély” fogalma, amely 
az átmeneti segélyt, a temetési segélyt 
valamint a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatást egyesíti. Ez által a szociá-
lis ellátó rendszer átláthatóbbá vált és 
csökkent a nyújtható szociális ellátá-
si formák száma. Az adózók részére 
kedvezmények biztosítása (elengedés) 
csak abban az esetben nyújtható, ha az 
adó megfizetése súlyosan veszélyeztet-
né az adózó és vele közös háztartásban 
élők megélhetését. Az önkormányzat 
és intézményeinek hosszú távú műkö-
dőképességének megőrzése érdekében, 
valamint a kötelezően ellátandó felada-
tok biztosítása miatt minden területen 
takarékos gazdálkodást kell folytatni. 
A gépjármű adó befizetés 90%-ban, az 
építményadó szinte 100%-ban, a kom-
munális adó körülbelül 90%-ban és az 
iparűzési adó körülbelül 95%-ban telje-
sült. A gépjárműadónál a100%-os adó-
befizetésnek nincs realitása. Az adók 
befizetése érdekében minden jogsza-
bály által biztosított lehetőséget meg-
ragad az önkormányzat. Az első lépés a 
rendszeres jövedelemből való letiltása, 
a második lépés az ingó és ingatlan 
végrehajtás, bírósági végrehajtó által, 
illetve a gépjármű adó tartozás esetében 
a gépjármű forgalomból történő kivona-
tása okmányiroda által. A gépjárműadó 
tartozás a rendezetlen tulajdon viszo-
nyokra is visszavezethető, mert nem 
rendezték az okmányirodánál a gépjár-
mű tulajdonviszonyát. Összességében 
azonban elmondható, hogy az adózási 
morál a településen jó. A költségvetés-
ben szerepel a Tisza-menti Köznevelési 

és Gyermekjóléti Társulásnak átadott 
pénzeszköz, valamint a Tiszaalpárral 
megkötött Szociális és Gyermekjóléti 
Önkormányzati Társulásnak átadott 
pénzeszköz is. Szintén szerepel a költ-
ségvetésben a házi segítségnyújtás és 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
feladatellátása, mely megállapodást 
Tiszakécskével kötötte az önkormány-
zat. 

Pályázaton nyert eszközöket az 
önkormányzat

Az „Alföldi Tanyák valamint tanyás 
térségek megőrzése és fejlesztése érde-
kében a települési és térségi fejlesztések 
támogatása” című pályázaton több mint 
egymillió forintot nyert az önkormány-
zat. Az eszközök beszerzéséhez újra meg 
kellet kérni az árajánlatokat. A magasí-
tóval, ponyvával ellátott utánfutóra két 
árajánlat érkezett. Szabó Ferenc vál-
lalkozó 475.200,- Ft-os, míg a Gimibó 
Kft. 400.804,- Ft-os árajánlatot adott. A 
testület az alacsonyabb ajánlatot fogad-
ta el. Hűtőtáskák beszerzésére a Media 
Markt Kft. adta a kedvezőbb ajánlatot, 
így tőlük rendel majd az önkormány-
zat. A harmadik eszközbeszerzésnél két 
darab higanymentes vérnyomásmérőre, 
kettő fonendoszkópra, egy asztali vér-
nyomásmérőre, egy kézi EKG moni-
torra, valamint egy darab EKG gépre 
kért ajánlatot az önkormányzat. Két cég 
adott ezzel kapcsolatosan árajánlatot. A 
Rextra Kereskedelmi Kft. ajánlata volt 
az olcsóbb, így tőlük rendelik meg az 
egészségügyi eszközöket. A fenti esz-
közbeszerzések bonyolítói feladatainak 
ellátásával a Jótáncsadó Kft-t bízta meg 
az önkormányzat bruttó 254.000 forin-
tos árért.

Újra szerveződik az akciócsoport
A Leader tervezési szakasza 2014-ben 

lezárul. Új tervezési időszak kezdődik 
2014-2020. között, amire újra kell szervez-
ni az akciócsoportokat. A Homokhátság 
Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 
tagjaként Pap Sándor polgármester javas-
latát elfogadta a képviselő-testület, hogy 
az önkormányzat előzetes csatlakozási 
szándékkal vegyen részt az egyesület 
2014-2020 közötti programozási időszak-
ra vonatkozó vidékfejlesztési feladatai-
ban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia 
(HFS) elkészítésében, valamint a HFS 
tervezési területének előzetes elismeré-
sében.

Foglalkoztató épül a nyugdíjasoknak
A testületi ülésen jelen volt Csikós 

Jánosné a nyugdíjas klub tagja és Kovács 
Sándorné a mozgáskorlátozott egyesület 
vezetője. Azt kérdezték, hogy mikor kez-
dik el a nyugdíjas foglalkoztató építését 
és milyen célt fog szolgálni. Pap Sándor 
polgármester válaszában elmondta, hogy 
a felújítás március 15-e után fog elkez-
dődni és június közepével fog befejeződ-
ni. Célja pedig, hogy a nyugdíjasoknak 
legyen egy külön álló épület az összejö-
vetelekre. Szolgáltatást a foglalkoztató 
nem nyújt, az épület teljes egészében a 
nyugdíjasoké lesz, lehetőséget biztosít 
viszont az együttlétekre.  A tervek úgy 
készültek, hogy az épület minden részét 
használhatják a mozgáskorlátozottak is, 
de nem csak ők, hanem a gyengén látók 
is. Amikor a művelődési ház felújításá-
ba belekezdett az önkormányzat, lehetett 
látni, hogy az a helyiség, amelyet a nyug-
díjasok addig használtak a könyvtár része 
lesz. Ezért, amikor pályázati lehetőség 
nyílt a tűzoltószertár felújítására – amely 
kihasználatlanul állt – úgy gondolta az 
önkormányzat, hogy a felújítással a nyug-
díjasok számára egy teljesen különálló 
helyet lehetne ott kialakítani, ahol olyan 
foglalkozásokat tartanak, amilyet szeret-
nének. Az épületben lesz mosogatási, és 
mosási lehetőség is. A hátsó részen pedig 
egy nagy nyitott terasz, ahol lehet majd 
teregetni, de lesz tusoló és konyha ebéd-
lővel. Csikós Jánosné elmondta, hogy az 
önkormányzat sokban támogatja a 80 év 
feletti időseket. Kérdezte, hogy megold-
ható-e a további támogatás, mert van, aki 
még a tüzelőt sem tudja bevinni a házba. 
Esetleg a közhasznú foglalkoztatottak 
segíthetnének ebben a dologban. Zayzon 
Jenőné jegyző azt válaszolta a felvetésre, 
hogy természetesen, mint ahogyan eddig 
is nyújtott, nem csak anyagi támogatást 
az önkormányzat, ezt ez után is megte-
szi. Aki kéri, vagy akiről tudnak, hogy 
segítségre szorul azt ez után is igyekez-
nek a lehetőségekhez mérten támogatni. 
Azt kérte, hogy amennyiben gondozásra, 
segítségre szoruló idős embert ismer-
nek, jelezzék a hivatalnak. Felmerült az 
is, hogy pályázni lehetne, az egészség 
megőrzés keretében, masszírozó ágyra, 
amit a nyugdíjasok tudnának használni 
a foglalkoztatóban. Pap Sándor vélemé-
nye szerint a legjobb megoldás erre az 
lenne, ha a Nyárlőrinc az Idősekért és a 
Rászorulókért alapítvánnyal vennék fel és 
tartanák a kapcsolatot, mert az alapítvány 
nyújthat be pályázatot és végül is ezért 
hozták létre, hogy akár ilyen jelleggel is, 
de segítséget nyújtson az időseknek.

A testületi ülésről jelentjük
NyárlõriNci hírmoNdó



                                             3. oldal

Magyar értékeink címmel interaktív ver-
senyt hirdetett a Lakiteleki Népfőiskola, 
általános iskolások felső tagozatos tanulói 
számára. A vetélkedő egyedülálló, ilyenre 
még nem került sor.
Ezúttal csak a megyéből várták a jelentke-
ző csapatokat. A hetedik, nyolca-
dik osztályos tanulóknak először 
az interneten feltett kérdésekre 
kellett válaszolniuk, úgy juthat-
tak a népfőiskolán március 21-én 
megtartott elődöntőjébe, össze-
sen tizenöt csapat. A gyerekeket 
Szabados Zoltán bábművész várta 
Lúdas Matyi képében. Első fel-
adatként minden csapatnak egy 
tesztet kellett megoldania, ami a 
Víz világnapjával volt kapcsolatos. 
A második feladat már nehezebb 
volt, gyakorlatilag egy színész tré-
ning, ami Mátyás király meséiről szólt. 
A részt vevőket öt részre osztották min-
den csapat kapott egyegy mesét, melyet 
Szabados Zoltán elmondott. Minden csa-
patnak húsz perc alatt fel kellett készülnie 
a saját meséjéből. Rendelkezésükre állt 
a mese szövege, kartonpapír, ragasztó, 
krepp papír, lepedő és íróeszközök. Ez 
alapján kellett a meséjüket előadni. A 
következő feladatnál a tánctudást értékel-
te a zsűri. Egy táncoktatótól tanulhatták 

meg a lépéseket, és annak elsajátításának 
mértéke alapján lehetett pontokat kapni. 
A feladatok pontjainak összesítése alap-
ján öt csapat jutott a másnapi döntőbe. 
Nekik Arany János Toldi előhangját kel-
lett előadni, de nem akárhogyan. Rap, 

népies, dáridós, rock és operett változatot 
mutattak be, attól függően, hogy melyiket 
húzták. A döntőbe bekerült a nyárlőrinci 
Game kapcsok elnevezésű formáció is, 
ahol legelőször a Toldi előhangját kellett 
bemutatni mindenkinek. A következő fel-
adatnál egy több részből álló gyakorlat-
sort kellett megoldani. Öt részre szakadt 
Magyarország. Ezt kellett úgy megvalósí-
tani, hogy egy összekötött kötelet öt felé 
húztak a csapatok. Három a magyar igaz-

ság. Ebben egy diót kellett eltalálni, ami 
egy zárt csövön érkezett a magasból, egy 
fatuskóra. Akkor kellett eltalálni, ami-
kor leért a tuskóhoz. Minden csapattag 
háromszor kísérletezhetett. A mérföldkö-
ves csizma azt jelentette, hogy gólyalábon 

tartottak váltóversenyt. Kicsi 
magyar vágta. Ennél a fel-
adatnál vesszőparipán ügettek 
a csapattagok. Utolsó feladat-
ként a csapatépítés szerepelt, 
amikor szintén vesszőparipán 
ügettek, csak ekkor már húszan 
ültek egy lovon.
A tanulók felkészültségét 
bizonyította, hogy jól dol-
goztak. Első helyen végzett 
a Hunyadi katonái csapat 
(Kiskunfélegyháza), második 
lett Giga bite (Bugac), har-

madik Csipet csapat (Kiskunfélegyháza), 
negyedik A jövő reménységei 
(Kiskunfélegyháza), Ötödik pedig a Game 
kapcsok (Nyárlőrinc). A csapat tagjai 
Nagy Gergő, Szokolai László és Golovics 
Arnold. Felkészítőjük Győri Tamás. 
Külön díjban részesült a tiszaalpári Suli 
rabjai nevű csapat. Valamennyi részt vevő 
kapott ajándékot, de a döntős csapatok 
értékes könyvekkel is gazdagodtak.

NyárlõriNci hírmoNdó

Szépen felöltözött diákok, kokárdával 
a mellükön érkeztek a művelődési házba, 
hogy részt vegyenek az 1848-as sza-
badságharc megemlékezésén. A műsort 
ezúttal az ötödik osztályosok mutatták be 
Horváthné Ackert Ildikó vezetésével.

A fellépő diákok már jóval a műsor 
kezdése előtt ott voltak, hogy még egyszer 
átbeszéljék, kinek mi a feladata. A díszlet 
már készen állt, és a művelődési ház 
előterében is kokárdák jelezték azt, hogy 
ünnepre készül a település. Először az első 
osztályok érkeztek, majd őket követték a 
többi osztályok is. Mindenkinek jutott 
hely a művelődési ház nagytermében. 
A Himnusz elhangzása után kezdődött 
az ötödik osztályosok műsora. A szerep-
lők tudták azt, hogy Magyarország egyik 
legnagyobb nemzeti ünnepe, milyen fon-
tos mindenki számára. Ennek tudatában, 
korosztályuknak megfelelően adták elő 
azt, amit az 1848-49-es forradalommal 
és szabadságharccal kapcsolatban nem 
csak a felnőtteknek, de a gyerekeknek is 
tudnia kell. A pedagógusok felelőssége 

is, hogy a nemzeti ünnepek alkalmával 
a gyerekek hogyan élik át azt a szerepet, 
amit előadnak. Talán nem meglepő, hogy 
a tanulók ezúttal jelesre vizsgáztak, bár 
tudjuk jól, hogy ilyenkor nincs osztá-
lyozás. Csak remélni lehet, hogy a taní-
tás eredményeként egész életüket végig 
kíséri majd az 1848-49-es szabadságharc 
emléke, és szülőként is tovább adják majd 

azt, amit az iskolában erről tanultak. A 
szereplők számára a legnagyobb elisme-
rés az volt, hogy iskolatársaik folyamatos, 
szűnni nem akaró tapssal köszönték meg 
produkciójukat. 

A március 14-én délelőtt megtartott 
iskola ünnepség előtt húzták fel a műve-
lődési ház előtt lévő zászlórúdra a nemzeti 
színű zászlót.

Ötödik osztályosok műsora a nemzeti ünnepen

A magyar értékekről adtak számot a diákok



Folytatás az első oldalról.
Kellemes meglepetésként említet-

te a kövidinka sort, míg a cserszegi 
fűszeresekben csalódnia kellett, bár 
ennél a fajtánál is voltak szép minták. 
A rozé borokról az volt a véleménye, 
hogy nem kis üzemekbe valók, mert 
nincsenek meg a kellő technikai felté-
telek. Próbálkozni azért lehet. A vörös 
borok közül kiemelte azt a kadarkát, 
melynek termelője Z. Kovács József. 
Kisari István szerint ez a bor az orszá-
gos versenyen is a figyelem közép-
pontjába kerülhetne. Arra bíztatta a 
termelőt, hogy további versenyekre is 
nevezze be borát, mert sokra hivatott. 
A vörös borokra a kiegyensúlyozott-
ság volt a jellemző. Az odafigyelés 
évről, évre meghozza az eredményét. 
A 2013-as évjárat nem volt könnyű, 
ezért jobban oda kellett a borokra 

figyelni. Nem csak a bíráló bizottság 
tagjai kóstolhatták a borokat, de a 
jelenlévő gazdák is. Minden minta 
után az elnökök véleményt mondtak a 
borról. Ha kellett, akkor dicsértek, de 
a hibákról is beszéltek. A hegyközség 
legjobb bora címet a tiszaalpári Lólé 
István 2012-es cabernet saugvinon 
bora érdemelte ki. Különdíjban része-
sült Z. Kovács József. A díjátadás 
után a szakemberek külön-külön is 
elmondták véleményüket a terme-
lőknek, majd a hegyközség a jelen-
lévőket birkapörkölt vacsorával hívta 
meg.

Z. Kovács József megfogadta 
Kisari István tanácsát és benevezett 
a Kiskőrösön rendezendő nemzetközi 
kadarka borversenyre. Kisari István 
nem tévedett. Z. Kovács József  bora 
ugyanis Kiskőrösön is sikert aratott, 

még hozzá nem is akármilyet. A 122 
minta közül mindössze néhány minta 
érdemelt aranyérmet, de közöttük 
volt Z. Kovács József bora is. Ekkora 
elismerést nyárlőrinci gazda bora 
még nem kapott. Annyit azért elárult 
a termelő, hogy évek óta kísérlete-
zik, nem csak a kadarkával, de más 
borokkal is. Különleges technológiát 
nem alkalmaz. Egyszer lefejti, majd 
utána deríti, de nem laboratóriumi 
minta alapján, csak ahogyan az meg 
van írva. Ez azonban még jobban 
kiemeli Z. Kovács József teljesítmé-
nyét, mivel nem rendelkezik borász 
végzettséggel. Neki is köszönhető 
az, hogy a nyárlőrinci gazdák, egyre 
nagyobb számmal mutatják meg 
boraikat  a borversenyeken, és érnek 
el jó eredményeket.

Sz. T.
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Z. Kovács JóZsef KadarKáJát elismertéK

Kertész Zoltán hegymászó előadása
Nagy örömünkre szolgált, hogy egy 

újabb program keretében, Pénzváltó 
István igazgató úr jóvoltából Kertész 
Zoltán hegymászót láthattuk vendé-
gül a művelődési házban (IKSZT-ben) 
március 4-én. A Himaláját is megjárt, 
ismert és kimagasló tapasztalatokkal 
rendelkező hegymászó egy rendkívül 
izgalmas és változatos ismeretterjesz-
tő előadást tartott a legutóbbi namíbiai 
útjáról, amely során rengeteg meglepő 
helyre eljutott. A beszámolóját az útja 
folyamán készített temérdek különfé-
le fényképpel kísérte, amely kivétel 
nélkül lekötötte a több mint százfős 
hallgatóságot a tanároktól kezdve a 
diákokig. 

A közönség nem csak Kertész 
Zoltán változatos élményeit élhette 
át, hanem a namíbiai történelemből, 
kultúrából is kaphatott ízelítőt, vala-
mint a gazdag faunával, természeti 
képződményekkel is megismerked-
hetett, akárcsak az ott élő emberek 
mindennapjaival és számtalan egyéb 
érdekességgel. Többek között olyan 
helyekről kaphatott első kézből szár-
mazó ismereteket, mint a világhírű és 
a világ egyik legrégibb vadrezervátu-

ma, az Etosha Nemzeti Park a maga 22 
ezer négyzetkilométeres területével. 
A nemzeti park különleges és egyedi 
élővilága rendkívül érzékletesen meg-
jelent a prezentáció során mind az ál-
latok, mind a környezet tekintetében. 
Emellett a helyi őslakosság életéből 
is betekintést nyerhetett a hallgatóság 
a számtalan, felsorolni is lehetetlen 
különleges helyről nem is beszélve. 
Természetesen a fő hangsúlyt a hegy-
mászói élmények áradata és az ezt 
bemutató rendkívüli képek kapták, 

hiszen Kertész Zoltánéknak sikerült 
eljutniuk egy hallatlanul száraz és 
megpróbáltató terepen a Brandberg 
(Égett-hegy) legmagasabb pontjára, a 
Königsteinre, ahova velük együtt egy 
magyar zászló is elvetődött. A páratlan 
és mégis néhol félelmetes, kissé már-
már „marsi tájat” rendkívül élmény 
volt látni csupán a képeken keresztül 
is. Az előadás végén bizton tudtuk ál-
lítani, hogy mindenki egy tartalmas 
kikapcsolódással a háta mögött és egy 
felejthetetlen élménnyel távozott.
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Motoros nemzeti ünnepi megemlékezés
Úgy érzem, idén is méltóképpen 

emlékeztünk meg az egyik legszebb 
magyar ünnepről. Oláh Csaba, a moto-
ros csapat vezetője Petőfi-túrát szer-
vezett március 15-re. Kokárdákkal 
feldíszítve, hét motorral robogtunk 
egészen Kiskőrösig, ahol részt vettünk 
a városi ünnepségen. Font Sándor 
országgyűlési képviselő lényegre törő, 
tényszerű, majdnem politikamentes 
beszéde után a helyi evangélikus isko-
la tanulói idézték fel a '48-as esemé-
nyeket. Műsorukat gitár, hegedű, és 
énekszóló is színesítette. Egyszerű, 
de mutatós koreográfiával készültek 
a diákok. A központi koszorúzás után 
a Petőfi szobornál mi is elhelyeztük a 
tisztelet virágait.

Ezután betértünk a híres szülőház-
ba. Tárlatvezetőnk minden részletre 
kiterjedően ismertette a Petrovics csa-
lád és Petőfi Sándor életét. Élvezettel, 
színesen beszélt az akkori történések-
ről, eseményekről. Látszott, hallat-

szott, hogy elhivatott Petőfi imádó. 
Sokáig hallgattuk volna még, de 
indulni kellett a következő helyszínre, 
Kiskunfélegyházára. Itt is körbecso-

dáltuk a híres költő szobrát, majd a 
koszorúk mellé letettük virágjainkat.

Kissné Kati

NyárlõriNci hírmoNdó

Verses foglalkozás gyerekeknek

Március 21-én a Katona József 
Megyei Könyvtár munkatársai látoga-
tottak el a nyárlőrinci könyvtárba, ahol 
a 3. és 4. osztályos diákoknak tartottak 
egy-egy játékos, verses foglalkozást. 
A gyerekek változatos és szórakozta-
tó módon ismerkedhettek meg számos 

ismert vagy éppen számukra eddig is-
meretlen kortárs költők versével, ver-
ses köteteivel. Többek között Nyulász 
Péter, Lackfi János, Nagy Bandó And-
rás vagy éppen Kántor Péter munkás-
sága és színes, változatosan kialakított 
könyvei kerültek a középpontba. Mel-

lettük persze számos más szerző 
verse is a foglalkozás részévé vált.

A rendhagyó tanóra a gyerekek 
aktív részvételére épített és ők bát-
ran, élvezettel kapcsolódtak be a 
játékokba. Nem is akadt olyan, aki 
nem szeretett volna egy-egy verset, 
feladványt kapni, amelyet felolvas-
hat a többieknek vagy éppen egye-
dül, esetleg a többiek segítségével 
megválaszolhat. A közösségre épí-
tő, csoportosan végrehajtott játé-
kokban pedig mindannyian lelke-
sen vettek részt. A verses játékok 
sok nevetéssel és vidámsággal jár-
tak. Bátran mondhatjuk, ez a külön-
leges könyvtári kikapcsolódás min-
den kisdiák figyelmét lekötötte és 
jókedvvel távoztak egytől egyig a 
könyvtárból. Reméljük, egyre töb-

ben fordulnak ezt követően a versek, a 
költészet felé a fiatalabb korosztályból 
is, vagy akár szüleik érdeklődését is 
újra felkeltik a versek csodálatos vilá-
ga iránt.

Jokhel Árpád
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Évről-évre fejlődnek a nyárlőrinci gazdák borai
NyárlõriNci hírmoNdó

Ötödik alkalommal rendeztek 
Nyárlőrincen borversenyt. A község-
ben, több más településhez hason-
lóan egyre kevesebb a szőlőterület. 
Örvendetes viszont, hogy a borok 
évről-évre jobbak. 

Ezúttal is művelődési házban ren-
dezték meg a versenyt, ahol már „terí-
tett asztal” várta nem csak a bíráló 
bizottság tagjait, de az érdeklődőket 
is, akik között ott voltak maguk a ter-
melők, de a nyugdíjas klub tagjai is. A 
jelenlévőket Varga Imre köszöntötte, 
aki már a kezdetektől fogva vállalta a 
szervező szerepét. Ezúttal húsz mintát 
hoztak a szőlősgazdák, hogy az ítészek 
véleményt mondjanak róla. A húsz 
pontos bíráló lapon a fehérboroknál 
két-két pontot lehetett adni a színre és 
a tisztaságra, négyet az illatra, tizenket-
tőt pedig az összbenyomásra. Rozé és 
vörösboroknál ez annyiban módosult, 
hogy a színre lehetett négy pontot adni, 
a tisztaságra és az illatra pedig kettő-
kettőt, az összbenyomásra tizenket-
tőt. Tizenegy fehér minta volt, kilenc 
pedig rozé és vörös. Az előzsűrizést 
Tóth Kálmán, a zsűri elnöke vállalta, 
aki „belőtte” a borokat, így a bíráló 
bizottság tagjai már úgy kóstolhatták, 
hogy először a fehér száraz, félszáraz, 
félédes, rozé száraz, félszáraz, majd 
pedig vörös száraz, félszáraz, félédes 
mintákat. Nem csak a bírálók pontoz-
tak, hanem a jelenlévők is. A minták 
kóstolása után Tóth Kálmán értékelte a 
borokat. – Úgy érzem, hogy évről-évre 
sokat fejlődik a Nyárlőrincen borral 
foglalkozó társaság. Korábban min-
denki csak a saját borát kóstolta, eset-
leg a barátokét, a borversenyen viszont 
mindenki megkóstolhatja mindenkiét. 
Úgy gondolom, hogy ez a borkészítés 
legjobb propagandája. Minden évben 

észre lehet venni a változást, mert job-
ban kezeltek, tisztább ízűek a borok. 
Egyes fajták a fajtajellege nagyon szé-
pen kijött. Annak ellenére, hogy a nyer-
tes borok között nem szerepelt kövi-
dinka, nekem azok a minták nagyon 
tetszettek. A cserszegi fűszeresről és 
a kékfrankosról is hasonlókat tudok 
mondani. A rozé bor egyre divatosabbá 
válik. Mindenki próbálkozik vele, de 
azt tudni kell, hogy kisüzemi körülmé-
nyek között nagyon nehéz készíteni. 
Bizonyos években, ha olyan az időjá-
rás, és a bor alacsony hőmérsékleten 
erjed, akkor a bor üdesége megmarad. 
A rozé bornak a lelke ugyanis a fris-
sességben mutatkozik meg. Meg kell 
mondani, hogy ezeknél a boroknál, 
amit kóstoltunk, ez a frisség hiányzott. 
Persze lehet gyakorolni, de a fehér és 
a vörösborkészítésben jobb eredmé-
nyeket lehet elérni. Az előző évekhez 
képest azonban a fejlődést észre lehe-
tett venni.

A szervezők kérésére a zsűri csak 
három díjat adott ki, nem mintha a 

többi borok nem érdemelték volna meg 
az elismeréseket, de oklevelet minden 
termelő kapott. Bronzéremmel jutal-
mazták Balogh Illés vegyes rozé borát, 
ezüsttel Z. Kovács József cserszegi 
fűszeresét, arannyal pedig Szabó István 
kékfrankosát. A közönség díjat Kőrös 
Lajos kövidinka, cserszegi cuveéje 
kapta. 

Borversenyen részt vevők névso-
ra: Almási György, Balogh Illés, Hári 
Antal, Kádár Sándor, Kiss György, Z. 
Kovács József, Kőrös Lajos, Németh 
Pál, Sipos Imre, Szabó István, Szél 
László.

Fajták: Vegyes fehér, kövidinka, 
hárslevelű, cserszegi fűszeres, Irsay 
Olivér, kövidinka-cserszegi fűszeres 
cuveé, késői szüretelésű cuveé, vegyes 
rozé, rozé csemege, kékfrankos rozé, 
kékfrankos, kadarka. Kékfrankos fél-
édes.

Arany érmes Szabó István kékfran-
kos bora, ezüstérmes Z. Kovács József 
kadarkája, bronzérmes Balogh Illés 
vegyes rozéja.

A kompetencia alapú nevelés márciusi témahete
Nyárlőrincen 2014-ben, a községi március 15-i ünnepség megrendezésében, a helyi általános iskola 5. osztályos tanulói-
val együtt, az óvoda Maci csoportos gyermekei is részt vettek hagyományőrző műsorukkal.
Március 14-én az óvodában a Maci, Nyuszi és a Katica csoportosok együtt emlékeztek nemzeti ünnepünkre. Maci cso-
portosok „katonás” műsorral készültek. A témahét során óvodásaink a nemzeti hovatartozás, a hazaszeretet érzésén át, az 
1848-as forradalom és szabadságharc eseményeivel ismerkedtek meg, a gyermeki érdeklődés, a játékosság, a tapasztalat-
szerzés útján. Eszközök és játékok barkácsolásával, gyöngyfűzéssel készített kokárdákkal és a zászlók nemzeti színeivel 
való díszítésével, népi játékok előadásával, tánccal, dalok, mondókák, versek mondogatásával.  Mohácsi Gézáné óvónő
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Húsvéti előzetes
A hétköznapi csütörtöki, pénteki 

szentmisék már a nagyböjti időben is 
este 6 órakor kezdődnek a nyári időszá-
mítás szerint. Nagyböjtben minden pén-
teken este 6 órakor keresztúti ájtatossá-
got végzünk a szentmisék előtt. A nagy 
heti szertartások minden este 19 órakor 
kezdődnek. 

Nagycsütörtökön este az utolsó va-
csorára emlékezünk és a szentmise kere-
tében a harangok Rómába mennek, lesz 
lábmosás szertartása, a szentmise végén 
pedig oltárfosztás. A szentmise után éjfé-
lig virrasztásra lesz lehetőség a templom-
ban. A virrasztást minden órában másik 
csoport vezeti. 

Nagypénteken este 7 órakor a ke-
resztúttal veszi kezdetét Krisztus kereszt-
halálának emlékezete. A szertartás része 
a Szent János Passió, Urunk szenvedés-
történetének végighallgatása, a kereszt-
hódolat és a szentáldozás.

Nagyszombaton délelőtt lehetőség 
van a szentsír látogatására, este pedig 7 
órakor veszi kezdetét a húsvéti vigília. 
A tűzszentelés és a húsvéti gyertya meg-
áldása után az ige liturgiája következik 
az ószövetségi olvasmányokkal. Majd a 
harangok szava a dicsőség éneklése köz-
ben tér vissza és az ünnepélyes alleluja 
éneklésével már a feltámadt Krisztust 
ünnepeljük. A szentmisében megáldja a 
pap a keresztkutat és minden jelenlévő 
megújíthatja keresztségi fogadalmát. A 
szentmise végén körmenetben tudatja a 
hívek sokasága az egész világgal a feltá-
madt Krisztus örömhírét.

Húsvét vasárnap a szokásos rend 
szerint reggel 8-kor és délelőtt10 óra-
kor lesznek szentmisék. Húsvét hétfőn 
8 órakor lesz szentmise. Ezen a napon 

Ágoston atya különösen hívja és várja a 
hölgyeket, leányokat a szentmisére, mert 
szentmisék után locsolkodás lesz.

Karitász szervezet az egyházközségben

Talán sokaknak új hír még, hogy kö-
zel 2 éve működik az egyházközségben 
Ágoston Atya koordinálása mellett 4 fő 
önkéntes segítséggel a Karitász szerve-
zet. A csoport fő feladatának tekinti a 
rászoruló családok, egyedülállók, illetve 
idős vagy beteg testvérek felkutatását és 
segítését főként természetbeni juttatások 
(tűzifa, élelmiszer, ruhanemű, gyógyszer) 
formájában. A helyi támogatások, adventi 
és nagyböjti karitászgyűjtések mellett je-
lentős a németországi karitász szervezettel 
való kapcsolattartásból származó felaján-
lás minden évben. Példás az együttműkö-
dés a Kecskeméti Máltai Szeretetszolgálat 
vezetőségével is. A csoport tagjai rendsze-
resen tanácskoznak, áttekintik az újabb 
rászorulók kéréseit illetve értékelik az el-
végzett „szeretet-szolgálatot”. Továbbra is 
köszönettel és szeretettel fogadnak és vár-
nak mindennemű felajánlást, adakozást.

Nagyböjti élelmiszer gyűjtés

A Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia március 23. és 30. között szervezi 
meg a nagyböjti tartós-élelmiszergyűjtést 
hazánk templomaiban. A beérkező ado-
mányokból a helyi Karitász önkéntesek 
állítanak össze húsvét előtt csomagokat 
nehéz helyzetben lévő családoknak. 

Egyházunk kétezer éve hivatásának 
tekinti, hogy gondoskodjék a szegények-
ről. Szentatyánk, Ferenc pápa is gyak-
ran kiemelt feladatként beszél a karitatív 
munkáról, idei nagyböjti üzenetében így 
fogalmaz:

 „Mesterünket követve mi, kereszté-

nyek arra kaptunk meghívást, hogy tekint-
sünk testvéreink nyomorára, érintsük meg, 
vegyük magunkra és tegyünk konkrétan 
azért, hogy könnyítsünk rajtuk. A nyomor 
nem egyenlő a szegénységgel. A nyomor 
olyan szegénység, amelyben nincs bi-
zalom, szolidaritás, remény. Háromfajta 
nyomort különböztethetünk meg: anyagi, 
erkölcsi és lelki nyomort. Az anyagi nyo-
mor az, melyet általában szegénységnek 
hívnak, és azokat érinti, akik nem em-
berhez méltó körülmények között élnek: 
alapvető jogok nélkül, elsődleges anyagi 
szükségletek hiányában, mint az étel, a 
víz, a higiéniai körülmények, a munka, a 
fejlődés és a kulturális növekedés lehető-
sége. E nyomor láttán az egyház felkínálja 
szolgáló szeretetét, a diakóniát, hogy se-
gítsen a szükségben, begyógyítsa ezeket a 
sebeket, amelyek elcsúfítják az emberiség 
arcát. A szegényekben és a legutolsókban 
mi Krisztus arcát látjuk. Ha szeretjük és 
segítjük a szegényeket, akkor Krisztust 
szeretjük és szolgáljuk.” (Ferenc pápa 
2014. évi nagyböjti körleveléből)

Ebben a szellemben kérjük a testvé-
rek segítségét, amikor az immár hagyo-
mányossá vált nagyböjti tartósélelmiszer 
gyűjtést meghirdetjük. Ezzel egy ősegy-
házi hagyományt elevenítünk fel, hiszen 
az első század keresztényei a kenyértörés-
re hozták magukkal a szegényeknek szánt 
adományaikat. Az ő példájukat követve, a 
legkisebb adománnyal is a felebaráti sze-
retet csodája valósul meg közöttünk.

Köszönjük a szegényeknek szánt ado-
mányaikat! Ferenc pápa sorai biztassanak 
bennünket a nagyböjti időben a megúju-
lásra és mások megsegítésére:

„A Szentlélek Úristen tartsa meg eze-
ket az elhatározásainkat, és erősítse ben-
nünk az emberi nyomor iránti figyelmet és 
felelősséget, hogy könyörületessé váljunk 
és gyakoroljuk az irgalmat.” (Ferenc pápa 
2014. évi nagyböjti körleveléből)

Egyházközségi hírek

Tovább jutottak a megyei döntőbe
Minden évben megrendezésre kerül 

a kerületi hittanverseny, ahol a katolikus 
gyermekek összemérhetik tudásukat. Eb-
ben az évben Kecskeméten került megren-
dezésre a verseny, március 22-én., a Szent 
Imre Általános Iskolában. A mi plébáni-
ánkról két csapat indult el a megmérettetés-
ben. A téma, amiből készültek a gyerekek a 
Szentírásból Máté evangéliuma, XXIII. Já-
nos pápa, II. János Pál pápa élete, munkás-
sága. Az 5. osztályos korcsoportban Bálint 
Antónia, Golovics Aliz, Németh Natália, 
a 6. osztályos Polyák Antal, a 8. osztályos 

Golovics Lilla, Pesti Rozália volt egy csa-
patban. Ők jutottak tovább a megyei dön-
tőbe, mivel első helyezést értek el.

Amikor megérkeztünk minden résztve-
vőt regisztráltak. Ez után az iskola udvarán 
vártuk, hogy minden gyerek a felügyelő 
tanárával a tanterembe menjen. Ötven perc 
állt rendelkezésre a dolgozat megírásá-
ra. Amíg a javítások, elbírálása történt, a 
gyerekek uzsonnáztak, beszélgettek, vagy 
játszhattak. 

Tizenegy óra után kezdődött a szent-
mise, melyet Menyhárt Sándor atya, a 

Szentcsalád templom plébánosa tartott. 
Nagy hatást tett a gyerekekre, felnőttekre 
nagyböjti gondolataival. A szentmise után 
történt az eredményhirdetés. Minden részt 
vevő kapott emléklapot, és vigaszdíjat a 
Lakteleki Népfőiskola jóvoltából, a nyer-
tesek pedig külön díjakat. Örömmel tér-
hettek haza a gyerekek, akik vállalták ezt 
a megmérettetést.

Gratulálunk, és a további felkészülés-
hez kitartást, sok erőt kívánunk a tovább-
jutott diákoknak.   

Polyákné Bimbó Dóra hitoktató
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Akik köztünk élnek
A tojásfestő
Hamarosan itt a húsvét. A fiúk, férfiak 
elmennek meglocsolni a lányokat, höl-
gyeket és várják, hogy kapjanak tojá-
sokat. Nem mindegy azonban az, hogy 
milyen tojás kerül a tarisznyába. Lehet 
egyszerű főtt tojás, lehet festett, és lehet 
különböző mintájú is. Ilyen színes tojá-
sokat készít már egy ideje Tóthné Barta 
Mária. A belterületen minden bizonnyal 
kevesen ismerik, mert a kohárimajori 
vasútállomáson túl lakik, de közelében 
élő tanyaszomszédoknak nem isme-
retlen. Igaz, a hobbijáról eddig ők sem 
hallottak.
Több mint íz éve annak, hogy azzal a 
céllal vett kezébe tojást, hogy majd ki 
fogja festeni. A barátnői bíztatták, hogy 
próbálja meg. Volt egy kis szülői indít-
tatás is, mert az édesanyja is festett ko-
rábban tojásokat. Sok mindent ellesett 
tőle. Sajnálatos módon Mária depresz-
sziós lett. A betegség alatt keresett va-
lamilyen elfoglaltságot magának, ami 
leköti a figyelmét, és ki tudja kapcsolni 
a gondolatait, másra tud figyelni, és még 
szórakoztatja is. Ezt a tojásfestésben ta-
lálta meg, ami megnyugtatja. A motívu-
mok talán kicsit hasonlítanak a kalocsai 
mintákra, de más tájegységekből is vett 
át érdekes elemeket. Ha valaki azt hiszi, 
hogy a kifestett tojásokat sorra gyűjti 
Mária, az nagyon téved. Elajándékozza 

őket. Nagyon sok barátnak, ismerősnek 
adott már a szépen festett tojásokból. 
Azt nem lehet mondani, hogy folyama-
tosan mindennap leül az asztal mellé 
festeni, de vannak olyan napok, amikor 
nem tudja abbahagyni. Ilyenkor akár 
tízet, húszat, vagy akár többet is kifest. 
Nagyon termékenynek mondható Mária, 
mert ha úgy tartja kedve, akkor egy óra 
alatt, akár több tojást is igényesen kifest. 
A mintákat saját maga találja ki, attól 
függetlenül, hogy bizonyos tájegységek 
motívumaira emlékeztetnek, könyvből 
nem nézett utána. Olyan festéket hasz-
nál, amit nem lehet még mosószerrel 

sem lemosni, így gyakorlatilag időtálló-
ak a készítményei, több évig elállnak. A 
festés előtt a tojásokat természetesen ki-
fújja. Legszívesebben a tyúktojást alkal-
mazza, bár vannak libatojásai is. A ház 
körül sok baromfi kapirgál, azok tojása-
it szokta felhasználni, és a barátaitól is 
szokott kapni. Tóthné Barta Mária azon 
még nem gondolkozott, hogy máshol is 
bemutassa alkotásait. Most a Hírmondó 
olvasói azok, akik első kézből ismerhe-
tik meg a hobbiját. Akik tehát húsvét-
kor locsolkodni mennek hozzá, azok 
választhatnak a szebbnél szebb kifestett 
tojásokból.

KÖZLEMÉNY
A Tisza-menti Köznevelési és Gyer-
mekjóléti Társulás, mint a Szivárvány 
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, 
Egységes Óvoda- Bölcsőde, és Óvoda 
Intézmény  (6065 Lakitelek, Kiss János 
u. 1/a) fenntartója az alábbi közleményt 
teszi közzé:
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a Szi-
várvány Óvoda és Bölcsőde Lakiteleki 
Tagintézményébe a 2014/2015. neve-
lési évre történő óvodai beiratkozásra 
2014. április 28 és 29-én (hétfő-kedd) 
8.00 órától 17.00 óráig kerül sor. A 
gyermek óvodai beíratásához szükséges 
közokiratok, dokumentumok: a gyer-
mek személyazonosítására alkalmas, 
a gyermek nevére kiállított személyi 
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány (lakcímkártya), a szülő sze-
mélyi azonosító- és lakcímét igazoló ha-
tósági igazolvány (személyi igazolvány, 
lakcímkártya), a gyermek TAJ kártyá-
ja, a gyermek anyakönyvi kivonata, a 
kitöltött jelentkezési lap. Amennyiben 
gyermekük szakértői véleménnyel ren-
delkezik a sajátos nevelési igényről, az 
erről szóló szakvélemény. Amennyiben 
gyermekük szakértői véleménnyel ren-
delkezik a beilleszkedési, tanulási, ma-
gatartási zavar megállapításáról, az erről 
szóló szakvélemény.
Kötelező az óvodába beíratni azt a gyer-
meket, aki 2014. évben betölti az 5. élet-
évét, és még nem járt óvodába. Felvételre 
jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik 
2014. augusztus 31-ig betöltik a 3. élet-

évüket. Az óvodáztatási kötelezettség 
nem teljesítése jogi következményekkel 
jár. Az integráltan nevelhető sajátos ne-
velési igényű gyermekeket is fel lehet 
venni az óvodába. Az óvodai felvétel 
tárgyában meghozott döntés közlésének 
határnapja 2014. május 29-e. A felvételi 
kérelem elutasítása esetén hozott hatá-
rozat ellen a szülő a jegyzőnek címzett, 
de az óvoda vezetőjének átadott, írásba 
foglalt jogorvoslati kérelmet nyújthat be. 
A jegyző a jogorvoslati kérelmet elbírál-
ja és megteszi a szükséges intézkedést. 
A jogorvoslati kérelem benyújtásának 
határideje: A felvételi kérelem elutasítá-
sáról szóló határozat közlését követő 15 
napon belül.

Társulási Tanács
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Víz világnapi megemlékezés a Holt-Tisza partján
Aranyszínű, különjárat felíratú 

busz gördült be óvodánk elé 2014. 
március 21-én, pénteken reggel. Iz-
gatottan toporgó, lázasan készülődő 
nagycsoportosok koszorúja figyelte 
az érkező járművet. 

„Hová mentek, kedveskéim?”- ér-
deklődött mosolyogva egy arra járó 
idős néni. A gyerekek boldogan me-
sélték, hogy Tőserdőbe megyünk, 
ahová a lakiteleki óvodások hívtak 
meg bennünket a Víz világnapja al-
kalmából.

A Holt-Tisza partján sorakoztunk 
fel a rendezvény megnyitójára. A 
program ismertetése után leteleped-
tünk és megettük az óvodából hozott 
tízórainkat. Miután a gyomrunkat 
megtöltöttük, térkép alapján indul-
tunk el megkeresni az állomáshelye-
ket, hogy összegyűjtsük a feladatok 
teljesítését igazoló kavicsokat. 

Az első állomáshelyen mocsárjá-
rás volt a feladat: a vízparton elhelye-
zett lépőköveken egyensúlyozva kel-
lett apró kincseket a megfelelő ládába 
eljuttatni aszerint, hogy erdőben vagy 
vízben találhatták őket. A feladatot 
hiba nélkül hajtottuk végre, hamar 
kiérdemeltük az első kavicsot. 

A térkép ezután egy erdei pihe-
nőhöz vezetett, ahol a memóriajáték 
megnyerése hozta meg számunkra a 
második kavicsot. További két kavi-
csot a hulladékgyűjtésben és a kör-
nyezetvédelemben szerzett jártassá-
gunk eredményezte csapatunknak. 
A vízparti pavilonban Gácsi Zsolt 
erdész bácsi dicséretét is bezsebeltük 
a kavics mellé, hiszen az általa muta-
tott állatokról nagyon sok ismerettel 
rendelkeztek óvodásaink. A feladatok 

teljesítéséért ajándékkal kedvesked-
tek a szervezők: minden kisgyerek 
buborékfújót vihetett haza. 

Fáradtan, elcsigázva, de élmé-
nyekkel gazdagon tértünk haza 
Nyárlőrincre. Az ebéd elfogyasztá-
sa után kivételesen egyik gyerkőc 
sem bánta, hogy ágyba kell bújni. A 
kiadós alvás után még hosszan me-
séltek élményeikről társaiknak, és 
lelkesen kergették az udvaron a szap-
panbuborékokat.

Nyugdíjasok számítástechnika oktatása

Március folyamán a nyugdíjasok-
nak tartottunk Tóth Norberttel együtt 
számítástechnika oktatást a könyv-
tárban, kihasználva a számítógéppark 

nyújtotta előnyöket. Az érdeklődő 
nyugdíjasok feltehették kérdéseiket, 
valamint betekintést nyerhettek az 
alapvető irodai programok világba, 

elsősorban a Microsoft Office szö-
vegszerkesztő funkciói kerültek a kö-
zéppontba.

A résztvevők érdeklődve és bátran 
csaptak bele az alapvető szövegszer-
kesztési ismeretekbe és könnyedén 
elsajátították az alapokat, amelyek 
segítségével egy egyszerűbb szöve-
get, meghívót meg tudnak formázni. 
Mindezen ismeretekre alapozva pe-
dig később további funkciókkal és 
ismeretekkel is bővíthetik tudásukat. 
A közeljövőben tervezzük, hogy még 
további oktatást is tartunk az időseb-
beknek, igény esetén az erőforrása-
inkhoz mérten, hisz szeretnénk, ha ők 
is ki tudnak használni a modern világ, 
a számítástechnika előnyeit.

Jokhel Árpád



Mohácsi busójárás nyárlőrinci szemmel
Varga Imi ismét kirándulást szerve-

zett, még pedig Mohácsra, hogy meg-
nézzük a busójárást. Korán reggel in-
dultunk, hogy minden programban részt 
vehessünk. A buszon Imi rövid beszá-
molót tartott erről az egyre népszerűbb, 
egyre látványosabb, egyre több embert 
vonzó hungarikumról. Előre kinyomta-
tott programot kapott mindenki, hogy 
tudjuk, mikor hova kell menni, mit fo-
gunk látni. Március 2-án 10 órakor ér-
keztünk Mohácsra. Egy kis bolyongás 
után le is tudtunk parkolni mindkét 
busszal. Ahogy sétáltunk a főtér felé, 
már találkoztunk busókkal. Engem ez 
azért lepett meg, mert úgy gondoltam, 
hogy csak a felvonuláson látunk majd 
jelmezeseket. Ezzel ellentétben egész 
nap közöttünk lófráltak, kerepeltek, 
ijesztgettek, szórakoztattak. Különleges 
és érdekes élmény volt testközelben lát-
ni őket, fotózni velük.

Mikor a központi színpadhoz értünk, 
mert volt egy másik is, éppen táncházba 
csöppentünk. Egy szerb zenekar muzsi-
kájára járták a kólót. Nagyon begyako-
rolták a lépéseket, mert szinte egyfor-
mán ropták. Minden bizonnyal profi 
táncosok voltak, vagy a vérükben volt a 
mozdulat. A programfüzetből kinéztük, 
hogy a Duna túlpartjáról komppal is fog 
érkezni egy nagyobb busó csoport, de 
addig végigsétáltunk a kitelepült kéz-
műves sátrak között. Álarcok, fakana-
lak, hűtőmágnesek, kerepelők, mindent 
megtaláltunk, amilyen kellékre szükség 
lehet ma. A forralt bor, gyorsbüfé, utcai 
kovácsműhely sem hiányzott a kínálat-
ból. Apa ki is próbálta kovács tudomá-
nyát. Kis segítséggel sikerült kikalapál-
nia egy patkószöget, amit meg is kapott 
emlékül.

Mire leértünk a kikötőbe, már sok 
ember kíváncsian leskelődött, hogy mi-
kor érkeznek a busók. Ahogy kikötött a 
vízijármű, tódultak róla a csúnyábbnál 
csúnyább álarcosok. Az alapjelmez: ki-
fordított suba, a fejre minél rusnyább 
fából készült álarc, a lábon saru, vastag 
zoknival és szalmával tömött gyöngyös 
harisnya. Ezen felül ki mit talált még 
otthon a sufniban, azt mind magára ag-
gatta. Fokhagymafüzér, kukoricacsut-
ka nyaklánc, lap nélküli fűrész, és az 
elengedhetetlen kolompok mindenféle 
méretben, mindenhova aggatva, hogy 
minden lépésnél minél jobban csöröm-

pöljenek. Többek kezében szénagyűjtő 
favillát is láttunk. Mint később kiderült, 
ezzel „molesztálták” a csinosabb leány-
zókat. Megböködték, megkuszkuzálták 
vele őket. Persze ezt senki nem bánta. 
Sőt! Büszke volt rá, hogy ő lett a kivá-
lasztott!

Aztán egyszer csak érdekes jelen-
ségre, visongásra lettünk figyelmesek. 
Két busó közrekapott egy leányzót 
(persze nem a csúnyábbját) és megug-
ráltatták. De úgy betakarták a subáikkal, 
hogy csak a lába látszott a páciensnek. 
Természetesen nagy taps és üdvrivalgás 
fogadott minden akciót, a kiszemelt leá-
nyok meg paprikapirosan kerültek elő a 
subák alól. Aztán észrevettem a csoport 
zászlóját is. „Ugráló busók” hirdette a 
lobogó. Így már megértettük ezt a kü-
lönös szokást és lestük-vártuk, ki lesz a 
következő „áldozat”.

Igyekezni kellett vissza a térre, mert 
kezdődött a fő attrakció, a felvonulás. 
Nem néztem az órámat, de szerény 
becslések szerint is több, mint egy órán 
keresztül özönlött a busók áradata. Gya-
logosan jöttek legtöbben, de láthattunk 
kukoricaszárral „feldíszített” járgányo-
kat (amit szinte csak erre az alkalomra 
tartogatnak és vesznek elő), népviselet-
be öltözött „jányok „ lépegettek rusnya 
párjuk mellett. Közben persze kolompol-
tak a kolompok, kerepeltek a kereplők, 
néha megszólalt egy-egy duda is. Egy-
szer csak megjelent a téltemető koporsó 
is, amit egy csónakon vontattak lovas 
fogattal. A következő kocsin a kiszebá-
bot hozták, amit az esti nagy máglyán 

égettek el. Teljes össznépi kavalkádban 
éreztük magunkat, amit időnként sortűz 
zaja is színesített. Valami jó érzés kerített 
hatalmába, nagyon örültem, hogy itt le-
hettem ebben a fergeteges téltemetőben, 
amiről eddig csak hallottam és a TV-ben 
láttam néhány képet róla. Elgondolni 
sem tudtam, hogy ez ennyire, sokszínű, 
vidám, felejthetetlen. Most már mindig 
tudni fogom, hogy milyen az a busójárás 
élőben. Elmondhatatlanul, leírhatatlanul 
szuper élményt adott.

A felvonuló csoportok begurultak 
a térre, ott leparkoltak, hogy mindenki 
közelről is lefényképezhesse ezt a kü-
lönleges csapatot. Itt már lekerültek az 
álarcok is, így láthattuk, hogy a busók 
arca még korommal is ki van dekorál-
va. A következő látnivaló miatt újra 
visszasétáltunk a vízpartra, ugyanis itt 
engedték szabadjára a téltemető kopor-
sót. Gyorsan sodorta a víz lefelé. Az esti 
tűzgyújtásig még volt egy kis időnk. 
Beszereztük az emléktárgyakat, legurí-
tottunk még egy-egy pohár forralt bort, 
aztán mentünk vissza a főtérre, ahol már 
égett a hatalmas máglya, közepén a ki-
szebábbal. Magasra csaptak a lángok, 
a szalmabábu elég sokáig bírta „szusz-
szal”, de egyszer csak összeroppant és 
beleesett a tűz közepébe. Ezzel a moz-
dulattal ért véget számunkra ez a nap, ez 
a tél. Mire visszaballagtunk a buszhoz, 
már jól esett megpihenni az egész napos 
sétálás után. De senki nem bánta, hogy 
ennyire elfáradt. Azt sajnáltuk volna, ha 
kimaradunk ebből az élményből. 

Kissné Kati
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Négy fordulót bonyolítottak le eddig 
a megyei II. osztályú labdarúgó bajnok-
ság tavaszi szezonjából. Nyárlőrinc csa-
pata azonban csak három mérkőzést 
játszott, mivel az első fordulóban sza-
badnapos volt. A három mérkőzésen 
hét pontot gyűjtöttek a fiúk, és nem sok 
hiányzott ahhoz, hogy száz százaléko-
sak legyenek. A találkozókról Bende 
József edzőtől kértünk értékelést.

A tavaszi második fordulóban kapc-
solódtunk be a játékba, amikor is a szom-
széd településre, Lakitelekre 
utaztunk. Nem titok az, 
hogy nyerni mentünk, de 
mi minden mérkőzésre úgy 
készülünk, hogy nyerni 
szeretnénk. Az energiánkat 
megsokszorozta az, hogy 
vissza akartunk vágni az 
őszi otthoni vereségért. Az 
első félidőben a szél seg-
ítségével a letámadásaink 
sikeresek voltak. Nem a 
hazai játékosokon múlott, 
hogy nem döntöttük el az 
első félidőben a mérkőzés 
sorsát. Ez egy kicsit meg-
bosszulta magát a második 
játékrészben, amikor is a szél a lakitele-
kieket támogatta, de ekkor is voltak 
helyzeteink. A végén nem koncentrál-
tunk kellőképpen, ami ősszel is jel-
lemezte a játékunkat, és két perccel 
a mérkőzés befejezése előtt sikerült 
egyenlítenie a hazaiaknak. Úgy gon-
dolom, hogy azon a mérkőzésen sokkal 
közelebb álltunk a győzelemhez. A 
sors azonban ilyen, nem mindig az a 
csapat nyer, amelyik jól játszik. Ettől 
függetlenül elégedett voltam a csapat 
játékával. Szomszéd települések ran-
gadója volt, de nem volt túlfűtött hangu-
lat, sportszerű keretek között játszottuk 

le a mérkőzést. Dicséret illeti a haza-
iakat, hogy megvendégeltek bennünket. 
Azt hiszem, ezt hagyománnyá kell tenni 
a két klub között. Lakitelek-Nyárlőrinc 
2-2 (1-2). Ifjúsági eredmény: 0-0.

Azt kell mondanom, hogy nem jó a 
sorsolásunk. A második mérkőzésünket 
is idegenben játszottuk a Lajosmizse 
ellen. Az első félidőben ott is min-
ket támogatott a szél. Büntető rúgás-
ból sikerült Bera András révén gólt 
szereznünk az első játékrészben. A 

második félidőben kiegyenlített volt 
a játék, sőt azt kell mondani, hogy 
ellenfelünk jobban játszott, mint mi. 
Több helyzetet dolgozott ki nem rajtunk 
múlott az, hogy nyerni tudtunk. Varga 
Ottó azonban nagyon jól védett, és 
Forgó Zoli teljesítménye is az átlag fölé 
emelkedett. A többi játékos védekezés-
ben középpályán és támadásban is alul 
teljesített, ezért tudott jobban ránk jönni 
a Lajosmizse. Levegőben lógott az, hogy 
kiegyenlítsenek, de a végén nekünk 
is akadt egy lehetőségünk. Egy félidő 
alatt egy helyzetet kidolgozni azonban 
nagyon kevés. Szerencsére ellenfelünk 

nem tudott betalálni a kapunkba. Talán 
a Fortuna mellénk állt, és visszaadta azt, 
amit egy héttel korábban Lakiteleken 
elvett tőlünk. Lajosmizse-Nyárlőrinc 0-
1 (0-1). Ifjúsági eredmény: 4-0.

A harmadik mérkőzésünk is ran-
gadó volt, amikor is a Pálmonostorát 
fogadtuk hazai pályán. Ismerve a 
vendégek stílusát jó játékra nem igen 
számítottunk. Arra hívtam fel a játéko-
sok figyelmét, hogy ne menjünk bele, 
az adok-kapok játékba.  Nem alakult 

ki folyamatos játék az első 
félidőben, mert rúgd előre, 
szaladj utána játok folyt a 
pályán, mind a két csapat 
részéről. Szöglet után egy lep-
attanó labdából Torbán Csaba 
szép gólt rúgott. Tudtuk, 
hogy az egy gól kevés lesz a 
győzelemhez, éppen ezért a 
második félidőre átszervez-
tem a csapatot. A háromc-
satáros játékról visszaáll-
tunk a kétcsatárosra. Az első 
félidőben nehezményeztem 
azt, hogy több játékos is átla-
gos teljesítményt nyújtott. 
Ez a második játékrészben 

úgy változott, hogy hat labdarúgónk 
átlagon felüli teljesítményt tudott 
nyújtani, annyira feljavult a teljesít-
ményük. Ez azt is jelentette, hogy 
több ügyes megoldást produkáltunk 
és minden igényt kielégítően játszot-
tak. A csapat jó teljesítményt nyújtott 
ebben a játékrészben. Egyéni villaná-
sok után kontrából két gólt szereztünk, 
így nyerni tudtunk. Kétség sem fért 
ahhoz, hogy mi voltunk a jobbak, bár az 
első félidőt kicsit átaludtuk, a második 
félidőben kimondottan jól játszottunk. 
Nyárlőrinc-Pálmonostora 3-0 (1-0). 
Ifjúsági eredmény: 2-3.

Három mérkőzés, két győzelem, egy döntetlen
                            11. oldalNyárlõriNci hírmoNdó

Országos utánpótlás verseny Nyárlőrincen
Hét egyesület – Nagykanizsa, 

Cserszegtomaj, Szepetnek, Tápióbicske, 
Pusztaszer, Újszász, Nyárlőrinc – ki-
lencvenhat versenyzője vett részt a ha-
gyományos tavaszi országos gyermek 
és serdülő lábtoll-labda versenyen. A 
versenyzők háromfős csapatokban és 
egyéniben küzdöttek az érmekért. Leg-

eredményesebben a legnagyobb szám-
ban résztvevő újszászi csapat szerepelt: 
ők négy első helyezést szereztek. 

A nyárlőrinci színeket ezúttal csak 
a fiúk képviselték, mivel leányaink egy 
kecskeméti hittanversenyen voltak ér-
dekeltek. Az erős fiú mezőnyben éppen 
a mezőny kellős közepén végeztünk. A 

csapat tagjai: Tóth Tamás, Varga Dá-
vid, Varga József,  Magyari Kristóf, 
Hatvanyi József, Magyari Norbert. Az 
eredményhirdetéskor került sor a tavalyi 
rangsor alapján készült minősítő okleve-
lek átadására. Versenyzőink közül hatan 
vehettek át bronzjelvényes minősítést.
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Anyakönyvi hírek
Akiket elveszítettünk: Bontovics Mártonné 
Olajos Veronika (1919), Hajagos Ferencné Szabó 
Ilona (1923), Kőszeginé Kozma Julianna (1935), 
Erki János (1943), Várnai Bálintné Szabó Ilona 
Jolán (1928).

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 gond
noki irodájában hétfőtől péntekig munkaidőben. A 
hirdetések szövegét hirdetőinktől készen kapjuk. Az 
abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi,  jogi 
felelõsséget nem vállal. Kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem küldünk vissza. Csak hirdetési szelvé
nyen 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, magán-
személyek, Kft-k, Bt-k, alapítványok 
részére, teljes körű APEH - és TB-ügy-
intézéssel, képviselettel. Havonta tájé-
koztatást kap vállalkozása eredményérõl, 
áfájáról, a könyvelést így pontosan tudja 
követni. Igény szerint a könyvelési anya-
gért elmegyek.

AZ IRODA NYITVA TARTÁSA hétfő-
től szombatig 8 - 18 óráig.

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

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

Alig használt SHARP TV eladó! Tel:343-034
*

Új mágnes-lepedő eladó kedvező áron.
Tel:343-238

*
Eladó Nyárlőrincen építési telek az Ősz utcában. 
Irányár: 1.200.000,- Ft Érd.: 06-30/621-77-96

*
Eladó családi ház Lakiteleken. 3 szoba, fürdőszo-
ba, gázfűtés plusz beépített cserépkályha, nagy 
udvar. T: 30/9687-194.


