
Templom építésére gyűjt a gyülekezet

Jótékonysági bált rendezett a 
Lakitelek–Nyárlőrinc Református 
Társegyházközség, azzal a céllal, hogy 
megvalósuljon a nyárlőrinci reformá-
tus hívek vágya, legyen nekik is tem-
plomuk. 

A megjelenteket Magyar Péterné S. 
Kovács Mónika köszöntötte. Amint azt 
elmondta, azzal a céllal szervezték meg 
a jótékonysági bált, hogy megvalósuljon 
a nyárlőrinci református hívek vágya, 
legyen nekik is templomuk, és elmond-
hassa a falu, van két templomunk. Sok 

minden összekapcsolja Nyárlőrincet 
és Lakiteleket. A református gyüle-
kezet most az, aki összekapcsolja e két 
községet. Köszönetét fejezte ki mind-
en vendégnek, hogy jelenlétével már 
kifejezte, érdemes a nemes cél mellé 
állni. Bevezetője után átadta a szót 
Tormási Zoltán alpolgármesternek, aki 
szintén köszöntő szavaival üdvözölte 
a jelenlévőket. Kókai Géza református 
lelkész arról beszélt, hogy a két tel-
epülésen élők tudnak és mernek álmod-
ni. Először megálmodták a nyárlőrinci 

imaházat. 1987 karácsonyán volt az 
első istentisztelet az imaházban, amit 
1988. október 30-án vette tulajdonába a 
gyülekezet. A nyárlőrinciek most arról 
álmodnak, hogy az imaházból templom 
legyen, mert szükség van rá. Ha már 
bővül, akkor kapjon egy tornyot, hogy a 
település ékessége legyen. Kókai Géza 
köszönetét fejezte ki azért, hogy a tel-
epülés lakói osztoznak ebben az álom-
ban és támogatják ezt az álmot.

(Folytatás a 2. oldalon)
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Pénzváltó István polgármester el-
mondta, megszületett egy nagyszerű 
terv, egy magasztos elképzelés. A te-
lepülés templomot épít, az Isten házát, 
ahol a Jóistennel együtt a békésesség 
és a szeretet lakik. A bál résztvevői 
nem csak a téglára és malterra valót 
hozták el, hanem az összetartozásuk és 
a hitük példáját is. A közeli szomszéd-
ból, vagy távolabbról érkezők pedig 
elhozták barátságukat, a nyárlőrinciek 
iránt érzett tiszteletüket. Egy polgár-
mester ennél többet nem is kívánhat 
- mondta. Kívánta viszont azt, hogy 
a templom avatásán újra mindannyi-
an együtt lehessenek és a szeretetből 
és a békességből mindenkinek na-
gyon sok jusson. Zobokiné Kiss Ani-
ta Lakitelek első embere a szomszéd 
település jókívánságait tolmácsolta. 
Örömét fejezte ki, hogy részt vehetett 
a nemes cél megvalósításában. 2013-
ban nyárlőrinci és lakiteleki összefo-
gás eredményeként tudták felavatni a 
lakiteleki református templom új ha-
rangját. Most egy újabb összefogásra 
van szükség, egy templom építéséhez. 
Amint azt hangsúlyozta, a jótékonysá-
gi rendezvényeknek kettős célja van. 
Az egyik az, hogy akik részt vesznek 
rajta, jól érezzék magukat. A másik, 
hogy közelebb kerüljenek a terv meg-
valósításhoz. Azt kívánta, hogy a cél 
megvalósuljon. Nem érkezett üres kéz-
zel. Lakitelek önkormányzatának hoz-
zájárulását adta át, amely ötszázezer 
forint volt. Szarka Balázs az Univer 
Zrt. vezérigazgatója is köszöntötte a 
jelenlévőket gratulált ahhoz, hogy a 
településnek vannak álmai. Amint azt 
elmondta, akinek nincsenek tervei, 
az nem tud előrehaladni. Azt kívánta, 
hogy az álom váljon valóra. Reményét 
fejezte ki, hogy amikor először szólal 
meg a templom harangja, akkor is jelen 
lehetnek barátaival, családjával együtt. 
Azt kívánta, hogy ez ne álom, hanem 
valóság legyen. Legyen béke, szeretet, 
mert ebben ez a közösség példamutató 
volt eddig is. Az építkezéshez családi 
pénzadománnyal járult hozzá. 

Hegedűs Béla a Dunamelléki Refor-
mátus Egyházkerület lelkészi főjegy-
zője, a Bács–Kiskunsági Református 

Egyházmegye esperese is arról beszélt, 
hogy az imaház megépítése után eltelt 
harminc esztendő és a nyárlőrinciek 
tovább álmodnak, jogosa, mert szük-
ség van a községnek templomra. Ígé-
retet tett arra, hogy az egyházmegye 
nem csak lélekben, de anyagiakban is 
támogatni fogja a templom építését. 
Legyen velünk az Úr jóindulata, és te-
gye maradandóvá álmaink után a ke-
zeink munkáját. Ahogyan az álomból 
imaház született, legyen az imaházból 
templom, tette hozzá. 

Lezsák Sándor a település ország-
gyűlési képviselője ígéretet tett arra, 
hogy megpróbál pénzt szerezni a 
templom építéséhez.

Bérces Lajos korábbi tiszteletes 
nem tudott ott lenni a jótékonysági es-
ten, de írt egy köszöntő levelet.

Kedves Nyárlőrinci Testvérek!
Igazából a lakiteleki Testvéreknek 

is szól ez a köszöntő és biztató néhány 
sor, de ti vagytok most az imaháza-
tok kibővítésének érintettjei. Nagyon 
köszönjük az ünnepi, nagy feladatot 
előkészítő alkalomra szóló meghívót!  
Elutazásunk is nehézségbe ütközik, 
meg öregségünk miatt mi már 8 órakor 
ágyban vagyunk, így nem lehetünk ott 
a bizonyára sokat ígérő alkalmon.

Felejthetetlen a kezdet, amikor 
Tóth Istvánék segítségével telket kap-
tunk. Nem is részletezem, csak Urunk 
áldó kegyelme igazolódott a kis ima-

ház minden alkalmán azáltal is, hogy 
a bővítés szükségessége többször is 
jelentkezett. Kívánjuk, hogy a mostani 
terv is sikeresen menjen végbe, külső 
és belső építés, növekedés által. Kér-
jük erre mi is Urunk áldását és figye-
lemmel kísérjük a véghezvitelt.

„Legyenek láthatóvá tetteid szol-
gáidon, és méltóságod fiaikon!” 
Ps.90:16.

Testvéri szeretettel és őszinte tisz-
telettel: Bérces Lajos és felesége Ma-
rika

A vacsora előtt Fejős Jenő nótaéne-
kes, valamint ifj. Farkas Béla és zene-
kara szórakoztatta a jelenlévőket, akik 
első szóra elfogadták a felkérést, és 
nagy örömmel érkeztek Nyárlőrincre. 
A kecskeméti Clebikné Inci, Reményik 
Sándor Csendes csodák című versét 
mondta el. A vacsora alatt a lakiteleki 
Dudorások citerazenekar játszott. Az 
est folyamán pedig Zoboki Károly és 
barátai szolgáltatták a zenét. A prog-
ramban fellépett a nyárlőrinci szárma-
zású Nádasdy Erika is, aki jelenleg a 
Miskolci Nemzeti Színház tagja. A bál 
hajnalig tartott.

Köszönet jár mindenkinek, akik 
hozzájárultak ahhoz, hogy a jótékony-
sági est megvalósulhatott. 

Gyenes Sándor és felesége mindent 
megtettek annak érdekében, hogy fi-
nom legyen a töltöttkáposzta, és az is 
volt. A húslevest főzők is remek mun-
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kát végeztek. Elkészítették, kitálal-
ták 360 főre a vacsorát. A felszolgáló 
diákok, terítők, díszítők is mindent 
megtettek annak érdekében, hogy em-
lékezetes legyen az este. A legnagyobb 
köszönet Tormási Zoltánnak és család-
jának, valamint Tormási Jenőnek és 
családjának jár, akik nem csak felaján-
lottak egy-egy disznót, de mindenben 
segédkeztek, amiben kellett. Külön 

meg kell említeni Magyar Péternét S. 
Kovács Mónikát, akik megszervezte és 
levezette a bált. Nem kis feladat volt. 

Mónika nagy tisztelettel köszönte 
meg a Lakitelek–Nyárlőrinc Reformá-
tus Társegyházközség nevében azt sok 
– sok segítséget, feléjük megnyilvánu-
ló szeretetet, amit kaphattak a szerve-
zés során. Külön köszönetét fejezte ki 
az önkormányzatnak, Pénzváltó István 

polgármesternek, a sok segítséget, 
amit nyújtottak, de az intézmények-
nek is, akik támogatták az eseményt. A 
helyi gyülekezeti tagjai szívügyüknek 
érezték a rendezvényt, de a lakiteleki 
testvéreik is mindenben mellettük áll-
tak. Az est elérte célját. Több millió fo-
rint gyűlt össze. Reméljük, hogy minél 
hamarabb megépül a református hívők 
számára a templom!

Elközelített a mennyek országa cím-
mel rendezték meg a Bács-Kiskunsági 
Református Egyházmegye idei hittan-
versenyét, melyen tizennyolc csapat 
indult. 

Ebben az esztendőben Jézus hét pél-
dázata volt a verseny témája, melyet 
Apostagon a település református temp-
lomában és annak udvarán rendeztek 
meg. A versenyt úgy állították össze, 
hogy abban számot kelljen adni a példá-
zatok ismeretéről, de játékos feladatokat 
is kellett teljesíteni. A csapatoknak hat 

állomáson kellett különböző feladato-
kat (tesztírás, éneklés, magvetés, hal-
háló, aranymondás kirakás, földberejtett 
kincs) teljesíteni, melyeken összesen 
száz pontot lehetett gyűjteni. A szoros, 
izgalmas, mégis vidám küzdelemben két 
győztes csapatot hirdettek, mert azonos 
pontot ért el a soltvadkerti (Tanítványok) 
és a Lakitelek-Nyárlőrinc társegyház-
község (Lakiteleki magok) csapata is. 
A győztes lakiteleki, nyárlőrinci csapat 
tagja: Csille Lajos, Dombi Zsanett, Erki 
Virág, Kakó Csongor, Kakó Lukács, 

Magyar Dániel, Magyar Péter, Szakács 
Evelin. Felkészítőjük: Magyar Péterné 
S. Kovács Mónika. Ez a lakiteleki, 
nyárlőrinci csapat számára azt is jelen-
tette, hogy a Kálvin János vándorkupát 
végleg hazavihették, ugyanis összesen 
ötször nyertek eddig, és az utolsó három 
versenyen ők bizonyultak a legjobbnak. 
A második helyen a kiskunhalasi Jó 
föld, a harmadikon pedig a kecskeméti 
Puritán katonák végeztek. A helyezettek 
mellett valamennyi csapat kapott aján-
dékot. 

Kálvin János Vándordíj
A Bács-Kiskunsági Református 

Egyházmegye 2009. évi közgyűlésén 
Kálvin János születésének 500. évfor-
dulója alkalmából az egyházmegyében 
rendszeresen megszervezett hittanver-
senyek értékelésére, Kálvin Jánosról el-
nevezett vándordíjat alapított. A vándor-
díjat az a gyülekezet nyeri el, amelynek 
hitoktatásban részesülő gyermekei részt 
vesznek a Bács-Kiskunsági Református 
Egyházmegye Hittanversenyein és ott a 
legjobb eredményt érik el. Az a gyüle-
kezet, amely a vándordíjat ötödszörre 
nyeri el (évre való korlátozás nélkül), 
vagy amely három egymást követő év-
ben, a díjat véglegesen megőrizheti.

Református fiatalok sikere

Beiratkoztak az első osztályosok
A Klebelsberg Intézményfenntar-

tó Központ április elején felhívást tett 
közé, hogy kiknek is kell beiratkozniuk 
az általános iskolába a 2016/2017-es 
tanévre. Erre a nyárlőrinci tanköteles 
korú gyermekeknek április 14-én és 
15-én a Buzás János Általános Iskola 
gondnoki irodájában volt lehetőségük. 
Településünkön az óvodások közül 29 
főnek kellett beiratkoznia. Ha a szülő 

nem a lakóhely szerint kijelölt körzeti 
iskolába szerette volna íratni gyermekét, 
élhetett a szabad iskolaválasztás jogá-
val. Így egy gyermeket nem ide írattak 
be, hanem Kecskemétre. Hét kisgyerek 
továbbra is óvodában marad, egy pe-
dig az iskolát kezdi itt, óvodába nem 
Nyárlőrincen járt. Így szeptemberben 
várhatóan 22 kisdiáknak csengetnek be 
az első osztályba. Ez a létszám az idei 

tanév elsőseihez képest hárommal több. 
A szülőknek most kellett nyilatkozni-
uk arról is, hogy gyermekük részére 
erkölcstan vagy vallási felekezetük 
szerinti hittan oktatását kérik.  Erre vo-
natkozóan egyébként minden évben új 
nyilatkozatot kell adniuk, ami azt jelen-
ti, hogy változtatásra csak akkor van/
lesz lehetőségük, évközben nem.
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Hetedik alkalommal rendezték 
meg az Országos Fazekas Találkozót, 
amelynek Naszály adott helyett április 
16 és 17 között.

A hetedik Országos Fazekasmester 
Találkozóra ismét hazai neves faze-
kasmesterek kaptak meghívást, Zala 
megyétől kezdve, Hajdú-Bihar, Vas, 
Fejér és Borsod megyén át, Tolna, 
Heves, Győr-Moson -Sopron, 
Bács-Kiskun és persze Komárom-
Esztergomig, mivel Naszály ebbe 
a megyébe tartozik. A találkozó 
célja nem volt más, mint a helyi, a 
régiós és az országos fazekas hagy-
ományok ápolása, megismertetése 
minél szélesebb korosztállyal, a népi 
kultúra promóciója, és igényes, tar-

talmas szórakoztató, hangsúlyosan 
folklórprogramok megrendezése és 
kiemelten az ország legjobb faze-
kasmestereinek bemutatása. A tavalyi 
évhez hasonlóan, a mesterek páros 
korongozóversenye mellett, ebben 
az évben is megrendezték a fazekas 
inasok korongozóversenyét. A mes-
tereknek az igen látványos és szak-
mailag nagy kihívásnak számító páros 
korongozóversenyen, melencét kellett 
készíteniük.

A találkozóra meghívást kapott 
Bánföldi Ferenc is. Feri ezúttal is 
bizonyította tehetségét. Mivel páros 
versenyről volt szó, az ő párja a 
Dunakeszin élő Kabai Erzsébet volt. 
Egy régi múzeumi darabot kellett 

minél jobban lemásolni, egy nagy 
melencét (tálat) kellett készíteniük. 
Együtt, közösen dolgoztak, teljes 
összhangban. Látványos dolog volt a 
közönség számára, amikor a két faze-
kas együtt csinált mindent. A szakértő 
zsűri az ő munkájukat találta a leg-
jobbnak, a legszebbnek. Ez pedig azt 
jelentette, hogy az első helyen végez-
tek. Igaz, megosztott első helyet osz-
tott ki a zsűri, mert a Harangozó Rita 
(Marcali) és Berta István (Vönöck) 
páros, is az első helyen végzett. Ez 
azonban nem kisebbíti Feriék érdemét. 
Gratulálunk nekik!

Párosban a legjobbak az országban

11 szülinap – Mass  Wendy,  A bás-
tya - O'Malley Daniel, A cipész felesége 
- Trigiani Adriana, A fűszermadár - Sza-
bó T. Anna, A ló, aki édességet tüsszen-
tett - Bodor Attila, A magyar történelem 
vitatott személyiségei, A pormanó fel-
bukkan - Ferenczi Szilvia, A varázsfu-
vola - Jeli Viktória, A varázslatos Circus 
Mirandus – Beasley Cassie, A varázslók 
- Grossman Lev, A zsúfolt házikó - Julia 
Donaldson - Axel Scheffer, Agrárbárók - 
Frei Tamás, Aludj el szépen, Bendengúz! 
- Forssén Ehrlin, Carl-Johan, Amikor 
búcsúzunk - Hand Cynthia, Az Álmok 
első könyve – Gier Kerstin, Az ember 
a Fellegvárban – Dick Philip K., Az 

igazán undi testkönyv - Dodson Emma 
–Horne Sarah, Az őszinteség perce - 
Sortland Bjorn, Borka könyve - Gurmai 
Beáta, Búzavirág - Fábián Janka, Csil-
lagfürt Akadémia – Larson  Mitchell 
A., Darwinia - Wilson Robert Charles, 
Elválasztva – Landers Melissa, És a he-
gyek visszhangozzák - Hosseini Khaled, 
Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, 
Keletről folyó - Krasznahorkai Lász-
ló, Fekete könyv - Pamuk Orhan, Fura 
állatok - Maria Nilsson Thore - Lotta 
Olsson, Grey - James E. L, Gyilkos-
Anders és barátai (meg akik nem azok) 
- Jonasson Jonas, Kicsi Mimi és a Kö-
kény ovi - Tamás Zsuzsa, Kívánj cso-

dát - Baldacci David, Léda tojásaitól az 
Aranyszamaráig - Nényei Pál, Mákszem 
és Gubó eltün(őd)ik - Molnár Krisztina 
Rita, Mesék az élet csodáiról - Boldizsár 
Ildikó, Mit eszik a micsoda? - Keresztesi 
József, Pánikhangulat (Minyonok 2.) - 
Lapuss' Stéphane -Ah-Koon Didier, Pim 
és Pom – Westendorp  Fiep- Bouhuys 
Mies, Retro sütemények újratöltve 
- Csigó Zita -Kocsis Bálint, Shadows 
– Armentrout  Jennifer L., Star Wars má-
nia - Formaro Amanda, Szentjánosbogár 
lányok – Hannah  Kristin, Trollvadászok 
- Toro, Guillermo del- Kraus, Daniel, 
Veled minden hely ragyogó - Niven 
Jennifer, When it rains - De Jong Lisa.

Új könyvek érkeztek a könyvtárba
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Húsvétkor, a kereszténység legnagy-
obb ünnepén a hívők Jézus Krisztus 
halálát és feltámadását ünneplik. Ez az 
ünnep a megváltottság öröme átélésének, 
a hitbéli elköteleződés személyes meg-
újításának az évenként visszatérő alka-
lma is. Ezért nagyszombat éjszakáján 
került sor azoknak a felnőtteknek a 
megkeresztelésére, bérmálására, és az 
Eukarisztiában való részesedésére, akik a 
katekumenátus útját követve fölkészültek 
Jézus Krisztus személyének és tanításának 
a követésére. 

A katolikus templomokban ősi 
hagyományt követve általában húsvét 
vigíliáján, a nagyszombati szertartás 
során szolgáltatják ki a keresztség szent-
ségét a felnőtt korukban megtérteknek, 
vagyis ekkor fogadja őket tagjai közé az 
egyház. A mi plébániai közösségünknek 
is ebben a kegyelemben volt része, hogy 
két fiatal a mi templomunkban részesült 
a beavató szentségekben nagyszombaton 

éjjel. Az egyház tagjai örömmel fogadták 
a megkeresztelteket, akikkel most már 
teljes közösségben vannak a hitben, a 
tanításban, a szentségek ünneplésében, 
a szolgálatban és a világ szolgálatában, 

megszentelésében. Kövesse minden 
esztendőben sok felnőtt az ő példáju-
kat, akik vágynak a Krisztussal való 
találkozásra, az Ő egyházába.

Felnőtt keresztelések nagyszombat éjszakáján

2016 az Irgalmasság éve
Április 24-én, vasárnap a szentmisében 

az Irgalmasság évéhez kapcsolódóan 
tanítást hallhattunk a németországi kar-
itász szervezettől érkezett vendégeinktől. 

Két kérdést intéztek a jelenlévő 
hívekhez. Az első kérdés az volt, hogy 
milyen évet ünnepel az egyház? A választ 
sokan tudták. Szentatyánk, Ferenc pápa 
2015. április 11-én, szombaton, húsvét 2. 
vasárnapjának, vagyis az Isteni Irgalmasság 
vasárnapjának előestéjén a Szent Péter-
bazilika átriumában tartott vesperás 
keretében adta át az irgalmasság rendkívü-
li szentévét meghirdető bullát. Az irgal-
masság rendkívüli szentéve a 30. szentév 
a római katolikus egyház történetében. 
2015. december 8-án a szeplőtelen fogan-
tatás ünnepén, a II. vatikáni zsinat befejez-
ésének 50. évfordulóján kezdődött a Szent 
Péter-bazilika szent kapujának (Porta 
Santa) megnyitásával, és 2016. november 
20-án Krisztus Király ünnepén zárul. A 
pápa kiemelte, hogy azért szentel külön 
jubileumi évet az irgalmasságnak, mert 
az egyháznak a korszakos változásokkal 
terhelt időszakban az a feladata, hogy 
erőteljesebben mutassa meg Isten jelen-
létének és közelségének jeleit.

A második kérdés az volt milyen 
szentírási történetet tudnának idézni a 
hívek, ami az irgalmassággal kapcsola-
tos. Legtöbben az irgalmas szamaritá-

nus és a tékozló fiú történetét említették. 
Arra hívták fel a figyelmünket, hogy a Jó 
Isten hasonlóan irgalmas irántunk, mint a 
szamaritánus és hasonlóképpen vár minket 
a mennyben, mint a tékozló fiú édesap-
ja, mikor visszatérünk hozzá. Az egyház 
ezekkel a példázatokkal igyekszik meg-
értetni velünk tanítását, megmutatni mit 
tehetünk embertársainkért. Megemlítette 
az irgalmasság cselekedeteit, melyek ebben 
a szentévben imádságainknak, elmélkedé-
seinknek jó alapja lehet. 

Az irgalmasság lelki cselekedetei:1. 
a bűnösöket meginteni,2. a tudatlanokat 
tanítani,3. a kételkedőknek jó tanácsot 
adni,4. a szomorúakat vigasztalni,5. a bán-
talmakat békével tűrni, 6. az ellenünk 
vétkezőknek megbocsátani,7. az élőkért 
és holtakért imádkozni. Ezen cselekedetek 
ismerete könnyebbé teszi azt, hogy meg-
értsük hol lehet gyakorolni a környezet-
ben az irgalmasságot. Az irgalmasság testi 
cselekedeteit gyakorolva kialakíthatjuk 
magunkban a „hús szívet”, ahogy Ezekiel 
próféta könyvében olvashatjuk: „Új szívet 
adok nektek, és új lelket adok belétek: 
eltávolítom testetekből a kőszívet, és 
hússzívet adok nektek” (Ez. 36,26). 

Az irgalmasság testi cselekedetei: 1. 
az éhezőknek ételt adni,2. a szomjazóknak 
italt adni,3. a szegényeket ruházni,4. az 
utasoknak szállást adni,5. a betegeket és a 

börtönben levőket látogatni, 6. a halottakat 
eltemetni. Ezek a cselekedetek konkrét 
megfogalmazást adnak arról, mit kell ten-
nünk embertársainkért, ha nyitott szemmel 
járunk a világban. Ha a fülünk és lelkünk 
is nyitva van Isten hívására meghalljuk őt: 
„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha 
valaki meghallja a hangomat, és kinyitja 
az ajtót, bemegyek ahhoz…” (Jel 3,20) és 
tevékeny részesei lehetünk tanításának. 

A szentmisén jelen lévő gyerekek ked-
véért egy szemléletes példát is próbáltak 
mondani arról mi az irgalmasság: Egy 
fiatal futóversenyre készült. A verseny 
előtt kemény edzéseken vett részt és fárad-
hatatlanul hajtotta végre az előírt gyakor-
latokat. Felkészült a versenyre fizikálisan 
és szellemileg egyaránt. A verseny során 
már az utolsó köröknél járt és a második 
helyen futott, egy versenytársa előzte meg 
csupán. Már látta a célt és csak egy ember 
állt előtte. Egy rossz pillanatban azonban 
az őt megelőző első helyezett a cél előtt 
nem sokkal megbotlott és összeesett. És 
most következik a kérdés: Mit tegyek? 
Századmásodpercek vannak csupán ezt 
a kérdést megválaszolni, a döntést meg-
hozni. Felsegítsem? Fussak be a célba? 
Megdolgoztam érte, keményen edzettem. 
Mi az irgalmasság? Nekünk kell eldön-
teni!

H.Cs.G.
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Élménybeszámolók a szóbeli felvételikről
Alig lettek túl nyolcadikosaink a sok-

koló írásbeli felvételin, többségükre még 
várt egy megmérettetés, a szóbeli. Meg-
kérdeztük őket, hol milyen kérdéseket, 
feladatokat kaptak, hogy bebizonyíthassák 
rátermettségüket.

Kandó/ Mercedes

A Kandó Kálmán Szakközépiskola 
szóbelijén megkérdezték, mit tudok a vá-
lasztott szakmáról, milyen nyelvet tanulok, 
és be kellett mutatkoznom ezen a nyelven 
is. Miután ez véget ért, behívtak a Mer-
cedes tanműhelyébe egy válogatásra. Ott 
egy számítógépes tesztet kellett kitölteni. 
A tesztben főleg matek és fizika feladatok 
voltak, de logikai és német feladatokat is 
adtak. Nekem a logika és a fizika viszony-
lag könnyű volt, a matematikán és a néme-
ten már sokkal inkább gondolkodni kellett. 
Összesen 100 percet adtak a megoldásra, 
de a legtöbb diáknak a fele idő is bőven 
elég volt. Pár nap múlva értesítettek, hogy 
a tesztem jól sikerült, és szeretnének be-
hívni a következő fordulóba. Először azt 
mérték fel, hogyan tudunk csoportban 
dolgozni. Egy tornyot kellett építenünk 
különböző anyagokból, pl. spagetti, fonal, 
cellux, befőttes gumi, és persze a legfon-
tosabb, a pillecukor, amit a torony tetejére 
kellett rögzíteni. Tíz percet kaptunk a ter-
vezésre, ugyan ennyit a kivitelezésre Mi 
sajnos kifutottunk az időből, de kedvesek 
voltak, és megengedték, hogy befejezzük. 
Ezután egyéni feladat következett, amiben 
a kézügyességünket és a megfigyelőké-
pességünket nézték. Kaptunk egy kere-
tet, amin különböző csavarok és alátétek 
voltak. Ennek megjegyzésére is tíz percet 
kaptunk, majd elvették, és húsz perc alatt 
ki kellett raknunk, amit láttunk. Utána még 
elbeszélgettek velünk. Nagyon örültem, 
amikor öt nap múlva értesítettek arról, 
hogy sikeres volt a felvételim, és felvettek 
a Kandó Mercedes osztályába!         

Bujdosó István Bence

Széchenyi

A Kecskeméti Széchenyi István Ide-
genforgalmi és Vendéglátóipari Szakkö-
zépiskolába jelentkeztem. A biztonság 
kedvéért több szakot is megjelöltem. 
Szóbeli alkalmassági vizsgán is részt kel-
lett vennem. A szóbeli napján nagyon iz-
gultam. Kár volt, mert a tanárok nagyon 
kedvesek és barátságosak voltak. Azért 
nagyon örültem, amikor végre túl lettem 
rajta. Maga az alkalmassági vizsga nagyon 
egyszerű volt. Csak be kellett mutatnom 
konyhai ismereteimet az ízek és a konyhai 
eszközök felismerésével. Először sót kel-
lett kóstolnom, de ahogy hallottam, más 
diákoknak nagyobb szerencséje volt, és 
cukrot ízlelhettek. Azután egy asztalon ki 
kellett választanom a palacsintasütéshez 
való eszközöket. A felvételi elbeszélgetés 
részében Nyárlőrinc nevezetességeit kel-
lett bemutatnom, majd magamról kellett 
beszélnem. Ezek után egy hónap eltelté-
vel megtekinthettem az ideiglenes felvé-
teli rangsort az iskola honlapján. Nagyon 
megrémültem, mivel az ideiglenes felvé-
teli rangsoron csak a 62. helyen voltam. A 
körülöttem lévő emberek biztattak, és hit-
tek bennem, hogy tudásom elegendő lesz 
a Széchenyi elvárásainak. Szerencsére 
kiderült, hogy felvételt nyertem! Mindez 
egy felejthetetlen élmény volt számomra!

Farkas Dorina

Kada
2016. február 25-én szóbeli felvételin 

vettem részt a kecskeméti Kada Elek Köz-
gazdasági Szakközépiskola angol-magyar 
két tanítási nyelvű közgazdasági ágazatú 
osztályában. 7. osztályos korom óta jártam 
angol nyelvi előkészítőre, majd 8. osz-
tályban folytattam. A felkészítő órákat a 
Buzás János Általános Iskola angol tanár-
ja, Ildi néni tartotta az én és osztálytársaim 
részére. Heti két alkalommal készültünk, 
rengeteg energia és szorgalom kellett hoz-
zá. Minden órán a középiskola által kivá-

lasztott témákat dolgoztuk ki, és közben a 
tanárunk legtöbb kérdésére próbáltunk ke-
rek egész mondatokat adni. Közel harminc 
témából kellett készülnünk. Hiába volt a 
sok kemény munka, a felvételi előtti per-
cekben nagyon ideges voltam. A sorban 
előttem lévő diákok közül sokan sírva jöt-
tek ki, ami még nagyobb stresszhelyzetet 
alakított ki bennem. Végül sorra kerültem. 
A felvételiztető tanárnak nagyon sok kér-
dése volt. Igazán nehéz volt, de megpró-
báltam minél többet és érthetően beszélni. 
Végül nagyon jóra sikeredett a szóbelim. 
Március 9-én az iskola kitette internetes 
oldalára az ideiglenes sorrendjét, abban 
boldogan olvastam, hogy 39. helyezést ér-
tem el. Innen már gondoltam, hogy biztos 
a bejutásom. 

Hamar Evelin

Piár
2016. február 20-án szóbeli felvételin 

vettem részt a Kecskeméti Piarista Gimná-
ziumban. Kézzel írt önéletrajzra is szüksé-
gem volt, melynek megírásában magyar ta-
nárunk segített. A felvételi napján nagyon 
izgultam, de később sikerült legyőznöm a 
félelmeimet. Magammal vittem az önélet-
rajzomat, melyet az ajtónál egy borítékba 
kellett csúsztatni. Amikor behívtak, édes-
anyámmal együtt mentem be, kezemben 
egy hitoktatói ajánlással. Egy gimnázium-
ban tanító pap fogadott bennünket. Behoz-
ta az önéletrajzomat a borítékból, majd ve-
tett egy pillantást a jelentkezési lapomra, 
és megdicsérte eddigi tanulmányi eredmé-
nyem. Nagyon kedves és barátságos volt 
velem. Először témát kellett választanom, 
a kékbálnáról szóló ismertető szöveget vá-
lasztottam. Miután elolvastam, kérdéseket 
tett fel belőle. Később az életrajzommal 
kapcsolatban beszélgettünk. Eddig egész 
jól teljesítettem, de utána feltett egy furcsa 
összetett földrajzzal kapcsolatos kérdést,
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melyre sajnos nem tudtam a választ. 
Azokat az országokat kellett volna felso-
rolnom, melyeken át kell kelnünk, hogy 
eljussunk valamelyik óceánhoz, arra már 
nem emlékszem, hogy melyikről volt szó. 
Nagyon megijedtem, hogy emiatt nem fog 
sikerülni, de szerencsére nem így történt. 
Nemrég tudtam meg, hogy felvételt nyer-
tem a Piarista Gimnázium humán szakára. 
Már alig várom az iskolakezdést. Május-
ban még nyelvi szintfelmérőre is mennem 
kell, így mostanában arra kell majd tanul-
nom. Bízzunk a szerencsénkben, és ne ad-
juk fel, ha csak egy kis esély is van arra, 
hogy valóra váltsuk az álmunk! 

Németh Magdaléna

Áfeosz

2016. február 24-én az Áfeoszban né-
met nyelven szóbeliztem. Már szeptember 
óta készültem rá, tíz témám volt. Nagyon 
sokat segített Dóri néni, külön foglalko-
zott velem, de nem csak ő, hanem szüle-
im, rokonaim és barátaim is támogattak, 
mert sokszor feladtam volna, mondván, 
nem tudom megcsinálni. Reggel már na-
gyon izgultam és közben féltem is. Ahogy 
beléptünk a suliba, elsőként kezdhettem. 
Aranyos tanárnőt fogtam ki, aki nagyon 
segítőkész volt. Előttem volt a tíz boríték 
és kihúztam a Nyaralás témát. Nagyon 
megijedtem, mert ez a téma volt az egyik 
legnehezebb. Az eleje még ment, de az-

tán leblokkoltam és előtte még jobban 
bepánikoltam, de a tanár megnyugtatott. 
Elkezdett kérdezni németül, és legna-
gyobb meglepetésemre értettem őt. Olyan 
érzésem volt, mintha nem is ebben az uni-
verzumban lettem volna, mert iszonyato-
san utáltam ezt a témát. Mikor kijöttem, 
nagyon megkönnyebbültem. Március 9-én 
kijött az ideiglenes sorrend, és mikor ki-
derült, hogy 6. vagyok, eszméletlenül bol-
dog voltam. Nagyon örülök, hogy a néme-
tet tanulhatok tovább, és azt csinálhatom, 
amit szeretek, még ha néha megszenvedek 
vele, de az álmaim végett megéri. 

Plank Kata

Refi

2016. február 23-án a kecskeméti Re-
formátus Gimnáziumban biológia szóbe-
lién vettem részt. Október elején egyik 
osztálytársammal felvételi előkészítőre 
jártunk heti egy alkalommal biológiából. 
Tíz alkalom volt, két tanárnő és egy tanár 
úr készített fel minket. Összesen nyolc té-
telt beszéltünk át. A tételeket édesanyám-
mal dolgoztuk ki, mert neki is a biológia 
volt a kedvenc tantárgya az általános isko-
lában. A szóbelim napján már kora reggel 
óta olvasgattam a tételeket. Nagyon iz-
gultam, párszor elkapott az idegbaj, hogy 
milyen lesz ott benn. Mi lesz, ha nem sike-
rül? Én ott szeretnék továbbtanulni, más-
hol nem. tizenhárom órakor elindultam 
édesanyámmal és édesapámmal, mert dél-
után két órára voltam kiírva általános be-
szélgetésre (ez minden tanulónak kell, aki 
megjelöli a Református Gimnáziumot). 
15.50-re voltam kiírva biológiára, előtte 
pedig 14.30-kor angol nyelvből szóbeliz-
tem. Háromnegyed háromkor végeztem, 
és jött utána a várva várt biológia. Elővet-
tem a tételes füzetemet, és átnéztem őket 
(én voltam az egyetlen ember, aki még ta-
nulta). Egyszer csak szólítottak. Kedves, 
barátságos tanárnő üdvözölt, és megkér-
dezte, hogy a biológiát vagy a kémiát vá-
lasztottam. Biológiát, mondtam! Nagyon 

féltem, nehogy a kiválasztás szervrend-
szerét húzzam. A kedvenc tételemet húz-
tam: a bőrt. Elmondtam a rétegeit: hám, 
irha, bőralja. A tanárnő megkérdezte, 
hogy milyen szövetfajtákat ismerek. A vé-
gén mondta: látszik, hogy alaposan felké-
szültem. Elégedetten jöttem ki. Igaz, hogy 
nem vettek fel biológiára, de hasznos volt 
a tanulás. Megtanultam, hogy milyen, ha 
egy idegen vár el tőlem valamit. Én azt ta-
nácsolom a jövendőbeli 8. oztályosoknak, 
hogy nagyon, de nagyon tanuljatok, mert 
amilyen a vetés, olyan az aratás! 

Szakács Evelin

Katona

2016. január 20-án a Katona József 
Gimnázium biológia-kémia szóbeli felvé-
telén vettem részt. A felvételire való felké-
szülés hosszú és fárasztó volt. Októbertől 
kezdve tíz héten keresztül heti rendszeres-
séggel jártunk a Katonába biológia előké-
szítőre. Az általános iskolai óráink és az 
előkészítők mellett rengeteg tanulással járt 
a felkészülés. Összesen negyven tétel volt, 
amit önmagamtól ki kellett dolgoznom, 
majd megtanulnom. A szóbelire időpon-
tonként osztottak be minket. Nagyjából tíz 
perc csúszás volt csupán, és 30-35 percet 
töltöttünk bent. Én először a kémia téte-
leket húztam ki. A vízről és a halmazálla-
pot-változásról kellett beszélnem. Kaptam 
4-5 percet felkészülni, vázlatot írni, majd 
kezdődött a beszélgetés. Miután én is és a 
másik lány is - aki a biológiával kezdett 
– végeztünk, helyet cseréltünk. Biológi-
ából a fog –fogazathoz valamint, a tajga 
és élővilágához volt szerencsém. Nagyon 
örültem ezeknek a tételeknek, mert jól 
tudtam, a szóbeliztető tanárnő is csak 1-2 
helyen kérdezett bele. A teremből kiérve 
hatalmas kő esett le a szívemről, bár visz-
szagondolva nem igazán voltam ideges. A 
felvételi nemcsak arra volt jó, hogy meg-
mutathattam, mit tudok, hanem felmérhet-
tem azt is, hogy tudok stresszhelyzetben 
teljesíteni.                            Zubor Fanni
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A Föld Napját ünnepelték az óvodások

Nyárlőrincen a TÁMOP 3.1.4. 
Kompetencia alapú oktatás, egyenlő 
hozzáférés pályázat keretében meg-
rendezésre került (hetedik évben is) 
a MACI csoportos gyermekek és az 
óvoda dolgozói szervezésében április 
22-én a Föld Napja.

A Kompetencia alapú nevelés áp-
rilisi témaheteit az óvodának volt le-
hetősége kitalálni és megvalósítani a 
közösségi nevelés színterei és a kör-
nyezettudatos magatartás kialakításá-
nak programjaként. A Szivárvány Óvo-
da és Bölcsőde Intézményegységének 
tíz csoportja vett részt a nyárlőrinci 
rendezvényen, melyre Tiszaugról és 
Lakitelekről is érkeztek óvodások. A 
Föld napi rendezvény megnyitását kö-
vetően, átadták a meghirdetett rajzpá-
lyázat díjazottjainak nyereményei.   

A program az elmúlt évhez hason-
lóan zajlott. A résztvevők csoportok 
térképet kaptak és elindulhattak a ki-
helyezett „állomásokra”, ahol a helyi 
óvodások szülei várták őket. Minden 
helyen játékos feladatokon keresz-
tül ismerkedhettek meg a Földünkkel 
kapcsolatos tudnivalókról. Kiállítást 
tekinthettek meg az  „A földet nem 
apáinktól örököltük, hanem unoká-
inktól kaptuk kölcsön” című pályázat 
kapcsán. Idén, az év madara - a haris - 
témakörében készültek el a plakátok. 

A különböző állomásokon a gye-
rekek, földművelő gépeket, kombájnt 
és traktort ismerhettek meg Kulmanné 
Tormási Ildikó segítségével, majd 
az újrahasznosítást megtapasztalva, 
karkötőt készíthettek palackok és kö-
römlakk felhasználásával. A szelektív 
hulladékgyűjtés után, az óvodások 
kiskertjeikben kereshették meg az el-
bújt játékokat. 

Bánföldi Ferenc fazekasmester be-
mutatót tartott a föld felhasználásáról. 
Bemutatta azt, hogyan kell korongoz-
ni. Hagyomány az is a Föld Napja al-
kalmából, hogy minden gyermek ültet 
magot, melyet hazavihet, és gondoz-
hat.

A helyi könyvtárban interaktív 
foglalkozás keretében ismerkedhettek 
meg az év madarával, és tudtak meg 
sok mindent a haris életéről. 

A programban a célkitűzés az volt, 
hogy a gyermekek környezettudatos 
magatartását ki tudjuk alakítani a kör-
nyezetükben, és a tárgyak újrahaszno-
sítását közvetlenül megtapasztalhas-
sák. Azt hiszem, hogy ez sikerült is.

A délelőtti programok befejeztével 
a hazai és a vendég ovisok kellemesen 
elfáradva, sok-sok élménnyel térhet-
tek haza.         

Mohácsi Gézáné
óvónő

Óvodás
„előadóművészünk”

Óvodánk folyamatosan tart szak-
mai kapcsolatot a környező települések 
óvodáival, részt veszünk egymás prog-
ramjain. Így történt ez most is. Már 
sokadik alkalommal fogadjuk el a fel-
kérést a lakiteleki oviszínpadon történő 
szereplésre. Az idén egy nagycsopor-
tosunk, Zöldi-Kovács Máté mondta el 
a Csökönyös kiselefánt című meséjét, 
mely nagy sikert aratott a közönség kö-
rében. Ezúton is gratulálunk, további 
sok-sok érdekes mesét kívánunk. 

Helyesen író alsósok
Április 8-án Jakabszálláson idén is 

megrendezésre került az alsó tagozato-
sok körzeti helyesírási versenye, ahová 
másik 17 iskolán kívül a nyárlőrinci di-
ákok is meghívást kaptak. 

Minden évben szorgalmas felkészü-
lés előzi meg a versenyt, mert bizony ez 
kemény megmérettetésnek számít a gye-
rekeknek. A helyesírási verseny három 
feladatsorból állt: hibás szöveg javítása, 
tollbamondás és totó.  A Buzás János 
Általános Iskolát a következő gyerekek 
képviselté: 2. osztály: Almási Lenke, 
Baksa Tamás, Szappanos Hanna – fel-
készítőjük: Tóthné Nagy Ilona. 3. osz-
tály: Gál Kira, Pádár Zétény, Rimóczi 
Lili – felkészítőjük: Golovicsné Oláh 
Ágota. 4. osztály: Gödény Kata, Jokhel 
Mónika, Kuruczlaki Réka – felkészí-
tőjük: Balogh Jánosné. Az elmúlt évek 
dobogós eredményeit az idén nem si-
került túlszárnyalniuk a gyerekeknek, 
azonban most is nagyon jól szerepeltek. 
Szappanos Hanna 10., Rimóczi Lili 13., 
Pádár Zétény pedig 14. helyen végzett. 
Gratulálunk nekik!
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Húsvéti kézműves foglalkozás

Március 23-án délelőtt tartottuk is-
kolánkban a hagyományos húsvéti kéz-
műves foglalkozást, a könyvtárral közös 
szervezésben. 

Négy tanteremben fogadták a gyer-
mekeket és a szülőket a foglalkozást ve-
zető pedagógusok és segítőik, valamint 
a könyvtár dolgozói.

A tanulók készíthettek cseréptyú-
kot, hűtőmágnest, képeslapot, ajtódíszt, 
üvegmatricát. Hajtogattak tyúkot, nyu-

szit. Legtöbben a tojásfestésnél for-
dultak meg. Díszíthették a tojásokat 
dekopázs technikával, csipkével, sza-
laggal, csillámporral.

A kész munkákat mindenki haza 
is vihette. A délelőttön mintegy 80-90 
gyermek vett részt.

A foglalkozáshoz anyagi segítséget 
nyújtott a polgármesteri hivatal és a 
szülői munkaközösség.

Tóthné Nagy Ilona

Itt a vége, fuss el véle...
Elérkezett az utolsó két puzzle darab 

összegyűjtésének az ideje is. Tanévünk 
megkezdésekor játékot indítottunk. 16 darab 
puzzle-t kellett összegyűjteni 8 hónap alatt. 
Akik elég kitartóak voltak azoknak nem lesz 
nehéz összerakni a képet, ami kapcsolódik 
óvodánk jeles évfordulójához. A képrészle-
teket kérjük, ragasszák fel egy A/4-es méretű 
lapra és jutassák el a gyermek nevével ellát-
va a csoportok óvónőihez. A kitartó munkát 
az évzáró családi napon jutalmazzuk.

Hüllőkiállítás az iskolában

A Siófokon élő Gyöngyösi Miklós, 
mint minden évben, idén is elhozta is-
kolánkba kígyóit, gyíkjait, pókjait és 
rovarjait.

Ezeknek az állatoknak egy része 
egyszerűbb gondozást igénylő kis ked-
venc, ilyen például a leopárdgekkó. 
De van köztük nehezen tartható, netán 

veszélyes faj is. Az ő tartásuk nagyobb 
odafigyelést igényel: állandó magasabb 
hőmérséklet, nagyobb páratartalom, 
egyéni étrend és még ezernyi feltétel. 
Ők az igényeik szerint szétválasztva él-
nek terráriumaikban. Tartásukra bárki 
alkalmas, aki vállalja az állandó odafi-
gyelést, gondozást. Ha valaki mindent 

megad nekik, azt ők meghálálják. Még 
kézhez is szoktathatóak. A kiállításon öt 
kígyóval köthettünk szorosabb ismeret-
séget a simogatóban. Ők fajtájuk sze-
rint: szivárványos boa, csíkos földisikló, 
gabonasikló, albínó királysikló és egy 
királypiton. A bátrabbak akár a nyakuk-
ba is vehették őket. 

 Az állatok megtekintésén kívül já-
tékok, ásványok és különböző ékszerek 
közül lehetett válogatni. Az ásványok 
színes tárházából lehetett kapni marok-
köveket, ékszereket, kulcstartókat. Ezek 
nagy része Brazíliából származik, de 
magyar „kincsek” is voltak közöttük.      
Az ásványok gyógyhatásaival kapcso-
latban Gyöngyösi Miklós folyamatos 
segítséget tud nyújtani. A csillagjegyek-
hez kapcsolódó szerencsekövek külön 
fel voltak tüntetve.

Nagyon jó lehetőség volt ez a kiállí-
tás arra, hogy megbarátkozzunk ezekkel 
az érdekes, egzotikus állatokkal, és gyö-
nyörködjünk Földünk különböző ásvá-
nyi csodáiban. Almási Péter 7. osztály  
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Csintekerintő gyermektánc találkozó

Harmadik alkalommal rendezte 
meg a lakiteleki Szivárvány Óvoda a 
Csintekerintő elnevezésű népi játék, és 
gyermektánc találkozóját, a művelődé-
si ház nagytermében. 

A megjelenteket Sütő Lászlóné 

óvodavezető köszöntötte, aki elmond-
ta, hogy három évvel ezelőtt gondolták 
azt, hogy találkozzanak azok a kollé-
ganők, akik gyermektánc oktatással 
foglalkoznak. Találkozzanak a gyere-
kek, találkozzanak a szülők. Az óvo-

dában korábban Tábori Margit kezdte 
el a néptánc oktatást, utódja Romhányi 
Olga lett, aki sokat tett azért, hogy a 
rendezvény létrejött. 

A program keretében először a 
Lakiteleki Szivárvány Óvoda Ap-
rók Tánca csoport lépett a színpadra, 
Romhányi Olga vezetésével. Őket kö-
vették a Kunszentmártoni Szent Anna 
Katolikus Óvoda Pántlika csoport-
ja. A Tiszaalpári Tündérrózsa Óvo-
dát a Tengelice csoport képviselte. A 
nyárlőrinci tagóvodából a Toporgók 
érkeztek, szintén Romhányi Olga ve-
zetésével. A kunszentmártoni óvoda 
másik csoportja, a Táncos lábak nevet 
kapta. Az óvodások bemutatkozását a 
Szivárvány Óvoda Perdülj-fordulj cso-
portja zárta. 

A program keretében bemutatko-
zott a Lakiteleki Ifjúsági tánccsoport 
is, majd táncház következett, amely-
ben a gyerekeken kívül felnőttek is 
részt vehettek.

Jó tanácsok a leendő 9. osztályosoknak
A 8. osztályosok a napokban kapják 

kézhez a felvételiről szóló értesítése-
ket. Tőlünk, idősebbektől egyre többet 
kérdezgetnek a középiskolai életről. 
Összegyűjtöttünk néhány jó tanácsot, 
hogy zökkenőmentes legyen az új is-
kolába való beilleszkedés.

Ha a leendő iskolád szervez gólya-
tábort, mindenképpen menj el rá, mert 
jó buli, és a legjobb módja az osztály-
társak és az évfolyamtársak megisme-
résének. A legfőbb dolog a gólyatábor-
ban, hogy próbálj meg mindenkivel 
barátkozni, és ne a külső alapján ítéld 
meg, hogy kivel kezdesz beszélgetni! 
Miután kialakult a baráti köröd az is-
kolában, próbáljatok meg minél több 
közös programot szervezni, hogy job-
ban összekovácsolódjatok, és legyenek 
közös élményeitek!     Nyolcadik év 
végére leterheli az embert a felvételi, 
de nem szabad elhanyagolni a tanulást 
sem, mert jövőre kelleni fog az a sok 
szabály, vers vagy az évszámok. Ha 
nem nyolcadikban tanulod meg mind-
ezt, akkor kilencedikben kell, és az új 

barátokkal töltött idő mellett ki akarna 
még régi anyagot tanulni? Ráadásul 
jól kell teljesítened az első hónapban, 
mert nem mindegy, hogy a tanárok 
hol helyeznek el az osztály rangsorá-
ban. De ha ennek ellenére is rosszul 
sikerülnek az év eleji dolgozatok, nem 
kell elkeseredni. Szeptemberben min-
den tanár próbálja eljátszani, hogy ő 
milyen szigorú, és igyekszik megfé-
lemlíteni a gyerekeket, de ne aggódj, 
novemberre már ők is megunják ezt. A 
tanárokat sem lehet az első óra alapján 
megítélni. Van, aki jobb, és van, aki 
rosszabb, mint amikor az első találko-
záskor mutatja magát. 

Néhány iskolában öltözködési sza-
bályokat, úgynevezett dressz kódokat 
vezettek be. Például tilos a haspóló, 
nem látszódhat ki a has vagy a térd, 
de azért ezeket a szabályokat ki lehet 
játszani. 

Végül nagyon fontos, hogy a régi 
osztálytársakkal, barátokkal ne sza-
kítsd meg a kapcsolatot! Hétvégen-
ként, vagy legalább kéthetente szer-

vezzetek programokat, találkozzatok 
egymással, vagy valamilyen formában 
tartsátok a kapcsolatot! Ezek a legfőbb 
tanácsaink a jövendőbeli kilencedike-
seknek! Sok sikert!

Lovász Adrienn
Piarista Gimnázium, 9. osztály
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Nyárlőrincre látogattak
a németországi karitász vezetői

Ágoston Atya meghívására április 
21-én, csütörtökön, a plébániára érke-
zett Németországból az ottani karitász 
szervezet két vezetője. Több alkalom-
mal jártak már nálunk az elmúlt négy 
esztendőben, barátokként érkeztek. 

Pénteken a nyárlőrinci karitász 
csoport tagjaival meglátogattak több 
hátrányos helyzetű embert, rászoruló 
nagycsaládot. A tanyán élők közül so-
kakat már ismernek, akiknek mindig 
igyekeztek és igyekeznek segítséget 
nyújtani, életkörülményeiken javíta-
ni. A családlátogatások után hittanórát 
látogattak, ahol találkoztak a hittanos 
gyerekekkel, akik örömmel fogad-
ták, várták őket. Minden gyermeknek 
kedveskedtek egy kis édességgel. Az 
önkormányzatnál tett látogatásuk al-
kalmával szívélyes fogadtatásban volt 
részük Pénzváltó István polgármester 
és Zayzon Jenőné jegyzőasszony jóvol-

tából. A látogatás alkalmával a jó kap-
csolat ápolása mellett a rászorulókkal 
kapcsolatos feladatok egyeztetésére, 
megbeszélésére is sor került.

Pénteken délután focimeccs volt a 
plébánia kertben, ahol az iskolás gye-
rekek két csapatban, magyar-német, 
együtt fociztak a karitász vezetőivel. 
A vendégek csapatát a németül tanuló 
diákok erősítették. A focimeccs bírója 
Pénzváltó István volt. Az eredmény 5-
3 lett, természetesen a magyar csapat 
javára. Szombaton Szegedre és János-
halmára látogattak vendégeink. Vasár-
nap a tíz órai diákmise keretében volt 
a pénteki focimeccs eredmény hirdeté-
se és a győztes kupa átadása a magyar 
csapatnak. Német vendégeink vasárnap 
délután utaztak vissza otthonukba. Sze-
retettel várjuk őket legközelebb is!

Szabó Ferenc a nyárlőrinci
karitász csoport tagja

Március és április folyamán 
folytatódtak a Könyvtármozis, jogdíj-
mentes vetítések a könyvtárban. 
Különösen nagy hangsúlyt kaptak 
az ifjúságnak, gyerekeknek tartott 
vetítések. Számtalan régi filmklassziku-
sokkal ismerkedhettek meg, melyek 
között akadt bőven irodalmi alkotásból 
megszületett film is, mint például a 
Pál utcai fiúk. Mindezek a vetítések új 
szemszögből tudtak egy-egy irodalmi 
alkotást, vagy éppen régi kort meg-
világítani. De a régi filmek, színészek 
és a régi filmgyártás gyöngyszemeivel 
is megismerkedhettek a mai fiatalok.

Májusban a vetítések tovább fog-
nak folytatódni és reményeink szerint 
az óvodások, az iskolások, az ifjúság 
még számtalan régi, értéket rejtő, 
értékteremtő alkotással fog tudni meg-
ismerkedni.

Könyvtármozi
az ifjúságnak

Előadás a Facebookról, a közösségi 
oldalakról

Facebook veszélyeivel és lehetősé-
geivel ismerkedhettetek meg az általá-
nos iskolások a könyvtárban egy felvi-
lágosító jellegű előadás keretében. 

Az előadás során számtalan olyan 
ismerettel és érdekességgel gazdagod-
hattak, amivel többségük nem volt tisz-
tában. Többek között szóba kerültek az 
egyénre, a kisebb közösségekre vagy 
éppen a szociális kapcsolatokra lesel-
kedő veszélyek is, amennyiben valaki 

túlzottan a Facebook világában éli az 
életét, mindent ez alapján ítél meg. De 
ugyanígy bemutatásra kerültek a pozi-
tív lehetőségek is, mind egyéni, mind 
közösségi szinteken, legyen ez kapcso-
latépítés vagy éppen közösségterem-
tés. Fontos volt a gyerekek bevonás, a 
kérdések feltevése. A tanácsok mellett 
elmondhatták saját véleményüket, ta-
pasztalatikat, de feltehették saját kérdé-
seiket is.

Tojást kerestek a templomkertben
A húsvét legmeghatározóbb jelképe 

a húsvéti tojás, hímes tojás, piros tojás. 
Ez a húsvétra ajándékozott díszített 
tojás az egyházi ünneppel szoros kap-
csolatban van, az egyházi szimbolika 
szerint a sírjából feltámadó Krisztust 
jelképezi. A húsvétot a böjt végeztével 
és a szép idő beköszöntével vidámság 
is jellemzi. Világszerte elterjedtek a 
tojásjátékok. A húsvét azon ünnepek 
egyike, melyben a keresztény ünnepi 
szokások jól keverednek a néphagyo-
mánnyal. S bár manapság kevés helyen 

járnak a locsolkodó fiúk házról házra, 
érdemes az ünnepet újraértelmezve, 
a hagyományokat továbbörökíteni, és 
megmutatni, megtanítani gyermekeink-
nek ezek szépségét, jelentését. Ezeket a 
gondolatokat szem előtt tartva már-már 
hagyománnyá válik a húsvéti diákmise 
után a gyerekek számára a szabadban 
szervezett tojáskereső játék megszer-
vezése. Idén is sokan érkeztek kicsik 
és nagyobbak kosárkákkal, táskákkal, 
nagy zsebekkel a húsvéti tojáskeresésre 
a templomkertbe.

Verses irodalmi
foglalkozások

kisiskolásoknak
„Zokninemtalálgató” címmel a Ka-

tona József Könyvtár munkatársai tar-
tottak irodalmi foglalkozást a könyv-
tárban a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál 
keretében.  A 3. és 4. osztályos általános 
iskolásoknak szóló program mindenek-
előtt a versekkel, különféle versesköte-
tek bemutatásával foglakozott.

A kortárs gyerekirodalom jó pár 
verseskötetével, illetve versével meg-
ismerkedhettek a gyerekek, melyek a 
legkülönfélébb stílusúak voltak, legyen 
szó témáról vagy éppen a verselésről. 
Természetesen minden vershez tartozott 
egy-egy mozgást, szavalást, felolvasást 
igénylő vagy fejtőrökkel megbolondított 
rész is, amelyben a gyerekek maguk kelt-
hették életre a verseket. Nem volt hiány 
aktív részvételben és nevetésben sem, 
minden gyerek önfeledten jól érezhette 
magát ezen a rendhagyónak mondható 
irodalomórán. Mindezek mellé még ki-
sebb ajándékokat is kaptak a gyerekek, 
az osztályok. Reméljük ezzel is egyre 
több gyerek fog a költészet és a versek, 
illetve a könyvek világa felé fordulni.
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Anyakönyvi hírek
Akiket nagyon vártunk: Matúz Álmos (Juhász 
Henrietta), Oláh Natália (Dudás Katalin).
Akiket elveszítettünk: Hojsza Eszter (1931), 
Rimóczi Károlyné Borbély Aranka Julianna (1969).

nyárlŐrinci HÍRMONDÓ
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának közéleti lapja

Megjelenik minden hónapban

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

A BÁCS-MEGYEI FUTÓKÖRVERSENY ÁLLOMÁSA 
2016. május 1. Nyárlőrinc, Buzás János Általános 
Iskola

RAJT:
9:30 Ovi futam:  200 m (2009.01.01.után születettek)
9:40 Általános iskolás: 1-2. oszt. (2007-2008)  3- 4. 

oszt. (2005-2006) fiú-lány 1000 m
10:00 Általános iskolás: 5-6. oszt. (2003-2004) 7-8. oszt. 

(2001-2002) fiú-lány  3000 m
10:00 10000 méter   5000 méter

KORCSOPORTOK:
5 000 méter:
15-19 éves férfi-nő 2001-1997
20-39 éves férfi-nő 1996-1977
40-59 éves férfi-nő 1976-1957
60 felett férfi-nő 1956 vagy előtte
10 000 méter: 
15-19 éves férfi-nő 2001-1997
20-29 éves férfi-nő 1996-1987
30-39 éves férfi-nő 1986-1977
40-49 éves férfi-nő 1976-1967
50-59 éves férfi-nő 1966-1957
60-69 éves férfi-nő 1956-1947
70 felett férfi-nő 1946 vagy előtte

Díjazás: - az ovis és általános iskolás versenyen korc-
soportonként és nemenként az I-III. helyezettek érem, 
5000 méteren I-III. helyezettek korcsoportonként és 
nemenként érem és ajándék 10 000 méteren I-III. hely-
ezettek egyedi kerámia díj, ajándék , és  minden célba 
érkező emblémázott táskát kap.

Nevezési díj: Óvodás futam: ingyenes
Ált. Iskolás futam: ingyenes
10 000 m futás: 1000,- Ft 
5 000 m futás: 500,- Ft

A versenyen mindenki csak saját felelősségére vehet 
részt!
Öltöző, ruhatár, tusolási lehetőség a sportcsarnokban!

7. Buzás János 
Emlékverseny


