
Helyi alkotók műveiből nyílt kiállítás

Nyárlőrinci alkotók címmel nyílt 
kiállítás a helyi művelődési ház nagy-
termében. Az alkotók valamennyien 
nyárlőrinci lakosok. A kiállítás összeho-
zásában, berendezésében Forgó Klaudia 
és Behány Nelli vett részt.

Nem ez volt az első eset, amikor 
művelődési ház, helyi alkotók műveiből 
rendezett kiállítást. A mostani tárlatot 

Pénzváltó István nyitotta meg. – Az 
ember megy az utcán, ha valaki szem-
bejön, akkor általában négy kategóriába 
szoktuk sorolni őket. Az egyik típus, ezt 
az embert soha sem láttam. A másik, 
ezt az embert láttam valahol, de nem 
tudom, hogy ki lehet. A harmadik, ezt az 
embert láttam, de különösképpen nem 
ismerem. A negyedik kategória pedig 

az, hogy ezt az embert ismerem. Azt, 
hogy valakit ismerünk, az érdekes kate-
gória. Ismerem-e valójában azt, aki ott 
ül velem szemben, vagy azt, aki szembe 
jön velem az utcán. Lehet, hogy egyet, 
mást tudok róla. Tudom azt, hogy mit 
dolgozik, tudom azt, hogy ki a családja, 
de hogy ismerem-e, abban nem lehetek 
biztos. (Folytatás a 2. oldalon)
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Folytatás az első oldalról.
Azok az emberek, akik kiállították 

műveiket, azok akarják azt, hogy is-
merjék őket. Nem csak név szerint, ne 
csak azt tudják róluk, hogy mivel fog-
lalkoznak, hanem kicsit jobban ismer-
jük meg őket. Közel engedik magukhoz 
a többieket. Megengedik azt, hogy ki-
csit beléjük lássunk, ne csak kívülről 
ismerjük meg őket, hanem belülről is 
– hangsúlyozta Pénzváltó István. Ők 
azok, akik különleges emberek. Olyat 
tudnak, amit nem minden ember. Akik 
fényképeket készítenek, azok a pillanat 
emberei. El tudják kapni környezetük-
ben a legszebb pillanatokat. Vágynak 
arra, hogy abban a pillanatban mikor 
elkattintják gépeiket, meglássák a szé-
pet. Ehhez van érzékük. Fel tudják mér-
ni azt, hogy mit érdemes megörökíteni. 
Nem csak a szépet és a jót, de bánatot 
és a csúnyát is. Aki a szakmájába „sze-
relmes”, az képes különlegeset is alkot-
ni, ami nem használati tárgy. Az ilyen 
típusú ember megtalálta azt a munkát, 
ami egyben a hobbija is. Gyönyörűsé-
get és szépséget okoz neki, és mások-
nak is. Akik ajándék, dísztárgyakat ké-
szítenek, azokról azt lehet feltételezni, 
hogy nem csak saját gyönyörűségükért 
teszik, hanem örömet akarnak szerezni 
másoknak is. Megajándékoznak máso-
kat is azzal a tárggyal, hogy az a másik 
is örüljön. Bennük van az öröm, a sze-
retet, amivel készítik tárgyaikat. Ezt az 
örömöt átadják másoknak is. Egy szál 
fonalból is lehet egyedit alkotni, amit 
a boltban nem lehet kapni. Az alkotó 

fantáziájára van bízva, hogy mit készít. 
Akik képeket festenek, azok a lelküket, 
érzelmeiket akasztják ki a falra. A kép 
készítése megjeleníti az alkotó képze-
letét, fantáziáját, mert ott motoszkál a 
fejében. Közönséges halandó számára 
az talán fel sem tűnik, hogy mit akar 
igazából kifejezni az alkotó, csak akkor, 
ha át tudja venni azokat a gondolatokat, 
ami az ő fejében benne volt az alkotás 
pillanatában. De az is lehet, hogy maga 
a kép készítője egészen másra gondol a 
mű ábrázolása közben. Akad olyan is, 
aki már nem használt tárgyakból ké-
szít hasznosat és szépet. Az ő érzelmi 
világában a gyakorlatiasság érvényesül 
jobban. 

Az ifjú alkotókat külön kiemelte 
Pénzváltó István. Az utánpótlás minden 

területen nagyon fontos. Kellenek olyan 
emberek, akik hajlandók megmutatni 
magukat fiatalon. Bennünk ez az érzés 
már nagyon korán kialakult, és remél-
hetőleg ez tovább fejlődik majd. Egy 
településen az ilyen típusú emberek 
vezérei lehetnek a közösségnek, mert 
ők hajlandók megmutatni magukat, és 
másoknak akarnak örömet szerezni. 
Fontos az, hogy a fiatalokban van jövő 
és fantázia, alkotóképesség. Pénzváltó 
István számára ezek jelentik azt, hogy 
ismer egy embert. Az alkotóktól sok 
olyan impulzust kapott, aminek alap-
ján még jobban megismerte őket. Ezek 
után már lehet, hogy más szemmel néz 
rájuk. A kiállításnak éppen az a lényege, 
hogy olyan oldaláról ismerhették meg 

az alkotókat, amiről esetleg még nem 
tudtak. A kiállítóknak sok sikert és még 
több kiállítást kívánt.

Akinek a munkái láthatók a műve-
lődési házban: Benda Beáta grafikák, 
Boldizsár Tímea szalma, csuhéfonás, 
Bőszén Fanni grafikák, D. Szaniszló 
Vivien festmények, Fajka József fest-
mények, Hajagosné Csernák Gizella 
horgolás, Izsó Anna rongyszőnyegek, 
Jokhel Gergely fotók, Jokhel Gergelyné 
bőrképek, Nyúl Gyuláné üvegékszerek, 
Nyúl Zsuzsanna fotók, Szabó József 
faművesség, Szénásiné Szappanos Éva 
díszdobozok, Tóthné Nagy Ilona dísz-
dobozok, Zöldi-Kovácsné Gulyás Ág-
nes horgolás, Zsubori Nikolett festmé-
nyek.

Helyi alkotók műveiből nyílt kiállítás
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Ebben az évben is becsengettek az iskolába
Szeptember1-jén ismét becsengettek 

az iskolába. Száznyolcvanhárom diák 
kezdte meg tanulmányait, a 2015/2016-os 
tanévben. 

A tizenkilenc elsős kisdiák az óvoda 
tornaszobájában gyülekezett, ahonnan 
Almási Barbara, tagintézmény-vezető, 
egy utolsó mesével indította őket útjára a 
volt nagycsoportosokat az iskolába, pon-
tosabban az évnyitóra. Számukra véget 
ért a játék és a móka, komoly munka fog 
várni rájuk: olvasás, írás, számolás. Ezek 
rejtelmeibe és a tanulás világába Zsuzsa 
néni (Nyúl Zsuzsanna) és Erika néni (Do-
mokos Erika) fogja őket bevezetni. Az 
évnyitó helyszínére, a művelődési házba, 
az ötödik osztályosok kísérték át a legki-
sebbeket, ahol már nem csak ők, hanem 
a harmadik osztályos szereplők is izgatot-
tan várakoztak. A sok ünneplőruhás gyer-
mek - főleg az alsósok - csillogó szemmel 
figyelték a harmadik osztályosok vidám 
műsorát, akiket Bíró Judit és Golovicsné 
Oláh Ágota készített fel az előadásra. Saj-
nos nekik egy héttel lerövidült a nyári szü-
net, ugyanis komoly felkészülést és pró-
bákat igényelt a színvonalas műsor. Nem 
hiába fáradoztak a gyerekek, a többiek 
vastapssal hálálták meg a munkájukat.

Ezután Olajos István intézményvezető 
mondta el iskolanyitó beszédét. Vélemé-
nye szerint, az elmúlt évekhez hasonló-
an ez idei tanév sem lesz könnyebb, sőt! 
Több pedagógusnak el kell készítenie a 
portfólióját. Ezzel kell bizonyítania azt, 
hogyan is tanít már 20, 25, netán 38 éve. 
Aztán pedig jön a tanfelügyelő, aki ellen-
őrzi, hogy valóban úgy tanít-e a kolléga, 
ahogyan azt a portfóliójában megírta. 
Szóval, nemcsak az első osztályosokra 
vár komoly munka, hanem a tanárokra is.

Az intézményvezető elmondta 
azt is, hogy ettől a tanévtől „szaporo-
dott” a Lakitelekről „áttanítók” száma. 
Nádudvariné Révész Dóra német nyel-
vet tanít, Busáné Kiss Anita biológiát, 
Kasztelné Tigyi Julianna pedig magyar 
nyelv és irodalmat. Olajos István hivata-
losan is megnyitotta a 2015/2016-os tan-
évet.

Az első osztályosok névsora: Balla 
Letícia, Bőszén Nikolett, Deák Ferenc, 
Fekete Szabina, Gyenes Krisztina, Halasi 
Tamás, Hatvanyi Anita, Horváth Milán, 
Kása Vivien, Kiss Anna, Kocsis Tifani, 
Kósa Anna Zorka, Nagy Máté, Németh 
Panka, Pádár Darinka, Polyák Roland, 
Szeles Vince, Szokola Benjamin, Varga 
Regina
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A Kulturális Örökség Napjai 2015 
programjainak keretében 2015. szep-
tember 19-én, szombaton, a Kecskeméti 
Katona József Múzeum, a Magyar 
Kerékpáros Klub Kecskeméti Területi 
Szervezete és a Magyar Honvédség 
Hadkiegészítő és Nyilvántartó 
Parancsnokság Kecskeméti Irodája 
"Örökségtúra két keréken. Hadszínterek 
és hadisírok testközelből (1945-2015)” 
címmel kerékpáros emléktúrára hívta az 
érdeklődőket. 

A túra témáját és célját a 2015. évi 
Kulturális Örökség Napjai rendezvény-
sorozat ajánlásában is szerepelő, a II. 
világháború befejezésének 70. évfor-
dulójáról történő megemlékezés adta, 
így nem volt meglepő, hogy szombaton 
reggel 7 óra 30 perckor közel 30 fő 
indult neki a Szentkirály-Tiszakécske 
(Újkécske, Ókécske) - Tiszaugi híd - 
Szentkirály - Kecskemét 90 km hosszú 
útvonalnak. A túrán több nyárlőrinci 
kerékpáros is részt vett.

A rendezvény célja az volt, hogy a 
részt vevők – kimozdulva Kecskemét 
városából – testközelből vehessék szem-
ügyre a II. világháború Tiszakécske 
környéki hadszíntereit, megismerjék 
azokat a hadisírokat és emlékműveket, 
amelyek az 1944 októberében Ó- és 
Újkécskénél elesett a hős honvédek-
nek állítanak emléket.  Az egri 20. 
gyaloghadosztály és a nyíregyházi 
huszárok Ó- és Újkécskénél – nagy 
erőket mozgósítva – igyekezték megál-
lítani a Vörös Hadsereg csapatait, hogy 
azok akadály nélkül szállhassák meg 
Kecskemét városát. 

A rendezvény szakmai koordináci-
óját Hajagos Csaba, történész-muze-
ológus, a Kecskeméti Katona József 

Múzeum munkatársa végezte, aki az 
adott helyszíneken beszámolt a 70. 
évvel ezelőtt történt eseményekről. A 
Kecskeméti Katona József Múzeum és 
a Nemzeti Emlékezet Bizottsága együtt-
működésében folyó kutatások keretében 
a vidéki események már feltárt történeti 
vonatkozásairól is beszámolt, amelynek 
egyik kiemelkedő pontja a Tiszaugi 
hídnál 1944 októberétől 1945 áprilisáig 
elrendelt "malenkij robot" volt, ami-
kor is a lakiteleki orosz parancsnokság 
napi szinten 450-500 fő férfi munkaerőt 
kötelezett kényszermunkára a felrob-
bantott tiszaugi híd szerkezetének víz-
ből történő kiemelésére. A hat hónapon 
keresztül zajló munkálatok nagy létszá-
mú halálos áldozatot követeltek.

A rendezvényen többek között 
részt vett Durgó Tamás százados, a 
Magyar Honvédség Hadkiegészítő és 
Nyilvántartó Parancsnokság Kecskeméti 
Irodájának vezetője is, aki a hadisír 

gondozási feladatokba nyújtott bete-
kintést, egyúttal kiemelte az ifjúság 
szerepvállalásának növelésére kifejtett 
tevékenységet és a szükséges munkála-
tok irányvonalait. 

A kécskei események pontos megis-
merésében nagy segítséget nyújtott Pauk 
Sándor helytörténész előadása és tábori 
kiállítása, amelyet nagy érdeklődéssel 
követtek a Hársch Ferenc túravezetővel 
együtt kerekezők. Közvetlenül a meg-
emlékezés után az Ókécskei Közösségi 
Házban megrendezett Szabolcska 
Mihály és Móra Ferenc kiállítást tekin-
tette meg a csoport, majd a Tiszaugi híd 
felé folytatták útjukat, ahol megemlé-
keztek az ott 70 évvel ezelőtt elhunyt 
polgári áldozatokról.

A 16 óra után véget ért sikeres túra 
szervezői egy 2016-ban is megismétlen-
dő programról egyeztettek, amelynek 
létjogosultságát az 1956-évi események 
60. évfordulója adhatja.

Örökségtúra két keréken

Szeptember 6-án szép számmal vol-
tak a templomban az iskolás hittanosok 
a tanévnyitó szentmisén, mert bizony 
megkezdődött egy új tanév. 

Továbbra is nagyon várjuk a temp-
lomba a kisgyermekes családokat szü-
leikkel együtt, hogy számukra is otthon 
legyen a templom. Ezt a célt szolgálja a 
baba-mama szoba a kóruson, ahol kicsi 
gyermekeikkel együtt vehetnek részt a 
szentmisén a szülők.

Várjuk a szentmisékre az óvodás és 
iskolás gyermekeket szüleikkel együtt! 

A hitoktatás megkezdődött óvodától 
középiskolás korosztályig heti 2 órában. 
Az első hittan óra az iskolában órarendbe 
van építve, a második hittan foglalkozást 
a plébánián tartjuk pénteken délutánon-
ként 15,30-16,30 óráig. Az óvodás hittan 
foglalkozások az óvodában meghirdetett 
rend szerint október hónapban kezdőd-
nek, addig várják a jelentkezőket, főként 

a nagycsoportosok köréből. 
A törvényi rendelkezéseknek megfe-

lelően az iskolában 1.2.3. és 5.6.7. év-
folyamon kötelező, órarendbe épített az 
erkölcstan vagy a hittan oktatása, de a 
4. és 8. évfolyamon is lehetőségük van 
a gyerekeknek órarendbe épített hittan 
foglakozáson részt venni.

Ifjúsági hittanra jelentkezőket a plé-
bániára várják minden péntek este a fia-
talok, Ágoston atyával.

ÚJrAKEzdés A HittAN oKtAtásbAN is



Különleges estének lehettek ta-
núi szeptember 8-án, csütörtökön a 
megjelenők a művelődési ház nagy-
termében. Mága Ernő és zenekara, a 
Száztagú Cigányzenekar tagjai lép-
tek fel és feledhetetlen élményekkel, 
dallamokkal ajándékozták meg a 
program vendégeit.

Az est nyitányaként Pénzváltó 
István, polgármester köszöntötte a 
megjelenőket és a tehetséges művé-
szeket. Elmondta, hogy szeretne ha-
gyományt teremteni ilyen programok 
rendezésével és remélhetőleg sokak 
érdeklődését el is fogják nyerni a 
hasonló események. Érdeklődőkben 
már most sem volt hiány, hiszen a 
nagyterem megtelt vendégekkel. A 
folytatásban finom borok és üdítők 
mellett a vendégek egy fenséges gu-
lyáslevest is elfogyaszthattak. A gu-
lyásleveshez a húst Forgó Istvánné 
és családja ajánlotta fel, az elkészí-
tése pedig Balogh Illés gondos keze-
inek az érdeme volt, ahogy már igen 
sokszor a különböző községi ren-

dezvényeken megtapasztalhattuk. 
A vacsora alatt és után is számtalan 
nótát húztak el a kiváló művészek, 
kimagaslóan bizonyították zenei te-
hetségüket. Kívánságokban és a kö-
zönség aktivitásában pedig nem volt 
hiány egy percig sem. A jelenlévők 
együtt énekelték a jól ismert nótá-

kat és számtalan különleges zenei 
élmény is tarkította az estét. Ezúton 
is elmondhatjuk, hogy egy kiváló 
estét tudhatott maga mögött minden 
megjelenő. Reményeink szerint még 
sok hasonló közösségteremtő est vár 
ránk a jövőben is.
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Nyugdíjasok félévi összejövetele
Augusztus 24-én került meg-

rendezésre a nyugdíjasok szokásos 
féléves vacsorája a művelődési ház, 
IKSZT nagytermében. Szokásoknak 
megfelelően az őket érintő fontosabb 
kérdések kerültek megbeszélésre, 
valamint köszöntötték egymást név-
napjuk alkalmából többek között, a 
nyugdíjasok.

A meleg fogadtatást már az ajtó-
nál megalapozták, hisz minden ér-
kező vendéget saját készítésű borral, 
pálinkával kínálták. Az est nyitánya-
ként a Nyárlőrinci Nyugdíjas Klub 
vezetője, Németh Mihályné, Terike 
néni köszöntötte a vendégeket és 
Zayzon Jenőné, jegyzővel együtt a 
fontosabb kérdésekre válaszoltak a 
jelenlévőknek. A különféle témák 
és kérdések megbeszélése után kö-
vetkezett a névnaposok köszöntés, 
amit külön-külön tette meg. Ezt kö-

vetően került terítékre a vacsora és a 
finomabbnál finomabb sütemények. 
A kiváló vacsora alatt és után a talp-
alávalót Kerekes László és Kerekes 
Balázs húzta. Jó néhányan táncra is 

perdültek a különféle nótákra az est 
folyamán. Elmondható, hogy újból 
csak egy kiváló, közösségteremtő 
nyugdíjas összejövetel került meg-
rendezésre.

Nótaest cigányzenekarral
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Gumilapok telepítése az óvodai hinta alá
Az óvoda Szülői 

Szervezetének, illet-
ve a szülők jóvoltá-
ból 2015 augusztusá-

ban a Térburkolat Kft. kivitelezésével 
szabványoknak megfelelően a gyer-
mekek biztonságát őrző gumilapokat 
telepítettek az udvari hinta alá. A ma-
rosi homokot fölváltotta a gumitégla, 
mely a szőnyegeink, porszívóink vé-
delmét is szolgálja, hiszen a gyerme-
kek cipőikkel nagyon sok homokot 
hordtak be az épületbe.

Ezúton is szeretnénk megköszönni 
a szülők támogatását!

Kovácsné Szekeres Szandra óvónő

Madárbarátok

Apró, észrevétlen látogatók. Néha magányosan, 
néha csapatostul. Olykor csöndben, lopakodva, más-
kor énekkel, trillázással elkápráztatnak minket. Kik 
ők? A madarak. 

Ha van elég türelmünk és szerencsénk, megfigyel-
hetjük őket. Szépek, hasznosak, sokfélék. Mi, embe-
rek tudjuk őket segíteni, védeni itatók kihelyezésével, 
odúk fára telepítésével, sövények, bokrok, fák ülteté-
sével. Hálásak télire itt maradó vendégeink a kiszórt 
magokért, friss vízért. Mindezt óvodásainkkal együtt 
elvégezve a természet szeretetére, egy fenntartható 
környezet megóvására törekszünk. 

A Magyar Madártani Egyesület szakmai hátteret 
nyújt a munka elvégzéséhez, és a szorgos feladatért 
címmel jutalmazza a madárbarátokat. 

Kis Csilla

Első hetek az óvodában

Az idei tanévben, a Katica csoportban 24 kiscsopor-
tos kezdte el az óvodai életet. Közülük hatan a múlt év-
ben Maci csoportosok voltak, így „tapasztalt” óvodásként 
segítenek otthonról érkezett kis társaiknak az óvodai élet, 
a szokások, szabályok megismerésében. A gyermekek be-
szoktatása folyamatosan történik, egy nap két-három új 
óvodás érkezik a csoportba.

A szülőktől való elválás kicsit nehéz a legtöbb kicsi 
számára, de hamar megnyugszanak, nagyon érdekli őket 
a játék, a rajzolás, a gyurmázás, az éneklés, mondóká-
zás. Szívesen tartózkodnak az udvaron is, itt a dömperek, 
a csúszdák és a hinta a legnépszerűbb, de még nagyon 
igénylik, hogy az óvó nénik közvetlen közelében legye-
nek. Nagy örömünkre a nap folyamán már nagyon kevés 
a sírás, kezdik megszokni a tevékenységek sorrendjét, és 
lassan kialakul biztonságérzetük, és az, hogy anya minden 
nap hazaviszi őket.

Kovácsné Szekeres Szandra óvónő
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Lehullott a szilva a fáról, lekvár lett belőle

Az idei évben, ha a gazda nem vi-
gyázott kellőképpen a kiskertjében levő 
gyümölcsfáira, sajnos az a kevés termés 
is lehullott a fáról. Így jártunk ezzel mi 
is.

Községünk nyugdíjasai minden év-
ben beterveznek saját programjaik közé 
olyan közösségkovácsoló eseményeket, 
amelyekre szívesen meghívják óvodánk 
gyermekeit is. Ezeken az alkalmakon a 
gyerekek olyan hagyományokkal, eszkö-
zökkel ismerkedhetnek meg, amelyeket 
saját családjaikban már nem igazán mű-
velnek és ismernek.

A nyugdíjasok éves programja sze-
rint egy kicsit későbbre tervezték az idei 
szilvalekvár-főzést, de az idő beleszólt. 
Ebben az évben a gyümölcsök hamarabb 
értek az átlagosnál, így a lekvár főzéshez 
szükséges szilvamennyiség is nagyon 
nehezen gyűlt össze. Ebben segítségünk-
re voltak óvodásaink szülei is, amit utó-
lag is köszönünk. Szerettünk volna részt 
venni a szilva magozásában is, de az 
„aranykezű” nagymamák és nagypapák 
már megelőztek, kimagozták, ledarál-
ták a gyümölcsöt, ami felkerült akkorra 

az üstbe, mire odaértek az óvodások. A 
több órás munkának meg volt a jutalma. 
Az óvodások napirendjét próbáltuk úgy 
igazítani, hogy az elkészült lekvárt eset-
leg még az üstben szemügyre vehessék 
(milyen sok volt benne és milyen kevés 
lett belőle), ám erről lekéstünk, mert a 
szorgos kezek érkezésünkre már min-
dent elmostak és összepakoltak. Így csak 
a finom végeredményt volt alkalmunk 
megkóstolni. 

Ezen a mozgalmas délelőttön lehető-
ségünk volt megtekinteni a művelődési 
házban a helyi alkotók kiállítását is, ahol 
a gyerekek ráismertek egy-egy darabra, 
melyet az ő anyukájuk, nagymamájuk 
készített.

Nagyon szépen köszönjük Jokhel 
Árpádnak a nyárlőrinci IKSZT vezető-
jének a program sikeres megvalósulá-
sában való közreműködést és óvodánk 
együttműködő partnerének, a nyugdíjas 
klubnak, hogy gyermekeinket megis-
mertették a régmúlt szokásaival, ízeivel. 
Reméljük sok hasonló, közös élmény-
ben lehet még részünk!  Sváb-Kovácsné 
Rédai Erzsébet

Játék-felhívás
Kedves Szülők és óvodás gyerekek!
Óvodánk 2015-ben megépülésének 

és fennállásának 40. évfordulóját ün-
nepli. Erre az alkalomra egy kis játékot 
szeretnénk figyelmükbe/figyelmetekbe 
ajánlani.

Minden hónapban községünk újságjá-
ban, a Nyárlőrinci Hírmondóban megje-
lenik két képrészlet. Ezekből 16 darabot 
kell összegyűjteni 8 hónap alatt. Az ösz-
szegyűjtött puzzle-darabokból egy olyan 
képet lehet majd kirakni, ami ismerős 
óvodásaink számára. Ha ezeket a darabo-
kat összegyűjtik, összegyűjtitek, és egy 
A/4-es lapra ragasztva, névvel ellátva el-
juttatják, a csoportok óvónőinek, értékes 
ajándékot nyerhetnek, nyerhettek, amit 
az évzáró családi napon sorsolunk  ki.

A játékhoz kitartást és szerencsét kí-
vánunk! 

  Az óvoda nevelőtestülete

Azok a fiatalok, és felnőttek, akik nem 
voltak bérmálkozók még jelentkezhetnek 
bérmálkozási felkészítésre. Akik eddig 
nem jártak hittanra, azoknak a jelentke-
zését is várjuk! Azok a felnőttek is jelent-
kezhetnek a plébánián, akik valamilyen 
ok miatt nem voltak megkeresztelve gyer-
mekként, mert felnőttek számára is indul 
keresztelési felkészítés. Ha környezetünk-
ben vannak olyan párok, akik egyházilag 

nem rendezett kapcsolatban élnek, őket is 
értesíthetjük arról, hogy házasságrendezés 
ügyében is bátran lehet jelentkezni a plé-
bánián.

A már működő olvasó csoportba to-
vábbra is várjuk a hívek jelentkezését, 
akik a szentmiséken olvasmányt, szent-
leckét, könyörgést szeretnének olvasni. 
Rózsafüzér társulatunk tagjai az év min-
den napján hűségesen imádkoznak égi 

Édesanyánkhoz. A társulat tagjai minden 
hónapban, az utolsó vasárnapon, közös 
szentmisén találkozhatnak. Ebbe a közös-
ségbe is várjuk a jelentkezőket, kicsiket, 
nagyokat egyaránt. Jelenleg négy takarító 
csoport működik a templom és környeze-
te rendben tartása érdekében. Várjuk még 
azokat a testvéreinket, akik ebben a szol-
gálatban szívesen részt vennének. Szol-
gáljuk együtt az Urat örömmel!

Felnőtt bérmálás, házasság rendezés
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A beszélő köntös nyomában
A török kor emlékei Kecskeméten és 

a Duna-Tisza közén kiállítás ötlete 2014. 
augusztus végén, a Kecskeméti Katona 
József Múzeum friss, a XVI-XVII. szá-
zadi leleteket is felszínre hozó régészeti 
ásatásainak köszönhetően fogalmazódott 
meg Rosta Szabolcs múzeumigazgató fe-
jében, amelynek megvalósítását Hajagos 
Csaba történész muzeológusra és Dr. 
Kriston Vízi József néprajzkutatóra bíz-
ta. Segítségül hívták az intézmény idő-
sebb generációjának tapasztalatát, szak-
mai hozzáértését Székely György, Dr. 
Wicker Erika és Dr. Bereznai Zsuzsanna 
személyében.  

Hogyan hatott a térségre a török kori 
hódoltság? Napjainkban milyen emlékek, 
esetleg élő hagyományok őrzik ezt a kort 
– kérdeztük Hajagos Csabát.

Kecskemét helyzete különleges volt 
ebben az időszakban. 1526-ban a moh-
ácsi csatavesztést követően ezt a várost 
is elérték a pusztító török seregek – út-
jukat rablás, gyújtogatás kísérte, majd a 
következő esztendőkben kisebb török és 
tatár csapatok rajtaütésszerű portyázásai 
is előfordultak.  1541-ben – Buda elfog-
lalása után – állandó török megszállás 
alá került a város. Ennek következtében 
Kecskemét a budai szandzsák kerüle-
ti székhelye, majd 1565 után szultáni 
hászbirtok – kincstári birtok – lett, így 
ekkor már viszonylagos önállósággal, sa-
ját önkormányzattal rendelkezett.

Önállóságát az is jelezte, hogy török 
katonai helyőrség nem működött a város-
ban, és bár az idők folyamán több csá-
szártól is oltalomlevelet kapott, a Duna-
Tisza közén zajló hadiesemények mégis 
állandó veszélyt jelentettek az itt élők 
számára. A környék menekülő lakossága 
a város  „falain” belül talált viszonylagos 
„menedéket”. A katonai támadásokon túl 
a kivetett adók sokféleségével is sanyar-
gatták a várost a hódoltság évtizedeiben: 
a sokrétű adóterheken,- saját földesura-
iknak fizetett adóterheken felül ajándé-
kokat, illetékeket fizettek a töröknek. 
Minden megpróbáltatás és teher ellenére 
a török hódoltság másfél évszázada alatt 
Kecskemét az egész Duna-Tisza köze 
legjelentősebb településévé vált. 

Tulajdonképpen ennek a különleges 
helyzetnek vált szimbólumává a „Be-
szélő köntös”, mint Kecskemét város 
török előtti kiváltságának jelképe. Mik-
száth Kálmán és romantikus regénye 
Kecskeméten játszódik, és a kecske-
méti Hornyik János helytörténész által 

korábban feldolgozott és kiadott török 
kori iratok valóságtartalmára, írott forrás 
hűségére épül, természetesen megfűsze-
rezve azt a romantika számos jellemző 
vonásával. A Magyar Nemzeti Levéltár 
Bács-Kiskun Megyei Levéltárában őrzött 
1596. évi számadáskönyvi bejegyzésben 
lejegyzésre kerül a valós történet az aláb-
biak szerint: „Anno domini 1596. Eger 
vételekor midőn az Második Mohumet 
török császár Magyarországba jött volna, 
az kecskeméti polgárok elejiben men-
vén, ajándékot vittek neki 600 juhot. 100 
ökröt és 14 szekér kenyeret., hogy egy 
Csauszt küldene hozzájok, ki azon által-
menő vitézektől megoltalmazná őket, az 
Császár 300 aranyat adván nekik és egy 
vont arany köntöst (kaftánt), meghagyá, 
hogy hazamenjenek, és ha valaki bántaná 
őket, az köntöst mutatnák meg neki; ez 
okáért mihejen valami török sereget lát-
tak, az Bíró az köntöst rávevén, elejekbe 
ment, Kit látván a törökök lovaikról 
leugordván az Köntöst megcsodálták és 
ha az bíró megengedte, ott háltak magok 
költségén és ha penig nem engedte, elébb 
állottak.”   

A történet valóságtartalma tehát adott, 
amely kiállításunk koncepcióját – annak 
küldetésében - egyértelműen megerősí-
tette.

És még nem beszéltünk számtalan ré-
gészeti leletről, tárgyi emlékről, amelyek 
ebből a korból az utókorra hagyományo-
zódva mind-mind a Kecskeméti Katona 
József Múzeum gyűjteményének részét 
képezik. Nem mehetünk el szó nélkül ki-
állításunk logójának magyarázata mellett 
sem, hiszen a logó motívumszerkezetét 
az 1585-ben Kecskeméten működött sza-
bó céh nemrégiben megtalált pecsétjé-
nek nyomata alapján készítette el az OS 
Exhibitions Kft, kiállításunk kivitelező-
je. 

- Mennyire feldolgozott téma a török 
hódoltság a mai múzeumainkban? Szük-
séges lenne többet beszélni erről?

A tájékozódás és az anyaggyűjtés 
során derült ki, hogy leszámítva néhány 
központi és vidéki múzeum (Eger, Szol-
nok, Gyula, Pécs) állandó kiállítását, az 
utóbbi időkben erre a korra nem igazán 
irányult ismételt figyelem. Látnunk kel-
lett, hogy a közhelyes ismereteken túl 
egy elhatározott koncepció mentén kell, 
lehet és érdemes ismét e témához nyúl-
ni. Térségünk szempontjából külön is 
izgalmas, hogy a régvolt „három város” 
szellemi kultúrájának ismertsége mellett 

végre gazdag tárgyi emlékekkel rukkol-
hatunk elő. Nem burkolt célunk ezzel az 
is, hogy láttassuk a történész, néprajzos 
muzeológus szakmával, hogy igenis ér-
demes és kell is beszélnünk az említett 
időszakról, kötelességünk bemutatni a 
látogatók számára, hogy mi történt Ma-
gyarországon Mohács és Buda visszafog-
lalása között. Más kávéház egy tudomá-
nyos kutatás eredményeként megjelent 
tanulmánykötet prezentálása, mint egy 
színes, interaktív kiállítás, amely hangu-
latában, tárgyak, anyagok és a szellem 
miliőjében kalauzolja végig a látogatót, 
hazánk történetének egy igen vérzivata-
ros időszakán. Fontos számunkra, hogy 
önálló tudományos kutatásaink eredmé-
nyét és a kollégák munkájának termékeit 
használjuk, alkalmazzuk, beépítsük ezek-
be a tárlatokba, hiszen a gyökerek hang-
súlyozása nélkül egy helytörténeti kiál-
lítás nem állhat meg a lábán. És ki kell 
jelentenünk, hogy napjaink historizáló 
hajlama mellett és az identitáskereső vá-
rosok kalandjátékában igenis nagy igény 
van a helytörténet kihangsúlyozására, 
kutatására, a kutatási eredmények és a 
hozzájuk kapcsolódó tárgyi és szellemi 
örökség a muzeológia eszközeivel törté-
nő párosítására és bemutatására. 

- Mennyiben azonos a korszak meg-
ítélése török és magyar oldalon?

Mint említettem, Kecskemét szerepe 
különleges volt ebben az időszakban. 
Nem mindegyik város szenvedte el ugyan 
a hódoltatás igen negatív tényezőit, ám 
voltak olyan települések, amelyeket a 
török hadak teljesen kifosztottak, vagy 
olyan módon sarcoltattak, hogy az adott 
lakott területnek, gazdálkodó közösség-
nek esélye sem lehetett olyan fejlődési 
vágányra állni, mint amely Kecskemét-
nek megadatott a XVI-XVII. században. 
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Mindettől függetlenül azt gondolom, 
hogy a 150 éves „együttélés” során kiala-
kult egy olyan kulturális kapcsolat, amely 
2015-ben is igen jó alapot ad a sikeres 
diplomáciai kapcsolatok folytatására.

- Milyen múzeumpedagógiai kísérő-
programot terveztek a kiállításnak?

Ez egy hangsúlyos, a napjainkban 
egyre fontosabb kérdés, hiszen egy-egy 
intézményben a múzeumpedagógiai fog-
lalkozások sikeressége nagy értékmérője 
az ott folyó munkának. A Kecskeméti 
Katona József Múzeum szerencsésnek 
mondható ebben a kérdésben, ugyan-
is Merinu Éva múzeumpedagógus egy 
rendkívül hasznos és színes programot 
állított össze már a kiállítás tervezése 
alatt. Ennek értelmében a „Beszélő kön-
tös” nyomában című időszaki kiállításhoz 
kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalko-
zások célja, hogy megismertesse Kecske-
mét és a környező települések ifjúságát 
– az óvodástól a főiskolás korosztályig 
– a Duna-Tisza köze és Kecskemét város 
hódoltság előtti életmódjával, történeté-
vel, a török uralom következményeivel, 
a város pusztáinak elnéptelenedésével. 
A Háromváros, közöttük Kecskemét hó-
doltság kori virágzásával, gazdálkodá-
sával (gyümölcstermelés, marha-tartás); 
kézművességével (szabók, ötvösök), 
piacozási szokásaival, a város vallási fe-
lekezeteivel. Célunk hogy az új ismere-
tek, a múzeumi élmény erősítsék a helyi 
identitást, a városhoz kötődést.  További 
célunk a téma projektszerű feldolgozása, 
minél több szempontból való megköze-
lítése az óvodástól a főiskolás korosztá-
lyon át a felnőtt korig. Az ismeretszerzés 
és elsajátítás több ponton kapcsolódik az 
iskolai tantárgyakhoz: a történelemhez, 
az olvasás és irodalomhoz, a környezet-
ismerethez, a hon- és népismerethez, az 
énekhez, valamint a rajzhoz és techniká-
hoz. Programunkba be kívánjuk kapcsol-
ni a fogyatékkal élőket is, elsősorban a 
tanulási nehézségekkel küzdő és szelle-
mi fogyatékos gyermekeket, valamint a 
gyengén látó és vak fiatalokat.

A kiállítás és a múzeumpedagógiai 
program a tervezéstől kezdve a kiállítás 
– építésen át a megvalósításig egymás 
mellett, egymásra épülve alakul ki. A ki-
állításba beleépítünk olyan múzeumpeda-
gógiai elemeket, amelyek a téma megis-
merését a gyerekek számára élvezetessé, 
izgalmassá és megtapasztalhatóvá teszik. 
Minden teremben interaktív elemek: 
filmvetítés, érintő-képernyős interaktív 
táblák, számítógépes animációk várják 
a diákokat, mellyel a kor fiatalságához is 
szeretnénk közelebb hozni a kiállítást. 

Módszertani szempontból a tárlat 
megtekintése és a foglalkozások során 
nagy szerepet kap a közös játék tevé-
kenység, a kreatív és művészi alkotási 
lehetőség, valamint a drámapedagógia. 
A múzeumpedagógiai foglalkozások 
eszköztárában pedig jelentős szerepet 
játszanak az egyes gyűjteményekből a 
szakmuzeológus munkatársak által kivá-
lasztott műtárgyak, valamint azok máso-
latai, amelyek a szemléltetés speciálisan 
múzeumi lehetőségeiként járulnak hozzá 
az ismeretszerzéshez. A megerősítést, az 
ismeretek elmélyítését célozzák a kiállí-
tásban elhelyezésre kerülő társasjátékok. 
A földszinti lépcsőfeljáró előtti szabad 
térben egy óriás társasjátékot alakítot-
tunk ki. A játék 4x4 méteres nagyságú, 
nagyméretű bábokkal és dobókockával 
játszható.

- Animációkat és háromdimenziós 
animációkat is tartalmaz a tárlat. Milyen 
kutatómunka előzte meg ezek elkészíté-
sét?

Újra megerősíthetem, hogy ezen a 
téren is jól állunk. Nem vagyunk sokan, 
rengeteg a feladat, de dolgoznak velünk 
olyan kollégák, akik szakmai hozzáérté-
sükkel, kreativitásukkal nagyban hozzá-
járulnak intézményünk sikerességéhez. 
Térinformatikusunk, Pánya István és a 
MOZAIK Kft. egyeztetésének és a ko-
rábbi régészeti feltárások eredményének 
köszönhető, hogy rekonstruálhatóvá vált 
a török kori Kecskemét településhálóza-
ta, a belváros szerkezete, a piac helye és 
az átmenő kereskedelem lehetséges útvo-
nalai is. 

- Mi a kiállítás célja? Ki a célközön-
ség?

A kiállítás célja, hogy a mai kor em-
bere is átélhesse a valós „Kecskeméti-
ség” érzését, részévé váljon annak a ma 
is tartó sikertörténetnek, amely valójá-
ban a XVI-XVII. században, a „Beszélő 
köntös” átadásával kezdődött. Az olta-

lom, a béke nyugalma, a fondorlat és a 
biztonság tudata, a tudományok gyakor-
lásának lehetősége, a felekezeti egyen-
lőség mind-mind ide tartoznak, hiszen 
ezek nélkül nem lett volna lehetősége, 
sem az iparosoknak, sem kereskedők-
nek, sem pedig a földműveseknek arra, 
hogy a város és egyaránt saját vagyonuk 
gyarapítását ily módon vigyék végbe. 
Ezért nem csak a kecskemétieknek szól 
a kiállítás, hiszen ez egy életérzés, ame-
lyet ma, biztosan mások is szeretnének 
megtapasztalni. 

- Huszonöt intézménytől kölcsönözték 
a kiállítási tárgyakat. Ez mekkora részét 
fedi le a hazánkban található, ismert tár-
gyi emlékeknek?

Először a saját gyűjteményünket 
vizsgáltuk meg, majd ezek alapján kezd-
tünk gondolkodni, hogy melyek lehetnek 
azok a társintézmények, amelyek őriznek 
témánk szerint fontos leleteket, doku-
mentumokat. Több esetben tapasztaltuk 
meg, hogy egy-egy város, település hely-
története szempontjából igazán fontos 
tárgyak mind-mind állandó kiállításban 
vannak elhelyezve, amelynek kiemelése 
igen problémás ügy, amely természete-
sen érthető is.

Így kaptunk tárgyi anyagot a Nemze-
ti Múzeumtól, a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeumtól, - akikkel korábbi projektek 
kapcsán nagyon jó szakmai együttműkö-
dés folyik ma is-, a Budapesti Történeti 
Múzeumtól, Kőszegről, Szekszárdról, 
Pécsről, Bajáról, Kiskunhalasról és még 
sorolhatnám a véget nem érő listát. Any-
nyit ígérhetünk, hogy több száz olyan 
tárgyat fogunk bemutatni, amelyek eddig 
más intézmények raktárában lapultak, vi-
szont a mi kiállításunk témája most elő-
hívta őket múzeumi magányukból, hogy 
életre keltsék azt a korszakot, amikor is 
elhíresült az alábbi szállóige: „Boldog 
lehetsz, immár, Kecskemét, megkaptad a 
Szultán ködmenyét.”
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Javában benne vagyunk a megyei 
II. osztályú labdarúgó bajnokságban. 
Az elmúlt időszakban négy mérkőzést 
játszott a felnőtt csapat. Azt nem lehet 
mondani, hogy rossz az eddigi teljesít-
mény, bár a négy mérkőzésből közül, 
egy vereség is rontja a statisztikát.

A Nyárlőrinc-Tiszaalpár találkozó 
mindig presztizs mérkőzésnek számít. 
Ezúttal is sokan voltak kíváncsiak a 
találkozóra. A két csapat közel azonos 
játékerőt képvisel, így mindig izgal-
masak a találkozók. Az első játékrész 
kiegyenlített játékot hozott. Mind a 
két csapat megpróbálta maga javára 
fordítani a mérkőzést, de helyzetek 
maradtak ki. Akadtak olyanok, akik 
azt mondták, hogy egy gólos mérkő-
zés lesz, a csatárok nem tudnak több 
alkalommal a kapuba találni. Aztán az 
első félidő befejezése előtt Túri István 
megtalálta a rést, és labdája a kapuban 
kötött ki. A második játékrészben a 
tiszaalpáriak megpróbáltak egyenlíte-
ni, de a hazai védelem a helyén volt, 
egészen a félidő közepéig. Ekkor Lász-
ló Zsoltnak sikerült egyenlíteni. To-
vábbra is nyílt volt a küzdelem, de ek-
kor már fölényben játszott Nyárlőrinc. 
Kérdés az volt, hogy mikor sikerül újra 
a vezetést megszerezni. A 80. percben 
ez T. Nagy Zoltánnak sikerült. A né-
zők közül többen is arra számítottak, 
hogy ez az eredmény elég lesz a vég-
ső győzelemhez. A játékosok azonban 
másképpen gondolkodtak. Először 
Túri István, majd Bali Gábor vette be 
a tiszaalpári kaput. Ez pedig azt jelen-
tette, hogy nem is lett olyan szoros az 
eredmény. Dicséretet illeti az egész 
csapatot érte. Nyárlőrinc-Tiszaalpár 4-
1 (1-0). Ifjúsági mérkőzés: 2-2.

A következő mérkőzést Kiskunfél-
egyházán a KHTK II csapata ellen ját-
szották a fiúk. A hazai gárdából többen 
is szerepeltek már korábban a megyei 
I. osztályú csapatban, így nagy harcra 
volt kilátás. A kiskunfélegyháziak jó 
teljesítményre is képesek, de náluk is 
előfordul az, hogy betliznek. A hazai 
szurkolók láthatatlanban is oda adták 
volna a három pontot csapatuknak, de 
szerencsére ez nem így történt. A pá-
lyán ezúttal a nyárlőrinciek voltak job-
bak. Az első félidőben még nem szüle-
tett gól. A játékosok próbálkoztak, de 

nem sikerült a labdát a hálóba juttatni. 
Szerencsére a második játékrész elején 
Bera András megszerezte a vezetést. 
Ez egy fajta megnyugvást is jelentett, 
de azért nem lehetett könnyelműen ját-
szani. Bár a hazaiak mindent egy lapra 
feltéve támadtak, igyekezetük nem járt 
eredménnyel. Sőt a találkozó befejezé-
se előtt néhány perccel újabb gólt ért el 
csapatunk. Ez pedig azt jelentette, hogy 
a hátralévő percekben már nem tudja 
elveszíteni a mérkőzést Nyárlőrinc. A 
kiskunfélegyháziak még gólt sem rúg-
tak úgy vonultak le a pályáról. Kiskun-
félegyházi HTK-Nyárlőrinc 0-2 (0-0). 
Mivel a KHTK-nak megyei I. osztályú 
csapata is van, az ifjúsági csapatuk ott 
szerepel.

Könnyűnek ígérkezett a következő 
hazai mérkőzés Bócsa ellen, és az is 
lett. A vendégek, ebben az osztályban, 
nem tartoznak a legjobbak közé, sőt az 
eddigi teljesítményük alapján a tabella 
utolsó helyén tartózkodnak. Már a ta-
lálkozó elején egy hatalmas, távolról 
leadott Torbán Csaba lövés előnyhöz 
juttatta a csapatot. Talán harmincöt 
méter is volt, ahonnan a tapasztalt játé-
kos bevette a bócsai kaput. Alig telt el 
tíz perc, újabb hazai gólnak örülhettek 
a nézők. Ekkor Kulcsár Gábor szerzett 
gólt. Már az első félidőben kiütközött a 
két csapat közötti különbség. Bár a ven-
dégek nem játszottak rosszul, de egyál-
talán nem jelentettek veszélyt Magyar 
Imre kapujára. A második félidő első 

negyed órájában nem történt különös 
esemény, ha csak az nem, hogy bejött 
a pályára Szilágyi László, aki néhány 
perc múlva már góllal örvendeztette 
meg a közönséget. Szilágyi jó cserének 
bizonyult, mert még két alkalommal 
volt eredményes. A vendégek tíz em-
berrel fejezték a mérkőzést, mert a 69. 
percben a csapatkapitány Ficsor Zoltán 
második sárgalapját is megkapta, majd 
pedig a pirosat. Nyárlőrinc-Bócsa 5-0 
(2-0). Ifjúsági mérkőzés: 2-2

Az eddigi jó, és eredményes mérkő-
zések után senki sem gondolt arra, hogy 
Kiskunfélegyházán a Vasutas ellenei 
találkozón nem gólarányt javít a csa-
pat, hanem vereséggel távozik, pedig a 
játékos keretben nem történt változás. 
Lehet, hogy a játékosok is könnyedéb-
ben vették ezt a mérkőzést és nem úgy 
koncentráltak, mint a hogyan kellett 
volna. Tény és való, hogy az első fél-
idő közepén a hazaiak vezetést szerez-
tek. A szünetben minden valószínűség 
szerint György Csaba edző ösztönzőbb 
játékra hívta fel a figyelmet, de a má-
sodik félidőben sem sikerült bevenni 
a Vasutas kapuját. Egy újabb találattal 
pedig még növelni is tudta előnyét a 
Loki. Ez a mérkőzés tanulságokkal is 
járt, amit biztosan megbeszélt az edző 
a játékosokkal. Kár ezért a találkozó-
ért, mert győzelem esetén ott lehetne a 
csapat a harmadik helyen, így jelenleg 
a hatodik hellyel kell megelégednie. 
Ifjúsági mérkőzés: 2-2.

Három győzelem egy vereség
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Könyvtári játéknapok 
Augusztus végén, több napon ke-

resztül egy rendkívül egyedi program 
várta az ifjúságot, változatos kikapcso-
lódási lehetőségekkel a könyvtárban. 

A gyerekek, fiatalok a különféle 
ingyenes, legális internetes játékok-
ban való megmérettetés mellett kipró-
bálhatták magukat a jól megszokott 
fejtörő társasjátékokban is. Az igazi 
különlegességeket viszont a könyvtár, 
könyvek körül, illetve mellet megren-
dezett megmozgató játékok rejtették, 
legyen az éppen a könyvtár belseje, 
vagy a könyvtár előtti park. A sokfé-
le, mindenekelőtt közösségi játékba 
nagy hévvel vetették bele magukat a 
résztvevők, legyen az óriásbuborékok 
készítése a könyvtár előtt, vagy ép-
pen egy körjáték az intézményben. De 
akadt vetélkedés különféle játékokban 
és könyvtári ugróiskolát is játszhat-
tak.

Apám kakasa - Lackfi János (1971-) 
-Vörös István (1964-), Ivan, az egyet-
len - Applegate, Katherine (1956-), 
Titkok és exek éjszakája - Barnholdt, 
Lauren (1980-) Papírvárosok - Green, 
John (1977-), Pampa Blues-Lappert, 
Rolf (1958-), A szótlan tárgyak lassú 
szemlélése - Rothfuss, Patrick (1973-
), Rosszcsont Peti és a sport - Simon, 
Francesca (1955-), A jó, a rossz és a 
sajt - Snow, Alan (1959-), A vaszoknis 
ember (Doboztrollok 2.) - Snow, Alan 
(1959-), Lányok regénye 2. - Somers, 
Nathalie (1966-), Az eltűnt tó nyo-
mában - Stilton, Geronimo, Párviadal 
a jégen - Stilton, Tea, A kísérletezés 
varázslatos világa 2 - Gyarmati Zsu-
zsanna, Bolygónk egészsége és kör-
nyezetünk védelme, Vizuális illúziók 
kreatív könyve - Jacobs, Pat, Trakto-
rok - Erne, Andrea, Klinkusz és a sár-
kány könnye - Alessandro Gatti, Nyá-
ri vásár (Hello Kitty 3.) - Chapman, 
Linda (1969-) -Misra, Michelle, 
Szofi tüsszent - Harcos Bálint (1976-
), A láthatatlan fonál - Karst, Patrice, 
Bori óráskönyve - Sörensen, Hanna 

-Steinhauer, Annette, Locsolókanná-
ból az elefánt - Turbuly Lilla (1965-
), Bélügyek - Enders, Giulia (1990-), 
Cicásítás - Galaxy, Jackson (1966-) 
- Benjamin, Kate, Mediterrán táplál-
kozás, mediterrán étrend, Növényi an-
tibiotikumok - Siewert, Aruna Meike, 
Rövid útmutató a boldog kutyához 
- Millan, Cesar (1969-), Star Wars - 
Szereplők nagykönyve, Szólj vissza a 
facebooknak! - Steyer, James Pearson 
(1956-), Virágterápia - Virtue, Doreen 
(1958-) - Reeves, Robert, Half a king 
- Abercrombie, Joe (1974-), Amikor 
megismertelek - Ahern, Cecelia (1981-
), Felföld - Bragi, Steinar (1975-), Hány 
csillag az égen? - Bruck, Edith (1932-
), Elveszett lányok országa - Clement, 
Jennifer (1960-), Szulejmán asszonya 
- DEMET ALTINYELEKLIOGLU, 
Itt voltam - Forman, Gayle (1970-), 
Szívügyek - Giffin, Emily (1972-), 
A lány a vonaton - Hawkins, Paula, 
Sherlock Holmes lehetetlen kalandjai 
- J. J. ADAMS, A katicák éve - Joyce, 
Graham (1954-2014), Szárnyak nélkül 
szabadon - Kidd, Sue Monk (1948-), A 

remény rabjai - King, Stephen (1947-
), Mire jó a rosszfiú? - Komal, Kant, 
Hullócsillag - Leiner Laura (1985-), 
A hazudósok - Lockhart, E. (1967-), 
Gyönyörű tévedés - McGuire, Jamie 
(1978-), Vér a havon - Nesb#, Jo 
(1960-), Sabriel - Nix, Garth (1963-), 
Az imádott Jenna Fox - Pearson, Mary 
E. (1955-), Zafír és parázs - Rasheed, 
Leila, Rozsban a fogó - Salinger, Jerome 
David (1919- 2010), Virgin - Sanghani, 
Radhika, Geek girl [2.] - Smale, Holly 
(1981-), Stallo - Spjut, Stefan (1973-), 
Pegazus - Steel, Danielle (1947-), Őrü-
let és szerelem - Swarthout, Glendon 
Fred (1918- 1992), Öt nap - Timmer, 
Julie Lawson, Túlvilágok - Westerfeld, 
Scott (1963-), A boldog herceg és más 
mesék - Wilde, Oscar (1854-1900), 
A szenvedély - Winterson, Jeanette 
(1959-, Egy könyvmoly regényes éle-
te - Zevin, Gabrielle (1977-), Origin 
– Eredet - Jennifer Armentrout, Nem 
akartam vele élni - Eva Kavian, World 
After – Túlélők világa (Angelfall 2.) 
- Susan Ee, A Titoktündér - Beck And-
rea.

Új könyvek érkeztek a könyvtárba
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Anyakönyvi hírek
Akik házasságot kötöttek: Pászti Katalin és Bordács 
István
Akit nagyon vártunk: Greif Szilárd Ferenc (Kiss 
Ilona)

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

- Hallottad? A Tóni anyósa 
beleesett a folyóba!
- Szegény asszony!
- Aztán sikerült kihúzni!
- Szegény Tóni!

* * *
Azt mondja az anyós a 
vejének:
- Ha tovább vedelsz, engem 
nem látsz többet!
- Elköltözik, mama?
- Nem. Kikaparom a szemed.

* * *
A tanár felelteti Mórickát:
- Móricka honnan jön az 
áram?
- Az őserdőből.
- Ezt miből gondolod?

- Mert amikor a múltkor 
elment az áram, apa azt mond-
ta már megint lekapcsolták az 
áramot ezek a majmok.

* * *
Móricka sir a lépcsőnél, 
odamegy egy tanár és meg-
kérdezi tőle.
- Miért sírsz, Móricka?
- Mert a fizika tanárunk lee-
sett a lépcsőn.
- És ez téged ennyire meg-
hatott? - teszi fel az újabb 
kérdést a tanár.
- Nem. Azért sírok, mert 
mindenki látta, amikor lee-
sett, csak én nem.

Viccek


