
Óvodások és iskolások idézték fel az 1848-as emlékeket

A Himnusz és Szózat hangjaival 
kezdődött illetve zárult a március 15-i 
ünnepség Nyárlőrincen, amit a műve-
lődési házban tartottak,

Mivel a község lakosságát elő-
zetesen meghívókkal kiértesítették, 
megtelt az intézmény nagy terme. 
Pénzváltó István polgármester ünnepi 

beszéde így hangzott. Hiszem, hogy 
a jelenünk a múltunk folytatása, a 
jövőnk a múltunkban gyökerezik, 
és a jelenünkre épül. Ami elmúlt az 
már történelem. Azon változtatni nem 
tudunk. Legalábbis annak tényein 
nem. Tény, hogy 1848. március 15-
én nálunk bátrabb, nálunk hazafibb 

elődeink forradalmat csináltak, hogy 
eltöröljék a haladás gátjait, hogy sza-
bad, független hazát teremtsenek a 
nemzetnek. Megkérdőjelezhetetlen a 
benne résztvevők nagysága, hősiessé-
ge. Vitathatatlan a 12 pont igazsága, a 
Nemzeti dal lelkesítő ereje.

Folytatás a 3. oldalon.
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A mindennapi internetbiztonság 
címmel, az általános iskolával 
együttműködve került sor digitális 
ismeretanyagokat szélesítő, felvilá-
gosító jellegű előadás megtartására 
a könyvtárban. Az ötödik osztályos 
gyerekek elsősorban az internet, a 
Facebook és az okos telefonok álta-
lános, digitális veszélyeivel ismer-
kedtek meg. De szó eset a szociális 
és az egyénre leselkedő legkülönfé-
lébb veszélyekről is, mint például az 
elmagányosodás eshetőségei, vagy 
éppen szociális kapcsolatok leépü-
lése, az időpazarlás vagy a függőség 
esetei nem megfelelő kontrol esetén. 
Fontos szempont volt, hogy számos 
kérdés került feltevésre közvetlenül 
és közvetetten is az ifjúságnak, en-
nek keretében elmondhatták tapasz-
talataikat, véleményüket vagy éppen 
újabb kérdéseiket is feltehették. 

Az előadás számtalan figyelmez-
tetés mellett hasznos tanácsokkal, 
felvilágosítással szolgált a fiatalok-
nak, hogy hogyan tudják az eltérő 

veszélyforrásokat elkerülni, kivéde-
ni vagy megszüntetni. Az előadás 
után hasznos tanácsokat tartalmazó, 
felvilágosító szóanyagokat kaptak.

2. oldal

Elkezdődött a szociális rendszer megújítása
NyárlõriNci hírmoNdó

A pénzbeli és természetbeni szoci-
ális ellátások rendszere 2015. márci-
us 1-től jelentős mértékben átalakul. 
Az állam és az önkormányzat segé-
lyezéssel kapcsolatos feladatai élesen 
elválasztásra kerülnek. Az aktív korú-
ak ellátására vonatkozó támogatások, 
vagyis a rendszeres szociális segély 
helyébe lépő egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás, vala-
mint a foglalkozást helyettesítő támo-
gatás a jövőben a járásoknál intézhe-
tő.

Az állam által kötelezően nyújtan-
dó szociális ellátásokat 2015. márci-
us 1-től a járási hivatalok állapítják 
meg. 

Ezek az ellátások a következőek:
- aktív korúak ellátása,
- időskorúak járadéka,
- ápolási díj (alapösszegű, emelt ösz-
szegű és kiemelt ápolási díj),
- közgyógyellátás (alanyi és normatív 
formák),
- egészségügyi szolgáltatásra való jo-
gosultság.

A hatáskörváltozás tehát az aktív 
korúak ellátását érinti, a felsorolt töb-
bi ellátást az eddigiekben is a járási 
hivatalok állapították meg. 

Az aktív korúak ellátása az aktív 
korú, nem foglalkoztatott szemé-
lyeknek nyújtott ellátás. Ezen ellátás 
keretében kétféle támogatás állapít-
ható meg, a foglalkozást helyettesí-
tő támogatás, valamint a rendszeres 
szociális segély helyébe lépő egész-
ségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatás.

A jogszabályi rendelkezések alap-
ján 2015. március 05. napjáig még a 
települési önkormányzatok fogják fo-
lyósítani az aktív korúak ellátásához 
kapcsolódó – 2015. február hónapra 
járó – támogatási összegeket. A 2015. 
március hónapra járó – április 5-ig 
esedékes – támogatási összegek uta-
lásáról már a fővárosi és megyei kor-
mányhivatalok gondoskodnak majd.

Ezen támogatási összegek az ügy-
felek döntése alapján bankszámlára, 
vagy lakcímre kerülnek kiutalásra, a 

támogatások készpénzben történő ki-
fizetésére nincs lehetőség.

A helyi önkormányzatok felelős-
sége a helyi viszonyok ismeretére 
építve növekszik a helyi közösség 
szociális biztonságának erősítésében, 
azzal, hogy a jövőben önkormányzati 
rendeletben meghatározott feltételek 
mellett, saját belátásuk szerint az ön-
kormányzatok feladata lesz a szociális 
jellegű segélyek biztosítása. Az állam 
azonban az erre a célra elkülönített 
keretből támogatást biztosít azon ön-
kormányzatok számára, amelyek nem 
rendelkeznek megfelelő forrásokkal a 
feladat kielégítő ellátására.

Az önkormányzatok által nyújt-
ható támogatás neve egységesen te-
lepülési támogatás lesz, amelynek 
jogosultsági feltételeit, típusait az ön-
kormányzatok határozhatják meg.

A pénzbeli és természetbeni szoci-
ális ellátásokat érintő, 2015. március 
01-től hatályos változásokkal kapcso-
latos részletes tájékoztató anyag elér-
hető a www.bkmkh.hu weboldalon.

Előadás a biztonságos internetezésről
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(Folytatás az első oldalról)
Szomorú tény, hogy a forrada-

lom és szabadságharc az orosz cári 
hadsereg hathatós közreműködésé-
vel elbukott, és minden október 
6-án fejet kell hajtanunk a megtor-
lás áldozatai előtt. Ez volt dédapá-
ink közvetlen múltja, amire akkori 
jelenüket kellett volna építeni. De 
sajnos nem volt olyan erő, amely 
továbbsegítette volna őket a meg-
kezdett úton. A zsákutcában jött az 
I. világháború, majd Trianon, köz-
ben kitántorgott Amerikába más-
fél millió emberünk. Nagyapáink 
is sodródtak tovább az árral, és 
odavesztek a Don-kanyarban, vagy 
fogolytáborokban. Mert megint jött 
az orosz hadsereg.

Apáink hosszú idő után kezdtek 
visszatalálni 1848 szelleméhez, és 
1956-ban ismét kísérletet tettek a 
szabad haza és haladás megterem-
tésére. Újra voltak bátor hazafiak, 
újra volt nemzeti egység, közös 
akarat. És megint lettek hősi halot-
tak, kivégzettek, börtönbe vetet-
tek. Mert megint csak jött a Vörös 
Hadsereg.

Ez már a mi örökségünk, amire 
a jelenünk épült. Mi nem lettünk 
hősök, szerencsére áldozatok sem. 
1989-ben néhány tűntetés, nagy-

gyűlés elegendőnek látszott, hogy 
az 1848-as eszmék ismét győze-
delmeskedjenek. De az elmúlt 25 
év vajon jó alap e gyermekeink, 
unokáink jövőjéhez? Meg tud-
tunk e maradni a gyökereinknél? 
Tovább tudjuk e adni 1848 eszmé-
it, szellemiségét? Szabad-e a haza? 
Egységes-e a nemzet? Teljesültek-e 
a 12 pont aktuális követelései? És 
miért ment ismét külföldre több-
százezer emberünk? Ezernyi kér-
dést vet fel az ünnep.

Gondolom, mindnyájunknak 
megvannak a maga válaszai. Igaz, 
még nincs kellő történelmi távlat, 
ami igazolja, vagy cáfolja mai cse-
lekedeteink, gondolataink helyessé-
gét. Együtt gondolkodni, véleményt 
mondani szerintem mindenkinek 
kötelező. Ne hagyjuk gyülemleni 
a ki nem mondott szót, a sérelme-
ket, az igazságtalanságot. Ne várjuk 
meg, míg ismét kicsordul a pohár. 
Azért kell állandóan ébren tartani 
1848 szellemiségét, hogy hétköz-
napi csatákban szerezzünk győzel-
meket, ne a harctéren, ahol akár 
ismét szembe jöhet az a bizonyos 
hadsereg. Unokáinknak ne kelljen 
újabb emlékhelyeket koszorúzni, ne 
kelljen elölről keresni az utat, ami-
ről 167 év alatt annyiszor letértünk. 

Aki jelen van, aki hallja és érti az 
ünnep üzenetét, adja át, mondja el 
másoknak is.

A műsorban az általános iskola 
5. b osztálya és az óvoda Katica 
nagycsoportos óvodásai szerepel-
tek. Az iskolások versekkel, szö-
veggel, a Nemzeti dal és a 12 
pont felolvasásával, forradalmi 
események megjelenítésével idéz-
ték meg az 1948-as szabadságharc 
nagy napját. Kokárdát tűztek, zász-
lókat lengettek és elhelyezték az 
emlékezés virágait. A piros, fehér, 
zöld színek mellett a lányok szép-
séges nemzeti viselete friss, tava-
szi árnyalatokkal gazdagította az 
ünnepet. Felkészítő tanárok: Bíró 
Judit és Lerner levente, közremű-
ködött Palotás Endre.

Az óvodások a "Jönnek a huszá-
rok, avagy a fecskefalvi lányok" 
című mesejátékot adták elő. A 
Kolompos együttes Jönnek a 
huszárok műsorából kisgyerme-
kek számára átdolgozott szöveg-
gel, huszárnótákkal, népdalokkal és 
Petőfi Sándor Csatadal részletével. 
A műsort Tóth Mihályné készítette, 
és az ovisok két héten át próbáltak 
lelkesen, készültek a produkcióra. 
Saját kézi készítésű díszlettel és 
fellépő ruhákkal.

Óvodások és iskolások idézték fel az 1848-as emlékeket
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Szélesre tárta kapuit 2015. már-
cius 25-én, szerdán a Nyárlőrinci 
Óvoda. Szeretettel invitáltunk egy 
közösen eltöltött délelőttre minden 
kedves érdeklődőt és leendő óvo-
dást. 

Kilenc óra után egy kicsivel 
már meg is érkezett az első lurkó: 
Nagy Tomkó kissé bizonytalanul., 
de tágra nyílt szemmel nézelődött 
az óvoda folyosóján. Első útja a 
Maci csoportba vezetett, ahol az 
óvó néni és a gyerekek nagyon 
megörültek érkezésének. Hamar 
talált kedvére való elfoglaltságot 
is, sőt cimborát is a játékhoz.  

Tomit még sokan követték: szü-
lők és gyerekek a kezdeti elfogó-
dottság után jó kedvvel és élvezet-
tel vetetették magukat az óvodai 

életbe. Bekukkantottak mindhárom 
csoportba, majd az udvari játéko-
kat is kipróbálták. 

Reméljük, hogy jó élményekkel 

telve távoztak tőlünk, és hamaro-
san újra találkozhatunk velük az 
áprilisi beiratkozásnál!

Almási Barbara

„NyItVA VAN AZ OVIKApu”

Ünnepeltek a legkisebbek

Március 13-án, pénteken reggel 
fehér blúzban, ingben, sötét szok-
nyában, nadrágban, „kopogós” 
cipőben érkeztek a gyerekek az 
óvoda mindhárom csoportjába. Az 
óvó nénik már az ajtóban kokárdát 
tűztek minden óvodás szíve fölé, 
így tették teljessé az ünnepi kül-
sőt. 

A Katica csoportosok rendez-

gették a csoportszobát, helyet ké-
szítettek a vendégek: a Nyuszi és 
a Maci csoportosok számára, akik 
tízórai után meg is érkeztek.

Az ünneplés a zászló bevonu-
lásával, a Himnusz meghallga-
tásával kezdődött. Barbara néni 
köszöntötte a vendégeket, majd a 
gyerekekkel közösen elmondták, 
mit is ünnepelünk. Zöldi Kovács 

Máté a Nyuszi csoportból elsza-
valta Petőfi Sándor: Nemzeti dal 
című versének első versszakát, az 
óvó nénik kórusa dalokat énekelt 
Kossuth Lajosról és a huszárokról. 
A Katica csoportosok egy mesével 
mutatták be, hogyan látták vendé-
gül a fecskefalvi lányok a hozzájuk 
betérő huszárokat, hogyan álltak 
be a legények honvédeknek, és mi-
lyen lelkesen indultak a csatába. A 
lányok büszkén illegették magukat 
piros szoknyáikban, fehér kötény-
kéikben, pártáikban. A fiúk igazi 
huszárokként tisztelegtek a zászló-
nak, meneteltek a dobszóra.

Az ünneplés fontos része volt, 
hogy kitűztük óvodánkra a három-
színű magyar zászlót, majd meg-
látogattuk a hősök emlékét őrző 
kopjafát, amelyet zászlókkal, ko-
kárdákkal, nemzeti színű virágok-
kal díszítettük fel.

Tóth Mihályné
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Három település óvodájának 
kilenc csoportja vett részt a Víz-
világnapi rendezvényen, amit ezút-
tal Tiszaugon, a Holt-Tisza partján 
rendezett meg a helyi óvoda.

A lakiteleki Szivárvány 
Óvodának két tagintézménye is 
van, az egyik Nyárlőrincen, a másik 
Tiszaugon működik. Bizonyos 
programokat együtt szoktak meg-
ünnepelni. A Víz-világnapjának 
lebonyolítását ezúttal Tiszaug vál-
lalta magára. A gyerekek és az 
óvó nénik a Holt-Tisza partján 
gyülekeztek, hogy részt vegyenek 
a programokban. A csoportoknak 
kilenc feladatot kellett teljesíteni. 
A „belépő” egy PET palackok-
ból készült tutaj elkészítése volt, 
amit otthon a csoportokban való-
síthattak meg a gyerekek az óvó 
nénikkel közösen. A helyszínen 
pedig kilenc különböző „akadá-
lyokat” kellett leküzdeniük. Puzzle 
játék keretében ki kellett rakni-
uk Tiszaug címerét. A feltétele-
zett feladat az volt, hogy a kirán-
dulók szemetet (papírt, poharat, 
PET palackot) szórtak szét, amit 
össze kellett szedni, amihez ter-
mészetesen tisztasági kesztyűt is 
kaptak. A vizes feladatnál egyik 
helyről akadályokon keresztül kel-
lett áthordani a vizet pohárban 
és merőkanálban. A memória kár-
tyás állomás is vízzel kapcsolatos 
volt, csak úgy, mint a totó, ahol 
13+1 kérdésre kellett a gyerekek-
nek válaszolni. A kakukktojásos 
feladatnál, valami nem oda illőt 
kellett találni. Természetesen hor-
gászni is lehetett több változatban. 
A vízzel kapcsolatos rajzos tájkép 
készítésénél az egész csoportnak 
össze kellett dugni a fejét, hogy 
mit vessenek papírra. Persze nem 
csak rajzolhattak, ragaszthattak, 
de vághattak is. Ki lehetett pró-
bálni a parton a kenut, és a men-

tőmellényt, és találós kérdésekre 
is kellett válaszolni. A gyerekek 
forgó színpad szerűen mentek az 
állomásokról állomásokra. A cso-
portok mindenhol kaptak egy-egy 
betűt, amit egy üveg alakú papírra 
ragasztottak fel. Ebből az a szó jött 
ki, hogy tiszta víz, mert a földön az 
legfontosabb feladat, hogy legyen 
tiszta, iható víz. 

Szerettünk volna megfelelő 

programot biztosítani a gyerekek-
nek, ezért a feladatok elvégzése 
után még játszhattak, barangolhat-
tak a szabadidő központunkban, 
sőt még pónilovakat is megnéz-
hettek a csoportok. Természetesen 
a gyerekek apró ajándékokat is 
kaptak a feladatok elvégzése után 
– mondta Kökény Lajosné óvónő, 
aki a főszervezője volt a Víz-világ-
napi eseményeknek.

Óvodások a Víz-világnapi eseményen



6. oldal                                             NyárlõriNci hírmoNdó

Nyárlőrincen tartotta borversenyét
a Szentkirály-Lakitelek hegyközség

Az elmúlt években már hagyomány-
nyá vált, hogy a Szentkirály-Lakitelek 
Hegyközség borversenyt rendez a tél 
elmúltával. Minden évben más és más 
településen kóstolhatják meg a borokat 
a zsűri tagjai és azok a gazdák, akik a 
mintákat beküldték.

Ezúttal Nyárlőrinc adott helyet a 
versenynek. A művelődési ház nagy-
termében megterített asztal mellett le-
hetett kóstolni a borokat. Lakitelekről, 
Nyárlőrincről, Szentkirályról, 
Tiszaalpárról és Tiszakécskéről érkeztek 
minták, összesen harminckilenc. A meg-
jelenteket Pénzváltó István polgármester 
köszöntötte, majd Papp Kálmán a hegy-
község elnöke szólt a 2014-es évjárat-
ról. Az is hagyomány, hogy a szakem-
berekből álló zsűri, minden minta után 
elmondja a véleményét. Ez azért is jó, 
mert a gazdák tanulhatnak abból, amit 
hallanak, mert nem csak a jó dolgokat, 
de a hiányosságokat is felemlítik. Ezút-
tal is pontozásos módszerrel bírálták el 
a borokat. A zsűri tagjain kívül a gazdák 
is kóstolhatták a mintákat, és véleményt 
is mondhattak a bírálat végén.

Kisari István a bíráló bizottság elnö-
ke a verseny végén értékelt a borokat. 
Mindig nagy megtiszteltetés egy bor-
versenyre való meghívás, mert nagy 
felelősség az embereknek, egy vagy 
több éves munkájáról véleményt mon-
dani, úgy, hogy annak háttere is legyen, 
és úgy, hogy a borász vállalni is tudja 
azt, amit mond. Büszke vagyok arra, 
hogy hosszú évek óta részese lehetek, 
ennek e hegyközségének a borversenyé-
nek zsűrizési munkájában. Talán nem 
is zsűrizési, hanem értékelési munkát 
mondanék. Értékeljük azt a munkát, 
amit a szőlő- és bortermelők az elmúlt 
időszakban végeztek. Ebben az évben 
összetettebb a kép, ami köszönhető a 
kevésbé szerencsés évjáratnak. De itt is 
bebizonyosodott, hogy azok a termelők, 
akik tudták kezelni az évjárat nehézsé-
geit, azok a boraikban is megjelentet-
ték azokat az értékeket és szépségeket, 
amelyeket a 2014-es évjárat okozott. 
Érdekes, nagyon összetett szortimentet 
kaptunk. A harminckilenc minta szép 
keresztmetszetet adott a táj lehetősége-

iről. Fajtákban is színes volt a választék, 
így arra is ráérezhettünk, hogy melyek 
azok a fajták, amelyek hosszútávon is 
előre mutatóak lehetnek, az egyes tele-
pülések vonatkozásában is. A termelők 
jelenlétében azonnal értékeltük a mintá-
kat, és nem csak pozitív, de negatív dol-
gokat is elmondtunk. Úgy gondolom, 
hogy ez segíti a minőség előremozdu-
lását. Ezt a minőségi fejlődést egyértel-
műen lehet érzékelni, függetlenül attól, 
hogy a 2014-es évjárat nem a legszeren-
csésebb volt. A termelők szerencsésen 
kivédték az évjárat nehézségeit. Termé-
szetesen vannak még hibák, amit a gaz-
dákkal meg kell beszélni, de a fejlődés 
töretlen. Összességében a borverseny 
nagyon értékes és szép volt. Több olyan 
bort kóstolhattunk, amit őszinte szívvel 
kívánok, minden magyar bort szerető 
ember asztalára.

A zsűri döntése alapján a legjobb 
bor a tiszaalpári Lólé István 2013-as 
Cabernet sauvignon lett, így ő vihet-
te el a kupát. Külön díjban részesült a 
lakiteleki Papp Kálmán 2014-es cser-
szegi fűszerese. A nyárlőrinci termelők 
közül Németh Pál vegyes fehér, Z. Ko-
vács József kövidinka, cserszegi fűsze-
res, kadarka, kékfrankos, Szabó István 
cserszegi fűszerese, kékfrankos rozé, 
kékfrankos, Forgó Dávid, cserszegi fű-
szeres, fehér cuvée, Varga Imre csersze-
gi fűszeres, Dobos István kékfrankos, 
Tormási Jenő kékfrankos, Tóth Kálmán 

kékfrankos mintával nevezett.
A bírálat után Z. Kovács József, aki 

főszervezője volt a hegyközségi borver-
senynek elmondta, hogy 2014-ben nem 
lehetett olyan borokat készíteni, mint 
egy évvel korábban. Ennek legfőbb oka 
az volt, hogy az időjárás nem kedvezett 
a szőlőnek. Sok volt a csapadék, nehéz 
volt megvédeni a növényt a betegségek-
től. Mindenki próbálta a lehetőségéhez 
képest a legjobbat kihozni, de az időjá-
rás nagyban befolyásoló tényező volt. A 
vörösboroknál a színanyag nem olyan 
volt, mint a korábbi években. Hiába volt 
több ideig a héjon a szőlő, nem tudta 
ugyan azt a színanyagot hozni, mint elő-
ző évben.

Papp Kálmán a hegyközség elnöke 
arról számolt be, hogy néhány év óta 
a borversenyeken két díjat ítélnek oda 
az ítészek. Az első díjat a legtöbb pont-
számot kapott bor kapja. A második díj 
lehet, hogy a második legtöbb pontszá-
mot kapó bor, amit a bíráló bizottság 
dönt el, de lehet az is, hogy azt értéke-
lik, hogy ki milyen színvonalú minták-
kal nevezett. Mivel cserszegi fűszerest 
először Nyárlőrincen készítettek, ezért 
szinte törvényszerű volt, hogy abból a 
fajtából kerül ki a különdíjas. Csak kis 
különbségek voltak ennek a fajtának a 
mintái között. Az talán a szerencsének 
is köszönhető, hogy ezúttal az ő borát 
találták közülük a legjobbnak.  
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Irodalmi játékok általános iskolásoknak a könyvtárban
Március 17-én a Katona József 

Könyvtár szakemberei tartottak já-
tékos irodalmi foglalkozást „Friss 
tinta” címmel 3. és 4. osztályos ál-
talános iskolásoknak. A foglalkozás 
érdekes elnevezését a Friss tinta 
című különleges verses kötetet adta. 
A versantológia számtalan jobbnál 
jobb verset tartalmaz kortárs költők 
tollából és minden korosztálynak 
ajánlott, amennyiben a mai költé-
szet iránt kicsit is érdeklődik.

A foglalkozás során a fenti 
könyv mellet még jó pár egyedi 
verseskötetből mutattak be külön-
féle stílusú, szórakoztató, gyakran 
megzenésített verseket. Termé-
szetesen minden vershez tartozott 
egy-egy megmozgató vagy éppen 
furfangos fejtörőket, nyelvtörőket 
kínáló játék, amelyekbe a gyerekek 
nagy örömmel vetették bele magu-
kat. A temérdek nevetés, rendhagyó 
és egyben kötetlen tanóra mellé 

még kisebb ajándékokat is kapott a 
résztvevő diáksereg. Mindezek ré-
vén senki sem távozott üres kézzel, 
sem gondterhelt tekintettel, sokkal 
inkább önfeledt jókedv árasztott el 
mindenkit. Reméljük egyre több fi-

atal fog érdeklődést mutatni a köl-
tészet fantasztikus, szórakoztató 
és lélekemelő világa felé, egyúttal 
egyre többen fognak kölcsönözni a 
versek nagyszerű világát bemutató 
művek közül.

Olimpiákkal kapcsolatos vetélkedő az ifjúságnak

Olimpiára fel! címmel kultu-
rális, történelmi ismeretterjesztő 
vetélkedő került megrendezésre 
az ifjúságnak a művelődési ház-
ban – IKSZT-ben, amely során az 

olimpiák különféle érdekességei-
vel, történeti hátterével, hozzájuk 
kapcsolódó témákkal ismerkedhet-
tek meg. 

A feladatok között volt olimpiai 

jelképek, kabalafigurák beazonosí-
tása, valamint híres, magyar olim-
piai sportolók felismerése, vagy 
éppen eltérő olimpiai fejtörők, kví-
zek. Mindezeket persze érdekes se-
gítségek, különféle segédanyagok, 
könyvek révén tudták megoldani 
a résztvevők saját tudásuk mellett. 
Természetesen nem maradtak el a 
mozgást igénylő, több összetevős 
ügyességi játékok sem puzzle-
ökkel, fejtőrökkel tarkítva.  

Fontos szerepet játszott az 
egészséges, fair play életmóddal 
való megismertetés a játékok so-
rán. Mindenki tartotta is magát a 
becsületes küzdelemhez, ugyan-
akkor jókedvben, önfeledt szóra-
kozásban sem volt hiány. A részt-
vevők a vetélkedő végén egytől 
egyig kisebb jutalmakkal távoz-
tak.
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2015. március 5-én hatályba lépett 
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
szóló BM rendelet, mely új rendelkezé-
seket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, 
különösen az irányított égetés engedé-
lyezésének szabályaira vonatkozóan. Ha 
jogszabály másként nem rendelkezik, a 
lábon álló növényzet, tarló, növényter-
mesztéssel összefüggésben és a belterü-
leti ingatlanok használata során keletke-
zett hulladék szabadtéri égetése tilos.

Külterületen az ingatlan tulajdonosa, 
használója a tűzvédelmi hatóság engedé-
lyével legfeljebb10 hektárra egybefüggő 
területen irányított égetést végezhet.

Belterületi szabadtéri égetés 
Tilos belterületen szabadtéri égetést 
végezni, kivéve, ha azt más jogszabály 
– így különösen önkormányzati rende-
let – megengedi. Abban az esetben, ha 
van önkormányzati rendelet a belterü-
leti égetésre vonatkozóan, úgy az ab-
ban megjelölt napokon, időpontban az 
végrehajtható, amennyiben az önkor-
mányzat nem rendelkezik rendelettel, 
úgy a belterületi égetés a nap minden 
időszakában TILOS! Az utóbbi esetben 

amennyiben szabadtéri égetést hajtanak 
végre belterületen úgy a tűzvédelmi ha-
tóság eljárást fog kezdeményezni, csak 
úgy, mint abban az esetben is, mikor az 
önkormányzat rendelkezik szabályozott 
égetéssel, viszont a tevékenység nem az 
engedélyezett időpontban történik.

Úgy tűnik, nem mindenki ismeri 

még az új szabályzatot, vagy nem iga-
zán foglalkozik vele. Március 14-én 
szombaton, kora délután készült ez a 
fotó, a Sugár utca közepén lévő óriás-
plakát mellett. Nehéz elképzelni, hogy 
ekkora mennyiségű tömény, fekete füst 
avar, vagy kerti hulladék égetése közben 
keletkezne.

Az új tűzvédelmi szabályzatról

Az óvodában lassan három éve 
működik gyerek zumba oktatás. Négy 
éves kortól egészen iskolakezdésig jár-
hatnak a kicsik erre a mozgásformára. 
Az óvoda befejezése után pedig isko-
lás korcsoportban folytathatják tovább 

a zumbát Illés Tóth Orsolya irányítása 
mellett.

Heti egy alkalommal játékos formá-
ban tanulnak latin, illetve sláger zenékre 
táncokat, koreográfiákat. Mondókáznak, 
énekelnek, gimnasztikáznak, játszanak 

és persze a megérdemelt jutalom sem 
marad el. Amint azt Illés Tóth Orsolya 
oktató elmondta, örömmel tesznek ele-
get minden felkérésnek, ahol vidám tán-
cokkal ők is színesíthetik a programot. 
Legutóbb az óvodás bál alkalmával mu-
tatták be tudásukat a közönség előtt a 
gyerekek. – Büszkeséggel tölt el, hogy 
az idei évben az iskolásokkal közösen 
egy igazán vérpezsdítő, latin koreográ-
fiát adtunk elő, felnőtt szintű elemekkel. 
A felkészítést nehezítette a sok hiány-
zás, minket sem kímélt az influenza, és 
a rövid betanulási idő. Ennek ellenére 
a gyerekek fantasztikus türelmet, kitar-
tást, odafigyelést tanúsítottak az edzé-
sek alatt. A siker nem maradt el.

A gyerekek névsora, akik nélkül a si-
ker nem valósulhatott volna meg: Fekete 
Szabina, Forgó Éva, Kaszala Liza, Kiss 
Anna, Kósa Anna Zorka, Németh Panka, 
Pádár Darinka, Rimóczi Viktória, Szabó 
Patrícia Kata, Túri Emili, Varga Regi-
na, Fórizs Amanda, Sutus Enikő, Széles 
Luca, Hatvanyi Edina, Almási Lenke, 
Kunsági Gréta és Németh Janka.

Zumbát tanulnak az óvodások és kis iskolások
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Óvodai beiratkozás
A Szivárvány Óvoda és Böl-

csőde Nyárlőrinci Tagintéz-
ményébe a 2015/2016. neve-
lési évre történő beiratkozás 
idejéről, az óvodai jogviszony lé-
tesítésével összefüggő eljárásról 
A Tisza-menti Köznevelési és 
Gyermekjóléti Társulás, mint 
a Szivárvány Közös Igazgatá-
sú Óvoda és Bölcsőde, Egységes 
Óvoda- Bölcsőde, és Óvoda Intéz-
mény  (6065 Lakitelek, Kiss János 
u. 1/a) fenntartója, „A nevelési-
oktatási intézmények működésé-
ről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról" szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (1) 
bekezdése alapján, az alábbi köz-
leményt teszi közzé:

Értesítjük az érintett szülőket, 
hogy a Szivárvány Óvoda és Böl-
csőde Nyárlőrinci Tagintézményé-
be a 2015/2016. nevelési évre - a 
nagyobb létszámú gyermekek egy 
időszakon belüli óvodai felvétel-
ének időpontja - történő óvodai be-
iratkozásra az alábbi időpontokban 
kerül sor:

2015. április 27-28. (hétfő-kedd) 
8.00 órától 17.00 óráig.

A gyermek óvodai beíratásához 
szükséges közokiratok, dokumen-
tumok:
• a gyermek személyazonosítására 
alkalmas, a gyermek nevére kiállí-
tott személyi azonosítót és lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány (lak-
címkártya),
• a szülő személyi azonosító- és 
lakcímét igazoló hatósági igazol-
vány (személyi igazolvány, lakcím-
kártya)
• a gyermek TAJ kártyája,
• a gyermek anyakönyvi kivonata,
• a kitöltött Jelentkezési lap
• amennyiben gyermekük szakértői 
véleménnyel rendelkezik a sajátos 
nevelési igényről, az erről szóló 
szakvélemény,
• amennyiben gyermekük szakér-

tői véleménnyel rendelkezik a be-
illeszkedési, tanulási, magatartási 
zavar megállapításáról, az erről 
szóló szakvélemény.
A már óvodába járó gyermeket 
nem kell beíratni!

Óvodába történő beíratásra kö-
teles gyermek, illetve óvodába fel-
vehető gyermek:
• kötelező az óvodába beíratni azo-
kat a gyermekeket, akik 2015. au-
gusztus 31-ig betöltik a 3. életévü-
ket. 
• Az óvoda felveheti azt a gyerme-
ket is, aki a harmadik életévét a 
felvételétől számított fél éven be-
lül betölti, feltéve, hogy minden, a 
településen lakóhellyel, ennek hiá-
nyában tartózkodási hellyel rendel-
kező hároméves és annál idősebb 
gyermek óvodai felvételi kérelme 
teljesíthető.

A Szivárvány Óvoda és Bölcső-
de Nyárlőrinci Tagintézményének 
felvételi körzete:

• Nyárlőrinc község közigazga-
tási területe.

• Az illetékességi és működé-
si körön kívüli településekről, 
szabad kapacitás esetén vehető 
fel gyermek a köznevelési intéz-
ménybe.

Az óvodáztatási kötelezettség 
nem teljesítése esetén alkalmazható 
jogkövetkezmények:

A Nemzeti köznevelésről szóló 
2011.évi CXC. törvény 8.§ (2) be-
kezdése alapján

A gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a 
harmadik életévét betölti, a nevelé-
si év kezdő napjától legalább napi 
négy órában óvodai foglalkozáson 
vesz részt. 

 A 2015/2016-os nevelési évben 
a 2012. augusztus 31-ig született 
gyermekek számára kötelező az 
óvodai beiratkozás.

Az a szülő vagy törvényes kép-
viselő

• aki a szülői felügyelete vagy 
gyámsága alatt álló gyermeket kel-
lő időben az óvodába nem íratja 
be,
• akinek a szülői felügyelete vagy 
gyámsága alatt álló gyermeke 
ugyanabban az óvodai nevelési 
évben az iskolai életmódra felké-
szítő foglalkozásokról igazolatla-
nul a jogszabályban meghatározott 
mértékűnél többet mulaszt, sza-
bálysértést követ el és 5000.-Ft-tól 
150.000.-Ft-ig terjedő pénzbírság-
gal sújtható.

Az integráltan nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvo-
dai felvétele. A Szivárvány Óvoda 
és Bölcsőde Nyárlőrinci Tagin-
tézményébe felvehető integráltan 
nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek felvételénél a nevelési 
intézmény, alapító okiratában fog-
laltak az irányadóak. Az alapító 
okirat tartalmazza, hogy az óvo-
da melyik sajátos nevelési igényű 
gyermek ellátására jogosult.

Az óvodai felvétel tárgyában 
meghozott döntés közlésének ha-
tárnapja, a jogorvoslati eljárás sza-
bályai:
Az óvoda vezetője
• az óvodai felvételi, átvételi
• a kérelem elutasítására vonatkozó 
döntését határozati formában közli 
a szülővel.

Az óvodai felvétel tárgyában 
meghozott döntés közlésének ha-
tárnapja 2015. május 28-a.

A felvételi kérelem elutasítása 
esetén hozott határozat ellen a szü-
lő a jegyzőnek címzett, de az óvoda 
vezetőjének átadott, írásba foglalt 
jogorvoslati kérelmet nyújthat be. 
A jegyző a jogorvoslati kérelmet 
elbírálja és megteszi a szükséges 
intézkedést. A jogorvoslati kérelem 
benyújtásának határideje: a felvé-
teli kérelem elutasításáról szóló 
határozat közlését követő 15 napon 
belül.



Február 28-án folytatódott a 
2014/2015-ös labdarúgó bajnokság 
tavaszi szezonja. A csapatok már éhesek 
voltak a játékra. Szerencsére az idei tél 
nem volt olyan hideg, így a felkészülés 
nagy részét szabadban lehetett végezni. 

A felnőtt csapat a negyedik helyről 
várta a folytatást. Tizenhárom mérkőzé-
sen hat győzelmet, három döntetlent és 
négy vereséget tudhatott a háta mögött. 
A mérkőzéseken harmincöt alkalommal 
találtak az ellenfél kapujába, míg az ő 
hálójuk tizennyolc alkalommal zörrent 
meg. Összesen huszonegy pontot gyűj-
töttek.

Mindjárt az első tavaszi mérkőzésen 
kemény ellenfelet kaptak, még pedig 
Lajosmizsét, akik a tabella második 
helyén tanyáztak. A hazaiak új, de 
korábban már a csapatnál játszó és 
edzőként is bemutatkozó György Csaba 
irányításával készültek a folytatásra. A 
kezdés nem is lehetett volna jobb, mert 
Bali Gábor már a 3. percben vezetést 
szerzett. Az egyenlítés öt perc eltelté-
vel jött, sőt a vezetést is megszerezte 
a Lajosmizse a 19. percben. Az első 
félidő vége előtt sikerült az egyenlítés 
a hazaiaknak, Hajagos Miklós talált 
a kapuba, így 2-2-vel vonultak öltö-
zőbe a csapatok.. Alig telt el néhány 
perc a második játékrészből a vendé-
gek ismét vezetést szereztek, sőt pár 
perccel később újabb találatot értek el. 
Ezt a terhet már nem bírták el a haza-

iak, nem tudtak további gólokat rúgni. 
Szerencsétlenségre a találkozó befeje-
zése előtt Ozsbáth Bence a kiállítás sor-
sára jutott. Nyárlőrinc-Lajosmizse 2-4 
(2-2). Ifjúsági eredmény: 0-4 (0-1).

A 15. fordulóban Kiskunfélegyházára 
a HTK II csapatához látogatott a csapat. 
Ez a találkozó is hasonlóan kezdődött, 
mint a Lajosmizse elleni. A 19. percben 
Torbán Csaba vette be az ellenfél háló-
ját és juttatta vezetéshez Nyárlőrincet. 
Alig telt el négy perc, Bali Gábor ket-
tőre növelte a gólok számát. Az első 
játékrész befejezésig nem változott az 
eredmény. Talán a szurkolók abban is 
reménykedtek, hogy akár három pontot 
is haza lehet vinni. Ezt az önbizalmat 
még fokozta az is, hogy a második 
félidő 52. percében ismét Bali Gábor 
volt eredményes. Ez már olyan szépnek 
tűnt, hogy lehetett azon gondolkodni, 
hogy ezt a mérkőzést biztosan nem 
veszíti el a csapat. Ez be is jött, de azért 
nagyon kevesen voksoltak volna arra, 
hogy a hazaiak kiegyenlítenek. Pedig az 
történt. Hat perc alatt három alkalom-
mal rezgett a nyárlőrinci háló. Szinte 
hihetetlen, de igaz. Az, hogy kik hibáz-
tak felesleges boncolgatni, a tényen úgy 
sem változtat. De jobb odafigyeléssel, 
koncentrációs készséggel, el lehetett 
volna kerülni a három bekapott gólt. 
Tanulni viszont lehet a találkozóból. 
Kiskunfélegyházi HTK II-Nyárlőrinc 
3-3 (2-2). A félegyházi csapatnak nem 

kellett ifjúsági csapatot indítani, mert a 
megyei I. osztályban játszó csapatában 
szerepelnek a fiatalok. 

A következő találkozón szintén egy 
kiskunfélegyházi csapat volt az ellen-
fél, még pedig a Vasutas. A játékosok 
minden bizonnyal fogadkoztak, hogy 
kiküszöbölik az elmúlt heti csorbát. 
Meg is tettek mindent annak érdekében, 
hogy kiengeszteljék a szurkolókat.  A 
forgatókönyv szinte ugyan az volt, mint 
az előző két mérkőzésen. Gyors gólok az 
elején. Ezúttal már a negyedik percben 
vezetést szereztek Farkas Márk révén. 
Hat perccel később Bera András volt 
eredményes, majd ismét Farkas Márk 
növelte az előnyt. A vendégek a 35. 
percben tudtak szépíteni. Megnyugtató 
volt az előny, így a csapat felszabadul-
tan tudott játszani a második játékrész-
ben is. Farkas Márk nagyon elevenében 
volt és harmadik gólját szerezte az 
57. percben. Négy perccel később Bali 
Gábor is a hálóba talált. György Csaba 
edző lehetőséget biztosított a fiatal Túri 
Istvánnak, aki Farkas Márkot váltotta. 
Góllal köszönte meg az edző bizalmát 
a 85. percben. A találkozó utolsó percé-
ben Bali Gábor volt még eredményes. 
Nem csak jó, de gólokban gazdag mér-
kőzésen sikerült legyőzni az ellenfelet. 
Nyárlőrinc-Kiskunfélegyházi Vasutas 
7-1 (3-1). Ifjúsági eredmény: 3-2.

A 17. fordulóban szabadnapos volt 
a csapat.
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Korai gólokat szerez a felnőtt csapat

Az elmúlt évben ez az összeállítású csapat sikereket ért a megyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban. A cél most 
is a minél jobb szereplés elérése.
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FELHÍVÁS
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

tiszakécskei tankerülete fenntartásában működő 
általános iskolákba történő beíratásra.

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő
általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2015. április 15-16. (szerda, csütörtök) 8:00 – 19:00 ,
2015. április 17. (péntek) 8:00 – 18:00 óráig.
Tanköteles -  azaz 2009. augusztus 31-ig született -  gyermekét a szülő kö-
teles a 
akóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a vá-
lasztott iskola
első évfolyamára beíratni.

A beíratás helye: Buzás János Általános Iskola, Igazgatói  iroda
    6032 Nyárlőrinc, Iskola u. 2-4.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükség van:
• szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványára, lakcímkártyájára
• a gyermek nevére kiállított lakcímkártyára
• iskolaérettségi igazolásra (óvodai szakvélemény, a Szakértői Bizottság 
szakértői véleménye
az iskolaérettségről, sajátos  nevelési igény megállapításáról)
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatára
• nyilatkozatra  „A szülői felügyeleti jog gyakorlásáról” 
• nyilatkozatra  „Az életvitelszerű tartózkodási helyről”
• nyilatkozatra  az „Erkölcstan / Hit –és erkölcstan választásról”

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  Tiszakécskei Tankerületének 
igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

Györgyiné dr. Koncz Judit
tankerületi Igazgató mb.
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Anyakönyvi hírek
Akiket nagyon vártunk: Zöldi-Kovács Gréta (anyja neve: 
Gulyás Ágnes), Juhász Alex (Gombai Anett), Drozdik 
Luca (Szabó Zsanett).
Akiket elveszítettünk: Forgó István (1931), Marosiné 
Földi Marianna (1976), Bene Lászlóné Csernák Sarolta 
(1935).

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

Megkímélt Reanult Megan 57 ezer km, gyári ál-
lapot, vonórúd, sérülésmentes. Irányár: 850.000,- 
Ft. Érd.: 06-30/433-35-32

Apró hirdetés

A Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kecskemé-
ti Járási Hivatal Kecskeméti 
Járási Állategészségügyi és 
Élelmiszer-ellenőrző Hivata-
la Kecskemét Járás közigaz-
gatási területén, valamint 
Tiszakécske Járás közigazga-
tási területén  2015. március 
28. napjától számított 21 na-
pig  ebzárlatot és legeltetési 
tilalmat rendelt el. Az ebzár-
lat alatt húsevő állatok össze-
vezetésével járó rendezvény 
nem tartható.

Indoklás: A Nemzeti Élel-

miszerlánc-biztonsági Hiva-
tal 02.3/313-1/2015. számú 
ügyiratában a rókák 2015. 
évi tavaszi, veszettség elleni, 
országos orális immunizálási 
kampányát rendelte el. Az ol-
tás első napja 2015. március 
28. befejezésének határideje 
2015. április 17. A R. 8. § 
(5) bekezdése szerint a vak-
cinázás kezdetétől számított 
huszonegy napig az érintett 
területeken az illetékes járá-
si főállatorvos ebzárlatot és 
legeltetési tilalmat köteles 
elrendelni.

EBZÁrLAt


