
Jelmezbe bújtak az alsó tagozatos diákok

Eljött a farsang ideje. A gyere-
kek a téli szünet után talán ennek 
örülnek a legjobban. Végre jelmez-
be lehet bújni, vidám hangulatban 
lehet táncolni, és lehet fánkot is 
enni.

A Buzás János Általános Iskola 
diákjai február 4-én csütörtökön dél-
után tartották farsangi mulatságukat. 
Az alsó tagozatosoknak az Integrált 
Közösségi és Szolgáltató Tér nagy-

terme, a felsősöknek pedig az iskola 
aulája adott helyet. A fiatalabb diá-
kokkal természetesen együtt jöttek a 
szülők esetenként a nagyszülők is. A 
művelődési ház nagy terme zsúfolá-
sig megtelt, mikor a negyedik osz-
tályosok előadták műsorukat, még 
pedig egy mese mixet. Nem csak a 
gyerekek, de a felnőttek is jól szó-
rakoztak az előadáson, amit Balogh 
Jánosné tanítónő tanított be. A közel 

fél órás műsort hatalmas tapssal 
köszönték meg a jelenlévők. Ezt 
követően a jelmezbe öltözött diákok 
egyesével mentek fel a színpadra és 
a mikrofonba mondták, hogy minek 
öltöztek. Akadtak hagyományos 
jelmezek, de olyanok is, amelyek 
egyediek voltak. Látszott, hogy a 
szülők sokat segítettek és nagyon 
kreatívok voltak. (Folytatás a 3. 
oldalon)
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Elbírálták a temető
üzemeltetésére kiírt pályázatot

A képviselő-testület pályázatot írt ki 
a temető üzemeltetésére és a temetkezé-
si szolgáltatások ellátására. A pályáza-
tot négy vállalkozó részére küldték ki: a 
Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit 
Kft-nek, a lakiteleki Himalája Blue Kft-
nek, a Dynober Global Kft-nek, valamint 
a tiszaalpári Novák Zoltán vállalkozó 
részére. A pályázat beadási határideje ja-
nuár 8. volt, mely időpontig két pályázó 
– a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit 
Kft., és a lakiteleki Himalája Blue Kft. 
– adta be pályázatát. A testületnek a két 
beadott pályázat közül kellett kiválaszta-
nia, hogy ki lássa el a feladatot. A kiírás-
ban szerepelt, hogy amennyiben a testület 
nem tud döntést hozni, új pályázati kiírást 
kell közzé tenni. A kecskeméti kft. a fel-
adatot szorosan az önkormányzat szemé-
lyi forrásaira támaszkodva kívánta volna 
ellátni, illetve helyben nem kívánt működ-
teti ügyfélszolgálatot. A Himalája Blue 
Kft. pályázatából kitűnt, hogy rövidnek 
tartja az öt éves időtartamot a kapcsolódó 
vállalások teljesítéséhez mérten, ezért az 
áremelések elkerülése érdekében a szer-
ződés időtartamának növelését tartotta 
szükségesnek. Az önkormányzat mindkét 
cégtől bekérte a temetkezési szolgáltatá-
sával kapcsolatos árajánlatát. A lakiteleki 
kft. ajánlata, ha minimálisan is, de kedve-
zőbb volt. Pályázatában jelezte, hogy az 
öt éves szerződéskötésnél árat fog emelni, 
hogy a Dózsa Gy. utcára eső kerítés részt 
meg tudja csinálni. A testületi ülésen je-
len volt Szénási Bertalant és felesége a 
Himalája Blue Kft. tulajdonosait. A kép-
viselő-testület részéről felmerült néhány 
kérdés, melyre Pénzváltó István polgár-
mester azt kérte, hogy válaszoljanak. A 
kft. pályázatában jelezte, hogy számukra 
a tíz éves időtartam lenne a megfelelő, 
de a pályázati kiírásban öt év szerepel. 
Amennyiben ezen változtatni akarnánk, 
új pályázati kiírást kellene közzé tenni. Az 
öt éves szerződéskötés esetén szeretnének 
árat emelni. Szénási Bertalan elmondta, 
hogy a pályázat beadása óta átgondolták a 
helyzetünket és úgy határoztak, hogy nem 
emelnek árat. Megpróbálják megoldani 
ezekkel az árakkal a szolgáltatást. Terveik 
között szerepel egy halott hűtő elhelye-
zése, már csak azért is, hogy ne kelljen 
Lakitelekre leszállítani az elhunytat, és 
utána még visszahozni Nyárlőrincre, mert 
az a szállítási költséget is megemelné. A 

kerítés megépítését előbbre hozzák, 2018. 
augusztus 31-ei határidőre megvalósítjuk. 
Az önkormányzat szeretné a temetőt fej-
leszteni, urnafal kialakításával. Pénzváltó 
István azt kérdezte a vállalkozóktól, hogy 
számíthatnak-e a közreműködésükére? 
A kft. a kialakításban és elkészítésben is 
szerepet vállalna, mondta Szénási Berta-
lan. A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
elfogadja a Himalája Blue Kft. pályázatát 
és öt évre bízta meg a temető üzemelte-
tésével.

Aktualizálni kell a közbeszerzési 
szabályzatot

A Közbeszerzési törvény változása 
miatt az önkormányzatnak is aktualizál-
nia kell saját közbeszerzési szabályzatát. 
Ezzel kapcsolatban Hajagos Antal azt a 
kérdést vetette fel, hogy mi a különbség 
a nyílt- és a meghívásos közbeszerzés kö-
zött? Zayzon Jenőné jegyző válaszában 
elmondta, hogy a közbeszerzés milyen-
ségét a beszerzések tárgya és becsértéke 
határozza meg. A közbeszerzési értékha-
tárokat a 2015. évi központi költségvetés 
mondja meg. A közbeszerzési törvény sze-
rint nemzeti és Uniós közbeszerzési érték-
határok kerülnek meghatározásra. Főbb 
szabály szerint az ajánlatkérő a nyílt, a 
meghívásos és a tárgyalásos eljárást meg-
indító felhívást nem hirdetmény útján te-
szi közzé. Az ajánlatkérő köteles legalább 
három gazdasági szereplőnek megküldeni 
az eljárást megindító felhívást, valamint 
azoknak, akik az ajánlatkérőnél az eljá-
rás iránt érdeklődnek. Kiegészítő szabály, 
hogy ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás 
becsült értéke nem éri el a 18 millió fo-
rintot vagy az építési beruházás becsült 
értéke nem éri el a 100 millió forintot, 
az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást 
lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény 
nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljá-
rásrendjében. Ebben az esetben az aján-
latkérő köteles biztosítani a versenyt, és 
az eljárást megindító felhívás közzététele 
helyett legalább négy gazdasági szereplő-
nek egyidejűleg, közvetlenül írásban aján-
lattételi felhívást küldeni. A nyílt eljárás 
olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési 
eljárás, amelyben minden érdekelt gazda-
sági szereplő ajánlatot tehet. A nyílt eljá-
rás ajánlati felhívással indul.

A meghívásos eljárás olyan, két sza-
kaszból álló közbeszerzési eljárás, amely-
nek első, részvételi szakaszában az aján-
latkérő a részvételre jelentkezőnek az 

alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról 
dönt. A részvételi szakaszban a részvételre 
jelentkező nem tehet ajánlatot. Az eljárás 
második, ajánlattételi szakaszában csak az 
ajánlatkérő által alkalmasnak minősített 
jelentkezők tehetnek ajánlatot. A meghí-
vásos eljárás részvételi felhívással indul, 
az eljárás részvételi szakaszában bármely 
érdekelt gazdasági szereplő nyújthat be 
részvételi jelentkezést.

Elfogadták a kérelmet
Biblák Györgyné gondozónő kére-

lemmel fordult a képviselő-testülethez. 
További munkája elvégzéséhez gondozói, 
ápolói tanfolyam elvégzése szükséges, 
mely tanfolyam tandíja 90.000 forint. 
Kérte az önkormányzatot, hogy tandíjá-
nak összegét vállalja át. A képviselő-tes-
tület elfogadta a kérést.

Értéktár bizottság alakulhat
Korábbi testületi ülésen is szó volt már 

arról, hogy a településen is létrehoznának 
egy négy-öt főből álló értéktár-bizottsá-
got. A bizottság Nyárlőrinc értékeit – mint 
például a Romkert vagy a Piroska szörp 
– felterjesztheti a megyei értéktár-bizott-
ságba, ahonnan akár az országos értéktár-
ba is felkerülhet. Pénzvált István arra kér-
te a képviselőket, hogy a márciusi testületi 
ülésen tegyenek javaslatot az értéktár-bi-
zottság megalakítására, annak tagjaira

Sokba kerülne a változás
Lovas Attila arról tájékoztatta a pol-

gármestert, hogy a Volán busz befelé jövő 
járata a Petőfi S. utca, Iskola utca sarkán 
lévő házuknál fordul rá az Iskola utcára. 
Olyan kis ívben veszi be a kanyart, hogy 
sokszor éppen csak elkerüli a mély vizes 
árkot. Amennyiben véletlenül belebillenne 
az árokba, elvinné az egész házat. A busz 
hivatalosan a Dózsa Gy. utcán az iskolá-
ig bejön, betolat az Iskola utcába és úgy 
fordul ismét rá a Dózsa Gy. utcára, ahol 
a megálló van. Ez a megoldás viszont az 
iskola közelsége miatt veszélyes. Azt ja-
vasolta, hogy a busz a Rákóczi utcán jöj-
jön be és onnan forduljon az Iskola utcára, 
miután az utcák közül az a legszélesebb. 
Ebben az esetben azonban a Rákóczi és az 
Iskola utcának minimum azon szakaszát 
ahol a busz közlekedik, le kellene aszfal-
tozni. Ez a számítások szerint elérné a tíz-
millió forintot. A képviselő-testület tagjai 
ezzel kapcsolatban javaslattal nem éltek.

A testületi ülésről jelentjük
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Az első oldal folytatása.
Farsang nem létezhet fánk nélkül. 

Arról pedig a szülők gondoskodtak. 
Volt hagyományos szalagos, lekvá-
ros, porcukros, apró, amit feltettek 
az asztalokra. Ezen kívül különböző 
édes és sós süteményeket, szendvi-
cseket, de még hamburgert is lehe-
tett fogyasztani. A műsor után szinte 
mindenki, de főleg a gyerekek neki-
láttak, hogy megkóstolják az étele-
ket. Akadt olyan kicsi, akinek a szája 
környékén hamar meglátszott, hogy 
mit evett.

A kis evés szünet után követke-
zett a tombolahúzás. Olyan család 
nem volt, aki ne vett volna tombo-

lát. Mindenki azt várta, hogy nyerni 
fog, és sokan nyertek is. A tanárok 
ugyanis gondoskodtak arról, hogy 
sok kisorsolt tárgy legyen, így szinte 
minden tanulónak jutott valamilyen 
ajándék. Persze akadtak olyanok is, 
akik szerencsésebbek voltak és töb-
bet nyertek. A fődíj egy torta volt.

A tombolasorsolás után meg-
szólalt a zene. A diákok felmentek 
a színpadra és ott ropták a táncot. 
Sokan a dalok szövegét is tudták és 
együtt énekeltek az előadóval.

Az iskolában a nagyobbak buliz-
tak. Ők már nem öltöztek jelmezbe, 
számukra a zene és a tánc jelentette 
a farsangot.

Jelmezbe bújtak az alsó tagozatos diákok
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A nagy érdeklődésre való tekin-
tettel nem az intézményben, hanem 
a művelődési ház nagytermében 
rendezték meg az óvodások farsangi 
mulatságát.

Február 5-én pénteken délután 

folyamatosan hozták a szülők, 
különböző jelmezekben csemetéiket. 
Szebbnél szebb és változatosabbnál 
változatosabb ruhákba öltöztették be 
őket. Az anyukák nem érkeztek üres 
kézzel, mert süteményeket, szend-

vicseket és különböző üdítőitalokat 
is feltettek az asztalokra, hogy a 
gyerekeknek legyen miből cse-
megézni. A várakozás ideje alatt 
sokat szaladgáltak, ugráltak a kicsi, 
középsős és nagycsoportosok. A 
program ugyanis az óvónők és a 
technikai dolgozók előadásával 
kezdődött. Az aranyszőrű bárány 
mesejátékot adták elő. Hagyomány 
az óvodában, hogy az intézmény 
felnőttei is bemutatnak valami-
lyen műsort a gyerekeknek, akik 
mindig nagy figyelemmel kísérik az 
előadást. 

A műsor után a három csoport 
tagjai külön-külön is felmentek a 
színpadra, hogy megmutassák a 
szülőknek, hogy minek öltöztek. A 
program befejezéseként a gyerekek 
különböző játékokban vehettek 
részt.

Farsangi aranyszőrű bárány



Többjelentésű és azonos alakú 
szavak megkülönböztetése, módosí-
tószók, viszonyszók, partikula, sa-
játos jelentéstartalmú mellékmondat 
és még sorolhatnám. Ezt mind meg-
tanítja a tanár 8. osztályig, mert meg 
KELL tanítania. Ezt mind megtanulja 
a diák 8. osztályos korára, mert meg 
KELL tanulnia. Ezt kérték számon a 
központilag kiadott témazárók, ezt 
követeli a Nemzeti Alaptanterv. 

     Mindebből a felhalmozott tu-
dásból mire volt kíváncsi a magyar 
nyelv és irodalom központi felvé-
teli? SEMMIRE! Mit kellett volna 
tudni? Mára már nem használt sza-
vak jelentését, helyesírását, felis-
merését. Vajon melyik felnőtt aktív 
szókincsében van jelen a tömpe, a 
lapály, a törökbúza, a svédacél? Va-
lóban ismernie kell ezeket a szavakat 
egy diáknak ahhoz, hogy érdemes 
legyen az általa kiválasztott középis-
kolába bejutni? Lehet. De akkor nem 
ezekhez kellene igazítani a követel-

ményeket? Mert a gyerekek most 
joggal kérdezik, hogy akkor miért is 
tanultak ennyi éven át nyelvtant és 
irodalmat? Szólások, közmondások. 
A tanárok honnan tudják, melyek 
azok, amelyek nélkülözhetetlenek a 
sikeres felvételihez? A mai fiatalok 
többnyire csak tanítási órákon talál-
koznak velük, a mindennapi életben 
nemigen használjuk őket. De erről 
a felvételi feladatlapok összeállí-
tói bizonyára nem tudnak.  Értékes, 
megőrzésre méltó kincsei nyelvünk-
nek, de mégse lehet bemagoltatni O. 
Nagy Gábor teljes gyűjteményét! 

     És még nem beszéltem a ma-
tematikai felvételiről!  Arról, amely-
ről tanköteles, lelkileg érzékeny 
fejlődési szakaszukban lévő gyere-
kek országszerte sírva jöttek ki! Azt 
mondják a felelős emberek, hogy 
a központi felvételiknek nem az a 
célja, hogy a gyerekek tudásszintjét 
mérjék, hanem a képességeikről kell 
számot adniuk. Nagyon jól hangzik!  

Azért hadd jegyezzem már meg záró-
jelben, hogy nem kell pedagógusnak 
lenni ahhoz, hogy tudjuk, hogy egy 
14 éves gyerek nem tud megoldani 
olyan feladatot, amit kétismeretlenes 
egyenlettel lehet kiszámolni. (Gim-
náziumban 10. osztályos tananyag!) 
Valóban ki kell őket tenni ekkora 
stressznek? A feladatlapok összeállí-
tói most örülnek? Vagy ez a cél? Be-
bizonyítani a diákoknak, hogy sem-
mit nem érnek? A tanárokról meg 
elmondani, hogy ők tehetnek arról, 
hogy romlik az oktatás színvonala? 

      Sok éves tanítási gyakorla-
tomban mindig is fontosnak tartot-
tam, hogy gyermekeink higgyenek 
magukban. Azt lássák, hogy a be-
fektetett munka érték, s aki tanul, 
az valóban előre juthat, a jövő nem 
szerencse kérdése. Sajnos évről évre 
egyre inkább azt tapasztalom, hogy 
rengeteg felülről ránk erőltetett aka-
dály gátol e cél elérésében.

Szenekné Édes Kornélia
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Gondolatok a középiskolai felvételiről

501 jármű – aki keres, talál!
A gyöngyfűzés technikáinak enciklo-
pédiája – Withers, Sara -Burnham, S.
A háború jegyesei – Bryan, Helen 
A lány, aki távolról tökéletes – Smale, 
Holly 
Amikor ezt olvasod, én már nem leszek 
– Peters, Julie Anne
Az álom királynője – Tea Stilton
Csodalány – Picoult, Jodi 
Darth Vader és barátai – Brown, 
Jeffrey 
Dash és Lily – Cohn, Rachel- Levithan, 
D
Egyetlen méreg – Van Dyken, Rachel 
Együtt lenni jó! –  Bartos Erika 
Fagyos ikrek – Tremayne, S. K. 
Fördős zé a konyhában – Fördős Zé
Guiness World records 2016 –
Háromszor hét magyar népmese –
Hová tűntél? – Forman, Gayle 
Illúzió – Leiner Laura 
Királylány a barátnőm –
Lestat herceg – Rice, Anne 
Majd adok én neked karatét! – Stilton, 

Geronimo
Merész magyarok – Nyáry Krisztián
Mielőtt éjfélt üt az óra – Carrot, Joe
Minecraft – Mojang AB 
Mókus, mókus, mit csinálsz? – Gryllus 
Vilmos
Orrfújós mese – Tóth Krisztina 
Papír babák – Julia Donaldson, 
Rebecca Cobb
Pöttyös Panni –
Ringató mesék – Gáll Viktória Emese
Ringató mesék (CD) 
Suite francaise – Némirovsky, Irene
Túlvilági kiruccanás – Sonja Kaiblinger, 
Scary Harry
Vadvilág – Wood, Fiona
Válassz foglalkozást! – Silvie SanĽa
Vigyázz rám - Sacerdoti, Daniela

Új könyvek érkeztek a könyvtárba Folytatódik!
A következő két darabbal bővül-

het a gyűjtemény az óvodai játékhoz! 
Mindenkinek kitartást és szerencsét 
kívánunk!

Az óvoda nevelőtestülete
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Bál a tanulók javára

A Buzás János Általános Iskola 
minden évben megrendezi hagyo-
mányos bálját. A bevételt különböző 
fejlesztésekre, a gyerekek utaztatásra 
költik.

Ezúttal is a szépen és különlege-
sen feldíszített tornacsarnok várta a 
szórakozni vágyókat. A megjelenteket 
Szakácsné Marsa Edina, a szülői szer-
vezet vezetője köszöntötte. Elmondta, 
hogy szép hagyomány Nyárlőrincen, 
hogy a szülői munkaközösség tagjai 
az iskola tanulói javára minden évben 
jótékonysági bált szerveznek. A bál 
célja mindig ugyanaz, a szórakozáson 
túl a gyermekek tanulási feltételeinek, 
körülményeinek javítása. A tavalyi év-
ben a befolyt támogatásból az iskola 
udvarára egy kerti bútort vásároltak, 
a napközisek számára sporteszközö-
ket szereztek be, kézműves foglalko-
zásokat támogattak. Részt vettek az 
Eötvös napra történő szállítás lebo-
nyolításában, hozzájárultak a zeneok-
tatáshoz, és a sportolok versenyekre 
történő szállításához is. Ezt követően 
az iskola alsó tagozatosaiból alakult 
Pántlika néptánccsoport mutatta be, 

hogy mit tanultak az elmúlt időszak-
ban Romhányi Olga irányítása alatt.

A vacsorát Balla István és családja 
főzte, ami nem volt más, mint marha- 
és pacalpörkölt. A felszolgálók a nyol-
cadik osztályos diákok voltak. Akik 
ettek belőle csak jót mondtak róla. 
Különböző édes és sós sütemények 
is kerültek az asztalra, amit a szülők 
készítettek. A vacsora elfogyasztá-
sa után a Szentkirályi Tánccsoport 

mutatkozott be. Népek tánca pro-
dukciójuk több alkalommal is tapsra 
késztette a közönséget. A szentkirályi 
fiatalok megadták az alaphangulatot a 
bálozóknak. Egyre többen kérték fel 
párjukat, de olyan is előfordult, ami-
kor egyneműek táncoltak egymással. 
A hajnalig tartó mulatságban ezúttal 
is jól szórakozott mindenki. A bálból 
befolyt összeget az iskola tanulóinak 
javára fogják fordítani.
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Az idei bál sem jöhetett volna létre 
a szülők, támogatók, és a polgármes-
teri hivatal segítsége nélkül. Az iskola 
pedagógusai és dolgozóin kívül külön 
köszönet illeti az iskola tanulóit is, 
akik több héten keresztül készítették a 
tornaterem dekorációját. 

A rendezvény támogatták: Zayzon 
Jenőné, Pénzváltó István, Vargáné 
Farkasházi Orsolya, Varga Imre, 
Baranyi Pékség, Hírös Kft., Magyar 
Posta Zrt., Univer Coop Zrt., Lakiteleki 
Takarékszövetkezet Nyárlőrinci Ki-
rendeltsége, Éléskamra, Piccadilly 
Ruházati Üzlet, Vörös Ferenc, Miss 
„A” Virágbolt, Vasegyéb Műszaki 
Bolt, Kehely Gyógyszertár, Ficánka 
Presszó, Faluker Bt., Harkály Üzlet-
ház, Szikrai Borászati Kft., Maspex-
Olympos Kft., Németh György, 100 
Ft-os Bolt, Kulman Istvánné Tormási 
Ildikó, Kulman István, Tormási Zoltán 
és neje, Baksa László, Marsa Lászlóné, 
Erkiné Kalmár Anita, Szénási Józsefné, 
Kerekesné Kőrös Szilvia, Kőrös Lajos, 
Horváth András, Horváth-Kőrös Tün-
de, Almási Barbara, Almási György, 
Zubor Sándor, Zubor Sándorné, Hári 
Ferencné, Czégány Károlyné, Nyúlné 
Banó Ildikó, Nyúlné Papp Ágnes, 
Kulman Krisztina, Balla István és 
családja, Faragóné Balogh Móni-
ka, Halasi Bernadett, Börönte Kár-
oly, Bánföldi Ferenc, Szénási Edina, 
Halasiné Nyúl Annamária, Bognárné 
Vas Éva, Palatinusné Dudás Mónika, 
Mezősi Andrea, Vargáné Bontovics 
Anna, Pádár Alexandra, Némethné 

Rácz Emőke, Marsa Zoltánné, Kovács 
Viviána, Behány Zsoltné, Túri István, 
Kuruczlakiné Karádi Katalin, Sze-
les-Németh Ildikó, Dányi-Papp Zsu-
zsanna, Molnárné Kovács Bernadett, 
Torbánné Gulyás Erika, Halasi Tamás, 
Takácsné Bakó Tünde, Szabóné Kiss 
Ildikó, Csajáginé Nyúl Magdolna és 
családja, Golovicsné Oláh Ágota, 
Golovics Gyula, Rimócziné Forgó Il-
dikó, Rimóczi Tamás, Domokos Eri-
ka, Bőszén Tiborné, Szabóné Szekeres 
Zsuzsanna, Szabó János, Váczi Teré-
zia, Sutusné Hamar Erika, Kovács 
Sándorné, Jokhel Tiborné, Kovácsné 
Kővágó Ágnes, Kósa Ivett, Kiss Nóra, 
Kiss Csilla, Vargáné Csikós Angé-
la, Ferenc Melinda, Gyenes Sándor 
Józsefné, Kiss Tamásné, Turiné Tor-

mási Klára, Kulcsár Imre, Kulcsárné 
Tormási Erika, Boldizsár Tímea, Vas 
Ildikó Mária, Szabó Milla, Polyákné 
Bimbó Dóra, Dr. Szitás Tibor, Orosz 
Mária, Nagy Viktória, Földi Henrietta, 
Reketyeiné Hajnal Katalin, Zelenka 
Ágnes, Turzáné Bajnai Ibolya, Sánta 
Angéla, Almásiné Tóth Judit, Kissné 
Mihály Irén, Csille Zoltánné, Szekeres 
Helga, Polyákné Spitzer Anita, Varga 
Józsefné, György Csaba, Kunságiné 
Szekeres Tünde, Gödényné Géró 
Erika, Forgó Lászlóné, Horváth Ti-
bor, Horváthné Ackerl Ildikó, Gálfi 
Józsefné, Váradiné Varga Veronika, 
Csernák Nóra, Gál Márta, Magyari Ba-
lázs, Kövecses Jánosné, Jaksa Pálné, 
Engler Mariann, Trepák Ilona, Nyúlné 
Pál Erika, Fekete Istvánné, Horváth 
Péter, Bujdosó Istvánné, Vargáné Nagy 
Angéla, Kerekes István, Zsuboriné 
Molnár Erika, Romhányi Olga, Gálné 
Kaszala Krisztina, Bálint Ferenc, 
Agárdi Sándorné, Szakács Kálmán és 
családja, Nyúlné Hajagos Erzsébet, 
Forgács Dezső, a polgármesteri hiva-
tal közmunkásai, valamint a felszolgá-
lók: Szakács Evelin, Mészáros Virág, 
Golovics Alíz, Molnár Izabella, Varga 
Tünde, Bálint Antónia, Bőszén Fanni, 
Takács Dorka, Zubor Fanni, Almási 
Péter, Tasi Csaba, Bujdosó Bence, 
Varga Dávid, Varga József, Csernák 
Dominik, László Benedek, Túri Zsolt, 
Pácsa Zoltán, Polyák Antal, Magyari 
Kristóf, Magyari Norbert, Tóth Tamás 
és Fekete Gábor.
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Ifjúsági korcsolyázás Kecskeméten

Az IKSZT, az önkormányzat és 
az Egészséges Ifjúságért Alapítvány 
együttműködése révén, a múlt évhez ha-
sonlóan, az érdeklődő ifjúság ingyenes 
korcsolyázáson vehetett részt idén is. A 
kisbusz és az önkéntes sofőrök segítsé-
gével jutottak el a fiatalok a kecskemé-

ti gokart pálya szomszédságában lévő 
korcsolyapályára. 

Már az autókban jó hangulat alakult 
ki, bőven jutott idő megbeszélni, hogy 
ki mennyire tud korcsolyázni. Az ér-
kezést követően, akinek nem volt kor-
csolyája annak a szervezők béreltek. 

Biztosították a belépődíjakat is min-
denki számára. Ezt követően mindenki 
hamarjában belebújt a korcsolyájába és 
nekiveselkedett a jégnek. Persze tudásá-
hoz és technikai rutinjához mérten. Volt, 
aki nagyon jól korcsolyázott és voltak 
olyanok, akik félve, bátortalanul léptek 
a jégre. A gyerekek segítettek egymás-
nak, de a kísérők között is voltak tapasz-
talt korcsolyázók, akik ügyeltek azokra, 
akiknek tudása még nem volt a csúcson 
ebben a sportágban, és tanítgatták őket. 
Ők is a végére már felbátorodva csúsz-
káltak a jégen.

Volt egy pár kisebb-nagyobb esés is, 
de versenyzésre, fogócskázásra is jutott 
idő. Számtalan fotó és csoportkép is ké-
szült. Az időjárás nem volt olyan kedve-
ző, mert hol esett az eső, hol alább ha-
gyott, de azért mindenki élvezte, hogy 
ott lehet és maradandó élménnyel, jó-
kedvvel érkezhetett haza.

Karitász munka településünkön
Az elmúlt év novemberében végre 

hivatalos szervezetté vált a faluban már 
évek óta működő Karitász Csoport, mely-
nek vezetője és egyben kezdeményezője, 
Ágoston atya, a falu jelenlegi plébánosa.

Neki köszönhetően a csoport rend-
szeres kapcsolatot tart a kecskeméti Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálattal, illetve 
a Német Karitász csoporttal is, ahonnan 
rendszeresen látogat el hozzánk az ottani 
csoport elnöke egy másik tag kíséreté-
ben. Továbbá folyamatosan kommuni-
kálunk, egyeztetünk az önkormányzattal 
is, rendszeresen tájékoztatjuk egymást az 
éppen aktuális kérdésekről, illetve már a 
polgármesteri hivatal is többször fogadta 
látogatásuk során a nálunk vendégeskedő 
német csoport tagjait. 

Közösségünk jelenleg hat főből áll, 
tagjai a fentebb már említett Ágoston 
atya. A vezetőnk Szabó Ferenc, akinek 
hatékony és áldozatkész munkája nélkül 
talán nem is működhetne ez a csoport. 
Golovics Gyula és Túri István - akiknek 
szintén nagyon sokat köszönhetünk, és 
nagy tisztelettel tartozunk nagylelkűség-
ük és szívvel-lélekkel végzett lelkiisme-
retes munkájuk miatt. István felesége 
Irénke, akinek a szakmai tudása és ké-
szenléte szintén nélkülözhetetlen segít-
séget jelent a csoportunk számára. Végül 
pedig ott vagyok én is, aki igyekszem 
sokat tanulni a csoport, véleményem sze-

rint, nagy tiszteletet érdemlő tagjaitól és 
remélem, hogy egyszer majd én is hozzá-
juk hasonló segítővé válhatok.

Programunk célja, hogy lehetősége-
inkhez képest minél hatékonyabban tud-
juk segíteni a faluban élő, arra rászoruló 
embereket. Ennek kereteiben többek kö-
zött tartós élelmiszereket osztunk, mely-
re a falu lakóitól és a kecskeméti Máltai 
Szeretetszolgálattól egyaránt kapunk fel-
ajánlásokat. Igyekszünk minél több csalá-
dot meglátogatni, különösen odafigyelve 
a tanyákon egyedül, magányosan élő idős 
emberekre. Nekik különösen szükségük 
van nem csupán az anyagi, fizikai támo-
gatásra, de a lelkire is. Arra, hogy valaki 
olykor rájuk nyissa az ajtót, meghallgas-
sa őket, beszélgessen velük. 

Ehhez segítségképpen együttműködé-
si szerződést kötöttünk a polgárőrséggel, 
akik alkalom adtán nagylelkűen kölcsön-
adják nekünk a szolgálati autójukat, így 
aztán jelentősen megkönnyítik a dolgun-
kat a tanyákra való kijutás tekintetében. 
A faluban tej, kenyér és gyógyszer ado-
mányozás is működik - az arra leginkább 
rászoruló néhány család számára - mely-
nek finanszírozását a Német Karitász 
csoportnak köszönhetjük. Továbbá, ha 
valaki jelzi felénk valamire való igényét, 
lehetőség szerint igyekszünk hiányzó bú-
torokat, hűtőt, kályhát szerezni számára. 
Emellett alkalom adtán ruhabörzéket is 

tartunk, amiben nagy segítségünkre van 
Horváthné Dékány Judit, az iskola és a 
falu szociális munkása, aki helyet bizto-
sít számunkra az iskolában, illetve segít 
az esemény lebonyolításában is. Szintén 
a Német Karitász csoport finanszírozásá-
nak köszönhetően a faluban egy úgyne-
vezett faadományozó program is műkö-
dik, melynek keretében szintén minden 
évben egy-egy utánfutónyi fát osztanak 
szét, a rászoruló családoknak. Ezekre a 
programokra, jócselekedetekre különö-
sen nagy hangsúlyt fektetünk, és azt gon-
dolom, kell is fektetnünk az ünnepeket, 
különösen a karácsony és a húsvét köze-
ledtével. 

Ezúton szeretném megragadni az al-
kalmat arra, hogy mindenki nevében kö-
szönetet mondjak azoknak a magán, vagy 
akár csoportos személyeknek, akik a 
munkájukkal, adományaikkal, akár név-
telenül, „láthatatlanul” is hozzájárulnak a 
Karitász csoport munkájához. Mindany-
nyian segítsük egymást, akár egy jó szó-
val, mosollyal, akár egy falat kenyérrel, 
vagy bármely olyan tárgyunkkal, amit 
nem használunk, amit nélkülözni tudunk. 
Felelősek vagyunk egymásért, ezért lehe-
tőségeinkhez mérten segítsük egymást, 
hiszen sohasem szabad elfelejtenünk, 
hogy ez az a felebaráti szeretet, amit Jé-
zus Krisztus is vár Tőlünk!

Hamar Brigitta
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Mesemondó délután az óvodában

Elvarázsolt birodalomba érkeztek 
az ügyes mesemondók és szüleik, pe-
dagógusaik, akik február 11-én, csü-
törtökön délután benyitottak az óvoda 
tornaszobájába. Olyan kevés alkalom 
adódik beszélgetésre, netalán mese-
mondásra, ennek tudatában szervez-
tük meg ezt a szívünkhöz közel eső 
találkozót.

A nyárlőrinci mesemondókon 
kívül Lakitelekről, Tiszakécskéről, 
Tiszaalpárról is jöttek gyerekek. A 
szülők igényesen választották ki a me-

séket, mellyel a mesemondó délután 
színvonalához hozzájárultak. Az ott-
honi készülődés meghitt pillanataiban 
is fejlődött a gyermekek képzelet és 
fantáziavilága, szókincse. A szerep-
léssel az ovisok bátorsága, önbizalma 
kapott megerősítést.

A színvonalas mesemondásért ju-
talom és vendéglátás járt, ahol tapasz-
talatot lehetett cserélni, beszélgetni. 
Dicséretet érdemelnek nemcsak az 
óvodások, hanem édesanyjuk, édesap-
juk, pedagógusaik is.

Kis Csilla

Pénzt nyertek az 
úszásukkal

Február 13-án első alkalommal vet-
tünk részt az UNIVER által hirdetett 
kecskeméti úszóversenyen. 

Délután négy és öt óra között az 
ötvenkettő résztvevő, annyit úszott az 
50 méteres nagy medencében, ameny-
nyit csak kondíciója és kedve engedte. 
Akik elfáradtak a partról figyelték tár-
saikat vagy az ingyenesen látogatható 
élményfürdőben lubickoltak. A fél száz 
résztvevő között voltak családok, szü-
lők, nyárlőrinci alsó-és felső tagozatos 
úszni tudó diákok, valamint kecskemé-
ti sportolók is (Boros Kornél kézilabda 
csapatából). A jól sikerült hétvégi für-
dőzésre egy jutalom úszósapka és póló 
emlékezteti az úszókat. Utólag meg-
tudtuk, hogy a kisiskolák versenyében 
harmadikok lettünk, amivel ötvenezer 
forintos sportszerutalványt nyertünk.

Nagyböjti lelkigyakorlat ideje

Ebben az évben március 17 és már-
cius 19 között, csütörtökön, péntekeken 
és szombaton este lelkigyakorlatok. A 
szentmise kezdete 18 óra, előtte szent-
gyónási lehetőség lesz a templomban.

Nagyheti szertartások rendje

Március 20-án virágvasárnap csak 
délelőtt 10 órakor lesz szentmise. Ün-
nepélyes barkaszentelés lesz a plébánia 
kertben, majd a szentmisében elénekel-
jük a Passiót Szent Lukács szerint.

Nagycsütörtökön, nagypénteken és 
nagyszombaton a szertartások 19 óra-
kor fognak kezdődni.

Nagycsütörtökön a lábmosás szer-
tartása és az eukarisztia ünneplése 
után 20 órától 24 óráig virrasztás lesz 
a templomban, óránként váltva egy-
mást a szentolvasó társulat, az ifjúság, 

a vándorevangélium csoport majd az 
egyháztanács vezeti a szentségimádást, 
elmélkedést, éneklést.

Nagypénteken este a keresztút, majd 
a Passió éneklése és a szentkereszt fel-
magasztalása után a szentáldozás zárja 
a szertartást.

A nagyszombati liturgia keretében 
lesz tűzszentelés - fény ünnep, majd 
feltámadási körmenet.

Húsvét vasárnap délelőtt 8 és 10 
órakor lesznek szentmisék.

Húsvéthétfőn csak 10 órakor lesz 
szentmise. A szentmise végén, az ud-
varon tojáskeresés lesz a gyermekek 
számára.

Ne feledjék a kedves hívek, hogy a 
tavaszi óraátállítás időpontja március 
utolsó hétvégéjére, vagyis Húsvétra 
esik ebben az esztendőben! 2016. már-
cius 27-én hajnali 2-ről 3-ra kell állíta-
ni az órákat.

Egyházi sorok



Mint minden évben a karácsony cso-
dájára készülődve, az élmúlt évben is 
megtartottuk az adventi lelki gyakorla-
tunkat, amelyen Dr. Juhos Imre atya, a 
kecskeméti főplébánia káplánja fejtette ki 
az ünneppel kapcsolatos gondolatait.

A lelki gyakorlat első napján az atya a 
családról, annak fontosságáról beszélt és 
arról, hogy jelen kell lennie a mindennapi 
életünkben, akár lelki, akár fizikai érte-
lemben, de mindenképpen elengedhetet-
len a szükségessége. 

Példának hozta elénk a Szent családot, 
azt, hogy ők milyen szeretetben, egymás 
iránti figyelemben, törődésben élhettek. 
Ugyanakkor rávilágított arra a tényre is, 
hogy a mai világban ez milyen nehéz, 
hiszen mindenki, a családtagoknak már 
egyre kevesebb idejük van egymásra, sőt, 
még az édesanya szerepe is kezd egyre 
inkább elmosódni, hiszen ma már a nők-
nek is ugyanúgy dolgozniuk kell, mint a 
férfiaknak, ezáltal kevesebb idejük marad 
a gyermekeikre is. 

Az atya fontosnak tartotta kiemelni 
azt is, hogy – habár ma már a régi értékek 

egyre inkább elmosódni látszanak – ez ne 
tévesszen meg bennünket és ne feledjük, 
hogy a család egysége egy férfi és egy nő 
örök kötelékéből áll össze! És házasodás 
előtt fontos tisztázni magunkban azt a 
kérdést is, ki az, akihez egy életen át ké-
pes lennék kötődni?

A második nap témája az volt, ki va-
lójában az ember? Ennél a gondolatnál az 
atya nagyon fontosnak tartotta kiemel-
ni, hogy az ember alapvetően nem lehet 
rossz, hiszen Isten az Ő saját képmására 
jónak teremtett minket is, csupán a tette-
ink lehetnek rosszak, de ez nem jelenti azt, 
hogy azonosak vagyunk a tetteinkkel.

Az atya ennek a gondolatnak a kap-
csán felhívta a figyelmünket arra, hogy a 
karácsonyban lelhető legnagyobb ajándék 
nem az, amit a fa alatt találhatunk meg, ha-
nem az, amit Jézus Krisztus adott nekünk, 
amikor emberré lett értünk, ez pedig nem 
más, mint a megváltás. Épp ezért, bármi 
gyarlóságot követünk is el életünk során, 
Isten szeretete mindig megvéd minket 
és soha nem utasít el a hibáink ellenére 
sem!

Emellett nagyon fontos odafigyelnünk 
arra is, hogy mi is szeressük embertársa-
inkat a hibáik ellenére is, szeressük őket 
addig, amíg még köztünk vannak, mert 
eljöhet az az idő, amikor már túl késő. 
Erre emlékeztetnek a temetőkben gyö-
nyörűen feldíszített sírok is. Milyen jó 
lenne, ha Ők is ismét köztünk lennének és 
újra együtt szerethetnénk egymást!

A harmadik nap elmélkedésének lé-
nyege csupán egyetlen volt: mielőtt be-
lekezdenénk bármely cselekedetünkben, 
mindig tegyük fel magunknak a kérdést, 
hogy vajon mit tenne Jézus, ha a mi he-
lyünkben lenne? Ezen a napon az atya 
arra buzdított minket, hogy igyekezzünk 
mindig úgy élni és cselekedni, ahogyan 
azt Jézus tenné, hiszen akkor biztosak le-
hetünk benne, hogy semmi baj nem érhet 
minket. S mindenek előtt higgyünk ab-
ban, hogy ha minden nehézség ellenére ki 
tudunk tartani a hitünkben, az azt jelenti, 
hogy hűségesek vagyunk Istenhez, még 
akkor is, ha olykor megingunk.

Ne feledjük: Isten szüntelenül kopog-
tat a szívünk ajtaján, de rajtunk múlik, 
hogy beengedjük-e Őt!

Hamar Bigitta
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Adventi lelki gyakorlat

Nyugdíjas batyus bál pótszilveszterrel

A farsangi mulatságok nyitányaként 
január 30-án került megrendezésre az 
IKSZT-ben a nyugdíjas klub batyus bál-
ja, pótszilveszteri összejövetele, amelyre 
minden érdeklődőt szeretettel vártunk. Az 
est igen változatos és önfeledt szórakozást 
nyújtó programokkal volt tarkítva.

A megrendelt vacsora mellé, batyu 
szóból eredően a különféle süteményeket 
és italokat mindenki maga hozta a kosa-
rában. Az est folyamán többen is körbe-
kínálták asztalszomszédjaikat, de az is 
előfordult, hogy az egész terem jelenlé-
vőinek kóstoltatták meg a finom sütemé-
nyeiket, pálinkáikat. A szervezők már az 

ajtónál is különféle italokkal várták az ér-
kezőket, így a meleg vendégszeretetre és 
az est megalapozására már a kezdetekkor 
sem lehetet senkinek panasza. Emellett a 
vendégek már az ajtónál kiváló zenére, 
dallamokra léphettek be, hisz a Kerekes 
testvérek nyújtották a talpalávalót, így 
már viszonylag az elején már sokan táncra 
is perdültek. 

Az est nyitányaként Németh Mihályné, 
Terike néni köszöntött minden jelenlévőt, 
legyen az helybeli vagy éppen a környék-
ből érkező. Ilyenek voltak a már évek óta 
Lakitelekről érkező nyugdíjas barátok.

A folytatásban az előző évhez hason-

lóan meglepetésként a János vitéz című 
színdarabot adták elő helyi fiatalok. Saj-
nos balesete miatt Nyúl Jánosné Marika 
néni, a darab rendezője és betanítója nem 
lehetett jelen. Segítői és a darab szerep-
lői azonban kitűnően helytálltak és egy 
fantasztikus, zökkenőmentes élménnyel 
gazdagították a jelenlévőket. Az előadás 
mindenki tetszését elnyerte. Mindez jól 
kikövetkeztethető volt a közönség renge-
teg nevetéséből és a hatalmas tapsból, az 
előadás végén. Mindehhez természetesen 
nélkülözhetetlen volt a „színészek” ki-
tűnő játéka és a kitartó, sok energiát fel-
emésztő próbái Marika néni vezetésével. 
Ezúton is kívánunk neki jobbulást és jó 
egészséget.

Ezt követően újból felcsendült sok jól 
ismert dallam és kezdetét vette a vacsora. 
Elmondható, hogy egy közösségi hangu-
latú, kellemes est zajlott az elmaradha-
tatlan tánctól, tartalmas beszélgetésektől 
és jókedvtől kísérve. Az este tetőpontja a 
tombolasorsolás volt, amelyen a legkülön-
félébb hasznos tárgyak kerültek kisorso-
lásra. A jelenlévők közül sokan nyertek is 
valamit. A tombolahúzás után még sokáig 
folytatódott a tánc és a jókedv a Kerekes 
testvérek, illetve a szervezők jóvoltából.
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Sok labdarúgó szurkoló alig várja 
már, hogy folytatódjon a bajnokság. 
A kívánságuk most már teljesülni fog, 
mert több hónapos téli szünet után feb-
ruár 27-én 28-án elkezdődik a tavaszi 
szezon, a megyei I., II. és III. osztály-
ban egyaránt. 

Most válik az el igazából, hogy 
a csapatok hogyan, kivel erősítettek, 
milyen volt a téli alapozás, mit jelen-
tettek az edzőmérkőzések. A megyei 
labdarúgó igazgatóság, a hagyomá-
nyokhoz híven, ezúttal is megtartotta 
ligaértekezletét a bajnokságban sze-
replő klubok képviselőinek. Ezúttal is 
Jakabszálláson találkoztak a sportve-
zetők, hogy egyeztessenek a tavaszi 
mérkőzésekről. Akadt olyan csapat, 
akinek nem volt semmilyen kívánsá-
ga, jóváhagyta azt a sorsolást, amit a 
szövetség összeállított. Mások szinte 
minden mérkőzésükben változtatást 

kértek. Ilyen volt Tiszaalpár csapatai 
is, akik az összes hazai mérkőzésüket a 
tavasz folyamán nem vasárnap, hanem 
szombaton játsszák. Azt kérték a töb-
bi egyesülettől, hogy ebbe egyezzenek 
bele. A kérésük teljesült.

Nyárlőrinc első haza mérkőzését 
február 27-én szombaton idegenbe 
játssza Bugac csapata ellen. A kezdés 
14 óra. Az ifjúsági csapat mindig a 
felnőtt előtt játszik két és egy negyed 
órával hamarabb. Március 6-án vasár-
nap hazai pályán fogadják Városföld 
csapatát. Március 12-én szombaton 
Tiszaalpárra utaznak, az egyik legna-
gyobb vetélytárs ellen fognak játszani. 
A mérkőzés, mint mindig, ezúttal is 
három esélyes. Az nyer, aki abban az 
időpontban a jobb formáját mutatja. 
Március 20-án vasárnap a Kiskunfél-
egyházi HTK II. látogat Nyárlőrincre, 
március 26-án szombaton a csapat 

Bócsára utazik. Április 3-án egy má-
sik Kiskunfélegyházi gárda, a Vasutas 
érkezik majd hozzánk. Április 9-én 
szombaton Kerekegyháza fogadja majd 
a labdarúgóinkat. Április 17-én vasár-
nap ismét egy rangadóra kerül sor, még 
hozzá a Lakitelek ellen. Ezen a talál-
kozón is minden bizonnyal a pillanat-
nyi forma fog majd dönteni. Április 
23-án szombaton idegenben az Izsák 
lesz majd az ellenfél, május 1-én pe-
dig hazai pályán fogadjuk Lajosmizsét. 
Május 7-én szombaton Tiszakécske 
II. csapata várja majd a játékosainkat. 
Május 14-én szombaton fogadjuk majd 
Hetényegyházát. A Helvécia elleni ta-
lálkozó május 21-én szombaton lesz 
idegenben. Május 29-én Pálmonostora 
érkezik hozzánk. A 2015/2016-os baj-
noki év utolsó mérkőzését Jakabszállás 
ellen idegenben játsszuk.

Jelenleg a hatodik helyen áll a csa-
pat huszonhét ponttal. A harmadik 
helyezett Hetényegyháza harmincegy 
pontot gyűjtött, de a nyolcadik helye-
zett KHTK II-nek is huszonöt pontja 
van. Viszonylag szoros tehát a közép-
mezőny, de a tavasz folyamán sok min-
den változhat. A jelenlegi hely megtar-
tása is kemény feladatnak látszik, de 
sok minden múlik majd azon, hogy az 
ellenfelek milyen eredményeket érnek 
el. A szurkolók is sokat segíthetnek 
majd azon, hogy minél több gól szüles-
sen, minél több alkalommal nyerjen a 
csapat.

Az ifjúsági csapathoz érkezett 
Malomsoki Márk, a felnőttekhez pedig 
Kővári Gábor.

Megkezdődik a labdarúgó bajnokság

Ünnepeljük együtt március 15-ét!
A hagyományokhoz híven ezúttal is ünnepélyes keretek között emlékezünk meg

az 1848-49-es szabadságharcról.
Várunk minden emlékezőt március 11-én pénteken 15 órára

a művelődési ház nagy termébe! 
Ünnepi beszédet mond Pénzváltó István polgármester.

A műsorban közreműködnek az általános iskola 5. osztályos tanulói,
valamint a nagycsoportos óvodások.

                                                                          Nyárlőrinc Község Önkormányzata
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Anyakönyvi hírek
Akiket nagyon vártunk: Mátyás Gergő (anyja neve: 
Patik Zsuzsa), Bordács Maja (Pászti Katalin).

Akiket elveszítettünk: Miklós György József (1943), 
Nyúl János (1938).

nyárlŐrinci HÍRMONDÓ
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának közéleti lapja

Megjelenik minden hónapban
Felelős szerkesztő: Szentirmay Tamás

A szerkesztőség tagja: Nyúl Zsuzsanna, Jokhel Árpád
"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 irodájában hétfő
től péntekig munkaidőben. A hirdetések szövegét hirdetőinktől készen 
kapjuk. Az abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi,  jogi felelõs
séget 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

* Minden típusú autóhoz alkatrészek rendelhetők a 
VASEGYÉB-ben. Szállítás a legtöbb esetben pár órán 
belül! Részletekről érdeklődjön az üzletben! 

* Egy db. Gáztűzhely (Palackos), egy db. Egy éves 
zuhanyzókabin tálcával, 5 mm-es pettyes üveg, 2 db. 
Szobaredőny, két éves két részes eladó. Érdeklődni: Balogh 
Illés Nyárlőrinc, Ifjúság u. 11.

Aprók

ViccEK
Két görénytulajdonos beszél-
get:
- És hol alszik a görényed?
- A lábamnál.
- És nem büdös?
- Majd megszokja.

* * *
A matektanárnő megkérdezi 
a gyerekeket:
- Mi lesz akkor, ha van 3 al-
mád és a testvéred megeszik 
belőle kettőt?
Pistike bekiabál:
- Nagy verekedés!

* * *
Amerikai katona őrt áll az 

erőd tetején
Egyszercsak lekiabál a pa-
rancsnoknak:
- Parancsnok úr, jön két in-
dián!
- Barátok, vagy ellenségek?
- Valószinüleg barátok, mert 
együtt jönnek!

* * *
Két egérlány beszélget:
- Képzeld bepasiztam!
- Igen? És van képed róla?
- Persze! Tessék!
- Ez egy denevér!
- A szemétláda! Nekem azt 
mondta, pilóta.

Február 14-én a második Baba–Mama farsangot rendez-
hettük a könyvtárban. A már másféléve zajló foglalkozásokat 
Varga Anita vezeti kitűnően és családias légkörben. A pén-
tekenkénti állandó foglalkozásokon mind az anyukák, mind 
a gyerekek önfeledten szórakozhatnak a szokásos játékok és 
megmozgató mondókázás keretében.

A megszokott foglalkozáson felül a kicsiket most szám-
talan, az óvodától kölcsönkapott játék várta és természete-
sen minden apróság saját farsangi jelmezben érkezett édes-
anyja kíséretében. Reméljük, hogy még számos hasonlóan 
nagyszerű délutánnak adhatunk otthont a könyvtárban minél 
hosszabb ideig. Egyúttal bátorítunk minden anyukát, hogy 
csatlakozzon egy és három év közötti gyermekével, ameny-
nyiben ezt még nem tette meg.

Baba–Mama farsang a 
könyvtárban


