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Az óvo dá sok ja vá ra bá loz tak, de nem csak a szü lõk

Az óvo dás szü lõi szer ve zet eb ben az
év ben is so kat tett azért, hogy tá mo gas -
sák a te le pü lés óvo dá ját és az óvo dás
gyer me ke ket! Feb ru ár 16-án szer vez ték
meg a jó té kony sá gi óvo dás bált. Az
óvo da ve ze tõ je Hajagosné Csernák Gi -
zel la a kö vet ke zõ kép pen kö szön töt te a
szü lõ ket és a meg je len te ket:

Na gyon örü lünk, hogy eb ben az év -
ben is el fo gad ták meg hí vá sun kat és itt a
ha gyo mány õr zõ óvo dás bál ban sze ret -
nék jól érez ni ma gu kat csa lá di il let ve
ba rá ti tár sa ság ban. 80 kis óvo dá sunk és
kol lé gá im ne vé ben sze ret ném ki fe jez ni
kö szö ne tün ket a szü lõi szer ve zet ve ze -
tõ sé gé nek és min den szü lõ nek a bál
meg szer ve zé sé ért. Õk is mét nagy ös  sze -
fo gás ról tet tek bi zony sá got, idõt, ener -

gi át nem saj nál va dol goz tak az es te si -
ke ré ért. Kö szö net il le ti va la men  nyi tá -
mo ga tón kat, he lyi vál lal ko zó kat, cé ge -
ket, ma gán sze mé lye ket, csa lá do kat,
akik évek óta ado má nya ik kal se gí tik a
nyárlõrinci óvo dát.

Örö münk re szol gál, hogy a le en dõ
óvo dás kor osz tályt is rend sze rint kép vi -
se lik már itt szü lõk, õket is kö szönt jük,
köz tük a fi nom va cso rát el ké szí tõ apu -
kát, Tóth Ist vánt. Min den év ben nagy
se gít sé günk re van nak a fi a tal fel szol gá -
lók, de a ré gebb óta fi a tal nagy szü lõk is,
akik uno kák ra vi gyáz va, vagy krump lit,
hagy mát pu col va, va cso ra utá ni mo so -
ga tás sal el en ged he tet len ré sze sei, tá mo -
ga tói ren dez vé nyünk nek. Így vál hat ez
az es te a ge ne rá ci ók pél dás együtt mû -

kö dé sé vel to vább ra is kö ve ten dõ pél dá -
vá.

A mai es te én azt kí vá nom, hogy
még hos  szú éve ken át tud juk meg szer -
vez ni az óvo dás bált. Úgy gon do lom ez
a ren dez vény egy na gyon fon tos jel,
mond juk úgy, ha gyo mány õr zés kör nye -
ze tünk fe lé, mely jel zi azt, hogy
Nyárlõrincen jó él ni, itt van kö zös sé gi
élet és ös  sze fo gás, bol dog fi a tal csa lá -
dok, né hol ge ne rá ci ók él nek együtt, és
há la Is ten nek szü let nek gyer me kek,
mert a szü lõk va la men  nyi en tud ják,
hogy egye dül gyer me kük ra gyo gó te -
kin te té ben és nyi la do zó ér tel mé ben lát -
hat ják meg a re mén  nyel te li jö võt.

(Folytatása4.oldalon)
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Költ ség ve té si kon cep ció

A kép vi se lõ-tes tü let meg tár gyal ta az
ön kor mány zat 2013. évi költ ség ve té si
kon cep ci ó já ról szó ló elõ ter jesz tést és a
ter ve zés to váb bi me ne té re vo nat ko zó an az
aláb bi el ve ket rög zí tet te: A meg lé võ in téz -
mé nyek mû kö dõ ké pes sé gé nek fenn tar tá -
sa. 

El sõ sor ban a kö te le zõ ön kor mány za ti
fel ada tok el lá tá sá nak fe de ze tét kell biz to -
sí ta ni, a jog sza bá lyi elõ írá sok nak meg fe -
le lõ en, a ki adá sok mi ni ma li zá lá sa mel lett.
Az ön kor mány zat ál tal ha gyo má nyo san
fel vál lalt úgy ne ve zett "ön ként vál lalt
egyéb fel ada tok" pénz ügyi ke re tét sze rény
mér ték ben kell ki ala kí ta ni, a kö te le zõ fel -
ada tok el sõbb sé get kell, hogy él vez ze nek
az ön ként vál lalt fel ada tok kal szem ben.
Biz to sí ta ni kell a vál lalt kö te le zett sé gek és
az adós ság szol gá la ti kö te le zett sé gek tel je -
sí té sé hez szük sé ges fel té te lek költ ség ve té -
si fe de ze tét és a ha tár idõ ben tör té nõ tel je -
sí té se ket. Az in téz mé nyek tá mo ga tá sá nak
meg ha tá ro zá sa so rán tö re ked ni kell a nor -
ma tív tá mo ga tá sok fe let ti ön kor mány za ti
ki egé szí té sek ös  sze ge i nek le he tõ ség sze -
rin ti csök ken té sé re, az in téz mé nyek sa ját
be vé te le i nek ma xi ma li zá lá sá ra. A mû kö -
dé si ki adá sok kö zött a fo ko zott ta ka ré kos -
ság ra kell tö re ked ni min den te rü le ten, az
ön kor mány zat hos  szú tá vú mû kö dõ ké pes -
sé gé nek meg õr zé se ér de ké ben. Az ön kor -
mány zat a mun ka nél kü li ség csök ken té se
ér de ké ben a hi va ta li, in téz mé nyi, köz ség -
gaz dál ko dá si fel ada tok se gí té sé re 2013-
ban is fog lal koz tat köz cé lú, köz hasz nú -
mun ká so kat.

Meg szûnt a bel sõ el len õri
tár su lás

Az el múlt évek ben a bel sõ el len õr tár -
su lás ke re té ben lát ta el fel ada tát, mely re
ki egé szí tõ tá mo ga tást ka pott az ön kor -
mány zat. Ma rad hat na a bel sõ el len õr zés
to vább ra is tár su lás ban, de nem jár na utá -
na nor ma tí va, ezért egy sze rûbb nek tûnt
az, hogy az ön kor mány zat köz vet le nül kö -
ti meg a fel ada tok el lá tá sá ra a szer zõ dést a
bel sõ el len õr rel. A kép vi se lõ-tes tü let dön -
tött ar ról, hogy a bel sõ el len õri tár su lást
2013. ja nu ár 31-vel meg szûn te ti. A bel sõ
el len õri fel ada to kat a tár su lás ke re té ben
Mol nár Ist ván lát ta el, az ön kor mány zat
ve le kö tött szer zõ dést.

Pénzt elõ le gez az
ön kor mány zat

A csa lád se gí tés, a gyer mek jó lé ti szol -
gá lat, a há zi se gít ség nyúj tás és a jel zõ -
rend sze res há zi se gít ség nyúj tás fel ada ta i -
nak fi nan szí ro zá sá ra meg ál la po dást kö tött
az ön kor mány zat. A fi nan szí ro zás ra azért
van szük ség, mert a ti sza kécs kei tár su lás
elõ re nem igé nyel het nor ma tí vát, pót -
igény lést is csak áp ri lis 1. után le het be -
nyúj ta ni. A két dol go zó bé rét vi szont biz -
to sí ta ni kell. A két dol go zó el sõ há rom hó -
nap bér költ sé gét az ön kor mány zat nak
meg kell elõ le gez ni és el utal ni min den hó -
nap 20-áig a ti sza kécs kei ön kor mány zat -
hoz. A ki fi ze tett ös  sze get a ké sõb bi ek ben -
ha már a tár su lás meg kap ta a vis  sza igé -
nyelt nor ma tí vát - az ön kor mány zat visz -
 sza kap ja. A tes tü let el fo gad ta a meg ál la -
po dást.

Meg emel ték a
ha szon bér le ti dí jat

Az el múlt év ben az ön kor mány zat a
tu laj do ná ban lé võ in gat la nok ha szon bér le -
ti dí ját 1.100 fo rint ban ál la pí tot ta meg
arany ko ro nán ként. A Nyárlõrinci Me zõ -
gaz da sá gi Szö vet ke zet és Tor má si Sán dor
is, az ed di gi bér lõk je lez ték, hogy eb ben
az év ben is ha szon bér be kí ván ják ven ni,
egy éves idõ tar tam ra az ál ta luk évek óta
hasz nált te rü le te ket. A kép vi se lõ-tes tü let
úgy dön tött, hogy a ha szon bér le ti díj mér -
té két 1.250 fo rint ban ál la pít ja meg arany -
ko ro nán ként. A ha szon bér le ti díj 2013.
feb ru ár 1-tõl egy éves idõ tar ta mig szól.

Tár sas ház zá ala kul át
né hány épü let

Az is ko la át adá sá val kap cso lat ban a
ko ráb bi tes tü le ti ülé sen fel me rült, hogy az
is ko la hely raj zi szá ma alatt lé võ épü le te -
ket tár sas ház zá ala kít ja át az ön kor mány -
zat an nak ér de ké ben, hogy a sport csar nok,
a tech ni kai épü let és a me le gí tõ kony ha az
ön kor mány zat tu laj do ná ban ma rad jon. Az
ala pí tó ok ira tot dr. Csernus Ti bor ügy véd
ké szí tet te el. Az ala pí tó ok irat és az épü -
let fel tün te té si váz rajz alap ján az ön kor -
mány zat ar ra kér te a Kecs ke mé ti Kör ze ti
Föld hi va talt, hogy a tár sas ház törzs lap ját,
épü let lap ját, to váb bá az albetéteket ala kít -
sa ki és azo kat az in gat lan-nyil ván tar tás ba
je gyez ze be. 

Szám láz nak az
in téz mény fenn tar tó nak

Az is ko la át adá sá val és az in gat la non
fenn ál ló épü let együt tes tár sas ház zá ala kí -
tá sá val kap cso lat ban fel me rült a köz üze mi
dí jak fi ze té sé nek kér dé se is. A Bácsvíz
Zrt-vel az ön kor mány zat nak van szer zõ -
dé se, a víz nek csak egy be me ne te van az
in gat lan ra. Az in téz mény fenn tar tó val
olyan meg ál la po dás ra ju tott az ön kor -
mány zat, hogy to vább ra is az ön kor mány -
zat ne vén ma rad na a szol gál ta tás és a víz -
díj 50 szá za lé kát le szám láz za a min den ko -
ri fenn tar tó nak. Az áram mal kap cso lat ban,
min den hol kü lön vil lany óra van, mely
szol gál ta tás az ön kor mány zat ne vén van.
Az is ko lá ra te hát az in téz mény fenn tar tó -
nak kell majd új szer zõ dést köt ni. Mi u tán
a sport csar no kot, bár az ön kor mány zat tu -
laj do ná ban ma rad, de az is ko la is fog ja
hasz nál ni, így a min den ko ri áram szám la
50 szá za lé kát le szám láz za az in téz mény -
fenn tar tó nak. A gáz zal kap cso lat ban is
ugyan ez a hely zet, min den hol van gáz óra
és az is ko lá ra köt majd kü lön szer zõ dést a
fenn tar tó. A sport csar nok nál szin tén a
min den ko ri gáz szám la 50 szá za lé kát
szám láz za le az ön kor mány zat az in téz -
mény fenn tar tó nak. A könyv tár egy is ko la
tan te rem ben ta lál ha tó, mely nek köz üze mi
költ sé ge i nek vi se lé se az igény be ve võk
ará nyá ban tör té nik. A tes tü let egyet ér tett a
szol gál ta tá sok kal kap cso la tos va gyon ke -
ze lõi szer zõ dés alá írá sá val.

Megnövekedett az óvo da tit kár
fel ada ta

A Ti sza-men ti tár su lás mó do sí tott ala -
pí tó ok ira ta alap ján 2013. ja nu ár 1-tõl az
óvo da szak fel ada tai kö zé ke rült az is ko lai
in téz mé nyi ét kez te tés, ezért az is ko lá sok
té rí té si dí já nak be sze dé sét és az ez zel kap -
cso la tos fel ada to kat az óvo dá nak kell el -
lát ni. A mun kát az óvo da tit kár vég zi. A
kép vi se lõ-tes tü let a megnövekedett fel -
ada tok el lá tás hoz több let bért biz to sít.

Meg sül  lyedt a ré gi
csa tor na rend szer

Az egye bek kö zött Vas Il di kó ar ról tá -
jé koz tat tat a tes tü le tet, hogy az ön kor -
mány zat ré gi csa tor na rend sze re meg süly -
 lyedt. Fõ leg az is ko la utá ni rész mely a
nyílt árok ba men ne, sok he lyen be sza kadt 

A tes tü le ti ülés rõl je lent jük
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a föld is. Va ló szí nû leg a csö vek kel le het a
prob lé ma. Mi vel ott sok víz fo lyik le, fé lõ,
hogy alá mos sa az utat és le fog sza kad ni egy
idõ után. Hajagos An tal sze rint az len ne a
leg cél sze rûbb, ha ka me rá val vé gig néz nék
azt a részt, ahol a prob lé ma van. Úgy a leg -
kön  nyebb meg ta lál ni a hi bát. Pár év vel ez -
elõtt az ön kor mány zat na gyon szé pen ki -
tisz tí tot ta, rend be tet te a csa tor nát. A prob -
lé ma ab ból adó dik, hogy a Han gár, Jó zsef
At ti la és az Út tö rõ ut ca vé ge na gyon mé -
lyen fek võ te rü let. Pap Sán dor pol gár mes ter
hoz zá tet te, hogy az is prob lé ma még, hogy
pont ab ban az irány ban épült meg a ben -
zin kút. Nincs árok kö rü löt te és nincs ren -
des le ve ze té se a víz nek. Pang a víz és vis  sza -
töl tõ dik a csa tor ná ba. Tor má si Zol tán al -
pol gár mes ter sze rint nem csak az árok a
prob lé ma, ha nem az is, hogy nincs át fo lyó,
amin le men jen a víz a nagy csa tor ná ba. Tú -
ri Ist ván úgy vé le ke dett, hogy fel kell szó lí -
ta ni a ben zin kút tu laj do no sa it, hogy ál lít -
sák vis  sza az ere de ti ál la po tot a kút kö rül,
hogy le tud jon foly ni a víz.

Pá lyá zat épü let ener ge ti kai
fej lesz tés re

Há rom épü let re, az óvo dá ra, a mû ve lõ -
dé si ház ra és a pol gár mes te ri hi va tal ra ad ta
be épü let ener ge ti kai pá lyá za tát az ön kor -
mány zat. A há rom köz in téz mény be ru há zá -
si költ sé ge 96.850 mil lió fo rint. A pá lyá zat
85 szá za lé kos tá mo ga tott sá gú, így az ön kor -
mány zat nak 15 szá za lék ön erõt, az az
14.527 mil lió fo rin tot kell biz to sí ta nia. A
há rom in téz mény be ru há zá si össz költ sé ge
83.765 mil lió fo rint, mely ma gá ban fog lal ja
a nap kol lek tor ok, víz, fû tés, sze re lést, az ab -
la kok cse ré jét és a kül sõ szi ge te lést. A fenn -
ma ra dó 13.085 mil lió fo rint az ener ge ti kai
ta nul mány, az ál ta lá nos me nedzs ment fel -
ada tok, a mû sza ki el len õr, a zá ró nyi lat ko -
zat és a kö te le zõ tá jé koz ta tá si fel ada tok
költ sé ge. A tes tü let el fo gad ta azt, hogy ad -
ják be a pá lyá za tot. Eh hez a na pi rend hez
kap cso ló dó an Pap Sán dor pol gár mes ter ja -
va sol ta a kép vi se lõ-tes tü let nek, hogy az
épü let ener ge ti kai pá lyá zat meg írá sá ra te -
gye nek köz zé pá lyá za ti fel hí vást. Leg alább
há rom aján la tot kér nek be, mely bõl a leg -
ala cso nyabb ár aján la tot adó cég ke rül ki
gyõz te sen. 

Pá lyá zat köz be szer zé si szak ér tõ
fel ada tok el lá tá sá ra

Az ön kor mány zat nyert a pi ac ki ala kí tá -
sá ra be nyújt pá lyá za ton. Ez zel kap cso la to -

san pá lyá za ti fel hí vást kell köz zé ten ni a
pro jekt hez kap cso ló dó köz be szer zé si szak -
ér tõ fel ada tok el lá tá sá ra. Ha son ló an az elõ -
zõ pá lyá zat hoz egy sze rû ver se nyez te té si el -
já rást kell le foly tat ni, mely nek ke re té ben
leg alább há rom aján la tot kell be kér ni,
amely bõl leg ala cso nyabb ár aján la tot adó
cég ke rül ki gyõz te sen. 

A Jótanácsadó Kft. vég zi a
ta nács adást

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej -
lesz té si Alap hoz kap cso ló dó pro jek tek meg -
va ló sí tá sa so rán ta nács adói fel ada tok el lá tá -
sá ra a Jótanácsadó Kft-vel köt szer zõ dést az
ön kor mány zat. A Kft. a fel ada tok el lá tá sát
340 ezer fo rint + ÁFA az az 431.800 fo rint
dí ja zás el le né ben vál lal ja. Ezért az ös  sze gért
el vég zi a ko or di ná ci ós fel ada to kat, a köz be -
szer zést vég zõ szak ér tõ vel tör té nõ kap csolt -
tar tást, a jog sza bá lyi, pá lyá za ti elõ írá sok nak
meg fe le lõ be szer zé sek ben va ló köz re mû kö -
dést, a pro jekt meg va ló sí tá sá ban részt ve võ
vál lal ko zá sok tel je sí té sé vel kap cso la tos ta -
nács adást. To váb bi ta nács adá si fel ada to kat
ad a szer zõ dé sek meg kö té sé hez, szak mai,
pénz ügyi be szá mo lók el ké szí té sé hez.

Emel ked tek az ét ke zé si
té rí té si dí jak

A Hírös Kft, aki a gyer me kek élel me zé -
sét vég zi Nyárlõrincen, 2013. ja nu ár tól
meg emel te a té rí té si dí ja kat. Az óvo dai ne -
ve lés és az óvo dás ko rú és az is ko lás ko rú
gyer me kek ét kez te té se to vább ra is ön kor -
mány za ti fel adat ma radt. Mind két fel adat
el lá tá sát az ön kor mány zat tár su lás ke re té -
ben old ja meg. A Ti sza-men ti Köz ok ta tá si
Tár su lás nak kell dön te ni a té rí té si dí ja kat
il le tõ en, ame lyek a kö vet ke zõk. Is ko lai té rí -
té si díj: tí zó rai 90, ebéd 300, uzson na 90,
ös  sze sen 480 fo rint. Óvo dai té rí té si díj: tí -
zó rai 70, ebéd 240, uzson na 70, ös  sze sen
380 fo rint. A tes tü let el fo gad ta a ja va solt
té rí té si dí ja kat.

Két pá lyá za tot nyert a Kft.

A kép vi se lõ-tes tü let a ja nu ár 28-i ülé -
sén pá lyá za ti fel hí vást tett köz zé az ener ge -
ti kai pá lyá zat meg írá sá val kap cso lat ban. A
fel hí vást há rom pá lyá zó nak küld te meg az
ön kor mány zat, de a ki írá si ha tár idõ re két
pá lyá zó küld te el az aján la tát. A Prim-
Tender Kft. brut tó 6.223.000 fo rin tos aján -
la tot, míg a B&W Ten der Plus Kft.
5.283.200 fo rint aján la tot adott. A ki vá -

lasz tás szem pont ja a leg ala cso nyabb ösz  sze -
gû aján la tot adó pá lyá zó volt, ezért a kép vi -
se lõ-tes tü let a B&W Ten der Plus Kft. aján -
la tát fo gad ta el. A pi ac fej lesz té sé hez meg -
nyert pá lyá zat hoz kap cso ló dó köz be szer zé si
szak ér tõi fel ada tok el lá tá sá ra is há rom pá -
lyá zó nak lett meg küld ve a fel hí vás, ami re a
ki írá si ha tár idõ re két pá lyá zó küld te el aján -
la tát. A Prim-Tender Kft. brut tó 406.400
fo rin tos aján la tot, míg a B&W Ten der Plus
Kft. 317.500 fo rin tos aján la tot adott. Így itt
is a B&W Ten der Plus Kft. aján la tát fo gad -
ta el kép vi se lõ-tes tü let.

Kö zép és hos  szú tá vú ter vek
A Nem ze ti va gyon ról szó ló tör vény ér -

tel mé ben az ön kor mány zat nak kö zép- és
hos  szú tá vú va gyon gaz dál ko dá si ter vet kell
ké szí te ni. A terv nek kap cso lód nia kell az
ön kor mány zat már meg lé võ vagy ké szí te ni
ter ve zett prog ram ja i hoz. A kép vi se lõ-tes tü -
let el fo gad ta a kö zép- és hos  szú tá vú ter vet.

Mi lesz a hasz ná la ton
kí vü li in gat la nok sor sa?

Pap Sán dor pol gár mes ter ar ról tá jé koz -
tat ta a kép vi se lõ-tes tü le tet, hogy az ál lam a
tu laj do ná ban lé võ in gat la no kat, me lyek
hasz ná la ton kí vül van nak, té rí tés men te sen
az ön kor mány zat ok tu laj do ná ba ad ja,
amen  nyi ben er re igényt tar ta nak.
Nyárlõrinc vo nat ko zá sá ban 42 da rab hely -
raj zi szám sze re pel, mely ál la mi tu laj don.
Ezek nek a te rü le tek nek a nagy ré sze út,
mely bõl har minc út ra ad ta be az igé nyét az
ön kor mány zat, ahol nem volt más tu laj do -
nos és gyûj tõ utak ként vol tak fel tün tet ve.
Ezen kí vül a Dó zsa György ut cán ta lál ha tó
fa ház el ne ve zé sû épü let re is, mely ré gen a
ter me lõ szö vet ke zet tu laj do ná ban volt. Hi á -
ba ad ták be az igényt, a leg újabb ki mu ta tás
sze rint az egyet len, ami a tu laj do ná ba ke -
rül het az a fa ház épü le te. A töb bi te rü let re
vagy azt ír ták, hogy a Nem ze ti Föld alap ke -
ze lõ gya ko rol ja a jo go kat, vagy pe dig azt,
hogy más szer ve zet gya ko rol ja a tu laj do no si
jo go kat. Tor má si Zol tán al pol gár mes ter ez -
zel kap cso lat ban ab ban lát ja a prob lé mát,
hogy ha az NFA tu laj do ná ban ma rad nak az
utak, nem lesz nek rend be tart va. Ha nem
ke rül az ön kor mány zat tu laj do ná ba, sem a
fenn tar tá sa, sem pe dig az eset le ges ja ví tás -
ra nem le het majd pá lyáz ni. Pap Sán dor
még hoz zá fûz te, hogy ezek csak tá jé koz ta tó
jel le gû ada tok, ame lyet az ön kor mány zat -
nak majd vé le mé nyez ni kell. Meg je gyez te,
hogy amen  nyi ben len ne pá lyá za ti le he tõ ség,
ak kor az ön kor mány zat pá lyáz na, mert elég
sok kül te rü le ti út ja van.



Nem volt igazán kemény telünk - talán
sokak örömére. Nem mondhatjuk azonban,
hogy gyermekeink számára nem volt
élményekkel teli a tél. Az óvodában is
elõvettük a szánkókat és az ebéd elõtti
udvari játék során ki-ki eldönthette, hogy
"szánhúzó", "széltoló" vagy utas szeretne
lenni a játékban. Hógolyót gyúrtunk, hóem-
bereket építettünk.

A tél vége - ha akarjuk, ha nem - mégis
közeleg a naptár szerint. A gyerekek is sok-
szor megkérdezik: "- Óvó néni, hány
pulóvert vegyek fel?" Nekik a sok
öltözködésbõl már elegük volt, így hát arra
gondoltunk, ûzzük el a telet!

Az óvodai csoportokban sokat
meséltünk a gyerekeknek a farsangi nép-
szokásokról, maskarásokról, a mohácsi
busójárás hagyományáról. Mi is készítet-
tünk álarcokat, feldíszítettük csoport-
szobáinkat, farsangi hangulatot idézve. És
ami még soha nem volt óvodánk
történetében, elkészítettük és felöltöztettük
"Télbanyát", akire minden rossz szoká-
sunkat, félelmünket, betegséget jelképesen
ráaggatunk és óvodánk udvarán elkészített
máglyán elégettünk január utolsó napján.

A gyerekek saját készítésû csörgõkkel,
hangszerekkel, népi rigmusokkal próbálták
elriasztani a hideget és elõcsalogatni a nap-
sugarakat.

"Ég a kisze, lánggal ég,
Bodor füstje felszáll,
Tavaszodik, kék az ég
Meleg a napsugár. 
Mire füstje eloszlik, 
Egészen kitavaszodik." 
Az igazán tavaszias nap zárásaként a

mûvelõdési házban játékokkal egybekötött
farsangi jelmezes mulatságot rendeztünk a
Katica, Maci és Nyuszi csoportos óvodá-
soknak. Ez alkalommal rendhagyó módon
vártuk a szülõket, nagyszülõket, testvéreket
is. Lehetõségük volt a szülõknek is

jelmezbe bújni és egy kis idõre újra
gyerekké válni. A rövid jelmezes felvonulás
után tréfás játékokat találtunk ki, amiben
kicsi-nagy, idõsebb-fiatalabb jól érezhette
magát.

Szülõk írták: "Nagy élmény volt
gyerekeinknek, hogy az anyukák is
beöltözhettek az óvónõk mellett.
Nagycsoportos fiunk elõször volt felsz-
abadult ekkora tömegben. Kisebbik fiunk a
játékokban is szívesen részt vett."

"Nagyon jó kezdeményezés. Az én
kisfiam annyira izgult, hogy az nap délben
nem is aludt, ezért sajnos nagyon fáradt
volt, így korán hazamentünk. Másnap azon-
ban azt mondta: "- Anya ez nagyon jó buli
volt, lesz ugye máskor is?"

"Gyermekem már hetekkel a farsang
elõtt számolta, hogy hányat kell még aludni.
Aprólékosan megterveztük, hogy milyen
legyen a jelmeze. A farsangot rettenetesen
élvezte, alig bírtunk elindulni haza.
Szerintem nagyon jó volt, hogy mi szülõk
megoszthattuk ezt az élményt a
gyerekünkkel."

"Az én kisfiam lévén mini csoportos
elõször csodálkozott rá a színes farsangi

forgatagra, aztán lelkesen részt szeretett
volna minden játékban. A szívószálas játék-
ban utolsó lett, de büszkén jelentette ki,
hogy mindet megittam. Az õ számára tény-
leg a részvétel volt a fontos. Boldogan tán-
colt. Nagyon jól érezte magát és ez a mér-
vadó!"

A legkisebbeknek már szívószállal való
ivás is örömet okozott. A nagyobbak zizivel
etethették szüleiket késsel-villával, táncol-
hattak újságpapíron, esetleg egy potyautas
lufival a bokájukon, ehettek cérnán lógó
fánkot. A legfürgébbek jelképes díjakat kap-
tak. A jó hangulat azonban mindenkit kár-
pótolt.

Meglepetésvendéget is köszönthettünk a
mulatságon: a Maspex Olympos Kft támo-
gatásával eljött hozzánk KUBU maci, aki
finom rostos üdítõket osztott szét a
gyerekek között. Az anyukák is sok-sok
finomsággal kedveskedtek a gyereknek,
ezzel is hozzájárulva a mulatság még
emlékezetesebbé tételéhez, melyet ezúton is
köszönünk!

Bízunk abban, hogy gyermekeinknek
élmény és örömteli volt ez a nap a " füst
eloszlik, és egészen kitavaszodik"! 

Összeállította:SvábKovácsné
RédaiErzsébet
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(Folytatásaz1.oldalról)

Kí vá nom, hogy ezt a men ta li tást,
mely ben a kö zös ség, a csa lá di élet, a
gyer mek ne ve lés ér té kek, - s me lyek tu laj -
don kép pen né pi ha gyo má nya ink gyö ke -
rei, - va la men  nyi csa lád kö ve ten dõ pél da -
ként tud ja ál lí ta ni gyer me kei elé!

A kö szön tõ sza vak után az óvo dá sok
ked ves mû so ra kö vet ke zett. Sze ke res Ági
nép tán co sai és Il lés Tóth Or si zumbás

gyer me kei va rá zsol tak a ven dé gek ar cá ra
mo solyt. Az íz le tes va cso ra után a tán cos
mu lat ság hoz Sze ke res Ági és ba rá tai te -
rem tet ték meg a kel lõ han gu la tot éne kes
tán cos mû so ruk kal. A nagy mu lat sá got éj -
fél után a tom bo la hú zás sza kí tot ta meg,
mely nek so rán ér té kes aján dé kok lel tek
gaz dá ra, majd haj na lig tar tott a vi ga lom.
A jó kedv hez el en ged he tet len a jó lég kör,
amit a szü lõk a de ko rá ci ó val is te tõz tek.
Ren ge teg ha gyo mány õr zõ, né pi jel le gû

ru ha, tárgy, te rí tõ, bú tor, szó dás üveg, pet -
ró le um lám pa dí szí tet te a csar no kot. Az
óvo dá sok is ki vet ték a ré szü ket a mun ká -
ból, mert egész hé ten ka lo csai min tá kat
szí nez tek tá nyér alá tét nek, fa li dísz nek. A
bál szép be vé te lé bõl a gyer me kek prog -
ram ja it il let ve az ud va ri és cso port szo bai
já ték esz kö zök fej lesz té sét se gí tik min den
év ben a szü lõk. KÖ SZÖ NET ezért ne kik
és min den tá mo ga tónk nak: Gál Já nos,
Szik rai Bo rá sza ti Kft, Filantrop Kft.

Az óvo dá sok ja vá ra bá loz tak, de nem csak a szü lõk

Ég a Kisze, lánggal ég…
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A tan év vé gé ig még együtt ma rad nak
Ami kor el in dult a 2012-2013-as tan -

év, ak kor még lé te zett az Eöt vös is ko la -
tár su lás, ami nek vol tak is ko lai (nyár-
lõrinci, lakiteleki) és óvo dai tag in téz -
mé nyei (lakiteleki, nyárlõrinci, tiszau-
gi). Va la men  nyi in téz mény nek kö zös
OM (Ok ta tá si Mi nisz té ri um) azo no sí tó -
ja volt. Ja nu ár tól az ál lam át vet te az in -
téz mé nye ket, önál ló OM azo no sí tót
azon ban nem kap hat tak. Át szer vez ni az
is ko lá kat tan év köz ben úgy nem le he -
tett, hogy az in téz mény önál ló vá vál jon,
vagy meg szûn jön. A je len le gi hely zet
az, hogy a tan év vé gé ig a nyárlõrinci is -
ko lá nak ugyan az ma rad az OM azo no -
sí tó ja, mint a lakiteleki is ko lá nak. A
lakiteleki in téz mény ne ve Eöt vös Ló -
ránd Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mû -
vé szet Ok ta tá si In téz mény lett, ami nek
tag in téz mé nye a nyárlõrinci Buzás Já -
nos Ál ta lá nos Is ko la, egé szen a tan év
vé gé ig. Ezt kö ve tõ en lesz ar ra le he tõ -
ség, hogy a nyárlõrinci is ko la önál ló
OM azo no sí tót kér jen, ha akar. Ad dig
ugyan is el kell dön te ni az ön kor mány -
zat nak azt, hogy sze ret né-e, ha az is ko -
lá ja új ra önál ló in téz mény len ne. Dönt -
het nek azon ban úgy is, hogy meg ma -
rad nak a lakiteleki is ko la tag in téz mé -
nye ként. 

Az ös  szes hi va ta li do ku men tum ban,

az ös  szes je len tés ben és sta tisz ti ká ban
ugyan az zal az OM azo no sí tó val ren -
del kez tek a tár su lás in téz mé nyei -
mond ta Ola jos Ist ván a tár su lat volt
igaz ga tó ja. A bi zo nyít vá nyo kat is ez zel
ál lí tot tuk ki. Ép pen ezért ezt az évet így
vé gig kell vin ni. Azt, hogy a 2013-
2014-es tan évet tel je sen önál ló an kez -
dik-e el, vagy ma rad nak a je len le gi fel -
ál lás ban az már a kép vi se lõ-tes tü le ten
fog múl ni. A nyárlõrinci is ko la így,
hogy a lakiteleki is ko la tag in téz mé nye -
ként mû kö dik, a ti sza kécs kei tan ke rü -
let hez tar to zik, ha önál ló ak lesz nek, ak -
kor vi szont Kecs ke mét hez. Ezt a két le -
he tõ sé get kell majd vé gig gon dol ni uk a
te le pü lés ve ze tõ i nek, hogy me lyik lesz
a jobb meg ol dás. Ha önál ló ak lesz nek,
ak kor sem jár azon ban plusz pénz.

Öt év vel ez elõtt a tár su lás meg kez -
dé se elõtt azt szá mol gat ták az ön kor -
mány zat ok, hogy a tár su lás sal mi lyen
plusz nor ma tí vá kat le het ne be von ni, mi
az, amit a tár su lás mi att még fel le het ne
ven ni, vagy mi az, ami vel csök ken te ni
le het ne a ki adá so kat. Az öt év alatt így
je len tõs tá mo ga tás, több mil lió fo rint
ér ke zett a tár su lás hoz. A mos ta ni fel ál -
lás ban azon ban sem mi lyen anya gi ösz -
tön zés nincs egyik is ko la szá má ra sem.
Nem fog töb bet kap ni Nyárlõrinc egyik

le het sé ges eset ben sem, an nál is in kább,
mert az is ko la mû köd te té sét és az ösz -
 szes fel ada to kat az ál lam vál lal ta. Az
ön kor mány zat nak a tan ügy igaz ga tás
szem pont ja it vé gig kell gon dol ni. Min -
den va ló szí nû ség sze rint a pe da gó gu so -
kat is meg fog ják kér dez ni. Mond ják el
õk is, hogy sze rin tük mi len ne a hasz no -
sabb, mi len ne a jobb a gye re kek nek, és
mi len ne a jobb az ok ta tás szem pont já -
ból, ha a kecs ke mé ti tan ke rü let hez tar -
toz ná nak, vagy pe dig a tiszakécskeihez. 

A tag in téz mé nyi ál la pot most nem
azt je len ti, hogy a nyárlõrinci is ko la
gaz dál ko dá sa, bé re ik, ki adá sa ik a
lakiteleki is ko lán ke resz tül va ló sul nak
meg. Gya kor la ti lag csak az OM azo no -
sí tó az azo nos, min den egyéb mást
önál ló an vé gez nek. Laiteleknek sem mi -
lyen anya gi rá ha tá sa nincs a nyárlõrinci
pén zek re. Szak ma i lag pe dig csak any -
 nyi ra, hogy a tár su lás ban kö zös tan tes -
tü let volt és együtt meg be szél ték a
szak mai fel ada to kat. Ter mé sze te sen ez -
után is tá masz kod nak egy más ra szak -
ma i lag. Már ci us 31-ig az új pe da gó gia
prog ra mot kö zö sen fog ják el ké szí te ni,
de úgy, hogy ha Nyárlõrinc eset leg kü -
lön vá lik, ak kor ezt a prog ra mot vi he ti
ma gá val. 

Fel hív juk a kis gyer me kes csa lá dok
fi gyel mét, hogy a 2013/2014-es óvo dai
ne ve lé si év re 2013. áp ri lis ele jén je lent -
kez het nek az óvo dá ban. A pon tos idõ -
pon tot az óvo da be já rat ára és a te le pü -
lés hir de tõ táb lá i ra ki fog juk he lyez ni
már ci us 15-ig. Ott ol vas hat ják majd azt
is mi lyen do ku men tu mo kat szük sé ges
ma guk kal hoz ni a be irat ko zás ra. 

A kö te le zõ óvo dai fel vé tel még min -
dig csak az 5 éves gyer me kek re vo nat -
ko zik.

2011. évi CXC. tör vény a nem ze ti
köz ne ve lés rõl alap ján a kö vet ke zõ tud -
ni va ló kat aján lom a je lent ke zõk fi gyel -
mé be:

49. § (1) Az óvo dai fel vé tel, át vé tel
je lent ke zés alap ján tör té nik. Az óvo dá -
ba a gyer mek - e tör vény ben fog lalt ki -
vé tel lel - har ma dik élet év ének be töl té se
után ve he tõ fel. A szü lõ gyer me ke óvo -

dai fel vé tel ét, át vé tel ét bár mi kor kér he -
ti, a gyer me kek fel vé te le fo lya ma tos.

(2) A gyer me ket el sõ sor ban ab ba az
óvo dá ba kell fel ven ni, át ven ni, amely -
nek kör ze té ben la kik, vagy ahol szü lõ je
dol go zik. A fel vé tel rõl, át vé tel rõl az
óvo da ve ze tõ je dönt. Ha a je lent ke zõk
szá ma meg ha lad ja a fel ve he tõ gyer me -
kek szá mát, az óvo da ve ze tõ, amen  nyi -
ben az óvo da fenn tar tó ja több óvo dát
tart fenn, az óvo da fenn tar tó ja bi zott sá -
got szer vez, amely ja vas la tot tesz a fel -
vé tel re.

(3) A te le pü lé si ön kor mány zat köz -
zé te szi az óvo da fel vé te li kör ze tét, va la -
mint az óvo da nyit va tar tá sá nak rend jét.
Az óvo da kö te les fel ven ni, át ven ni azt a
gyer me ket, aki kö te les óvo dá ba jár ni, (5
éves gyer mek) ha la kó he lye, en nek hi á -
nyá ban tar tóz ko dá si he lye a kör ze té ben
ta lál ha tó (a to váb bi ak ban: kö te le zõ fel -

vé telt biz to sí tó óvo da).
(4) Az óvo dá ba fel vett gyer me kek

cso port ba va ló be osz tá sá ról a szü lõk és
az óvo da pe da gó gu sok vé le mé nyé nek
ki ké ré se mel lett az óvo da ve ze tõ dönt.

8. § (1) Az óvo da a gyer mek há rom -
éves ko rá tól a tan kö te le zett ség kez de té -
ig ne ve lõ in téz mény. Az óvo da fel ve he -
ti azt a gyer me ket is, aki a har ma dik
élet év ét a fel vé te lé tõl szá mí tott fél éven
be lül be töl ti, fel té ve, hogy min den, a te -
le pü lé sen, fõ vá ro si ke rü let ben, vagy ha
a fel vé te li kör zet több te le pü lé sen ta lál -
ha tó, az érin tett te le pü lé se ken la kó -
hellyel, en nek hi á nyá ban tar tóz ko dá si
hel  lyel ren del ke zõ há rom éves és an nál
idõ sebb gyer mek óvo dai fel vé te li ké rel -
me tel je sít he tõ.

Sze re tet tel vár juk le en dõ óvo dá sa in -
kat! Hajagosné Csernák Gi zel la

Amit az óvo dai be irat ko zás ról tud ni kell



6. ol dal                                             6. ol dal                                             NyárlõriNci hír moN dó

A nagy böj ti idõ szak min den em ber
szá má ra az el csen de sü lést, az Is ten re és
em ber tár sa ink ra va ló oda fi gye lést, az
imád sá got és a le mon dást je len ti. Eb ben
az idõ szak ban meg pró bá lunk töb bet és
job ban oda fi gyel ni a kör nye ze tünk ben
élõk re, és Jé zus Krisz tus hí vó sza vá ra a
lel künk ben. 

Ter mé sze te sen, ez a fel adat nem
kön  nyû, kü lö nös kép pen a mai, fel gyor -
sult vi lág ban élõ em be rek szá má ra,
azon ban ha va ló ban kész nek érez zük rá
ma gun kat, rá jö he tünk, hogy egy ál ta lán
nem le he tet len. Mind ös  sze an  nyi a dol -
gunk, kér jük Is tent, ad jon ne künk erõt,
hogy va ló ban rá tud junk fi gyel ni. Meg
tud juk tisz tí ta ni a lel kün ket ez alatt a
szent negy ven nap alatt, hogy ami kor
el ér ke zik az idõ, va ló ban át ad has suk a
szí vün ket a fel tá ma dás tit ká ban rej lõ
szent sé ges öröm nek.

Ágos ton atya, a ham va zó szer dán
tar tott szent mi se pré di ká ci ó já ban egy
egy sze rû, hét köz na pi, min den ki szá má -
ra kön  nyen át érez he tõ, el gon dol kod ta tó
ha son lat tal érez tet te a nagy böjt je len tõ -
sé gét a min den nap ja ink ban, mely sze -
rint az éle tünk olyan, akár egy fel gyor -
sult bi cik li, ame lyen nin csen fék. Így
nem csak, hogy nem tu dunk meg áll ni
ve le, de ar ra is kép te len né vá lunk, hogy
a köz le ke dés köz ben mel let tünk el su ha -
nó dol go kat meg cso dál juk, és ami a leg -
fon to sabb, ha szük sé ges, tel jes fi gyel -
mün ket rá juk for dít suk. Min den em ber
vá gyik rá, hogy az, aki hez be szél, tel jes
lé nyé vel õrá fi gyel jen, és köz ben ne tö -
rõd jön sem mi más sal. Jé zus is ezt kí -
ván ja tõ lünk, mert õ fo lya ma to san be -
szél hoz zánk és csak ar ra vár, hogy vég -
re meg hall juk a hang ját. Ezért kell meg -
pró bál nunk meg ál lí ta ni a bi cik lin ket,

hi szen ha nem si ke rül, nem fog juk ész -
re ven ni Õt, és a se gít ség re szo ru ló em -
ber tár sa in kat sem, ami kor majd el su ha -
nunk mel let tük a bi cik link kel.   

Gon dol koz zunk el ar ról, hogy mik
az iga zán fon tos ér té kek az éle tünk ben
és eze ket a dol go kat szem elõtt tart va
pró bál juk át él ni en nek a szent negy ven
nap nak a ke gyel mi aján dé ka it. Tö re ked -
jünk a bé kes ség re, a szük sé get szen ve -
dõk meg se gí té sé re, a föl di ja vak ról va ló
le mon dás ál tal a lel künk hang já nak für -
ké szé sé re, de ami a leg fon to sabb, igye -
kez zünk ki mu tat ni a sze re te tün ket egy -
más fe lé, érez tes sük, mi lyen fon tos és
jó ér zés, hogy ott le he tünk egy más nak,
hi szen so ha nem sza bad el fe lej te nünk,
hogy a sze re tet volt az az ér zés, amely
Jé zus Krisz tust is ké pes sé tet te, hogy a
vi lág meg vál tó já vá vál jon.

HamarBrigitta

Nagy böj ti gon do la tok

Mu la to zás az egy ház kö zös ség nél
A far san gi idõ, a nagy böj töt meg elõ -

zõ, mu la to zás sal te li idõ szak, mely nek
so rán ki-ki ked ve sze rint jól érez he ti
ma gát, han gos kod hat, vi gad hat, kü lön -
bö zõ mas ka rák ba öl töz ve mó káz hat,
bá loz hat, hogy az tán a nagy böj ti idõ ben
tisz ta szív vel el csen de sed hes sen, és
mél tó kép pen fi gyel hes sen nagy böjt
szent nap ja i nak cso dá já ra.

Az idei év ben meg ren de zett far san gi
mu lat ság iga zán nagy si kert ara tott a
nyárlõrinci kö zös ség la kó i nak kö ré ben,
Ágos ton atya és se gí tõi oda adó szer ve -
zõi mun ká já nak kö szön he tõ en jó han -
gu lat ban, kel le mes idõ töl tést kí ná ló
prog ra mok kö zött tölt het tünk el az es -
tét. 

El sõ ként Ágos ton atya kö szön töt te a
fa lu egy be gyûlt tag ja it, majd né hány
gon do la tot mon dott el a far sang sze re -
pé rõl, je len tõ sé gé rõl, köz ben pe dig, egy
jel me zes be mu ta tót lát hat tunk, szebb -
nél-szebb ru ha köl te mé nyek ben cso dál -
va meg azo kat, akik elég bá tor sá got me -
rí tet tek, hogy a zsû ri zõk nek is be mu tas -
sák kre a ti vi tá suk ered mé nyét.

Ez után Hári Klá ri fe lejt he tet len elõ -
adá sa kö vet ke zett, mely ben Ágos ton
atya sze re pé be búj va kö szön töt te a "hí -
ve it", majd já té kos, mu lat ta tó kér dezz-
fe le lek já ték ba kez dett a ki csi nyek kel,

ami vel min den ki szá má ra vég ér vé nye -
sen meg ala poz ta az egész es tén át tar tó
jó ked vet.

Utá na gye rek já ték ok, kü lön bö zõ
ver se nyek, ügyes sé gi és csa pat épí tõ fel -
ada tok kö vet kez tek, me lyek ben a gye -
re kek, leg na gyobb örö mük re meg mu -
tat hat ták a szü le ik nek, hogy mél tán le -
het nek büsz kék rá juk, rá adá sul több
vál lal ko zó szel le mû fel nõtt is õszin te
kedv te lés sel kap cso ló dott be a mu la to -
zás ba. Ter mé sze te sen ez zel is fo koz va
cse me té ik örö mét, köz ben pe dig a zsû ri
ki hir det te a jel mez be öl tö zöt tek nek já ró
ju tal ma kat. 

Ké sõbb a nyárlõrinci tánc cso port
tag jai, egy iga zán kü lön le ges, egyé ni leg
össze ál lí tott ko re og rá fi á jú tán cot mu tat -
tak be, Hajagos Bet ti, Palatinus Fan ni,
Mol nár No é mi, Baranyi Vanessza,
Rimóczi Bet ti, Nyúl Bi an ka és Hári
Klá ri elõ adá sá ban, ami mél tán ara tott
ha tal mas si kert a né zõk kö ré ben. Szin -
tén ki vá ló tán co sok ér kez tek Kis kun fél -
egy há zá ról, akik mi u tán be mu tat ták fi -
gye lem re mél tó pro duk ci ó ju kat, a kö -
zön ség be vo ná sá val igye kez tek to vább
szó ra koz tat ni, meg is mer tet ni min ket
ha zánk jel leg ze tes, de saj nos egy re in -
kább fe le dés be me rü lõ nép tán ca i val,
amit so kan õszin te ér dek lõ dés sel, és

öröm mel fo gad tak, majd iga zán ügye -
sen el is sa já tí tot tak. 

Ez után kez de tét vet te a fel nõt tek
bál ja, mely nek ze né jé rõl a Nyárlõrincre
ér ke zett ze ne kar ki vá ló mun ká ja gon -
dos ko dott. A leg töb ben tánc ra per dül -
tek, jó ked vû en ne vet gél tek, vagy be -
szél get tek, mind eköz ben pe dig ter mé -
sze te sen fi nom éte lek kel és ita lok kal te -
le ra kott asz ta lok vár tak az idõ köz ben
meg éhe zett em be rek re. 

Iga zán kel le mes idõ töl tés nek, szín -
vo na las mû sort nyúj tó, mu la to zás sal te -
li prog ram nak bi zo nyult az es te, hi szen
éj fé lig tar tott az ön fe ledt mu la to zás, s
ez idõ alatt le he tõ sé günk nyílt a kö zös -
sé gi kap cso la ta ink ápo lá sá ra, épí té sé re,
és ami a mai ro ha nó vi lág ban ta lán az
egyik leg fon to sabb, né hány órá ra el fe -
lejt het tük a min den na pi, nyo masz tó
gon dok ter hét és át ad hat tuk ma gun kat a
fel sza ba dult szó ra ko zás nak!

Nem sza bad el fe lej te nünk, hogy
oly kor fon tos ki sza kad nunk a min den -
na pi élet sod rá sá ból, egy han gú sá gá ból
és át kell ad nunk ma gun kat az ön fe ledt
öröm tes tet-lel ket pi hen te tõ, fel fris sí tõ
ér zé sé nek, hi szen min den em ber szí vét
meg me len ge ti a jó kedv, ka ca gás lát vá -
nya, ami ben, Is ten nek há la nem volt hi -
ány ezen a bá lon sem. HamarBrigitta
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Fer ge te ges far san gi for ga tag
Min den úgy in dult, mint ed dig

min den év ben. Meg hí vót kap tunk a
nyug dí ja sok ál tal szer ve zett,
Némethné Te ri ke ál tal ös  sze fo gott
far san gi ba tyus bál ba. Úgy is in dul -
tunk, mint min den év ben. Va cso ra,
ital a ko sa rak ba, áll arc a "sa rog lyá ba"
és in du lás. Mi kor oda ér tünk, még ak -
kor sem sej tet tük, mi vár ránk azon az
es ten. Ked ves fo gad ta tás, be lé põ ital,
hely fog la lás. Szín pa don ren ge teg
tom bo la, aján dék, mint min den év -
ben.

Te ri ke kö szön tõ je után a ba tyuk
elõ ke rül tek, te rülj-te rülj asz tal kám
volt, ahogy min den év ben. Jöt tek a
pá lin ka kí ná lók is, ahogy ed dig min -
den év ben. Per cen ként kel lett vis  sza -
uta sí ta ni az itó kát, mert nincs az a
nagy ivó, aki an  nyi pá lin kát meg bír na
in ni ilyen rö vid idõ alatt. De csak egy
kor tyot, csak az enyé met, csak most,
csak egy csep pet! Hát nem le he tett
azt bír ni szus  szal. 

A ko sa rak ból elõ ke rül tek a fi nom -
sá gok: hur ka-kol bász, sült ka csa,
pon gyo lás virs li, fa sírt, szend vics, ki
mit sze ret, ki mit pa kolt ös  sze. Ter -
mé sze te sen a de gesz re evés után a bo -
ro kat kel lett vé gig kós tol ni ugyan -
olyan szisz té ma sze rint, mint a
páleszokat. A ha tás nem ma radt el.
Mi re Zuborné Gi zi ke egy "meg ké -
sett" há zas pár ér ke zé sét je len tet te be,

ad dig ra már meg volt a meg fe le lõ
alap han gu lat. Eh hez csak hoz zá tett,
hogy Sí pos Im re bá csi és Te ri ke jel -
mez ben je len tek meg (õk vol tak az
"el ké sett" há zas pár) és kér ték fel az
el sõ tán co ló kat egy ke rin gõ re. Im re
bá csi da li ás hu szár ru há ba búj va, Te ri -
ke pe dig úr hölgy nek öl töz ve vit te
tánc ba a ki sze mel te ket. In nen tõl az -
tán el sza ba dult a han gu lat! Pil la na tok
alatt te le lett a tánc tér. Rop ta, húz ta,
for gat ta min den ki a ma ga pár ját. Volt,
hogy hár man-né gyen-öten ös  sze ka -
pasz kod tak, úgy fo rog tak, úgy mu lat -
tak, hogy öröm volt néz ni. Nem is so -
kan ma rad tak ül ve az asz ta lok nál.
For gó szél sze rû en von zot tuk egy mást

a tánc ba, át ad va a jó han gu la tot, fel -
pör get ve a jó ked vet. A Ke re kes duó
gon dos ko dott ró la, hogy ki ful la dá sig
fo rog junk, pö rög jünk, hogy utá na
job ban es sen a fröccs. Az el sõ szü net -
ben sem pi hen tünk, ha nem azon nal
ne ki fog tak nó táz ni a jó han gú ak. Per -
sze ezt nem néz te öl be tett kéz zel a két
mu zsi kus, La ci és Ba lázs sem, ha nem
hoz ták a szaxit, meg a har mo ni kát és
már zen gett is a te rem, hogy még a fa -
lak is be le re meg tek. Gyö nyö rû en
hang zott az a sok szép nó ta, ami elõ -
ke rült a "tar so lyuk ból". Iga zi öröm ze -
né lés ben volt ré szünk. Test nek, szív -
nek, lé lek nek tel jes fel üdü lés!

Tom bo la sor so lás után, új ra tánc ra
per dül tünk. Ami kor már nem bír ta a
lá bunk, ak kor pe dig nó táz tunk. És ez
így ment haj na lig, tánc, nó ta, tánc,
nó ta. Haj na li két óra kor már úgy dön -
töt tünk, ide je vé get vet ni a ze né nek és
ha za tér ni, hogy a há zi gaz dák is le pi -
hen hes se nek.

Ed dig min den év ben na gyon jól
érez tük ma gun kat ezen a mu lat sá gon,
de ilyen fer ge te ges par ti ban nem volt
még ré szünk. Biz to san a csil la gok ál -
lá sa is köz re ját szott, hogy en  nyi re jót
mu lat tunk. Na gyon egy ben volt a csa -
pat, na gyon ös  sze han go lód tunk, na -
gyon na gyot mu lat tunk. Kö szön jük
min den ki nek, a szer ve zõk nek, a
részt ve võk nek, a ze né szek nek. Ha
meg hív nak jö võ re is ott le szünk! 

KissnéKati
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Hu szon né gyes ke ret tel vár ják a foly ta tást a lab da rú gók
Nem már ci us 2-án, ha nem két hét -

tel ké sõbb, már ci us 16-án fog kez dõd -
ni a lab da rú gó baj nok ság a me gyei II.
osz tály Észa ki cso port já ban. Az ok,
hogy eb ben a cso port ban nincs ti zen -
hat csa pat, csak ti zen négy, a baj nok -
sá got pe dig egy idõ pont ban sze ret né
be fe jez ni a me gyei lab da rú gó igaz ga -
tó ság. 

A me gyei II. osz tály Dé li cso port -
já ban már ci us 2-án kez dõ dik a ta va szi
for du ló, mi vel ott ti zen hat csa pat van.
A me gyei I. osz tály el sõ ta va szi for du -
ló já nak idõ pont ját az MLSZ ha tá roz ta
meg már ci us 9-ben. A me gyei II. osz -
tály Észa ki cso port já nak ta va szi kez -
dé se pe dig már ci us 16-a lesz. Így gya -
kor la ti lag egy idõ pont ban fog be fe je -
zõd ni mind a há rom baj nok ság. Az
Észa ki cso port ban nem az el sõ for du -
ló val fog kez dõd ni a baj nok ság.  Ez
vi szont azt je len ti, hogy Nyárlõrinc
nem Tiszaalpárral kezd, azt a ta lál ko -
zót az utol só for du ló ban fog ják vív ni. 

Az át iga zo lá si idõ szak ban tör tén -
tek vál to zá sok a csa pat kö rül, ami rõl
György Csa ba edzõ adott tá jé koz ta -
tást. - Úgy néz ki, hogy hu szon né gyes
ke ret tel tud juk foly tat ni a baj nok sá -
got. Ti sza kécs ké rõl ér ke zett For gó Já -
nos és Csernus Nán dor. Szó volt ar ról
is, hogy Bagi Ist ván is hoz zánk iga -
zol, de vé gül nem így tör tént. Van nak
idõ sebb já té ko sa ink, akik ta pasz ta la -
tuk kal tud ják se gí te ni a fi a tal, te het sé -
ges já té ko so kat. Akik Nyárlõrincen,
vagy a kör nyé ken lak nak és ná lunk
akar nak ját sza ni, azo kat nem sza bad
el uta sí ta ni. Erõs Ger gõ a lakiteleki if -
jú sá gi csa pat ból ér ke zett. Vis  sza jött
Ki rály Ti bor, aki a Hetényegyháza
me gyei III. osz tá lyú csa pa tá ban ját -
szott. Új ra edze nek a Pácsa test vé rek
La ci és Kris tóf és új ra el kezd te a já té -
kot Kiss Zo li is. Ter mé sze te sen van -
nak olya nok, akik nek le ma ra dá suk
van, de re mé lem, be tud ják majd hoz -
ni. Azt hi szem, hogy a je len le gi já té -
kos ál lo mán  nyal ütõ ké pe seb bek le -
szünk, hos  szabb a kis pa dunk, és sok -
kal több be vet he tõbb lab da rú gónk
lesz a ta vas  szal. Ab ban re mény ke -
dem, hogy a já té ko sok kö zött egész -
sé ges ver seny szel lem fog ki ala kul ni.

Ka pus posz ton Var ga Ot tó ra és Ko csis
Bél ára szá mí tok, Szap pa nos Csa ba
ed dig még nem jött edzés re, pe dig az
õs  szel ki se gí tett ben nün ket a baj ból.

Var ga Ot tó az õszi sze zon nak csak
a fe lé ben tu dott vé de ni, mert meg sé -
rült. Az okok ról a há ló õrt kér dez tük. -
Porc le vá lás sal mû töt tek, de nem ta lál -
ták meg a por cot, így még min dig sé -
rült va gyok egy ki csit. Most a gyógy -
sze rek ben bí zok, hát ha az se gít. Hi á ba
van be fás liz va a lá bam, és térd vé dõt is
hasz ná lok, azért ér zem a fáj dal mat a
bal tér dem ben, fõ leg el ru gasz ko dás -
kor. For gó Ja ni tól kap tam egy táp lá lék
ki egé szí tõt, ami nem fáj da lom csil la -
pí tó, ha nem sza lag és porc erõ sí tõ, re -

ge ne rá ló dó szer. Re mé lem, hogy jó
ha tás sal lesz majd rám. Nem csak
Janositz dok tor, aki mû tött, de má sik
or vos is azt mond ta, hogy hi bát lan a
tér dem, de még is fáj. Re mény ke dem,
hogy nem lesz ve le sem mi prob lé ma a
ta vasz fo lya mán.

For gó Já nos az egyik új já té kos
Nyárlõrincen. Ko ráb ban itt élt a fa lu -
ban, egy ide je azon ban már
Tiszakécskén. El mon dá sa sze rint még
so ha nem fo ci zott Nyárlõrincen. Ar ra
a kér dés re, hogy mi ért hagy ta ott a ti -
sza kécs kei egye sü le tet így vá la szolt. -
Több év óta ott ját szot tam és úgy
érez tem, hogy vál ta ni kell. Rég óta
hív tak már Nyárlõrincre, de még so ha
sem ját szot tam itt, egyet len per cet
sem. Va la hogy így ala kult. Nagy kõ -
rös ön kezd tem, on nan a Stadler ifi
csa pa tá ba ke rül tem, majd a kécs kei if -

jú sá gi kö vet ke zett. Edzet tem az NB
II-es gár dá nál is, egy al ka lom mal pá -
lyá ra is lép tem ab ban az osz tály ban.
Moh ácsi Gé za bá csi val és Tor má si
Zo li bá csi val is be szél tem, akik hív -
tak, le gyek itt já té kos, így ke rül tem
ide. For gó Zo li elõtt úgy ne ve zett szû -
rõ, vagy aho gyan ré gen mond ták be -
ál lóst fo gok ját sza ni. Így meg lesz Gé -
za bá csi nagy ál ma a For gó-ten gely.
Csernus Nán di egy fi a tal já té kos, a ti -
sza kécs kei if jú sá gi csa pat ka pi tá nya
volt. Né ha ját szott a fel nõtt csa pat ban
is. Sze re tett vol na õ is vál ta ni, mert
érez te, hogy nem kap elég le he tõ sé get
a na gyok kö zött. Csa tár ként, jobb ol -
da li fu tó ként, de min den kép pen tá ma -
dó ként le het majd ve le szá mol ni. Na -
gyon jól ér zem ma ga itt, tény leg ha za -
jöt tem, min den kit is me rek, és re mé -
lem a szur ko lók is jól fo gad nak majd.

Fa ra gó Mi hály az if jú sá gi csa pat
edzõ je ar ról be szélt, hogy a cél az el -
sõ öt hely va la me lyik ének a meg szer -
zé se, de na gyon sze ret né nek a do bo -
gón vé gez ni. Je len leg az ötö dik he -
lyen áll nak, de le von tak a csa pat tól
négy pon tot, mert az egyik já té kos nak
nem volt meg a ver seny en ge dé lye.
Ná luk is prob lé ma van a ka pus posz -
ton, mert Né meth Gyu la két bal ese tet
is szen ve dett az el múlt idõ szak ban.
Ép pen ezért nem biz tos, hogy a já té -
ká ra a ta va szi sze zon ele jén le het szá -
mí ta ni. Egy elõ re nem le het azt tud ni,
hogy ki fog ja he lyet te sí te ni. Az is
gon dot je lent, hogy túl sok a túl ko ros
já té kos. Ed dig öten sze re pel het tek, de
ezt le csök ken tet ték há rom ra. Fa ra gó
Mi hály húsz éve edzi a fi a ta lo kat.
Még fél év re el vál lal ta, de na gyon
sze ret né azt, ha va la ki fo lya ma to san
át ven né he lyet te a tré ne ri mun kát.
Bim bó An tal ne ve is fel me rült, le het -
sé ges, hogy õ fog ja majd irá nyí ta ni a
fi a ta lo kat. Fa ra gó Mi hály el mond ta
még, hogy egy re ke ve sebb a fi a tal já -
té kos, akik itt ma rad nak a csa pat nál,
pe dig az is ko lá ban min dent meg pró -
bál nak azért, hogy jó ered ményt ér je -
nek el a kü lön bö zõ kor osz tá lyú csa pa -
tok. Re mél he tõ leg ez vál toz ni fog
majd, és a fi a ta lok is mét szí vü kön vi -
se lik a nyárlõrinci lab da rú gás sor sát.
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Mo ni tor ing adat szol gál ta tás
A tá mo ga tá sok el nye ré sé nek fel tét elei kö -
zött a mo ni tor ing adat szol gál ta tás is sze -
re pel. Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék -
fej lesz té si Alap ból tá mo ga tott in téz ke dé -
sek mo ni tor ing adat szol gál ta tá si rend jé re
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról a
18/2009. (III. 6.) FVM ren de let szól. Mo -
ni tor ing adat szol gál ta tás ra min den ki kö -
te le zett, aki az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi
Vi dék fej lesz té si Alap ból fi nan szí ro zott
tá mo ga tás ra vo nat ko zó an jog erõs ha tá ro -
zat tal ren del ke zik 2012. év vé gé ig. 

Az ügy fél nek az adat szol gál ta tá si kö te le -
zett sé gét elekt ro ni kus úton kell tel je sí te -
nie 2013. feb ru ár 13. és már ci us 12. kö -
zött, vagy sa ját ügy fél ka pun ke resz tül,
vagy meg ha tal ma zás/tech ni kai köz re mû -
kö dõ (pl. ka ma rai ta nács adó, fa lu gaz dász)
út ján. Az egyé ni ûr la pon az ös  szes igény -
be vett jog cím re vo nat ko zó kér dés meg je -
le nik és a nyom tat vány hi á nyo san nem
ad ha tó be. 
Az MVH a mo ni tor ing adat szol gál ta tá si
kö te le zett ség tel je sí té sét el len õr zi, va la -

mint jo go sult ad mi niszt ra tív és hely szí ni
el len õr zés ke re té ben is az adat szol gál ta tás
pon tos sá gát vizs gál ni. Amen  nyi ben az
ügy fél teljeskörû - min den tá mo ga tá si ha -
tá ro zat tal vagy szer zõ dés sel ren del ke zõ
mû ve let re vo nat ko zó - adat szol gál ta tá si
kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, vagy
azt ké se del me sen, hi bá san, va lót lan adat -
tar ta lom mal, hi á nyo san, vagy nem az elõ -
írt mó don tel je sí ti, mu lasz tá si bír ság gal
sújt ha tó.

Föld hasz ná la ti vál to zá sok
2013. ja nu ár 1-jé vel, il let ve 2013. feb -

ru ár 1-jé vel vál toz nak a föld hasz ná la ti
nyil ván tar tá si el já rás ra vo nat ko zó sza bá -
lyok, mely rõl az aláb bi ak ban adok tá jé -
koz ta tást.

1. A ter mõ föld rõl szó ló tör vény
2013. feb ru ár 1-jé vel kö te le zõ adat szol -
gál ta tást ír elõ a föld hasz ná la ti nyil ván tar -
tás ba már be jegy zett föld hasz ná lók szá -
má ra. 

A ter mõ föld rõl szó ló 1994. évi LV.
tör vény új 25/G. § (1) be kez dé se ér tel mé -
ben a föld hasz ná la ti nyil ván tar tás ba be -
jegy zett ma gán sze mély föld hasz ná ló nak
a sze mé lyi azo no sí tó ját és az ál lam pol -
gár sá gát, gaz dál ko dó szer ve zet föld hasz -
ná ló nak pe dig a sta tisz ti kai azo no sí tó ját
kell be je len te nie az in gat lan ügyi ha tó ság
fe lé. Ezen ren del ke zés azok ra a föld hasz -
ná lók ra vo nat ko zik, akik 2012. de cem ber
31-ig a föld hasz ná la ti nyil ván tar tás ba be -
jegy zés re ke rül tek. Ezen föld hasz ná lók az
adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gük nek
2013. már ci us 30. nap já ig a "föld hasz ná -
la ti azo no sí tó adat köz lé si adat lap" hasz -
ná la tá val te het nek ele get. Az adat lap hoz

csa tol ni kell ma gán sze mély föld hasz ná ló
ese té ben a sze mé lyi azo no sí tót és lak cí -
met iga zo ló ha tó sá gi iga zol vány, gaz dál -
ko dó szer ve zet föld hasz ná ló ese té ben a
sta tisz ti kai azo no sí tót tar tal ma zó ok irat
má so la tát is.

Az adat köz lé si be je len tés sel in dult el -
já rás díj men tes, de csak ak kor, ha az zal
együtt vál to zás be je len té sé re nem ke rül
sor. Az adat köz lé si adat la pot a hasz nált
föld te rü let fek vé se sze rint il le té kes já rá si
föld hi va tal hoz kell be nyúj ta ni. Ha a föld -
hasz ná ló több já rá si föld hi va tal il le té kes -
sé gi te rü le té hez tar to zó ter mõ föl det hasz -
nál, úgy a be je len té sét ki zá ró lag egy föld -
hi va tal fe lé kell meg ten nie az zal, hogy az
adat la pon fel kell tün tet nie azok nak a te -
le pü lé sek nek a ne vét, ame lye ken a nyil -
ván tar tás ba vett föld hasz ná la tá val érin tett
föld rész le tek van nak.

Az in gat lan ügyi ha tó ság föld hasz ná la -
ti bír ság gal sújt ja azt a be jegy zett föld -
hasz ná lót, aki adat szol gál ta tá si kö te le -
zett sé gé nek ha tár idõn be lül nem tesz ele -
get.

Az azo no sí tó ada tok be je len té se a

föld hasz ná la ti nyil ván tar tás or szá gos sze -
mé lyi adat bá zi sa lét re ho zá sá nak, il let ve a
2013. jú li us 1-jét kö ve tõ en a föld hasz ná -
la ti nyil ván tar tás ból igé nyel he tõ új adat -
szol gál ta tá si for ma, a föld hasz ná la ti ösz -
 sze sí tõ szol gál ta tá sá nak le he tõ sé gét ké -
szí ti elõ. 

2. 2013. ja nu ár 1-jé vel ki bõ vült a
föld hasz ná la ti nyil ván tar tás ba be je len ten -
dõ föld hasz ná la tok kö re az ál tal, hogy a
föld hasz ná lók nak te rü le ti mér ték tõl füg -
get le nül min den ter mõ föld, va la mint me -
zõ-, és er dõ gaz da sá gi bel te rü le ti föld - ki -
vé ve az er dõ mû ve lé si ágú te rü le tek -
hasz ná la tát be kell je len te ni ük a föld hi va -
tal fe lé. (Ha tá lyon kí vül he lye zés re ke rült
ugyan is az a ren del ke zés, mi sze rint a be -
je len té si kö te le zett ség csak az 1 hek tár te -
rü let nagy sá got meg ha la dó föld hasz ná lat -
ra vo nat ko zik.)

A jog sza bály vál to zá sok ra te kin tet tel
2013. ja nu ár 1-jé tõl az új és a meg vál to -
zott nyom tat vá nyok elekt ro ni kus for má -
ban a www.foldhivatal.hu hon la pon az
Ügy in té zés me nü Nyom tat vá nyok me nü -
pont já ban ér he tõk el.

Mó do sult a nit rát ren de let
A vi zek me zõ gaz da sá gi ere de tû nitrát-

szennyezéssel szem be ni vé del mé hez
szük sé ges cse lek vé si prog ram rész le tes
sza bá lya i ról, va la mint az adat szol gál ta tás
és nyil ván tar tás rend jé rõl szó ló 59/2008.
(IV. 29.) FVM ren de let mó do sult.

A ren de let 2013. 01. 11-ei ha tál  lyal
tör té nõ vál to zá sa i ról a kö vet ke zõk ben
adok tá jé koz ta tást. 

Ha a mély al mos tar tás ese tén, va la -
mint az ex ten zív le gel te té ses ál lat tar tás
ide ig le nes szál lás he lye in kép zõ dött trá -
gya, il let ve a ka rám föld a ren de let ben
meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint köz vet -
le nül ter mõ föld re ke rül, ak kor trá gya tá ro -

ló épí té se nem szük sé ges ab ban az eset -
ben, ha a trá gya fel hal mo zó dá sa az is tál -
ló ban vagy az ide ig le nes szál lás he lyen
leg alább 6 hó na pig biz to sí tott. Az al kal -
ma zott tech no ló gi á nak biz to sí ta nia kell,
hogy ne tör tén jen ki jut ta tás a ren de let elõ -
írá sai sze rint til tott vagy trá gyá zás ra nem
al kal mas idõ szak ban.

No vem ber 15. he lyett ok tó ber 31-re
mó do sul tak az aláb bi idõ pont ok:

Ti los ki jut tat ni trá gyát ok tó ber 31-tõl
feb ru ár 15-ig, ki vé ve az õszi ka lá szo sok
fej trá gyá zá sát, ahol feb ru ár 1-jé tõl a trá -
gya ki jut ta tás a jog sza bály 4. § (8) be kez -
dé sé ben fog lal tak (Fa gyott, víz zel te lí tett,

ös  sze füg gõ hó ta ka ró val bo rí tott ta laj ra
trá gya nem jut tat ha tó ki.) fi gye lem be vé te -
lé vel meg en ge dett. 

El szi vár gás el le ni vé de lem nél kü li
ide ig le nes trá gya ka zal nem lé te sít he tõ és
nem tart ha tó fenn ok tó ber 31.-február 15.
kö zött me zõ gaz da sá gi mû ve lés alatt ál ló
táb lán, va la mint fa gyott, víz zel te lí tett,
ös  sze füg gõ hó ta ka ró val bo rí tott ta la jon.

A jog sza bály 1.-5. mel lék le tei is mó -
do sí tás ra ke rül tek, így er re is fi gyel met
kell for dí ta ni.

Ös  sze ál lí tot ta: Agócs Ber na dett -
ÚMVP ta nács adó. Tel: 30/ 298-2322,
E-mail: agocs.bernadett@agrarkamara.hu



10. ol dal10. ol dal NyárlõriNci hír moN dó

nyárlõrinci HÍr MOn DÓ

Nyárlõrinc Köz ség Ön kor mány za tá nak köz éle ti lap ja
Meg je le nik min den hó nap ban

Fe le lõs ki adó: Pénz vál tó Ist ván
Fe le lõs szer kesz tõ: Szentirmay Ta más
A szer kesz tõ ség tag jai: Kiss Györgyné,

Nyúl Zsu zsan na, Fel föl di Zoltánné
„Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal 163/583/1/2007.

nyil ván tar tá si szá ma alatt szerepel.“
Ké szült a ti sza kécs kei Kécs ke Nyom da Kft. nyom dá já ban

Fe le lõs ve ze tõ: Tóth Gé za

Ingyeneshirdetésiszelvény

Hirdetésszövege:__________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Apróhirdetésekleadhatókazáltalánosiskolagondnokiirodájában

hétfõtõlpéntekigmunkaidõben.Ahirdetésekszövegéthirdetõink-

tõlkészenkapjuk.Azabbanfoglaltakértakiadósemmilyenanya-

gi,  jogi felelõsségetnemvállal.Kéziratokatnemõrzünkmegés

nemküldünkvissza.Csakhirdetésiszelvényenleadotthirdetése-

ketfogadunkel.

KÖZ Ér dE KÛ TE lE FoN SZám oK
Pol gár mes te ri hi va tal: 343-013, 343-019,

589-001, 589-019
Mû ve lõ dé si ház: 343-076, 589-009
Or vo sok: dr. Kuczka Ju dit 06-20/ 453-4451, 343-121
Ke hely Gyógy szer tár, te le fon szám: 76/342-517
Tûz ol tó ság Kecs ke mét: 502-810
Se gély hí vó: 105

Rend õr ség Kecs ke mét: 484-684
Se gély hí vó: 107

Kör ze ti meg bí zott: Koós Ist ván, 06/70-368-4397.
Men tõk Kecs ke mét: 486-511, 478-119
Se gély hí vó: 104

Pol gár õr ség, Kiss Fe renc: 06-30/621-7600
Gyer mek jó lé ti szol gá lat és csa lád se gí tõ
Horváthné Dékány Ju dit: 343-590, 06-30/262-7486
Vé dõ nõ, Tú ri Istvánné: 06-30/563-4441
Fog or vos: dr. Né meth Lász ló 449-279
Jo go sult ál lat or vos: Dr. Pitti La jos, 06-30/925-4249,
Ha tó sá gi ál lat or vos: Dr. Tóth De zsõ, 06-70/436-1368.

Köny ve lést és könyv vizs gá la tot
vál la lok:

Egyé ni vál lal ko zók, õs ter me lõk, ma gán sze mé -
lyek, Kft-k, Bt-k, ala pít vá nyok ré szé re, tel jes kö rû
APEH - és TB-ügyintézéssel, kép vi se let tel.
Ha von ta tá jé koz ta tást kap vál lal ko zá sa ered mé -
nyé rõl, áfá já ról, a köny ve lést így pon to san tud ja
kö vet ni.
Igény sze rint a köny ve lé si anya gért el me gyek.
AZ IRO DA NYIT VA TAR TÁ SA
hét fõ tõl szom ba tig 8 - 18 órá ig
Te le fo nos egyez te tés alap ján csak egy fõt fo ga dok
a tel jes diszk ré ció ér de ké ben. Ké rem, vá las  szon
en gem, ha csa lá di as kör nye ze tet és nem "tö meg-
köny ve lõ iro dát" ke res.

Vargáné Farkasházi Or so lya • 76/343-219,
06/30/266-85-36

Suzukira alu fel ni, té li-nyá ri Mi che lin gu mik kal jó ál -
la pot ban el adó. 195 / 55 R 15 85 H (Sko dá ra, Opel re
is jó.) Ér dek lõd ni: Balogh Il lés 30/8544-226.

Anyakönyvihírek

Akik há zas sá got kö töt tek: Ba logh At ti la és Ka po csi La -
u ra.

Aki ket na gyon vár tunk: Tóth Kerka Ai da (any ja ne ve:
Sza bó Eri ka Szand ra), Sza bó Fe renc (Mikolczi Csil la),
Páll Ta ma ra (Hári He lén).

Aki ket el ve szí tet tünk: Gu lyás Ist ván (1980), Mar sa Ist -
ván (1948), Bar csa Ferencné (1922), Bod ri Lász ló (1954),
Kajtár Lászlóné (1927).

Hal lá si ne héz sé gek

Egy idõs úr nak éve ken át ko moly hal lá si ne héz sé gei vol tak.
Vé gül or vos hoz for dult, és az el lát ta õt egy hal ló ké szü lék kel,
amely nek se gít sé gé vel is mét 100%-osan hal lott. Egy hó nap
múl va az úr vis  sza ment az or vos hoz, aki meg vizs gál ta és így
szólt:
- Tö ké le tes a hal lá sa. A csa lád ja bol dog le het, hogy ma ga
megint hall.
- Oh, még nem mond tam meg ne kik. Csak ül dö gé lek és fi -
gye lem, mit be szél nek. Már há rom szor vál toz tat tam meg a
vég ren de le te met.

VICC
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Buzás János Általános Iskola 
 

Nyárl�rinc 
 

 
 
 
 
 
 
 

MI LESZ VELE D ISKOLA? 

     Éppen a minap meséltem a gyerekeknek földrajz 
órán Magyarország lakosságával kapcsolatban, hogy 
van olyan magyar ember, aki soha nem költözött el 
lakóhelyér�l, mégis akár háromszor-négyszer is 
állampolgárságot váltott. Bizony, a nagypolitika okoz 
ilyen furcsa helyzeteket. 
     Itt van például a mi kis falusi iskolánk. Nem 
mozdult el az a helyéb�l fennállása óta, mégis 
tartozott a kecskeméti járáshoz, a Községi Tanácshoz, 
a helyi önkormányzathoz, a lakiteleki iskolához, most 
pedig a tiszakécskei tankerülethez, illetve a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz, ami 
egyenesen Budapesten székel. Alig több mint húsz év 
alatt volt a f�nököm tanácselnök, polgármester, 
társulási tanács, most pedig egy hölgy, akit eddig csak 
a tévében láttam, � meg engem még soha, sehol. 
Ennek ellenére s�r�n tartjuk a kapcsolatot, igaz csak 
közvetetten. Elindul az ukáz Budapestr�l, elérkezik a 
megyei tankerülethez, majd a járási tankerülethez, 
aztán hozzánk, hogy tegnapra kell néhány kitöltött 
táblázat, egy-két adat. „M�ködik” ez visszafelé is. 
Nálunk felmerül egy kérdés, mi megkérdezzük a 
járási tankerületet, �k a megyét, aztán a végállomás 
Budapest. 
     Hiába, a fejl�dést nem lehet megállítani. A telefon, 

meg az internet 
világában nincse-
nek áthidalhatatlan 
távolságok. Szinte 
hihetetlen, néhány 
éve még gyalog 
kellett átmennem 
az önkormányzati 
hivatalba, hogy 
napi ügyeinket él� 
szóban elintézzem. 
Néha titokban 
nosztalgiázok egy 
kicsit. Istenem, 
azok a jó kis 

önkormányzati ülések, emelt hangú költségvetési 
viták, ahol a helybéliek ügyesen próbálták beosztani 
az általuk befizetett adóforintokat… 

     Pedig hát mennyivel könnyebb lett a dolgom, 
mivel sem pénzzel, sem munkáltatói feladatokkal nem 
kell bajlódnom. Legalább több id�m marad kideríteni, 
ki verte szét az öltöz�ajtót, ki dobált wc papír 
galacsinokat a mennyezetre, ki szerelte szét a 
könyvtári számítógépet, vagy éppen ki játszott a 
napközi gázcsapjával. Bizony fontos, hogy szigorú 
rend legyen, mert a tanfelügyel� els� benyomása 
sorsdönt� lehet az iskolai munka megítélése során. 
Elnézést, el�re szólnom kellett volna, ez a mondat 
csak negyven éven felülieknek szólt. Azoknak, akik 
még láttak nejlonköpenyt, tartós tankönyvet, kapáltak 
iskolakertet, stoppoltak zoknit, faragtak virágkarót. 
Ha véletlenül a gyerek is olvassa ezeket, kérem, 
magyarázzák el neki, mir�l is szólt ez a pár sor. A 
gyereknek is joga van megtudni egyet, s mást a 
múltról. Vagy a jöv�r�l? 

Pénzváltó István intézményvezet� 

Su l i � � �� �
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     Tavaly a Bács-Kiskun Megyei Közm�vel�dési 
Intézet sikeres pályázatának köszönhet�en, (Az élet 
színei- az iskolai nevelés és hatékonyságának 
segítése a közm�vel�dés eszközeivel a Kecskeméti 
Kistérségben TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0114) mint 
partner, lehet�ségem nyílt szakkört indítani 
Nyárl�rincen. 
     A szakkört 
4-5. osztályos 
tanulóknak 
hirdettem meg, 
15-en jelent-
keztek. 2012. 
október köze-
pét�l heti egy 
alkalommal két 
órában tartom a 
foglakozásokat. 
Legnagyobb 
örömömre 
lemorzsolódás 
nem volt, min-
den gyermek 
nagy szorga-
lommal és 
kitartással jár a 
szakkörre és 
dolgozik. 
     A gyermekek számára a népm�vészet, 
fazekasság fogalmának, alkotásainak, a 
hagyományoknak megismertetésére, megszeret-
tetésére, talán a legeredményesebb módszer a 
személyes tapasztalás és alkotó munka. A forma és 
funkció kapcsolata, az anyagismeret, törvény-
szer�ségek, a díszítés és a forma viszonya, a 
különböz� technikák alkalmazása, a letisztult 
egyszer� formák, a természet közeli látásmód, mind 
a gyermek egészséges vizuális, esztétikai fejl�dését 
segíti el�. Tapasztalom, hogy a gyerekek agyaggal 
való kapcsolata, annak természetéb�l adódóan �si, 
ösztönös alapokon nyugszik. A legnagyobb 
természetességgel nyúlnak az agyaghoz és 
formázzák, alakítják saját kedvükre. Az agyagozás 
és f�leg a korongozás a gyerekek számára mindig 
ámulatba ejt� és különleges élmény és feladat. 
El�ször el sem akarják hinni, hogy egy marék 
„sárból” milyen szép dolgokat lehet készíteni. 
Azonban ahogy alakul a kezeim között az agyag és 
formát ölt, a gyerekekben megfogalmazódik a vágy 
az alkotásra. 

     A foglalkozásokon mindegy milyen technikával 
és mit készít a gyermek, az a fontos, hogy szeressen 
alkotni, tervezni és megvalósítani saját 
elképzeléseit, - persze kell� irányítással - szívesen, 
örömmel járjon minden alkalommal és jól érezze 
magát. Természetesen egy el�re elkészített tematika 
mentén haladunk három féléven keresztül, de nem 

ragaszkodom szigorúan a leírtakhoz, nem is lehet, 
hisz a lényeg, hogy szívesen, kedvvel dolgozzanak, 
elvégre ez szakkör, nem iskola. 
     Hiszem, hogy a mai értékvesztett, beteg 
világunkban fokozottan is szükség van arra, hogy 
kapaszkodókat adjunk a felnövekv� nemzedék 
számára, és ha csak részben elérjük náluk azt, amit 
én megéltem a fazekasságon keresztül, már nagyon 
sokat tettünk a fejl�désük érdekében. Meg kell 
mutatnunk a gyökereket, nem kitaláljuk, hanem 
együtt fedezzük fel a néphagyomány, a tárgyalkotás 
elemeit. A gyerekekkel közösen csodálkozunk rá 
arra a tökéletes formanyelvre, amelyet az 
évszázadok megteremtettek. Úgy gondolom, hogy 
az értékkel, tartalommal, élménnyel, örömmel 
megtöltött együttlétek, hozzásegítenek a lélekben 
ép, másokra figyelni tudó nemzedék felnevelésében, 
akik számára nem az a fontos, hogy mindenkit 
megel�zzenek, hanem az, hogy senkit ne hagyjanak 
egyedül, ha akár testiekben, akár lelkiekben 
szükséget szenved. 

Bánföldi Ferenc fazekas 

TARTALOMMAL, ÉLMÉNNYEL MEGTÖLTÖTT EGYÜTTLÉTEK                                                                       ��������	��
���
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FARSANG 

     Február elején már farsangi rendezvények sora 
búcsúztatta a telet, ám a tél tartja magát derekasan 
hónap végéig. 
     7-én délután a negyedikesek meglepetés m�sora 
igazi retro örömparádét varázsolt a színpadra. Az 
alapszituáció a család, a szül�k, nagyszül�k, kislány 
egy teljesen átlagos 
hétköznap este arról 
beszélgetnek, minek 
lehetne beöltözni, hogyan 
lehetne jót mulatni. A 
farsangi ötletbörze másnap 
az osztályban folytatódik, 
minden néz�t kacagásra 
bíró jelenettel, zenével, 
tánccal. És hogy mit�l 
magával ragadó mindez? 
Sajátos varázsa van annak, 
ahogy mai 10 évesek retro 
korszakot tudnak 
varázsolni. A Trabant – 
helyett holdjáró autón - 
élvezettel száguldozó 
apuka, a békebeli foci és 

bokszmeccsek hangulata, a görbe botjával 
Veresegyházi asszonykórust színpadra táncoltató 
nagypapa, a királylányt álmodó kislány, az „eredeti” 
hamisítatlan kacsatánc, majd jó 20 év id�ugrással a 
lambada, és végül düböröghet a globalizáció újabb 
gyöngyszeme, a Gangnam Style. 

 

FOCI 

     A IV. korcsoportos futball diákolimpia decemberi 
körzeti fordulójának megnyerése után január 9-én a 
kiskunfélegyházi KÉSZ arénában szerepeltünk a megyei 
dönt�n. A hat körzet gy�ztesének tornáján a 4. helyet 
szereztük meg. 
     Január 10-én egy több hetes torna sorozatot kezdtünk. 
Ekkor rendezték a Bugac Kupát a leány labdarúgók 
számára. A hat csapatos tornán csak a dönt�ben 
szenvedtünk 1:0 vereséget a házigazda csapattól. Január 
11-t�l február 1-ig minden pénteken ellátogattunk 
Bugacra, ahol a fiúk számára is rendeztek tornát mind a 
négy korcsoportban. El�ször a III. korcsoportosok 
küzdöttek és nyertek kupát. Itt Horváth Balázs révén a 
legjobb góllöv� díjat is bezsebeltük. A IV. korcsoportos 
fiúk szintén magabiztosan verték a mez�nyt a következ� 
héten. Golovics Attilát választották a torna legjobb 
játékosának. 25-én a I. korcsoport küzdött, és 
Jakabszállás mögött a 2. helyen végzett. Itt Rimóczi 
Norbert lett a legeredményesebb góllöv�. Február 1-én a 
II. korcsoportosok zárták a tornasorozatot. Itt a 
„csalafinta” csapatbeosztás és a rövid cserepad alaposan 
elfárasztotta a fiúkat, így a dönt�ben 1:0-ra kikaptunk a 
Bugaci csapattól, akiket el�z� szombaton legy�ztünk. 
     26-án, Jakabszálláson tudtak tornát nyerni a II. 
korcsoportos fiúk. A hagyományos Húsos Kupa került a 
birtokunkba. A gólkirályi címért járó piros stoplis 
cip�cskét Varga Józsi hozta haza. 

     Megkezd�dtek az intézményi Bozsik program téli 
tornái, ahol mindenki játéklehet�séget kap, aki edzésre 
jár. Itt els�sorban a nem igazolt játékosok mérk�zhetnek 
a környékbeli társaikkal. Az ovisoktól a IV. korcsoportig 
mindenki játszik. Van olyan korcsoport, ahol 2 
korcsoporttal veszünk részt a tornán. 
     Sok éves hagyomány a Pedagógus Kupa, amin 
rendszerint Szen-tkirály, Jakab-szállás, a Czollner téri 
iskola, a Katona Gimná-zium és Nyárl�-rinc csapata 
vesz részt. Az idei els� torna Jakabszál-láson volt 
február 9-én. Mondhatom remekül játszot-tunk, de két 
esetben is biztos vezetés után hullajtottunk el értékes 
pontokat. Így csak a 3. helyezést tudtuk megszerezni. 
     Mozgalmas volt a február 16-i hétvége is. 
Szombaton, Szentkirályon a 15. alkalommal 
megrendezett Bálint napi Kupán vett részt a II. 
korcsoportos csapat, mint kupavéd�. Nem is 
állomásozott sokáig Szentkirályon a kupa, csak a torna 
végéig. Most már ismét a mi gy�jteményünk egy 
darabja. 
     17-én Tiszakécskére voltunk hivatalosak, ahol 6 
serdül� csapat számára rendeztek Farsangi Kupát. Ismét 
összeállt a tavalyi diákolimpián eredményesen szerepl� 
gárda, és négy gy�zelemmel, egy döntetlennel maga 
mögé utasította a többieket. A torna legjobb kapusa a 
remek napot kifogó Golovics Attila lett, a legjobb 
góllöv� címet pedig Tóth Ákos nyerte el. 

���
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     Középiskolai felvételi az els� komolyabb er�próba a 
tinédzserek számára. 
     A felvezet� körök már 7. osztály vége felé 
elkezd�dnek az osztályf�nöknek köszönhet�en. Egy-egy 
üzemlátogatás, osztályf�nöki órán egy-egy meghívott 
el�adó pályaválasztási tanácsadása. 8. osztályban 
szeptember elejét�l s�r�södik a program. Látogatás 
iskolabörzékre, a környék (Kecskemét, Nagyk�rös, 
Tiszakécske) középiskoláinak végiglátogatása nyílt 
napok alkalmával. Indulnak a felvételi el�készít�k, 
megszaporodnak a tanórán kívüli, délutáni 
foglalkozások, magyarból, matematikából, idegen 
nyelvb�l. Néhány öregdiák visszalátogat és 
élménybeszámolót tart jelenlegi iskolájában szerzett 
tapasztalatairól. Körbe jár a „Merre tovább?” cím� 
könyv, illetve mint megkerülhetetlen információ-forrás 
ott az internet. 
     Tömérdek információ, a gyerekekben mégis sok a 
bizonytalanság. A fiúk inkább meg tudnak nevezni egy 
szakirányt (gépészet, faipar) amivel foglalkozni 
szeretnének, a lányok kevésbé határozottak. Néhány 
diákot a nyelvtanulás lehet�sége motivál és annak 
megfelel�en választ. Odahaza is összeül a családi tanács, 
a barátok véleménye is nyom a latban, a kiválasztott 
iskolákat valamiféle sorrendben kell megjelölni. Közben 
hétf� délutánonként magyar, szerdánként matek. 
Feladatmegoldás az iskolában, tesztmegoldás odahaza, 
mert azonnal itt a központi írásbeli. Egy januári - nem 
épp barátságos - szombat délel�tt, amit�l mindenki 
halálra izgulja magát. Fiúk is, lányok is. Legalább is 

tesztírás el�tt. Hazafelé már könnyebb, oldódik a stressz, 
ám a többség nehéznek találja a megmérettetést. A nagy 
izgalom után hosszú várakozás következik, amíg 
nyilvánosságra hozzák az eredményeket. 
     A végz�s diákok bizakodóak. Érzik már, hogy 
kin�tték ezt az iskolát, és meglesz az új helyük 
hamarosan. 
 

Szerintem nehéz volt. A magyart kicsit elrontottam, 
de még így is jó pontszámom lett. A matek nehezebb 
volt. Amikor megtudtam hány pontom lett kicsit 
aggódtam, hogy nem lesz elég, de másoknak se 
sikerült jobban, ahogy elmesélték. Remélem, sok új 
barátot szerzek majd és jó lesz a társaság az új 
iskolámban. A tanulás biztos nehezebb lesz, de attól 
függetlenül nagyon várom. 

Sutus Viktória 
A felvételi nagyon nehéz volt, f�leg a matek. Nagyon 
izgultam, de írás közben elmúlt. Hazafelé meg attól 
féltem, hogy nagyon elrontottam. Én azt várom az új 
sulitól, hogy jó körülmények legyenek, rendes 
tanárok és normális gyerekek. 

Kovács Mihály 
Nehezen választottam középiskolát. Sokan 
segítettek, de leginkább anya. Kicsit izgultam a 
felvételin, de úgy érzem, jól ment. Remélem, tényleg 
elég pontom lesz. Sok új élményt várok, sok új 
barátot, jó jegyeket és kedves tanárokat. 

Zsubori Nikolett 
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