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A Lakiteleki Népfőiskola 2017 
őszén jelentette meg könyvben annak 
a kutatómunkának az eredményét, 
melynek kapcsán bemutatták többek 
között településünk, Nyárlőrinc érté-
keit.

Február 13-20. között a művelő-
dési ház kiállítást rendezett, melyben 
megtekinthetők voltak mindazok a 

tárgyi és szellemi értékek, amelyek 
a könyvben is feltűntek, s amelyekre 
mi, nyárlőrinciek büszkék lehetünk. A 
tárlatot Pénzváltó István polgármes-
ter nyitotta meg. Beszédében hang-
súlyozta, hogy hiába oly divatos téma 
mostanában a modern városi élet; a 
helyi, falusi hagyományok őrzése nél-
kül elvész az emberi lét egyik lénye-

ge: a közösséghez tartozás élménye.
Kiállítók: Bali Gábor, Bánföldi 

Ferenc, Bibók Jánosné, Boldizsár 
Tímea, Buzás János Általános Isko-
la, Kasza Lászlóné, Kunsági Tamás, 
Mezősi Andrea, Mohácsi Géza, Nyúl 
Jánosné, Szaniszló Vivien, Turi Sán-
dorné, Zöldi-Kovács József, Maspex 
Olympos Kft., Szikrai Borászati Kft.

Kiállításon településünk értékei
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A január mindig izgalmas hónap a 
8. osztályosok számára. Ekkor írják a 
központi felvételit magyarból és matema-
tikából. Az idei felvételi (sajnos már nem 
először) igencsak megosztotta az érintett 
diákokat, pedagógusokat, szülőket. 

A magyar feladatlap szerkeze-
tileg megegyezett az előbbi évekével. 
Bemelegítésként néhány feladat, mely a 
gyerekek szókincsét vizsgálja, ezt köve-
tik a kommunikációs helyzetek felisme-
rését célzó kérdések. Nem hiányzott a 
megszokott versértelmezés, szövegértés, 
érvelő fogalmazás sem. Amit én személy 
szerint hiányoltam, az a nyelvtani isme-
retek tudásának felmérése. A kerettanterv 
megköveteli szinte a teljes leíró magyar 
nyelvtan ismeretét 8. osztály végére: szó-
fajok, mondatrészek, összetett mondatok, 
szóelemek, jelentéstan, mássalhangzó-
törvények, és szinte minden helyesírási 
tudnivaló. Mindebből csak a helyesírásra 
voltak kíváncsiak, illetve a mondatrészek 
egy olyan feladatban jelentek meg, amit 
azok ismerete nélkül is meg lehetett olda-
ni. Ennyi. Jogosan merül fel a kérdés, 
hogy akkor miért kell ennyi tudással 
megtömni a gyerekek fejét, ha a felvéte-
liben nincs is rájuk szükség!

Persze személy szerint nekem más 
problémáim is voltak. A verstani ismere-
tek méréséhez egy olyan Weöres Sándor 
verset választottak, amely teljes egészében 
felrúg minden olyan szabályt, amit a gye-
rekek megtanultak. Nagyon nehéz ám egy 
stresszhelyzetben (mert a felvételi egy 14 
évesnek bizony annak számít) kreatívan 
gondolkodni, eltérni a megszokott szabá-
lyoktól, és új megoldási utakat keresni. 
Mindezt időre! Pedig ezeket a feladato-
kat csak ilyen módon lehetett hibátlanul 
megoldani! A másik nagy problémám a 
szövegértési feladattal van. Sokan már a 
szöveg tartalmát is felháborítónak tartják: 
az úgynevezett édibédi, mindent becé-
ző nyelvhasználat bemutatását (pl. üccsi 
üdítő helyett, szemcsi szemüveg helyett, 
stb.). A kritikusok azzal érvelnek, hogy 
miért kell erről az elítélendő jelenségről 
olvasni egy felvételin. Olyan hatása lehet 
ennek, mintha reklámozni akarnák ezeket 
a szavakat. Nekem nem ez a bajom a fel-
adattal, hanem a szöveg terjedelme: egy 
és negyed oldal. Ahhoz, hogy minden 
kérdésre válaszoljunk, egy ilyen szöve-
get többször is el kell olvasni. De mégis 
mikor? Hisz a 10 megoldandó feladatba 
még egy érvelő fogalmazás megírásának 

is bele kell férnie! Számoljunk kicsit! A 
fogalmazásra rámegy 15 perc (a feladat-
lap is felhívja rá a gyerekek figyelmét, 
hogy ennyi időt hagyjanak rá), akkor 
a többi feladatra 3-3 perc jut. Egy és 
negyed oldal szöveg minimum kétszeri 
elolvasása, értelmezése, a válaszok meg-
fogalmazása mennyi idő? És természete-
sen nem hagyhatom szó nélkül az azóta 
már szállóigévé vált, és mémek tucatjait 
megihlető lekipalit! Lackfi János költőnk 
Véletlen címmel még évekkel ezelőtt írt 
egy tréfás verset, amelyben ezt az édibédi 
nyelvet figurázza ki. A vers vicces, és 
lehet találgatni, mit is jelentenek benne a 
becéző szavak. De tényleg felvételi pon-
tot kell veszítenie annak, aki nincs otthon 
ebben a főleg „plázacicák” által használt, 
elítélendő nyelvhasználatban, és nem 
tudja, mi az a lekipali? A helyes megol-
dás egyébként a lekváros palacsinta. Volt 
olyan tanítványom, aki azt mondta, hogy 
megfordult a fejében ez a megoldás is, 
de mivel a szövegben „lekipali csokival” 
szövegkörnyezetben olvasta, elbizonyta-
lanodott. Ki az, aki csokival eszi a lek-
város palacsintát? Ők bizony nem, ezért 
biztos valami mást jelent!

Minden évben számot kell adniuk 
a gyerekeknek arról, mennyire ismerik 
a szólásokat, közmondásokat. Tegyük 
szívünkre a kezünket: tanítási órán kívül 
akár otthon, akár máshol mennyivel 
találkoznak a diákok? Alig néhánnyal. 
O. Nagy Gábor gyűjteménye több ezret 
tartalmaz. A tavalyi felvételibe sikerült 
beletenni egy olyan közmondást, ami 
még O. Nagy Gábor könyvében sincs 
benne. Most külföldi, ezért számunkra 
ismeretlen szólásokat, közmondásokat 
kellett magyar megfelelőikkel párosítani. 

Pl. Csukott szájba nem mennek a legyek. 
Tényleg felmerül bennem a kérdés, hogy 
a felvételi feladatlap mire kíváncsi? Arra, 
hogy mit tudnak vagy arra, mit nem tud-
nak a diákok?

 A fogalmazási feladat az volt, hogy 
gyűjtsenek 2 érvet az iskolai egyenruha-
viselet mellett, 2 érvet ellene, a terjede-
lem minimum 10 mondat legyen, mindez 
gyöngybetűkkel, mert a külalakot is pon-
tozzák. Az előző években azok, akiknek 
a fogalmazása nem érte el a 10 mondatot, 
csak 1 pontot veszítettek. Most viszont 
max. 1 pontot kaphattak a szerkezetre 
(3-ból), a stílusra és a helyesírásra pedig 
egyet sem, még ha egyébként hibátlan is 
volt a szöveg. Ez összesen 5 pont mínusz. 
A fogalmazási pontok fele! Akkor is, ha 
9 mondatos, teljesen lezárt, hibátlanul 
megírt fogalmazás született. 

 A fentebb leírtak saját véleményem, 
bár találkozik más tanárok, szülők, gyere-
kek véleményével. Biztos van, aki mind-
ezt másképp látja. Vannak tanulók, akik 
remekül meg tudták írni ezt a felvételit is. 
Én csak azokat a diákokat sajnálom, akik 
mindig mindent becsülettel megtanultak, 
de kevésbé kreatív gondolkodásúak, eset-
leg kicsit lassabbak. Ők most kétségbe-
esetten várják március közepét, hogy az 
ideiglenes felvételi rangsorból megtippel-
jük, vajon elérhető-e számukra a válasz-
tott középiskola vagy sem. Biztosat pedig 
csak április végén, a felvételi értesítők 
postázása után tudhatnak. 

Magyartanárként a matematika fel-
adatlapról nem tisztem értékelést adni. 
Mindenesetre további gondolkodást igé-
nyel a statisztikai adat: állítólag a mate-
matika országos átlaga az elérhető 50 
pontból 10 pont!

Központi felvételi egy magyartanár szemével 
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Gondolatok az óvoda felújításáról
Évek óta foglalkoztatja a telepü-

lésen élőket az, hogy mikor újul meg, 
mikor bővül az óvoda. Szerencsére a 
bővítésre és a felújításra szükség van, 
mert elegendő gyermek született az el-
múlt időszakban.

Az önkormányzat adott is be pá-
lyázatot, ami kedvező elbírálásban ré-
szesült, így elhárult az akadály a meg-
valósulástól. A támogatás aránya száz 
százalék, a megvalósulás vége pedig: 
2018.11.30. Idézünk a beadott pályá-
zatból.

A projekt célja: a minőségi oktatás 
megteremtéséhez szükséges feltételek 
biztosítása. A tervezett fejlesztéssel 
az alapellátás mind az igénybevevők, 
mind a dolgozók komfortérzetét, illetve 
munkafeltételeit javítják. Részcélok: a 
közoktatási intézmények akadálymen-
tes fejlesztésével a települések népes-
ségmegtartó képességének, a fiatal, 
képzett munkaerő megtartó lehetősé-
geinek növelése.  A modern és meg-
felelően kialakított nevelési környezet 
megteremtéséhez.

A projekt szakmai-műszaki tartal-
ma: férőhely bővítés, felújítás - esz-
közbeszerzés (bútorok, óvodai játékok, 
fejlesztőeszközök) - szocializációt, 
mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő 
helyiségek felújítása - orvosi szoba fel-
újítása - tornaszoba kialakítás.  Az át-
építést, bővítést az indokolja, hogy egy 
plusz foglalkoztató és egy-egy gyerek-
szobás bölcsődei egység létrehozása 
szükséges, ami miatt a megszűnő tor-
naszobát pótolni kell egy több célra is 
használható tornateremmel, illetve a 
földszinten így megszűnő helyiségeket 
más helyen, részben a tetőtérben kell 
pótolni. A tornaterem logikus helye a 
két meglévő épületszárny közötti üres 
terület. Ez egyben lehetőséget ad az 
óvoda épületének emberközelivé téte-
lére, karakteres épületté alakítására. 

Funkcionális ismertetés: A tervezett 
bővítés, átépítés a foglalkoztatók ki-
vételével lényegében az egész óvodát 
érinti. A jelenlegi bejárat menti sávban 
a gyerek-öltözők és vizesblokk átépí-
tésén túl egy orvosi szoba, ami egyben 
elkülönítő is, egy melegítő konyha, egy 
gazdasági iroda és a mosókonyha és 
szertár kerül. A foglalkoztató melletti 

tornaszobából és a főzőkonyha helyén 
egy-egy foglalkoztató lesz. A logopé-
diai foglalkoztató és fejlesztőszoba, az 
óvodavezetői iroda, nevelőtestületi szo-
ba, a sószoba, illetve a bölcsődei gon-
dozónői szoba, a személyzeti öltöző, 
zuhanyzó, wc, a takarítószer tároló il-
letve a kazánház a tetőtérbe kerül . A je-
lenlegi, külső kazánházat megszűntetik, 
a helyére kerül az udvari kijárat, illetve 
egy fedett étkező, játszótér. A kazánok 
zárt égésterű (kondenzációs) kazánok-
ra lesznek cserélve, saját égéstermék-
elvezetővel. A másik két foglalkoztató 
egyike változatlan formában marad, a 
gyermek-öltöző, vizesblokk új elrende-
zésben épül, közvetlenül kapcsolódva a 
foglalkoztatóhoz. A tornaterem folyo-
sójáról nyílóan épül szertár (részben 
az új lépcső alatt), és az akadálymentes 
wc. Az óvoda akadálymentes megkö-
zelítése a művelődési ház felőli oldalon 
épülő rámpával lesz megoldva, de az 
udvari járdáról is rámpán le lehet jutni 
az udvar szintjére. Az akadálymentes 
bejárat egyben a bölcsőde bejárata is, 
ahonnan a szabványban előírt bölcső-
dei helyiségek nyílnak. Az óvoda teljes 
körűen akadály mentesítve lesz, illetve 
egyéb fogyatékossággal élők támogatá-
si rendszere is kiépül. A bővítés során 
látszó fedélszékes, tágas, nagy belma-
gasságú tornaterem épül kétlépcsőnyit 
süllyesztett padlószinttel. A tornaterem 
egyben közösségi tér is, rossz idő ese-
tén játszótér, ünnepségek, bemutatók, 
előadások színtere. Az óvoda jelenlegi, 
néhol zegzugos folyosói helyét átlát-
ható közlekedési rendszer veszi át. Az 
utcai szárny középfolyosóját az utcai 
oldalon hullámvonalban kitágítottuk, 

oldottabbá tettük. Ez a folyosó a torna-
terem-közösségi térbe fut. A tornaterem 
mobil válaszfalakkal lehatárolható a fo-
lyosóktól. A folyosók „L” alakban öve-
zik a tornatermet, az „L” alak két végén 
és találkozásánál vannak a bejáratok 
(illetve udvari kijárat). Ezzel jól átte-
kinthető közlekedési rendszer jön létre. 
Az átépítés ütemezve is megvalósítha-
tó, külön a meglévő épület belső átala-
kítása, külön a bővítés. Ebben az eset-
ben az akadálymentesítés a bővítéssel 
együtt valósítható meg. Az udvar felé 
néző homlokzatok elé árkádsor épül. 
Az épület homlokzata a bővítéssel je-
lentősen megváltozik, a látványtervek-
nek megfelelően tört fehér falakkal, fa 
szerkezetekkel kialakított, kissé tagolt 
tömegforma jön létre. A bejáratokat 
tetőfelépítmények hangsúlyozzák, a 
meglévő épület részek párkánytagozat-
tal csatlakoznak a tetőhöz. Az épület 
körben homlokzati hőszigetelést kap 
kéregvakolattal, a nyílászárók ki lesz-
nek cserélve. A bővítés-átépítés után 
Nyárlőrinc településképét javító, talán 
példát mutató épület születik.

A projekt várható eredménye: Az 
épület megújítása hozzájárul a lakosság 
foglalkoztathatóságának javításához, 
az életkörülményekben rejlő területi 
különbségek mérsékléséhez, illetve a 
társadalmi összetartozás erősítéséhez. 
Eszközbeszerzés: Eszközök, bútorok 
és berendezési, felszerelési tárgyak be-
szerzése megvalósul. A projektjavaslat 
eredményeként a fejlesztéssel érintett 
óvodai és bölcsődei ellátáshoz való hoz-
záférés javul és a szolgáltatások minő-
sége fejlődik a bútorzat és berendezési, 
felszerelési tárgyak beszerzésével.
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a Seuso-kincsek Kecskeméten
Ez év februárjának elején a Seuso-

kincsek 3 hétre Kecskemétre érkeztek. 
A Cifra Palotában a felső tagozatosak 
megtekintették a kiállítást, majd egy mú-
zeumpedagógiai foglalkozáson vettek 
részt, ahol a római étkezési szokásokkal 
ismerkedhettek meg. Az alábbiakban a 
gyerekek élményeit, véleményét gyűjtöt-
tük össze a látottakkal kapcsolatban.

Amire az idegenvezetésből emlék-
szünk: A kincsek a Dunántúlról, a régi 
Pannónia provincia területéről származ-
nak. Nagyon nagy tisztaságú ezüstből ké-
szültek. Értéke olyan nagy volt már saját 
korában is, hogy egy gazdag rabszolga-
tartó 2 éves teljes jövedelmét kellett vol-
na kifizetni érte. Maga a díszes tálalótál, 
amelyiken a névadó Seuso név is találha-
tó, 8 kg-ot nyom! A kancsókon gyönyörű, 
nagy részletességű geometriai minták, 
életképek vagy mitológiai jelenetek lát-
hatók. Ismervén a római étkezési szoká-
sokat, biztosak lehetünk benne, hogy a 
készlet eredetileg ennél sokkal több da-

rabból állt. Sajnos a készlethez valószínű-
leg tartozó szószos tálak és poharak vagy 
már az ókorban eltűntek, vagy máig a föld 
mélyén rejtőznek.

Vélemények: Az edények nagyon 
szépek voltak. Ezek a rómaiak tudtak ám 
élni! Én is szívesen enném a vasárnapi 
rántott húst ilyen tálakból! Nagyon érde-

kesen beszélt az idegenvezető, sok külön-
legességet megemlített. Ízlett az ajándék-
ba kapott datolya! Furcsa, hogy a rómaiak 
majdnem minden ételt mézzel ízesítettek, 
még a húsokat is. Megettek olyan ételeket 
is, amiknek mi már a nevétől is rosszul 
vagyunk. Reméljük, lesz még ilyen él-
ménydús délelőttünk máskor is!

Egyszeri királyfi a bábszínházban

Ez év január 24-én felkerekedett az 
általános iskola apraja, és nagyja (pe-
dagógusok). Kecskemétre utaztunk, a 
Ciróka Bábszínházba.

Miért is jó a bábszínház? A bábbal 
könnyebb mesét mondani, hiszen a me-
sebeli figurák, lásd ebben a darabban a 
Királyfi vagy a Halhatatlanság orszá-
gának Úrnője – könnyedén megjelen-
hetnek egy szépen megformált bábban. 
Ebben a darabban élőzene kísérte a 

mesét, így alkotva komplex élményt a 
kép, a zene és a szöveg. A mai, kissé 
zavaros világban fontos, hogy a gyere-
kek lássanak hősöket, igazságokat, er-
kölcsi normákat, mindezeket számukra 
is érthető formában.

A történet írója, rendezője és egy-
ben főszereplő bábszínésze egy, és 
ugyanazon személy volt. Népmesék 
felhasználásával íródott a történet, 
gyakran humoros elemekkel megtűz-

delve. A darab befejeztével betekintést 
kaphatunk a különböző bábtípusokba. 
Honnan ered és hogyan működik a 
kesztyűsbáb, a pálcás báb, a bunraku, 
a maszk.

Szót kaptak a gyerekek és nagy lel-
kesedéssel válaszoltak a színész kérdé-
seire.

Nagy élmény volt mindannyiunk 
számára a színházlátogatás.

Bodor Gabriella
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Új presbitérium a gyülekezet élén
A Magyar Református Egyház tör-

vényei értelmében hat évente presbi-
terválasztásra kerül sor miden refor-
mátus gyülekezetben. Ennek ideje jött 
el 2017-ben, hogy 2018. január 1-én 
már az új presbiteri testület kezdje meg 
munkáját. Ehhez kötődve a presbiterek 
fogadalmat is tesznek, mellyel elköte-
lezik maguk a hűséges szolgálatra. E 
fogadalomra 2018. január 7-én került 
sor. Felvetődik a kérdés: mit jelent e ki-
fejezés, presbiter? Ez egy görög eredetű 
szó, jelentése vén, de ez nem életkorra 
utal, hanem a hitben való jártasságra. 
Úgy is vissza lehetne adni jelentését, 
hogy elől járó, aki mutatja a többieknek 
az utat. Az első presbitériumot Mózes 
hozza létre a pusztai vándorlás során, 
azzal a céllal, hogy segítsék munkáját, 
s együtt vigyék a nép terhét. A zsidó kö-
zösségekben ennek nagy hagyománya 
lett. Minden városnak megvolt a maga 
testülete, melynek tagjai a vének, akik 
vezették a közösséget és a bírói felada-
tot is gyakorolták. Ezt viszi tovább az 
Újszövetség is, hiszen Pál apostol az 
általa alapított gyülekezetek élére pres-
bitereket állít, akik vezetői, felelősei 
voltak a közösségnek.

2018. január 1-től szolgáló presbite-
rek névsora: 
LAKITELEK
Presbiterek: 1. Csikós Mihály – gond-

nok, 2. Akócsiné Patkós Erzsébet, 3. 
Boros József Zoltánné, 4. Berze Tibor, 
5. Magyar Péterné, 6. Papp Kálmán, 7. 
Sallai András, 8. Varga Lászlóné.
Pótpresbiterek: 1. ifj. Csikós Mihály, 2. 
Kökény Szabolcs, 3. Palovits Krisztián, 
4. Sári-Szabó Mária.

NYÁRLŐRINC
Presbiterek: 1. Tormási Zoltán - fő-
gondnok, 2. ifj. Tormási Jenő - gond-
nok, 3. Bali Gáborné, 4. Pácsa József, 
5. Szakácsné Marsa Edina, 6. Szappa-
nos István Károly, 7. Tóth János.
Pótpresbiterek: 1. Némethné Rácz 

Emőke, 2. Palatinusz Zoltán, 3. Sváb-
Kovácsné Rédai Erzsébet.

TISZAALPÁR
Presbiter: Pácsa László

Tiszteletbeli presbiteri címet kaptak:
1. Kökény Gyula (Lakitelek)
2. Tóth István (Nyárlőrinc)
3. Tormási Jenő (Nyárlőrinc)

ÉLETÜKRE, MUNKÁJUKRA ISTEN 
ÁLDÁSÁT KÉRJÜK ÉS KÍVÁN-
JUK!

Kókai Géza

Ökumenikus istentisztelet
Minden év januárjában a különböző 

keresztyén felekezetek összegyűlnek, 
hogy a legfontosabb közös pontot, a 
Krisztushoz tartozást együtt is megél-
jék. Erre került sor 2018. január 21-én a 
római katolikus templomban, ahol kato-
likus és református nyárlőrinciek együtt 
voltak. Együtt töltekezhettek Isten Igé-
jében, a tanításban és közösen imád-
kozhattak. A templomból a plébániára 
vezetett a résztvevők útja, ahol egymást 
megvendégelve kötetlenebb hangulat-
ban, felszabadultan beszélgetve lehet-
tek együtt. Mindez csupán egy alkalom 
az évben, de az ökumené ennél több, s 
Nyárlőrincen ezt a többet meg is éli a 
két felekezet. Egymás örömeiben, nehé-
zségeiben, terheiben is igyekezve osz-
tozni, testvérként támogatva egymást. 

Az igazi ökumené a hétköznapokban 
megélt szeretetkapcsolat a két feleke-
zet között. János első leveléből idézek: 
„ Szeretteim, szeressük egymást, mert 

a szeretet Istentől van, és aki szeret, az 
Istentől született, és ismeri Istent”

Kókai Géza
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A tűzoltókkal együtt búcsúztatták az óévet
2017.december 31-én a tornacsar-

nokban, a Nyárlőrinci Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület szervezésében, Jótékonysági 
Szilveszteri Tűzoltóbállal búcsúztatták 
az óévet. A terem díszítésénél a tűz szí-
nei, piros és sárga domináltak, felhaszná-
lásra kerültek tűzoltósisakok, sugárcsö-
vek és tömlők is. Aperitifként felszolgált 
tüzesvíz (szilvapálinka) és más kontya-
lávalók elfogyasztása után Kiss Ferenc, 
a Nyárlőrinc ÖTE elnöke nyitotta meg a 
bálat. A kezdeti  hangulatot a nyárlőrin-
ci tűzoltók műsora fokozta. Először egy 
sárkánymesét adtak elő, mely egy lovag 
és a hétfejű sárkány küzdelméről szólt. 
Ezt követte  e mesének modernizált vál-
tozata, mely a mai tűzoltók (lánglova-
gok) mindennapi munkájának egy-egy 
részletét emelte ki humoros formában, 
amint megmentik a ,,házi sárkányokat”. 

Ezután Balla István, Nyárlőrinci ÖTE 
parancsnoka, Sánta Tibort, Lajosmizse 
parancsnokát, a Nyárlőrinci ÖTE tiszte-
letbeli tagjává avatta, megajándékozta őt 
az egyesület egyenruhájával.

A vacsora marhapörkölt és vaddisz-
nópörkölt volt, melyet szintén a tűzoltók 
főztek meg és szolgáltak fel, egy kis se-
gítséggel. A hangulatról az 1+1 Zenekar 
gondoskodott. Az újév köszöntése után 
a vendégek elégedettségére tűzijáték 
következett. A tombolasorsolás sem ma-
radhatott el, a fődíj egy választási malac 
volt, de volt még egy bejárati ajtó,  vala-
mint számos más értékes ajándék is.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület sze-
retné megköszönni a sok-sok támogatást 
és segítséget, amit a bál szervezéséhez 
kaptak. 

Támogatók:
Polgármesteri hivatal, Általános isko-

la és óvoda dolgozói, Maspex Olympos 
Kft., Delta KFT, 1+1 Zenekar, Baranyi 
Pékség és Univer ABC dolgozói, Élés-
kamra, Faluker BT, Nyárlőrinci Vadász-
társaság, Fókusz Takarékszövetkezet, 
Nyárlőrinci Polgárőrség, Szikrai Borá-
szati Kft., Kávégép Szervíz, Medident 
Kft, Lakitelek ÖTE. Pénzváltó István, 
Hajagos Antal, Zayzon Jenőné, Tormá-
si Zoltán, Kiss György, Forgó Istvánné, 
Czégány Károlyné, Vörös Ferenc, Erki 
Zoltánné, Gyenes Sándor,  Polyák An-
tal, Kecskés Imre, Nagy László, Széná-
si Lászlóné, Túri István, Molnár Máté, 
Csajáginé Nyúl Magdolna, Kökény 
Imréné, Kulman István, Kulman Zsolt, 
Kulcsár Imre, Béniné Csenki Gabriella, 
Gyenes Istvánné, Balla Tímea, Halasiné 

Nyúl Anikó, Laczkó Zoltán, Kele Julian-
na, Balla Istvánné, Kiss Ferencné, Sza-
kácsné Marsa Edina, Sutus Pál, Halasi 
Tiborné, Szabó János, Nyúl Lőrinc, Ko-
csis Éva, Seres Tünde, Bálint Lajosné, 
Bali Gáborné, Molnár Sándorné, Forgó 
Bálint, Orosz Mária, Csernák Jánosné, 
Bán Jenőné, Balogh Illés, Szekeres Mi-
hály, Lovász Róbert, Szuetta Béla, Sánta 
Tibor, Németh János, Balla Károly, Ta-
kács János, Pácsa József, a tűzoltó egye-
sület tagjai és családjuk. 

Ha valaki a névtelenség homályában 
maradt, elnézésüket kérik, rájuk is hálás 
szívvel gondolunk.

Egy ilyen esemény megszervezésé-
nél, eszünkbe jut a tűzoltók szlogenje: A 
bajban segítünk! Most ők kaptak segít-
séget, hogy ők is segíthessenek továbbra 
is a bajba jutottakon. KÖSZÖNJÜK!
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Farsangoltak az óvodások
A művelődési ház nagytermében a 

Lóca együttes teremtette meg a jó han-
gulatot a nyárlőrnci óvodai farsangi mu-
latságán. A gyerekek mellett az óvónők 
és néhány szülő is jelmezbe öltözött.

Fokozatosan telt meg a nagyterem. 
A pénteken délután fél ötre meghirdetett 
farsangi mulatságra együtt érkeztek szü-
lők és csemetéik. A gyerekek gyorsan 
felvették a jelmezüket, de néhány anyu-
ka is más ruhát öltött, mint amit hét-
köznap szokott használni. Az óvó nénik 
sem maradtak jelmez nélkül. Változatos 
volt a „felhozatal”: macska, királylány, 
bohóc, orvos, cowboy, SpongyaBob, 
boszorkány. Az előző évektől eltérően 
ezúttal nem mentek fel a gyerekek a 
színpadra, mert ott már a Lóca együttes 
készen állt arra, hogy jó hangulatot biz-
tosítson, hanem a nagyteremben jártak 
körbe, megmutatván a jelmezüket. Min-
den csoport külön-külön mutatkozott be, 
miközben a hangfalakból szólt a zene. 
Érdekes volt megfigyelni, hogy az elő-
ző évektől eltérően ezúttal sokkal több 
kisfiú öltözött be tűzoltónak. Ez abból 
adódik, hogy a helyi önkéntes tűzoltók 
az ősz folyamán látogatást tettek az 
óvodában, ahol megmutatták autójukat, 
felszerelésüket a gyerekeknek, ami na-
gyon tetszett nekik. Mikor már minden-
kit megcsodáltak a Lóca együttes kö-
vetkezett, akik zenéjükkel még jobban 
feldobták a hangulatot. A gyerekek az 
óvó nénikkel és néhány szülővel együtt 
táncra perdültek. A vidám koncert befe-
jezése után a zenészeket is megkínálták 

szilvalekváros fánkkal, mert egyik da-
lukban erről is énekeltek. Farsang pedig 
nem létezik fánk nélkül. Természetesen 

más finomság is felkerült az asztalra, 
üdítőkkel együtt, aminek nagy része el 
is fogyott.
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Vidám hangulatú farsang iskolásoknak
Fruskák, Zsuzskák, Dorottyák, 
Járják a bolondját: 
Dínomdánom vigalom,- 
Nincs a táncra tilalom!
Maskarások, bolondok, 
Rázzátok a kolompot: 
takarodjon el a tél- 
Örvendezzen, aki él!
        (Sarkady Sándor: Farsang)

Február a farsang, a vigalom idősza-
ka. Egészen hamvazószerdáig mulatoz-
hat kicsi és nagy egyaránt.

Az általános iskolások február 8-án 
tartották farsangi mulatságukat. A ha-
gyományokhoz híven, telt házzal zajlott 
ezúttal is a rendezvény, amit most is a 
művelődési ház nagytermében tartot-
tak. A színpadon először a 4. osztályo-
sok adták elő A kőleves című mesét. A 
jelenetet Tóthné Nagy Ilona tanító néni 
segítségével állították színpadra. Őket 
két vidám tánc követte. A 2. osztályo-
sok Bodor Gabriella vezetésével a tél 
örömeit adták elő koreográfiájukkal, a 
3. osztályosok Nyúl Zsuzsanna tanító 
nénivel pedig matróztáncot jártak. A 
vidám műsorszámok megtekintése után 
a felső tagozatosak az iskolában diszkó 
zenére táncoltak, a kicsik pedig jelme-
zes felvonulással folytatták a farsangi 
hagyományok fölelevenítését.

Az asztalokon természetesen ott 
volt az elmaradhatatlan fánk, szendvics 
és egyéb sütemények, illetve szomjoltó 
üdítők. Így a nem csak a gyerekek, de a 
felnőttek is falatozhattak, illetve olthat-
ták szomjukat.
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Ezúttal nem élőzenére táncoltak a bálon

Megterített asztal, szépen feldíszí-
tett terem és rengeteg léggömb fogad-
ta azokat, akik a nyárlőrinci jótékony-
sági óvodás bálon részt vettek.

A hagyományoknak megfelelően a 
belépőket aperitif itallal kínálták, amit 
szinte mindenki el is fogadott. Újdon-
ság volt az, hogy a tornaterem bejára-
tánál az ülésrendet is megtekinthették 
a bálozók, így nem kellett senkit sem 
az asztalához vezetni, mert megnézte 
a plakátot és utána már tudta, hogy 
melyik sorszámmal ellátott asztalnál 
foglalhat helyet. Amikor már min-
denki megérkezett Almási Barbara 
tagóvoda vezető nyitotta meg a ren-
dezvényt. Beszéde után egy kis óvo-
dai képösszeállítással emlékezett az 
elmúlt egy évre. Ezt követően az óvo-
dások mutatták be táncukat Romhányi 
Olga óvónő vezetésével. A kis műsor 

után következett a vacsora, ami nem 
volt más, mint orjaleves, pacal, vagy 

marhapörkölt tésztával és tarhonyával. 
Utána természetesen a sütemény sem 
maradt el, amit a szülők készítettek. A 
zene ezúttal nem élő volt, hanem le-
mezjátszóról szólt, amit Parádi József 
és csapata biztosított. A visszajelzé-
sek alapján ez az új kezdeményezés 
sikeres volt. Éjfél után természetesen 
rengeteg tombolát sorsoltak ki. A mu-
latság hajnalig tartott.

bemutatkozik az új iskolatitkár
Baranyi Vanessza vagyok, az álta-

lános iskola új iskolatitkára. Tanulmá-
nyaimat ebben az iskolában kezdtem, 
majd a 8. osztály után jelentkeztem a 
Kada Elek Közgazdasági Szakközép-
iskolába. Az érettségi után az ügyvitel 
szakon elvégeztem az általános irodai 
adminisztrátori képzést. Az önkor-
mányzatnál is dolgoztam pár hóna-
pot, majd rátaláltam erre a hirdetésre, 
ugyanis Pádár Szandi terhes volt, és 
így a helyére jelentkezőket kerestek. 

Szerencsére engem választottak ki a 
jelentkezők közül, és már januárban 
itt kezdtem el dolgozni. Sok új do-
loggal találkoztam, de napról-napra 
kevesebb segítségre szorulok, mint az 
elején. A légkör nagyon barátságos az 
első pillanattól kezdve, mindenkinek 
volt egy kedves szava hozzám, főleg 
azoktól kaptam, akik régebben a ta-
náraim voltak. Remélem, hogy ez a 
hangulat megmarad és öröm lesz to-
vábbra is a közösen eltöltött idő.
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Új könyvek a könyvtárban
12. Végre! – Wendy Mass, A bandi-

ta patkány – Julia Donaldson, A boldog 
emberek esőben csókolóznak – Agnés 
Martin – Lugand, A föld alatti vasút 
– Colson Whitehead, A jóság hatalma 
– Daniel Goleman, A Kraken-küldetés 
– Douglas Preston, A lány, aki meg-
menti a karácsonyt – Haig, Matt, A 
viszkis – Julian Rubinstein, Akvarisz-
tika gyerekeknek – Ben Boden, Alvók 
futása – Szabó Magda, Autók, vonatok, 
hajók és repülők – Clive Gifford, Az 
ötödik hegy – Paulo Coelho, Budapest 

romokban – Kondor Vilmos, Egyezer 
tündöklő kalap – Khaled Hosseini, 
Első könyvem az univerzumról – Far-
kas Róbert, 

Eltűnt gyerekek – Lars Joachim 
Grimstad, Erőkar meg hétpecsétes titok 
– Lackfi János, Hangyatojás és plüsstá-
madás – Lackfi János, Hogy működik? 
- David Macaulay, Karácsonyi mon-
dóka – Karácsonyi szerelem – Trisha 
Ashley, 

Két rózsaszín csík – Annalisa Stra-
da, Koszfészek és átjárótitok – Lack-

fi János, Mi a legerősebb a világon? 
- Bajzáth Mária, Nagy kerekek, kis 
kerekek – Kozma András, Star Wars 
– bolygók és helyszínek, Szörnyes var-
rós könyv – Julia Mayer, Szuperrova-
rok – Rapajka Gabriella, Tilalmas erdő 
– Titkos titkok és jégtáblás nagyeskü 
– Lackfi János, Túúúl lármás téli álom 
– Katy Hudson, 

Utóirat: még mindig szeretlek – Jen-
ny Han, Vad víz – Danielle Steel, Va-
rázslatos karácsonyi mesék és versek 
– Zseblámpás mesék – Tóth Krisztina.

lakosok véleménye 
csokorba szedve

Marika néni,
A neve fogalom,
Nem is kell mondanom,
Kis falunkban lakik,
Mindenki ismeri.
Hatalmas a tudása,
Vak az, aki nem látja.
Lelkében béke van,
Szívében szeretet van.
Mindenkit név szerint ismer,
Ha őt nem is, szülőjét igen.
Ő ismeri a meztelen valóságot,
Mindenkit kiskorában látott.
A jó szó nála nem kincs,
Nem gyűjti, nem rejti.
Bőségesen osztja,
Aki figyel, az kapja.
Lételeme a vér,
Mindenkitől kér.
Aki csak teheti,
Karját nyújtja neki.
Egy baj van csak,
Ami minket nyomaszt.
Múlnak az évek,
Súlyosabb az élet.
Látszik, ahogy sétál,
Barna hajában sok az ősz szál.
De kedve még a régi,
Az ember örömmel nézi.
A betegséget legyűri,
Jó messzire elküldi.
Kedves élet, szeresd őt,
Adj még neki sok időt!

Kazánházat oltottak a nyárlőrinci 
önkéntes tűzoltók

Nyárlőrinc külterületén lévő ingat-
lanhoz riasztották februrá 10-én dél-
után a nyárlőrinci önkéntes tűzoltókat.

Közvetlen ebéd után kapták a ri-
asztást a nyárlőrinci önkéntes tűzol-
tók, és azonnal a helyszínre siettek. A 

kiérkezés után megállapították, hogy 
egy tanyán egy kazánház kapott láng-
ra. Azonnal hozzákezdtek a tűz oltásá-
hoz. Munkájukat a kecskeméti hivatá-
sos tűzoltók is segítették, és sikerült 
eloltaniuk a tüzet.
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Anyakönyvi hírek

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: Turi Petra (Lengyel Csil-
la), Balogh Dániel Ákos (Hajagos Dóra), Kállai Rita 
(Szappanos Renáta), Patkós Alfréd Benedek (Feka 
Marianna), Lukács Miklós (Laczkó Terézia), Ba-
log Dusán (Szénási Edina), Zombori Zádor (Gyulai 
Réka), Tóth Levente (Pádár Alexandra), Tamás Me-
lissza Petra (Lovas Brigitta).
akiket elveszítettünk: Hajagos Ferencné Varga Ju-
lianna (1932), Szeleczki István (1956), Börönte Ká-
rolyné Mák Mária (1934), Behány Ambrus Antalné 
Szepesi Erzsébet (1942).

Egy csiga mászni kezd a cseresznyefán. Az ott ülő madarak 
csodálkozva kérdezik tőle: 
- Mit akarsz te télen a cseresznyefán?
- Na, szerinted? Cseresznyét akarok enni!
- De hát tél van, még nincs is rajta cseresznye!
- Mire felérek, éppen érett lesz.

* * *
Négyen horgásznak a Tisza parton. Egy arra sétáló ember 
megkérdezi tőlük:
- Mondják emberek, maguk miért szeretnek horgászni?
- Én azért, mert jó kikapcsolódásnak tartom. - feleli az első.
- Én a csend és a nyugalom miatt. - mondja a második.
- Énszerintem ez a legjobb sport. - teszi hozzá a harmadik.
- És maga? - fordul a negyedikhez a férfi.
- Én speciel halat akarok fogni.

* * *
- Szóval maga autóvezetés közben megivott egy üveg Whis-
kyt?!
- Mit tehettem volna, biztos úr? Elgurult a kupakja...


