
Óvodások és iskolások szerepeltek az ünnepi műsorban

A művelődési ház nagytermében 
tartották a március 15-i megemlé-
kezést a községben. Beszédet mon-
dott Pénzváltó István polgármester, a 
műsorban pedig óvodások és iskolások 
közreműködtek.

A Himnusz elhangzása után elő-
ször a Maci csoport tagjai mutatták 
be műsorukat, nagy sikert aratva a 
nézők körében. Ezt követően pedig 
Pénzváltó István polgármester emlé-
kezet a 169 évvel ezelőtti események-

re. „Hétköznapi emberek nemzedékei 
éltek, s élnek ebben a hazában, meg-
becsülve honfoglaló őseink örökségét. 
Nem vágytak más földjére, nem tartot-
tak rabszolgát, nem sanyargatták más 
nemzet fiait. Állták a történelem viha-
rait, ha kellett munkával vagy karddal 
óvták utódaik számára ezt a földet. 
Családja, munkája, hite alkotta minden-
napjait. Általában nem vágyott többre, 
minthogy biztonságban tudja családját, 
örömére, megbecsülésére, megélhe-

tésére szolgáljon munkája, valamint 
hite és meggyőződése szerint élhessen. 
Ahol ez számára megadatott, ott van a 
hazája. A hétköznapi ember mindeze-
kért bármire képes: dolgozik, küzd, 
bizakodik, hisz és tűr. Ezért nekem 
minden olyan ember hétköznapi, aki-
nek van hazája és szereti azt. Legyen 
tudós, orvos, diák, kőműves, művész, 
sportoló, vagy földműves. Mi itt mind-
annyian hétköznapiak vagyunk. Ez a 
normális. (Folytatás a 2. oldalon.)
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Az első oldal folytatása.
Rajtunk kívül vannak a nem nor-

málisak. Azok, akik saját akaratukból, 
vagy más idegen indíttatásból nem 
tisztelik a hétköznapi többség érté-
keit, kisebbségük ellenére uralkodni 
vágynak a nemzeten. Ők is mindent 
megadnak családjuknak, nem baj, ha 
másnak nem jut semmisem. Munkájuk 
sokszorosát éri bárkiénél, hiszik, hogy 
szavuk a szentírás, meggyőződésük, 
hogy minden jól van így.

Az imént említettem, a hétköznapi 
ember dolgozik, küzd, hisz, bizako-
dik és tűr. Mindaddig, míg remény-
telenné és tűrhetetlenné nem válik, 
aki azt mondja: talpra magyar! Így 
születik a forradalom. Majd ha gyá-
ván szövetkezik az ellen, kezdődik 
a szabadságharc. Ekkor születnek az 
ünnepi emberek, akik többé lettek 
mindannyiunknál. Hangosan és bát-
ran kimondták: Mit kíván a Magyar 
Nemzet? A legfőbb eseményért, a sza-
badságért hősként az életüket adták. 
De a harc elbukott.

Jó száz évvel később újra nekiru-
gaszkodott a nemzet, küzdött hősiesen, 
de a szabadsága megint odaveszett. 
Vajon miért nem az, hogy a többség 
akaratát megtestesítő forradalom és a 
nemzetért harcolók szabadságvágya 
sohasem győzött? Talán túl sokáig, 
túl hétköznapiak vagyunk, akik hisz-
nek, bíznak és tűrnek? Hagyjuk, hogy 
fejünkre nőjön a baj? Talán túl kicsik 
vagyunk? És egy barátunk sincsen? 

Nem tudom. Egy biztos, gyávák nem 
vagyunk. Ha vesztünk is, el soha 
sem veszünk. Évről évre összegyű-
lünk megünnepelni történelmünk ezen 
dicső korszakait. Az 1848-as történé-
seket, annak előzményeit és követ-
kezményeit már mindannyian csak 
könyvből ismerjük. 

1956 kapcsán még sokaknak van 
személyes élménye. Akik viszont 
1989 után születtek már semmilyen 
tapasztalatuk nem lehet a szabadság 
klasszikus fogalmával kapcsolatban. 
Sokat változott a világ. Megszűnt 
a vasfüggöny, haza mentek az oro-
szok, a globalizáció összekötötte a 
világ távoli szegleteit, az információ 
pillanatok alatt terjed az éterben és 
már jegyet válthatunk az űrbe. Az 
ifjak számára mindez a szabadság 
érzetét keltheti. Nekem mégis van 
valami furcsa érzésem. Számomra 
túl bonyolult lett a világ. Az ember 
félve saját magától sorozatban gyártja 
az önmagát korlátozó szabályokat. 
Befurakszik mások életébe, szinte 
kényszerít, mit egyél, mit igyál, mit 
lássál, mit haljál. Válogatás nélkül 
önti magára az információt, igazat, 
értéket, hamisat és szennyet egyaránt. 
Szabadulnál néha, de valami min-
dig fogva tart. Elveszi az időt, amit 
régen szép és jó dolgokkal töltöttél. 
Felkelti az igényeidet, lehetőségekkel 
kecsegtet, amiket nem érhetsz el tán 
soha. Ad, elvesz, kaput nyit és bezár. 
És nem is tudom szabad vagyok-e? 

Figyel-e a monitoron keresztül vala-
ki? Belehallgatnak-e a telefonbeszél-
getésbe? Mi a jelszavam? Lopták-e 
már el a tiedet? Eszembe jut-e a PIN 
kódom?

Régen volt gyerekkoromban 
Knetty György ágyúinak lövedékét 
koszorúztam a Vörös Hadsereg úti 
Zöldfa vendéglő falán. Utána sötétig 
tartó focimeccs a Vásártéren. Közben 
nagyanyám sütötte kenyérből cukro-
san, egy karéj. Iskola után uborkasze-
dés és a szeptember 1. utáni termésből 
vettem egy vázas Csepel biciklit. Edzés 
előtt a lányokra mindig volt időnk. A 
szórakozó helyek látogatása tilos volt, 
ha nem értünk oda a KISZ gyűlés-
re, Feri bácsi a gimnáziumigazgató 
barátságosan megdorgált bennünket. 
A határőrök gyakran igazoltattak, ha 
a répási kanálisra mentünk horgászni, 
a tegnap újra választott köztársasági 
elnökkel. Bizony mondom, akkor még 
biztosan tudtam, hogy nem vagyok 
szabad.”

Az ünnepi beszéd után az általános 
iskola ötödik osztályos tanulói mutat-
ták be műsorukat, akiket Szenekné 
Édes Kornélia tanárnő készített fel. 
Jó volt nézni milyen komolyan vet-
ték feladatukat a gyerekek. Talán ők 
is forradalmárnak érezték magukat. 
Kiválóan, bátran és szépen szerepel-
tek. Az ünnepség a Szózat eléneklésé-
vel ért véget.

Óvodások és iskolások szerepeltek az ünnepi műsorban
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Felhívjuk a tisztelt lakosság figyel-
mét, hogy tűzgyújtási tilalmat rendelt 
el a Földművelésügyi Minisztérium 
az ország teljes területén lévő erdőkre 
és fásításokra, valamint az erdők és 
fásítások határától számított kétszáz 
méteren belüli területre. Belterületen 
a helyi rendelet határozza meg a kerti 
hulladék és avar égetésének szabá-
lyait.

Nyárlőrinc Község Önkormányzat 
képviselő-testületének 10/2010. 
(XII.20.) önkormányzati rendelete ren-
delkezik a környezet védelméről  és 
annak 4. §-a az avar és kerti hulladék 
ártalmatlanítására vonatkozó szabá-

lyokat tartalmazza:
(1) Avart és kerti hulladékot első-

sorban komposztálással talajerő után-
pótlás céljára kell hasznosítani. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti célra 
szükségtelen avart és kerti hulladékot 
október 1-je és április 30.-a között az 
alábbi szabályok szerint lehet égetni.

Az égetést szélcsendes időben kizá-
rólag pénteki és szombati napokon 9 
és 17 óra között lehet végezni.

(3) Avart és kerti hulladékot csak 
olyan helyen és területen szabad éget-
ni, ahol az égetés a személyi bizton-
ságot nem veszélyezteti, vagyoni és 
környezeti kárt nem okoz.

(4) A tűz őrzéséről és veszély ese-
tén annak eloltásáról a tűz gyújtója 
köteles gondoskodni.

(5) Közút és vasút szélétől 50 méte-
ren belül avart és kerti hulladékot nyílt 
téren égetni tilos.

(6) Az égetendő avar és kerti hul-
ladék nem tartalmazhat más háztar-
tási, illetve ipari jellegű hulladékot 
(műanyag, gumi, PVC, stb.).

(7) A település olyan részén, ahol 
az (1) bekezdés szerinti hasznosítás 
nem oldható meg és az égetés is tilos; 
avart kerti hulladékot háztartási hulla-
dékok gyűjtésére szolgáló edényzetbe 
kell gyűjteni.

Tűzgyújtási tilalom van érvényben

Március 14-én a nyárlőrinci óvodá-
ban a Maci, Nyuszi, Csiga és a Katica 
csoportosok együtt emlékeztek Nemzeti 
ünnepünkre.

Maci csoportosok „katonás” 
műsorral lepték meg óvodás társaikat. 
Óvodásaink a nemzeti hovatartozás, 
a hazaszeretet érzésén át, az 1848-as 
forradalom és szabadságharc esemé-
nyeivel ismerkedtek meg, a gyermeki 
érdeklődés, a játékosság, a tapasztalat-
szerzés útján. Csoportonként, eszközök 
és játékok barkácsolásával, kokárdák 
és a zászlók nemzeti színekkel való 
díszítésével, népi játékokkal, tánccal, 
dalok, mondókák, versek mondogatásá-
val készültek.

Mohácsi Gézáné óvónő

Katonás műsor az óvodásoktól
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Nagyheti
szertartások rendje

Virágvasárnap egy szentmise lesz dél-
előtt 10 órakor. A virágvasárnapi szertartás 
a barkaszenteléssel kezdődik a plébánia 
előtti Koháry-emlékkertben, majd körme-
nettel folytatódik. A szentmisén énekelve 
hallgathatjuk Jézus szenvedéstörténetét, a 
passiót Máté evangéliumából.

Nagycsütörtökön 19 órakor kezdődik 
a szentmise, a lábmosás szertartása és 
az eukarisztia ünneplése után 20 órától 
24 óráig virrasztás lesz a templomban. 
Óránként váltva egymást a szentolvasó 
társulat, az ifjúság, a Mária Légió, a 
kórus, a vándorevangélium csoport majd 
az egyháztanács vezeti a szentségimádást, 
elmélkedést, éneklést.

Nagypénteken, munkaszüneti nap 
lesz, este 18:30 órakor kezdődik a kereszt-
út, majd a Passió éneklése és a szentke-
reszt felmagasztalása után a szentáldozás 
zárja a szertartást.

A nagyszombati liturgia 19 órakor 
kezdődik, melynek keretében lesz tűz-
szentelés - fény ünnep, felnőtt keresztelés 
majd feltámadási körmenet.

Húsvétvasárnap délelőtt 8 és 10 óra-
kor lesznek szentmisék. A 10 órai ünnepi 
szentmise után az udvaron tojáskeresés 
lesz a gyermekek számára!

Húsvéthétfőn csak reggel 8 órakor 
lesz szentmise.

A nyári időszámítás kezdetétől a hét-
köznapi (csütörtök, péntek) szentmisék 18 
órakor kezdődnek.

Idén 2017. március 20-án Nyárlőrinc 
adott otthont a  III-IV-V. korcsoportos 
egyéni és csapat lábtoll-labda Bács-Kis-
kun megyei döntőjének. A mérkőzések 
délután egy órakor vették kezdetüket. 
Fiúk és lányok egyaránt küzdöttek a minél 
csillogóbb érmekért. Többségében nyár-
lőrinci diákok mérték össze tudásukat, de 
érkeztek Kecskemétről a Kandó Kálmán 
Szakközépiskola és Szakiskolából, a Bo-
lyai János Gimnáziumból és Félegyhá-
záról, a Constantinum Katolikus Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium, Szakgim-
názium és Kollégiumból. A verseny közel 
3 órás időtartama alatt végig jó hangulat 
és sportszerű játék uralta a csarnok lég-
körét. Örömteli volt látni, hogy iskolánk 
volt tanulói más-más iskolai színekben 
küzdöttek a dobogó legfelső fokáért. Az 
eseményen részt vett, a szervezésben és 

lebonyolításban igen sokat segített Fehér 
János, a Magyar Lábtoll-labda Szövet-
ség ügyvezető elnöke. A csapatok között 
kiemelkedő teljesítménnyel az V. kor-
csoportban 1. helyezést ért el a Kandó 
Kálmán Szakközépiskola és Szakiskola 
csapata: Varga Dávid, Túri Zsolt, Pácsa 
Zoltán (mind volt nyárlőrinci diákok). 
Egyéniben Varga Dávid bizonyult a leg-
jobbnak Pácsa Zoltán és Magyari Norbert 
előtt.

Kiemelkedőbb eredmények
IV. korcsoport egyéni fiú: 1. Tóth Ta-

más, 2. Hatvanyi József, 3. Mózer Ferenc
IV. korcsoport egyéni lány: 1. Golovi-

csAlíz, 2. Molnár Izabella, 3. Bálint An-
tónia

III. korcsoport egyéni fiú: 1. Túri 
Szabolcs, 2. Csille Kevin, 3. Medveczki 
Jenő

Lábtoll-labda bajnokság

Labdarúgó csapataink is meghívást 
kaptak a 2017. február 25. és március 
05-én megrendezésre kerülő Tiszaalpár 
Kupára, amely kispályán, az iskola tor-
nacsarnokában volt megrendezve 4. majd 
3. korcsoportos labdarúgók számára. A 
4. korcsoportos tornán hat csapatból kis 
különítményünk 3. helyezést ért el. Pala-
tinus Zalánt a torna legjobb játékosának 
választottál. A 3. korcsoportosok küzdel-
mében, öt csapat küzdött a helyezésekért. 
Csapatunknak nem akadt legyőzője, így 
az előkelő első helyezést szerezte meg ve-
retlenül! A legtöbb gólt Rimóczi Norbert 
lőtte, így ő lett a gólkirály. A csapat tag-
jai: Rácz Erik, Palatinus Zalán, Hegedűs 
Dávid,  Balog Zsombor, Szakács Kálmán, 
Medveczki Jenő,Túri Szabolcs, Rimóczi 
Norbert.

A gólkirály és a legjobb játékos is nyárlőrinci



A farsangi mulatságok egyik zárá-
saként február 18-án került megren-
dezésre az IKSZT-ben a nyugdíjas 
klub farsangi összejövetele, amelyre 
minden érdeklődőt szeretettel vártak. A 
klub elkötelezett tagjai már az ajtónál 
a legkülönfélébb italokkal várták az 
érkezőket, így a meleg vendégszerete-
tre és az est megalapozására nem lehe-
tett senkinek panasza. Az ajtó mellett 
rögtön a Kerekes testvérek nyújtották a 
talpalávalót, így már igen korán sokan 
táncra is perdültek.  

Az est nyitányaként Németh 
Mihályné, Terike néni köszöntött 
minden jelenlévőt és egyben meg-
köszönte minden támogatónak az est 
támogatását, illetve az elmúlt években 
a nyugdíjas klubnak nyújtott támogatá-
sokat, legyen az Nyárlőrinc Község 
Önkormányzata vagy éppen helyi vál-
lalkozók. 

Ezt követően Zayzon Jenőné, 
jegyző köszöntötte az összejövetel 
résztvevőit és megköszönte a nyugdí-
jas klub tagjainak aktív részvételét a 
rendezvényeken, hogy mindig lehet 
rájuk számítani. Egyúttal megköszönte 
Terike néni évtizedek óta folytatott 

munkáját a klub vezetőjeként. Végül 
a klub tagjai is köszönetet mondtak 
Terike néninek a sok éves kitartó 
munkájáért.

Az est folyamán többen is kör-
bekínálták asztalszomszédjaiknak 
vagy akár az egész terem jelenlévőinek 
finom süteményeiket, pálinkáikat és a 
farsangi mulatság esetén elmaradhatat-
lan fánkokat. A folytatásban jól ismert 
dallamok csendültek fel a Kerekes 
testvérek jóvoltából és kezdetét vette 

a vacsora. Elmondható, hogy egy 
közösségi hangulatú, kellemes vacsora 
zajlott az elmaradhatatlan tánctól, tar-
talmas beszélgetésektől és jókedvtől 
kísérve. Az este tetőpontjaként a 
tombolasorsoláshoz érkeztek az 
események, amelyen a legkülönfélébb 
hasznos tárgyak kerültek kisorsolás-
ra. A jelenlévők közül sokan nyertek 
valamit. A tombolasorsolást követően 
még sokáig folytatódott a tánc és a 
jókedv a szervezők jóvoltából.
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Nyugdíjas farsangi mulatság az IKSZT-ben

Verses foglalkozás általános iskolásoknak
„Kuruttyoló békekirály” címmel 

a Katona József Könyvtár munkatár-
sai tartottak irodalmi foglalkozást a 

könyvtárban a Kecskeméti Tavaszi 
Fesztivál keretében.  A 3. és 4. osz-
tályos általános iskolásoknak szóló 

program mindenekelőtt a versekre és 
a tavaszra helyezte a hangsúlyt.

A kortárs gyerekirodalom jó pár 
verseskötetével, illetve versével meg-
ismerkedhettek a gyerekek, melyek a 
legkülönfélébb stílusúak voltak. Ter-
mészetesen a versekhez tartozott egy-
egy mozgást, szavalást, felolvasást 
igénylő vagy fejtőrökkel megbolondí-
tott rész is, amelyben a gyerekek ma-
guk kelthették életre a verseket, azok 
részeseivé válhattak. A diákok aktívan 
részt vettek a programban, ami alig-
ha volt nehezükre ezen az önfeledt 
és egyben rendhagyó könyvtári órán. 
Mindezt jól bizonyította a sok nevetés 
és a játék. 

A program végén még kisebb aján-
dékokat is kaptak a gyerekek, az osz-
tályok. Reméljük ezzel is egyre több 
tanuló fog a költészet és a versek, il-
letve a könyvek világa felé fordulni!



 A január – február igazán izgalmas 
hónapok a 8. osztályosok számára. Január 
21-én írták a központi felvételit, február-
ban pedig a szóbeli felvételik és alkalmas-
sági vizsgák várták őket. Hogy hogyan is 
zajlottak a beszélgetések, arról számoltak 
be nekünk.

Györösi Fanni – Széchenyi István 
Véndéglátóipari 

2017. február 20-án a kecskeméti 
Széchenyiben voltunk szóbeli elbeszél-
getésen és alkalmasságin. Az első és má-
sodik emeleti termekbe kellett mennünk. 
Bent mesélnem kellett magamról, meg-
kérdezték, miért ezt az iskolát és miért a 
vendéglátás szakot választottam. Utána 
át kellett ülnöm egy másik asztalhoz. Ott 
egy fiú savanyú, édes, sós, keserű és sima 
vizet csepegtetett a kezemre, nekem pe-
dig meg kellett mondanom, hogy melyik 
milyen ízű. Meg kellett becsülnöm, hogy 
egy evőkanál hány méter  hosszú. Rámu-
tatott egy pici pohárra, és megkérdezte, 
hogy milyen italt töltenék bele. De meg 
kellett azt is mondanom, mennyi bor fér 
egy borospohárba. Miután ezeket a kér-
déseket megválaszoltam, húznom kellett 
egy lapot, amin a tojásrántotta szerepelt. 
Fel kellett sorolnom 3 eszközt, ami szük-
séges az elkészítéséhez. Végül színes la-
pokat mutatott, nekem pedig meg kellett 
neveznem a színeket.

Jó érzéssel jöttem ki, mert mindenki 
nagyon kedves volt velem, és nehezebb 
feladatokra számítottam.

Forgó László - Piár 

Február 25-én a kecskeméti Piarista 
Gimnáziumban voltam szóbeli felvételin. 
Még itthon önéletrajzot kellett írnunk, 
amely alapján kérdéseket tettek fel rólam. 
Az ellenőrzőmet is elkérték, átlapozták. 
Meglepődtem, amikor azt a feladatot kap-
tam, hogy soroljam fel 3 jó tulajdonságo-
mat. Miután végeztünk a beszélgetéssel, 
fel kellett olvasnom egy rövid szöveget a 
Szigetköz és a Duna kialakulásáról, majd 
kérdéseket kaptam az olvasottakhoz kap-
csolódóan.

Szerintem a tanár, akivel beszélget-
tem, nagyon kedves volt, remélem, sikerül 
bejutnom ebbe az iskolába.

almási Péter - Móra 

A kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gim-
náziumban biológiából felvételiztem.      
Amint beléptünk az épületbe, érezni le-
hetett a családias, közvetlen hangulatot.      
Egyszerre hárman mentünk be egy terem-
be, de ahogy valaki végzett, már hívták is 
be a következőt.

Az elején elég katonásnak tűnt a szó-
beli menete, de kiderült, hogy ez csak a 
látszat. Valójában így ment gördüléke-
nyen a felvételi. A teremben a biológia-
tanár fogadott minket, akit a nyílt napról 
már ismertem. Leültünk, és mindenki hú-
zott 2 tételt. Az egyiken a 7., a másikon 
a 8. osztályos tananyag szerepelt. Ezután 
kaptunk egy lapot, amire elkészíthettük a 
felelettervet. Minderre 15 percet kaptunk. 
Én a Mikrobák, egysejtűek és vírusok va-
lamint a Tápanyagok, táplálékok, egész-
séges táplálkozás című tételeket húztam. 
A tanár nagyon kedves és humoros volt, 
szinte teljesen feloldotta azt a rideg han-
gulatot, amire számítottam. Mikor végez-
tem, a folyosón megállított egy hölgy, és 
barátságosan érdeklődött, hogy ment a 
felvételi, hogy éreztem magam. Később 
kiderült, hogy ő is egy ott dolgozó tanárnő 
volt. Ez is mutatja a félegyházi Mórások 
kedvességét és közvetlenségét.

Bálint Antónia - Móra 
A kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gim-

náziumban angol nyelvi felvételin voltam.      
Elsőként mentem be a terembe, ahol két 
nagyon aranyos tanár várt. A férfi vizsgáz-
tatott, a hölgy pedig mosolyogva figyelt, 
és jegyzetelte az elhangzottakat.      Egy 
képet kellett húznom, amin egy orvos és 
betegei voltak. Elmondtam, mit látok a 
képen, és még mindazt, ami az egészség-
ügy témában eszembe jutott. Utána még 
kérdeztek a személyes tapasztalataimról, 
a mi háziorvosunkról, voltam-e már kór-
házban, mikor voltam utoljára beteg, stb. 
Arra is kitértünk, hogyan lehet megőriz-
ni egészségünket. Így persze szóba jött 
az egészséges életmód is. Beszélgettünk 
a sportról, az egészséges táplálkozásról. 
Mindezeknél az én szokásaimra voltak kí-
váncsiak. Körülbelül 10 percet beszélget-
tünk. Nagyon kedvesek és szimpatikusak 
voltak. Remélem, hogy a jövő évben ők is 
tanítani fognak, ha bekerülök az iskolába.

Golovics Aliz – Kada

Február 23-án Kecskeméten a Kadá-
ban voltam angol felvételin. A kitűzött 
időpont előtt 10 perccel ott voltunk az 
iskolában. Amikor behívtak, már angolul 
köszöntem, és attól kezdve meg sem szó-
laltam magyarul. Kb. negyed órát voltam 
benn, de nagyon gyorsan eltelt az idő. Elő-
ször csak átlagos dolgokról beszéltünk: 
melyik iskolából jöttem; kivel, mivel utaz 
tunk ide… Ezután húztam egy témát: az
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Szóbeli felvételin voltak a nyolcadikosok
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otthonomról kellett beszélnem. Amikor 
befejeztem a mondandómat, még kaptam 
pár kérdést. Utána a képleírás követke-
zett. Egy olyan képet kaptam, ami egy 
autó belsejét ábrázolta. Amikor meglát-
tam, kicsit megijedtem. De nem kellett 
volna, mert sok dolog eszembe jutott, 
végül eljutottam az autó belsejétől a nya-
ralásig. Ha megakadtam, segítettek. Ezért 
is nagyon fontos a szemkontaktus! Az idő 
nagyon gyorsan eltelt. Én nagyon élvez-
tem!

Bőszén Fanni – Bolyai

2017. február 28-án a kecskeméti Bo-
lyai János Gimnázium angol szóbelijén 
vettem részt. A teremben 3 tanárnő várt, 
mindannyian nagyon kedvesek voltak. 
Végig csak angolul beszéltek hozzám, ne-
kem is mindent így kellett elmondanom. 
Először be kellett mutatkoznom: honnan 
jöttem, szabad időmben mit szoktam csi-
nálni, miért választottam a Bolyait, hány 
pontos lett a központim, milyen tanuló 
vagyok. Utána interaktív táblán vetítet-
tek 2 képet, azokról kellett beszélnem. 
Az egyiken egy pár sétált a tengerparton, 
a másikon havas hegyoldalakon síeltek 
az emberek. A képekhez kapcsolódóan 
saját élményeimre is kíváncsiak voltak, 
pl. hogy én tudok-e síelni. A teremből 
úgy léptem ki, hogy jól éreztem magam, 
és szerintem jól is szerepeltem. Nagyon 
várom, hogy megtudjam, bejutottam-e a 
Bolyaiba.

Magyari Kristóf – Bolyai

Én a kecskeméti Bolyai János Gimná-
zium testnevelés tagozatának alkalmassá-
gi vizsgáján vettem részt. A felvételit 30 
méter síkfutással kezdtük. Ezután 15 fős 
csoportokra lettünk osztva. Mi először 
a helyből távolugrással kezdtünk. Én 2 
méter 20 centit ugrottam. Utána követke-
zett a függeszkedés, ahol fél percig kel-
lett tartanunk magunkat. A medicinlab-
da-dobással folytattuk, ahol én dobtam 
a legnagyobbat: 11,8 métert. Legvégül 
a fekvőtámasz következett, amely során 
20 darab szabályos fekvőtámaszt kellett 
elvégeznünk. Az alkalmassági nagyon jó 
hangulatban telt, a tanárok viccesek és 
kedvesek voltak velünk. Remélem, be-
jutok, és ők fognak tanítani a következő 
tanévben.

Ádám Szabina – Kandó

Február 25-én, egy napsütéses szom-
bati napon a kecskeméti Kandó Kálmán 
Szakgimnázium művészeti alkalmassági-
ján jártam. Rengeteget készültem a nagy 
napra, és izgatottan, kissé félve léptem be 
az iskola kapuján. Kilenc órakor kezdő-
dött a procedúra, melyet a tanárok csak 
versenyként emlegettek. Először is le 
kellett adnunk otthon készült rajzainkat, 
festményeinket, melyeket a művészetta-
nárok részletesen elemeztek, majd érté-
kelték őket. Kicsit elkeseredtem, mikor 
megtudtam, hogy ezt az értékelést mi 
nem tudjuk meg, de nem sok időm volt 
búslakodni, mert kezdődtek az iskola ál-
tal kijelölt feladatok.      Az első feladvány 
a színfeladat volt. Vízfestéket, porpasz-
tellt és temperát is lehetett használni egy 
csendélet elkészítéséhez. A padokat egy 
nagy körbe állították, amelynek közepén 
a lemásolandó kompozíció volt elhelyez-
ve. A csendélet 2 piros almát tartalmazott 
egy fehér tányéron, mögötte egy üveggel. 
A feladat elkészítésére 2 órát kaptunk. 
Mikor végeztünk a festéssel, pár perc pi-
henő után mehettünk a következő terem-
be, ahol a mintázás várt minket. Ekkor 
már senki nem izgult annyira, mint az 
első feladatnál, így nyugodtan kezdtünk 

neki az agyagozásnak. Egy orrot ábrázoló 
gipszminta pontos mását kellett elkészíte-
nünk, amely sokkal egyszerűbb volt, mint 
amilyennek elsőre tűnt. Eleinte kicsit ag-
gódtam, hiszen teljesen idegen volt szá-
momra a feladat, mivel előtte még nem 
igazán dolgoztam agyaggal, de pár perc 
mintázás után sikerült teljesen ráéreznem 
a technikájára. Az utolsó forduló (melyet, 
megmondom őszintén, a legjobban vár-
tam) a grafit/színfeladat volt. A festéshez 
hasonlóan itt is egy csendéletet kellett 
lerajzolnunk. A kompozíció nem volt bo-
nyolult, de számomra mégis jelentősen 
több időt igényelt az elkészítése, mint a 
többieknek. Próbáltam részletesen kidol-
gozni a munkámat, de mire észbe kaptam, 
már egyedül ültem a teremben. A többi 
felvételiző hamarabb végzett, mint én, 
de szerencsére nekem is sikerült időben 
befejeznem. Négy órakor lett vége az al-
kalmassági vizsgának, és fáradtan, mégis 
elégedetten mehettem haza. Izgatottan 
várom, hogy nyilvánosságra hozzák az 
ideiglenes rangsort, ami alapján kiderül, 
kik ülhetnek jövőre a Kandó padjaiban.

Barta Alexandra Ivett - Katedra

A Katedra Művészeti Szakgimnázi-
umban voltam alkalmassági felvételin. 
Nagyon sokan voltunk, pedig még egy 
pótnapot is meghirdettek azoknak, akik 
ezen e napon nem tudtak megjelenni. 
Először 3 csoportra osztottak bennünket. 
Az egyik csoport először festett, a másik 
rajzolt, a harmadik kreatív feladatot ol-
dott meg. Minden munka elkészítésére 
1-1 órát kaptunk. A festészetnél és a rajz-
nál egy-egy csendéletet kellett alkotni. A 
kreatív feladat az volt, hogy egy 15x15 
cm-es négyzetbe ragasszunk geometriai 
formákat, de úgy, hogy az egyik a szo-
morúságot, a másik a boldogságot érzé-
keltesse. Miután mind a 3 feladatot tel-
jesítettük, mehettünk is haza. Szerintem 
elég kevés idő jutott egy-egy alkotásra, 
de a feladatok tetszettek, és jól éreztem 
magam.
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A gazdák együtt kóstoltak az ítészekkel

Negyvenöt mintát neveztek a Laki-
telek-Szentkirály Hegyközség borverse-
nyére. Ebből huszonöt volt fehér, nyolc 
rozé, tizenkettő pedig vörös.

Minden évben más településen szok-
ták megrendezni a borversenyt. Ezúttal 
Szentkirályon a faluházban bonyolítot-
ták le. A megjelenteket Papp Kálmán 
hegyközségi elnök köszöntötte, aki örö-
mét fejezte ki, hogy ennyi mintát hoztak 
a termelők. Mielőtt megkezdődött volna 
a bírálat, Gyurján János hegybíróval 
együtt köszöntötte Balázs Istvánnét, a 
hegyközség titkárát, nyugdíjba vonulása 
alkalmából. Amint azt Papp Kálmán el-
mondta, az előző évektől eltérően, ezút-

tal nem kellett noszogatni a gazdákat, 
hogy hozzanak mintákat a versenyre, 
és csak nem a duplája érkezett az el-
múlt évihez képest. A hegyközség évek 
óta azt a módszert alkalmazza, hogy a 
borversenyre meghívják a gazdákat is, 
akik végig kóstolhatják a bíráló bizott-
ság tagjaihoz hasonlóan, a mintákat. 
Más versenyeken nem szokás, de ennél 
a hegyközségnél bevált, hogy a bizott-
ság tagjai minden borról rövid értékelést 
mondanak. Ezt ezúttal diktafonra vették 
és valamennyi mintát beküldő gazdának, 
írásban elküldik majd. Azok, akik eset-
leg nem értettek egyet a bizottság véle-
ményével és jelen voltak, személyesen 

beszélhették meg a szakemberekkel.
A bíráló bizottság elnöke Kisari Ist-

ván a Duna Borrégió Szőlészek és Borá-
szok Egyesület titkára, a verseny után ér-
tékelte a versenyt. – Örülök annak, hogy 
ilyen szép számban összejött a minta. 
Meglepő az idei év, mert a tavalyival el-
lentétben, mikor a vörös borok nagyon 
szépen szerepeltek, most talán, az évjá-
ratnak köszönhetően, nem így működött. 
Nagyon szépek volta a fehér borok. Kü-
lönös színt vitt a felhozatalba, ha szabad 
így fogalmaznom, a kövidinka. Élmény 
volt kóstolni őket. A cserszegi fűszeres-
ből egészen bő sorozat volt, amelyek 
kiemelkedő tételek voltak. A rozé borok 
számomra kevésbé voltak megnyerőek. 
Mindig el szoktam azt mondani, hogy 
a rozé bor nem kisüzemi kategória. A 
mai elvárásoknak megfelelően a nagy-
üzemek hűtött erjesztéssel tudják elérni 
azokat az ízeket, zamatokat, amit itt ta-
lán mérsékeltebben kaptunk meg. Ettől 
függetlenül érdekesek, értékesek voltak 
a rozé borok, kicsit mélyebb színnel, ki-
csit érettebb íz világgal. A vörös borok-
nál komplikált és nehéz volt a 2016-os 
évjárat. Ezek a nehézségek a borokban 
is jelentkeztek, holott nagy értéket kép-
viselnek, de még nyersek, vadak voltak, 
egy kicsit kezelésre szorulnak. Kevésbé 
jött elő, ami borvidékünkre jobban jel-
lemző, beaujolais (bozsolé) stílus. Nehe-
zebbek, ennek függvényében nyersebbek 
voltak a vörös borok, de volt közöttük jó 
pár nagyon jó ígéret. Amennyiben ezek 
a borok megfelelő kezelést, és a további 
gondoskodást megkapják, akkor nagyon 
nagy vörös borokká válhatnak. Akadt 
néhány fajta, ami nem igazán jellemző 
a mi térségünkre. Ez engem egyáltalán 
nem zavart. Örültem annak, hogy volt 
szürkebarát, sárga muskotály, furmint- 
hárslevelű cuvée, mert értékes borok 
voltak. Az, hogy a szőlő háttér honnan 
van, azt nem vagyok hívatott megítélni. 

A versenyen nyolc arany, tizenhárom 
ezüst és tizenkilenc bronzérem szüle-
tett. Nyárlőrincet két termelő képviselte, 
Szabó István és Zöldi Kovács József. 
Szabó István cserszegi bianca cuvée, 
kékfrankos rozé, valamint cserszegi fű-
szerese ezüstérmet kapott. Zöldi Kovács 
József kadarka, kékfrankos, kövidinka 
és cserszegi fűszeres bora bronzérem el-
ismerésben részesült.
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Négy fordulót bonyolítottak le eddig 
a megyei II. osztályú labdarúgó bajnok-
ság tavaszi folytatásból. A felnőtt csapat a 
tízedik helyről várta a folytatást, huszon-
egy ponttal. A huszadik forduló után már 
harminc pontot gyűjtött és a nyolcadik he-
lyen áll.

Mindjárt az első tavaszi fordulóban 
szembe kerültek az egyik nagy riválissal 
a Tiszakécske II csapatával. A mérkőzést 
hazai pályán játszották. A mostani bajnok-
ságban a tiszakécskeiek jobban szerepel-
nek, mint az előző évben. Köszönhető ez 
annak is, hogy a megyei I. osztályban sze-
replő játékosok közül néhányan játszanak 
a II-es csapatban is. Ez nagy előnyt jelent, 
mert egészen más edzést hajtanak végre, 
az első csapatnál, mint a másodiknál. Ez az 
eddigi eredményekben is megmutatkozik. 
A Tiszakécske elleni találkozót jól kezdte 
a csapat. Ifj. Bálint Tibor révén fél óra el-
teltével megszerezte a vezetést. Tíz perc-
cel később Bali Gábor is megzörgette a 
vendégek hálóját. A szünetre 2–0-as hazai 
vezetéssel vonultak a játékosok az öltöző-
be. György Csaba edző minden bizonnyal 
megdicsérte játékosait, mert jól játszottak 
és a folytatásban is hasonlót kérhetett. A 
második félidő azonban egészen mást ho-
zott, és itt vissza lehet utalni arra, hogy 
egy a tiszakécskei megyei I. osztályban is 
szereplő játékos eldöntötte a három pont 
sorsát. Káli Tibor egy óra elteltével szépí-
tett, öt perccel később kiegyenlített, és a 
találkozó végén a vezetést is megszerezte 
csapatának. El kell ismerni jó játékos. Kár, 
hogy nem sikerült őt semlegesíteni. A mér-
kőzés krónikájához az még hozzátartozik, 
hogy a vendégek a 69. perctől tíz emberrel 
játszottak, mert egyik játékosukat a bíró 
kiállította. Nyárlőrinc–Duna Aszfalt Ti-
szakécske II 2-3 (2-0).

A tizenhetedik fordulóban Kiskunfél-
egyházára a Vasutas otthonába utazott a 
csapat. A hazaiak ebben a bajnokságban 
nem mutattak olyan formát, ami veszé-
lyeztette volna a három pont sorsát. Eddig 
ugyanis még nem szereztek egyetlen pon-
tot sem. Így természetesen csak a győze-
lem volt elfogadható a találkozón. Az első 
nyárlőrinci találat viszonylag későn, a 34. 
percben esett T. Nagy Zoltán révén. Ezt az 
első félidő végén még ki tudták egyenlíteni 
a hazaiak. A második játékrészben azonban 
már teljesen alárendelt szerepet játszott a 
Vasutas. Először Homola József talált a 
kapuba az 50. percben, majd egy perccel 
később Bali Gábor volt eredményes, aki 
a 63. percben újabb góllal örvendeztette 

meg a szurkolókat. Homola József sem 
akart lemaradni tőle, így öt perccel később 
ő is betalált a kiskunfélegyházi kapuba. Az 
i-re a pontot Mohácsi Marcell tette fel két 
perccel a mérkőzés lefújása előtt. Ezen a 
találkozón nem volt egy súlycsoportban 
a két csapat, az ilyen arányú győzelem is 
teljesen megérdemelt volt. Kiskunfélegy-
házi Vasutas-Nyárlőrinc 1-6 (1-1). Ifjúsági 
eredmény: 1-9.

Ezután következett az ominózus Pál-
monostora elleni mérkőzés, aminek még 
nem született meg az eredménye. Ami a 
találkozón történt, arról külön cikkben 
részletesen írunk, most mindössze né-
hány mondat csak. A pálmonostoriak a 20. 
percben szerezték meg a vezetést, amit az 
első félidő végéig nem sikerült legalizál-
ni. A második játékrészben azonban egy 
tizenegyes után Homola József egyenlí-
tett, majd Bera András révén a vezetést is 
megszerezte. A hátralévő időszak azonban 
sose jöjjön elő. Sajnos a játékvezető sem 
állt a helyzet magaslatán. Talán ennek is 
köszönhető az, hogy kialakult olyan hely-
zet, ami miatt beszaladtak a pályára ille-
téktelen személyek és elcsattan két pofon. 
A hazai csapatból Mohácsi Marcellt, a pál-
monostoriak közül pedig Marton Richár-
dot és Papp Zoltánt a játékvezető kiállítot-
ta. Ifjúsági eredmény: 14-0.

Nagy várakozás előzte meg a Lakitelek–
Nyárlőrinc találkozót. A két csapat ugyan-
is a tabellán elfoglalt helyüktől függetlenül 
mindig nagy harcot vív egymással. Most 
a lakitelekiek állnak jobban a tabellán, és 

számítottak is a három pont begyűjtésére. 
Nem így történt. A találkozót, az őszihez 
hasonlóan, ezúttal is a nyárlőrinciek nyer-
ték. Bár a mérkőzés nagy részében a haza-
iak támadtak többet, helyzeteik is voltak, 
de a befejezéssel problémák adódtak. Sok 
esetben mindig egy csellel többet csináltak 
a játékosok, mint kellett volna, így elve-
szítették a labdát. A második játékrészben 
bátrabban, élénkebb lett a játék. Igazi hely-
zet azonban akkor keletkezett, amikor Bali 
Gábort előre küldte György Csaba edző. 
Egy baloldalról, Torbán Csaba által be-
rúgott szögletet fejelt a kapuba. Ez a 81. 
percben történt. A lakitelekiek hibába pró-
bálkoztak, a hátralévő időszakban sem 
tudtak a kapuba betalálni. Lakitelek-Nyár-
lőrinc 0-1 (0-0). Ifjúsági eredmény: 3-2.

A 20. fordulóban a Hetényegyháza láto-
gatott Nyárlőrincre. A találkozó előtt mind 
a két csapat azonos pontszámmal rendel-
kezett. Így amelyik győztesként hagyta el 
a pályát az előnyre tesz szert a másikkal 
szemben. Ez most a nyárlőrinci csapat-
nak sikerült. Bár az első félidő végén még 
a vendégek vezettek, de a félidő lefújása 
előtt Túri Istvánnak sikerült kiegyenlítenie. 
A második játékrészben is nagy küzdelem 
folyt a pályán. Természetesen mind a két 
csapat szerette volna begyűjteni a három 
pontot, de ez nem lehetséges. Már a rendes 
játékidőn túl, a hosszabbításban Papp Zol-
tánnak sikerült bevennie a hetényegyházi 
kaput, ami a győzelmet jelentette. Nyár-
lőrinc-Hetényegyháza 2-1 (1-1). Ifjúsági 
találkozó: 5-0.

Győzelmek a tavaszi fordulók elején
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Lapzártánkig nem született még döntés 
a Nyárlőrinc-Pálmonostora labdarúgó mér-
kőzés eredményéről és a kialakult helyzet-
ről. Az alábbiakban György Csaba edző és 
Balogh Viktor egyesületi elnök véleményét 
közöljük az esettel kapcsolatban.

György Csaba: Az első félidő végén 0–
1 arányban vezetett a Pálmonostora, amit a 
második játékrészben tizenegyessel egyen-
lítettünk ki, amikor Torbán Csabát buktat-
ták a büntető területen belül. A tizenegyes 
járt ugyan nekünk, de sárga lapot nem adott 
a vétkes védőnek a játékvezető, mivel már 
egy sárgával jutalmazta addigi teljesítmé-
nyét. Ezt követően a vezetést is megszerez-
ték. Már a hosszabbításban járt a mérkőzés, 
a játékvezető egy perc plusz játékot muta-
tott, amikor ifj. Bálint Tibort lekönyököl-
ték, amiért ápolásra szorult. A játékvezető 
ezért plusz két perc hosszabbítást muta-
tott még fel. A pálmonostoriak felrúgták a 
labdát, ami után Mohácsi Marcell futott, 
aki ütközött az egyik vendég védővel. Ezt 
követően Marcit meglökte a pálmonostori 
játékos, aki visszalökte. A két játékos lök-
döste egymást, ezért a játékvezető mind a 
kettőnek felmutatta a piros lapot, amit el is 
fogadott mind két fél. Ezután a szurkolók 
berohantak a pályára. Szerintem először a 
pálmonostoriak, én és a rendezők csak azért 
mentünk be, hogy szétválasszuk lökdösődő 

feleket. Fütyü Illés a pálmonostoriak edző-
je is beszaladt a pályára, ő ezen a találko-
zón eltiltása miatt nem ülhetett a kispadon. 
Sajnálatos módon ő kapott egy pofont az 
egyik hazai nézőtől. A dulakodást követően 
a játékvezető lefújta a találkozót. 

Balogh Viktor a következőképpen látta 
a találkozót: A mérkőzés előtt a bíró felhív-
ta mindkét csapat figyelmét, hogy a mérkő-
zésen jelen van egy Bács- Kiskun Megyei 
Futball Szövetség Fegyelmi Bizottsága 
által eltiltással sújtott személy, Fütyü Illés, 
aki a vendégcsapat edzője. Azt mondta a já-
tékvezető, hogy amíg problémát nem okoz, 
nem foglalkozik a dologgal, de legyenek a 
rendezők készenlétben, engem, pedig mint 
főrendezőt a kispadok mellé kért, hogy ha 
szükséges, azonnal cselekedhessünk. Szám 
szerint kilenc rendezőt kért. A rendezők 
meg is kapták a megkülönböztető mellé-
nyüket.

A mérkőzés parázs hangulatú volt, mely 
egyrészt annak volt  köszönhető, hogy a 
monostori csapat korai előnyhöz jutott 
egy megítélt büntetőt követően. A büntető 
jogosságát nem vitatjuk. A vendégcsapat 
meglehetősen keményen, mondhatni dur-
ván játszott, mely durvaságok olykor kö-
vetkezmények nélkül maradtak, tehát nem 
volt fék, ami a további szabálytalanságokat 
megelőzhette volna. Természetesen kisebb 

szabálytalanságok a mi játékosaink részé-
ről is történtek, de meg kívánom jegyezni, 
hogy a csapat játékosai sárgalapot sem kap-
tak a mérkőzésen.

A második félidő utolsó percében két 
perc hosszabbítást jelzett a bíró 2-1-es ál-
lásnál. A hosszabbítás perceiben az ellenfél 
egyik játékosa (9) könyökkel erősen fejbe 
ütötte ifj. Bálint Tibort. A szabálytalanko-
dást nem követte lap - emlékeim szerint. 
A bíró további három perc hosszabbítást 
rendelt el. Ezt követően Mohácsi Marcel-
lel szemben követtek el szabálytalanságot. 
Marci indulatból lökött, majd őt is vissza-
lökték. Mindkét játékos piros lapot kapott. 
Elismerték. Az eset a vendégek kispadja 
előtt történt. Fütyü Illés és a kispad bero-
hantak a pályára. Tehát ők voltak, akik a 
rendbontást előidézték és agresszíven lép-
tek fel a játékosainkkal szemben. A rende-
zők odarohantak csillapítani a kedélyeket, 
de addigra a nyárlőrinci szurkolók is odaér-
tek. Ekkor Fütyü Illés kapott két pofont.

A mérkőzés nem lett félbeszakítva! A 
monostoriak Fütyü Illés vezetésével levo-
nultak a pályáról az öltözőbe. A bíró csak 
ezt követően fújta le a mérkőzést.

Komoly atrocitás nem történt volna, ha 
nem rohan be a pályára a vendég kispad Fü-
tyü Illés vezetésével. A fegyelmi tárgyalást 
március 29-én szerdára tűzték ki.

Nem focihoz illő jelenetek a mérkőzésen

A hagyományokhoz híven most 
is megtartotta a lakiteleki Szivárvány 
Óvoda a Víz Világnapját a nyárlőrinci 
és a tiszaugi tagóvodákkal együtt. Az 
eseménynek ezúttal Tiszaug adott he-
lyet.

Három település óvodájának tíz 
csoportja vett részt a Víz Világnapja 
megemlékezésen. A gyerekek a Holt-
Tiszánál találkoztak, ahol tíz állomáson 
különböző elméleti és gyakorlati felada-
tokat kellett teljesíteniük. Az első fel-
adatot minden csoportnak otthon kellett 
elvégezni, még pedig PET palackokból 
vízjárművet kellett készteni. A puzzle 
kirakónál Tiszaug címerét kellett kirak-
niuk. A horgászásnál műanyag halakat 
kellett kifogniuk, de gyűjtöttek „szeme-
tet” is, természetesen gumikesztyűben. 
Meg kellett mondaniuk, hogy mi nem 
való a vízpartra és miért. Felvehették a 
mentőmellényt és beleülhettek a kenu-

ba, ami ezúttal nem a vízben volt, ha-
nem a parton. Vizet is hordhattak egy 
nagy vödörből egy másik nagy vödörbe, 
kisvödörrel, miközben akadályon ke-
resztül kellett menniük. A gondolkodós 
feladatoknál találós kérdésekre kellett 
válaszolni, természetesen a vízzel kap-
csolatosan. Ki kellett tölteniük víz-totót. 
Kakukktojás, ke-
resztrejtvény is sze-
repelt a feladatok 
között, mind a víz-
zel kapcsolatosan. 
Információt kaptak 
arról, hogyan mű-
ködött a vízima-
lom. Nádsípot, pa-
pírhajót készítettek 
és kiszínezhettek 
vízimadarakat. Le-
hetőségük nyílt arra 
is, hogy megnézzék 

a tájházat, ahol a halászattal kapcsolatos 
tárgyakkal ismerkedtek meg.

A tiszaugi szülői közösség és Szabó 
László boltos felajánlásából pogácsa is 
került tízóraira a gyerekek elé. A prog-
ram megvalósításban több helyi szülő is 
segédkezett. A nyárlőrinci óvodásokat a 
nagycsoportosok képviselték.

Óvodások a Holt-Tisza partján
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Anyakönyvi hírek
Akiket nagyon vártunk: Bágyi Henrietta (anyja 
neve: Fődi Henrietta), Szénási Sándor (Rigó Edina), 
Kovács Marianna (Nyúl Marianna).

Akit elveszítettünk: Kovács Károlyné Csík Julianna 
(1929).

nyárlŐrinci HÍRMONDÓ
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának közéleti lapja

Megjelenik minden hónapban
Szerkesztő: Szenekné Édes Kornélia

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
Nyárlőrinc Község Temetkezési Vállalkozója: 
Himalája Blue Kft. Képviselő: Szénási Bertalan. 
Telefonszám:  76/449-044, mobil: 20/9571060

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszönetet Mindazoknak,
akik szeretett feleségem, édesanyánk, lányunk

Kovács Károlyné Kiss Éva
temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek,

együttérzésükkel, részvétnyilvánításukkal
gyászunkban támogattak és
fájdalmunkban osztoztak!
                                      

Gyászoló családod

Forduljon hozzám kérdésével!
Erdészeti szaktanácsadás

Szakértői vélemény készítése
Hatósági ügyintézés

Erdészeti munkák tervezése és engedélyeztetése
Erdészeti munkák irányítása és ellenőrzése
Erdőtelepítési terv készítése és kivitelezése

Erdészeti pályázatok ügyintézése
Forduljon hozzám bizalommal!

Kismarczi Attila okleveles erdőmérnök
Erdészeti szaktanácsadó és szakértő
Jogosult erdészeti szakszemélyzet

Telefon: 0630/360-4638
e-mail: kismarcziattila@freemail.hu


