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Az már hagyomány, hogy a március 
15-i ünnepséget a művelődési ház nagy-
termében tartja meg a településünk. 
A 170 évvel ezelőtt történteket méltón 
idézték fel az óvodások, az általános is-
kolások, és maga Pénzváltó István pol-
gármester is. 

Elsőként az óvodások léptek a szín-
padra, akik huszárnak és magyar lány-
nak öltözve szerepeltek. Daluk és ver-
sük is az 1848-as eseményeket idézte. Jó 
volt látni, ahogy a kis gyerekek őszin-
tén, igazi hazafiként mutatták be műso-
rukat. Őket a citerások követték, akik az 
ünnephez illő dalokat pengettek és éne-
keltek. Az általános iskolások hosszabb 

lélegzetű műsora bemutatta azt, hogy mi 
is történt valójában 1848. március 15-
én. A fiatalokon látszott, hogy átérzik az 
ünnep fontosságát és komolyságát. Az, 
hogy egy család keretén belül mutassák 
be a 170 évvel ezelőtt történt eseménye-
ket jó ötletnek bizonyult. A „jutalmuk” 
nem is lehetett más, mint hatalmas taps, 
a székeken helyet foglalóktól. 

Beszédet Pénzváltó István mondott. 
A polgármester megemlékezésében 
kiemelte az ünnep és a gyerekek által 
adott közel egy órás színvonalas műsor 
jelentőségét.

„Az 1848-49-es események nem túl 
távoli, de történelmileg letisztult, egy-

szerű, közérthető epizódjai, a kikezd-
hetetlen jellemű szereplői, a félrema-
gyarázhatatlan céljai kiváló alkalmat 
nyújtanak, hogy gyermekeinket megta-
nítsuk ünnepelni. Megtanítsuk nekik a 
tiszteletet, a megtanulandó történelem 
leckén túlmutató múltunkat. Megtölt-
sünk számukra tartalommal olyan sza-
vakat, mint haza, nemzet, bátorság, hősi-
esség. Megélhetnek egy többgenerációs 
közösségi élményt, amelynek tevékeny 
részesei lehetnek. Meggyőződésem, 
hogy az ilyen alkalmak jellemformáló 
ereje nélkülözhetetlen számunkra.” -  
mondta Pénzváltó István. 

(Folytatás a 4. oldalon.)

Óvodások és iskolások szerepeltek az ünnepen
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Elfogadták a társulás
költségvetését

A Tisza-menti Köznevelési és Gyer-
mekjóléti Társulás 2018. évi bevételi és 
kiadási tervét – azaz a 2018. évi költ-
ségvetést – Lakitelek Polgármesteri 
Hivatala, mint munkaszervezet, elké-
szítette. A Társuláson belül működik a 
lakiteleki óvoda és bölcsőde, valamint 
a nyárlőrinci és tiszaugi óvoda. A Tár-
sulás normatív támogatásának összege 
emelkedett. Ez annyiban érinti Nyárlő-
rinc települést, hogy havonta 100 ezer 
forinttal kevesebb összeget kell fizetnie 
a társulás részére. Mivel a Tisza Menti 
Köznevelési és Gyermekjóléti Társulási 
megállapodás tartalmazza, hogy a tár-
sulás költségvetését a tag önkormány-
zatoknak véleményezni kell, mielőtt a 
Társulási Tanács elé elfogadásra kerül-
ne, ezért tárgyalta a képviselő-testület. 
A képviselők elfogadták a 2018. évi 
költségvetést.

Közel kilencszáz millióból
gazdálkodik az önkormányzat

A februári testületi ülésen tárgyalták 
a képviselők az önkormányzat 2018. évi 
költségvetését. Az önkormányzat köte-
lező feladata az alapvető működés biz-
tosítása. E körbe tartoznak elsősorban:
- településüzemeltetés, közvilágítás-

ról való gondoskodás, helyi közutak, 
közterületek, közparkok tisztántartá-
sa, fenntartása

- az önkormányzat tulajdonában álló 
közintézmény működtetése

- egészségügyi alapellátás biztosítása
- óvodai ellátás 
- kulturális szolgáltatás, különösen a 

nyilvános könyvtári ellátás biztosítá-
sa

- gyermekjóléti és szociális feladatok 
ellátása

- hulladékgazdálkodás 
A feladatok ellátásához szükséges 

anyagiak a költségvetésbe betervezésre 
kerültek. 

Az önkormányzat egyik kötelező 
feladata az óvodai ellátás biztosítása, 
melyet a Tisza-menti Köznevelési és 
Gyermekjóléti Társulás útján látja el. A 
társulás keretében történik az iskolásko-
rú gyermekek étkeztetése is. A társulás 

az óvodai feladatok ellátásához és gyer-
mekétkeztetéshez állami normatívát 
kap, melyhez az önkormányzatnak to-
vábbi támogatást kell biztosítani. 

Tiszakécske Önkormányzatával kö-
tött feladat ellátási megállapodás ke-
retében történik a házi segítségnyújtás 
és a jelzőrendszeres házi segítségnyúj-
tási feladatok ellátása. Ez ilyen formá-
ban kevesebb anyagi terhet jelent az ön-
kormányzatnak, mint ha maga látná el a 
feladatot.

A Tiszaalpári Szociális és Gyermek-
jóléti Önkormányzati Társulásban tör-
ténik a családsegítés és gyermekjóléti 
feladatok ellátása. A társulási normatíva 
jelentős mértékben fedezi a kiadásokat. 

Az önkormányzat a munkanélküli-
ség csökkentése, illetve a hivatali, in-
tézményi, községgazdálkodási feladatok 
segítése érdekében 2018-ban is biztosít 
munkát közfoglalkoztatottaknak.

A költségvetés tartalmazza a helyi 
adóbevételek összegét. A helyi adók biz-
tosítják az önkormányzat biztonságos 
működéséhez a szükséges anyagi fedeze-
tet. Az önkormányzat bevételeinél meg-
állapítható, hogy az előző évhez képest a 
helyi iparűzési adóbevétel 10 millió Ft-
tal emelkedett. Az önkormányzat anyagi 
helyzetének stabilitását jellemzi, hogy 
több évre kiható kötelezettsége nincs.

2018. január 1-től a kötelező legki-
sebb minimálbér összege 138.000,- Ft-
tal, a garantált bérminimum 180.500,- 
Ft-tal került megállapításra. Azon 
munkavállalók esetében, akiknek a havi 
munkabére ezt az összeget nem érte el ki 
kellett egészíteni. Ezt az összeget 2018. 
január 1-től alkalmazni kell. A munka-
vállalók esetében ide tartoznak a közal-
kalmazotti, (az egészségügyi és szociális 
ágazatban dolgozók), a munka törvény-
könyve szerint foglalkoztatottak a pol-
gármesteri hivatalnál és az önkormány-
zatnál dolgozó fizikai állomány, akiknél 
a bérfejlesztést végre kellett hajtani. 

A képviselő-testület a köztisztviselői 
illetményalapot 48.500,- Ft-ban állapí-
totta meg 2017-ben. A rendelet-tervezet-
ben a köztisztviselőknél 10%-os béreme-
lés került betervezésre. A köztisztviselők 
részére a költségvetési törvény a cafeté-
ria keretösszeget 200.000,- Ft összegben 
határozta meg. Egyéb jogviszonyban 
(közalkalmazott, munkatörvényköny-

ves) foglalkoztatottak részére mérle-
gelési jogkörben adható. Javaslat havi 
7.200,- Ft nettó összeg, amely éves vi-
szonylatban 117.245,- Ft.

A bérnövekedés önkormányzati szin-
ten 2018. évben 10 % többlettel jár.

A költségvetés tartalmazza a képvi-
selők tiszteletdíját.

A költségvetési rendeletben az előre 
nem tervezhető kiadások finanszíroz-
hatósága érdekében általános tartalékot 
kell képezni. A folyamatban lévő beru-
házásokra céltartalék került betervezés-
re.

Az önkormányzat és intézményei-
nek hosszú távú működőképességének 
megőrzése érdekében, valamint a kö-
telezően ellátandó feladatok biztosí-
tása miatt minden területen takarékos 
gazdálkodást kell folytatni, a kötelező 
feladatok prioritását biztosítani kell, az 
önként vállalt feladatok háttérbe szorí-
tása mellett.

A költségvetés tervezésénél figye-
lembe vették a már megnyert pályáza-
tok önerejét valamint az elbírálás alatt 
lévő esetleg megnyerhető pályázatokat. 
A hivatal felújítására már a számlán van 
45 millió forint, a buszöböl kialakítására 
és a vasútállomás felújítására elnyert 37 
millió forint támogatási szerződésének 
aláírása folyamatban van. 

A költségvetés tárgyalásánál Túri 
István a pénzügyi bizottság elnöke azt 
kérdezte, hogy a földutak felújítására 
beadott pályázattal kapcsolatban van-e 
valamilyen fejlemény.

Pénzváltó István polgármester vá-
lasza az volt, hogy erről a pályázatról 
egyenlőre nincsenek hírek, de az biztos, 
hogy felemelték a támogatás mértékét 
70%-ról 75%-ra. A pályázati önrész 
a költségvetésbe betervezésre került. 
Amennyiben a pályázat esetleg nem 
nyer az önrész összegét akkor is a föld-
utak javítására fordítják. Az önkormány-
zat ebben az évben 892 millió forintból 
gazdálkodik. A képviselő-testület a 
2018. évi költségvetést elfogadta.

A tanyagondnoki szolgálat
szakmai programja

A szakmai programnak tartalmaznia 
kell azt, hogy a fenntartó a jogszabály-
ban meghatározott szolgáltatási elemek

A testületi ülésről jelentjük
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közül melyeket biztosítja. A jogszabály 
a tanyagondnokok vonatkozásában az 
alábbi három szolgáltatási elemet írja 
elő: Szállítás: A tanyagondnok eljuttatja 
az igénybe vevőhöz a szükséges javakat 
és szolgáltatásokat, továbbá az igény-
be vevőt eljuttatja a közszolgáltatások, 
szolgáltatások és közösségi programok 
helyszínére, ha ez más módon nem old-
ható meg. A külterületről és a belterüle-
ti egyéb lakott helyről a tanyagondnok 
gyakran szállítja háziorvoshoz, vagy 
védőnőhöz a személyeket. 

Megkeresés: A tanyagondnok a kül-
területen és a belterületi egyéb lakott 
helyen „nyitott szemmel” jár, felkutatja, 
illetve megkeresi a szociális problémák-
kal érintett személyeket és bevonja őket 
a szolgáltatásba.

Közösségi fejlesztés: A tanyagond-
noknak nagy szerepe van az elszigetel-
ten élő személyek közösségi fejlesztés-
ében. A községben lévő programokra 
igény szerint szállítja őket, szolgáltatá-
sokat kezdeményez, bátorító- ösztönző 
és kapcsolatszervező tevékenységet vé-
gez.

Ezen felül ellátja, gondozás: A ta-
nyagondok a szolgáltatást igénybe vevő 
bevonásával, célzottan segít mindazon 
tevékenységek elvégzésében, amelyeket 
az igénybe vevő saját maga tenne meg, 
ha erre képes lenne. A tanyagondnok 
részt vesz a házi segítségnyújtásban, és 
ez a tevékenysége elősegíti az igénybe 
vevő életminőségének javítását, a csa-
ládban vagy társadalomban való meg-
tartását és esetleges visszailleszkedését.

Étkeztetés: A tanyagondnok rend-
szeresen gondoskodik a külterületen, 
valamint a belterületi egyéb lakott he-
lyen élők számára – igény alapján – az 
étkeztetés biztosításáról. Alkalomszerű-
en a tanyagondnok a belterületen élők 
számára is szállít ebédet. 

Háztartási vagy háztartást pótló se-
gítségnyújtás: A tanyagondnok segíti a 
szolgáltatást igénybe vevőt a mindenna-
pi életvitelében, személyes környezete 
rendben tartásában, a mindennapi ügye-
inek intézésében. A napi beszerzések a 
mindennapi megélhetéshez szükséges 
áruk. pl. alapvető élelmiszerek beszer-
zése és megvásárolása, az orvos által 
felírt receptek kiváltása.

A szakmai programban hat szolgál-
tatási elem került feltüntetésre melyet a 
tanyagondnoki szolgálat jelenleg is el-
lát. 

Értéktár bizottság alakult

Településünkön is megalakult az ér-
téktár bizottság, Nyárlőrinc Települési 
Értéktár Bizottság néven. Elnöke Haja-
gos Csaba, tagjai a község mindenkori 
polgármestere, jegyzője, valamint Jok-
hel Árpád, Bánföldiné Szomjú Gabriel-
la, Klement Zoltánné. A képviselő-testü-
let által megválasztott Értéktár Bizottság 
működését szabályzatba foglalták, amit 
a testület elfogadott. 

A Közút üzemelteti a
kerékpárutat

Egy kormányrendelet értelmében a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. veszi át 
a külterületi kerékpárutak üzemelteté-
sét, fejlesztését. Az önkormányzatnak 
nyilatkoznia kellett, hogy át kívánja-e 
adni a 44. számú főút mellett lévő ke-
rékpárút üzemeltetését. Az átadás nem 
kötelező, ez csak egy lehetőség. Amen-
nyiben a képviselő-testület a kerékpár-
utat átadja az üzemeltetés, karbantartás 
a Közút feladata lesz. Amennyiben az 
önkormányzat a továbbiakban is ellát-
ja a kerékpárúttal kapcsolatos felada-
tokat, a Közút számla alapján kifizeti 
a munkálatokat. Jelenleg évi két nyírás 
a betervezett, melyet kifizetnek. Ha az 
önkormányzat többször szeretné nyír-
ni, azt a saját költségén teheti meg. Vas 
Ildikó azt kérdezte, hogy mekkora ös-
szegű kiadás az önkormányzatnak a ke-
rékpárút fenntartása? Pénzváltó István 
azt válaszolta, hogy egy nyírás 120-130 
ezer forint körül mozog, míg a hótolás 
ennek a fele. Évente nagyjából ötször 
kellett nyírni. Most ebből kettőt vállalna 
a Közút. Hajagos Antal kérdése az volt, 
hogy milyen szélességben vállalnák a 
kerékpárút rendben tartását? A válasz: 
ugyan akkora részen, mint amit az ön-
kormányzat is rendben tartott, tehát az 
árok külső széléig. Amennyiben az ön-
kormányzat igényt tart rá visszaveheti a 
kerékpárút kezelését, üzemeltetését. A 
képviselők úgy döntöttek, hogy átadják 
a kerékpárút üzemeltetését a Magyar 
Közútnak. 

Háza mögötti területet
vásárolna

Varga János Vasút utcai lakos azzal 
a kéréssel kereste fel az önkormányza-
tot, hogy a háza mögött lévő területet 

100 ezer forintért megvásárolná. A terü-
let néhány helyen nagyon elhanyagolt, 
sok helyen annyira benőtték a fák, hogy 
erdőként van nyilvántartva. Pénzváltó 
István szerint vagy olyan áron kellene 
eladni, hogy megvásárolják a mögöt-
tes területet, vagy pedig tartósan bérbe 
adni. Megoldásként szóba jöhetne még, 
hogy az egész területet erdősítik. 

Túri István véleménye szerint, a 40-
50 év tartósbérlet jó megoldás lenne, a 
többi területet pedig be kellene erdősí-
teni. De a legjobb megoldás természe-
tesen az lenne, ha mindenki megvenné 
a ház mögött lévő területet, mert akkor 
rendezett és tiszta lenne a környék. 
Pénzváltó István szerint valamit min-
denképpen kezdeni kell a területtel, mert 
nagyon elhanyagolt, az erdős terület tele 
van szeméttel, megoldást kell találni a 
problémára. 

Visszalépett a
Mercedes gyár

A Mercedes gyár visszalépett a mun-
kásszállók kialakításának lehetőségétől, 
más módon kívánja megoldani a problé-
mát. A képviselő-testület a múlt évben 
függőben hagyta, hogy az Iskola utca 
és a Sugár utca között kialakított 11 te-
leknek mi legyen a sorsa. Maradjanak 
építési telkek, vagy újra osztással ipari-
kereskedelmi szolgáltató övezet alakul-
jon ki. Természetesen az utóbbi esetén 
figyelembe kell venni az ott lakók érde-
keit, zajvédő vagy erdősáv kialakításá-
val a Vadvirág utca felőli részen. Töb-
ben is jelentkeztek, hogy két ingatlant is 
megvennének. A területtel minél hama-
rabb kezdeni kell valamit, hogy normá-
lis rendezett körülmények legyenek. Ha 
szolgáltató terület kialakítását szeretné-
nek, mindenképpen négyzetméterben 
kell gondolkodni és újra kell osztani a 
területet. 

Tormási Zoltán nem tartotta sze-
rencsésnek, hogy a kereskedelmi-szol-
gáltató terület mellett építési telkeket 
hagyjanak meg, mert konfliktusokhoz 
vezethet.

Vas Ildikó szerint csak a Sugár ut-
cai három telek maradna építési telek, a 
többi részt el lehetne adni telephelynek. 
Pénzváltó István úgy vélekedett, hogy 
amennyiben van rá reális igény és a tes-
tület jóváhagyja, a terület átminősítésre 
kerül. 
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Óvodások és iskolások szerepeltek
az ünnepen

Szólt az ünnep aktuális üzenetéről, 
az akkori eszmék, célok jelenlegi érvé-
nyesüléséről, amelyek megannyi kér-
dést vetnek fel ma is. Majd a következő 
gondolatokkal zárta a megemlékezést: 
„Megannyi kérdés, amire keressük a vá-
laszt az ünnep kapcsán. A felelet pedig 
nem máshol van, mint magában az ün-
nepben. Kicsiny, de erős és büszke nem-
zetünk, számtalanszor kiállta az idők 

próbáját. Ha kellett tűrt, hogy legyen 
béke. Ha végveszélybe került szabad-
sága, egyetértésben ragadott fegyvert és 
megvédte azt. Ezért lehetünk ma itt. Ta-
nítjuk gyermekeinket ünnepelni, tanítjuk 
magyarnak lenni. Erősítjük magunkban 
a hitet, hogy képesek voltunk és képesek 
leszünk elődeink példáját követni.” Esz-
méink múlhatatlanok, példájuk örök, a 
feladat a miénk.”

Hungarikum
vetélkedő általános

iskolásoknak
A Lakiteleki Népfőiskola – az Ország-

gyűlés és a Hungarikum Bizottság támoga-
tásával – „Kárpát-medence kincsei” címmel 
vetélkedőt szervezett a hungarikum mozga-
lom további népszerűsítése, valamint nem-
zeti értékeink megismertetése érdekében. 
A vetélkedőre a Kárpát-medencei általános 
iskolák 7. osztályában tanuló diákok és fel-
készítő tanáraik jelentkezhetnek. Egy csapat 
három diákból és egy felkészítő tanárból áll. 
Iskolánk tanulói már a tavalyi évben is részt 
vettek hasonló versenyen. Akkor Bács-Kis-
kun megye értékeit kellett megismerni, a je-
lentkezők száma is szűkebb volt, a megye is-
kolái között hirdették meg a megmérettetést. 
Akkor sikerült 8. osztályos csapatunkkal be-
jutni a döntőbe, és ott a 4. helyen végeztünk. 
Így nem is volt kérdéses, hogy ebben az 
évben is pályázunk a versenyen való részvé-
telre.  Az első forduló viszonylag egyszerű 
volt: egy 50 kérdésből álló TOTÓ-t kellett 
megoldani, melynek témája a hungarikumok 
voltak. Nagyon sok jó megoldás érkezett, a 
2. fordulóba 600 csapat jutott be! Itt már há-
rom feladat várt a versenyzőkre. Ismét meg 
kellett oldani egy 50 kérdéses TOTÓ-t nem-
zeti értékeinkből, majd nekünk is készíteni 
kellett egy 13+1 kérdéses TOTÓ-t telepü-
lésünkről, minden kérdéshez három hibás 
és egy jó válaszlehetőséggel. Ezek mellett 
riportot kellett készíteni településünk egy 
olyan tagjával, aki akár szellemi, akár tárgyi 
alkotómunkájával kivívta azt, hogy büszkék 
lehetünk rá. Mi Bánföldi Ferencet, fazekas 
népi iparművészünket kerestük fel. Az elő-
döntőt a Lakiteleki Népfőiskolán rendezik 
április utolsó hetében. Izgatottan várjuk, 
vajon munkánkkal kiérdemeltük-e, hogy be-
jussunk a legjobb csapatok közé!

A csapat tagjai: Rimóczi Hédi, Palatinus 
Zalán, Golovics Gergő. Felkészítő tanár: 
Szenekné Édes Kornélia.

Az alábbiakban olvasható két pályamun-
kánk: a települési TOTÓ és a riport Bánföldi 
Ferenccel.

Felhívás az általános iskola tanulói 
részére!

Fejtsétek meg a TOTÓ kérdéseit, a he-
lyes válaszokat írjátok le egy lapra, írjátok rá 
neveteket és osztályotokat, majd adjátok le 
az iskola gondnokságán Baranyi Vanesszá-
nak vagy Pannika néninek!

A hibátlan megoldást leadók között a 
Polgármesteri Hivatal felajánlásában három  
tábla csokoládét sorsolunk ki!

 Leadási határidő: április 14.
Szenekné Édes Kornélia

„az a nap, amikor itt van anya meg apa…”
Nyílt napra hívtuk vendégül az 

óvodába a Csiga csoportos szülőket. A 
gyermekek számára mindig nagy öröm 
és izgatottság ez a nap, amikor a szü-
lők betekintést nyerhetnek az óvodai 
mindennapjainkba, együtt tölthetnek 
gyermekeikkel egy tevékeny délelőttöt. 
A kezdeti szégyenlősséget hamar felvál-
totta az elmélyült játék, a szülők aktívan 
vettek részt a gyermekek által felkínált 
játéktevékenységekben, közösen építet-
tek, autóztak, társasjátékoztak. Az apu-
kák is szívesen bekapcsolódtak a rajzos 
asztalnál. 

A közelgő víz világnapja kapcsán 
az óvodában is törekszünk arra, hogy 
a gyermekek változatos, sokrétű infor-
mációval gazdagodjanak a világnap 
kapcsán. Játékba ágyazva maguk jöt-
tek rá, hogy a hétköznapok során mi 
mindenhez használunk vizet, mennyire 
fontos nekünk és milyen szerencsések 
vagyunk, hogy számunkra könnyen 

elérhető. A nyílt nap keretein belül a 
gyermekek vízi állatokat színeztek, a 
rendkívül ügyes kezű szülők pedig hala-
kat hajtogattak. Az elkészült munkákat 
papírakváriumba helyeztük. A nyílt nap 
folyamán több - vízzel kapcsolatos - fej-
lesztőjáték előkerült, melyekbe a gyer-
mekek és a szülők egyaránt szívesen 
kapcsolódtak be.

„A világnap célja, hogy ráirányítsa a 
figyelmet a mindenki számára elérhető, 
tiszta víz fontosságára és az édesvíz-
készletek veszélyeztetettségére.”

Hajdu Anita
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TOTÓ Nyárlőrincről
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy 

szegény vándordiák. Ez a vándordiák elha-
tározta, hogy addig járja a világot, míg meg 
nem tudja, mi teszi teljessé az ember életét. 
Eljutott sok-sok vidékre, de a választ sehol 
nem találta.

Egyszer hírét vette, hogy a nyárlőrinci 
pusztában él egy bölcs, öreg pásztor, aki a 
világ minden kérdésére tudja a választ. A 
diák felkerekedett hát, és megkereste ezt a 
pásztorembert. Elő is adta neki kérdését. Az 
öreg papírt és plajbászt kért tőle, majd ös-
szeírt 13+1 kérdést, és e szavakkal adta át a 
legénynek:

 - Kedves fiam! Ha ezeket a Nyárlőrinc-
ről szóló kérdéseket megválaszolod, hidd el, 
megtudod, mi teszi teljessé az ember életét.

 Nézte-nézte a papírt a vándordiák, de 
bizony teljesen tanácstalan volt. Megkér-
dezte hát:

 - Kedves öregapám! Hogy tudnék én 
válaszolni ezekre a kérdésekre?

 - Mi sem egyszerűbb ennél! Menj be 
a faluba! Keresd ott meg az iskolásokat, a 
nyugdíjasklub tagjait, menj be az önkor-
mányzathoz, keresd fel a mozgáskorláto-
zottak egyesületét, a művelődési házat, és 
kérdezd a járókelőket! Biztos szívesen se-
gítenek.

 Most már biztosan ti is kíváncsiak vagy-
tok arra, mi volt ez a 13+1 kérdés. Íme, ol-
vassátok hát őket!

1.   Tizenkilenc megyénk van ám,
Melyik, melyben Nyárlőrinc áll?

A) Bács-Kiskun megye
B) Csongrád megye
C) Jász-Nagykun-Szolnok megye
D) Pest megye

2.   A régészek itten ástak,
Leleteket is találtak,
Melyik korszakból származnak
A legrégibb ősi tárgyak?

A) kőkor
B) bronzkor
C) vaskor
D) aranykor

3.  Mely királyunk oklevele,
Melyben ott van falunk neve?

A) III. András
B) Károly Róbert
C) Nagy Lajos
D) Luxemburgi Zsigmond

4.   Hát én bizony meg nem mondom,
Mikor épült a romtemplom?

A) Árpád-korban
B) Anjou-korban
C) Hunyadiak korában

D) Jagellók korában

5.   A falunak régi neve,
Mondd meg, komám, Nyárlőrinc-e?

A) Igen, Nyárlőrinc
B) Nem, hanem Kecskemét-Alsó
C) Nem, hanem Lőrincfalva
D) Nem, hanem Koháry-Szentlőrinc

6.   Régen eltűnt sok-sok ember,
Kik miatt vesztek ők mind el?

a) a hunok miatt
B) a tatárok miatt
C) a törökök miatt
D) a Habsburgok miatt

7.   Mely költőnknek a rokona
Van temetve a falunkba?

A) Arany János
B) Petőfi Sándor
C) Tompa Mihály
D) Vörösmarty Mihály

8.   Van itt egy pár sűrű erdő,
Mely fafajta nem jellemző?

A) akác
B) bükk
C) fenyő
D) nyár

9.   Iskolánknak névadója
Tanyavilág oktatója.
Hogy hívták őt, mondd meg nékem,
Nyomozzad ki, kérlek szépen!

A) Buzás János
B) Rozsos Mihály
C) Árpás Árpád
D) Kukoricza János

10. Templomtorony fala sárga,
Hány méter a magassága?

a) 22m
b) 33m
C) 55m
D) 77m

11. Üdítőgyár hegynek neve,
Melyikről lett elnevezve?

A) Kékes
b) alpok
C) Mount Everest
D) Olympos

12. Nyárlőrincnek van jó szörpje,
Mely lánynév az ihletője?

a) Ági
B) Juliska
C) Piroska
D) Mariska

13. Emlékparkban szép szobor vár,
Ez a szobor milyen madár?

A) héja
B) rigó
C) sas
D) turul

13+1. Minden évben összegyűlünk,
Hogy mi együtt ünnepeljünk.
az Emlékpark helye ennek,
Mikor van ez a nagy ünnep?
A) március 15.
B) augusztus 20.
C) október 6.
D) október 23.

 A legény megfogadta az öreg pásztor 
tanácsát. Miközben kereste a kérdésekre a 
választ, megismerkedett a falu aprajával-
nagyjával. Mindenhol szívesen fogadták, 
szállást adtak neki, meghívták asztalukhoz. 
Jókat beszélgettek, adomáztak.

Nem telt bele sok idő, a diák megkapta 
mindegyik kérdésre a választ. Nézte-nézte a 
megoldásokat, és szomorúan kellett megál-
lapítania, hogy még most sem tudja, mi teszi 
teljessé az ember életét. Elbúcsúzott hát a fa-
lubeliektől, és ismét útra kelt.

Ahogy azonban elhagyta a falu végét jel-
ző táblát, minden lépés egyre nehezebbnek 
bizonyult. Vagy nem is a lába volt oly nehéz, 
hanem a szíve? Nem tudta eldönteni. Mikor 
aztán egy nyárfacsoport eltakarta előle a falu 
tornyát, kicsordult egy könnycsepp a szemé-
ből. Megállt, majd megtett egy lépést vis-
szafelé. Majd még egyet. És még egyet. És 
minden lépéssel könnyebb lett a szíve! Aztán 
már nem is lépkedett, hanem futott vissza. 

Ahogy beért a falu közepébe, ott álltak 
mosolyogva az emberek, köztük pedig ott 
állt az öreg pásztor. A diák boldogan ölelte 
át.

-  Köszönöm neked, öregapám! Ráve-
zettél a megoldásra! Eddig gyökértelenül 
róttam az utakat, kerestem a boldogságot, a 
teljes életet. Most már mindent tisztán látok! 
Miközben kerestem kérdéseidre a választ, 
megismertem Nyárlőrinc történetét, hagyo-
mányait, lakóit! Barátokra tettem szert! És 
mindeközben itt otthonra leltem! Tudom 
már! Az emberi élet csak akkor lehet teljes, 
ha van egy közösség, ahová tartozunk. Kö-
szönöm, hogy mindezt megmutattad nekem!

 Az öreg pásztor elmosolyodott, barátsá-
gosan vállon veregette a diákot, majd indult 
vissza a legelőre állataihoz. A diák pedig le-
telepedett a faluban. Hamarosan a szerelem 
is rátalált, megházasodott, családot alapított. 
Gyakran meglátogatta a pásztort, akivel jó-
kat beszélgettek az élet dolgairól. Máig is 
boldogan élnek mindannyian Nyárlőrincen, 
ha meg nem haltak.
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Aki az agyagban meglátja a csodát
Tálak, korsók, csészék, gyertyatar-

tók, kályhaszemek és még sorolhat-
nánk. Hasznos tárgyak és lakásdíszek. 
Mi bennük a közös? Az anyaguk. Egy 
darab sár: az agyag. De vannak embe-
rek, akik ebből a hétköznapi anyagból 
megálmodják a csodát, és meg is alkot-
ják. Ők a fazekasok, az egyik legrégibb 
mesterség folytatói.

 Nyárlőrinc ismert és szeretett faze-
kasmestere Bánföldi Ferenc népi ipar-
művész. Őt kérdeztük munkájáról.

 - Mi késztette arra, hogy fazekas le-
gyen?

  - Jött. Ez rá a legjobb szó. Mindig 
szerettem a kezemmel dolgozni, tenni-
venni. A feleségem nagyon szerette a 
cserepeket, ő adta a tippet: mi lenne, ha 
megpróbálkoznék a fazekassággal. Az-
tán elvarázsolt a csoda, amikor az ember 
odacsap egy darab agyagot, és lesz belő-
le valami. Ez egy öngerjesztő folyamat, 
amikor látom, milyen csodálatos dolgok 
jönnek az agyagból. Ez az érzés minden 
nehézségen átsegít.

- Hol lehet ezt a mesterséget megta-
nulni?

 - Vannak szakiskolák, OKJ-képzé-
sen is van lehetőség, de leggyakorib-
bak a szakkörök, pl. Kecskeméten az 
Ifjúsági Otthon szervez ilyen jellegű 
foglalkozásokat. A mesterek is szíve-
sen vállalnak tanítványokat. Én mester 
nélkül, egy könyv segítségével, renge-
teg kísérletezgetés révén tanultam meg 
a fazekasságot. Egy keramikus, Szegedi 
Zsolt látott még el jó tanácsokkal.

- Mennyi ideig tart elkészíteni egy 
terméket?

 - Az nagyon sok mindentől függ. 
Egy korsó korongozása 20-30 percet 
vesz igénybe, aztán még legalább 2 óra 
az egyéb munkálatokra, és még erre jön 
rá a díszítés. Egy kályhához a cserepek 
elkészítése akár 1 hónapig is eltarthat. 
A legnagyobb lélegzetű munkám egy 
komplett lakásbelső volt. Ezt egy keceli 
pályázatra készítettem, nagyon büszke 
voltam rá, mert nagydíjat kaptam érte. 
Ehhez készítettem egy kandallót, tük-
röt, gyertyatartót, asztalt. Kb. 2 hónapig 
dolgoztam rajta. De egy 700 áttöréses 
tárgynál csak az áttörés legalább 4 órát 
vesz igénybe.

 - Milyen festéket használ a díszítés-
hez?

  - A cserepek színezésére a meg-

felelő szó a mázazás. Többféle mázat 
lehet vásárolni akár készen is. Én ilyet 
használok, de magam színezem. Most 
teljesen beleszerettem a szódamázba. 
Az 1200 oC-os kemencébe permete-
zem a szódát, a gőz viszi rá az edényre. 
2 éve kísérletezem ezzel a technikával, 
és egész beleszerelmesedtem. Teljesen 
esetleges, mi lesz a végeredmény, ettől 
olyan izgalmas. 

 - Van-e olyan tanítványa, akinek át 
tudja adni mesterségbeli tudását?

  - Már legalább 6 éve, hogy rend-
szeresen jár hozzám egy lakiteleki fi-
atal, Sánta Marci. Még középiskolás 
volt, mikor Tőserdőben odajött hozzám 
megnézni, hogyan korongozok, majd ta-
lálkoztunk a népfőiskolán egy táborban. 
Már olyan jól megy neki, hogy eljött az 
ideje annak, hogy küldjem más mester-
hez is, hogy tanuljon újabb fogásokat, 
módszereket. 

- Sokszor utalt rá, mennyire szereti 
munkáját. Mégis, miért jó fazekasnak 
lenni?

 - Mert elvarázsol. Egyre ritkább, 
hogy valaki a kezével alkosson. A fa-
zekas ezt teszi: tárgyat formáz, alkot. 
Úgy mutatunk utat ehhez, hogy köz-
ben visszanyúlunk a hagyományokhoz, 
megőrizzük azokat. De nem mereven! 
Állandóan kitekintünk, valami újjal 
próbálkozunk, mindig tanulunk. A mun-
ka nagy része nem más, mint probléma-
megoldás. Ráadásul a fazekas közösség 
nagyszerű emberek társasága. Évente 
4-5 alkalommal összejövünk, nincs köz-
tünk irigység, nincsenek titkok. A faze-
kasok nagyon jó emberek, nagyon jó 
barátok! Mindegyikük szívesen átadja 
tudását a másiknak, a fiataloknak. Én is 

épp most készülök újból szakkört szer-
vezni a nyárlőrinci gyerekeknek.

- Hol láthatóak a munkái?
 - Meg szoktam mutatni alkotásaimat 

a fazekas találkozókon. Kecskeméten a 
Hírös Héten rendszeresen részt veszek a 
falu képviseletében, ott a közönség előtt 
szoktam korongozni is. A Népi Iparmű-
vészeti Gyűjteményben is megtekint-
hető néhány alkotásom. Ezek mellett 
szoktam pályázatokra jelentkezni, ezek 
anyaga is nyilvános a nagyközönség 
számára.

- Milyen díjaira a legbüszkébb?
 - Mivel mindent saját erőből tanul-

tam, amihez egy könyv volt a segítsé-
gemre, nagyon örültem, mikor sikerült 
megszereznem a Fazekas népi iparmű-
vész elismerést. Egy alkalommal elnyer-
tem a Kecskemét Város Nagydíja kitün-
tetést, de szívemnek a legkedvesebb a 
Keceli Fazekas Találkozó nagydíja. Ez 
volt az, amire a korábban már említett 
szobabelsőt készítettem. De igazán nem 
a díjak motiválnak. Sokkal fontosabb a 
fazekas társak véleménye, és az, hogy 
alkotásaim találkozzanak a megrendelő 
elképzelésével.

 Bánföldi Ferenc minden szavából 
süt a szakma szeretete. Hogy mi is át-
érezzük az alkotás örömét, először ő 
mutatta meg a korongozást, majd mi is 
kipróbálhattuk azt. Hihetetlen élmény 
volt, amikor a formátlan agyagtömb 
elkezdett engedni akaratunknak, és ke-
zünkkel alakíthattuk! Szemünk előtt for-
málódott az a csoda, ami fogva tartja, és 
minden nap új és új kihívások elé állítja 
a fazekasokat. Ez egy olyan élmény volt 
számunkra, mely mélyen, a lelkünkben 
érintett meg bennünket.
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Új napközis tanító az iskolában
Sajnálatos módon Feketéné Rabb Edit 

balesetet szenvedett, és hosszú időre nem 
tudta, nem tudja ellátni munkáját. Ezért 
döntött úgy az iskola vezetése, hogy he-
lyettesről gondoskodni kell.  Az új napkö-
zis nevelő Pácsa Szandra, aki Nyárlőrin-
cen él és sokan ismernek a településen.

Március 1-től pedagógiai asszisztens-
ként dolgozom az általános iskolában. 
Tanulmányaimat magam is ebben az is-
kolában kezdtem, majd a Bolyai János 
Gimnáziumban érettségiztem. Ezután a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, 
germanisztika szakon tanultam. Ké-
sőbb eladóként dolgoztam Kecskeméten, 
majd Németországban vállaltam munkát.  
2015-ben döntöttem úgy, hogy jelent-

kezem a kecskeméti Tanítóképző Főis-
kolára, amely ma már a Neumann János 
Egyetem nevet viseli. Jelenleg is itt, a Pe-

dagógusképző karon vagyok – most már 
levelező tagozaton – harmadéves hallgató. 
Örültem, mikor februárban az általános is-
kolából megkerestek, hogy szükség lenne 
napköziben tanítóra és jelentkeztem az ál-
lásra. Miután felvettek, lelkesen kezdtem 
meg a munkát. Egyelőre Feketéné Rabb 
Edit néni helyett vagyok napköziben az 
1. osztályosokkal és néhány negyedikes 
gyerekkel. Ha ő meggyógyul és visszajön 
dolgozni, akkor a 3. osztályosoknál foly-
tatom a munkát, szintén napköziben. Kü-
lön öröm számomra, hogy a nevelőtestület 
minden tagja, és az iskola minden munka-
társa nagyon kedvesen fogadott, bátorított 
és sok segítséget kaptam, kapok. Ezt ezú-
ton is nagyon köszönöm!

Nemzeti ünnepünk az óvodában

Ebben az évben a Katica csoportosok 
készültek ünnepi műsorral március 15. 
megünneplésére.

A verses, dalos „előadásra” meghívták 
óvodánk többi csoportját is, egy-egy or-
igami technikával készített kis huszár se-
gítségével. Az ünnepre való ráhangolódás-
ban minden óvodás tevékenyen részt vett. 
Nézegettek a forradalmat, szabadságharcot 
ábrázoló képeket, a könyvtárba látogattak, 
ahol a könyveken kívül rövidfilmek segít-
ségével figyelhették meg a huszárok öltö-
zékét, lovas ügyességét.

Sokat beszélgettünk arról, mi is az a 
HAZA, mit jelent számunkra a himnusz, a 
címer, a kokárda, a zászló. Arról is, hogyan 
éltek régen az emberek. Hogy ezt jobban 
megérthessék, megnéztük a helytörténeti 
kiállítást és a művelődési ház „Nyárlőrinc 
értékei” címmel rendezett kiállítását. Ter-

mészetesen dalaink, verseink is ezekhez az 
élményekhez kapcsolódtak. Készültek hu-
szárcsákók, magyarzászlók, kokárdák, sőt 
vessző és nádparipák is, hogy el is tudjuk 
játszani, hogyan harcoltak a szabadság-
harcban.

Vendégségbe hívtuk Köteles-Dudás 
Ádám édesapját, aki elmondta a gyerekek-
nek, mit csinálnak ma a katonák, hogyan 
védik a hazát, megmutatta, milyen ruhát 
viselnek, milyen kitüntetéseket kapott.

Végre eljött az ünnep napja. A reggeli 
érkezéskor kokárdákkal várták a gyereke-
ket az óvónénik, amit minden kicsi büsz-
kén viselt a szíve fölött. Délelőtt 10 órakor 
mindenki összegyűlt a Katica csoportban, 
ahol mentés, csákós kis huszárok, magya-
ros öltözékű, kötényes, pártás leányok vár-
ták az érkezőket. Két ügyes nagycsoportos 
behozta a magyar zászlót. Almási Barbara 

tagóvoda vezető köszöntötte a vendégeket, 
majd Szabó Balázs elmondta Petőfi Sán-
dor: Nemzeti dal című versét. A Katicások 
előadták ünnepi műsorukat, ezt követően 
az óvónénik énekeltek Kossuth Lajosról és 
a huszárokról. Az ünnepség befejezéseként 
közösen meghallgattuk a himnuszt, majd, 
miután a gyerekek felöltöztek, feldíszítet-
tük a falunk központjában álló 1848-as hő-
sök tiszteletére állított kopjafát a gyerekek 
által készített nemzeti színű kokárdákkal, 
zászlókkal, virágokkal.

A Katica csoportosok számára délután 
is folytatódott az ünnep, a művelődési 
házban rendezett községi ünnepélyen is 
felléptek. Nagyon büszkék voltak, hogy 
ilyen sok ember előtt szerepelhettek, és 
hogy szüleiknek is bemutathatták műsoru-
kat, amire olyan nagyon készülődtek.

Tóth Mihályné
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Hóvirágok a Maci csoportban
Esélyteremtő pályázat keretében 

vendégül hívtuk egyik gyermekünk 
édesanyját, Darányiné Palócz Viktó-
riát, aki harisnyavirágok készítésével 
foglalkozik szabadidejében. Óvodá-
sainknak megmutatta a virágkészítés 
technikáját, azokat ki is próbálhatták: 
a hengeren való drót formálását, a ha-
risnya megfeszítését az adott drótke-
retre, levélre, virágsziromra. Megta-
pasztalhatták a virág összeillesztését, 
alakítását, és díszítését is. 

A gyerekek ámulattal rácsodálkoz-
tak, ahogy a játékkertben megjelentek 
a hóvirágok. Szorgos kis kezek öröm-
mel válogatták az anyagokat, készí-
tették maguk elé a hóvirág részeit. A 
kicsiknek több felnőtt segítségre volt 
szükségük, de kitartóan hajtogatták 
a drótokat, vágták a harisnyákat. Át-
éltük az együttmunkálkodás örömét, 
elkészült a tavaszi kertünk. Az ebéd 
előtti levegőzés során a faluban tett 

séta során megkerestük a hó alól ki-
bújt igazi hóvirágokat. Darányiné Pa-
lócz Viktóriának megköszöntük, hogy 

munkájával, saját eszközeivel, anya-
gaival részt vett csoportunk életében, 
és tudását bemutatta nekünk.

Mesemondó délután a könyvtárban

Hagyományainkat folytatva került 
megrendezésre az óvoda mesemon-
dó délutánja. A rendezvény családias 
hangulatban zajlott. Az élő beszéd 
fontosságára, a könyvből mesélés-
re szeretnénk a figyelmet irányítani. 
Szabadon választott mesét tanultak 
meg otthon az óvodások szüleik se-
gítségével. Az óvodában mindennap 
mesélünk a kicsiknek, délelőtt folya-
mán is, és a délutáni pihenő előtt is. 
Ezeket bábozással, dramatizálással is-

mételjük, éljük újra a mese történetét. 
Vannak kedvenc mesék, amiket több-
ször kérnek a gyerekek, hiszen bizton-
ságérzetüket erősítik, élményeiket fel 
tudják dolgozni a mese segítségével. 
Ezekben a történetekben előkerül-
nek olyan témák, amik a mindennapi 
beszélgetések során ritkán vagy nem 
érintünk. Erkölcsi fejlődésüket nagy-
ban segítik, beleélik magukat a gyere-
kek a történetbe, saját fejlettségüknek 
megfelelően levonják a tanulságot. 

Meghívtuk a környékbeli települé-
sek óvodásait, szüleiket, pedagógusa-
ikat is. Megtiszteltek minket Tiszaal-
párról, Tiszakécskéről, Szentkirályról. 
Igényes, szép meséket választottak 
a gyerekek, azokat igazi előadókhoz 
méltóan adták elő. 

Nyárlőrincen négy bátor vállalkozó 
indult, Darányi Gitta, meséje A három 
kismalac, Marsa Lázár, A kőleves, 
Szabó Balázs, A kis gömböc, Zöldi-
Kovács Réka Sün Balázs című mesét 
mondott. Velük együtt izgultunk a me-
semondás elején, a nehézségen átlen-
dülve élveztük a mese fordulatait. 

Ez egy kellemesen töltött délutáni 
program volt, ahol mindenki nyert. A 
gyerekek fejlődtek, tanultak, a szülő-
ket büszkeség töltötte el. A vendégse-
reg körében sok nagyszülőt láthattunk, 
mosolyukkal biztatták unokáikat. Min-
den kisgyermek kapott emléklapot és 
koronát. Elfogyott energiáikat pedig 
finom falatokkal pótolhatták. Gratulá-
lunk ezúton is minden bátor és ügyes 
résztvevőnknek és biztatni szeretnénk 
mindenkit a mesehallgatásra! 

Kis Csilla
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Lehetőségek óvodás gyerekek számára

Óvodánk fennállása óta mindig pró-
bálta kihasználni azokat a lehetősége-
ket, amelyek az intézmény működésé-
nek, a dolgozók felkészültségének, és 
nem utolsó sorban a ránk bízott gyer-
mekek testi-lelki-szellemi fejlődésének, 
gyarapodásának szolgálatában állnak. 
Gondolok itt a különböző pályázatokra, 
továbbképzésekre, melyekből az utóbbi 
években bizony nem volt hiány.

Az idei tanévünk sem múlhat el ezek 
nélkül. Két kolléganőnk, Almási Barba-

ra és Hajdu Anita irányításával valósul 
meg az EFOP 3.1.3. Társadalmi felzár-
kózási és integrációs köznevelési intéz-
kedések támogatása – „Esélyteremtő 
óvoda” pályázat. Óvodai csoportjaink 
vállalták, hogy megszólítják a szülőket: 
mutassák meg, hogy ők miben tehetsé-
gesek, mi az, amit szívesen megtaníta-
nának a gyerekeknek is. Szinte minden 
hétre jutott egy vállalkozó anyuka vagy 
apuka, aki tudásával, „művészetével”, 
kreativitásával, vagy éppen a foglal-

kozásával elkápráztatta a gyerekeket 
és felnőtteket egyaránt. A Maci cso-
portban gyönyörű hóvirágok készültek 
harisnyából, a Katicásokhoz „igazi ka-
tona” apuka látogatott el. A Csigások 
„háborús sérülteket” gyógyítottak és 
csodaszép muffinokat sütöttek Simonyi 
Tímea vezetésével. Timi néni gyakor-
ló anyuka és háziasszony lévén otthon 
is bevonja három kislányát a konyha-
tündéri feladatokba, így nem okozott 
számára gondot a sok szorgoskodó 
kicsi kukta kíváncsiskodása. Minden 
feladatban részt kívántak venni a gye-
rekek: habot vertek, lisztet szórtak, cso-
kit törtek és olvasztottak. Az elkészült 
finomságok pedig már csak a díszítésre 
vártak. Csokiból gyönyörű pillangók 
varázsolódtak a muffinok tetejére. No, 
és a ráadás, cukorfondanból a gyerekek 
apró nyuszikat készítettek, amit utána 
gyorsan meg is ettek.

Hálásan köszönjük a szülőknek a 
lehetőséget, hogy megmutatták nekünk 
tehetségüket! Kívánjuk, hogy még sok 
ilyen élménydús délelőttben részesül-
hessenek gyermekeink!

Sváb-Kovácsné Rédai Erzsébet

Támogató nap a Csiga csoportban
Március 15-e mindig fontos ünnep 

az óvodában. Az ünnep hangulatát a 
csoportszoba, öltöző díszítésével ala-
pozzuk meg. 

Különböző eszközöket, kellékeket, 
kiegészítőket készítünk, az ünnephez 
kapcsolódó zenét hallgatunk, éneke-
lünk, melyek által hozzásegítjük a 
gyermekeket ahhoz, hogy kialakuljo-
na az ünnepléshez fűződő pozitív ér-
zelmi viszony. A változatos tevékeny-
ségek lehetővé teszik az új tartalmak 
beépítését, a korábbiak rendszerezé-
sét, felidézését, bővítését. A szerep-
játékok számtalan fejlesztő hatásának 
elérése érdekében vendéget hívtam a 
csiga csoportba. Az egyik édesanyát, 
Trepák Ilonát, akinek védőnő a hiva-
tása, kértem meg, mutassa meg a gyer-
mekeknek, hogyan kell bekötözni az 
elesett katonák sebeit, hogyan tudjuk 
meggyógyítani a háborús sebesülte-
ket. Örömmel fogadta felkérésemet, 
lelkesedése, szakmai felkészültsége 

és a számtalan eszköz, amit a gyer-
mekeknek hozott, lehetővé tette, hogy 
egy csodálatos délelőtt részeseivé vál-
junk. Lövészárkot építettünk és sebe-
sült kismackót gyógyítottunk. A gyer-
mekek gumikesztyűben bekötözhették 

a mackó sebeit, megnézhették a torkát 
spatulával, fecskendővel injekciót ad-
tak és meggyógyíthatták egymást is. A 
gyermekek számos új ismerettel és él-
ménnyel gazdagodtak, amit ezúton is 
szívből köszönünk!    Hajdu Anita
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Szóbeli felvételik nyolcadik osztályosoknál
A 8. osztályos diákok januárban meg-

írták az írásbeli felvételi feladatlapokat, 
de sokuknak ezzel még nem jött el a pihe-
nés ideje. Február végén sok középiskola 
tart felvételi vizsgát, vagy elbeszélgetésre 
hívja be a jelentkezőket. Az itt szerzett ta-
pasztalatukról számoltak be néhányan.

Kiss Brigitta 
– Bolyai, angol ta-
gozat.  2018. feb-
ruár 28-án mentem 
angolból szóbeliz-
ni a Bolyai János 
Gimnáziumba. Én 
13:30-ra voltam 
beosztva, de rajtam 
kívül még hárman 

is voltak ugyanarra az időpontra. Miután 
sorra kerültem, bementem a terembe, 
odaadtam az ellenőrzőmet és a fényképes 
igazolványomat. A teremben három hölgy 
volt és én. Az elbeszélés szerintem jól 
telt, először magamról kellett beszélnem, 
majd egy képről. A képen egy négyfős 
családot láttam, a háttérben sok érem és 
díj volt. Örültem, hogy olyan képet kap-
tam, amelyen emberek is voltak, mert így 
viszonylag sokat tudtam beszélni róla. 
Az angoltanár, aki szóbeliztetett, nagyon 
szimpatikus és kedves volt. Miután végez-
tem és kijöttem a teremből, nagyon meg-
könnyebbültem, hogy ezen is túl vagyok. 
Remélem, a felvételiztetők elégedettek a 
teljesítményemmel!

Kulman Ilkdi-
kó - Piár 2018. 02. 
23-án szóbeli felvé-
telit kellett tennem 
a kecskeméti Piaris-
ta Gimnáziumban. 
Szüleimmel együtt 
mentünk, ünneplő-
ben: fekete -fehérbe 
öltözve. Nagyon iz-

gultam, de a félelmem elszállt, amikor a 
tanárnő behívott a tanterembe. Először a 
szüleimnek kellett jó és rossz tulajdonsá-
got mondani rólam. A felvételiztető tanár 
megkérdezte, hogy miért választottam ezt 
az iskolát, majd szemezgetett az önélet-
rajzomból. Ezután kaptam egy 1 oldalas 
géppel írott szöveget, amit el kellett ma-
gamban olvasnom. Ameddig olvastam, a 
tanárnő megnézte az ellenőrzőm. Amikor 
kész lettem, el kellett mondanom, hogy 
miről szólt a történet. Én egy egyiptomi 
szöveget kaptam, ami egy fáraóról szólt, 
aki megátkozta az őt halálában zavarókat. 

Egy amerikai kutató elment felkeresni ezt 
a sírt, és ott megcsípte egy légy, amitől 
vérmérgezést kapott, és két nap múlva 
meg is halt. Ezt a hírt a sajtó eltorzította, 
s így született a legenda: még ma is él a 
fáraó átka. Aztán fel kellett olvasnom egy 
bekezdést a szövegből, tehát hangos olva-
sást is mértek. Körülbelül 20 percig tartott 
az elbeszélgetés. Úgy érzem, jól sikerült 
az elbeszélgetés. Vidám volt a hangulat, 
nem akadozott a beszélgetés, minden kér-
dést könnyedén megválaszoltam. Izgatot-
tan várom a számomra kedvező döntést.

Kunsági Gréta 
- Refi Én a Kecs-
keméti Református 
G i m n á z i u m b a n 
voltam elbeszélge-
tésen. A folyosón 
várakozva nagyon 
izgultam, de amint 
beléptem a terem-
be, egy kedves 

tanárnő mosollyal köszöntött. Innentől 
kezdve nyugodt, barátságos beszélgetés 
vette kezdetét. Többek között a hittel kap-
csolatban tettek fel kérdéseket, mivel egy-
házi iskoláról beszélünk. Átlapozták az 
ellenőrzőmet, megnézték az okleveleimet, 
megkérdezték, mik a kedvenc tantárgya-
im, járnak-e ismerőseim az iskolájukba, és 
ezzel véget is ért az én szóbeli elbeszél-
getésem.

Hatvanyi Jó-
zsef - Mezgé Pénte-
ken reggel 9:00-kor 
indultunk Túri Sza-
bival és Zsolti bá-
csival a Mezgébe. 
Amikor megérkez-
tünk, csodálkoz-
tam, hogy minden-
ki mackónadrágban 

és melegítőben volt. Persze mi öltönyben, 
sötétkék farmernadrágban jelentünk meg, 
mert egy ilyen alkalmat szerintünk meg 
kell tisztelni az elegáns megjelenéssel. 
Ennek ellenére nagyon különcnek érez-
tem magam. Miután kiosztották, hogy ki 
melyik terembe megy, várni kellett, amíg 
sorra kerültünk. Addig járkáltam, ismer-
kedtem az iskolával. Amikor megláttam 
az igazgató urat, odamentem hozzá kér-
dezni a nyári gyakorlatról. Nagyon ked-
vesen válaszolt, majd ezt mondta: - Ha 
rád nézek, az átlagod 4,1 vagy 4,2. Jól tip-
pelek? 4,1 – válaszoltam rá. - Akkor kö-
szöntelek a mezgében! – mosolygott rám. 

És megdicsért minket, hogy ilyen szépen 
kiöltöztünk. Már csak ebből is gondolta, 
hogy jó tanulók lehetünk, és azt mondta, 
az ilyeneket nagy szeretettel várják az is-
kolájukban. Hirtelen azt sem tudtam, mit 
válaszoljak erre, úgy meglepődtem. És 
persze nagyon örültem is! Kicsit később 
szólítottak, hogy mehetek be az elbeszél-
getésre. Három tanár volt bent. Nagyon 
kedvesek voltak. Adatokat egyeztettek 
velem, és megkérdezték, hogy miért ezt 
a szakmát választottam. Viccelődtek ve-
lem, és azt mondták, hogy nagyon pozitív 
a gondolkodásom. Majd elmondták, hogy 
a 10. vagyok az ideiglenes rangsorban. 
Ez nagyon jó hír volt számomra, mert azt 
jelenti, hogy biztosan felvesznek ebbe az 
iskolába! Hazafelé azt beszéltük Szabival, 
mennyire tetszett az iskola, és hogy mi-
lyen jó lesz idejárni! Nagyon jól éreztük 
magunkat ezen a napon, kár volt izgulni.

Varjasi Dóra 
– Móra, Kiskun-
félegyháza 2018. 
február 22-én csü-
törtökön került sor 
a nyelvi felvételire 
Kiskunfélegyhá-
zán, a Móra Ferenc 
Gimnáziumban. Én 
angolból mentem 

szóbelizni. 14:30-ra kellett az iskolába 
érni. Kaptunk egy rövid tájékoztatót, el-
mondták, hogy ki melyik terembe kerül, és 
hogy egy emberre olyan 10 perc fog jutni. 
Én a 22-es terembe lettem beosztva. Az aj-
tókon volt egy névsor. Nagyon ideges vol-
tam és izgultam. Mikor én következtem, 
behívtak, leültettek, és angolul megkér-
dezték, honnan jöttem. Válaszoltam a kér-
désekre, majd húznom kellett egy képet. 
A képen egy étterem volt sok emberrel. 
Először a képről, majd magamról kellett 
beszélnem. Nekem az egész mindössze 3 
percnek tűnt, de igazából 8-10 percig is 
eltartott. Amíg én bent voltam, anyukám 
kint várt. Mikor kiértem, egyből kérdezte, 
hogy milyen volt. Mivel még nem igazán 
tértem magamhoz az izgalomtól, nem is 
tudtam válaszolni. Hazafelé már meg-
nyugodtam, és átgondolva azt mondtam, 
hogy nem is kellett volna úgy izgulni. 
Mindenki kedves volt, nem azt nézték, 
mit nem tudok, és mivel sokat készültünk 
a felvételire, nem okozott gondot angolul 
beszélnem. Remélem, sikerült meggyőz-
nöm a Mórás tanárokat is arról, hogy ott a 
helyem jövőre a diákjaik között!
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A vörös borok elmaradtak a fehérektől
Ez volt a húszadik borverseny, amit a 

Szentkirály-Lakitelek Hegyközség rende-
zett. Minden évben más, és más telepü-
lés biztosít helyet a versenynek. Ezúttal 
a lakiteleki Bacchus Borozóba várták az 
érdeklődőket, ahol az elsőt is megszervez-
ték.

Kisari István a Duna Borrégió Szőlé-
szek és Borászok Egyesület titkára a mos-
tani mintákkal kapcsolatban megjegyezte, 
hogy a vörös borok elmaradtak a fehérek-
től. 

Szabó István nyárlőrinci gazda arról 
beszélt, hogy a kistermelők nem tudnak 
olyan technológiát alkalmazni, mint a 
nagy cégek, éppen ezért nem is lehet velük 
versenyezni, de az ő boraik is elfogynak. 
Magyar László a szőlőtermelőket dicsérte, 
mert alacsony szőlő felvásárlási ár mellett 
is kitartanak, és jó színvonalon állítják elő 
a borokat. Hozzátette még, hogy addig 
nem lehet jó borról beszélni, míg nincs jó 
alapanyag. A most kóstolt borokban benne 
van a termelő munkája az, hogy szívvel, 
lélekkel készítették. Fontos ez azért is, 
mert egyre kevesebben foglalkoznak sző-
lővel, és egyre kevesebb a jó munkaerő, 
akik segíteni tudják a gazdák munkáját. 

Reményét fejezte ki, hogy az elkövetke-
zendő időszakban is hasonlóan jó minták 
érkeznek majd a termelőktől.

A mostani hegyközségi versenyre 
43 minta érkezett, ami mondhatjuk úgy, 
hogy rekordnak számít. Ebből 13 arany, 
21 ezüst, 8 pedig bronzminősítést ka-
pott, és mindössze kettő olyan tétel volt, 
amely nem ért el semmilyen minősítést. 
A szakemberek elmondták azt, hogy en-
nek a két mintának mi volt a problémája. 

Csak megemlítjük, hogy mind két minta 
Kövidinka volt. A nyárlőrinciek közül a 
Szikrai Bor Kft. Cserszegi fűszeres, vala-
mint Dobos István Kékfrankos bora arany-
érmet kapott. A kft. Kékfrankos rozé, és 
Rajnai rizling, Z. Kovács József Kadarka, 
Hárslevelű, Cserszegi-Bianca cuvée, Sza-
bó István Kékfrankos és Kékfrankos rozé 
bora ezüst, Z. Kovács József Cserszegi fű-
szeres és Szabó István Cserszegi fűszeres 
mintája bronzminősítést kapott.
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nyárlŐrinci HÍRMONDÓ
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának közéleti lapja

Megjelenik minden hónapban
Szerkesztő: Szenekné Édes Kornélia

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 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 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: 06-30/612-2993
Fogorvos: dr. Németh László 321-009
Jogosult állatorvos: Dr. Pitti Lajos 06-30/925-4249
Hatósági állatorvos: Dr. Pesír Zoltán 06-20/361-9330
Nyárlőrinc Község Temetkezési Vállalkozója: 
Himalája Blue Kft. Képviselő: Szénási Bertalan. 
Telefonszám:  76/449-044, mobil: 20/9571060

Könyvelést és
könyvvizsgálatot vállalok:

Egyéni vállalkozók, őstermelők, magánszemélyek, 
Kft-k, Bt-k, alapítványok részére, teljes körű APEH 
- és TB-ügyintézéssel, képviselettel. Havonta tájé-
koztatást kap vállalkozása eredményéről, áfájáról, a 
könyvelést így pontosan tudja követni. Igény szerint a 
könyvelési anyagért elmegyek.

AZ IRODA NYITVA TARTÁSA
hétfőtől szombatig 8 - 18 óráig.

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

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

Vicc

Akiket nagyon vártunk: Halász Katalin Erika (anyja 
neve: Kiss Katalin), Ladányi Johanna (Szabó Barba-
ra), Szabó Mirabell (Fricska Krisztina). 
Akiket elveszítettünk: Szeleczki Mihály Róbert 
(1981), Kovács Lászlóné Németh Erzsébet (1926), 
Szappanos Mihályné Pácsa Julianna (1932), Túri Sán-
dor (1953).

A fiatal orvostanhallgató éppen a kölcsönkért csontvázat szál-
lítja vissza a kórházba.
Mivel nem akarja, hogy baja essen, az anyósülésbe ülteti, és 
biztonsági övvel is beköti.
Útközben megáll a piros lámpánál.
A mellette álló biciklis döbbenten néz be az autóba.
A hallgató látván a helyzetet, így szól:
- Ne aggódjon uram, a kórházba viszem.
Erre a biciklis:
- Nem akarok beleszólni, de szerintem már elkésett.

* * *
Egy kerékpáros elüt egy idős asszonyt.
- Nagy szerencséje volt ám a néninek ma! - mondja a fickó.
- Szerencsém? Ugyan miért?
- Azért, mert általában úthengerrel járok.

* * *
A kaszárnyában csörög a telefon. A kiskatona felveszi:
- Melyik barom telefonál már megint?
- Tudja maga kivel beszél? - kérdezi a telefonban lévő hang.
- Nem - felel a kiskatona. - Kivel?
- Kovács ezredessel.
- Kovács ezredes, és maga tudja, kivel beszél?
- Nem.
- Akkor mázlim van - mondja és lecsapja a kagylót.


