
 
KIADJA A LÁZÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

XVI. ÉVFOLYAM  2. SZÁM 

 

 A LÁZÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A HELYI TANÁCS NEVÉBEN 

 

KIVÁNUNK LÁZÁRI KÖZSÉG MINDEN LAKOSÁNAK 

             

        Lengyel István   -  polgármester 

       Béres Antal Elek  -  alpolgármester 

Karácsony készül, emberek! 

Szépek és tiszták legyetek! 

Súroljátok föl lelketeket, 

Csillogtassátok lelketek,  

Legyetek újra gyermekek 

Hogy emberek lehessetek! 

 



POLGÁRMESTERI  BESZÁMOLÓ 

A 2018-AS KÖLTSÉGVETÉSÍ MÉRLEGRÖL, FŐBB MÜKÖDÉSI ÉS BERUHÁZÁSÍ 

KÖLTSÉGEINKRÖL. 

 

A 2018-as költségvetési évet, a működési költség szempontjából egy szűkös pénzügyi keret 

jellemezte, amelyet csak nagyon ésszerű gazdálkodással lehetet csupán kézben tartani úgy, hogy egyáltalán 

az iskolai évet elkezdhessük Lázáriban, Sándorhomokon és Nagypeleskén, vagy hogy a szociális segélyben 

részesülők betegápolói illetékét hónapról hónapra kifizethessük, Lázári község pénzügyi forrásából 

megelőlegezzük, amelyet a Kormány év végén költségvetési kiegészítéssel egyenlített ki, hogy csak a főbb 

tételeket említsem.  

A beruházási költségek kapcsán, az egyik legnagyobb erdélyi fejedelmünk Bethlen Gábor                 

(sz.1580 – mgh.1629) mondása jut eszembe: „NEM MINDIG LEHET MEGTENNI AZT AMIT KELL, 

DE MINDIG MEG KELL TENNI AZT AMIT LEHET.” ugyanis a 2014-2020-as pályázati kiírásra           

2 db. E. U.-s és 6 db. Kormányprogramok által biztosított projektet nyújtottunk be, ezekből a számunkra 

létfontosságú infrastrukturális beruházásokról csupán, 3 db. projekt volt nyertes valamennyi óvodáink és 

iskoláink rehabilitációját, modernizálását és bővítését szolgálja, egy teljesen E. U.-s követelményeknek 

megfelelően, aminek nagyon örültünk. Ráadásul, ugyancsak, egy kormányprogram révén, ha 10 év késéssel 

is, de épül Lázáriban egy teljesen új, négy csoportos normál programmal működő óvoda, a régi 

polgármesteri hivatal helyén – összköltsége 2.251.860 lej, amelyből 1.905.000 lejt az Oktatásügyi 

Minisztérium és 346.860 lejt Lázári község fedez. 

Amint azt a Lázári Szemle húsvéti számában ismertettem, a 2018-as költségvetésben alapelvként 

határoztuk meg, hogy minden pénzügyi tartalékunkat Lázári község utcáinak aszfaltozására fordítunk, így 

ha nem is tehettük meg mindazt amit kell, megtettük mindazt amit lehetett. 

Beszámolóm elég sok számot fog tartalmazni, amiért előre is bocsánatot kérek, mentségemre 

szolgáljon eredeti gépészmérnöki szakmám – a lényeget csak ezen az úton tudom önökkel közölni … . 

Lázári község tanácsa, javaslatomra két Tanácsi határozatával 2018 január 17-én és február 13-án 

hagyta jóvá, Lázári község 2018-as évi költségvetését: 

A. ÖSSZJÖVEDELEM – 5.787.500 LEJ. 

B. ÖSSZKÖLTSÉG – 8.176.700 LEJ, amiből: 

 B.1. MÜKÖDÉSI  KÖLTSÉG – 4.741.500 LEJ. 

                             B.2. BERUHÁZÁSI  KÖLTSÉG – 3.435.000 LEJ. 

Mivel beszámolómat hagyományosan a Karácsonyi ünnepekre szántam, tisztelettel közlöm Önökkel, 

hogy a költségvetés a 2018 december 12-ig megvalósított adatait tartalmazza, amely év végéig lényegesen 

már nem sokat változik. 

A. JÖVEDELEM   ÖSSZESEN – 8.548.491 Lej , amiből: 

A.1. Központi költségvetésből Á.F.Á.-ból leosztott állami támogatás, összesen:1.433.162 Lej,amiből: 

        A1.1.  Iskolák és óvodák fenntartási költségei – 433.291 Lej. 

      A.1.2. Fogyatékos betegápolói fizetés (25) és  fogyatékos betegilleték (56) finanszírozására 

–  1.384.570 Lej. 

         A.1.3. Állami fűtéstámogatás - 416 Lej. 

         A.1.4. Hátrányos anyagi háttérrel rendelkező családokban élő óvodás gyerekek 

támogatására – 2.400 Lej. 

         A.1.5. Speciális oktatásban részesülő iskolás gyerekek támogatására : 27.500 Lej. 

A.2. Jövedelmi adóból leosztott összegek – 43% - 338.539 Lej. 

A.3. Jövedelmi adóból államilag a költségvetési törvény alapján leosztott összegek – 17,25%, a helyi 

költségvetés kiegyensúlyozása céljából – 856.000 Lej. 



A.4. Jövedelmi adóból leosztott összegek – 17,25%, a Szatmári Megyei Tanács részéről a helyi 

költségvetés kiegyensúlyozására –  170.000 Lej. 

A.5. Állami forgalmi adóból (Á.F.A) államilag a költségvetési törvény alapján leosztott összegek, a  

helyi költségvetés kiegyensúlyozására – 2.188.000 Lej. 

A.6. Lázári község saját jövedelmi forrásaiból (adók, illetékek, stb) összesen – 1.708.648 Lej. 

A.7. Költségvetési felesleg (2016-2017) - 1.854.142 Lej. 

 

B.   KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN  -  8.237.027  Lej, amiből: 

B.1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK – 4.505.740 LEJ. 

B.2. FEJLESZTÉSI KÖLTSÉGEK – 3.7311.287 LEJ. 

 

 A fenti működési és fejlesztési költségek leosztása, költségvetési fejezetenként a következő: 

B.1.1. Polgármesteri hivatal – 1.493.835 Lej, amiből: 

 Személyzeti költségek + tanácsosi illetékek – 1.088.853 Lej. 

 Anyagi és szolgáltatási költségek – 404.982 Lej. 

                 B.1.2.  Közügyi szolgáltatások -  211.898  Lej, amiből: 

 Alkalmazottak fizetési költségei – 140.022 Lej. 

 Anyagi és szolgáltatási költségek – 71.876 Lej. 

B.1.3.  Közrendi és nemzetbiztonsági költségek – 140.823 Lej, amiből:  

 Személyzeti költségek -  102.331  Lej. 

 Anyagi és szolgáltatási költségek – 30.493 Lej. 

                          B.2.3. Fejlesztési költségek – 7.999 Lej. 

B.1.4.  Tanügyi költségek összesen – 513.441 Lej, amiből: 

 Személyzeti költségek nem terhelik a továbbiakban Lázári község költségvetését, 

azt a Szatmári Megyei Tanfelügyelőség vette át. 

 Anyagi és szolgáltatási költségek – 433.291 Lej, amiből 169.949 lej a Lázári I-VIII 

osztályos gimnázium tetőcseréjére. 

 
 Tanügyi káderek ingázási költségei - 65.000 Lej. 

 Ösztöndíjak kiválóan tanuló iskolás gyerekek részére – 6.201 Lej. 

 Speciális oktatásban részesülő iskolás gyerekek támogatására – 27.500 Lej. 



 Hátrányos anyagi háttérrel rendelkező családokban élő óvodás gyerekek 

támogatására - 2.400 Lej. 

    B.2.4.1.  – 65.00.58-as alfejezet – Tanügy – 54.493 lej, amiből: 

 Európai Uniós vissza nem térítendő külföldi alapok – 54.493 Lej, a Lázári 

hosszabitott programú óvoda rehabilitációjára, modernizálására – tervezési, 

közbeszerzési költségek. 

                         B.2.4.2.  – 65.00.71-es alfejezet – Tanügy – 732.813 lej, a Sándorhomoki I-VIII osztályos 

Általános Iskola rehabilitációjára, a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási 

Minisztérium finonszirozása révén. A nyertes pályázat a Nemzeti Vidékfejlesztési 

program keretében valósult meg. A tervezési és kivitelezési munkálatokat 

közbeszerzési eljárás útján, a Szatmári SAMGEC KFT valósította meg, a Lázári 

községgel kötött szerződés alapján – a rehabilitációs munkálatok: tetőcsere, 

hőszigetelés, termopan ajtó és ablak csere, 2018 október 30-án befejeződtek. 

   A munkálatok átvételezésére 2018 november 13-án került sor, a 

Minisztériummal az elszámolás megtörtént és a teljes összeg 732.813 lej átutalása 

után, a kivitelezőt kifizettük. 

 
 B.2.4.3 A Nagypeleski V-VIII osztályos Általános Iskola modernizálása és bővítése, a 

tervezési és kivitelezési munkálatokat közbeszerzési eljárás útján a Szatmári 

SAMGEC KFT nyerte el, a 4005-ös számú szerződés aláírására 2018 július 3-án 

került sor 682.533 lej értékben. Az eddigi tervezési illetékek, engedélyek költsége 

4.536 lej. A 126,5 m
2
 –es melléképület építése, kazánház, illemhelyek, 

mellékhelyiségek számára elkezdődtek. 

                A munkálatok befejezésére előreláthatólag 2019 június 30-ig kerül sor. a 

beruházás finanszírozására nyertes pályázatunk révén a Nemzeti Vidékfejlesztési 

program keretében valósul meg, a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási 

Minisztérium révén. 

B.2.4.4. A Lázári négycsoportos normál programmal működő óvoda építése a régi Lázári 

polgármesteri hivatal helyén. Az 532 m
2
-es beépítet felületű óvoda építése az 

Oktatásügyi Minisztérium és Lázári község közötti partnerségi egyezmény alapján 



történik. A 4128/2018.08.09-es partnerségi egyezményt, Lázári Község Tanácsa a 

31-es számú határozatával 2018 augusztus 9-én hagyta jóvá. 

               A beruházás összértéke 2.251.889 lej, amely 1.905.029 lej értékben az Oktatásügyi 

Minisztériumot és 346.860 lej értékben Lázári község költségvetését terheli. 

    Az óvoda építési munkálatai 2018 május 8-án kezdődtek el és az épület pirosban 

tető alá kerül ez év végéig. Az épület építési munkálatai 100%-ban az Oktatásügyi 

Minisztérium költségvetése révén valósulnak meg. Lázári község saját 

költségvetése által a külső villanyáram-szolgáltatásra való csatlakozást valósította 

meg 4.237 lej értékben. 

 
Az óvoda építési munkálatai a (2019-2020)-as iskolai év kezdetéig valósulnak meg. 

B.2.(1-4). Tanügyi fejlesztési költségek – összesen – 796.079 lej. 

B.1.5.  Kultúra, vallás, szórakozás – 263.402 Lej, amiből: 

 Személyzeti költségek – 55.423 Lej. 

 Anyagi és szolgáltatási költségek: 56.979 Lej.  

 Pénzügyi támogatások - 151.000 Lej, amiből:  

 Kúlturális tevékenységek – 43.000 Lej (Lázári községi napok, Bocskay napok, 

Nagypeleski Családinapok, táncruhák, karácsonyi csomagok gyerekeknek) 

 Lázári „Vointa” sportegyesület - 40.000 Lej. 

 Szárazberki „Unirea” sportegyesület - 25.000 Lej. 

 Lázári „Szamuráj” sportklub - 20.000 Lej. 

 Szárazberki „Hármashatár” egyesület, amelynek költségvetésén keresztül valósul meg 

Lázári község kulturális tevékenysége - 18.000 Lej. 

 Lázári „Keresztény Generációk” egyesület - 5.000 Lej. 

B.2.5.1. Parkosítás, zöldövezet rendezés Lázári, Sándorhomok, Nagypeleske – 42.000 lej. 

B.1.6. Szociális biztonsági és segélyezési költségek - 1.384.570 Lej, amiből: 

 Fogyatékos betegápolói költségek (25 személy) – 642.392  Lej. 

 Szociális segélyilletékek 55 fogyatékos személy részére – 742.178  lej. 

B.1.7. Közszolgáltatás és közfejlesztési költségek – 623.955 Lej, amiből a közvilágítás –186.745 lej. 

   B.2.7.1.  Költségvetés1 fejlesztésből (2016-2017), valamint a 2018-as költségvetésből fejlesztésre 

jóváhagyott összeg – 437.210 lej, amiből: 

 Lázári szennyvízcsatorna-hálózat bővítésére – 315.049 Lej ( 

 Lázári ivóvízhálózat bővítésére – 18.160 lej  

 Lázári község Urbanisztikai Dokumentáció és Helyi Urbanisztikai Szabályzat 

aktualizálására – 75.944 lej. 



 Technikai dokumentációk készítése Lázári gázellátására, egy koncessziós szerződés 

kezdeményezése céljából  – 32.725 lej. 

            B.1.8.  Környezetvédelem – 226.939 lej. 

A szemétgyűjtés, szállítás és tárolás a Szatmári „Florisal” részvénytársasággal a 

225/916 számú 2008.05.25 kötött koncessziós szerződés alapján történik, amelyet Lázári 

község 2016.05.23-án meghosszabitott az eredeti szerződés alapján újabb 4 évre, 

2020.05.23-ig. A szerződés értelmében, a szolgáltató Szatmári „Florisal” részvénytársaság, 

43,40 lej/m
3
 díjszabás   +  Á.F.A. ellenében számlázta 2011-töl ez év végéig a szolgáltatás 

ellenértéket.  

Annak ellenére, hogy ez a díjszabás 7 éven keresztül nem változott, óriási gondokkal 

küzdünk évről évre a számlák kifizetésével. A 2018-as év, a 2017 októberi számlájának 

kifizetésével kezdődött és 2018 augusztus 31-ig, vagyis 11 hónapra kifizettünk 226.939 lejt. 

Az óriási probléma azzal kezdődik, hogy a lakosságtól a családlétszám függvényében 

megállapított szemétdíj alapján, 2018 november 30-ig begyűjtöttünk csupán 221.301 lejt és 

még kifizetésre vár a szeptember, október és novemberi számlák összege 70.326 lej 

értékben. Ez azt jelenti, hogy 2018 november 30-ig a kifizetett és leszámlázott összeg 

közötti fedezetlen különbség 75.964 lej. 

FELKÉREM TEHÁT MINDEN HÁZTARTÁS TULAJDONOSÁT, HOGY                         

2018 DECEMBER 31-IG EGYENLITSE KI TARTOZÁSÁT A SZEMÉTDIJ 

KIFIZETÉSÉVEL. 

 A hagyományos háztartásbeli szemét mennyisége nagy mennyiséggel 

csökkenthető lett volna a nylon palackok utcán elhelyezet szelektív gyűjtésével – sajnos 

ezekben a konténerekbe mindenféle szemét belekerült, ahelyett hogy ezeket ingyenesen 

elszállították volna, hagyományos szemétként volt elszállítva és leszámlázva. Magyarul, 

még a felkínált lehetőséget sem tudjuk kihasználni.  

2019-ben a SZLEKTIV SZEMÉT ELVÁLASZTÁSA KÖTELEZŐVÉ VÁLIK: nylon 

palackok, üvegek, papír és fém külön gyűjtésével. Miután Lázári Község Tanácsa 2018 

decemberében dönt majd a szelektív szemétgyűjtés körülményeiről, a lakosságot 2019 

januárján írásban tájékoztassuk majd az új feltételekről. 

B.1.9.  Szállítási  költségek, összesen – 2.644.692 Lej, amiből - Útjavitások - 105.886 Lej. 

B.2.9. Lázári község utcáinak modernizálására 2.538.806 lej, amiből: 

   B.2.9.1. Lázári utcáinak modernizálására összesen 1.850.100 lej, amiből: 

 Álomás útca – 276 méter. 

  Nagy Béla – 599 méter. 

 Nagy Béla 2 – 193 méter. 

 Romilor – 467 méter. 

 Infinitului – 545 méter. 

 Krisan 1 – 171 méter. 

 Lungă – 880 méter. 

  Cimitirului ortodox – 439 méter. 

  Golyafészek – 671 méter. 

  Bisericii ortodoxe – 434 méter. 

 Şcolii – 405 méter. 

 Újsor – 637 méter. 

A Lázáriban modernizált utcák hossza összesen 5.717 méter. 

     A munkálatokat közbeszerzési eljárás útján a PRESCONSTRUCT OAS KFT végezte           

a 2734/2018.05.14-én kötött szerződés alapján. 

   B.2.9.2. Lázári község utcáinak modernizálása egy (10-12) cm-es kőágy és egy (4-6) cm-es 

aszfaltréteg által összesen 534.677 lej értékben, 1.812 méter/7.166 m
2 

, amiből a 



munkálatok településenként Sándorhomokon és Nagypeleskén a 2003-as évben a 

Román Fejlesztési Alapból lekövezett utcákban történtek, amelyek alapozási 

munkálatai műszaki tervek alapján készültek. 

 Nagypeleske – összesen – 1.152 méter/4.714 m
2
: 

  Horgos utca – 457 méter 2.013 m
2
. 

  Zolcsák utca – 255 méter /937 m
2
. 

 Kényszer utca – 440 méter /1.764 m
2
. 

 Sándorhomok – összesen – 630 méter /2.452 m
2
: 

 Varga József utca – 145 méter /460 m
2
. 

 Koromhát  utca – 485 méter /1.992 m
2
. 

             Közbeszerzés alapján, a munka kivitelezője SC CONSTRUCTII DRUMURI SA ,           

a 5334/2018.10.18 szerződés alapján. 

   B.2.9.3. Lázári községben parkolók kiépítése, összesen 1.812 m
2
/ 129.377 lej értékben, amiből: 

 Lázári – Főutca – autóbuszmegálló – 143 m2. 

 Lázári – régi kultúrház utcája – 313 m2
. 

 Sándorhomok – Főutca – Református templom előtt és mellett – 759 m
2
. 

 Sándorhomok - Varga József utca – 75 m
2
. 

 Sándorhomok – Koromhát utca – 522 m
2
. 

A teljeség igénye nélkül, beszámolóm végén szeretném megköszönni a Szatmári Megyei Tanács 

elnökének – PATAKI CSABÁNAK a 2018-as év folyamán nyújtott segítségét a Szárazberek   -Újmikola 

közötti DJ-194B megyei út javítási munkálatért, abban a reményben, hogy ennek a megyei útnak a 

modernizálása Szárazberek – Kispeleske – Nagypeleske – Atya között is egyszer sorra kerül! 

 
Lázári község minden lakosának nevében külön megköszönöm a Szatmári Megyei Tanács elnökének 

– PATAKI CSABÁNAK és a Technikai vezérigazgató – Seres Ioan-nak és munkatársainak a DJ-194 

(Szatmár – Lázári - Szárazberek) és a DJ-194C (Batiz – Lázári - Pusztadaróc) megyei útkereszteződésénél 

kialakított körforgalom megvalósításáért. A szűkös anyagi lehetőségek között találtak egy megoldást, amely 

remélhetőleg sokat javít majd a biztonságos közlekedésben, és nem fordul elő az a sok súlyos baleset, amely 

az elmúlt 10 évben nagyon sokszor megtörtént. 

Ez egy óriási lépés a biztonságos közlekedési feltételek biztosításához!!!  KÖSZÖNYÜK!!! 

LENGYEL ISTVÁN – POLGÁRMESTER 



A Sándorhomoki Napközi Programú Óvoda  

 
A Sándorhomoki Napközi Programú Óvoda “pillangóiról”,ugyanezeket lehet elmondani: mindegyik más, 

mindegyik különleges, mindegyik gyönyörű, de legfőbbképpen, hogy mindegyik a saját tudása szerint repül.  Az 

óvoda egyik legalapvetőbb és legkiemelkedőbb feladata,hogy ezt figyelembe véve törekedjen arra , hogy elősegítse a 

szárnyak bontogatását, és a pillangók megtalálják a nekik legmegfelelőbb röppályát. 

Mi, a pillangó csoport óvónői igyekszünk ezen elvárásokhoz igazodva tevékenykedni az idei tanévben egy 19 

fős vegyes csoportban, ahol az életkori sajátosságokból fakadóan is sok eltérés mutatkozik a gyermekek fejlettségi 

szintjében. A mindennapi óvodai életben szem előtt tartjuk a gyermekek egészséges testi és lelki fejlődését egyaránt, 

valamint azt, hogy pozitív képet alakítsanak ki saját magukról, illetve az őket körülvevő világról. Éppen ezért a tanév 

elején változatos célrendszert alakítunk ki,és tevékenységeinket ennek alapján tervezzük és szervezzük, illetve  

valósítjuk meg a tanév során. Az óvodai oktatásban a projektmódszert is alkalmazzuk, ami a gyermekek érdeklődési 

körének figyelembe vételével lehetőséget nyújt egy adott téma alaposabb körbejárásához. 

A tevékenységek során a mesék, versek varázslatos birodalmában barangolunk, de a formák, színek 

csodálatos világát is felfedezzük,és próbáljuk megismerni a minket körülvevő világot.  

A tapasztalatokat évente kis csokorba kötve mutatjuk meg a szülőknek egy- egy találkozó alkalmával, ami 

általában szülői értekezlet, szerep vagy egyéb közös tevékenység. 

Ilyen alkalom a Mikulásváró ünnepség is, amit az idén is lázas készülődés előzött meg, amelyik kézműves 

tevékenységekben és végül egy szerepben teljesedett ki, ahol a gyermekek szavaltak, énekeltek, rövid színdarabot és a 

végén egy táncot is előadtak. Jutalmul a Mikulástól minden gyermek  édesség csomagot kapott. 

 
 Alig kezdődött el a 2018/2019-es tanév, az RMDSZ  támogatásának köszönhetően óvodánk új bútorokkal, 

elektronikai segédanyagokkal és didaktikai eszközökkel gazdagodott, amiért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani. 

Az új bútorokkal berendezett csoportszoba,a didaktikai eszközök  nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy 

minőségi oktatásban legyen részük az ide járó gyermekeknek. 



   A belső tér megújulása arra késztet bennünket, hogy az elkövetkezőkben megvalósítandó terveink között 

szerepeljen az óvoda udvarán lévő játszótér modernizálása. A végén feltesszük és választ is adunk arra a kérdésre : 

Miért jó a Sándorhomoki Napközi Programú Óvoda Pillangó csoportjába járni?  

Sokakban felmerülhet a kérdés , hát azért , mert……......egy kellemes, hangulatos, barátságosan kialakított 

légkör fogadja az ide járó gyermekeket, két kedves óvónő, akik nagy szeretettel várják  őket, és nem utolsó sorban a 

napközis programmal együtt járó előnyök. 

Ezeket a gondolatokat bezárva  kívánunk mindenkinek Áldott Karácsonyt és Boldog Új esztendőt! 

 

                                                                  2018. Adventjén a Sándorhomoki Pillangó csoport óvodásai és az óvó nénik.                                                                                                                                                      

 

 

Sándorhomoki Általános Iskola 

Iskolánk az idei tanévben új arculattal, felújított állapotban várta a gyermekeket és az oktatókat. Rég vártuk 

azt, hogy senkinek se kelljen fáznia ebben az épületben. Hála a gondviselésnek és sok elhivatott embernek, mára 

megszűnt a vacogás, a kabátban tanulás, tanítás, meleg, tiszta épületben tanulhatnak a diákok , taníthatnak a 

pedagógusok.  

Célunk, hogy ebben kellemes környezetben mindenki jól érezze magát, gyermek és felnőtt egyaránt szívesen 

töltse itt  az időt. Szeretnénk, ha tanulóinkat a mindennapi tanulás mellett olyan élményekkel gazdagíthatnánk, 

amelyek színesebbé varázsolják a „szürke” napokat is. Törekvéseink arra irányulnak, hogy a gyermekek szeressenek 

iskolába járni, ne a szombatot, hanem a hétfőt várják, amikor ismét együtt lehetnek pajtásaikkal, oktatóikkal. 

Pedagógusaink állandó továbbképzéseken, fokozati vizsgákon vesznek részt, ezzel is alátámasztva Balázs József 

történelemtanár, író szavait: „A jó pedagógus szeretetteljes odafordulással van a diákjai iránt, őszintén és elfogadóan 

kezeli őket. Érdeklődik a diákjai hogy léte, állapota felől, miközben gondot fordít a személyes jó kapcsolat 

kialakítására is. A szülőkkel megfelelő kapcsolatot alakít ki, folyamatos a kettejük közti kapcsolattartás. Szakmailag 

felkészült, változatos módszereket alkalmaz az órán, a diákok képességeit, hangulatát, érzelmi állapotát, életkorát 

figyelembe véve. Élvezettel, szeretettel és lelkesen végzi a munkáját, főcélja a diákok folyamatos fejlődése és 

fejlesztése” 

Céljaink eléréséhez segítséget, támogatást kapunk nagyon sok szülőtől, akiknek ezúton is köszönetet 

mondunk. Jó dolog, hogy az sem probléma, ha szalmabálát kérünk, elhozzák, szívesen adják. A nevelőotthonban élő 

gyermekek számára meghirdetett élelemgyűjtésre, iskolánk leghátrányosabb helyzetben lévő családjai is hozzájárultak 

gyümölccsel, zöldséggel…Reméljük, hogy a kialakított jó kapcsolatot sokáig megőrizzük, megtartjuk. 

Egy kis betekintést szeretnénk nyújtani iskolánk életébe a következő néhány tevékenységgel: 

 „Amikor az iskola csupa móka és vidám együttlét” 

Ilyen emlékezetes tevékenységnek lehettek résztvevői hétfőn, október 1- én a Sándorhomoki Általános Iskola 

alsó tagozatos diákjai és óvodásai, akik varázslatos utazást tettek a népmese birodalmába.  

A tevékenységek záróakkordjaként mindenkit megmozgattak a 100° Celsius együttes ‘’Répa mese’’ című 

nótájára. 

                      
       



Természetesen nem feledkezhetünk meg a Márton napi élményeinkről sem. Diákjaink megismerkedhettek 

Szent Márton legendájával, majd különböző kézműves tevékenységek keretén belül elmélyítették a szerzett 

ismereteiket. Az iskola VIII. osztályos, szorgos kezű lánykái, minden tanuló számára lilahagymás zsíros kenyeret 

készítettek, amely az utolsó morzsáig  mind elfogyott. 

A neves szent legendáját a gyermekeink elé példaként állítjuk. Fontosnak tartjuk, hogy hallják, tapasztalják, 

hogy voltak és vannak olyan emberek, akiket érdemes követnünk.  

 
 Az egyhangúságot tarkítjuk a hetente megtartandó néptánc oktatással, a színház látogatással. Úgy gondoljuk, 

nem volt hiábavaló az épület felújítása, a rengeteg pénz befektetése. Reméljük sok nebuló “koptatja” még az új 

épületpadjait, hogy hasznos és értékes tagjai lehessenek társadalmunknak.  

 

 

 Élet a Lázári „Petőfi Sándor” Általános Iskolában 

 

Egy kis életképpel kezdeném írásomat, mely minden szülőnek ismerősen cseng majd. A gyermek hazaérve az 

iskolából szülei kíváncsi kérdéseibe botlik: „Hogy vagy kincsem? Milyen volt az iskola? Kaptál ma jegyet?” A 

gyermek pedig egyszerű könnyedséggel odavet egy „Jó volt! Nem történt semmi érdekes.” választ. Ilyenek vagyunk 

mi szülők, minden érdekel bennünket, ami a gyermekünkkel kapcsolatos. Ennek apropóján született meg e cikk, hogy 

Önök, kedves szülők, betekinthessenek, mi is történik gyermekeikkel iskolai életükben. 

Gyakran  hangzik el az órákon, hogy „Gondolkodom, tehát vagyok!”. Iskolánk tanári közössége 

legfontosabb célul azt tűzte ki, hogy ne csupán ismereteket sulykoljon a diákokba, hanem gondolkodni tanítsa meg 

őket. Azt soha, senki nem veheti el tőlük. Minden, amit megtapasztalnak, megértenek, saját kincsük marad. A 

versenyek, közös felkészülések, közös élmények pedig szép emlékek maradnak. Minden gyermek tehetséges 

valamiben. Van, aki szépen szaval, van, aki ügyesen számol, mások szépen énekelnek, rajzolnak…Ami fontos, hogy 

tudják, tartoznak valahová, értékes részei a világnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindenki beleszületik egy kultúrába, egy vallásba. mely meghatározza teljes életét. Az iskola fontos feladata, 

hogy nevelje is gyermekeit: nevelje hagyományőrzésre, összetartásra, a gyökerek ápolására. Tudniuk kell október 6-a, 

október 23-a, március 15-e, augusztus 20-a mit jelent egy magyar embernek. Így minden évben méltóképpen 

megünnepeljük ezeket, visszatekintünk történelmi emlékhelyeinkre. 

 

Magyartanárként nap mint nap érzékeltetem velük, hogy mekkora kincs az anyanyelvük, különleges nyelvet 

kaptak ajándékul a Jóistentől. Sajnos a  virtuális kommunikáció egyre inkább háttérbe szorítja a választékos 

nyelvhasználatot. Ez egy olyan kihívás elé állítja a pedagógusokat, mely létfontosságú. Idén iskolánk meghívására 

Marosán Csaba, kolozsvári színművész látogatott el Lázáriba Arany-műsorával. Egy olyan irodalmi mozgalmat 

indított el, mely által közelebb akarja hozni a verseket a diákokhoz. Arany János közel 65.000 egyedi szócikket 

használt költészetében, tehát semmi sem lehetetlen. 

 



Iskolánk életében fontos helyet kap a környezettudatos életmódra való nevelés is. Gondolnunk kell 

dédunokáinkra is: Földünket óvnunk kell! Madarász csapatunk egész évben különféle tevékenységekben vesz részt. 

Egyik ezek közül, hogy iskolánk udvarára saját készítésű madáretetőket helyeztek el. 

 

Tavaly először részt vettünk a „Molnár Zoltán Környezetvédelmi Versenyen”, melyből hagyományt 

szeretnénk teremteni. Sok érdekes és hasznos ismerettel gazdagodhattak a diákok a versenyre való felkészülés közben. 

 

Nem utolsó sorban pedig, ahogy a mondás is tartja „Ép testben ép lélek”. Sporttevékenységek nélkül el sem 

lehetne képzelni iskolánk életét. Első helyen a focizás és a pingpongozás áll a fiúk körében, a lányok pedig a 

kézilabdában ügyeskednek.  

 

 



A kirándulások a legjobb terei a csapatépítésnek. Diákjaink ilyenkor érzik leginkább, hogy nemcsak 

osztályközösséghez, hanem egy egész iskolai közösséghez is tartoznak. Ilyenkor a tanár-diák kapcsolat is megváltozik 

kicsit.  

  

Hasonlóképpen van ez az ünnepségekre való készüléskor is. Karácsony közeleg. Az egész iskola énekel, 

verset mond, és érezhetően boldogabbak a kicsi szívek. Olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy részese lehetek 

köztük a csodának. Mikor együtt énekel sok-sok gyermek, melegséggel töltik meg az én szívemet is. Igen, ez teljesen 

más érzés, mint irodalmat tanítani. Ettől különleges ez a hivatás: tanárnak lenni annyit jelent, hogy nap mint nap 

tanítani, óvni, félteni, dorgálni a gyermeket, kit ha megértesz és elfogadsz, akkor együtt nyithattok ki ajtókat és 

ablakokat. 

 

 

 Iskola nincs gyermek nélkül, gyermek nincs szülő nélkül. Egyszerű nagyon a képlet: ha együtt neveljük és 

óvjuk őket, akkor mienk a JÖVŐ! 

Békés, boldog karácsonyt mindenkinek! 

                                                                              Fórizs-Kiss Imola - Magyartanár 



Nagypeleske – óvoda-iskola 

„A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha 

nem tökéletes, és hogy ezen képes javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyerek megérez. 

Hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat. nem kell tökéletesnek lennie. A világ sem az.” (Tari Annamária) 

Nagypeleskén, egy óvodai csoport működik, iskola pedig előkészítő osztálytól nyolcadik osztályig. Hat évvel 

ezelőtt az I-IV osztályos tanulók egy UNIO-s pályázat révén beköltözhettek egy újonnan épített iskolába. Napjainkig 

jó, korszerű körülmények között tanulhatnak, mi pedig sok szeretettel, odafigyeléssel várjuk őket nap, mint nap. 

Az V-VIII. osztályosok épületét is sikerül a következő év folyamán felújítani, így visszaköltözhetnek saját 

épületükbe. Sok szép, érdekes foglalkozásban van részük egy iskolai év során, melyek között vannak olyanok is, 

melyek már hagyománnyá váltak. 

Fontos, hogy kis közösségünket ez által próbáljuk formálni, tanítani, egységgé kovácsolni, az összetartozás 

érzését fenntartani és erősíteni.  

Pár képben bemutatnánk, hogyan próbáljuk színessé varázsolni diákjaink életétét. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágy, megismerje a jól 

végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog” (Szent-

Györgyi Albert) 

Békés, boldog, áldott Karácsonyt és sikerekben gazdag boldog Új Évet kíván a Nagypeleskei 

iskola tanári közössége. 
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