
Elbúcsúztak a nyolcadik osztályosok

A 2014/2015-ös tanév kicsit hosszabb 
ideig tartott, mint a korábbi években. A 
diákok június 15-ig jártak az iskolába, 
és csak utána ballagtak el a nyolcadik 
osztályos diákok. A nyárlőrinci Búzás 
János Általános Iskola végzős diákjai, 
június 20-án búcsúztak el végleg isko-
lájuktól.

Az ilyenkor szokásos ünnepi 
ruhában, fehér blúz, sötét szoknya a 
lányokon, míg a fiúkon fehér ing és 

sötét nadrág, a kezekben kis csok-
rok jelezték azt, kik köszönnek el 
az alma matertől. A lányokon piros 
a fiúkon kék színű nyakkendő, rajta 
a két osztályfőnök Szenekné Édes 
Kornélia és Lerner Levente, vala-
mint a végzősök nevével. A balla-
gók, akiket Pénzváltó István korábbi 
intézményvezető és Domokos Erika 
igazgatóhelyettes vezetett fel, énekel-
ve végig jártak minden osztálytermet, 

hogy elbúcsúzzanak a diákoktól és a 
szépen feldíszített termektől. A tor-
nateremben már várták őket a szülők, 
rokonok, ismerősök. Az ünnepség jól 
koreografált menet szerint zajlott. A 
végzősök felváltva búcsúztak el taná-
roktól, szülőktől, miközben halk zene 
szólt a hangfalakból. Pénzváltó István 
búcsúzott el tőlük, aki már a település 
polgármestereként tette ezt.

Folytatás a 4. oldalon.
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Tagot delegáltak az igazgatóságba
A BÁCSVÍZ Zrt. Tiszakécskei Üzemmérnökségéhez 

tartozó települések (Lakitelek, Nyárlőrinc, Szentkirály, 
Tiszaalpár és Tiszakécske) 1 fő tagot delegálhatnak az 
igazgatóságba. Eddig a térségből Szíjj László vett részt 
az igazgatóság munkájában. Szíjj László vízépítő mér-
nök végzettségű, így megfelelő tapasztalattal rendel-
kezik a feladat ellátására, hosszú évek óta igazgatósági 
tag. Egy jelentős vállalkozás tulajdonosaként rálátása és 
tapasztalata van nagy szervezet irányításában, vezetésé-
ben. A képviselők megszavazták azt, hogy továbbra is 
ő képviselje a térséget és legyen a térség igazgatósági 
tagja.

Elfogadták a társulás beszámolóját
A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társu-

lás jelenlegi formájában 2013. június 30-tól működik 
Lakitelek, Nyárlőrinc és Tiszaug részvételével. A három 
település, társulási formában látja el a köznevelési, gyer-
mekjóléti (bölcsőde) feladatokat. A társulás tartja fent a 
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményt. A pénzügyi 
és munkaszervezeti feladatokat székhely településként 
Lakitelek látja el. Az elmúlt évben a társulás bevételei és 
kiadásai a következőképpen alakultak: A működési célú 
kiadások főösszege 265.101 e/Ft. Ezen belül személyi 
jellegű kiadások 125.842 e/Ft, munkaadót terhelő járu-
lék és szocho adó 31.072 e/Ft, dologi kiadások 105.454 
e/Ft, egyéb működési célú kiadások 2.733 e/Ft összeget 
tettek ki. A felhalmozási célú kiadás 8.816 e/Ft. A függő, 
átfutó kiadás 765 e/Ft. A kiadások főösszege 274.682 
e/Ft. A működési célú bevételek összege 263.340 e/Ft. 
Felhalmozási bevételként 9.773 e/Ft realizálódott. Az 
előző évi pénzmaradvány 4.961 e/Ft. A bevételek főösz-
szege 278.074 e/Ft. A társulás módosított pénzmarad-
ványa 3.433 e/Ft, melyből kötelezettséggel terhelt 166 
e/Ft, szabadon felhasználható 3 267 e/Ft. A Szivárvány 
Óvoda és Bölcsőde módosított pénzmaradványa 724 e/
Ft, mely szabadon felhasználható. A képviselő-testület 
a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 
2014. évi költségvetési beszámolóját elfogadta.

A gyermekvédelmi és a gyermekjóléti feladatokról
A törvényi változások következtében 2014. január 1-

től önkormányzati segély elnevezéssel új ellátás került 
bevezetésre, amely a korábbi rendkívüli gyermekvé-
delmi támogatást, átmeneti segélyt, és temetési segélyt 
vonta össze egy ellátási formába. A helyi ellátó rendszer 
kiépítése és működtetése, illetve a területen lakó gyer-
mekek ellátásának megszervezése továbbra is a telepü-
lési önkormányzat feladata maradt. Az önkormányzat 
a törvényben foglaltak szerint 2014. évben biztosította 

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, az önkor-
mányzati segélyt, gyermekjóléti szolgáltatást, a gyerme-
kek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondo-
zását, szervezte és közvetítette a máshol igénybe vehető 
ellátásokhoz való hozzájárulást.

A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 
0-18 éves korosztály adataira:

A testületi ülésről jelentjük

Az állandó népesség adatai alapján a település lakó-
inak száma 2013-ig folyamatosan csökkent. 2014. év-
ben a csökkenés megállt, és a népességszám minimá-
lis emelkedést mutatott (2013-ban: 2301 fő, 2014-ben: 
2304 fő).

Az elmúlt években a népességcsökkenés következté-
ben a gyermek és fiatalkorúak (0-18 év) száma is folya-
matos csökkent. 2014-ben a született gyermekek száma 
14 fő volt (2012-ben: 17 fő, 2013-ban: 29 fő újszülött).



2014. január 1. napjától önkormányzati segély elne-
vezéssel új ellátás került bevezetésre, amely a koráb-
bi rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, átmeneti 
segélyt, és temetési segélyt vonta össze egy ellátási 
formába. Családban nevelkedő gyermekek közül, 
önkormányzati támogatásban 16 gyermek részesült 
153.000,- Ft összegben.

Megújult a piaci színpad 

A falunapi programok a piactéren szoktak zajlani, 

de az ott található színpad állapota már nem volt méltó 
az eseményhez. Pénzváltó István polgármester meg-
kereste Kertész Zoltánt, akinek cége térbetonozással 
foglalkozik. Kertész Zoltán a munka elvégzéséért 
munkadíjat nem kért - miután van nyárlőrinci kötődé-
se - csak az anyagköltséget kellett megfizetni. A szín-
pad felújításához szükséges anyag összköltsége 700 
e/Ft volt. A színpad felújítása a falunapra elkészült.

A Falunapi rendezvény értékelése

Pénzváltó István polgármester elmondása szerint a 
Falunapi rendezvény jól sikerült, véleménye szerint és 
a visszajelzésekből is arra következtet, hogy mindenki 
jól érezte magát. Polgármester úr köszönetet mondott 
Zayzon Jenőné jegyzőnek a falunapi program meg-
szervezéséért és színvonalas megrendezéséért.

Zayzon Jenőné válaszában elmondta, hogy a falu-
nap megszervezése sok ember összehangolt munká-
jának eredménye. Köszönet jár azoknak, akik anyagi 
támogatásukkal, produkciójukkal hozzájárultak a ren-
dezvény sikeres megtartásához. Köszönet jár a hivatal 
dolgozóinak, a közhasznú foglalkoztatottaknak, va-
lamint a könyvtár dolgozóinak és a Nyugdíjas Klub 
tagjainak is.

Pénzváltó István megköszönte még Varga Imre, 
Tormási Zoltán és Túri István felajánlását, akik a va-
csorához az alapanyagot biztosították, valamint Baksa 
Lászlónak, aki a finom ételt főzte. 

Néhány utca burkolta megváltozik

Sok megkeresés érkezett az önkormányzathoz a 
vállalkozóktól útépítéssel kapcsolatosan. Éppen ezért 
felmérték az Ősz, Tavasz, Orgona, Vadvirág és a Dó-
zsa Gy. utca folytatását és a következő munkálatokra 
tettek árajánlatot. Úttükör készítése altalaj tömörítése 
úthengerrel. Mart aszfalt bedolgozása finiserrel 10 cm 
vastagságban és 4 m szélességben, majd ennek tömö-
rítése illetve emulziós belocsolása, majd 2/4-es bazalt 
zúzalék terítése ékelésként illetve felületzárásként. Az 
útszakaszok elkészítését 1.500 Ft/m2 plusz ÁFA áron 
vállalták, valamint az Ősz utca esetében javasolták 
padka készítését az út mindkét oldalán 50-50 cm szé-
lességben melynek költsége 375 Ft/fm + ÁFA. Az Ősz 
utca területe 800 m2, melynek bruttó összege padká-
val együtt 1.714.500,- Ft, a Tavasz utcáé 640 m2, költ-
sége bruttó 1.219.200,- Ft, az Orgona utcáé 480 m2, 
költsége 914.400,- Ft. Az elvégzett munkálatokra 3 év 
teljes körű garanciát vállal a cég. A munkálatok már 
elkezdődtek.
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A korcsoportonkénti megoszlásból látható, hogy a 
tavalyi évhez képest (2013. évben 63 fő) a 0-2 év kö-
zötti gyermekek száma 6 fővel emelkedett (2014-ben 
69 fő). A növekedés következtében a lakosság létszá-
ma is kismértékben emelkedett.

Az alábbi táblázatból látható, hogy a település to-
vábbra is öregszik, tekintettel arra, hogy a 0-18 év kö-
zötti lakosok száma (425 fő) kevesebb, mint a 60 év 
felettieké (520 fő). 
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(Folytatás az első oldalról) Meglepő, 
hogy miért én állok itt? Mert minden diák 
tudja: az iskola örök rabság; nekem meg 
örök szerelem. Kedves Ifjú Barátaim! 
Az élet szólít, menni kell! Eddigi élete-
tek több mint felének második otthonát 
hagyjátok ma itt. Itt maradnak a belakott 
tantermek, a padfirkák, a labdafoltok 
a falon, a naplóba írt ötösök és figyel-
meztetések, a Nyárlőrinc feliratú mezek, 
az ezekben szerzett kupák, a szüneti 
tengópartik, az udvari pavilon, a jószívű 
és a „szivatós” tanárok, a cuki elsősök, 
az ifjabb csapattársak. Mindent és min-
denkit itt hagytok, ami eddig az életetek 
része volt. Ám mielőtt bárki megretten-
ne a körülötte hirtelen keletkező légüres 
tértől, annak becsomagolok mindent és 
utána küldöm. Annak lesz a legnagyobb 
csomagja, aki legtöbbet hagyott itt. Na 
persze nem osztálytermet, padfirkát, 
egyest és „szivatós” tanárt teszek bele, 
de még csak ötöst, meg kupát és cuki 
elsőst sem.

Akkor mit? Beleteszek egy nagy 
adag szép emléket, sok Buzás dicső-
séget, szeretetet és kitartást, egy kevés 
lelkiismeret furdalást, egy emlékképet 
rólunk, hogy jövőre megismerjetek ben-
nünket az utcán. Azt hiszem ennyi elég, 
mert az összes többi holmiból lesz nek-
tek másik. Sőt, ahogy így leltározgatok 
- mit visztek, mit hagytok - úgy látom, 
lesz mit pótolni utánatok.

Vesztettünk egy éppen jól összecsi-
szolódott osztályközösséget, benne egy-
két matekversenyzőt, helyesírót, szava-
lót, csatárt és védőjátékosokat, komplett 
kézilabdacsapatot. Maradt utánatok egy 
festésre váró üres osztályterem, néhány 
javítandó pad és szék, egy-két elhagyott 
tornacsomag, rajzdoboz, egy tabló, egy 
lezárt napló és egy elárvult osztályfő-
nök.

Bocsánat, a veszteséglistából majd-
nem kifelejtettem az iskolából kiöregedő 
szülőket. Nélkülük pedig korántsem tel-
jes a leltár. Mondtam az elején, az iskola 
csak a második otthon. Kedves szülők, 
most visszaadom azokat, akiket nyolc 
éve ránk bíztak. Igaz, nem egészen olya-
nok, mint amikor átvettük őket. Van, aki 
csak kicsit lett nagyobb, van viszont, 
aki nagyon. Néhány dologra felhívnám 
a becses figyelmüket: többen néha nem 
tudják eldönteni öt vagy tizenöt éve-
sek. Látszólag ok nélkül vihorásznak, 

nem veszik észre hol a határ jópofaság 
és pimaszság között, és érthetetlenül 
ellenállnak minden jó szándéknak. Még 
arra is tessék odafigyelni, hogy egyesek 
mágnesként vonzzák ellenkező nemű 
társaik érdeklődését. Legjobb tudomá-
som szerint ezek egy része folyama-
tos ellenőrzés mellett nem káros, vagy 
idővel el is múlik. A felelősség mától 
az Önöké! Tanácsolom, ezt a roppant 
nagy felelősséget osszák meg újra arra 
érdemes emberekkel, hogy a nyiladozó 
értelem és érzelem harmonikus fejlő-
dése töretlen maradjon. Szívből köszö-
nöm minden szülőnek a bizalmat, az 
együtt töltött munkás éveket. Kívánok 
erőt, egészséget, nem lankadó kitar-
tást. Szeretném egy tapssal és egy sze-
rény ajándékkal köszönteni a szülők 

képviseletében Nyúlné Banó Ildikót és 
Boldizsár Tímeát.

Az élet szólít, menni kell! Mint 
tanár küldelek benneteket, mert a tudás, 
a megismerés határa itt véges. Viszont 
mint polgármester mielőbb visszavárom 
mindannyitokat, hogy együtt örülhes-
sünk elért sikereiteknek és akár újra 
együtt induljunk el nagy és új célok 
felé.

A diákok egy-egy szál virággal 
köszönték meg szüleiknek a gondos-
kodást, pedagógusaiknak pedig aján-
dékkal a nevelést. Persze volt olyan is, 
akinél eltört a mécses, és nem csak a 
ballagók, hanem a szülők és a diákok 
között is. A huszonhárom nyolcadik 
osztályos végleg elbúcsúzott az általá-
nos iskolájától.

Elbúcsúztak a nyolcadik osztályosok
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Elballagtak az óvodából a nagycsoportosok
Nem fehér ingbe és blúzba, hanem 

piros pólóba öltöztek a nagy csoportos 
óvodások ballagásuk alkalmával. Ennek 
az volt az oka, hogy az évzárót egybe-
kötötték családi nappal. Az óvoda udva-
rán gyülekeztek a szülők és a gyerekek, 
és persze mind a három csoport tagjai. A 
ballagókat kis szalaggal várták, amit átkö-
töttek a vállukon. Mindenkinek a jele is 
ott díszelgett a mellén. Az egyik társuk-
tól Indiából származó érmét kaptak, hogy 
emlékezzen mindenki erre a napra, és az 
óvodában eltöltött évekre. Az érmét, mely 
kis szalagon függött, a szülők felkötötték a 
gyerekek karjára. Először Almási Barbara 
tagóvoda vezető mondta el, hogyan alakul 
az intézmény nyári programja, mire szá-
míthatnak a szülők és a gyerekek. Ezt kö-
vetően színpadra léptek a Katica csoport 
tagjai. A huszonöt óvodás közül huszon-
egyen szeptemberben elkezdik az iskolát. 
A gyerekek kis műsorral búcsúztak el az 
óvó néniktől és a dajka nénitől, valamint 
társaiktól. Minden leendő kis iskolás ka-
pott egy kis ajándékot az óvó néniktől és a 
szülői munkaközösség tagjaitól. Levették 
a mellükről a jelüket, mert arra már nem 
lesz szükségük. Persze az ilyenkor szo-
kásos könnyek is kicsordultak a szülők 
és a pedagógusok szeméből.  Addig, míg 
tartott a műsor Túri Tibor és tanítványai 
sós és édes süteményeket készítettek, amit 
kemencében sütöttek. A nagykőrösi Toldi 
Élelmiszeripari Szakközépiskola szakok-
tatója egykoron ebbe az óvodába járt, és 
szívesen támogatja az óvodás rendezvé-
nyeket. Természetesen a szülők is hoztak 
süteményeket, amely után is élénk érdek-

lődést tanúsítottak a gyerekek. A ballagás 
után különböző ügyességi játékokban ve-
hettek részt a gyerekek és a szülők közö-
sen. Sokan jelentkeztek a játékokra, mert 
a győztes csoport elnyerte a vándorkupát. 

Pácsa József és Csernák József a bográ-
csok mellett szorgoskodtak, ők paprikás 
krumplira hívták meg a szülőket és a gye-
rekeket. A nap jó hangulatban telt el min-
denki számára.

Gyerekeknek hasznos fejlesztő oldalak
A könyvtár egy újabb rendhagyó, 

egyedi számítástechnikai előadásnak adott 
helyett, mely a gyerekek számára hasz-
nos, érdekes, tanulást segítő weboldalakat 
csoportosította mutatta be. A különféle 
weboldalak egy interaktív vetítés és egy 
ehhez párosuló internetes, valós megje-
lenítés kettőségével kerültek bemutatás-
ra. Számos tanulást segítő oldal mellett a 
környezetvédelemmel, vagy a könyvtár-
hoz méltóan a könyvekkel, az olvasással 
kapcsolatos weblap is a terítékre került. 
De nem maradhattak el a kultúrával, vagy 
éppen a háziállatokkal kapcsolatos inter-
netes oldalak, ahogy a fejlesztő játékokat 
tartalmazó lapok sem. Reméljük minél 
többet fognak böngészni a gyerekek közü-
lük, ha a számítógép  mellé ülnek le.
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Kincsvadászat a gyermeknapon

Egy héttel korábban szerette volna 
megrendezni az óvoda a gyermekna-
pot, de sajnos az időjárás közbeszólt, 
Esett az eső, így a szabadtéri progra-
mokat nem lehetett volna megcsinál-
ni. Ezért döntöttek úgy az óvónők, 
hogy inkább elhalasztják egy héttel 
későbbre. Szerencséjük volt, mert 
azon a napon napsütéses idő fogadta 
a gyerekeket.

Az udvaron ott állt a felfújható 

légvár, ahova minden csoport be-
mehetett, persze, csak megfelelő 
létszámmal. Látszott a gyerekeken, 
hogy mennyire élvezik az ugrálást és 
csúszkálást. A másik nagy élményük 
Timi bohóc volt, aki léggömbőkből 
különböző figurákat készített neki. 
Ebbe besegített Erzsike óvó néni is. 
Természetesen a figurákat hazavihet-
ték a gyerekek. Aki akarta az „tetkót” 
is kaphatott a karjára. A kincsvadá-

szat is nagy élményt nyújtott az ovi-
sok számára. Az pedig nem volt más, 
mint egy műanyag ládában elhelye-
zett kavicsok és homok között meg-
találni az üveggolyókat. Persze víz is 
volt a ládában, így kézzel kellett ki-
tapogatniuk, hol rejtőznek a golyók. 
Kettőt mindenki hazavihetett belőle. 
A gyermeknap beváltotta hozzá fű-
zött reményeket. Az ovisok jól érez-
ték magukat.

Élő felebaráti szeretet községünkben
Karitász szervezetek. Sokszor hall-

hatjuk ezt a szókapcsolatot főként kará-
csonyra, ünnepekre készülve, amikor is 
segítségre, adakozásra, önzetlenségre 
hívták fel az emberek figyelmét a mé-
diában és minden lehetséges hírcsator-
nán. 

Caritas, de mit is jelent ez a latin 
eredetű szó? Kedvesség, drágaság, 
mély tiszteletből fakadó, tiszta szeretet. 
Annak ellenére való szeretet. Szeretlek 
úgy, ahogy vagy. Isten és a felebarát, a 
szegények és rászorulók iránti szeretet 
megnyilvánulása. Az egyéni segítség-
nyújtás és intézményes, tervszerű se-
gítségnyújtás, irgalmasság gyakorlása. 
Hallhattuk már esetleg úgy is, mint 
Karitász latin eredetű női név, melynek 
jelentése: felebaráti szeretet, embersze-
retet. Bármelyik megközelítést, szóma-
gyarázatot olvassuk a lényeg egy, az 
önzetlen segítségnyújtás, melyre na-
gyobb szükség van a mai nyers, rideg, 
durva fogyasztói társadalomban, mint 
gondolnánk. 

Nyárlőrincen negyedik éve mű-

ködik az egyházközségben Ágoston 
Atya koordinálása mellett négy fő ön-
kéntes segítséggel a Karitász szerve-
zet. A csoport fő feladatának tekinti a 
rászoruló családok, egyedülállók, il-
letve idős vagy beteg testvérek felku-
tatását és segítését főként természet-
beni juttatások (tűzifa, élelmiszer, 
ruhanemű, gyógyszer) formájában. A 
falu bel- és külterületén egyaránt te-
vékenykednek a csoport tagjai, akik 
elmondták, hogy amíg ezt a szolgála-
tot nem végezték, el sem hitték vol-
na milyen sorsokkal élnek emberek 
településünkön és nem is gondolták 
mennyi rászoruló ember él a közvet-
len környezetükben. Beszélgetésünk-
ből az is kiderült, hogy sokan vannak 
jó szándékú, segítőkész emberek, 
akik különféle felajánlásokkal segítik 
a szervezet munkáját. Van, aki kály-
hát, hagyatékból bútorokat, gyermek 
és felnőtt ruhákat, lecserélt háztartási 
gépeket, feldolgozott disznóportékát 
ajánlott fel segítségként.

Tizennégy család heti rendszeres-

séggel jut ingyen tejhez és kenyérhez, 
valamint az idei télen, több mint húsz 
család jutott ingyenes tűzifához. Ezt az 
adományozást a németországi karitász 
szervezettel való kapcsolat teszi lehető-
vé, akik évek óta vállalják a finanszíro-
zást. Karácsony és húsvét előtt sok csa-
lád kapott tartós élelmiszer csomagot 
a hívek adományaiból illetve a Máltai 
Szeretetszolgálat jelentős segítsége 
mellett.

Az önkéntesek a polgárőrségtől és 
az önkormányzattól is támogató segít-
séget kapnak, a felajánlások házhoz 
szállítása, illetve a tűzifa szállítás kap-
csán.

A karitász csoport tagjai rendszere-
sen tanácskoznak, áttekintik az újabb 
rászorulók kéréseit illetve értékelik az 
elvégzett „szeretet-szolgálatot”. To-
vábbra is köszönettel és szeretettel fo-
gadnak és várnak mindennemű felaján-
lást, adakozást. 

Járjunk mi is nyitott szemmel, ve-
gyük észre, hol tudunk segíteni!

H.G.
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Gyermekek és az ifjúság napja – Eötvös-nap

Június 15-én egy különleges, rend-
hagyó nappal fejeződött be a tanév a 
nyárlőrinci gyerekeknek, ifjúságnak a 
Nyárlőrinci IKSZT, az Önkormányzat, 
a Buzás János Általános Iskola (Eötvös 
Iskola tagintézménye) és a Szülői Mun-
kaközösség közösségi összefogása ré-
vén a Tősfürdőben, a Lakiteleki Turisz-
tikai Kft. és a lakiteleki önkormányzat 
közreműködésével.

A fiatalság már korán reggel izga-
tottan gyülekezett az iskola előtt. A 
nagyobbak közül többen, körülbelül 
negyvenen, biciklivel érkeztek és azzal 
is vágtak neki napnak, hiszen számuk-
ra adott volt a lehetőség, hogy a frissen 
megépült bicikliúton közösen jussanak 
el a Tősfürdőbe. Természetesen a na-
gyobbak számára is ott voltak a szerve-

zők által biztosított buszok, amellyel a 
kisebbek utaztak a helyszínre. Előbb az 
ifjú biciklisták vágtak neki kísérők ve-
zetésével a biztonságos kerékpárútnak. 
Habár a többieket szállító buszok fél-
úton lehagyták a kitartó kerékpárosokat, 
mindez nem szegte kedvét senkinek. Pár 
perc múlva már mindenki a strand be-
járatnál volt készen a belépésre. Itt az-
tán mindenki megkapta a karszalagját, 
amellyel ingyenesen beléphetett a für-
dő területére és élvezhette a különféle 
programokat. 

Mindenki előtt nyitva állt a Tőssellő, 
az élményparkszerű vizes játszótér, épp-
úgy ahogy a strandröplabda pálya és az 
összes medence. Míg a kicsiket a kisebb 
meleg vizes medencék várták tanárok, 
kísérők felügyelete mellett, addig a 

nagyobbak inkább a nagymedencében 
bolondoztak, búcsúztatták a tanévet. 
Felhőtlen szórakozásban és nevetésben 
nem volt hiány. 

A résztvevőket emellett többek 
között ingyenes fagylaltozás és Sza-
bados Zoltán bábművész Vitéz László 
bábelőadása is várta a kisebbek nagy 
örömére. Az előadás mindenki tetszé-
sét elnyerte, akárcsak a többi program 
a nap folyamán. A fiatalok délután 
nehéz szívvel búcsúztak a fürdőtől, 
de szerencsére mindenki hazaért a 
késődélutáni eső előtt, ki biciklivel, 
ki busszal. Összességében bátran el-
mondhatjuk, hogy kitűnő időben egy 
jól sikerült napot zárhattunk számta-
lan élménnyel nyitva meg az ifjúság 
előtt a nyarat.

NyuGdíjAsoK TAlálKozTAK
Nyugdíjas találkozott szerve-

zett a lakiteleki Tisza Nyugdíjas 
Klub. Nem ez volt az első esett, 
amikor a helyi idősek meghívták 
a különböző települések nyug-
díjasait műsoros napra. Termé-
szetesen ott voltak a nyárlőrinci 
nyugdíjas klub tagjai is, akik a 
lakiteleki népdalkőrrel közösen 
adtak elő dalokat. A találkozón 
mindenki jól érezte magát. Dél-
ben finom ebéd várta a jelenlé-
vőket, majd utána folytatódtak 
a programok, mindenki megelé-
gedésére.
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Schäffer Erzsébet újságíró, ismert 
író látogatott el a könyvtárba júni-
us 10-én délután, a Katona József 
Könyvtár támogatásának jóvoltá-
ból, az Ünnepi Könyvhét keretében. 
Olyan sokak által ismert művek köt-
hetőek Schäffer Erzsébet nevéhez, 
mint a Bodobács, a Szőlővirág illa-
ta vagy a Pipacsvirágom. Írói mun-
kásságát számtalan díja, elismerése 
is jól reprezentálja bárki számára. 
Műveinek tartalma és előadása a po-
zitív életszemléletre és az élet apró 

örömeinek felfedezésére, megélésé-
re, önmagunk elfogadására tanítanak 
egyedi látásmódja által.

A rendhagyó író-olvasótalálkozó 
rendkívül családiasra és pozitív hang-
vételűre sikerült, méltán Schäffer Er-
zsébet híréhez. Hitelességét az adta 
leginkább, hogy önmagával szemben 
is tudott öniróniát megfogalmazni, sa-
ját életén is tudott nevetni, ugyanakkor 
elérzékenyülni is. Történeteit szinte 
egytől egyig saját életéből merítette. 
Beszéde többeket is mélyen megérin-

tett, hisz volt bőven önfeledt nevetés 
és könnyeket csalogató pillanat is. Az 
előadás végén az írónőnek egy csokor 
virág kíséretében köszöntük meg, hogy 
megtisztelt minket a jelenlétével és egy 
ilyen különleges, élményszerű beszél-
getésben részesítette a megjelenőket. A 
találkozó végén Fazekas Irénke kiváló 
süteményeivel kínálta a résztvevőket és 
az írónőt, amelyeket direkt erre az al-
kalomra készített. Természetesen nem 
maradhatott el egy ilyen találkozóhoz 
illően a dedikálás sem. Schäffer Erzsé-
bet pedig mindenkinek dedikált legyen 
az egy könyve, egy egyszerű plakát 
vagy éppen az általa osztott kisebb em-
léklapocskák. 

Mindenki egy feledhetetlen élmény-
nyel és rengeteg pozitív energiával 
feltöltődve búcsúzott a könyvtártól és 
Schäffer Erzsébettől a két és fél órás 
program után. Reméljük, hogy még sok 
hasonló találkozót tudunk szervezni, 
ahogy korábban is és további írókkal 
tudjuk meglepni Nyárlőrinc könyvsze-
rető lakosait a Katona József Könyvtár-
ral összefogva.

J. Á.

schäffer Erzsébet látogatott el a könyvtárba

Kézben tartották a gyeplőt a polgármesterek
A Tiszakécskei Lovas Egyesület 25 

éves jubileumán polgármestereknek tar-
tottak akadályhajtást. 

Polgármesterek, vagy alpolgár-
mesterek ülhettek a bakon, de azért 
egy kakukktojás is akadt, még pedig 
Kunszentmárton plébánosa Kövesdi 
Zsolt is vállalta, hogy megbirkózik a 
feladattal. Rajta kívül hét településve-
zető jelentkezett a versenyre. Minden-
kinek tíz akadályt kellett leküzdeni. A 
polgármesterek segédhajtója egy-egy 
tiszakécskei fogat tulajdonos volt. A 
nyolc versenyző közül egyetlen hölgy 
volt Zobokiné Kiss Anita Lakitelek pol-
gármestere, aki az ötödik legjobb tel-
jesítményt nyújtotta. Kunszentmártont 
Kövesdi Zsolt mellett Fazekas János al-
polgármester is képviselte. Kovács Ernő 
megyei kormánymegbízott is bakra ült, 
és elegáns hajtással verő hiba nélkül 
ment végig a pályán. Ezzel a teljesítmé-
nyével meg is nyerte a versenyt. A má-
sodik helyen Tormási Zoltán Nyárlőrinc 

alpolgármestere végzett. Harmadik lett 
Fazekas János, míg a negyedik helyen 
a házigazda, Tiszakécske első embere 
Tóth János végzett. Hatodikként hajtott 
át a célon Paja István Jászkarajenő, he-

tedikként Kövesdi Zsolt, nyolcadikként 
Burka István Nagyrév. Valamennyien 
ajándékban részesültek, a fogatok pedig 
megkapták a szokásos, de különböző 
színű szalagot.
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Június 8-án, délután két órakor 
Nyárlőrinc község Önkormányzata 
és a Szülői Munkaközösség ünne-
pélyes keretek között köszöntötte  a 
pedagógusokat. A rendezvényre 
meghívást kaptak a tanítók, tanárok, 
nyugdíjas pedagógusok és az isko-
la dolgozói. Szakács Evelin 7. osz-
tályos tanuló verssel köszöntötte a 
megjelenteket. Pénzváltó István pol-
gármester úr beszédében kifejezte 

elismerését pályatársai felé és a pe-
dagógus hivatás társadalmi megbe-
csülésének fontosságát hangsúlyoz-
ta. A szülők virággal és ajándékkal 
kedveskedtek a pedagógusoknak ez 
alkalomból.

A megjelent nyugdíjas tanító-
nők közül Bera Mártonné és Kálvin 
Gáspárné hatvan éve megszerzett 
tanítói oklevelének elismeréséül 
gyémántdiplomát, Magyar Sándorné 

ötven éves tanítói oklevele mellé 
aranydiplomát vehetett át. Az al-
kalom az ünnepi ebéd elfogyasztá-
sával és kötetlen, vidám beszélge-
téssel folytatódott. Szépség, jóság, 
emberség van abban, ha a peda-
gógus foglalkozását hivatásként 
gyakorolja,valamint ha ezt a szülők 
és a falu közössége jó szívvel, kö-
szönettel veszi.

Nyúl Zsuzsanna

Hatvan éve szereztek diplomát

Templomunkban június 21-én 
vasárnap a tíz órai szentmisében 
volt az elsőáldozási ünnepség. A 
hét elsőáldozó gyermek felkészíté-
sében Tóth Mihályné hitoktatón túl 
a szülők is aktívan részt vettek. E 
szentmise keretében volt a tanévet 

záró hálaadás is. Ágoston Atya és 
a hitoktatók értékelték a hittanosok 
éves munkáját. Sok hittanos része-
sült könyvjutalomban a rendszeres 
szentmisén való részvételért és a 
hittan órákon való példás munká-
ért. 

Minden gyermek kapott valami-
lyen apró jutalmat ezen a vasárnapon 
az évet zárva. Szép nyarat és jó pihe-
nést kívánunk a gyerekeknek, de ne 
feledjék a szülők, hogy a templom 
ajtaja nyáron is nyitva áll hívja-várja 
az oda igyekőket!

ElsőáldozóK
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Június 22-én, hétfőn végre le-
hetett tovább aludni egy kicsit, 
9-re kellett érkezni. Nem matek 
vagy fizika órára csengettek, 
hanem tanévzáróra. Táskát sem 
kellett cipelni, legfeljebb néhány 
elsősnek, de nekik is üresen a 
műsoruk miatt. Hosszú, fáradsá-
gos, intenzív munkával teli tan-
évet hagytunk magunk mögött, 
amelyben szinte kivétel nélkül 
mindenki igyekezett helytállni.

Végzős diákjaink eredmé-
nyesen felvételiztek, immár 
középiskolai státuszba kerül-
tek. Sportolóink országos ver-
senyekig verekedték magukat, 
ahonnét fényes kupákkal tértek 
haza. Jónéhány kisdiák indult 
helyesírási, könyvtári, levelező 
versenyeken, akik munkájukért, 
eredményeikért ezúttal oklevél, 
emléklap és könyvjutalmakban 
részesültek. Iskolánk büszkesége 
a 23 kitűnő tanuló, akiket könyv-
utalvánnyal, mozijeggyel, nagy 
elismeréssel és tapssal köszön-
töttünk a tanévzárón.

Elsőseinkre joggal lehetünk 
nagyon büszkék, mindannyian 
ügyesen vették a tanév akadálya-
it - tanítónéninek, tanítóbácsinak, 
szülőknek köszönhetően - telje-
sítették a követelményeket, elvá-
rásokat. Látványos fejlődésükről 
évzáró műsorukkal tettek tanúsá-
got, melynek csúcspontja Szeke-
res Ági koreográfiájával készült, 
látványos táncprodukciójuk volt. 
A tanévet Domokos Erika intéz-
ményvezető helyettes értékelte, 
és Olajos István igazgató úr zárta 
beszédével. A szünidőre gyere-
keknek, szülőknek, tanároknak, 
dolgozóknak jó egészséget, fel-
hőtlen pihenést kívánunk!

BEFEjEzTÉK A TANÉvET A diáKoK
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Csak egy ponttal maradt le a dobogóról a felnőtt csapat

A megyei II. osztályú labdarúgó 
bajnokság Északi csoportjában is vé-
get ért a bajnokság. Legközelebb au-
gusztus 15-én léphetnek újra pályára 
a csapatok az új bajnokságban. Az 
alábbiakban kis értékelést olvashat-
nak az elmúlt időszakról.

Sajnálatos módon az Északi cso-
portban ezúttal csak tizenhárom csa-
pat nevezett, ami azt jelentette, hogy 
sokkal kevesebb mérkőzést kellett 
játszani a csapatoknak. Mivel párat-
lan számú volt a csoport, így egy csa-
pat mindig szabadnapos volt. A szo-
kásokhoz híven a bajnokság ezúttal is 
augusztus közepén kezdődött, ponto-
sabban augusztus 16-án. A felkészü-
lést a bajnokságra Bende Józseffel 
kezdte meg a csapat, akivel ezüstér-
met szereztek az előző bajnokságban. 
Az elképzelések között az szerepelt, 
hogy minél jobb eredményt érjen el a 
csapat, de legalább az első ötben ben-
ne legyen. Az őszi fordulóban tizen-
két mérkőzésből 21 pontot szereztek 
a fiúk. Hat mérkőzést megnyertek, 
három döntetlen és három vereség 
született. Harminchárom gólt rúgtak 
és tizennégyet kaptak.

A téli szünetben több változás is 
történt a csapat háza táján. Bende 
József lemondott edzői munkájá-
ról, helyette a korábbi edző, György 
Csaba vette át a csapat irányítását. 

A vezetőség is megújult, az évekig 
jól működő Tormási Zoltán elnök 
és Mohácsi Géza szakosztályvezető 
irányította elnökség helyett Balogh 
Viktort választották elnöknek, aki-
nek a munkáját bő vezetőségi keret 
segíti. Az elképzelések nem változ-
tak, továbbra is az volt a cél, hogy az 
első öt hely valamelyikét foglalják el 
a bajnokság végén, a táblázaton. A 
csapatban különösebb változás nem 
történt, de a hosszú ideig a csapatot 
szolgáló Forgó Zoltán abbahagyta 
a játékot. Sokan várakozással te-
kintettek a tavasz elé, vajon milyen 
eredményt fognak majd produkálni 
a játékosok a régi új edzővel. Nem 
kellett csalódniuk. A tavaszi játék, 
eredmény szempontjából szinte azo-
nos volt az őszivel. Mindössze annyi 
volt a különbség, hogy a hat mérkő-
zésből hét győzelem, két döntetlen és 
három vereség született, és huszon-
három pontot gyűjtöttek. Tavasszal 
is harminchárom gólt lőttek, amivel 
szemben tizennyolcat kaptak. Össze-
sítve a 2014/2015-ös bajnokságot hu-
szonnégy mérkőzésből negyvennégy 
pontot szerzett a csapat. Tizenhárom 
alkalommal győztesként hagyták el a 
pályát, öt alkalommal döntetlen szü-
letett és hatszor kaptak ki. Hatvanhat 
rúgott gól mellett harminckettőt kap-
tak. Ezzel a negyedik helyen végez-

tek, mindössze egy ponttal maradtak 
le a dobogóról, ahol a Kiskunfél-
egyházi HTK végzett. Ezüstérmet 
szerzett Lajosmizse, míg a bajnoki 
címet ezúttal is Városföld szerez-
te meg. Örvendetes dolog, hogy a 
két szomszéd település Lakitelek és 
Tiszaalpár csapatát is megelőzték. 
Előbbi a hatodik, utóbbi a hetedik 
helyen végzett. 

A házi góllövő listán Farkas Márk 
szerepel az élen, aki nem huszonnégy, 
hanem csak huszonegy mérkőzésen 
szerepelt, mivel külföldre ment dol-
gozni. Az utolsó három találkozón 
már nem állt a csapat rendelkezésre. 
Ennek ellenére a legtöbb gólt, szám 
szerint huszonegyet ő lőtt. Ez azt is 
jelentette, hogy ha átlagot nézünk, 
akkor mérkőzésenként egyszer talált 
a kapuba. Ezzel a teljesítményével 
egyébként az Északi csoport negye-
dik legtöbbet rúgott játékosa lett. 
Amennyiben végig játszotta volna a 
bajnokságot, az is lehet, hogy meg-
előzte volna a harmadik helyezett 
tiszaalpári Borsi Sándort, aki hu-
szonhárom találatot ért el, vagy ép-
pen a második lajosmizsei Szécsényi 
Attilát, aki huszonhat gólt jegyzett. 
A gólkirály a városföldi Kiss László 
lett harminchárom találattal. További 
nyárlőrinci gólszerzők: Bali Gábor 
16, Bera András 9, Osbáth Bence 
5, Torbán Csaba, Hajagos Miklós 
3-3, Keneski Tibor 2, Madari Zsolt, 
Kulcsár Gábor, Túri István egy-egy. 
Minden valószínűség szerint a mara-
dék négy találat öngólból született.

Összességében elmondható, hogy 
a csapat teljesítette a vezetőség ál-
tal kért tervet. Több alkalommal is 
remekül játszottak a fiúk, de persze 
belecsúsztak olyan mérkőzések is, 
amit jobban meg lehetett volna olda-
ni. A következő bajnokságra Balogh 
Viktor elnök szerint szükség lenne 
egy kapusra, és egy csatárra is. De 
az csak később fog kiderülni, hogy 
kik lesznek azok, akik az új bajnok-
ságban Nyárlőrinc színeiben fognak 
majd pályára lépni.
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Anyakönyvi hírek
Akiket nagyon vártunk: Varró Viktória Luca (anyja 
neve: Tercsi Erzsébet), Varga Ákos Pál (Markó Olga), 
Kaszala Marcell (Cseri Anita).

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

* YAMAHA AEROX kismotor 97 ezer Ft, Abba, Rolling 
Stones, Egy szál harangvirág, Márió CD 1900 Ft/db, Hifi 
Torony távirányítóval 19 ezer Ft. Érdeklődni: 20-499-
1419.

Apró hirdetések

Vidéki házaspár áll az ól előtt.
- Apukám, holnap lesz az ezüstlakodalmunk. Öljük le a 
disznót?!
- Már miért ölnénk le? A nyomorult nem tehet arról, ami 
25 éve történt!

* * *
A rendőr gyorshajtásért megállít egy fiatal autóvezetőt.
- Fiam, ezt most nem ússza meg - mondja neki. - Magára 
vártam itt egész nap!
- Tudom, biztos úr - feleli a vezető - siettem, ahogy csak 
tudtam!

Viccek


