
Röplabdával ismerkedtek a diákok

Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Sportért Felelős 
Államtitkársága a Nemzeti 
Sportfejlesztés keretében elindította a A 
Sport Legyen a Tied! Programot, mely-
nek koordinációs feladatait  a Magyar 
Diáksport Szövetség látja el. A program 
megvalósításában több sportág szak-
szövetsége is közreműködik, az isko-
lás gyerekek sportba történő széleskörű 
bevonása érdekében sportágak közne-
velési intézményekben történő bevoná-

sával, a helyi sportági kínálat és kereslet 
összekapcsolásával segíti a gyerekek 
sportágválasztását. 

Nyárlőrincen november 25-én röp-
labda bemutatót tartottak a kecske-
méti sportiskolás lányok bevonásával. 
Először Tóth Krisztina az MDSZ Dél-
alföldi Regionális Szolgáltatási Pont 
munkatársa, a tornateremben összejött 
gyerekek előtt ismertette a program 
részleteit. Ezt követően Dunszt István 
edző beszélt a röplabda kialakulásáról és 

annak szabályairól, majd játékos bemu-
tatót is tartottak a kecskeméti hatodik 
osztályos lányok. A nyárlőrinci tanulók 
bekapcsolódhattak a zsinórlabdába és az 
asztalitenisz játékba. Sajnálatos módon 
a másik meghirdetett sportág (vívás) 
képviselői nem voltak jelen, így a helyi 
diákok nem tudták megismerni ennek 
a sportágnak a szépségét. A progra-
mot megtisztelte jelenlétével Pálinkásné 
Endre Petra a KLIK munkatársa, vala-
mint Pénzváltó István polgármester is.
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Szociális tűzifát kapatnak
A Belügyminisztérium újból pályáza-

tot írt ki a települési önkormányzatok szo-
ciális célú tűzifavásárlására. A támogatás 
feltételeit az önkormányzatnak rendelet-
ben kell meghatároznia. A rendelet célja, 
hogy a településen élő szociálisan rászo-
rulók részére segítséget nyújtson lakásuk 
fával történő téli fűtéséhez. A támoga-
tás annak a személynek, vagy családnak 
nyújtható, aki létfenntartást veszélyezte-
tő rendkívüli élethelyzetbe került, illetve 
időszakosan bekövetkezett vagy tartósan 
fennálló létfenntartási problémákkal küzd. 
Az elbírálás során előnyben kell részesíte-
ni a szociális törvény szerinti aktív korúak 
ellátására, időskorúak járadékára (tekintet 
nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli 
formában történő nyújtására) a települé-
si támogatásra (különösen a lakhatáshoz 
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésé-
vel kapcsolatos támogatásra) jogosult sze-
mélyeket, vagy a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény-
ben szabályozott halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermeket nevelő családokat. 
A támogatás odaítéléséről az Egészség-
ügyi és Szociális Bizottság dönt, melynek 
mértéke háztartásonként egy köbméter fa, 
mely 6-7 mázsának felel meg.
Azt szeretnék, ha maradna a társulás

Az egyes szociális és gyermekvédelmi 
tárgyú törvények módosítása miatt felül 
kell vizsgálni a Szociális és Gyermekjó-
léti Önkormányzati Társulás működését. 
Minden önálló polgármesteri hivatallal 
rendelkező önkormányzatnak kötelező a 
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 
fenntartása, illetve ahol nem az önkor-
mányzat vagy társulás végezte ezt a fel-
adatot, hanem egyház vagy civil szervezet, 
ott fel kell bontani a megállapodásokat és 
az önkormányzatnak magának kell ellátni 
ezt a feladatot. Ahol eddig ez a két feladat 
külön volt, most össze kell vonni. Ezzel 
egy időben a feladatellátást megbontot-
ták, a hatósági ügyeket és a speciális fel-
adatokat, mint például a védelembe vétel, 
a járások kapták meg, a többi feladat az 
önkormányzaté. Az önkormányzat ezt a 
feladatot eddig társulásban végezte és ez 
után is el lehet végezni társulásban, de kü-
lön normatíva nem fog járni a társulásnak. 
Eddig a feladatot Tiszaalpár, Lakitelek és 
Nyárlőrinc társulás keretében végezte el. 
Az önkormányzatoknak 2015. november 
30-ig azt kell eldönteni, hogy ezt a fel-
adatot továbbra is társulás keretében fogja 
ellátni vagy önállóan, mert 2016. január 

1-jétől a családsegítés csak gyermekjóléti 
szolgáltatással integráltan – egy szervezeti 
és szakmai egységben – működhet. Pénz-
váltó István polgármester véleménye az 
volt, hogy minden szempontból jobb len-
ne, ha ezt a feladatot továbbra is társulás 
keretében lehetne megoldani, de természe-
tesen ehhez kell a másik két település bele-
egyezése is. Zayzon Jenőné jegyző szintén 
azon a véleményen volt, hogy egy jól mű-
ködő, korrekt társulást, ahol a feladat meg-
felelően van ellátva meg kell tartani.

Nem támogatták a kérést
Az Országos Egyesület a Mosolyért 

Közhasznú Egyesület ismételt támogatási 
kérelemmel fordult az önkormányzathoz. 
Az egyesület ebben az évben már kétszer 
részesült támogatásban, a mostani kére-
lem támogatását – az önkormányzat szű-
kös anyagi helyzetére tekintettel – a kép-
viselő-testület nem támogatta. 

A temető pályáztatásáról tárgyaltak
A temető fenntartásával kapcsolatos 

pályázat-tervezet elkészült. A pályázatban 
a korábbiaknak megfelelően a temető tel-
jes fenntartása a vállalkozó feladata lenne 
és az önkormányzat anyagiakban ehhez 
nem járul hozzá. Ennek megfelelően az 
merült fel a testületi ülésen, hogy adjon-e 
az önkormányzat a temető fenntartójának 
kizárólagosságot, a temetkezési szolgál-
tatáshoz, vagy másik vállalkozó is temet-
het. Forgó Istvánné úgy emlékezett, hogy 
az előző vállalkozónál is úgy volt, hogy 
csak ő temethet. Vas Ildikónak az volt a 
véleménye, hogy abban az esetben, ha 
másik vállalkozó is temethetne, talán nem 
lennének olyan magasak az árak. Szap-
panos Renáta szerint gondolni kell arra 
is, hogy nem mindenki tudja a magasabb 
árat megfizetni. Véleménye szerint fontos 
lenne, hogy benne legyen a megállapodás-
ban, hogy megbeszélés alapján más is te-
methet. Tormási Zoltán azt mondta, hogy 
problémát jelenthet az is, hogy a kegyeleti 
szolgáltatáshoz tartozó kellékek, ami az 
üzemeltető vállalkozó tulajdona, és bizto-
san nem fogja átengedni egy másik vállal-
kozónak. Nem lát olyan nagy problémát 
azzal kapcsolatban, hogy csak egy szol-
gáltató temethet. Régebben is így volt és 
most is így van. Amennyiben valaki tisz-
tességesen látja el a feladatát, nem szabad-
na problémának felmerülnie. Túri István 
amellett voksolt, hogy amennyiben kizá-
rólagosságot adnak egy vállalkozónak, 
azzal kizárjuk a konkurenciát, aki esetleg 
egy kicsit féken tudná tartani az árakat. 
Azt kérdezte, hogy a kegyeleti szolgál-

tatás összegének alakulásában van-e az 
önkormányzatnak bele szólása? Pénzváltó 
István polgármester erre azt a választ adta, 
hogy az önkormányzatnak ebbe nincs bele 
szólása, csak a szociális temetés összegét 
határozhatja meg. A pályázatba az önkor-
mányzat szeretné belevenni, hogy előnyt 
élvez az a pályázó, aki a temető kerítésé-
nek felújításához 3 millió forinttal hozzá-
járul. A szerződés határozott időre, öt évre 
szólna. A képviselő-testület azon az állás-
ponton volt, hogy a pályázati kiírásban öt 
évre szóló szerződés szerepeljen, benne 
legyen a kizárólagosság, szerepeljen a 3 
millió forinttal történő hozzájárulás a ke-
rítés építéséhez, valamint az, hogy kivé-
teles esetben megbízást adhassanak másik 
szolgáltatónak. Zayzon Jenőné jegyző ez-
zel kapcsolatban megjegyezte, hogy meg 
kell nézni a jogszabályi hátteret a temető 
fenntartásával illetve a temetkezési szol-
gáltatás ellátásával kapcsolatban, hogy 
a képviselő-testület meghatározhatja-e, 
hogy a temetkezést kivégezheti. Korlá-
tozni lehet-e, hogy csak egy temetkezési 
szolgáltató végezze a tevékenységet, aki a 
temető üzemben tartója lesz.

Átvállalták a díjkülönbözetet
Pénzváltó István polgármester tájékoz-

tatja a képviselő-testületet arról, hogy a 
Hírös Kft. az óvodás és iskolás gyermekek 
étkezési térítési díjának mértékét novem-
ber elsejével 1,4 százalékkal megemelte. 
Amennyiben az önkormányzat átvállalja 
a szülőktől a november, december havi 
díjkülönbözetet, az harmincezer forint ki-
adást jelentene. Javasolja ennek az összeg-
nek az átvállalását. A Szivárvány Napközi 
Otthonos Óvodában és a Lakiteleki Eöt-
vös Iskola Buzás János Általános Iskolai 
Tagintézményben étkező gyermekek no-
vember, december havi étkezési térítési 
díjkülönbözetét, harmincezer forintot az 
önkormányzat átvállalta.

Korszerűsíteni kellene a fűtést
Turi István azt kérdezte, hogy az is-

kolában a fűtés javításával kapcsolat-
ban történt-e változás? Pénzváltó István 
elmondta, annyi változás történt, hogy 
Kecskés János lakiteleki vállalkozó a lyu-
kas konvektor cseréjét megoldotta és át-
nézte a többi konvektort is, amit lehetett 
megjavított és felelősséget vállalt érte. 
Ez természetesen csak ideiglenes megol-
dás, az egész épület fűtését korszerűsíteni 
kellene. Minden valószínűség szerint lesz 
pályázati kiírás és vagy a fenntartó vagy a 
tulajdonos, azaz az önkormányzat pályáz-
hat a korszerűsítésre.

A testületi ülésről jelentjük
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Nyíltnap a Nyuszi csoportban
2015. november 19-én csütör-

tökön nyíltnapot tartottunk a Nyu-
szi csoportban, melynek fő témája a 
Lakitelekről átvett „Sétáló kiskutya” 
című jógyakorlat bemutatása volt moz-
gásos tevékenység keretein belül. Hu-
szonnégy kisgyermekből három beteg 
volt, ennek ellenére nagy létszámban, 
húszan vettek részt programunkon. 

A paddal végzett tartásjavító torna 
a hátizomzat, a hasés farizom erősítő 
gyakorlatok mellett sok-sok lapocka-
záró, gerincmobilizáló gyakorlatot, 
légző-gyakorlatot tartalmazott. A gyer-
mekek téri orientációs képességeit, 
testkép alakítását, oldaliságuk fejlesz-
tését, feladattartási képességüket, tes-
tükön való tájékozottságukat is meg-
figyelhették a szülők. A játékidőben 
zenei képességeik fejlesztését segítő 
mozgásos körjátékot, (Nem kellesz ..., 
és a megtanult Itt a szemem...) mon-

dókás játékot is bemutattuk. A vissza-
jelzések alapján a szülők elégedettek 
voltak a megfigyelt tevékenységekkel, 
gyermekük aktív és ügyes részvételé-
vel, valamint a pedagógiai munkával 

is. Ezzel a cikkünkkel is szeretnénk 
megköszönni a kedves szülők érdek-
lődését gyermekeik és óvónőjük mun-
kája iránt.

Kovácsné Szekeres Szandra óvónő

Karácsonyi készülődés az óvodában
Adventtel az év egyik legszebb idő-

szaka veszi kezdetét. A gyermekek kép-
zelete Karácsony táján, ha lehet, még 
szárnyalóbb. Ki tudja ki, hányféle mó-
don képzeli el a karácsony eljövetelét.

Az óvodában advent kezdetével meg-
kezdődnek a karácsonyi előkészületek is. 
Mesélünk a karácsonyt megelőző adventi 
időszakról, a karácsonyi népszokásokról, 
hagyományokról, a kereszténységről, 
a hit fontosságáról, kis Jézusról, a közel-
gő ünnepekről. Minderről gyermekeknek 
szóló vallási történetek, népmesék és 
verses mesék felelevenítésén keresztül 
tudhatnak meg még többet -  koruknak 
megfelelően – a kíváncsi apróságok.

Adventi koszorúnkon minden hétvé-
gén meggyújtunk egy gyertyát, miköz-
ben énekelünk, verselünk. Így kellemes, 
szeretetteljes hangulatban tanulják meg 
a gyerekek az ünnephez kapcsolódó 
dalokat, verseket. Beszélünk a család 
fontosságáról, otthon ki hogyan készül 
a karácsonyra, ki mit csinál, milyen éte-
lek kerülnek az ünnepi asztalra, hiszen 
mindenkinél más és más a karácsony, a 
családi szokások, az ajándékozás, vagy 
a fenyődíszítés. Ráhangolódunk a szent 
ünnepre, a kis Jézus születésének, a sze-

retet és az ajándékozás ünnepére.
Várjuk a Mikulást is. Megbeszéljük, 

honnan ered ez a népszokás. Folyama-
tosan díszítjük a folyosót és termeinket 
a gyerekek munkáival. Mikulásos játé-
kokat játsszunk. Vele kapcsolatos me-
séket, történeteket (Szent Miklós legen-
dája), verseket és dalokat hallgatunk, 
tanulunk. December 4-én a Mikulás is 
ellátogat hozzánk. 

Fontos, hogy a gyerekek számára az 
ünnepi készülődés, a karácsonyi vára-
kozás meghittségét, melegségét élhes-
sük át az óvodában. Mi bizony lelkesen 
készülünk az ünnepekre. Feldíszítjük 
a csoportszobákat. Előkerülnek a gon-
dosan elrakott karácsonyi dekorációk, 
amelyeket minden évben újakkal egé-
szítünk ki, így a gyerekek munkáival is. 
Karácsonyi és más téli dalokat eleve-
nítünk fel, de nem maradhat el a közös 
mézeskalács sütés sem.

Ezeket a heteket rengeteg játék-
kal, örömmel, készülődéssel töltjük el. 
Minden az ünnepvárás jegyében zajlik, 
mintegy lelki előkészület a későbbi rá-
csodálkozásra, hiszen egyetlen ünne-
pünk sem hoz annyi örömet, mint a ka-
rácsony ünnepe.

Játék-felhívás
Kedves Óvodás Szülők és gyerekek!
Folytatódik az előző hónapban meghir-

detett játékunk. Most a kép 5. és 6. puzzle 
darabját találjátok itt. Jó tanács: Egyenlőre 
még ne vágjátok ki ezeket, nehogy „kám-
forrá” váljanak addigra, amíg mind a 16 
darabot összegyűjtitek. Az újsággal együtt 
őrizzétek meg 2016. májusáig és akkor jö-
het a munka! Mindenkinek kitartást kívá-
nunk!                   Az óvoda nevelőtestülete
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„50 éve egymáshoz tartoztok.
A bánatban egymásnak vigaszt nyújtottatok,

örömben együtt vigadtatok.
Bár az élet sok akadályt gördített elétek,

szerelmetekkel mindet legyőztétek.”

Szeretettel köszöntjük

Schrobár Mihályt
és feleségét,

Turza Sárát
50. házassági évfordulójuk alkalmából.

Szerető Családjuk

Fél évszázada együtt

Rendhagyó történelmi órán vettek részt a tiszakécskei 
középiskola diákjai. Hajagos Csaba előadásában meg-
ismerkedhettek a hetven évvel ezelőtt történt kécskei 
eseményekről.

1945 minden tekintetben sorsfordító volt Kécskén is. 
Erről szólt Hajagos Csaba történész-muzeológus előadása 
a művelődési központ nagytermében, Boldog falu 1945-
ben? címmel rendhagyó történelem óra keretében. Valóban 
boldog volt ez az időszak, kérdeztük a kutatást végző 
szakembert. A lakások hatvan százalékában vezetékes 
víz és villany volt, ami egyedülálló volt Magyarországon 
abban az időben – mondta a történész. Az infrastuktúra és 
a gazdálkodási mechanizmus sokkal fejlettebb volt, mint 
az ország más területén 1935-ben. Ez az itt élő emberek 
szorgalmából fakadt. Ezt vittem át 1945-re a szovjet meg-
szállás idejére, és ezért is a kérdőjel a cím mögött. Ez az 
időszak megpecsételte a község sorsát, jobban Újkécskét, 
mint Ókécskét. A kommunista diktatúra első megjelenése 
a földosztás volt, a vidéki agrártársadalom átalakítása, 
elnyomása. Sok embert állítottak népbíróság elé, sokan 
kerültek kényszermunkára és börtönbe. 1944 eleje és 
1945 vége törés volt ebben a boldogságban. A boldog 
időszak tulajdonképpen ott ért véget. 

Hajagos Csaba hiánypótló kutatást végez, előadása 
középiskolásoknak szólt. Amint az elmondta, mind a 
két község történetében vannak fehér foltok erről az 
időszakról, gyakorlatilag nincs szakirodalma. Csak a 
levéltári források feltárásában folytatott gyűjtemények 
során adható vissza ennek a generációnak az, ami a 
nagyszüleikkel történt az elmúlt hetven évben. Fontos, 
hogy átéljék, kézzel fogható legyen számukra az az 
időszak, ami településükön megtörtént –fogalmazott a 
történész. Erről egy kiállítás is tanúskodik az ókécskei 
közösségi házban.

Rendhagyó történelmi óra 
középiskolás diákoknak



• Az idei adventi lelkigyakorlat idő-
pontja a templomban: december 3-5 
(csütörtök-szombat). A lelkigyakor-
latot Dr. Juhos Imre a Kecskeméti 
Nagytemplom káplánja tartja. A 
szentmisék este 18 órakor kezdőd-
nek. Szentmisék előtt fél órával 
gyóntatás lesz. 

• Hogy tiszta lélekkel készülhessünk 
karácsony ünnepére, advent vasár-
napjain is lehetőség van a szentgyó-
nás elvégzésére. Minden szentmise 
előtt fél órával gyóntat Ágoston 
Atya.

• December 6-án, vasárnap különös 
szeretettel várjuk a szentmisére a 
hittanos gyermekeket. Ezen a na-
pon gitáros szentmise lesz, vala-

mint messze földről érkezik a temp-
lomba Szent Miklós püspök utódja, 
a Mikulás.

• A templom karácsonyi díszítésére 
és takarítására szeretettel kérjük a 
takarító csoportoknak és azoknak 
a híveknek a segítségét, akik részt 
tudnak venni ebben a munkában. A 
pontos időpontot a templomkapu-
ban található hirdetőtáblán olvas-
hatják majd, az érdeklődök advent 
4. hetében.

• December 24-én délután 15 órakor 
és december 25-én délelőtt 10 óra-
kor a hittanos gyermekek előadásá-
ban Pásztorjátékra várjuk a csalá-
dokat a templomba.

• December 24-én 24 órakor lesz 

templomunkban az éjféli szentmi-
se.

• December 25-26-án, karácsony első 
és második napján 8 órakor és 10 
órakor lesz szentmise.

• December 26-án a 10 órai szent-
misében lesz a jubiláló házaspárok 
megáldása. Erre az ünnepre várjuk 
azokat a házaspárokat, akik 5.; 10.; 
15.; 20.; 25.; 30.; 35.; 40.; 45.; 50.; 
55.; 60.; 65.; 70. házassági évfordu-
lójukat idén ünneplik és szeretnék 
házassági ígéretüket megújítani. 
Kérjük, részvételi szándékukat je-
lezzék a plébánián!

• December 31-én, csütörtökön este 
17 órakor lesz az év végi hálaadó 
szentmise a templomban.
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Készülődés adventre
Az advent a latin adventus szó-

ból származik, jelentése eljövetel, 
megérkezés.

Karácsonyt kicsik és nagyok 
egyaránt várják.

A kicsik sok ajándékot, a na-
gyok pihenést, nyugalmat remél-
nek tőle. Még ha nem is világos 
mindenki számára egyértelműen 
karácsony üzenete, mégis valami 
szelíd, nyugodt érzés, a szeretet 
árad belőle. Az advent varázsos 
hangulatát nemcsak a karácsonyi 
várakozás keresztény mitológiája 
alakította ki, hanem a téli sötétség-
ben a melegre, a fényre, a megúju-
ló életre vágyódás ősi izgalma is. A 
téli napfordulóig egyre rövidebbek 
a nappalok, egyre több a minket 
körülvevő sötétség. Ehhez kapcso-
lódóan mondják, hogy az adventi-
koszorún ilyenkor azért gyújtanak 
meg hétről hétre több gyertyát, 
hogy karácsonyra legyen világos-
ság ott, ahol Jézust várják. A ko-
szorú alapot szalaggal és kisebb 
fenyőgallyakkal díszítik. Négy 
gyertyát erősítenek rá, melyekből 
advent minden vasárnapján egy-

gyel többet gyújtanak meg. Így az 
ünnep beköszöntekkor már mind a 
négy gyertya ég.

2011-ben hagyományt terem-
tett Ágoston atya Nyárlőrincen a 
templomban. Az adventi készülő-
dést még bensőségesebbé téve, az 
adventi koszorú gyertyáit a vasár-
napi 10 órai szentmisék keretében 
egy-egy csoport gyújtotta meg, 
rövid szertartás keretében. Első va-
sárnapon az Egyháztanács tagjai, 
második vasárnap a Szentolvasó 
társulat tagjai, harmadik vasárnap 
a Mária Légió és a Vándor Evan-
gélium csoport kapta a megtiszte-
lő felkérést, negyedik vasárnap az 
ifjúság és a gyerekek állták körül 
az adventi koszorút, hogy a kis lán-
gokat életre keltsék. Így lesz ez az 
idei esztendőben is.

A koszorú lila színű gyertyái 
– melyek a bűnbánatra hívják fel 
figyelmünket – a hitet, a reményt, 
a szeretetet, míg a rózsaszín az 
örömöt jelképezi. Hétről-hétre nö-
vekszik a gyertyák fénye, jelezve, 
hogy közelít karácsony ünnepe.

Advent első vasárnapja az egy-

házi év kezdetét is jelenti. Advent-
tel indult újra ez a „szüntelen kör-
forgás”, amely a keresztény ember 
életében Jézus élete főbb állomása-
inak „újraélését” jelenti.

A gyermekek sok helyen adven-
ti naptárak segítségével számolják 
a napok múlását karácsonyig, míg 
mások jócselekedeteiket jelképező 
szalmaszálakból készítenek me-
leg jászlat a születendő kisdednek. 
Tanuljunk mi is a gyermeki lelkü-
letből, vegyük észre körülöttünk a 
rászoruló embereket, és segítsük 
őket, tegyük szebbé az ünnepüket 
kedves szóval, mosollyal, tettek-
kel. A plébániai Karitász csoport 
az idei adventi időszakban is segí-
ti településünk nehéz sorsú lakóit, 
családjait. Ha valaki adománnyal 
tudja segíteni munkájukat, szere-
tetszolgálatukat, a plébánián meg-
teheti felajánlását.

Szívből kívánjuk mindenkinek, 
hogy Jézus bennünk munkálkodó 
szeretete is kerüljön a karácsonyfa 
alá, és mindannyiunk lelkében szü-
lessék meg a béke!

H.G.

Egyházközségi Hírek



6. oldal                                             NyárlõriNci hírmoNdó

Iskolai továbbtanulási tájékoztató

November 23-án a kecskeméti 
Hírős Agora munkatársa, Buknicz 
Éva Orsolya tartott újszerű továbbta-
nulási tájékoztatót az általános iskola 
7. osztályos tanulói számára. A rövid 
bevezető után a diákok megismerked-
hettek a különféle középiskolai válto-
zásokkal, az előttük álló lehetőségek-

kel. Emellett különféle személyiség 
teszteket tölthettek ki, amelyből rész-
ben felismerhették mire van lelki, 
személyiségbeli affinitásuk, mi illik 
hozzájuk leginkább. Mindemellett 
számtalan jó tanáccsal, javaslattal, 
különféle lehetőség megismerésével 
gazdagodhattak. 

Meghívó
 
Szeretettel meghívjuk Önt és 
kedves családját a nyárlőrinci 
véradók tiszteletére rendezett 
műsoros estre és az azt követő 
vacsorára.

Az ünnepség időpontja:
2015. december 2. 18.00 óra.

Helyszíne: IKSZT Művelődési ház
Jelenlétével tisztelje meg véradó-
inkat, és amennyiben egészségi ál-
lapota megengedi, csatlakozzon e 
bátor és önzetlen csoporthoz!

Program:
Véradók köszöntése
A János vitéz színpadi bemutatása
Vacsora
Tombola 

A belépés díjtalan, édes és sós sü-
temény felajánlásokat szívesen fo-
gadunk.

Halloween foglalkozások a könyvtárban

Október folyamán az ifjúság két 
alkalommal is Halloween-nel kap-
csolatos kézműves foglalkozáson 

vehetett részt az IKSZT-ben.
Az első foglalkozáson a fiatalok a 

tökfaragás rejtelmeibe kóstolhattak 

bele. Miután minden résztvevő ala-
posan kitisztította az általa választott 
tököt, gondos mozdulatokkal neki 
láthatott a faragás kihívásokat rejtő 
részének. Volt, aki előre kinyomta-
tott, felajánlott mintákból választott, 
míg mások egyéni kreativitásukra, 
képzelőerejükre támaszkodtak. Vé-
gül minden résztvevő egyedi fejet 
készített, ezáltal számtalan arc, for-
ma, figura kelt életre a tökökben.

A második foglalkozáson, a 
könyvtárban pedig kicsiknek és na-
gyoknak egyaránt kivitelezhető tár-
gyak készültek a Haloween-nel, az 
ősszel kapcsolatban. Születtek őszi 
fűzfa koszorúk, ajtódíszek, vagy 
éppen számtalan vidám fűfej, de ké-
szültek Halloween-es mécsesek is. 
Természetesen az elkészült tárgya-
kat, díszeket minden résztvevő ha-
zavihette.
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Közlemény:

Pácsa Kristóf Dávid induló mezőgazdasági vállalko-
zó, a24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet alapján a fiatal 
mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igé-
nyelhető támogatások jogcímre (EMVA 6.122.01.01), 
2015. 05. 23. napján pályázatot nyújtott be és ennek 
keretében 2015. 10. 05.-én, indított mezőgazdasági vál-
lalkozásához 40.000 eurónak megfelelő 12.621.600 Ft 
forint összeg támogatást nyert. A vállalkozás székhelye 
Nyárlőrinc, főtevékenysége juhtartás és tenyésztés. A 
vállalkozó célja a támogatás felhasználásával egy hosz-
szú távon versenyképes mezőgazdasági vállalkozás 
megalapozása, mely a következő öt évben két munka-
helyet hoz létre és hozzájárul a térség fejlődéséhez, a 
népesség megtartásához.

Közlemény:

Turi Péter induló mezőgazdasági vállalkozó, a 
24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet alapján a fiatal me-
zőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igé-
nyelhető támogatások jogcímre (EMVA 6.122.01.01), 
2015. 05. 22. napján pályázatot nyújtott be és ennek 
keretében 2015. 10. 06.-án, indított mezőgazdasági vál-
lalkozásához 40.000 eurónak megfelelő, 12.621.600 
forint összegű támogatást nyert. A vállalkozás székhe-
lye Nyárlőrinc, főtevékenysége állattartás. A vállalko-
zó célja a támogatás felhasználásával egy hosszú távon 
versenyképes mezőgazdasági vállalkozás megalapo-
zása, mely a következő öt évben két munkahelyet hoz 
létre és hozzájárul a térség fejlődéséhez, a népesség 
megtartásához.

A jubileumi év célja az, hogy a figye-
lem középpontjába állítson olyan ér-
tékeket, eszményeket, amelyet egyes 
közösségek fontosnak tartanak, nem 
csak a maguk, hanem mások számára 
is.
2015. november 11.és 2016. novem-
ber 11. között egy olyan emberre sze-
retnénk ráirányítani a figyelmet, aki 
életével, cselekedeteivel példakép 
mindannyiunk számára. Ő Márton, 
akit az egyház szentként tisztel, és aki 
Szombathelyen született, akkor, ami-
kor a települést még Savariának hív-
ták az alapító rómaiak. 2016-ban lesz 
1700 éve, hogy meglátta a napvilágot. 
Ezért hirdetett jubileumi évet a Szom-
bathelyi Egyházmegye. 
Ezzel a céljuk, hogy a jubileumi évben 
szervezett programok segítségével 
Szent Márton alakját, személyiségét, 
lelkiségét megismerjék az emberek. 
Tudjanak meg többet arról az ember-

ről, akit nem vértanúhalála, hanem 
példás élete miatt avattak szentté. Sze-
retnék, ha megértenék az emberek mi 
vezette Mártont életében, mi irányítot-
ta tetteit, mi volt életének szilárd alap-
ja. Szeretnék, ha megismernék az em-
berek a kort, amiben Márton élt: mit 
jelentett akkor kereszténynek lenni, 
hittérítő munkát végezni, püspökként 
az egyházat irányítani. 
A jubileumi éveknek jelmondatot is 
szoktak választani, ami kifejezi az 
egész ünnep szellemiségét. Felemelő 
szeretet! Ezt választotta a Szombathe-
lyi Egyházmegye a jeles ünnep mot-
tójának. 
Bár 2016-ban lesz csak az évforduló, 
szeretnék addig is több programmal 
megszólítani nem csak a szombathe-
lyieket és a Szombathelyi Egyház-
megyében élőket, hanem mindenkit, 
határainkon innen és túl. A lelkiségi, 
szakrális valamint kulturális és sport-

eseményekkel a céljuk Márton szemé-
lyének megismertetése az emberekkel 
és a közösségformálás is. 
Fiatalokat és időseket egyaránt hívnak 
és várnak az eseményekre, ahogy a 
hívők mellett a nem hívők is találhat-
nak kedvükre való előadást, sportese-
ményt, kiállítást, koncertet. Lelkiségi 
programjaik fontos része az egyház-
megyei zarándoklat, amikor Szent 
Márton ereklyéjét elviszik a vasi és 
zalai településekre. Kulturális prog-
ramjaik közül kiemelkedik a Szent 
Márton életét és korát bemutató elő-
adássorozat, valamint Werner Alajos 
Szent Márton miséjének ősbemutató-
ja. 
A http://szentmarton.martinus.hu/ju-
bileumi-ev oldalról származnak a fenti 
gondolatok, melyekkel a http://szent-
marton.martinus.hu/ című honlapot 
szeretném az érdeklődők figyelmébe 
ajánlani. H.G.

Szent Márton jubileumi év
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Véget ért a 2015-2016-os labdarúgó 
bajnokság őszi fordulója. A nem közölt 
mérkőzésekről alább olvashatnak. 

Jó mérkőzésre volt kilátás a 
Hetényegyháza ellen. Az idegenben 
lejátszott mérkőzésen mondhatjuk azt, 
hogy meglepetés született. A hazaiak 
ugyanis az őszi szezonban viszonylag 
jól muzsikáltak, ahhoz képest, hogy az 
elmúlt bajnoki szezonban még egy osz-
tállyal lejjebb játszottak. Az első találatot 
a hazaiak szerezték meg negyed óra el-
teltével, amit Madari Zsolt még a félidő 
előtt kiegyenlített. Így döntetlennel vo-
nultak a csapatok az öltözőbe. A máso-
dik félidő elején az egyik hetényegyházi 
játékost szabálytalanság miatt kiállí-
tották, amit azonnal ki is használtak a 
nyárlőrinciek, szintén Madari Zsolt ré-
vén. Az előnyt T. Nagy Zoltán növelte 
találatával. Egy újabb szabálytalanság 
miatt kilenc főre csökkent a helyi gárda 
létszáma. Ez azonban jobban felpapri-
kázta a hetényegyháziakat, akik előbb 
szépítettek, majd egyenlíteni is tudtak. 
Már szinte mindenki elkönyvelte azt, 
hogy döntetlen marad az eredmény Bali 
Gábor kivételével, aki betalált az ellenfél 
kapujába és beállította a végeredményt. 
A találkozó előtt talán mindenki kiegye-
zett volna a döntetlennel, ezért nagy 
fegyverténynek számít, a három pont 
begyűjtése. Hetényegyháza-Nyárlőrinc 
3-4 (1-1). Ifjúsági eredmény: 0-4 (0-2).

Amilyen jól sikerült a hetényegyházi 
vendégszereplés, annyira rosszul a Hel-

vécia elleni hazai mérkőzés. Két egyen-
rangú csapat összecsapásán bármilyen 
eredmény születhetett volna, de termé-
szetesen a szurkolók azt várták, hogy 
hazai győzelemmel fognak a pályáról 
levonulni a játékosok. Sajnos nem így 
történt, pedig az első találatot Bali Gá-
bor szerezte negyed óra elteltével. A 
szurkolók közül akkor még sokan arra 
számítottak, hogy könnyű mérkőzés 
lesz, de csalatkozniuk kellett. Bő félóra 
elteltével sikerült a vendégeknek ki-
egyenlíteni, és a félidő lefújása előtt a 
vezetést is megszerezték. A lehető leg-
rosszabbkor érkezett a helvéciaiak veze-
tő találata. Az első játékrész befejezése 
előtt kapni gólt ugyanis nem szerencsés. 
Letöri a játékosokat, és nem tudnak úgy 
koncentrálni a feladatra. Ez meglátszott 
a második félidőben a játékukon. A hel-
véciaiak ugyanis még két góllal terhel-
ték meg a nyárlőrinci hálót. Kár ezért a 
vereségért, mert jól indult a mérkőzés, 
és ha kicsit jobban koncentráltak volna 
a játékosok, akkor fordított eredmény is 
születhetett volna. Nyárlőrinc-Helvécia 
1-4 (1-2). Ifjúsági eredmény: 4-4 (1-3).

A következő mérkőzés is egy rangadó 
volt, még pedig Pálmonostora ellen. Azt 
tudni kell a hazai csapatról, hogy nem a 
legsportszerűbb labdarúgást játsszák. Ez 
megmutatkozik abban is, hogy talán eb-
ben az osztályban tőlük állítják ki a leg-
több játékost. Így volt ez a Nyárlőrinc 
elleni találkozón is, de ne szaladjunk 
annyira előre. Jól indult a mérkőzés és 

Kulcsár Gábor révén már a 12. percben 
a hazaiak kapujában táncolt a labda. Jól 
jött ez a korai találat, felszabadultab-
ban lehetett játszani a vezetés tudatá-
ban. Persze a pálmonostoriak mindent 
megpróbáltak annak érdekében, hogy 
kiegyenlítsenek, de ez az első játékrész-
ben nem sikerült. A második félidőben 
viszont igen. Egyre küzdelmesebb lett 
a találkozó, és bizony durvaságok is 
tarkították a mérkőzést. Ennek az lett a 
következménye, hogy két helyi játékos-
nak is idő előtt el kellett hagynia a pá-
lyát. Igaz, ez már a 85. és a 87. percben 
volt. A kettős emberelőnyt használta ki 
ezúttal is Bali Gábor, aki a 90. percben 
megszerezte a vezető gólt. Nem sok idő 
volt már hátra, így értékes három pontot 
sikerült szerezni a pálmonostoriak ott-
honában. Pálmonostora-Nyárlőrinc 1-2 
(0-1. Ifjúsági mérkőzés: 0-1 (0-1).

Az idei őszi forduló utolsó mérkő-
zést Jakabszállás ellen játszotta a csa-
pat. A vendégeknek ebben a bajnokság-
ban nem úgy megy a játék, mint az a 
korábbi években volt, a tabella utolsó 
felében tanyáznak. Éppen ezért, elle-
nük a három pont megszerzése szinte 
kötelező volt. A játékosok át is érezték 
ennek a súlyát, és a csepegő eső elle-
nére is teljesítették a kötelező feladatot. 
Ezúttal is az első negyed óra végén si-
került gólt szerezni, Farkas Márk révén, 
ami megnyugtatta a csapatot. Márk ha-
zaérkezett külföldi munkahelyéről és 
hasznos tagja volt három mérkőzésen a 
csapatnak, amint azt a mostani találata 
is jelezte. Öt perccel később Kulcsár 
Gábor is feliratkozott a góllövők közé, 
így már két gól volt az előny. Az első 
félidő végén a jakabszállásiaknak si-
került szépíteni, de egyenlíteni nem. A 
második játékrészben ismét haza gólok-
nak örülhettek azok a szurkolók, akik a 
rossz idő ellenére is kíváncsiak voltak 
a mérkőzésre. Túri István és Bera And-
rás is feliratkozott a gólszerzők közé, 
így biztos hazai győzelem született. 
Nyárlőrinc-Jakabszállás 4-1 (2-1). ifjú-
sági eredmény: 4-0 (0-0).

A bajnokság első felének befejezé-
se után a felnőtt csapat a hatodik he-
lyet foglalja el a táblázaton, huszonhét 
pontjával. Az ifjúsági csapat az ötödik 
helyen tartózkodik, tizenhárom mérkő-
zésből huszonhárom pontot gyűjtöttek.

Négy mérkőzésből három győzelem
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„Oldd meg! Légy kreatív!”- mond-
juk sokszor gyermekeinknek. Ha lehet 
gyúrni combra és fenékre, miért ne 
lehetne gyúrni fantáziára? Hogyne le-
hetne, ha kellően odafigyelünk, krea-
tív felnőttek válhatnak a gyerekekből. 

De mi is az a kreativitás? A krea-
tivitás, vagy más kifejezést használ-
va a fantázia a tévhittel ellentétben 
nem adottság, mint mondjuk a festők 
kézügyessége, vagy a profi táncosok 
ritmusérzéke, hanem fejleszthető, 
és épp emiatt rontható képességünk. 
Mint például az olvasás, vagy a fej-
számolás. A kognitív tudományok 
(azaz a megismerés-tudomány) ku-
tatóit régóta foglalkoztatja a fantázia 
mibenléte, mérési lehetőségei és egy-
általán, hogy lehet egyes embereknek 
szárnyaló, míg másoknak sekélyes. A 
kérdés napjainkban egyre aktuálisabb, 
hiszen a kereskedelem, a gazdaság, 
a divat és a média fejlődésének hála, 
a legkeresettebb és legjobban fizetett 
szakmák nagy része épp a kreativi-
tásra épül. Gondoljunk csak a rek-
lámírókra, marketing szakemberekre, 
divattervezőkre, forgatókönyvírókra. 
Ezek a szakemberek elképzeltek dol-
gokat, és megtalálták azt a területet, 
ahol „azt a bizonyos dolgot” még pont 
nem képzelte el senki, úgy, abban a 
kontextusban.

Ne csak egyféleképpen lássuk a vi-

lágot! A kreativitás fejlesztése éppen 
erről szól: hozzászoktatni az agyat 
ahhoz, hogy olyan dolgokat, amiket 
a körülöttünk élő világ csak egyféle-
képpen lát, elképzelhessen egy másik 
kontextusban is. Több, a kreativitás 
fejlesztését megcélzó játék/gyakorlat 
közül az egyikben, amit kis csoport-
ban már jól lehet játszani, az a feladat, 
hogy egyszerű, hétköznapi tárgyakat 
mondunk, mint pl. ceruza. Majd min-
denkinek adott idő áll a rendelkezésé-
re, hogy összegyűjtsön minden olyan 
új, nem szokványos felhasználási te-
rületet, amit még azzal a tárggyal csi-
nálni lehet. Mert ugye, egy ceruzával 
nem csak rajzolni, vagy írni lehet. Le-
het még zenészeket vezényelni, virág 
mellé tűzni karónak, zászlót kötni rá, 
napórának használni, stb. A játék ha-
ladóknak visszafelé is játszható. Pél-
dául olyan kérdésekkel, mint: Miből 
csináljunk karót a paradicsompalán-
tának? Az interneten böngészve még 
hasonló, kreativitást fejlesztő játékkal 
találkozhatunk, főleg gyerekek fej-
lesztésével foglalkozó oldalakon. A 
fejlődő környezet és éppen a média 
fejlődése az, ami a kreativitás halálát 
okozza? Megdöbbentően hangzik így 
leírva, igaz? Egyes emberek fantázi-
ájának szárnyalása mások fantáziájá-
nak rombolását okozhatja. Miért is? 
Meséljünk vagy filmezzünk?

A kisgyerekek, mikor világra jön-
nek, még semmit sem tudnak arról, 
nem tudják, hogy amit látnak az kék, 
cica, mentőautó. Ezeket a környezetü-
ket figyelve, abban élve tanulják meg, 
az új információk alakítják a gondol-
kodásukat és a világról alkotott elkép-
zelésüket, a képzeteiket – a képzele-
tüket.

Amikor a szüleik mesélnek nekik 
a napjukról, elolvasnak nekik egy 
történetet, vagy a saját gyerekkori 
élményeikről beszélnek, akkor azt a 
gyerekek elképzelik. Egy képzeletbeli 
filmet forgatnak. Minden újabb alka-
lommal, mikor meghallgatják ugyan-
azt a történetet, egy kicsit változtatnak 
azon, a képzeletbeli filmjükön az ak-
tuális hangulatuk, az anya hanglejtése, 
vagy épp az időjárás alapján. Újabb és 
újabb filmeket alkotnak a fantáziáju-
kat használva.

Ellentétben a filmekkel. Megnézik 
a rajzfilmeket, vagy a családi mozikat 
és aztán megnézik azokat újra és újra 
és azok mindig ugyanazok, ugyanúgy 
néznek ki. Semmi változás, semmi 
fantáziamunka. Az agyuk egy "kész-
ételt" kap, ami valaki másnak a fan-
tázia-filmje volt egyszer. Lehet, hogy 
korábban a sárkányokat a mesékben 
sokkal ijesztőbbnek, vagy éppen sok-
kal vörösebbnek képzelték el, vagy 
néha több fejjel.

A filmekben a sárkány pont zöld és 
egy fejű, és már el sem kell képzelni, 
hiszen ott van, látja, nem kell leforgat-
nia a filmet az agyában, elképzelni a 
füstöt, ahogy az orrlyukaiból gomo-
lyog kifelé, és a villogó tekintetét, 
ahogy hunyorítja a szemét, mielőtt 
tüzet okádna. Ugye mindenki meg-
próbálta elképzelni? Vajon hányan 
ismerik fel, valamelyik nemrég látott 
mozifilm főhősét az imént elképzelt 
sárkányban? Akik igen, azoknak talán 
jól jönne egy kis fantázia-fejlesztés. 

A gyerekek esetében, persze en-
nek a típusú agymunkának a hiánya 
több és szerteágazóbb problémákkal 
is összefügg. A csak filmeken felnövő 
gyerekek szókincse lényegesen ala-
csonyabb, mint azoké, akik könyvből 
felolvasott meséket is hallanak – és ez 
csak egy a sok közül.

Fejleszthető kreativitás
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Anyakönyvi hírek
Akiket nagyon vártunk: Seöbő Domonik (anyja neve: 
Szabó Nóra), Turi Balázs (Besenyi Katalin), Pullai Marcell 
(Börönte Éva).

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 irodájában hétfő
től péntekig munkaidőben. A hirdetések szövegét hirdetőinktől készen 
kapjuk. Az abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi,  jogi felelõs
séget nem vállal. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 
Csak hirdetési szelvényen leadott hirdetéseket fogadunk el.

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

* Minden típusú autóhoz alkat-
részek rendelhetők a VASEGYÉB-
ben. Szállítás a legtöbb esetben pár 
órán belül! Részletekről érdeklőd-
jön az üzletben! 

* Egy db. Gáztűzhely 
(Palackos), egy db. Egy éves 
zuhanyzókabin tálcával, 5 
mm-es pettyes üveg, 2 db. 
Szobaredőny, két éves két részes 

eladó. Érdeklődni: Balogh Illés 
Nyárlőrinc, Ifjúság u. 11.

* Eladó komplett számító-
gép Tiszakécskén Intel Pentium 
Dual Core processzor, 500 GB-os 
hdd, 2x2 GB memória, LG dvd 
író, Philips 19 colos monitorral, 
Genius billentyűzettel + egérrel + 
Labtec hangfallal. Ár: 55 e Ft. T: 
0670/632-9229 

Aprók

VéRAdÁS
A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó 

Szolgálat véradást szervez Nyárlőrincen.
Véradás ideje: 2015. 12. 01. 9-12-ig

Véradás helye: IKSZT - Művelődési ház
Személyi igazolványát, TAJ és lakcímkártyáját 

mindenki vigye magával!
Adományozz egészséget! Aki vért ad, életet ad.


