
A legjobban a nyárlőrinciek fociztak

Aranyéremmel tértek haza a nyárlőrinci 
diákok a Kis Iskolák Diákolimpiájáról. 
A négy napos versenyen a legjobbnak 
bizonyultak. 

A XV. alkalommal megrendezett Kis 
Iskolák Diákolimpia döntőjét Békéscsabán 
rendezték meg, ahol tizennyolc megye 
124 iskola, kilencszáz versenyzője vett 
részt a megmérettetésen. A diákolimpián 
olyan iskolák vehettek részt, amelyeknek 
a tanulói létszáma nem haladja meg a két-

száz főt. A döntőben Bács-Kiskun meg-
yét a Nyárlőrinci Buzás János Általános 
Iskola képviselte. A többségében felső 
tagozatos fiúk kemény meccseket vív-
tak. A csapatokat négy csoportba osz-
tották. A nyárlőrinci fiúk 5–0 arányban 
győztek Gyulaháza, 3–1-re Esztár ellen, 
1–0-ra viszont kikaptak a pécsi Néri 
Szent Fülöp iskola csapatától, de így is 
csoport elsők lettek. A folytatásban 1–1-
es döntetlent értek el Bodroghalom ellen, 

de büntetőkkel ők bizonyultak jobbnak. 
A döntőben Vése csapatát 5–2 arányban 
győzték le. 

A csapat tagjai: Kaszala András, 
Horváth Balázs, Németh Géza, Túri 
Zsolt, Magyari Kristóf, Kulcsár Tamás, 
Medveczki Jenő, Rimóczi Norbert, Varga 
József, Pácsa Zoltán, Tóth Tamás, Nyúl 
Patrik. Felkészítő tanár: Boros Kornél. A 
legjobb kapusnak Nyúl Patrikot válasz-
tották.
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Szünetelteti a tiszteletdíját
Tormási Zoltán alpolgármester ké-

relmet terjesztett elő a képviselő-testület 
felé. Elérte az öregségi nyugdíjkorhatárt 
és szeretné a nyugdíját megállapíttatni. 
Ehhez biztosítotti jogviszonnyal nem 
rendelkezhet, ezért azt kérte, hogy 2015. 
június 23-tól a részére megállapított 
157.100 forint tiszteletdíjat szüneteltes-
sék. A törvény erre lehetőséget biztosít. 
A képviselő-testület elfogadta azt, hogy 
Tormási Zoltán társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját a fent emlí-
tett időponttól szünetelteti.

Módosították a határozatot
A képviselő-testület a korábbi ülésén 

döntött az Ősz, Orgona és a Tavasz utcák 
burkolattal történő ellátásáról, valamint 
az Ősz utcában 50-50 cm-es padka ké-
szítéséről. Pénzváltó István polgármes-
ter az erről szóló határozatot javasolta 
módosítani, mert az utak egy emulziós 
réteggel történő lezárása 3.848.100 fo-
rintba került volna, de indokolttá vált a 
kettős emulziós réteggel történő lezárás. 
A fentieket figyelembe véve a bruttó ár 
5.374.958 forint, mely bruttó 1.526.858 
forint többletet jelent. A képviselő-testü-
let elfogadta a módosítást, és az összeget 
az általános tartalék terhére biztosítja.

Karban kell tartani a kerékpárutat
A kerékpárúttal kapcsolatosan felve-

tődött az út melletti egy méteres szakasz 
karbantartása, mely az önkormányzat fel-
adata. A nyírást a lakiteleki Laki-Gazda 
Kft. végezte, cserébe az önkormányzat 
lesöpörte a Lakitelekhez tartozó kerék-
párutat. Pénzváltó István polgármester 
elmondta, hogy olyan megoldást kell 
keresni, mellyel a területet rendszeresen 
karban tudják tartani. A komolyabb gé-
pek, melyek rézsút is nyírnak, 700-800 
ezer forintba kerülnek, melyhez kistrak-
tort is kellene venni. Ezzel kapcsolatosan 
két lehetőség merült fel. Az egyik, hogy 
Simonyi István helyi lakos felajánlotta, 
hogy készít egy olyan gépet, mely rézsút 
is nyír. A gép készítéséért pénzt nem kér, 
de vele kötnének 5 évre szóló szerződést 
a kerékpárúthoz tartozó oldalrész kar-
bantartására. Az ilyen jellegű munkát 
7-12 Ft/m2 áron vállalják, Simonyi Ist-
ván 10 Ft/m2 áron végezné el a munkát. 
A terület nagyjából 13.000 m2, ami azt 
jelenti, hogy egy nyírás körülbelül 130 
ezer forint lenne. A másik megoldás, 
melyet Tormási Zoltán alpolgármester 
vetett fel, a szelektív gyomirtás, mely 
csak a kétszikűeket irtaná ki és a fűfé-
lék megmaradnának. Totális gyomirtást 
azonban nem lehet végezni, mert akkor 
az eső lemossa az árokpartot, meg a pad-

kát és előbb-utóbb leszakad a bicikliút. 
Vas Ildikó azt kérdezte, hogy kézi erő-

vel meg lehet-e oldani a nyírást? Pénz-
váltó István válasza ezzel kapcsolatban 
az volt, hogy mivel összességében 13 
km-ről van szó, kézi erővel véleménye 
szerint nagyon sok időt venne igénybe. 
Éppen ezért fontos lenne kiválasztani a 
vállalkozót, aki biztosítja a kerékpárút 
mellett a nyommentesítést. Vas Ildikó 
szerint még így is lesz olyan szakasz, 
ahol gyomirtózni kell majd, mert nagyon 
közel van a kerítés és nem lehet vágni. A 
polgármester véleménye is az volt, hogy 
azon a részen jószerével csak padka van, 
amit valóban jobb lenne gyomirtózni. 
Érdeklődni fog a Laki-Gazda Kft-nél, 
hogy milyen feltételekkel és mennyiért 
végeznék el a munkát, bár véleménye 
szerint inkább nyárlőrinci személlyel 
kellene szerződést kötni, nem külsőssel. 
Tormási Zoltán alpolgármester vélemé-
nye az volt, hogy meg kell kérdezni a 
Laki-Gazda Kft-t és a kedvezőbb ajánla-
tot kell elfogadni. Vas Ildikó véleménye 
szerint inkább nyárlőrinci személy vé-
gezze a munkát, és csak jóval kedvezőbb 
ajánlat estén gondolkodjanak másban. 
Pénzváltó István ígéretet tett arra, hogy 
a következő testületi ülésre megkéri a 
konkrét ajánlatokat, és annak tükrében 
dönthet a képviselő-testület.

A testületi ülésről jelentjük

Június 30-án a könyvtárban Pénzváltó 
István polgármester tartott egy részletes 
előadást a közfoglalkoztatás témájában 
a közfoglalkoztatásban dolgozóknak, 
dolgozni akaró megjelenteknek, érdeklő-
dőknek.

A beszélgetős előadás keretében a 
résztvevők többek között tájékoztatást 
kaptak az aktuális lehetőségekről. Emel-
lett szó esett a követelményekről, szak-
mai és mindennapi elvárásokról, aminek 
meg kell felelni. Ezen felül a jövőbeni irá-
nyok, tervezett változások, lehetőségek is 
előkerültek, mint például a mezőgazdasá-
gi idénymunkában való esetleges részvé-
teli lehetőség a közmunkaprogramban 
részvevők számára. Az előadást meghall-
gatók feltehették kérdéseiket, kéréseiket 
nyíltan és Pénzváltó István mindenkinek 
válaszolt is. Segített az esetleges prob-
lémák, lehetőségek megválaszolásában. 
Többen éltek is a lehetőséggel.

Tájékoztató közfoglalkoztatásról



                                             3. oldalNyárlõriNci hírmoNdó

Nyárlőrincen augusztus elején jön-
nek a vásárosok, céllövöldések és a 
rokonok. Az asszonyok sütnek-főznek, 
a gyerekek költik a zsebpénzt, forog 
a körhinta, nyikorog a hullámvasút, 
csattannak a légpuskák, a környéken 
lakók pedig becsukják az ablakokat a 
zaj miatt. 

Búcsú van... Mára sokak számára ezt 
jelenti a búcsú, pedig a Katolikus Egyház 
tanításán alapuló elnevezés mást takar. 
A világi örömök és gondok elnyomják 
az eredeti gondolatot, hogy templo-
munk „nevének” ünnepén teljes búcsút 
nyerhetnek a hívek. 

Mi is az a búcsú? 
Latin megnevezése: indulgentiae, 

aminek jelentése „elengedés”. Ez azt 
fejezte ki, hogy Isten az egyház által 
elengedi az ideig tartó büntetést. A 
magyar „búcsú” kifejezés arra utal, 
hogy az ember búcsút vesz a rá váró 
büntetéstől, Jézusnak, az egyház révén 
közvetített kegyelme által. A búcsú a 
katolikus bűnbánati vallásgyakorlatban 
azt jelenti, hogy a bűnbánat szentségé-
ben, azaz a gyónásban már föloldozást 
nyert bűnért járó ideig tartó büntetést 
Isten elengedi.

Hogy az egyház e tanítását és gya-
korlatát megérthessük, tudnunk kell, 
hogy a bűnnek kettős következménye 
van. A súlyos bűn egyrészt megfoszt az 
Istennel fönnálló közösségtől és ezért 
alkalmatlanná tesz az örök életre, és 
az ettől való megfosztottság „az örök 
büntetés”. Másrészt minden bűn, még 
a legkisebb is, a teremtményekhez való 
rendetlen ragaszkodással jár, ami szük-
ségessé teszi a tisztulást, akár itt a 
földön, akár a halál után, az úgyneve-

zett purgatóriumban (tisztítótűz, tisztí-
tóhely). E tisztulás szabadít meg attól, 
amit „ideig tartó büntetésnek” neve-
zünk. E kétféle büntetést nem szabad 
valamiféle bosszúnak tartani, mellyel 
Isten az embert kívülről sújtja, hanem 
nagyon is a bűn természetéből származó 
valóságként kell fölfogni. 

A bűn megbocsátása és az Istennel 
fennálló közösség helyreállítása (a 
szentgyónásban) magával hozza a bűn 
örök büntetéseinek elengedését. Az 
ideig tartó büntetések azonban megma-
radnak, ez az úgynevezett „tisztítótűz”.

A búcsúkkal ezektől az ideig tartó 
büntetésektől szabadulhatunk meg, illet-
ve mivel a tisztulás útján lévő elhunyt 
hívők tagjai a szentek ugyanazon közös-
ségének, segíteni tudunk rajtuk többek 
között azzal is, hogy búcsúkat nyerünk 
számukra, ezáltal megnyitva nekik az 
utat a mennyországba. 

Azaz: saját magunk, vagy egy 
elhunyt szerettünk számára a tisztító-
tűzben való szenvedést „rövidíthetjük 
meg” (részleges búcsú), akár a teljes 
elengedésig (teljes búcsú).

Hogyan lehet teljes búcsút nyerni?
A teljes búcsú elnyeréséhez el kell 

végezni a búcsúval ellátott cselekményt 
(ez esetünkben a templombúcsú ünne-
pén a templomunkban bemutatott szent-
misén való részvétel), és teljesíteni kell 
három föltételt: szentgyónás, szentáldo-
zás és imádság a Szentatya szándékára. 
Ezen felül szükséges, hogy ki legyen 
zárva minden bűnös ragaszkodás, bele-
értve a bocsánatos bűnöket is. 

Ha nincs meg ez a teljes fölkészült-
ség, vagy nem teljesülnek a mondott 
föltételek, a búcsú csak részleges lesz. 

A három föltételt teljesíteni lehet az 
előírt cselekmény elvégzése előtt vagy 
után akár több nappal is; helyes azon-
ban, hogy a szentáldozás és az imádság 
a Szentatya szándékára azon a napon 
történik, amelyen az előirt cselekedete-
ket elvégezzük. 

Fontos tudni, hogy egy napon csak 
egy teljes búcsút lehet elnyerni. A 
Szentatya szándékára történő imádko-
zás föltételeinek teljesen eleget teszünk, 
ha elmondunk a Szentatya szándékára 
egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet. A 
híveknek azonban módjukban áll bármi 
más imádságot mondani a Szentatya 
szándékára, kinek-kinek a Szentatya 
iránti egyéni áhítata és tisztelete sze-
rint. 

Településünk és templomunk védő-
szentje Szent Lőrinc, akinek ünnepét 
augusztus 10.-én ünnepeljük. Minden 
évben ehhez a dátumhoz legközelebb 
eső vasárnap van a templombúcsú. 

Idén augusztus 9-én vasárnap 10 
órakor lesz az ünnepi szentmise. Ezen 
a napon 8 órakor nem lesz szentmise. 
A búcsúi főpap, a Szeged- Csanádi egy-
házmegyéből Serfőző Levente atya lesz, 
aki a szegedi Szent Imre Szakkollégium 
igazgatója, oktatási helynök.

A búcsúk a hívek üdvösségét haté-
konyan szolgálják – fogalmazta meg a 
búcsúkról szóló dogmáját, hitigazságát 
az egyház. Ezért jó, ha minél többen 
élnek az egyház által felkínált ezen 
lehetőséggel, az üdvösség eme eszkö-
zével. Mert ki az, aki „bűn nélkül van 
közülünk”? És ki ne szorulna rá Isten 
megbocsátó irgalmára? Isten országá-
nak méltóságát jó lenne már e földi 
életünk során kiérdemelnünk! Éljünk e 
kegyelmi lehetőségünkkel! (A Katolikus 
Egyház Katekizmusa alapján)  H.G.

Búcsúra készülünk

Újabb felvilágosító egészségfejlesztési 
program került megrendezésre az IKSZT-
ben, könyvtárban. A program során a 
parlagfű, valamint más allergiát okozó 
növények, szerek kerültek bemutatásra 
többféle módszerrel Markó Zoltánné, a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervé-
nek munkatársa által. 
Emellett felvilágosító anyagok, szórólap-
ok, tesztek kerültek kiosztásra az egész-
ségfejlesztést szolgáván. A résztvevők 
sok-sok jó tanáccsal, hasznos információ-
val gazdagodhattak a program keretében. 
Természetesen feltehették egyéni kérdé-
seiket is és személyes tanácsadásban is 
részesültek igény szerint.

Parlagfű és azon túl
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Sok-sok éves hagyomány, hogy az 
iskolába készülő nagycsoportosok részt 
vesznek egy búcsúkiránduláson. Ebben 
az évben a Katica csoportosok Bokros 
településre buszoztak el. 

Egy élményekkel teli nap remé-
nyében értünk el a Western városba.  
A bejáratnál cowboy-ok és cowgirl-
k fogadtak. Letelepedtünk egy fedett 
táborhelyre és már indultunk is az 
embert próbáló feladatok elvégzésére. 
A labirintusban kerestük az indiánokat, 
de nem találtuk. Ugrásban nagyobbat 
ugrottak a gyerekek, mint a szöcske, 
a béka, vagy a nyuszi. A feslett, levált 
talpú csizmákat egy hordóba céloztuk, 
a patkókat cölöpökre, a rongylabdát 
az üres babos dobozokra. Lettek is 
bajnokok!  Egy kis frissítés után foly-
tattuk feladatainkat. Megnéztük, hova 
zárták a körözött lótolvajokat, hol élt 
a seriff, milyen csehóban ittak a vad-

nyugat emberei. Észre sem vettük, de 
már a terített asztalnál ebédelhettünk. 
Jóllakottan megnéztük a vicces, nevet-
tetős előadást, ahol a seriff és felesége 
pörlekedett. Az előadás végén táncot 
roptunk, méghozzá a Captain Jack-

re, igazi country stílusban. Feltöltődve 
energiával elindultunk tomahowkot 
dobálni, mocsárjárásra vetemedtünk 
cölöpökön, és nyomot olvastunk az 
erdő szélén. Volt ott medve, farkas, 
bölény, disznó nyoma, de nem akad-
tunk rájuk. Helyette találtunk aranyos 
kiskecskéket, tengeri malacot, meg is 
simogattuk őket. Ennyi embert próbáló 
feladat után felvettük az álcázó tollfej-
díszünket, amit saját kezűleg barká-
csoltunk. Észre sem vették az indiánok, 
de beültünk a sátrukba.  Kiürült a 
zsebünk, és a hiány pótlására elmen-
tünk aranyat mosni, igen nagy siker-
rel. Elfáradva, de gazdagon indultunk 
hazafelé. A Tőserdőben megettük a 
kiránduláshoz járó gombóc fagyit. Ha 
csak ezen múlik, igen jól fog indulni az 
iskolai karrierjük a gyermekeknek. Sok 
sikert kívánunk nekik!

Bokrosi kirándulás

Gyerekzsivaj töltötte be a 
Lakiteleki Népfőiskola tanuszodáját. 
A nevelési évben másodszor vettek 
részt az óvodások úszótanfolyamon.

Az ovisúszás népszerűségét mi 
sem bizonyítja jobban, hogy míg 
ősszel csak 12 bátor vállalkozó vetette 
magát a vízbe, az év végi tanfolyam-
ra már 18 középső- és nagycsopor-
tos óvodás jelentkezett. Az aprósá-
gok kisbusszal utaztak Nyárlőrincről 
Lakitelekre, hogy Horváth Tibor 
úszásoktató irányításával elsajátítsák 
az úszás alapmozdulatait és alapvető 
technikáját. 

A cél elsősorban a gyerekek víz-
biztonságának kialakítása volt, de az 

ügyesebbek – és akik az őszi tanfo-
lyamon is részt vettek – nagy szám-
ban meg is tanultak úszni. A gyere-
kek június 26-án, a tanfolyam utol-
só napján szüleiket is elkápráztatták 
tudásukkal, hiszen ezen az alkalmon 
minden érdeklődőt szeretettel vártak 
a gyerekek és Tibi bácsi, hogy nagy 
plénum előtt is számot adhassanak 
ügyességükről és bátorságukról.

Az ovisúszás reményeink szerint 
továbbra is szerepel majd az óvoda 
különfoglalkozásainak listáján, hiszen 
nemcsak jótékony hatása, de a gyere-
kek lelkesedése is a folytatásra sarkal 
minket.

Almási Barbara

Mint vízben a hal
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Nyárlőrinci tini a lány a szépségversenyen
A Tőserdő Szépe tini szépségver-

senyét már tizenhatodik alkalommal 
bonyolították le Lakiteleken a Holt-
Tisza partján. A versenyre huszonnégy 
12 és 16 év között lányok nevezhettek. 
A színpadra alkalmi ruhában kellett 
kimenniük. 

A huszonnégy lányból Nyárlőrincet, 
a 9-es sorszámot viselő 14 éves Sze-
mes Cintia, képviselte. Bár nem sike-
rült neki eredményt elérni, sem király-

nő, sem udvarhölgy nem lett, de mégis 
bátor dolog volt tőle, hogy kimert 
állni a közönség és a zsűri színe elé. 
A pontok összesítése után második 
udvarhölgy lett a 15-ös sorszámú 15 
éves nagykőrösi Árki Vivien, akinek 
nyárlőrinci kötődése van, mert édes-
anyja Palatinusz Cecília. Valamennyi 
fellépő több ajándékot is átvehetett. A 
támogatók jóvoltából pedig különdí-
jak is átadásra kerültek.

Kölyökzsongás horgászversennyel
Ötödik alkalommal rendezte 

meg a Balla István és családja a Kö-
lyökzsongást a Tőserdőben, ponto-
sabban a Holt-Tisza partján.

Végre itt a nyár, Tőserdő vár. 
Ez volt a szlogenje a Tőserdei Kö-
lyökzsongásnak. Balla István Holt-
Tisza-parti horgászboltos egész 
napos programot szervezett a gye-
rekeknek. A horgászversenyre ötve-
nen jelentkeztek, köztük nem egy 
nyárlőrinci kisgyerek. Természete-
sen szinte minden gyermek igénybe 
vette a szülői, nagyszülői segítséget, 
de ez így van jól. Ismertessék meg 
a csemetéket a horgászat szépsége-
ivel. Bár nagy halat nem nagyon 
fogtak a versenyzők, kisebbet annál 
többet. Közülük is kiemelkedett a 
törpeharcsa, amelyet nem lehetett 
visszadobni a vízbe. Nem úgy a 
többi halat, amit kifogtak a gyere-
kek. Azokat a mérlegelés után visz-
sza kellett engedni. Egy teknősbéka 
is a horogra akadt, amit a kisebbek 
kíváncsian és érdeklődéssel néztek. 
Akadtak olyanok, akik hamar meg-
unták a várakozást, a kapás hiányt, 
és inkább más elfoglaltságot talál-
tak maguknak, míg mások végig 
kitartottak. Ők fogtak is halakat. 
A hagyományoknak megfelelően 
a verseny kezdetét és végét is os-
torpattogással jelezték. A mérésnél 
kiderült, hogy kik voltak azok, akik 
horgászás szempontjából eredmé-
nyesen könyvelhették el ezt a na-

pot. A támogatók jóvoltából senki 
sem ment haza üres kézzel. Mint-
egy ezerötszáz forint értékű ajándé-
kot kapott minden versenyző. Ter-
mészetesen vattacukor, fagylalt és 
jégkrém is szerepelt az ajándékok 
között. Addig, míg a gyerekek pró-
báltak halat fogni, készült a finom 
babgulyás, amit maga a főszervező 
és családja ajánlott fel, és készített 
el. Jutott belőle bőven mindenki-
nek.

A délutáni programban íjjal lő-
hettek, bokszzsákot üthettek, lova-
golhattak a gyerekek. A tiszakécskei 
Zafira Dance Team táncosai is meg-
mutatták tudásukat. A helyi önkén-
tes tűzoltók pedig látványos szituá-
ciós gyakorlatot mutattak be.



6. oldal                                             NyárlõriNci hírmoNdó

Egyházi kirándulás Budapestre

A családom most vett részt első 
alkalommal az egyházi kiránduláson. 
Izgatottan készültünk és vártuk a ki-
rándulás napját.

Eljött a várva várt nap. A templom 
elől indult a buszunk, és már tartot-

tunk is Budapest felé. A kiránduláson 
részt vett Ágoston atya is, aki a bu-
szon egy közös imádkozással indí-
totta napot. Ezt követően Polyákné 
Dóri tájékoztatott bennünket a prog-
ramokról, majd közös éneklés követ-

kezett. Amikor Budapestre értünk, 
bementünk a Szikla templomba, ahol 
az atya misét tartott, majd megnéztük 
a templomot. Ezután következett az 
ebéd, ahol meglepetés ért bennün-
ket. Rántott hús volt sült krumplival 
és mindenki kapott egy palacsintát 
is. Mikor végeztünk volna az ebéd-
del az étterem tulajdonosa elmondta, 
hogy ritka az, amikor az éttermében a 
gyerekek jól viselkednek, ezért juta-
lomképpen mindenki kapott még egy 
palacsintát.

Ezt követően elindultunk a Gellért 
hegy csúcsára. Az út kissé meredek 
volt, de a gyerekek nagyon jól vették 
az akadályt. Időnként megálltunk és 
Ágoston atya játékra hívta a gyereke-
ket. Eljött a pillanat, amikor felértünk 
a hegy tetejére. Jöhetett a pihenés és a 
kilátásban való gyönyörködés, majd 
a jégkrémezés.

Amíg a buszra vártunk plébáno-
sunk futóversenyt rendezett a gye-
rekeknek, akik már fáradtak voltak, 
mégis örömmel vettek részt benne. 
Megérkezett a busz és indultunk 
vissza Kecskemétre. Útközben egy 
benzinkútnál megálltunk, ahol foly-
tatódott a futóverseny, majd a buszon 
énekelve és a csend király játékkal 
folytattuk utunkat. Kecskeméten még 
elmentünk fagylaltozni és ezt követő-
en érkeztünk haza az esti órákban.

Élményekkel teli kiránduláson 
vettünk részt, amit köszönünk Ágos-
ton atyának, a szervezőknek és a jó 
társaságnak.

Dányi-Papp Zsuzsanna

Könyvtári programok a nyár folyamán is
A szokásoknak a megfelelően, de nyári vakációhoz méltóan extra erővel vár mindenkit a könyvtár jú-
liusban és augusztusban is. A nyitvatartási időben minden érdeklődött várunk különféle olvasáskultúra 
fejlesztő programokkal, papírszínházzal, társasjátékos kikapcsolódással, ingyenes számítógépes játék és 
internetes lehetőségekkel.
Emellett különféle vetítéseket, kézműves foglalkozásokat, kreatív programokat is tartunk gyerekeknek, 
fiataloknak, az előre meghirdetett időpontokban, kiplakátozva. Természetesen több mint hétezer könyv és 
számtalan folyóirat várja az olvasni vágyókat is. Mindenkit szeretettel várunk!
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Akadálymentes nap már tizenhatodik alkalommal

Tizenhatodik alkalommal szervez-
te meg a Lakiteleki Népfőiskola az  
Együtt egymásért napot, amelyre kö-
zel ezren érkeztek, a megye különbö-
ző településiről. 

A megjelenteket Lezsák Sándor az 
országgyűlés alelnöke köszöntötte és 
tájékoztatta őket arról, hogy a népfő-
iskola milyen változatos programokat 

tud nyújtani az oda érkezőknek. Ha-
marosan sakkozók jönnek a Kárpát-
medencéből, de Közép-Ázsiából is 
érkeznek vendégek, ugyan akkor kis 
iskolásoknak is lesznek különböző tá-
boraik. Amint azt elmondta, minden 
lehetőséget megadnak annak érdeké-
ben, hogy a megyében, a fogyatékkal 
élők mindennapjait erősítsék, hogy 

legyen sikerélményük. Hanó Mihály 
a Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun 
Megyei Egyesületének elnöke arról 
beszélt, hogy nagy jelentősége van a 
népfőiskola által nyújtott programnak, 
mert egy évről évre javuló folyamatról 
van szó. Köszönetét fejezte ki mind-
azoknak, akik segítséget nyújtanak 
nekik. Szép gondolatnak nevezte azt, 
hogy együtt egymásért tesznek az em-
berek, mert az csak jó lehet.

A programban különböző települé-
sek mutatkoztak be. Nagy érdeklődés 
kísérte a Nemzeti Adó és Vámhivatal 
zenekarának bemutatkozását, akik a 
Lakiteleki Önkéntes Tűzoltóság zene-
karával közösen is eljátszottak néhány 
számot. Minden évben nagy figyelem 
kíséri a Sárai Rita vezetésével műkö-
dő Gördülő tánccsoport (kerekes szé-
kes tánc) műsorát. Az ebédszünetben 
Fekete Attila énekelt és muzsikált 
a jelenlévőknek. Rajta kívül is vol-
tak nyárlőrinciek, akik részt vettek a 
programban. Az akadálymentes-napot 
az elkövetkezendő évben is megren-
dezi a népfőiskola.

Áldást kaptak a motorok és gazdáik
A hagyományoknak megfelelően a 

Magyar Pálos Rend és a Petőfiszállás-
Pálosszentkúti Plébánia megrendezte 
keresztény motoros zarándoklatát. 

Az ország különböző részéről érkez-
tek motorosok, főleg nagy motorokkal, 
hogy részt vegyenek a programban. 
Közöttük voltak nyárlőrinciek is. A 
kétkerekű járgányok tulajdonosai és 
mindazok, akik részt akartak venni az 
eseményen reggel nyolc órától érkez-
tek Szentkútra. Az évek óta megrende-
zett eseményre vannak olyanok, akik 
rendszeresen eljárnak. A motorosok jó 
barátságban vannak egymással, és ez 
a lelki táplálék, amit ilyenkor kapnak, 
még jobban összekovácsolja őket. Tíz 
órakor szabadtéri szentmisén vettek 
részt a lourdes-i barlang előtt. Ezt köve-
tően a több mint száz motoros elindult 
Kiskunfélegyházára az Újtemplom elé, 
ahol a hagyományoknak megfelelően 
Mihály és Botond atya megáldották a 
járműveket. Akadt olyan motoros, aki 
nem csak a motorja megáldását kérte, 

hanem külön a rajta lévő különböző fel-
szereléseket is. Az áldás után, úgy aho-
gyan jöttek, rendőri felvezetés mellett, 
visszatértek Szentkútra, ahol az ebéd 
elfogyasztása után motoros játékokon 

vettek részt. A délután folyamán a Nap-
raforgó Meseszínház interaktív előadása 
nem csak gyerekeknek, de felnőtteknek 
is szólt. A napot imádsággal fejezték be 
a templomban.
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A legtöbb zöldhulladék a nyári 
vegetációs időszakban keletkezik, 
érdemes ilyenkor a kertben házilag 
komposztálni. A komposztálás nem 
bonyolult, csupán elhatározás és 
némi odafigyelés kell hozzá a kör-
nyezettudatosság jegyében. A nyári 
magas hőmérséklet némi nedves-
séggel párosítva ilyenkor hozza a 
legjobb eredményt a lebontásban. A 
komposzt ilyenkor válik leghamarabb 
humusszá. Az elhatározást követően 
megfelelően elhelyezett komposztlá-
dára van már csak szükség. 

A komposztálót félárnyékos, jól 
megközelíthető helyre kell állítani, 
lehetőleg valamilyen fa vagy bokor 
árnyékába, ami védelmet nyújt a 
közvetlen napsütés és egyéb időjárá-
si tényezők ellen. Érdemes 0,5-1 mé-
ter távolságot hagyni a komposztáló 
körül, mely garantálja a jó megkö-
zelíthetőségét, valamint egyszerűb-
bé teszi a komposzt átforgatást is. A 
kihelyezés előtt fel kell mérni a talaj 
adottságait, fontos kerülni a mélye-
déseket, és a rossz vízgazdálkodású 
talajt (pl. homok). Sok energiát lehet 

megspórolni azzal, ha van a közelben 
egy kerti csap, vagy víztározó hordó, 
amivel később megoldható a nedve-
sítés.

A komposztálásnak tulajdonkép-
pen csak előnyei vannak. A kertben 
termékenyebbé válik a talaj, ezáltal 
több és egészségesebb növények ter-
meszthetők benne. A komposztálás-
sal nagymértékben csökkenthető a 
szemételszállítás díja is, nem utolsó 
sorban pedig megspórolható a gazda-
boltokban vásárolt komposzt, vagy 
virágföld költsége is.

Nyáron hatékonyabb a komposztálás

Nyári ringató foglalkozás
A már sokadik alkalommal tartott 

ringató foglakozást a könyvtárban 
Szabóné Csikai Ágnes. A rendkívül 
jó hangulatú találkozón az anyukák 
és csemetéik Ágnes vezetésével 
számtalan dalt, ringatót énekeltek 
el. A ringató könyveken alapuló ösz-
szejöveteleket változatos zenei kísé-
rettel vezeti Ágnes, legyen az gitár 
vagy éppen furulya. A baba- mama 
foglalkozásokhoz hasonlóan a kö-
zös játék és mozgás is beletartozik 
a programba. 

Nyáron a vakációra, és a nyári 
programokra való tekintettel szüne-
tel mind a baba-mama foglalkozás, 

mind a ringató. Azonban szeptem-
bertől minden régi vagy éppen új ér-
deklődő anyukát és 3 év alatti gyer-
mekét szeretettel várunk. Reméljük 

minél többen fognak eljönni a szom-
bati baba-mama foglakozásokra és 
az alkalmanként előre meghirdetett 
ringatókra!

Kecskeméti Animációs Fesztivál vetítései
A Kecskeméti Animációs Fesz-

tivál ideje alatt a könyvtárban egy 
különleges kistérségi vetítésre került 
sor. A fesztivál szervezői lehetőséget 
biztosítottak, hogy a programjukhoz 
csatlakozva a fesztivál rövidfilm és 
tv-sorozat szekcióját rendelkezésünk-
re bocsájtják. A fesztivál programjá-
val összhangban több napon keresztül 
folytak a közösségi, jogdíjmentes, in-
gyenes filmvetítések a könyvtárban.

A rövidfilmek kifejezetten elgon-
dolkodtató, változatos illusztrációs 
megközelítésű témákat dolgoztak fel. 
Sokféle érzelem, a mindennapokat át-

szövő mondanivaló, társadalmi prob-
léma került ábrázolásra. A különféle 
témák számtalan kényes, mégis fon-
tos, egyedi megjelenésük révén új 
szempontokból megfogható élethely-
zetet sűrítettek magukba. A tv-sorozat 
szekció gyerekfilmekből állt, melyek 
kifejezetten a fiataloknak, a kiseb-
beknek készültek. Akadt köztük még 
számtalan be sem mutatott alkotás. 
Így teljesen egyedülálló módon elő-
ször tekinthették meg az ifjú érdek-
lődők és a felnőttek egyaránt őket. A 
legkülönfélébb témájú mesék, rajzfil-
mek voltak a programban változatos 

vizuális megjelenítéssel. Természete-
sen nem hiányzott a pozitív mondani-
való egyikből sem.

A vetítések végén a jelenlévők 
szavazhattak is egy 1-től 5-ig tartó 
skálán minden egyes filmre asze-
rint, hogy mennyire tetszett nekik. A 
szavazataik pedig el lettek küldve a 
fesztivál szervezőinek. A végső, kö-
zönségdíjas alkotások kiválasztásába 
minden egyes szavazat beleszámított. 
Reméljük, hogy sok hasonló vetítést, 
programot tudunk tartani a közeljö-
vőben hasonló együttműködések ke-
retében!
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakossá-
got, hogy Dr. Paller Judit megbízott or-
szágos tisztifőorvos az Országos Mete-
orológiai Szolgálat előrejelzési adatai, 
valamint az Országos Közegészség-
ügyi Központ szakmai ajánlásait fi-
gyelembe véve a korábban kiadott 3. 
fokú hőségriasztást 2015. július 24-én 
24.00 óráig meghosszabbítja. A hőség-
riasztás meghosszabbítását a tartósan 
igen magas hőmérséklettel együtt járó, 
megnövekedett egészségi kockázatok 
teszik indokolttá. 

Az alábbiakban Kormányhivata-
lunk Népegészségügyi Főosztályának 
fontosabb ajánlásait ismerhetik meg a 
hőség elleni védekezés céljából:

Egyszerű óvintézkedésekkel sokat 
tehetünk azért, hogy a kockázatokat 
csökkentsük A globális felmelegedés, 
a klímaváltozás következtében a hő-
séghullámok számának növekedésével 
kell számolni.

A napi átlaghőmérséklet 5 °C-os 
emelkedése:
• 10%-al növeli az összes halálok 

miatti halálozás kockázatát 
• 12%-al a szív- és érrendszeri beteg-

ségek miatti halálozás kockázatát 
• 15%-al a szívpanaszok és „általá-

nos rosszullét” miatti sürgősségi 
mentőhívások számát. 
Ahogyan emelkedik a hőmérsék-

let, úgy nő szervezetünk terhelése. A 
szervezet hőszabályozó képességét 
az életkor, a testsúly, a fizikai erőnlét, 
az egészségi állapot, a táplálkozás és 
gyógyszerszedés is befolyásolja. Ezért 
fontos, hogy alkalmazkodjunk a me-
leg, forró napokhoz.
• Zuhanyozzunk langyos vagy hideg 

vízzel, naponta akár többször is; 
• érdemes ventillátort használni, 1-

2 órát légkondicionált helyiségben 
tölteni; 

• a déli órákat lehetőség szerint tölt-
sük zárt helyen, sötétített helyiség-
ben; 

• fogyasszunk vizet, teát, szénsav-
mentes üdítőt, jót tesz a paradi-
csomlé, az aludttej, a kefir, a jog-
hurt és a leves; 

• ne fogyasszunk kávét, alkoholos 
italt, cukros, illetve szénsavas üdí-
tőt; 

•  a szabadban érdemes széles karimá-

jú kalapot, napszemüveget viselni; 
• hordjunk világos színű, bő szabású, 

pamut öltözetet; 
• használjunk bőrtípusunknak meg-

felelő fényvédő krémet; 
• a csecsemőket, kisgyermekeket ár-

nyékban levegőztessük, ne sétáltas-
sunk a hőségben kisbabát; 

• sose hagyjunk gyermeket, állatokat 
(kutyát) zárt, szellőzés nélküli par-
koló autóban. 
Tanácsok hőség esetén várandós 

anyukáknak, kisgyermekes szülőknek
A nyári kánikula mindenki számá-

ra olyan időjárási környezetet teremt, 
mintha mediterrán, vagy szubtrópusi, 
trópusi vidékre utazna! Ezért életmó-
dunkat ehhez kell igazítanunk, hogy 
csökkentsük a kellemetlen közérzetet, 
elkerüljük a rosszullétet. egészségre 
veszélyes, károsító hatásokat. Különö-
sen érzékenyek és védelemre szorulnak 
ilyenkor a várandós és szoptató anyák 
és a csecsemőik.

A magas hőmérséklet fokozott vé-
dekezésre készteti a szervezetet, hogy 
hőegyensúlyunkat megtartsuk: izza-
dunk, ezáltal folyadékot veszítünk, fo-
kozódik a szomjúságérzetünk, szapo-
rábbá válhat szívverésünk, légzésünk. 
Vérellátásunk romlik az erek kitágulá-
sa miatt, amit szédülés, gyengeségér-
zés, fáradékonyság jelez. Komolyabb 
esetben fejfájás, esetleg légszomj vagy 
remegés, ájulásérzés léphet fel. A leg-
fontosabb, hogy előzzük meg a túlhe-
vülést és folyadékvesztést!

A túlhevülés megelőzése: Lehetőleg 
ne tartózkodjunk a szabadban 10.00 és 
16.00 óra között. Amennyiben ez még-
is elkerülhetetlen, akkor keressünk 
árnyas, szellős helyet pl. park, kert, 
kerüljük a zsúfolt tereket. A lakásban 
legalább a pihenésre használt helyisé-
get sötétítsük el függönnyel, jobb, ha 
nappal zárjuk az ablakokat. A klímabe-
rendezésre sokan érzékenyek - különö-
sen vigyázni kell a csecsemőkre. A ké-
szülékeket ezért mértékkel használjuk, 
a külső hőmérsékletnél csak 4-5°C-kal 
alacsonyabbra beállítva. Hűtsük, fris-
sítsük a testünket, a gyermekek testét 
naponta többször is nedves törléssel, 
esetleg lemosással, zuhannyal. Nedve-
sítsük be nyugodtan hajunkat, gyere-
keknél bátran vizezzük be az arcukat 

és a hajukat is. Így a hűtés hatásfokát 
akár 30%-kal növelhetjük.

Öltözködés: Öltözetünk legyen 
szellős, természetes anyagú, laza, vilá-
gos, és takarja a bőrfelületet! Védjük a 
fejünket, szemünket, bőrünket! Visel-
jünk világos, szellős kalapot (lehetőleg 
szemellenzőset) kendőt vagy használ-
junk napernyőt. Különösen fontos eze-
ket a tanácsokat a csecsemők, kisdedek 
esetében betartani, hiszen nekik kevés 
a hajuk és a vékony koponyacsontok 
miatt fokozott veszélynek vannak ki-
téve!

Napozás, strandolás, mozgás: Sem-
miképpen ne napozzunk, vagy napoz-
tassuk a gyermekeket 10.00 és 16.00 
óra között. Várandós anyák óvják a 
magzatot is az erős sugárzástó, napo-
záskor fedjék le a hasukon a méh te-
rületét!

Táplálkozás, folyadékfogyasztás: 
Az izzadással távozó folyadékot, ásvá-
nyi sókat pótolni kell. Az étkezésben, 
tanácsos előnyben részesíteni a köny-
nyű ételeket, salátákat, gyümölcsöket, 
alkohol-, cukor- és szénsavmentes 
italokat. A melegben kellemes üdítő a 
langyos citromos tea.

Nem kell megijedni, ha a gyerekek 
étvágya csökken a melegben, fontos, 
hogy folyadékot bőségesen fogyassza-
nak. Kiemelt figyelmet kell fordítani a 
szoptatós anyáknál a megfelelő folya-
dékpótlásra, mivel ők a szoptatással 
biztosítják a gyermekük folyadékigé-
nyét is.

Amennyiben előzőekben megadott 
tanácsokat betartása mellett - egyéni 
érzékenységtől, adottságoktól függően 
– mégiscsak fellépnek kellemetlen tü-
netek, panaszok, nagyon fontos, hogy 
ilyenkor a kismama, a szoptatós anyuka 
kérdéseit, panaszait beszélje meg saját, 
illetve a gyermeke háziorvosával, házi 
gyermekorvosával, védőnőjével!

További, a témával kapcsolatos 
információk megtalálhatók: https://
www.antsz.hu/felso_menu/lakossagi_
t a j e k o z t a t a s / k o z e g e s z s e g u g y /
kornyezet_egeszsegugy/hoseghullam

Forrás: ÁNTSZ Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhiva-
tal)

Meghosszabbították a hőségriasztást
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Hamarosan elkezdődik a 2015-
2016-as megyei labdarúgó bajnok-
ság. A részt vevő csapatok a tavaszi 
és az őszi fordulók alapján fogják 
majd eldönteni azt, hogy ki milyen 
helyezést fog elérni. Az már látszik, 
hogy nem lesznek könnyű mérkő-
zések, nehéz feladatok várnak a já-
tékosokra.

A felnőtt csapat az elmúlt évi 
bajnokságban a negyedik helyen 
végzett, ami ragyogó eredménynek 
számít. Nem szabadd azonban elfe-
lejteni azt, hogy a megyei II. osztály 
Északi csoportjában csak tizenhá-
rom egyesület képviseltette magát, 
a megszokott tizenhattal szemben. 
Az augusztus 15-én kezdődő új 
bajnokságban szerencsére újra tel-
jes lesz a létszám, vagyis tizenhat 
csapat harcol majd a bajnoki ponto-
kért. Ez azonban azt is jelenti, hogy 
sokkal nehezebb lesz majd helytáll-
ni. Az elmúlt évhez képest érkezett 
az Északi csoportba a megyei III. 
osztály Északi csoportját megnye-
rő Hetényegyháza, és a megyei III. 
osztály Keleti csoportjának győzte-
se az Izsák. Tiszakécske is indított 
a megyei I. osztály mellé még egy 
csapatot, amely ebben az osztályba 
nevezett, így teljes lett a létszám.

A felnőtt csapat július 7-én kezd-
te meg a felkészülést az új bajno-
ki évre, tudtuk meg György Csaba 
edzőtől. A heti két edzés mellett 
hetente egy edzőmérkőzést is ját-
szanak a fiúk. Az első alkalommal 
az ifjúsági csapat volt az ellenfél. 
A második találkozón Nagykőrös 
II. csapatát fogadták és 2-2 arányú 
döntetlent értek el. Július 24-én Ci-
bakháza a következő ellenfél. Ez 
a mérkőzés 18.30-kor kezdődik. 
Július 26-án ismét Nagykőrös II. 
csapata lesz az ellenfél, 30-án pe-
dig Törtel. Két nappal később ismét 
Törtel csapatával csapnak össze. Az 
utolsó edzőmérkőzést a Kiskunfél-
egyházi Vasutassal vívják augusz-

tus 7-én. Elég sűrű a program, a 
kezdésig, de kellenek is a mérkőzé-
sek, hogy a fiúk lendületbe tudjanak 
kerülni. 

Egy-egy szezon és bajnokság 
végén mindig felmerül az a kérdés, 
hogy jönnek-e új játékosok, vagy 
mennek-e el? Az már az előző baj-
nokság utolsó mérkőzésein kiderült, 
hogy Farkas Márk nem tud a csapat 
rendelkezésre állni, mert külföld-
ön vállalt munkát. Az ő góljaira 
azonban nagy szükség lett volna az 
elkövetkezendő időben is. Éppen 
ezért szükség lenne egy csatárra, 
aki majd helyette ontja a gólokat. 
Erre a feladatra Szilágyi Lászlót 
nézte ki György Csaba, aki koráb-
ban Jakabszálláson és Ballószögön 
is játszott. Az azonban még nem 
dőlt el, hogy itt marad-e. Az viszont 
már tény, hogy a nagy riválistól, 
Tiszaalpártól „elcsenték” Magyar 
Imre kapust. A fiatal játékos jól 
őrizte eddig a hálóját, remélhetőleg 
ezután is megakadályozza azt, hogy 
minél több labda kerüljön a háta 
mögé. A KTE U19-es korosztályos 
csapatában szerepelt Tóth Ákos, aki 
képzett labdarúgó. Őt békéscsabai 
próbajátékra hívták. Amennyiben 
megfelel, akkor ott folytatja a játé-

kot, ha nem lesz rá szükség, akkor 
pedig Nyárlőrincen játszik majd. 
Sajnálatos módon nem javult még 
Madari Zsolt sérülése, így ő egyelő-
re nem tud a csapat rendelkezésére 
állni. Az idősebb labdarúgók, mint 
Torbán Csaba, László Csaba, Bá-
lint Tibor játékára is számít György 
Csaba, de fiatalokat is szeretne be-
építeni a csapatba. T. Nagy Zoltán 
újra kezdte a játékot és ifj. Bálint 
Tibor is a felnőtt kerettel edz. Az is 
előfordulhat, hogy apa és fia együtt 
lép majd pályára. Kocsis Béláról 
sem mondott le az edző, ő második 
számú hálóőrként jön számításba. A 
csapatban lesznek tehát tapasztal-
tabb és fiatalabb játékosai, ami elő-
reviheti a játékot. Bár a vezetőség 
még nem határozta meg a követke-
ző bajnokságra a célt, hogy hánya-
dik helyen végezzenek a tabellán, 
György Csaba saját véleménye az, 
hogy az ötödik-hatodik helyet meg 
lehet szerezni. Ehhez azonban az 
szükséges, hogy mindenki tudá-
sa legjavát nyújtsa. Rendszeresen 
járjanak edzésre és az utasításokat 
hajtsák végre. Biztos lesz majd hul-
lámvölgy is, de abból ki lehet lábal-
ni. Ha akaratból nem lesz hiány, ak-
kor lehet teljesíteni az elvárásokat.

Edzőmérkőzésekkel is készülnek a bajnokságra
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Anyakönyvi hírek
Akiket nagyon vártunk: Bozsik Bella (anyja neve: 
Simonyi Tímea), Jászfalvi Tímea Napsugár (Fazekas 
Szilvia).
Akit elveszítettünk: Igorova Ádám (1939).

nyárlŐrinci HÍRMONDÓ
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának közéleti lapja

Megjelenik minden hónapban
Felelős szerkesztő: Szentirmay Tamás

A szerkesztőség tagja: Nyúl Zsuzsanna, Jokhel Árpád
"Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 163/583/1/2007.

nyilvántartási száma alatt szerepel."
Készült a tiszakécskei

Kécske Nyomda Kft. nyomdájában
Felelős vezető: Tóth Géza

Ingyenes hirdetési szelvény
Hirdetés szövege: ________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

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

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

Erdős környezetben eladó 2,5 HA legelő. Érdeklődni: 
06/20/951-23-49.

Eladó Grundig televízió olcsó áron. Érdeklődni lehet a 06-
30/9687-194-es számon.

Apró hirdetések

Egy kígyó elmegy a szemorvoshoz, mert nagyon rosszul 
lát. A szemorvos megvizsgálja, és ad neki egy szemüveget. 
A kígyó elmegy, majd 1 hónap múlva rosszkedvűen megy 
vissza a dokihoz.
- Mi az, nem volt jó a szemüveg? - kérdi az orvos.
- De, a szemüveg nagyon jó, remekül látok vele. Azért 
vagyok depressziós, mert rájöttem, hogy az elmúlt 2 évben 
egy locsolócsővel éltem együtt.

Viccek


