
A vérAdókAt köszöntötték

A hagyományokhoz híven ezúttal is 
a véradás után következő napon véradó-
estet tartottak a községben, pontosab-
ban a művelődési ház nagytermében. 
Az érkezőket terített asztal fogadta, 
amelyen sós sütemények is voltak.

A megjelenteket Nyúl Jánosné 
nyugalmazott védőnő köszöntötte. 
Beszédében elmondta, hogy tisztelet 
övezi a véradókat, akik önzetlenül segí-
tenek embertársaikon. Az elmúlt évek-
ben egyre nagyobb igény van a vérre. Ez 
pedig arra ösztönöz mindenkit, hogy aki 
csak teheti, adjon vért. Áldozatkészégre 

ugyanis szükség van. A Vöröskereszt 
egyik feladata az, hogy véradást szer-
vezzen. Ha egymásra figyelünk, az már 
bizonyos segítséget is jelent azoknak, 
akiknek szüksége van rá. Marika néni 
úgy vélte, hogy akik elmentek a véradó-
estre, azok a Vöröskeresztes eszmével 
egyetértenek. Nyárlőrincre ez a korábbi 
években is jellemző volt, és szerencsére 
most sincs ez másként. Akik önzetlenül 
segítenek másokon, nem tudják azt, 
hogy kinek adják vérüket, de azok sem 
tudják, akik kapják. Éppen ezért külön-
leges és nemes gesztus az, ha vala-

ki másokon ismeretlenül is így próbál 
segíteni. Egy szál virággal, emléklappal 
és egy bögrével köszöntötték azokat, 
akik kerekszámú véradók. Pénzváltó 
István polgármester, és Zayzon Jenőné 
jegyző adta át az elismeréseket a tíz-
szeres véradó Káldi Hajagos Tibornak, 
Csernák József húszszoros, Váczi 
Terézia és Varga Imre László harminc-
szoros, Szikora Róbert ötvenszeres 
véradónak. Nyúl Jánosné köszönetét 
fejezte ki mindazoknak, akik segítséget 
nyújtottak abban, hogy a véradóest lét-
rejöhetett. Folytatás a 3. oldalon
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A testületi ülésről jelentjük
Felszámolás alatt a temető volt 

üzemeltetője
Névtelen feljelentés érkezett az ön-

kormányzathoz, hogy a T.J.K. Temetke-
zési Kft. – akivel az önkormányzatnak 
szerződése van a temető üzemeltetésé-
re és a kegyeleti közszolgáltatás ellá-
tására – felszámolás alatt van. Zayzon 
Jenőné jegyző ezzel kapcsolatban tájé-
koztatást kért a járási hivataltól, mivel 
a temető fenntartásával és üzemelteté-
sével összefüggő feladatok ellátását ez 
a hatóság ellenőrzi.  A hivatalos tájé-
koztató szerint a T.J.K. Temetkezési 
Kft-nek kiadott temetkezési szolgálta-
tási tevékenység végzésére vonatkozó 
engedélyt a Tiszakécskei Járási Hivatal 
2014. október 8-án visszavonta, mert 
adó- és járulékfizetési kötelezettségé-
nek nem tett eleget. A kormányrende-
letben meghatározott mértékű vagyoni 
biztosítékkal folyamatosan nem ren-
delkezett, így az engedély kiadásának 
feltételei már nem állnak fenn, fel-
számolás alatt van. A működési en-
gedély visszavonása azt jelenti, hogy 
temető üzemeltetéssel kapcsolatos 
tevékenységet nem végezhet, így az 
önkormányzatnak megszűnik a céggel 
kötött megállapodása. A működési en-
gedély visszavonása azt jelenti, hogy 
jelenleg nincs aki temetést végezzen 
Nyárlőrincen. Zayzon Jenőné jegyző 
elmondta, hogy keresni kellene egy 
vállalkozót, és ideiglenesen megbízni – 
a pályázati lejárás sikeres befejezéséig 
– a kegyeleti közszolgáltatási feladatok 
ellátásával. Hozzátette, hogy Kengyel 
József – a T.J.K. Kft. tulajdonosának, 
Ficsor Teréziának az élettársa – enge-
délyt kapott temetkezési tevékenység 
ellátására, ideiglenesen vele is köthető 
kegyeleti közszolgáltatási szerződés. 
Nyárlőrincen korábban Tóth László 
végezte a kegyeleti közszolgáltatá-
si feladatokat, aki jelenleg a Dynaber 
Globál Kft. tagja. A képviselő-testület-
nek kell dönteni, hogy kivel kíván ide-
iglenesen megbízási szerződést kötni. 
Az önkormányzatnak pénz visszafize-
tési kötelezettsége a szerződés felbon-
tásával nem jár, miután nem az önkor-
mányzat hibájából történt a szerződés 
megszűnése. A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy a temető fenntartására 

kiírt pályázat eredményes lezárásáig, 
ideiglenesen a Dynaber Globál Kft-t 
bízza meg a temető fenntartásával és a 
kegyeleti közszolgáltatással kapcsola-
tos feladatok ellátásával. 

Nem javasolták az út eladását
Tóbi István a Robusta Kft. ügy-

vezetője újabb kérelemmel fordult az 
önkormányzat felé, településszerkezeti 
terv és a helyi építési szabályzat mó-
dosítása kapcsán. A képviselő-testület 
egy évvel ezelőtti határozatában a te-
lepülésszerkezeti terv és a helyi építési 
szabályzat Robusta Kft kérelmére tör-
ténő módosításáról hozott elvi döntést. 
Az első körös egyeztetés eredményéről 
a képviselő-testület 2014. márciusi 
ülésén kapott tájékoztatást. A Robusta 
Kft. azt szeretné, hogy a nyárjasi vas-
útállomásnál lévő telephelyénél három 
helyrajzi számú területet összevonná-
nak. Ebbe azonban beleesik egy a kis-
kunfélegyházi határból érkező földút 
is, ami kimegy a 44-es főútig. A szóban 
forgó utat megnézték, elég elhagyatott, 
nem nagyon használják. Azt is megnéz-
ték, hogy az út eladása estén az állomás 
minden oldalról megközelíthető lesz-e, 
ha a telkek összevonásra kerülnek. A 
problémát az jelenti, hogy az Erdőgaz-
daság csak a kezelője a területnek, a tu-
lajdonos a Magyar Állam. A környező 
utak rossz állapota miatt sok alkalom-
mal csak ezt az utat tudták, tudják ter-
ményszállításra használni. Felvetődött 
az, hogy lehet-e valamilyen más utat 
találni, ahol a kijárás megoldott lenne. 
Elhangzott az is, hogy amennyiben ezt 
az utat az önkormányzat eladja, ren-
geteg procedúrával és fizetési kötele-
zettséggel fog járni, mire egy új utat ki 
tudnak alakítani. A település érdekeit 
figyelembe véve, a képviselő-testület 
nem javasolta az út eladását. 

Nem lesz adóemelés
a következő évben

Az önkormányzat költségvetése a 
következő évben csökkenni fog. Ezt 
a csökkenést valahogyan kompen-
zálni kellene, például adóemeléssel. 
Az eddig bevezetésre került adóne-
mek mértéke, még a felét sem érik el 
annak, amit ki lehetne vetni. A kive-
tett építményadó mértéke 560 Ft/m2, 
míg a kivethető lenne 1.821 Ft/m2, a 

kommunális adónál a kivetés összege 
18.000,- Ft/adótárgy, a kivetés felső ha-
tára pedig 28.624 Ft/adótárgy. Zayzon 
Jenőné jegyző elmondta, hogy 2015-től 
a lakosság egyénileg köt szerződést a 
Városgazdasági Kft-vel és fizeti a sze-
métszállítási díjat. A kommunális adó 
mértéke – mint ahogyan korábban szó 
volt róla – csökkentésre kerül. A sze-
métszállításnál a 70 éven felüli egyedül 
élő személyeknél, aki 60 l-es edénnyel 
rendelkezik a szemétszállítási díjat az 
önkormányzatnak kell felvállalni, tehát 
ez is kiesést jelent a költségvetésből. A 
polgármesterrel egyeztetve javasol-
ta az építményadó 560 Ft/m2-ről 620 
Ft/m2-re történő megemelését. Vas Il-
dikó szerint az adó emelésével óvato-
san kell bánni, és később kellene dön-
teni.  Zayzon Jenőné elmondta, hogy 
az adóemeléssel kapcsolatos rendelet 
módosítását november 30-ig ki kell 
hirdetni. Pénzváltó István hozzátette, 
hogy amennyiben most nem emelnek 
adót, 2015. évközben már nem lesz le-
hetőség az emelésre, akkor sem, ha hi-
ányzik pénz a költségvetésből. A kép-
viselők véleménye megoszlott az adó 
emelésével kapcsolatban. A többség 
azonban úgy döntött, hogy nem támo-
gatják, hogy az építményadó mértéke 
560 Ft/m2-ről 620 Ft/m2-re emelked-
jen.

Eltűnhet a betontörmelék
Régi problémát jelent a zártkert-

ben Skoperda András területén lévő 
betontörmelék. Amennyiben meg le-
hetne oldani, hogy a törmelék elszál-
lításra kerüljön, a rosszabb állapotban 
lévő földutakat lehetne vele javítani. A 
kerékpárutat építő Mega-Sped Kft-től 
kérnek árajánlatot a törmelék bezúzá-
sára. A képviselő-testület hozzájárult 
ahhoz, hogy a polgármester tárgyalá-
sokat folytasson az üggyel kapcsolat-
ban.
Varga Imre végzi a hó eltakarítását

A hó eltakarítását és a síkosság men-
tesítését az elmúlt időszakban Varga 
Imre vállalkozó végezte. Az ő dolgozói 
nagyon jól ismerik a külterületi utakat, 
mindenhova eltalálnak és jól végezték 
eddig is a munkájukat. A testület úgy 
döntött, a hó eltakarítását továbbra is 
Varga Imre vállalkozó fogja végezni.
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Egy véradó három ember életét menti meg
Évente két alkalommal lehet vért 

adni Nyárlőrincen. Egyszer tavasszal 
egyszer pedig az év vége felé. Ezúttal 
december elsején jelentkezhettek azok, 
akik segíteni akartak embertársaikon.

A 60-as évek közepén még jártuk 
a tanyavilágot, hogy jelentkezzenek 
az emberek véradásra – mondta Nyúl 
Jánosné nyugdíjas védőnő. Elmond-
tuk, hogy miért fontos, miért van szük-
ség a vérre. Azóta szinte minden évbe 
szerveztünk véradást a faluban. Eleinte 
évente csak egy alkalommal, de akkor 
előfordult olyan is, hogy százhúszan is 
eljöttek. Egy idő óta évente két alka-
lommal van rá lehetőség, de már a felé-
re csökkent az aktivisták száma. Sokat 
jelentett régebben, hogy az üzemekből 
eljöhettek a dolgozók és még szabadsá-
got is kaptak érte. 

Most már profit orientáltak a mun-
kahelyek és nem engedik el a dolgo-
zókat vért adni – veszi át a szót Sajtos 
Miklósné Kecskemét és térségének vér-
adásszervezője. A véradás csak másod-
lagos. A legtöbb ember A-s vércsoport-
ba tartozik, ők 42 százalékot tesznek ki. 
Utána következik a 0-s 32 százalékkal, 
a B-s 18, az AB-s pedig 8 százalékkal. 
Vérre mindig szükség van. Sajnos, aho-
gyan csökken a népesség, úgy a véradók 
száma is csökken, mert ők is kiöregsze-
nek, a fiatalok pedig kevesebben jönnek. 
Az emberek nagy többsége úgy gondol-
ja, hogy a vér olyan, mint a gyógyszer. 
Bemegyek a gyógyszertárba és veszek 

olyat, amilyen kell, vagy bemegyek a 
kórházba és megkapom a vért. A vért 
azonban nem lehet elkészíteni, legyárta-
ni. Csak akkor van, ha egyik ember ad a 
másoknak. Sokan erre nem gondolnak, 
csak akkor jönnek rá, milyen fontos a 
vér, ha érintetté válnak. A rendszeres 
véradó 65, a többiek 63 éves korig adhat-
nak vért. Leghamarabb 18 éves korban 
lehet adni, akinek a testsúlya elérte az 
ötven kilót. A jelentkezőknek egészség-
ügyi lapot kell kitölteni, majd labor és 
orvosi vizsgálat következik. Ezek után 
az orvos dönti el azt, hogy a jelentkező 
adhat-e vért, vagy nem. Ilyenkor kide-
rülhet az is, hogy ha valaki vérszegény, 
bár eddig nem tudott róla. A férfiaknak 
különösképpen, de minden egészséges 

embernek jót tesz a véradás. A levett vér 
után a vérsejtek pótlódnak, frissebbek 
lesznek, jobb az oxigén felvétel, ezáltal 
jobb a keringés, és véradás után sokkal 
jobban érzik magukat az emberek. Egy 
véradó három ember életét menti meg 
egy véradással. Nincs ennél jobb karita-
tív dolog – mondta Sajtos Miklósné. 

A véradás teljesen önkéntes. Min-
denki saját maga dönti el, hogy ad 
vért, vagy nem. Nyárlőrincen ezúttal 
huszonhatan tartották oda a karjukat, 
hogy segítsenek embertársaikon. Közü-
lük voltak olyanok, akik először éltek 
ezzel a lehetőséggel. Sokan talán nem 
tudják, e a véradás nem olyan, mint a 
vérvétel. Míg vérvétel előtt nem szabad 
enni, véradás előtt kötelező.

A véradókat köszöntötték
Folytatás az 1. oldalról.

A köszöntés és az elismerés után 
a szokásoknak megfelelően egy szín-
darabot láthattak a jelenlévők. Ez 
is hozzátartozik már a nyárlőrinci 
ünnepséghez. Ezúttal Molnár Ferenc: 
Testőr című vidám jelenetét mutatták 
be, amely a XX. század elején íródott. 
A nőnek mindig igaza van. Ebből 
építkezett a darab. A szerelemről 
szólt, parodizálva egyik buktatóját, a 
féltékenységet. A műben roppant fur-
fangosan zajlottak az események és 
vitték előre a cselekményt, amelynek 
a végén mondták ki, hogy a nőnek 
mindig igaza van. A Nyúl Jánosné 

által rendezett darab több alkalom-
mal is mosolyra és tapsra ragadtatta 
a nézőket. A szereplők nem amatőr 
szintén játszottak, hanem profikat 
meghazudtolóan. Jó volt látni, hogy 
mennyire bele tudták élni magukat 
a feladatukba. A nézők azt gondol-
hatták, hogy igazi színészek játsza-
nak. Persze ismertek mindenki, így 
még nagyobb élvezettel tudták nézni 
az előadást. A szereposztás a követ-
kező volt, színész: Kovács Sándor, 
színésznő: Golovicsné Oláh Ágota, 
kritikus: Tóth István, mama: Németh 
Mihályné, Erzsi: Golovics Lilla, 
hitelező: Faragó Mihály. Az elő-

adás végén hatalmas tapssal köszön-
ték meg a nézők, a több mint egy 
órás szórakozást. Pénzváltó István 
polgármester virágokat adott át a 
„művésznőknek”, a „művészeknek” 
pedig apró ajándékot nyújtott át Nyúl 
Jánosné. Pénzváltó István megkö-
szönte Marika néni odaadó és lelkes 
munkáját, amit már évtizedek óta tesz 
a nyárlőrinci közösség érdekében. 

Ezt követően a támogatók és segí-
tők jóvoltából gulyáslevest és pala-
csintát szolgáltak fel vacsorára. Több 
mint hatszáz palacsintát sütöttek, ami-
ből mindenki kapott lekvárosat, kaka-
ósat és túrósat.
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Meggyújtották
az első adventi

gyertyát

Hosszú évek hagyományát 
követve idén is összegyűlt 
Nyárlőrinc apraja és nagyja, 
hogy november 30-án közö-
sen gyújtsák meg a falu adventi 
koszorúján az első gyertyát. 

Az esős-csöpörgős idő ellenére 
sokan elmentek az óvoda előtti 
parkba, ahol már állt a Betlehem, 
és az ünnepi kivilágítás fényei is 
felgyulladtak. 

Pénzváltó István polgármes-
ter köszöntője után Kókai Géza 
református tiszteletes mondta 
el ünnepi gondolatait, majd a 
közös énekszó mellett fellobbant 
az első gyertya lángja. Ezután 
Oscar Wilde: A boldog herceg 
című meséje hangzott el Almási 
Barbara óvónő tolmácsolásában. 
Az este lezárásaként forralt bort, 
forró teát és sült tököt kínáltak 
a nyugdíjasklub tagjai a fázósan 
toporgó, de kedélyesen beszélge-
tő falusiaknak.

Meghallani és érteni Jézus üzenetét

Advent második vasárnapján 17 órakor 
kezdődött a program.
A református gyülekezet énekeivel és 
Kókai Géza lelkész szavaival nyitotta meg 
az alkalmat. A lelkész úr a következő tör-
ténetet hozta az elmélkedés alapjául:

 Az álláskérelmező
Akkoriban, amikor még a távíró volt a 
leggyorsabb távközlési eszköz, egy fiatal-
ember munkára jelentkezett, mint morze-
kód-operátor.
Az újságban talált egy hirdetést, és jelent-
kezett a megjelölt címen. Amikor megér-
kezett, egy nagy, mozgalmas irodába lé-
pett, amit nagy zaj, csattogás töltött be, és 
kivehető volt a telegráf hangja is a háttér-
ben. A recepciós ablakon egy felirat utasí-
totta az álláskérelmezőket, hogy töltsenek 
ki egy formanyomtatványt, és várjanak, 
amíg beszólítják őket a belső irodába. A 
fiatalember kitöltötte az űrlapot, és leült a 
már ott várakozó hét jelentkező mellé. Pár 
perc múlva felállt, odasétált a belső iro-
da ajtajához, és bement. Természetesen a 
többi várakozó felkapta a fejét, és csodál-
kozva nézte, mi történik. Arról diskuráltak 
egymás közt, hogy nem hallották, hogy 
bármelyiküket is szólították volna. Való-
színűnek tartották, hogy az a fiatalember, 
aki bement az irodába, hibát követett el, és 
ki fogják zárni.
Ám e helyett pár perc múlva a munkaadó 
kísérte ki a fiatalembert az irodából, és így 
szólt a többi jelentkezőhöz:
-     Uraim, nagyon köszönöm, hogy ide-
fáradtak, de az állás éppen most lett be-
töltve.
A többi jelentkező zúgolódni kezdett, 
majd egyikük felszólalt: - Egy pillanat! 
Ezt nem értem. Ő jött utolsónak közülünk, 

és mi még csak lehetőséget sem kaptunk 
az elbeszélgetésre. Mégis ő kapta meg az 
állást. Ez nem tisztességes!
A munkáltató így válaszolt: - Sajnálom, 
de amíg itt ültek és várakoztak, a telegráf 
Morse-jelekkel mindvégig a következő 
üzenetet kopogta: „Ha érti ezt az üzenetet, 
jöjjön be. Az állás az öné." Önök közül 
senki nem hallotta vagy nem értette meg 
az üzenetet. Ez a fiatalember megértette. 
Övé az állás.
Mi egy olyan világban élünk, amely csupa 
nyüzsgés és csattogás - mint a történetbeli 
iroda. Az emberek figyelme le van kötve, 
így képtelenek meghallani Isten csen-
des, szelíd hangját, ahogy szól hozzánk 
a teremtett világ, a Szentírás vagy Jézus 
Krisztus élete és munkája által. Rá vagy-
e hangolva Isten hangjára? Meghallod-e, 
amikor beszél hozzád? 
Aki hallja és érti, az üzenetet jöjjön a bet-
lehemi jászolhoz - ez volt a lelkész úr ta-
nítása.  
Ezután a gyerekek műsorszámai követ-
keztek: Almási Lenke: A szeretet ünnepén 
című verset mondta el, Varga Nikolett: 
Pásztorok, pásztorok dalt énekelte,
Rimóczi Hédi: Betlehemi királyok című 
verset szavalta, Polyák Dóra a Csordapász-
torokról énekelt, Varga Laura, Hatvanyi 
József és Fekete Edina pedig karácsonyi 
dalokat citeráztak.
A nyugdíjas klub tagjai és mások is fi-
nom dióval és szárított gyümölcsökkel 
készült karácsonyi süteményekkel kínál-
ták a jelenlévőket. Tea és forralt bor is 
volt mellé. A szitáló eső ellenére sokan 
elmenteek. Barátságos ünnepváró volt a 
hangulat.

Ny.Zs.
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Karácsonyra készítették a díszeket
Karácsonyi kézműves foglalko-

zást tartottak november 29-én az ál-
talános iskolában, az intézmény, az 
Integrált Közösségi és Szolgáltató 
Tér szervezésében, az önkormány-
zat támogatásával. A gyerekek több 
mint három óra alatt készíthettek: 
adventi koszorút, ajtódíszt fenyőből 
és száraz virágokból, karácsonyi ké-
peslapokat, papírcsillagokat, színes 
muffin sütő papírból angyalkákat. 
Üvegmatricákat lehetett festeni kará-
csonyi motívumokkal, cserépcsengőt 
készíteni, színes fonalakból Mikulás 
sapkát, fehér tortaalátét papírból ha-
vas fenyőfát és sablonok után színes 
kartonokból ablakdíszeket kivágni.  
A kézműves foglalkozáson ott volt és 
segített az iskola tantestülete, valamint 
a könyvtár dolgozói. Gyerekekkel és 

szülőkkel együtt mintegy százan vet-
tek részt a foglakozáson. Az elkészí-

tett díszeket, tárgyakat természetesen 
mindenki hazavihette.

December 14-én, vasárnap 17 óra-
kor ismét a betlehemi jászol köré 
gyűlt a község lakossága. Az óvónők 
karácsonyi énekekkel nyitották meg 
az alkalmat. Ágoston atya beszédében 
Keresztelő Szent János útkészítő 
munkáját említette.

„S ő bejárta a Jordán egész 
környékét, hirdette a bűnbánat kereszt-
ségét a bűnök bocsánatára, ahogy meg 
van írva Izajás próféta beszédeinek 
könyvében: A pusztába kiáltónak a 
szava: Készítsétek az Úr útját, egy-
engessétek ösvényeit! A völgyeket 
töltsétek fel, a hegyeket, halmokat 
hordjátok el, ami görbe, legyen egye-
nessé, a göröngyös változzék sima 
úttá, és minden test meglátja az Isten 
üdvösségét.”

Amint Keresztelő János a 
megérkező Messiásra irányítot-
ta az emberek figyelmét, úgy most 
körülöttünk a lehullott levelek, az 
elcsendesedett természet, a város 
ünnepi fényei, az előkészületek lázas 
sürgés-forgása, mind a megszülető 
Messiásra figyelmeztetnek bennün-
ket. Csendesítsük és üresítsük meg 
tehát szívünket, hogy ott benn is meg-
születhessen Jézus. Advent harmadik 

vasárnapján a bűnbánat gyertyájának 
lángját gyújtjuk, és mindenki, aki még 
nem tette, aki még nem tehette eddig, 
van még hátra egy kevés idő, csend-
esedjék el és üresítse meg szívét az Úr 
érkezése előtt – mondta Ágoston atya. 
Palotás Endre és Takács András a kec-
skeméti Barátok Együttes tagjai karác-

sonyi dalok éneklésével és zenéjükkel 
színesítették és tették ünnepélyessé a 
hangulatot. Advent harmadik vasár-
napját a helybensült gesztenye varáz-
solta még emlékezetesebbé, melynek 
finom illata mindvégig körbelengte a 
jelenlévőket.

Ny.Zs.

Fellobbant a rózsaszín gyertya lángja
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Az ablakon, majd az ajtón kopogott a télapó

Az óvodába már december 5-én dél-
előtt megérkezett a télapó. A nagycsopor-
tosok már nagyon várták, míg a kisebbek 
kíváncsian kémlelték az ajtót, hogy mikor 
fog betoppanni.

Kopogtatott is az ablakon, majd pedig 

az ajtón. A Maci csoportot látogatta meg 
először, ott voltak ugyanis a legkisebbek. 
Szerencsére az óvó nénik jól felkészítet-
ték a kicsiket és senki sem sírt a nagysza-
kállú láttán. Kis műsort is bemutattak, az 
életkoruknak megfelelőt. Természetesen 

a Mikulás megdicsérte őket. A csomag-
osztásnál mindenkiről mondott néhány 
mondatot, ahogyan az már évtizedek óta 
megszokott ebben az intézményben. Min-
den kisgyerek kapott csomagot, de még 
az óvó nénik, a dajka néni és a konyhás 
nénik is. Ezt követően a Nyuszi csoportba 
látogatott el. Ők már középső csoportosok 
és sokkal bátrabban viselkedtek a Miku-
lás előtt. Énekeltek, szavaltak, megmutat-
ták, hogy mit tanultak. Ott sem maradt el 
a csomagosztás. A Katica csoportba már 
nagycsoportosok járnak. Közülük volt 
olyan kisgyerek, aki már az ajtó nyitása-
kor odaszaladt a Mikuláshoz és átölelte. 
Utána természetesen mindenki leült a he-
lyére és következett az ének, a tánc és a 
szavalat. Akadtak olyan óvodások, akik 
saját készítésű rajzot adtak a télapónak. 
Sőt, előtte való nap az óvó nénikkel közö-
sen süteményt is sütöttek, amivel megkí-
nálták a nagyszakállút. Abban a csoport-
ban is kapott mindenki csomagot, és a 
felnőttek sem mentek haza üres kézzel. A 
télapó megígérte, hogy jövőre is ellátogat 
az óvodába.

sófAlAt kAptAk A csoportszobák
December 11-én az óvodában a 

Smallwheel Kft. kivitelezésében a 
„Bestlifepro – Az egészség receptje” 
program keretében elkészült mindhárom 
csoportszobába saját sófala. 

A szülői munkaközösség és az óvoda 
együttműködésének köszönhetően óvo-
dánk ezzel a kiváló lehetőséggel járulhat 
hozzá az intézményünkbe járó gyermekek 
egészségmegőrzéséhez, a légúti betegsé-
gek megelőzéséhez, illetve egyes betegsé-
gek gyorsabb gyógyulásához.

Sófal parajdi kősóból készül, hima-
lájai sótégla prizmákkal. A kialakítás 
alapja a rácsos szerkezetű, parajdi sófal. 
A sótömbök közé himalájai sótéglából 
prizmákat helyeztek el, melyek megtörik 
a rácsos fal egyszerűségét. 

A parajdi sótömböket a bordásfalhoz 
hasonló rácsos, fából készült tartószer-
kezetbe helyezik bele. A rácsos szerkezet 
anyaga borovi fenyő. A parajdi kősóra 
jellemző, hogy a nátrium-kloridon kívül 
nagyon sok értékes ásványi anyagot és 
nyomelemet tartalmaz (pl.: fluor, nitrit, 
kalcium, magnézium, vas), melyek jelen-
léte okozza a sótömbök szürkés színét. A 
parajdi sótömbök másik nagyon fontos 
tulajdonsága, hogy a felületük porózus, 
így nagy aktív felülettel rendelkeznek. A 

sótömbök felületéről a sórészecskék köny-
nyen a légtérbe, illetve onnan a légutak-
ba jutnak. Ezt a folyamatot segíti elő a 
sófalba épített ventilációs rendszer mely 
óránként 100 m3 levegőt áramoltat át a 
sótömbök felületén. Ezen típusú sószoba 
kialakításával az ún. száraz sóterápia va-
lósul meg. A sószobában a gyerekek aktív 
időtöltés közben élvezhetik a sóterápia 
pozitív hatásait. A sórészecskék a légtér-
be jutva kifejtik fertőtlenítő hatásukat, 
elpusztítják a vírusokat, baktériumokat, 

gombákat, valamint a szervezet védekező 
öngyógyító funkcióit stimulálják. A sós 
levegő belégzésével tisztulnak a légutak, 
így a szervezetből eltűnnek a fertőző gó-
cok. A sóterápia alkalmazásával növelhető 
a szervezet általános fizikai és biokémiai 
állapota, melynek hatására javul a perifé-
riás keringés, erősödik az immunrendszer. 
A sószoba klímája serkenti a légzőszervek 
aktivitását és a hörgők öntisztulását, mely 
által csökken a nyálkahártya gyulladása. 

Kovácsné Szekeres Szandra óvónő
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A Bács-Kiskun Megyei Kormány-
hivatal Népegészségügyi Szakigaz-
gatási Szervétől Markó Zoltánné 
érkezett a könyvtárba – IKSZT-be 
november végén, hogy az Egészsé-
ges Ifjúságért Alapítvány támoga-
tottjainak, gyerekeknek egy előadást 
tartson az egészséges táplálkozással 
kapcsolatban.

Rövid bemutatkozás után kezdésül 
egy szórakoztató rajzfilmet vetített le 
a gyerekeknek, mely rendkívül kedve-
sen, mégis érdekfeszítően mutatta meg 
az egészséges táplálkozás főbb rejtel-
meit. A rajzfilmben gyerekek keresték 
a csodaételt, és számtalan kaland után 
végül rájöttek, hogy nincs csodaétel, 
csak a megfelelő arányban, egyen-
súlyban kell a különféle ételekből fo-
gyasztani, hogy egészségesek marad-
hassunk. Az előadás folytatásaképpen 

egy vetítésre és közös beszélgetésre 
került sor, ahol további vonatkozásai-
val ismerkedhettek meg az egészséges 

táplálkozásnak a gyerekek és sok-sok 
jó tanáccsal, hasznos információval 
gazdagodhattak.

Előadás az egészséges táplálkozásról

Továbbtanulási
tájékoztató
fiataloknak

A kecskeméti HELPI Ifjúsági Iro-
da és Fejlesztő Műhely több alkalmas 
továbbtanulási tájékoztatott tartott a 
könyvtárban – IKSZT-ben. A foglalko-
zásokat Buknicz Éva Orsolya, a HELPI 
továbbtanulással foglalkozó szakértője, 
koordinátora tartotta.

A továbbtanulás előtt álló fiatalok és 
tanáraik különféle közös, illetve kiscso-
portos foglalkozásokon vehettek részt a 
témától, valamint feladatoktól függően. 
Orsolya beszélt nekik a különféle szak-
mákról, a középiskolai és továbbtanu-
lási lehetőségekről, valamint különféle 
csapatépítő, közösségfejlesztő játékban 
vettek részt. A fiatalok feladatok kereté-
ben némi segítséggel egymásnak is be-
mutathatták a valószínűsíthetően általuk 
választásra kerülő iskoláikat, az ott lévő 
szakokat, szakmákat, lehetőségeket. Ve-
títések keretében pedig hasznos webol-
dalakkal, lehetőségekkel ismerkedhet-
tek meg legyen szó a továbbtanulásról, 
a különféle iskolák világáról vagy ép-
pen a jövő munkáiról, amik a tudomány 
fejlődésével most vannak kialakulóban.

Mesélő dallamok óvodásoknak

2014. december 10 – én Dóbiás 
Péter és zenekara „Mesélő dallamok” 
című előadássorozatának második ze-
nés előadásával szórakoztatta az óvo-
dásokat, melynek címe Csajkovszkij: 
A diótörő. 

Kicsik és nagyok, együtt nagyon 
élvezték az előadást, melybe termé-
szetesen a művészek most is bevonták 

az óvodába járó gyermekeket, akik 
hangszerekkel és tánccal színesítették 
az előadást.

A harmadik találkozásunk 2015. 
február 6-án lesz, amikor Magyar da-
lok és táncok címmel, népi énekekkel 
és táncokkal ismerkedhetnek meg a 
gyerekek.

Kovácsné Szekeres Szandra óvónő
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Tengeri Attila zenés műsora a 
könyvtárban

Tengeri Attila, ismert gyermekze-
nei előadó látogatott el a Katona József 
Könyvtár jóvoltából december 11-én a 
könyvtárba, ahol egy hangulatos mű-
sorral szórakozatta az óvódásokat. 

Az interaktív műsor sokféle külön-
leges, egyedi hangszert vonultatott fel 
az ovisok nagy örömére, amivel más-
hol még nem is találkozhattak. Tenge-
ri Attila szórakoztató programjának az 
alapja, hogy a kicsiket is bevonja minél 

hatékonyabban a műsorába. Ez ezúttal 
is maradéktalanul sikerült és lekötöt-
te az apróságokat az elsőtől az utolsó 
percekig. Rengeteg játékos elem, kö-
zös zenélés és sok-sok nevetés kísérte 
a mozgással egybekötött programot. 
Szinte mindegyik ovis kipróbálhat-
ta mind egyénileg, mind csoportosan 
a hangszereket és kikapcsolódhatott 
rendhagyó módon, felhőtlenül végig a 
műsor során.

Mikulás a mozgáskorlátozottak között

Szinte még ki sem hűlt az Integrált 
Közösségi Szolgáltató Tér nagyterme 
a véradó est után, másnap délután egy 
újabb rendezvényre került sor. Decem-
ber 3-án tartotta – ebben az évben az 
utolsó – összejövetelét a mozgáskorlá-
tozottak helyi csoportja, a Mikulás ün-
nepséget. Szendviccsel, süteménnyel és 
meleg teával várták a tagokat, illetve a 
meghívott vendégeket. A rendezvényen 
jelen volt Pénzváltó István polgármes-
ter, Zayzon Jenőné jegyző, illetve Hanó 
Mihály a Bács-Kiskun Megyei Moz-
gáskorlátozott Egyesület elnöke, vala-
mint helyettese Laczkó Mátyás.

Kovács Sándorné Katika csoportve-
zető köszöntője után a Segítők Segítői 
kórus lépett fel, köztük Fekete Attila, 
aki a helyi csoportnak is tagja. Vidám 

karácsonyi dalokat énekeltek. Műsoruk 
után Hanó Mihály elnök kért szót, aki 
egy csokor virággal köszönte meg Ka-
tikának az egész éves munkáját, majd 
két verset is elszavalt: Túrmezei Erzsé-
bettől a Gyertyát,  illetve saját költemé-
nyét Törött bögrék címmel. 

Ezután már mindenki izgatottan 
várta a télapót, aki egy krampusz kí-
séretében meg is érkezett. Egy verssel 
köszöntötte a jelenlevőket, majd min-
denkinek névre szóló csomagot adott 
át. A csoport nevében Seres Csenge, 
Jokhel Mónika és Horváth Réka verssel 
és énekkel köszönték meg neki a cso-
magokat. Ezután persze elkezdődött a 
tanakodás, vajon ki bújt a nagyszakállú 
bőrébe? Természetesen ez nem sokáig 
maradt titokban.           Kovács Sándor

Börze az óvodában
Az elmúlt évekhez hasonlóan most 

is megrendeztük 2014. december 12-én 
délután óvodánkban a játék-ruha-cipő 
börzét. A kínálat most mesekönyvekkel 
is kiegészült. Tudjuk sok család él kör-
nyezetünkben, akik jó szívvel fogadják 
mások által már nem használt, ám még 
jó állapotban levő játékokat, ruhákat, 
cipőket. Ezeket mi összegyűjtöttük és 
térítésmentesen felajánlottuk az arra 
igényt tartóknak.

Hálásan köszönöm minden ado-
mányt felajánló családnak az önzetlen 
segítségét!

Sváb-Kovácsné Rédai Erzsébet 
óvodai gyermekvédelmi felelős

Köszönet nyilvánítás

A föld, amely 68 éven át
éltetett most örök nyugalmat

adott elfáradt testednek.

Fájó szívvel, de Isten
akaratában bízva búcsúzik

Fábián János
volt nyárlőrinci lakostól
türelemmel viselt hosszú

betegsége után szerető nővére:

Kormosné Pannika

Netes, számítógépes 
játékok rejtelmei
Ismeretterjesztő, felvilágosító elő-

adás keretében a fiatalok a különféle szá-
mítógépes, internetes, okostelefonokhoz 
köthető játékok különféle aspektusaival 
ismerkedhettek meg a könyvtárban 
– IKSZT-ben. Számtalan nézőpontból 
lett a téma elemezve mind előnyök, min 
hátrányok tekintetében. 

A fiatalok is elmondhatták vélemé-
nyüket, tapasztalataikat, illetve számí-
tógépes játékokkal kapcsolatos szoká-
saikat. A vetítéssel egybekötött előadás 
rengeteg kérdést tett fel és válaszolt meg 
a fiataloknak, de a különféle pszicholó-
giai, egészségügyi tényezők is bemuta-
tásra, kitárgyalásra kerültek.



Október végén kezdődött a 
Nyárlőrinci Földtulajdonosok Vadászati 
Közösségének a vadászata. Azóta hét-
végeken egy, vagy két alkalommal sütik 
el a puskájukat a vadászok. 

Nem panaszkodhatunk, összességé-
ben eddig eredményes volt a vadásza-
tunk, értékelte az eddigi teljesítményt 
Tormási Zoltán a társaság elnöke. 
Zömmel apróvadra, fácánra és nyúlra 
vadászunk, az őzsuta vadászatot még 
nem kezdtük el, de természetesen annak 
is eljön majd az ideje. Huszonhárom 
főből áll a társaságunk, földtulajdonosi 
jogon vadászunk. Arra nem gondol-
tunk, hogy bővíteni kellene a létszámot. 

Úgy véljük, hogy elegendően vagyunk. 
Közrejátszik ebben az is, hogy kicsivel 
kevesebb, mint hatezer hektár a terüle-
tünk. Ebben az évben ezer darab vegyes 
ivarú fácánt bocsátottunk ki. Egy külön 
erre a célra készített telepen neveltük 
őket, és természetes helyükön engedtük 
őket a szabadba. Általában dúvadaktól 
mentes területen szoktuk őket elenged-
ni, hogy ne okozzanak bennük kárt, és 
nagyobb legyen a vadászati lehetőség. 
Most apródonként próbáljuk őket pus-
kavégre keríteni. Az eddigi vadászata-
inkon megfelelő madarat sikerült lelőni. 
Nyúlnál talán egy kicsivel lehetne több, 
de azért azzal is meg vagyunk eléged-

ve, amit a közösség tagjai elejtettek. 
Tapasztalatunk szerint nyúlból ebben az 
idényben kevesebb van a megszokott-
nál. Eddig mindössze három alkalom-
mal volt a társaság tagjainak lehetősége 
arra, hogy nyulat lőjenek. Legutóbb 
december 13-án csak fácánra vadász-
tunk. Mivel december 31-én lejár a 
nyulakra való vadászat, két hétvégénk 
marad arra, hogy gyérítsük az állomá-
nyukat. A vadásztársak nagymértékben 
apasztották a dúvadat és itt főleg a 
rókákra gondolok. A nyári aratás alkal-
mával a kölyök rókákat eredményesen 
lehet vadászni a tarlókon. Sokat leva-
dásztak. A rókának olyan tulajdonsága 
van, hogy ha érzi az élőhelyet, akkor 
a szomszédos területekről átjönnek. Ez 
azt jelenti a mi esetünkben, hogy szinte 
mindig van róka a vadászati terüle-
tünkön. Ebben a vadászati szezonban, 
vagyis március elseje óta, több mint 
negyven rókát sikerült már kilőni. Nem 
túl nagy létszámban, de szinte állan-
dóan van a területünkön vaddisznó is. 
Ebben az évben ehhez hozzájárult a 
csapadékos időjárás is, ami kedvez a 
vaddisznó állománynak.

A pocsolyákat, dagonyákat nagyon 
szereti a disznó, és erre ebben az évben 
többször is volt lehetőségük a sok csa-
padék miatt. Az egyik vadásztársunk-
nak, Tormási Istvánnak sikerült egy 
szép kant elejteni. Az egyik agyar 19, 
a másik 21 centiméteres volt, a súlya 
pedig meghaladta a 130 kilót. Néhány 
héttel ezelőtt is puskavégre akadt egy 
120 kiló feletti disznó. 
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ErEdményEs A fácán vAdászAt

Kupát nyertek az ifjú labdarúgók
December 13-án reggel 6 órakor 

gyülekezett az iskolai 7-8.-osztályos 
labdarúgó csapat kilenc tagja, Hor-
váth Tibor testnevelő tanár és én Bo-
ros Kornél. Hideg csípős reggel volt, 
de mindenki izgatottan várta a meg-
mérettetést, köztük én is, hiszen ez 
volt az első komolyabb versenyem a 
csapattal.

Fél 8-ra érkeztünk Újszászra a vá-
rosi sportcsarnokhoz, ahol a XXIII. 
Vörösmarty Kupát rendezték meg 
kispályás labdarúgásban. Megérke-
zésünk után a szervezők eligazítást 

tartottak a csapatvezetőknek, majd 
megkezdődött a sorsolás. A két 4 
fős csoport közül az erősebbikbe ke-
rültünk. Így is csoport másodikként 
kerültünk az elődöntőbe. Az elődön-
tőben és a döntőben is sikerült az el-
lenfelünk fölé kerülni és magabiztos 
játékkal győzedelmeskedni és ez által 
elhódítani a címvédő Zagyvarékastól 
a Vörösmarty Vándorkupát, amely 
most már a Nyárlőrinci Iskola Serle-
gei közt díszeleg.

A csapat a mérkőzéseken szenzá-
ciós cselekkel és akrobatikus gólokkal 

kápráztatta el a közönséget és a többi 
csapatot. Mindenki kimagasló teljesít-
ményt nyújtott. A torna legjobb kapu-
sa címet Nyúl Norbert Patrik kapta, 
aki remekül védett a mérkőzéseken. 
Ez úton is szeretnék gratulálni és kö-
szönetet mondani minden egyes játé-
kosnak fegyelmezett és kitartó mun-
kájáért.

A csapat tagjai: Kaszala András, 
Kulcsár Tamás, Németh Géza, Nyúl 
Norbert Patrik, Pácsa Zoltán Dávid, 
Tóth Tamás, Túri Zsolt, Varga József. 
Boros Kornél.



Minden magára valamit is adó tele-
pülés immár évszázadok óta számon tart-
ja arra érdemes fiát (leányát), bármerre 
is vesse azt a sors. Így van ez Koháry 
– (vagy Nyár-) Szentlőrinc esetében is. 

A támogatásra és figyelemre méltó 
kortárs tehetségek egyik legszámotte-
vőbb alakját, Hajagos Csabát szeren-
csére nem vetette nagy távolságra a 
tudásszomj. Itthon, a maradéknyi kis 
hazában is gondos, ám szigorú pro-
fesszorok, komoly és pártoló hölgyek 
és urak figyelik pályájának alakulását 
és segítik keményen (!) csiszolódását. 
Egyre többen vannak – s reméljük, lesz-
nek – azok és olyanok, akik lassacs-
kán megismerik Hajagos Csaba nevét. 
A legtöbben persze itthon, Nyárlőrincen 
vannak így evvel. Legutóbb pedig e 
lap hasábjain kaphattak hírt részleteseb-
ben az igyekvő fiatalember megérdemelt 
sikereiről (Nyárlőrinci Hírmondó, 2014. 
május). Ezúttal egy pályatárs számolhat 
be Csabának a település jó hírét méltó 
módon növelő törekvéseiről és a jövőben 
itthon is jócskán kamatoztatható kapcso-
latairól. 

Az elmúlt bő fél évben a honismeret, 
a helytörténet, valamint a nemzetünk 
oly gyakran és még a közelmúltban is 
jócskán összekuszált történeti tudatá-
nak, a közösségi emlékezés „memória-
zavarainak” leküzdése terén zajlott friss 
események sorában többször is ott talál-
juk Hajagos Csaba nevét. Így már nyár 
elején a rangos Múlt-Kor című rangos 
folyóirat emlékeztet a 75 évvel megala-
kult Nemzeti Parasztpárt megalakulá-
sának évfordulója alkalmából rendezett 
megemlékezések és az ehhez kapcsolódó 
pályázat magas színvonalára. „A jeles 

eseményről való méltó megemlékezés 
céljából a Lakitelek Népfőiskola még 
2013 decemberében pályázatot hirdetett 
az anyaország határain kívül és belül 
élő, egyetemi tanulmányaikat folytató 
fiatalok számára, egy a Parasztpárt és 
az azt körülvevő mozgalmak csoportjait, 
azok törekvéseit bemutató esszé megírá-
sára, illetve emlékek és relikviák gyűj-
tésére. A beérkezett s a Bíráló Bizottság 
(Bíró Zoltán irodalomtörténész, Salamon 
Konrád főiskolai tanár, Szeredi Pál kuta-
tótörténész) által értékelt pályázatok 
más-más szempontból, különböző időbe-
li eltolódással közelítették meg a témát. 
A pályázati kategóriák közül a nemzeti 
érdekeket képviselő szervezetek bemuta-
tatása (1945–1989) címmel meghirdetett  
részterületet választó Hajagos Csaba… 
a "Sok ilyen hadnagyra lenne szüksé-
ge a magyar irodalomnak!”(Lakitelek, 
1991. p. 209.) Egy nemzeti kulturális 
fórum vezetőjének őszinte vallomása: 
avagy hol kezdődött az 'ellenzékiség' 
1985-ben Magyarországon? című tanul-
mányával elnyerte az első helyet, amely-
hez megkapta a Népfőiskola Alapítvány 
pénzjutalmát, és 14 kötetet tartalma-
zó könyvcsomagot is. Hajagos Csaba 
kutatási területe az 1945 utáni magyar 
történelem, kiemelten foglalkozik a 
tanácsok megalakulása utáni időszakkal, 
vizsgálja az MSZMP „belső” működé-
sét, eszközeinek hatását Bács-Kiskun 
megye, illetve egész Magyarország tár-
sadalomtörténetében. Jelenleg a rend-
szerváltást megelőző tíz év eseményeit 
tükröző levéltári iratanyagot vizsgálja, 
rendezési munkájával igyekszik támo-
gatni annak teljes körű kutathatóságát. 
Győztes pályamunkája a kiskunmajsai 

Helytörténeti Gyűjtemény1985-ös bezá-
rása körüli problémakört dolgozza fel, 
kiemelt figyelmet szentel az akkori igaz-
gató, Dr. Kozma Huba szerepének és 
meghurcolásának. Hajagos Csaba célja, 
hogy a levéltári feldolgozó munka során 
feltárt iratanyagon keresztül bemutassa 
a közvetlenül rendszerváltást megelőző 
5 év politikai elnyomását, válságkezelő 
programját, a kiskunmajsai Helytörténeti 
Gyűjtemény és Kozma Huba esetén 
keresztül az MSZMP által reakciósnak 
minősített, nemzeti érdekeket képviselő 
törekvések és személyek ellen folytatott 
tevékenységét. Szerzőnk e dolgozata más 
formában is nyilvánosságot kapott, ami-
kor október 16-án, a félegyházi múze-
um falai között megrendezett Kiskun 
Évezredek című interdiszciplináris kon-
ferencián nagy érdeklődés közepette elő-
adásként is elhangozhatott. 

PARASZTSORS–MAGYAR SORS 
címmel rendezett figyelemre méltó 
konferenciát az Uránia Filmszínházban 
szeptember 19-én a Bethlen Gábor 
Alapítvány. A Dózsa-féle parasztfelkelés 
500., a Nemzeti Parasztpárt megalakulá-
sának 75., s a legendás Für Lajos profesz-
szor halálának első évfordulója alkalmá-
ból szervezett monumentális emlékülés 
több szekcióban fejtette ki munkáját. 
Ezek egyike volt az a kerekasztal beszél-
getés, amelyen M. Kiss Sándor profesz-
szor vezetésével az ifjú Hajagos Csaba is 
megszólalt. Az eszmecsere középpontjá-
ban Für Lajos és az ott jelenlévő (életben 
és lélekben egyaránt) társ-szerző: Bíró 
Friderika utolsó közös műve, a Búcsú 
a parasztságtól című kétkötetes munka 
eszmeköre és hívószavai állottak.  

Szeptember 24-én a Petőfi 
Irodalmi Múzeumban gyűltek össze 
az „Elvégeztem, amire rendeltettem. 
Emlékek Borbándi Gyuláról” című 
kötet, illetve az abban szereplő emlé-
kezések szerzői, a gondolkodó ember 
tisztelői. Közöttük volt Hajagos Csaba 
is, aki Főhajtás Borbándi Gyula előtt 
című mini-esszéjének zárásaként így 
fogalmaz:  „Sokat köszönhetek Borbándi 
Gyula bácsinak, hiszen mint fiatal kezdő 
történészt már a gimnáziumi évek alatt 
megtanított annak értelmezésére, hogy 
miben is áll a nemzeti öntudat, a magyar 
ember önbecsülésének és patrióta maga-
tartásának lényege. Hálával gondolok rá, 
mikor külföldről hazatérve újra meghal-
lom a kis alföldi falu, Nyárlőrinc temp-
lomharangjainak kondulását. A magyar 
nemzeti szellem táplálójaként emlékez-
zünk rá!” 
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Nyárlőrinc tudós ifjú fiáról
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Még levéltárosi minőségében tar-
tott új szempontokkal bővelkedő elő-
adást a „Megtizedelt évek” című első 
világháborús centenáriumi konferencián 
(Kecskemét, 2014. október 20.)  „Muszka 
golyó fúrta át a tenyerem.” Kecskemét 
város szerepe az első világháborúban 
megsérült, rokkanttá vált katonák gyá-
molításában címmel. 

Mindezek együttesen vezettek oda, 
hogy Hajagos Csabát immár az MTA 
Történettudományi Intézet Vidéktörténeti 
Témacsoportjának megbízott kutatója-
ként és a Nemzeti Emlékezet Bizottság 
kutatójaként egyaránt számon tartják a 
magyar történeti közelmúlt eseményei-
nek fontos csomópontjai feltárására szer-
veződött tudományos műhelyek, ahol 
jól tudják: a Duna-Tisza közén lezajlott 
események szomorú, ám számos ponton 
jellemző példatárát nyújtják az évszáza-

dos gazdálkodás megújító tapasztalatait 
eldeformálni mindenkor kész ideológiai 
erőszak hatásainak.  

Ezt követően nem sokkal került át 
Hajagos Csaba a térségünk másik meg-
határozó, komplex kutató-műhelyének, a 
Kecskeméti Katona József Múzeumnak 
kötelékébe, ahol a történeti gyűjtemény 
kezelője, rendszerzője és a nagy múltú 
könyvtár gondozója egyúttal. Érkezését 
és friss szemléletű munkáját többen nem 
csak passzív érdeklődéssel, hanem barát-
sággal nyugtázzuk, tesszük dolgunkat 
vele együtt közösen!

Isten éltesse ifjú és tehetséges bará-
tunkat, isten éltesse az őt elindító és 
visszafogadó tájat, a Duna-Tisza közét és 
annak jeles helyét: Szentlőrincet!

2014. december havában dr. Kriston 
Vízi József néprajzkutató, Kecskemét

Mézes nap
az óvodában

Ki ne örülne tavasszal a jó idő bekö-
szöntével megjelenő kis állatkáknak, a 
méhecskéknek. A szorgalmas kis állatok 
amint az első illatos virágok szirmot bon-
tanak, elindulnak gyűjtögető körútjukra, 
hogy a legszebb, legillatosabb virágok 
kelyhéből összegyűjtsék a virágport és 
elkészítsék a legédesebb virágmézet.  
Ezt a finomságot használtuk mi föl a gye-
rekekkel – karácsonyra készülődve – mé-
zeskalácsunk elkészítéséhez.

Nagy várakozás előzte meg a sütés 
napját. Nem egyedül szerettük volna el-
készíteni ezt a finomságot, hanem azok-
kal, akik talán a legjobban értenek ehhez 
– a nagymamákkal. Meghívtuk hát őket 
a Nyuszi csoportba, segítsenek nekünk 
ebben a nem könnyű feladatban. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy nemcsak nagy-
mamák, hanem nagypapák is elfogadták 
a meghívásunkat! A sütéshez szükséges 
alapanyagokat a szülők ajánlották fel, 
amit ezúton is hálásan köszönünk!

A gyerekek szorgos kis kezeikkel mér-
ték, szórták, kaparták, keverték-kavarták, 
reszelték a mézes tészta hozzávalóit, no 
és persze kóstolgatták is. Mire a vendé-
gek megérkeztek a tészta elkészült és 
kezdődhetett a közös munka. Ritkán lát-
ni ennyi szorgos kis kezet, mint akkor. A 
nagymamák unokáik fölé hajolva – óvó-
féltő szárnyaik alatt – megmutatták a kü-
lönböző munkafogásokat: gyúrást, nyúj-
tást, szaggatást, kenést, díszítést, amit a 
gyerekek azután egyedül is megpróbál-
tak. Nem volt olyan, aki ne nézett volna 
ki úgy, mint egy kis péklegény: liszt a ké-
zen, arcon, ruhán, földön, de megérte.

Míg kisültek a mézeskalácsok a gye-
rekek és vendégeik egy mesét hallgattak 
meg: „Mióta van csillag a karácsonyfák 
csúcsán?”, Köszönet képpen egy kará-
csonyi dalt énekeltek az ovisok. Termé-
szetesen nem maradhatott el a kóstolás 
sem, ami nagy sikert aratott.

Bízom benne, hogy még nagyon sok 
ilyen jó hangulatú, kötetlen együttlétünk 
lesz közösen a nagyszülőkkel, szülőkkel, 
mert nem csak Karácsony előtt, hanem az 
év minden napján szükségünk van egy-
másra.

Áldott adventi készülődést és békés, 
boldog új évet kívánok minden kedves 
olvasónak!

Sváb-Kovácsné Rédai Erzsébet



12. oldal NyárlõriNci hírmoNdó

Anyakönyvi hírek
Akik házasságot kötöttek: Simonyi Tímea és Bozsik 
Mihály.
Akiket nagyon vártunk: Oláh Kornélia (anyja neve: Dudás 
Katalin), Faragó Krisztián Noel (Faragó Anikó), Gácsi 
Márton (Straub veronika).
Akiket elveszítettünk: Simon Sándor (1943), Fábián János 
(1946), Varga Gáspárné Gyulai Mária (1924).

nyárlŐrinci HÍRMONDÓ
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának közéleti lapja

Megjelenik minden hónapban

Felelős szerkesztő: Szentirmay Tamás
A szerkesztőség tagja: Nyúl Zsuzsanna, Jokhel Árpád

"Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 163/583/1/2007.
nyilvántartási száma alatt szerepel."

Készült a tiszakécskei
Kécske Nyomda Kft. nyomdájában

Felelős vezető: Tóth Géza

Ingyenes hirdetési szelvény
Hirdetés szövege: ________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Apróhirdetések leadhatók az általános iskola gondnoki 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 csalá-
dias környezetet és nem "tömeg-könyvelőirodát" keres.

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


