
Az egyházközség tagjaivá váltak

Életüknek fontos mozzanatához 
érkezett hat 3. osztályos kisgyermek 
2014. június 22-én: az egyház közösség 
teljes értékű tagjaivá váltak, ugyanis 
elsőáldozók lettek. A gyerekek erre 
a napra választottak maguknak egy 
úgynevezett „kezest” is, aki keresztény 
magatartásával és életével a későbbi-
ekben is követendő példát mutathat 
nekik. Az elsőáldozók Ágoston Atya 
vezetésével a kezesek és szülők kísé-
retével együtt vonultak be a templom-
ba. Ehhez a felemelő pillanathoz már 
évekkel ezelőtt elindultak a felkészülés 
útján. Először is a szüleik megkeresz-

teltették őket, majd óvodás koruktól 
kezdve hitoktatásban részesültek, amit 
természetesen az iskolában is folytat-
tak, vasárnaponként pedig templomba 
jártak.

A hitoktatók nagyon nagy támo-
gatást nyújtottak a szülőknek, mert 
elméletben és gyakorlatban – valljuk 
be, a nem könnyű – hitünk tudományá-
ra tanítgatták a gyerekeket, az utolsó 
évben pedig a lelki felkészülésben is 
segítséget nyújtottak. És végre elér-
kezett a nap, amikor a szentmisén 
már nem csak „kis keresztet” kaptak, 
hanem az ostyán keresztül találkozhat-

tak Jézus Krisztussal. Ahogyan egykor 
mi is tanultuk, vendégségbe jött szí-
vükbe-lelkükbe. Az ünnepi szentmise 
után közösen elfogyasztották a „szere-
tet reggelit”, ami hagyományosan friss 
kalács és kakaó volt. 

Reméljük, hogy az első szentál-
dozás nem a templomba járás végét 
jelentette most nekik, hanem ellenke-
zőleg, pont kezdetét akár egy életre 
kiható folyamatnak. Az elsőáldozók 
név szerint: Golovics Gergő, Rimóczi 
Hédi, Túri Bálint, Rimóczi Norbert, 
Tóth Izabella, Rácz Erik.
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Ajánlattételi felhívás
építési-kivitelezési

feladatok ellátására

A képviselő-testület már döntött 
arról, hogy az „Önkormányzatok 
és intézményeik épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a kon-
vergencia régiókban” elnevezésű 
pályázatra benyújtja pályázatát. A 
korábbi ülésen a pályázathoz kap-
csolódóan a testület kiválasztotta 
a B&W Tender Plus Kft-t, akik a 
közbeszerzési szakértői, projekt-
menedzsmenti, műszaki ellenőri, 
valamint tájékoztatás, nyilvános-
ság feladatainak ellátását fogják 
végezni. A legutóbbi testületi ülé-
sen a képviselő-testület hirdet-
mény közzététele nélküli tárgyalá-
sos közbeszerzési eljárást indított 

a pályázati konstrukcióra vonat-
kozóan, építési-kivitelezési mun-
kák elvégzésére. Az ajánlattételi 
felhívás és dokumentáció három 
gazdasági szereplő részére küld-
ték meg, melyek a következők: 
Bria-Inter Kft., Fehérép Kft., West 
Hungária Bau Kft. A benyújtott 
pályázat elbírálásánál a kivitele-
ző megléte plusz 10 pontot jelent 
a pályázó, azaz az önkormányzat 
részére. A pályázat még nem került 
kiírásra, csak kiírás-tervezet állt 
rendelkezésre. Éppen ezért az aján-
lattétel és a szerződés is úgy szólt, 
hogy az önkormányzat sikertelen 
pályázat esetén, vagy ha kevesebb 
pénzösszeget nyer és a beruházást 
abból nem tudja megvalósítani, 
felmondhatja a szerződést minden 
következmény nélkül. Hajagos 
Antal ezzel kapcsolatban azt kér-

dezte, hogy amennyiben a megkö-
tött szerződés nem teljesül, van-e 
valamilyen fizetési kötelezettsége 
az önkormányzatnak? Pap Sándor 
polgármester elmondta, hogy ezzel 
kapcsolatosan az önkormányzatot 
semmilyen fizetési kötelezettség 
nem terheli, kivéve az energetikai 
tanulmányok elkészítéséért járó 
172,000,- Ft + Áfa díjazást. 

Elismerték a munkájukat
Kiss Ferenc a polgárőrség veze-

tője kéréssel fordult a képviselő-
testület felé. A megyei polgárőr 
nap alkalmából két polgárőr, Varga 
János és Szabó Ferenc részére – a 
lakosság biztonsága érdekében 
végzett kimagasló polgárőri mun-
kájukért – nettó 20-20 ezer forint 
anyagi juttatást kér. A képviselő-
testület támogatta a kérést.

A testületi ülésről jelentjük
NyárlõriNci hírmoNdó

Folytatódik a kerékpárút építése
Tavasszal már elkezdték, de az-

tán abba maradt a kerékpárút építése. 
Most újra neki láttak a szakemberek, 
hogy befejezzék a munkát. A munka 
elhúzódásáról Pap Sándor polgármes-
tert kérdeztük. 

A kerékpárút építést az lassította, 
hogy az állami földterületek tulajdon 
szerzése nagyon lassú volt. 2012 októ-
berétől 2014 márciusáig zajlott a tulaj-
don szerzés. Ameddig a tulajdon szer-
zés nem volt meg, addig a kerékpárút 
nyomvonalát 1700 méter hosszan érin-
ti tömegkommunikációs kábel. Ennek 
a kiváltását viszont engedélyeztetni 

kellett, arrébb kellett tenni, mert nem 
lehetett az út alatt. Addig, míg nem 
volt a tulajdonunkban egy helyraj-
zi szám, addig az eljárást fel kellett 
függeszteni. Megkaptuk a kábel ki-
váltásra a kiviteli engedélyt, és ki is 
váltottuk a kábelt, tulajdonunkban van 
minden terület. A műveléság váltás 
is megtörtént. Ezt követően a fák ki-
vágási engedélyét kellett megkérni. 
Ennek harminc nap volt a határideje, 
ami augusztus 23-án járt le. Utána két 
nappal augusztus 25-én folytatódik a 
kivitelezés. A kivitelezővel történő 
megállapodás szerint november 30-ig 

befejeződik a kerékpárút építése, úgy, 
hogy meg lesz a forgalomba helyezés 
is. A kohárimajori bejárótól földmun-
kát és az alapot már elvégezték koráb-
ban, az első dűlőig. A fa kivágásokat 
Nyárjasig elvégezték, a maradék rész-
ben nagyon kevés kivágni való fa van 
már, de azt is elvégzik és utána kez-
dődhet a földmunka. A nyárlőrinci 
bekötő útnál kicsit beljebb vezet majd 
a kerékpárút, mert a szabály szerint 
akkora távolságot kell hagyni, hogy a 
44-es főút és a faluba vezető kerékpár-
út között egy kamion elférjen. Tizen-
két méterrel lesz beljebb.  

ElőAdás A mikro HiTElEzésről
A művelődési házban (IKSZT-ben) szeptember 4-én részletes tájékoztató előadást szervezünk vállalkozóknak, vál-
lalkozás iránt érdeklődőknek, őstermelőknek és bármely érdeklődőnek a különféle vállalkozással kapcsolatba hoz-
ható mikro hitel lehetőségekről. 
Az előadást a téma szakértője, Balogh Lászlóné tartja a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványtól. 
Az előadás után a résztvevők egyéni kérdésekkel, kérésekkel is fordulhatnak hozzá. 
Mindenkit sok szeretettel várunk, aki szeretné eme ingyenes lehetőséget kihasználni!
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Iskolánk focicsapata bejutott a 
Kisiskolák Országos Diákolimpiai 
döntőjébe, ahol minden megyét egy 
iskola képviselhetett. Két éve a diák-
olimpián Pécsett sikerült a negyedik 
helyet megszerezni iskolánk csapa-
tának. Most harmadikok lettek focis-
táink. 

A tizenkét fiú az érmek mellé egy 
hetes zánkai nyaralást is kapott, a 
verseny rendezőitől. Augusztus 10-15 
között került sor a jutalom  ,,átvételé-
re”. A mai gyerekek már nem tudják, 
de a zánkai tábor régen az úttörők és 
kisdobosok révén az ország kedvelt 
üdülőhelye volt. Ma is az, csak már 
nem úttörők, hanem cserkészek, nem 
kisdobosok, hanem Erzsébet táboro-
sok üdülnek a Balaton partján. Végül 
is a Balatonnak mindegy, a gyerekek-
nek pedig a nyári élmény a fontos. 
Zánkáról tudni kell, hogy egyszer-
re körülbelül 3000 embernek nyújt 
pihenési lehetőséget. (Nyárlőrincen 
körülbelül 2600-an élnek.) Mi az 
Erzsébet táborozók között kaptunk 
helyet a szépen felújított nyári tábor-
ban. Az 1300 gyerek közül 120 volt 
a sportoló. Kiváltságaink közé tar-
tozott többek között az, hogy reggel 
nem kellet 7 órakor a kötelező regge-
li tornához felsorakoznunk. A tábori 
programok közül pedig svédasztal-
szerűen válogathattunk. Meg is tettük. 
A fürdést, a napozást, és a pihenést 
választottuk. Azt tettük, amihez ked-
vünk volt, és így igazi jutalommá vált 
nyereményünk. Az idő szép volt, és 
lehetett strandolni. Jókat nyújtózkod-
tunk a parton, úsztunk a barátságos 

Balatonban. Elmentünk kerékpártú-
rázni és a tábort is körbebicajoztuk. 
Egyik este még pizzát is rendeltünk. 
Fociztunk, horgásztunk és esténként 
a fiatalok a fiú-lány barátság ápolásán 
szorgoskodtak. Aki nem hiszi, járjon 
utána.

Jó lenne még maradni! Kár, hogy 
már vége! De jó volt! – szedem össze 
a hazautazás előtt hallottakat. Most 
visszagondolva, és összegezve az átél-
teket én is így gondolom. Jó volt, szép 
volt. Nincs új a Nap alatt – mondták, 
mondják. Azon gondolkodom mi volt 
az, ami mégis a mai fiatalokban más, 
mint régen volt. A lényeg ugyanaz: 
a nyári élmény, társak, új barátok és 
impulzusok. Ami nekem picit furcsa 
volt, az a fiatalok telefonfüggősé-
ge. Nincs fiatal telefon nélkül. Nincs 
ember wifi nélkül. Nincs élet és való-
ság wifis/telefonos kommunikáció 
nélkül. Láttam egymással beszélgető 

fiúkat, lányokat, akik egy idő után 
visszamentek a telefonjukhoz a valós 
életből, hogy megtudják mi újság, a 
másik virtuális, wifis világban. Talán 
ez az életükbe, életünkbe beférkőzött 
technikai kiszolgáltatottság, függőség 
az, amin el kell gondolkodnom. Jó ez 
így? Mi lesz később velük? De tudom 
a szülők, a tanárok, a felnőttek majd 
jó példát mutatnak. És a valós élet 
valós problémáiban, sportban edző-
dött gyerekeink megállják helyüket. 
Valószínűleg így lesz. Aki eljuttatta a 
nyárlőrinci gyerekeket a táborba, az 
Pénzváltó István volt. Aki elkísérte 
őket Horváth Tibor. És akik ott vol-
tak: Golovics Arnold, Golovics Attila, 
Golovics Tamás, Bálint Tibor, Kormos 
Zsolt, Kaszala András, Németh Géza, 
Horváth Balázs, Nyúl Patrik, Varga 
József, Kulcsár Tamás, Pácsa Zoltán 
és Horváth Áron. Szép volt fiúk, hajrá 
Nyárlőrinc!   H. T.

Nyeremény nyaralás a Balatonnál

Hagyományőrző Nap Nyárlőrincen
2014. szeptember 13-án a műve-

lődési házban (IKSZT-ben), annak 
udvarában és az előtte lévő parkok-
ban egy Hagyományőrző Napot szer-
vezünk. A nap folyamán kézműves 
foglalkozásokkal, hagyományos jur-
tákkal, lekvár főzéssel, tradicionális 
íjászattal, harci játékokkal, hagyo-
mányőrző fellépőkkel, és egy a helyi, 

régies értékeket bemutató kiállítással 
várunk mindenkit. Bárki, aki esetle-
ges tradicionális bemutatóval, fellé-
péssel, bármiféle segítséggel vagy a 
kiállítás anyagát gazdagítani képes, 
saját készítésű régi, régies, különleges 
tárggyal szeretne részt venni a napon 
az a könyvtárban, vagy a művelődési 
ház facebook oldalán privát üzenetben 

jelezze! Minden hagyományokhoz, 
tradicionális értékekhez kötődő jelent-
kezést szívesen várunk. A részletes, 
pontos időbeosztást tartalmazó prog-
ramot egy héttel a Hagyományőrző 
Nap előtt tesszük közé az interneten, 
plakátokon, a hirdetőtáblákon és szó-
rólapok formájában a további progra-
mok és jelentkezők függvényében.
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Hosszú éveken keresztül üresen és 
elhagyatottan állt a volt tűzoltó szertár 
épülete. Az önkormányzat nem sze-
rette volna, hogy végleg az enyészeté 
legyen. Egy ragyogó ötlet alapján azt 
tervezték, hogy a nyugdíjasoknak biz-
tosítanak benne helyet. Ahhoz azon-
ban, hogy ott kulturált körülmények 
között lehessenek az idősek, fel kellett 
újítani. Szerencsére sikerült pályázati 
pénzt nyerni rá, így elkezdődhetett 
az építkezés.  – A műszaki átadás 
már megtörtént, a használatba vételi 
eljárás azonban még tart. A gázcsonk 
már ott van, a napokban azt is besze-
relik – mondta Pap Sándor polgár-
mester. Az épület egy előtérből, egy 
nagy helyiségből és egy főzőkony-
hából áll. Természetesen vizesblokk 
is van benne, zuhanyzóval együtt. 
Az előtérben lehet étkezni. Hátul egy 
terasz is található, ahova jó időben ki 
lehet ülni. Az épület felújításával az 
egyik cél az volt, hogy a régi, nem 
éppen szép tűzoltószertár megszűnjön, 
a másik pedig az, hogy a nyugdíjas 
klub tagjai megfelelő helyen tudjanak 
találkozni. A művelődési ház, illetve a 
könyvtár felújításával ugyanis a klub-
szoba, amit a nyugdíjasok használtak, 
a könyvtárhoz lett csatolva. Így nem 
volt megfelelő helyük, ahol találkoz-
hattak volna. Ezért az önkormányzat 
nekik egy minden igényt kielégítő 
épületet építtetett. Mivel az új, vagy 
felújított épületekben már kötelező 
akadálymentes bejárást is biztosítani, 

ezért itt is fel tudnak menni a kerek-
esszékkel közlekedők. Remélhetőleg 
a kihasználtsága is jó lesz majd az 

épületnek és a nyugdíjasok hetente 
több alkalommal is ott fognak majd 
találkozni.

Hamarosan átadják a nyugdíjasházat

NYári élET Az ÓVodáBAN 
Az idei nyáron is nagy kihasznált-

sággal működött az óvoda, július végéig 
25-30 fős létszámmal egy csoportban 
láttuk el a gyermekeket. Kellemes nyári 
programokban volt részünk, sokat sétál-
tunk a faluban és környékén. Szép búza-
táblákat, gyümölcsérlelő fákat, virágzó 
kerteket figyeltünk meg. Amennyire az 
idei változatos időjárás engedte, igye-
keztünk minél több időt a szabadban 
tölteni. Ha mód volt rá, a tízórait és 
uzsonnát is az udvaron fogyasztották el 
az ovisok. Néhány a programjainkból:

– Barbara nénivel szalonnát sütöttek tá-
bortűz mellett
– Erzsike nénivel mini színpadon az 
Egérkisasszony vőlegénye című mesét 
adták elő, kalászgyűjtő sétát tettek a falu 
határában
– Csilla nénivel szöcskéket ugrattak a 
mezőn
– Zsóka nénivel szélforgót és papírrepü-
lőt készítettek
– Ágota nénivel nyomokat hagytak 
homokban, gyümölcsöket készítettek 
sóliszt gyurmából.

A közösségi munka keretében három 
középiskolás lány segítette munkánkat. 
Az ovisok elsősorban szabadtéri szín-
pados játékot kedvelték velük. A lányok 
besegítettek a gyermekek gondozásába, 
örömmel játszottak együtt a kicsikkel.

A nyár során szüleikkel együtt fo-
gadtuk az újonnan felvett óvodásainkat, 
akik izgalommal és vidáman próbálgat-
ták a csoportszobák és az udvar játék-
eszközeit.

Folytatás a következő oldalon.
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Virágkiállítás, hortobágyi híd, vízen járó ember
Mivel az időjárás nem kedvezett a 

balatoni fürdőzésnek, ezért az ellenkező 
irányba indultunk augusztus 20-án. Ti-
zenegy motorral és az elmaradhatatlan 
„Illés-autóval” vágtunk neki az aznapi 
túrának. 

A debreceni virágkarnevált szerettük 
volna megcsodálni, de egy kis huncut-
ság került a programba. Ugyanis az elő-
ző évek gyakorlata alapján mi 10 órára 
gondoltuk a felvonulás indítását. Igaz, 
Csaba reggel tájékoztatott minket, hogy 
hamarabb kezdenek. Mint utóbb kide-
rült, jóval hamarabb! Hiába értünk oda 
fél 10 előtt, sajnos már csak az utolsó 
három virággal díszített kocsit láthat-
tuk, és az előttük felvonuló hastáncoso-
kat, olasz zászlódobálókat és kékruhás 
mazsoretteket. Bennük gyönyörködtünk 
és nagy tapssal jutalmaztuk produk-
ciójukat. Próbáltunk közelebb jutni a 
tribünökhöz, hátha elcsípünk még egy-
két nem látott csapatot. Siker koronázta 
igyekezetünket, további táncos csopor-
tokat értünk utol. Mikor elvonult az 
utolsó fellépő gárda is, elmentünk meg-
nézni a veterán autó- és motor kiállítást. 
Csodaszépen kiglancolt régi járgányokat 
vonultattak fel a hangulatos kis téren. 
Végig mustráltuk azokat, egy-két fotó is 
készült az oldtimer gépekről.

Következő megállónk Hortobágy, 
Hídivásár. Ott is rengeteg ember gyűlt 
össze. Azt gondoltam, hogy a debreceni 

virágkarneválra kíváncsi mindenki, erre 
föl kiderült, hogy ott is milyen sokan 
voltak. Még parkolót sem volt egysze-
rű találni ennyi járgánynak egy helyen, 
de azért rajtunk az sem fogott ki. Több 
mint két óra szabadidőt kaptunk a ban-
dagazdától. Azt hittük, ez bőven elég 
lesz mindent körbejárni. Annyi árust, 
annyi kézművest, annyi kifőzdét régen 
láttam egy helyen. Alig győztünk men-
ni, látni, rácsodálkozni. Arra azért futot-
ta, hogy a kilenclyukú hídon átsétáljunk 
és megörökítsük. A vásárfiát beszerezve 
indultunk tovább Szolnokra.

Ott is csodát láttunk, még pedig ví-
zen járó emberkéket. Vízi parádét tartot-
tak ugyanis a Tiszán. Egy jetski motorja 
generálta a nyomást egy vastag tömlőn 

keresztül, ami emberünk talpa alatt egy 
tartállyal összeköttetésben állt és ez a 
vízsugár nyomta a víz fölé a sportolót 
5-6 m magasra. Messziről tényleg úgy 
tűnt, mintha vízen járna. Túl sok idő 
nem jutott a bámészkodásra, haladni 
kellett tovább. Tőserdőben az elmarad-
hatatlan fagyizás miatt álltunk meg egy 
kis időre. Onnan már nyílegyenesen 
haladtunk hazafelé, hogy még sötéte-
dés előtt le tudjuk tenni a vasparipákat. 
Sok kilométeres (400), sokprogramos, 
igazán élménydús napot töltöttünk el 
együtt ismét.

A következő menet szeptember 19-
21-én lesz amikor is, Bőszénfára me-
gyünk a lecsófesztiválra.

Kissné Kati

Módjuk volt megismerkedni leendő 
óvó nénikkel és társaikkal. Az ismerke-
dést folytatva otthonaikban is megláto-
gattuk a családokat, akik nagy szeretet-
tel fogadtak minket. 

Legnagyobb felújítási munkánk az 

idei nyáron a Katica csoport mosdójá-
nak teljes felújítása, a főbejáratig tartó 
folyosó rész burkolatának cseréje volt. 
Nyertes pályázat eredményeként az 
óvodatető udvari részére napkollekto-
rokat szereltek fel, amelyek reményeink 

szerint annyi áramot termelnek majd, 
amit fedezi a villanyszámlánkat. 

Szeptember elsején örömmel várjuk 
a gyerekeket a szépen kitakarított cso-
portszobákban.

Tóth Mihályné, Kis Csilla 
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Bírság vagy bíróság?
A rákosi-korszak oktatáspolitikai csődjének egy esete az alföldi tanyai iskolában

A magyar iskolák életében 1948-ban 
bekövetkezett államosítási folyamat a 
szovjet típusú szocializmus erőszakolt 
bevezetésének kezdetét, egyúttal az ál-
lami iskolamonopólium kiépítésének 
alapjait is jelentette. Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vármegye Nemzeti Bizottsága 
1948. május 24-én felsőbb politikai 
nyomásra ratifikálta a közigazgatási 
egységének kötelékét képező intézmé-
nyek államosítását, amely folyamatnak 
részesei lettek az 1950-ig Kecskemét 
th. város közigazgatási területéhez 
tartozó Koháryszentlőrinc (1950 után 
Nyárlőrinc) tanyai iskolái is. 

Az államosítás, a korábban gróf 
Klebelsberg Kunó kultuszminiszter 
által elindított szerves fejlődés folya-
matát, kialakult tanári életutakat, szü-
lői és tanulói ambíciókat, világnézeti 
elköteleződéseket (kiemelten a vallásra 
koncentrálva), és nem utolsó sorban az 
1948-ig kialakult iskolaszervezeti tra-
díciókat törte ketté. A cél egyértelmű 
volt: Az 1948. évi XXXIII. törvény-
cikk elfogadásával a Magyar Dolgo-
zók Pártja a „remélt” politikai hátte-
ret biztosító munkás-paraszt rétegből 
származó gyermekek részére előnyt 
szándékozott biztosítani, ugyanis a párt 
vezetői és a kommunista ideológia a 
korábban Magyarországon hatékonyan 
működő oktatási rendszert a vagyonos 
(kulák) osztályok művelődési monopó-
liumának tekintette. „Az Isten, állam 
demokrácia, alapvető emberi jogok, a 
becsületes munkások ellen való bűn”-
ként elkönyvelt monopolizáló folyamat 
országosan 5.437 iskolát 18.000 peda-
gógussal, 47 tanítóképzőt és 120 gim-
náziumot 1.718 nevelővel, a jelenlegi 
Bács-Kiskun megyében pedig 212 ál-
talános és népiskolát 1.196 tanítóval és 
417 középiskolai tanárral érintett.

A tanulás „népmozgalommá vált” 
– hangoztatta a szocialista propaganda, 
amely a létszámokat tekintve valóban 
meg is mutatkozott, hiszen korábban 
nem látott létszámban vettek részt az 
oktatásban diákok, így olyanoknak is 
lehetősége nyílt részt venni a felsőok-
tatásban, akiknek korábban esélye sem 
volt erre. Ám egy fontos dolgot nem 

vett számításba a politikai vezetés. A 
létszámok nem minden esetben hatá-
rozták meg egy folyamat sikerességét, 
vagyis a képzés színvonala nem volt 
egyenes arányosságban a „tervszámok” 
teljesítésére fordított energiával. Az or-
szág területi és regionális különbségei, 
elmaradottsága, az analfabetizmus tár-
sadalmi arányainak hibás felmérése, a 
tananyag rendkívül ideologikus tartal-
ma és annak silánysága nagymértékben 
csökkentette, több területen megakadá-
lyozta az oktatás átszervezését, annak 
hatékonyságát. 

A hibák feltárásának kiértékelé-
se után az MDP Központi Vezetősé-
ge 1950. március 29-én határozatban 
vizsgálta meg és bírálta is egyúttal a 
Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium 
munkáját. A reform sikertelenségének 
okát „az ellenség kártevéseként (ma-
gas létszámú bukások, mulasztások, 
igazolatlan távollétek), szabotázstevé-
kenységként” tüntette fel, amelyet Rá-
kosi Mátyás az azonnali leszámolás jól 
bevált szovjet módszerével igyekezett 
megoldani. A problémák hatékonyabb 
kezelésére 1951-ben törvényi szabá-
lyozás is született, amikor is a II. ötéves 
terv módosítását rendelte el az MDP 
Központi Vezetősége. Ahhoz, hogy a 
felsőoktatásban (kiemelten a mérnö-
ki pályára koncentrálva az iparosítás 
ütemének gyorsítása céljából) tanulók 
létszámát növelni tudják, az oktatási 
rendszer alsóbb szintjein is emelni kel-
lett a tervszámokat, szabályozni kellett 
az általános iskola működésének kere-
teit, szűkíteni kellett a munkás-paraszt 
diákok lemorzsolódásainak számát és 
büntetni kellett az ideológiai „átképzés” 
alól magát kivonó szülőket is. Az MDP 
KV határozata szerint „Az általános is-
kola célja, hogy tanulóifjúságunkat nép-
köztársaságunk öntudatos, fegyelmezett 
állampolgárává, a dolgozó nép hűséges 
fiává, a szocializmus építőjévé nevelje. 
[…] Az általános iskola feladata, hogy 
megadja az általános műveltség alapja-
it, küzdjön a babonák, a reakciós előíté-
letek és minden maradiság ellen.”

„A jobb illetve baloldali elhajlások” 
(az iskola mellőzését, a „lemorzsoló-

dás” tényét azonosították így) elkerü-
lése érdekében 1951-ben törvényerejű 
rendelet született a tankötelezettségről 
és az általános iskoláról. A rendelet 
kimondta, hogy:  A tankötelezettség a 
gyermek hatodik életévének betöltését 
közvetlenül követő szeptember hó 1. 
napjával kezdődik és megszakítás nélkül 
annak a tanévnek a végéig tart, amely-
ben a gyermek a tizennegyedik életévét 
betölti.” A szülők (gyám) felelősségére 
vonatkozóan meghatározta, hogy: Az 
elsőízben igazolatlanul mulasztó tanuló 
szülőjét (gyámját) az iskola igazgatója 
meginti és írásban felhívja, hogy a ta-
nuló iskolába járásáról gondoskodjék. 
Ha az említett intézkedések ellenére a 
tanuló ugyanabban a tanévben másod-
ízben vagy harmadízben is igazolatla-
nul mulaszt, a községi, (városi, városi 
kerületi) tanács végrehajtó bizottsága a 
szülőt (gyámot) az igazgató feljelentése 
alapján pénzbírsággal sújtja. A pénz-
bírság a megbírságolt személy kerese-
téhez igazodik; legmagasabb összeg 60 
forint. A tanköteles gyermeket a szor-
galmi idő alatt alkalmi vagy rendszeres 
munkára alkalmazni nem szabad.”

A fentiekben bemutatásra került 
szocialista alapon elképzelt oktatási 
„reform” több ponton is számos ellent-
mondást tartalmazott, ám ezek közül 
is kiemelkedtek a szorgalmi időszakra 
és a fentiekben említésre került iskolát 
mellőző gyermekek szüleire vonatkozó 
paragrafusok, amely a mezőgazdasági 
munkából élő, gazdálkodó, szegény-
paraszti rétegből származó szülőket és 
gyermekeit hátrányosan érintette. Az 
1950-es évek elején Bács-Kiskun me-
gye kiskunsági része, mint hagyomá-
nyos szórvány-tanyás település, több 
mint 200.000 embernek adott otthont.

A Kecskemét környéki pusztákon 
létesült tanyás települések közül a már 
korábban említésre került Nyárlőrinc 
– mint tanyaközpont–, 11.539 kataszt-
rális hold 506 négyszögöl területen 
feküdt. Népességi adatait tekintve la-
kossága az 1948. december 31-i nép-
számlálás számlálókörzeti gyűjtőívei 
alapján 2.663 főt tett ki, ebből külterü-
leten 2.311, belterületen 352 fő lakott. 
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A házak számát tekintve 614, ezek 
közül a külterületen elhelyezkedő 497 
ház, illetve a 2311 fő arról ad tanúsá-
got, hogy a földek széttagoltsága (az 
1945-ös földtörvény következtében) 
és a megélhetés nehézségei miatt a 
külterületen élők száma jóval maga-
sabb volt, amelyről a foglalkozás sze-
rinti megoszlás adatai is tanúskodnak. 
Ugyanis azok, akik mezőgazdasági 
jövedelmen kívül más bevétellel nem 
rendelkeztek, 98 százalékban földjeik 
közelében telepedtek le, akár több kilo-
méteres távolságban az adott település 
belterületétől. 

Az 1951. évi törvényerejű rendelet 
az általános iskolai tanév időinterval-
lumát a tárgyév szeptember 1. és azt 
követő év augusztus 31. napja között 
határozta meg. Az osztályok szorgal-
mi idejét a megjelölt dátumok között 
10 hónapban jelölte ki, amely hónapok 
közül minimum három a mezőgazdasá-
gi idénymunkák „dologidejére” esett, 
tehát a Rákosi diktatúrában földműve-
lésből, állattenyésztésből élő rétege-
teket sújtó kötelező talajművelési és a 
rendkívüli terménybeadási kötelezett-
ségek teljesítését biztosító munkában, 
az egyes családok vagyoni helyzetétől 
függően, a tanköteles gyermekeknek 
is részt kellett vennie. A túlnyomó 
részben kisparaszti családok esetében 
belátható, hogy a birtoknagyság alap-
ján megállapított beadási kötelezett-
ség teljesítése, iskoláskorú gyermekek 
mellett bérmunkaerő nélkül nem volt 
megoldható, amelynek igénybe vételét 
ez a réteg nem engedhette meg magá-
nak. A termelőnek választania kellett, 
hogy közellátással kapcsolatos bűncse-
lekményért járó kiemelt pénzbírságot, 
netán börtönbüntetést választja, vagy 
pedig gyermeke „dologidőben” igazo-
latlanul iskolából való kimaradásáért 
kirótt "csekélyebb" pénzbírságot.

A Bács-Kiskun Megyei Tanács 
Végrehajtó Bizottsága (továbbiakban: 
v.b.) több esetben is vizsgálta a tanyai 
iskolák és a diákok helyzetét. 1954-ben 
megállapításra került a községi taná-
csok Oktatási és Népművelési Állandó 
Bizottságai által megküldött jelentések 
alapján, hogy a legnagyobb számú ki-
maradás és lemorzsolódás a felső tago-
zatokban volt tapasztalható. Nyárlőrinc 
községben 1955. január 3-án megtar-
tott végrehajtó bizottsági ülésén az 

Állami Általános Iskola Kecskemét-
Koháryszentlőrinc igazgatója beszá-
molt a község 1954. évet érintő okta-
tási helyzetéről. Jelentésében kiemelt 
hangsúlyt fektetett a hiányzások kiér-
tékelésére. Megállapítása alátámaszt-
ja a Bács-Kiskun Megyei Tanács V.B. 
statisztikai adatait, hiszen a községben 
a legnagyobb kimaradás szintén a felső 
tagozatban, a 5., 6., 7. és 8. osztályban 
volt tapasztalható, minek utána a köz-
ségi v.b. felé meg is tette a szükséges 
feljelentéseket, kérelmezte, hogy a 
szükséges bírságolási eljárásokat miha-
marabb folytassák le.  A jegyzőkönyv 
szerint: „az iskolai mulasztások sok 
esetben a szülők helytelen felfogásán 
alapszik. Ugyanis a 14 évet betöltő 
gyermekeiket, abban az időben, amikor 
a 14 évüket betöltik, nem engedik isko-
lába. Az ilyen szülők rontják az iskolai 
látogatások fontosságát”. Az Oktatá-
si és Népművelési Állandó Bizottság 
értekezletén az ügyben a következő 
határozatot hozta: „az Á. B. javasolja 
a fennálló büntető rendeletek alkalma-
zását és egy-két szülő példás megbírsá-
golását”.

Az igazgató általi feljelentésben sze-
replő E. K. J. nyárlőrinci lakos három 
gyermeke (IV., V., VI., osztályba járva) 
8, 5, 7 napot hiányzott igazolatlanul 
május végétől június végéig. Az ügy 
súlyosságát azzal igyekezett kiemelni 
az intézményvezető levelében, hogy 

a szülő korábban már részesült bünte-
tésben, 20–20 forint mértékben, tehát a 
notórius mulasztók törvényes képvise-
lőjeként visszaesőnek minősült. 

A Nyárlőrinci Községi Tanács v.b. 
még 1955. május hónapban, a felter-
jesztés után két héttel kérelemmel for-
dult a Kecskeméti Járási Tanács Igaz-
gatási Osztályához, hogy: „E.K.J., 
Nyárlőrinc ... sz. alatti lakos gyermekei 
iskolai mulasztásának ügyében foly-
tatott bírságolási elbírálását miha-
marabb tegye meg [...] Fent nevezett 
személy [...] három gyermekét kétszeri 
igazgatói felhívásra, valamint a közsé-
gi tanács március 11-én kelt bírságolá-
si határozata ellenére sem küldi gyer-
mekeit iskolában. Kérem, hogy a fenn 
álló rendelet értelmében nevezett ellen 
eljárást megindítani.”

A nehéz anyagi helyzetben lévő 
nyárlőrinci kisparaszt példájából ki-
derül tehát, hogy néhányan a sanyarú 
sorsú termelők közül inkább vállalták 
a gyermek iskolából való kimaradását 
20–60 forintos bírság fejében, mint-
hogy a beadási kötelezettségük hiá-
nyos teljesítése miatt nagyobb mértékű 
anyagi nehézséget okozzanak család-
juknak, netán bíróság előtti elmarasz-
talással börtönbe kerüljenek, hiszen 
ilyen esetre is volt példa, a helyszíni el-
számoltatások sok esetben a bíróságon 
végződtek.

Hajagos Csaba

A iV. számú állami általános iskola, kecskemét–koháryszentlőrinc, 
1955. 
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Aki nem permetezett, az nem szüretel

Az esős időjárás miatt sokkal többet 
kellett permetezni idén a szőlősgazdák-
nak. Ez viszont megnövelte a költsége-
iket. Egy hektár szőlő művelése most 
hétszázezer forintba kerül.

Jó termésnek, és kedvező felvásár-
lási árnak kell lenni ahhoz, hogy a 
szőlőtermelők ki tudják gazdálkodni a 
növényre fordított összeget. A számí-
tások szerint ugyanis egy hektárra hét-
százezer forintot kell költeniük, hogy 
megvédjék termésüket a gomba és más 
betegségek ellen. – Száz mázsás ter-
mésnél hetven forintos felvásárlási ár 
esetén lehet kigazdálkodni ezt az össze-
get – mondta Papp Kálmán a Lakitelek-
Szentkirály Hegyközség elnöke. Bár 
vannak olyan területek, ahol ennél több 
mázsa termésre is számíthatnak a gaz-
dák, de olyanok is, amelyek nem érik el 
ezt a mennyiséget. Ők hiába költöttek 
sokat a permetezésre, nem lesz hasznuk 
az idén. Amennyiben a felvásárlási ár 
hetven forintnál kevesebb lesz, a hely-
zet még rosszabb lesz. 

A hegyközség tagjai, a hagyomá-
nyokhoz híven, a szüret közeledtével, 
határbejárást tartottak. Ennek elsősorban 
az volt a célja, hogy megnézzék milyen 
minőségi és érési állapotban vannak az 
ültetvények. Nem csak a borszőlő, de a 
csemege fajtákat is szemügyre vették. 
Néhány csemegefajta, mint például a 
cardinál, már piac érett, de más fajták 
is zsendülnek, és hamarosan fogyaszt-

hatók lesznek. A borszőlőfajtáknál a 
cserszegi fűszeres van a legelőrehala-
dottabb érési állapotban, de ez is termő-
földenként, a talaj minőségétől függően 
más-más érettségi állapotot mutatott. 
– A szüret időpontját szerettük volna 
megbecsülni fajtánként – tájékoztatta 
lapunkat Stinner Ferenc a Tiszamenti 
Szőlőtermelők Szövetkezetének az 
elnöke. Az enyhe tél miatt a természet 
két héttel korábbi időpontot jelzett a 
szőlőnél, de most a sok csapadék miatt 
teljesen beállt a fajtára jellemző érési 
idő. Nem hogy korábbra, de inkább 
későbbre várható a szüret. A csapadé-
kos időjárás több kórokozóra is ked-

vezően hatott, így a lisztharmatra és a 
peronoszpórára is. Még elég sok időt 
kell kint tölteni a szőlőnek, így nehéz 
megbecsülni azt, hogy mi lesz a vég-
eredmény. Láttunk nagyon rossz, de 
nagyon jó állapotú ültetvényeket is. 
Az esős idő miatt a rosszul permetezett 
szőlőkben nagy károk várhatók. Éppen 
ezért felelőtlen dolog lenne előre nyi-
latkozni arról, hogy milyen termések 
várhatók. Az elkövetkezendő harminc-
negyven nap időjárásától nagyban függ 
az, hogy mit tudnak a gazdák betakarí-
tani és milyen minőségben – vélekedett 
a szakember.
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Az új, az ismeretlen nem feltétlenül rossz
Az előző számunkban Kádár 

Roland azt kérte, hogy Hajagos 
Gergővel készítsünk interjút, aki egy 
ideje már kint él Dániában.

- Gergőt nem kell bemutatni az 
olvasóknak, hisz sokáig az ifjúsági 
klub és közösség oszlopos tagja volt. 
Most adódik az a kérdés, hogyan 
kerültél Dániába, és mit tanulsz ott?

- Jelenleg marketing 
managementet tanulok a Dánia 
Kereskedelmi Akadémián Viborgban. 
Még a középiskolában ismerkedtem 
meg az iskola egyik koordinátorá-
val, aki felvázolta előttem annak a 
lehetőségét, hogy külföldön tanul-
junk tovább. Nekem ez egyből meg-
tetszett. A jelentkezés érdekében 
Szegeden kellett felvenni a kapcso-
latot a magyar-dán közvetítőkkel, 
akik alkalmassági vizsgaként felmér-
tek angol nyelvtudásomat szóban, 
és írásban. Egy motivációs levelet 
is kellett írnunk, benne a jövőbe-
ni terveinkről. Miután alkalmasnak 
találtak, már csak az iskola egyik 
tanárával kellett egy elbeszélgetést 
megejteni Skype-on keresztül. A jó 
dolog ebben az volt, hogy nem érett-
ségiszerű vizsga volt, inkább bará-
ti beszélgetés. A beszélgetés végére 
kiderült, hogy felvettek, és szeptem-
berben találkozunk.

- Hogy ment a beilleszkedés, vol-
tak-e nehézségeid?

- Nem volt könnyű beleszokni az 
új környezetbe, a sok új és szokatlan 
dolog, az időjárás, a sok ismeretlen 
arc. Nem olyan régen még otthon 
a faluban próbáltuk agyonütni az 
időt, erre tessék. Hirtelen egy olyan 
helyre csöppentem, ahol nem ismer 
senki, nincsen közös emlékek. Az 
első napokban folyamatos honvá-
gyam volt. Ez olyan dolog, ami min-
denkivel megtörténik, aki külföldre 
megy. Szerencsére vannak itt rajtam 
kívül magyarok, még osztálytársak 
is, akik ugyanebben a cipőben jár-
tak. Segítettünk egymásnak, együtt 
vacsoráztunk, próbáltunk felnőni a 
helyzethez. Barátokat kollégiumban 

könnyű szerezni. 
Múlik az idő, és 
egyszer csak arra 
eszmélsz, hogy 
minden olyan ter-
mészetessé vált, 
hogy már a régi 
dolgok válnak szo-
katlanná.

- Mesélj az 
ottani tapasztala-
taidról?

- Az iskola és 
a kollégium olyan, 
mintegy hatalmas 
tárház. Rengeteg 
ország kultúrájá-
val és szokásai-
val ismerkedtem 
meg. A dánokról 
az első benyomá-
som az volt, hogy 
nehezen nyílnak 
meg az idegenek 
előtt, de ezen az 
iskolai programok 
és a rendezvények 
segítettek. Egy-
két pohár Tuborg sör után meg már 
teljesen levetkőzi mindenki ezeket 
a gátlásokat. Ami nekem nagyon 
új volt, az az általános nyugalom, 
ami az embereken érezhető. Nincs 
annyi aggodalom, nincs az a folya-
matos pesszimizmus, ami rólunk 
elmondható. Attól, hogy egy ország 
jól megél, nem vonja magával azt a 
lekezelő stílust, mint a rongyrázást 
vagy a nagyzolást. Az egyik legfur-
csább dolog, amit itt láttam az volt, 
hogy a házak ablakán nincs függöny. 
Ez annyira zavaró volt számomra, 
mert én ilyet soha nem tudtam volna 
elképzelni. Ez azt is mutatja, hogy 
ezeknek az embereknek nincsen 
semmi rejtegetnivalójuk, ha mész az 
utcán, az ablakból belátsz a konyhá-
ig, hogy a család együtt vacsorázik. 
Őket ez nem zavarja.

 Mi hiányzik legjobban itthonról?
Amennyi dolog hiányzott az ele-

jén, a megszokott tárgyak és embe-

rek körülöttem, mostanra viszont 
olyannyira leszűkült, ami tényleg 
csak a legfontosabbaknak mondható. 
Hiányzik az otthon, ahol az elmúlt 
20 évet töltöttem, azok a barátok, 
akikkel tűzön-vízen keresztülmen-
tünk, és a családom, akik támogattak 
abban, hogy ideáig eljussak. Bánt 
az, hogy már semmi nem lesz olyan, 
mint régen. Ebbe belenyugodtam 
már, nem lehet a múlt miatt sirán-
kozni, meg kell az embernek ráznia 
magát, és nyitni a jövő felé.

- Az eddig megélt dániai egy 
év után mi lenne az üzeneted a 
nyárlőrinci fiatalok számára?

- Ha valamiben örömödet leled, 
ne hagyd abba azért, mert más feles-
legesnek tartja! Attól, hogy valami 
új és eddig ismeretlen, az nem jelenti 
azt, hogy rossz. Nem tudhatod, hol 
lyukadsz ki a végén, de ha most nem 
teszel érte, húsz év múlva fogod 
megbánni, de cefetül.

Sz. G.
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Gyengén kezdték a labdarúgók a bajnokságot
Augusztus 17-én kezdődött az új 

labdarúgó bajnokság. Nyárlőrinc csa-
pata a régi edzővel, Bende Józseffel 
vágott neki az idénynek. A szakembert 
kérdeztük a felkészülésről és arról, érté-
kelje az eddig lejátszott két mérkőzést.

Július 8-án kezdtük a felkészülést, 
a bajnokság megkezdéséig négy edző-
mérkőzést játszottunk. Csépával két-
szer találkoztunk, az egyik mérkőzést 
itthon, a másikat idegenben játszot-
tuk. Ezen kívül Törtel és Kerekegyháza 
volt még az ellenfelünk. A felkészülési 
mérkőzéseken próbáltuk azokat a játé-
kosokat tesztelni, akik hozzánk érkez-
tek. Elsősorban középpályások jöttek. 
Ez nem tudatos választás volt, hanem 
ők jelentkeztek. Persze kellett a frissí-
tés, hogy megfelelő létszámú legyen a 
keret. Így került hozzánk Nagysolymási 
András Orgoványról, Kulcsár Gábor, 
aki ugyan helyi, de a KTE korosztályos 
csapatában játszott, és mindössze 17 
éves. Ozsbáth Bence Nagykőrösön ját-
szott, Keneski Igor külföldön dolgozott 
és ott is focizott. Csak most jött meg 
a játékengedélye, ezért nem szerepelt 
eddig a csapatban. Egy kapust igazol-
tunk, Mihályka Pétert a KLC-ből. Ő 
Pesten dolgozik, edzésre nem tud járni, 
de biztonságként leigazoltuk. Hajagos 
Csaba és Kocsis Béla is rendelkezésre 
áll, de folyamatosan bajnoki mérkőzé-
seken ők nem védtek. Nem tudjuk, hogy 
mire képesek versenyhelyzetben. Varga 
Ottó és Forgó János Tiszakécskére távo-
zott, valamint Balogh Béla is elment. 
Varga és Forgó távozást tudtuk, hogy 
meg fogjuk érezni, és ez így is lett. A 
kapus kérdést egyelőre nehezen oldjuk 
meg. Forgó Jani játéka azért hiányzik, 
mert az egyetlen ballábas játékosunk 
volt, és mivel most nincs ballábas lab-
darúgónk, nagyon felborította a takti-
kai elképzeléseinket, főleg pontrúgá-
soknál. A felkészülési mérkőzésekről 
csak annyit, hogy tompaságot és egyéni 
hibákat tapasztaltam. Kapus poszton is 
akadtak hibák, ami várható volt. A belső 
hármas védők nem dolgoztak össz-
hangban, sok egyéni és helyezkedési 
hibát vétettek, amiből gólokat kaptunk. 
Középpályán sem volt olyan szerve-
zettség, mint korábban, elől pedig nem 
voltunk veszélyesek kapura. Ennek az 
eredménye lett az a folytatásban, hogy 

az első bajnoki mérkőzésen 
már visszakaptam azt, amit 
a felkészülési mérkőzéseken. 
Lajosmizsén az első félidő-
ben még megfelelően játszot-
tunk, a második játékrészben, 
tíz emberrel szemben gyenge 
játékot produkált a csapat. 
Hátul nem tudtuk megol-
dani a feladatot, a közép-
pályások nem szervezték a 
játékot, nem tudtunk felérni 
a támadásokhoz, és telje-
sen veszélytelenek voltunk 
a kapura. Ettől függetlenül 
még is volt három száz szá-
zalékos ziccerünk, amit kép-
telenek voltunk értékesíteni. 
Az ellenfelünknek is volt két 
lehetősége, amelyek szintén 
kimaradtak. Így alakult ki az 
1-1-es végeredmény, amivel 
nem voltam megelégedve, 
főleg a második félidőben 
nyújtott teljesítménnyel. Ezt 
követően arról beszélgettünk, hogy az 
előkészületi mérkőzések és a bajno-
ki találkozó is adott egy hű tükröt 
arról, ami azt sugallta, mintha jóllakott 
lenne a társaság. Ezen változtatni kell, 
a Kiskunfélegyházi HTK II. csapata 
ellen. A fiúk mindent megpróbáltak, 
ezzel nem volt probléma, csak változat-
lanul ugyan azok a hibák előjöttek, mint 
a Lajosmizse és a négy felkészülési 
mérkőzéseken. Változatlanul bizonyta-
lanság volt hátul, olyan gólt kaptunk, 
amit tíz éves korosztályban játszó gye-
rekek nem kapnak. Mivel gólképtelenek 
vagyunk, mert Lajosmizsén is tizen-
egyesből rúgtuk a gólt, hiába támadtunk, 
meddők voltak ezek a próbálkozások. 
Helyzeteket alig tudtunk kialakítani. Az 
alapemberek, akik támadás előkészíté-
sével és befejezésével voltak megbízva, 
formán kívül játszottak. Ezt természe-
tesen megérezte a csapat. Nagyon bera-
gadtunk a rajtnál, ugyan úgy, mint az 
előző bajnokságban. Nincs más megol-
dás, mint saját magunknak kell a kátyú-
ban rekedt szekeret kirángatni. Újabb 
feladat van, hogy jobban ráhangolód-
junk a következő mérkőzésre, amikor is 
a Kiskunfélegyházi Vasutas otthonába 
megyünk. Utána viszont szabadnaposak 
leszünk. Jó lenne azt az egy hetet úgy 

átdolgozni, hogy kellő önbizalmunk 
legyen. Ezért is fontos a vasutas elleni 
találkozó. Bízom a csapatban. A fiúk is 
látják a problémákat, mindent elköve-
tünk annak érdekében, hogy a tervünk 
sikerüljön. Remélem, hogy sikerül majd 
elkapni a saját ritmusunkat, azt, aho-
gyan a tavasszal is játszottunk. Nem 
kellemes ilyen rajt után újabb feladattal 
készülni, mert az erőnket át kell csopor-
tosítani, a lelki felkészítésre. 

Az új játékosokról csak annyit, hogy 
a kapuban Mihályka Peti nagyon ritkán 
fog jönni, csak akkor, ha szükséges 
a segítség. Most úgy oldottam meg, 
hogy az első három fordulóban mind a 
három kapus kap egy-egy lehetőséget, 
és aki jobb lesz, azt fogom erőltetni. 
Az érkezők közül Kulcsár a jövő embe-
re, Nagysolymosi, Ozsbáth és Keneski 
igazából középpályások, de nincs meg 
bennük a szervezettség, a labdaszerzési 
reakció, éppen ezért javulni kell nekik. 
Hozzáteszem, hogy nem nekik kell 
azonnal megváltani a világot, de be kell 
épülniük a csapatba. Ismétlem önma-
gamat, hogy a tavalyi alapemberek ját-
szanak formán kívül. Biztos vagyok 
abban, hogy az új játékosok segíteni 
fogják majd őket, és a későbbiek folya-
mán jobb teljesítményre leszünk majd 
képesek.
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kedves szülők!

TANéVNYiTÓ üNNEpélY:
2014. szeptember 1-je 8 óra - művelődési Ház

Gyülekező az iskolában ¾ 8-kor, ünneplő ruhában!!! Ez egyben az első tanítási nap is 
(csere ruhát lehet hozni), tolltartója, jegyzetfüzete, tornafelszerelése mindenkinek legyen! 
Az ingyen tankönyvesek iskolatáskát is hozzanak, mivel aznap kapják meg a tankönyvei-
ket! Az 1. osztályosok az óvoda tornaszobájában gyülekezzenek ¾ 8-kor!
Az 1. osztályosok szüleinek 2014. szept. 1-jén 16 órakor szülői értekezletet tart Tóthné 
Nagy ilona osztályfőnök. (T: 30/621-76-13)
Az 5.a és 5.b osztályosok az iskolában gyülekeznek 7.30-kor és innen mennek át az osz-
tályfőnökkel az óvodába, ők kísérik át az első osztályosokat az évnyitóra.
Tankönyvosztás:  kizárólag szülő vagy gondviselő veheti át.
ingyeneseknek: 2014. 08. 26. /kedd/ 8.00 – 16.00  óráig
Az ingyenességre jogosító dokumentumot  szükséges bemutatni!
Sajnos haza  nem vihetik  a könyveket, mivel azokat be kell leltározni az iskolának.  Az 
első tanítási napon fogják megkapni a gyerekek.
Fizetősöknek: 2014. 08. 27. /szerda/  8.00 – 16.00 óráig.
A tankönyvek árának befizetését igazoló csekket szükséges bemutatni!
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Anyakönyvi hírek
Akik házasságot kötöttek: Tóth Rozália és Horváth 
Sándor.
Akiket nagyon vártunk: Váczi Gergely István 
(anyja neve: Kocsis Gizella Enikő), Bódia István 
(Simon Tünde).
Akiket elveszítettünk: Nagy Lászlóné Bozsik Mária 
(1936),  Fodor László (1950), Kraszuják Csaba 
(1956), Varga Józsefné Darányi Matild Erzsébet 
(1931). 

nyárlŐrinci HÍRMONDÓ
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának közéleti lapja

Megjelenik minden hónapban
Felelős kiadó: Pénzváltó István

Felelős szerkesztő: Szentirmay Tamás
A szerkesztőség tagjai: Kiss Györgyné, Nyúl Zsuzsanna,

Felföldi Zoltánné
"Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 163/583/1/2007.

nyilvántartási száma alatt szerepel."
Készült a tiszakécskei Kécske Nyomda Kft. nyomdájában

Felelős vezető: Tóth Géza

Ingyenes hirdetési szelvény
Hirdetés szövege: ________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Apróhirdetések leadhatók az általános iskola gondnoki iro
dájában hétfőtől péntekig munkaidőben. A hirdetések szö
vegét hirdetőinktől készen kapjuk. Az abban foglaltakért a 
kiadó semmilyen anyagi,  jogi felelõsséget nem vállal. Kéz
iratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Csak 
hirdetési szelvényen leadott hirdetéseket fogadunk el.

KÖZÉrDEKŰ TElEFOnSZáMOK
Polgármesteri hivatal: 343-013, 343-019, 589-001, 
589-019
Művelődési ház: 343-076, 589-009
Orvosok: dr. Kuczka Judit 06-20/453-4451, 343-121
Kehely Gyógyszertár, telefonszám: 76/342-517
Tűzoltóság Kecskemét: 502-810
Segélyhívó: 105
Rendőrség Kecskemét: 484-684
Segélyhívó: 107
Körzeti megbízott: Koós István 06-70/368-4397
Mentők Kecskemét: 486-511, 478-119
Segélyhívó: 104
Polgárőrség, Kiss Ferenc: 06-30/621-7600
Gyermek jóléti szolgálat és családsegítő
Horváthné Dékány Judit: 343-590, 06-30/262-7486
Védőnő, Túri Istvánné: 06-30/563-4441
Fogorvos: dr. Németh László 449-279
Jogosult állatorvos: Dr. Pitti Lajos 06-30/925-4249
Hatósági állatorvos: Dr. Tóth Dezső 06-70/436-1368

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 családias környezetet és nem 
"tömeg-könyvelőirodát" keres.

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

A Kécske Nyomda Kft. rövid átfutási
idővel vállalja szórólapok, plakátok,

egyéb kiadványok készítését.
Tiszakécske, Béke u. 102.

Tel./Fax: 06-76/441-519, Tel.: 06-20/3987-180
E-mail: kecskenyomda@gmail.com

GYászHÍr
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Csernák ilona
kecskeméti – volt nyárlőrinci lakos

– 2014. július 20-án, életének
56. évében elhunyt. Végakarata szerint
szűk családi körben hamvasztás utáni

búcsúztatása megtörtént
a Kecskeméti Köztemetőben.

a gyászoló család


