
Hirös Hét fesztiválon a településünk

Minden év augusztus végén 
rendezi meg az Aranyhomok 
Kistérségfejlesztési Egyesület a 
Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari 
Kiállítást és Vásárt a Hirős Hét kere-
tén belül. Ez a mostani már a XIX. 
volt.

Nyárlőrinc minden évben bemu-
tatkozik. Ezúttal Lakitelekkel közös 
standon mutatták be értékeiket. 
Szokás az is a Hirös Héten, hogy a 

települések polgármesterei bemutat-
ják falujukat, városukat. Kecskemét 
központjában felállított színpadon 
Pénzváltó István mondta el gondo-
latait. – A falusi ember ugyan olyan 
értékes embere ennek az országnak, 
mint bármelyik másik, hangsúlyozta 
Pénzváltó István. Ez meg is mutatko-
zik, mert a jövőbe vetett hitük töret-
len. Nyárlőrinc összkomfortos tele-
pülés, mert Kecskemétről negyed óra, 

húsz perc alatt meg lehet közelíteni. 
Az itt élő emberek dolgosak, megte-
remtettek mindent, amire szükségük 
van a csatornától a ledes közvilágí-
tásig. Ebben az évben eljutott odáig 
a település, hogy Nyárlőrincen nincs 
egyetlen sáros utca sem, valamennyi 
szilárdburkolatú. Ez is azt mutatja, 
hogy élni és létezni akarnak.

Folytatás a 4. oldalon.
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Módosították a rendeletet
A települési hulladékkal kapcsola-

tos kötelező helyi közszolgáltatásról és 
közterületek tisztántartásáról szóló ren-
deletét módosította az önkormányzat. 
Erre azért volt szükség, mert 2016. ja-
nuár 1-től a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatásban jelentős változások tör-
téntek. Június 30-ig módosítani kellett 
a közszolgáltatási szerződéseket. Ehhez 
csatlakozott az is, hogy a települési szi-
lárd hulladékszállítási közszolgáltatási 
szerződést is módosítani kellett.

Tíz évre kötötték a szerződést
A Telenor Magyarország Zrt. az át-

játszó toronyhoz bérel területet az ön-
kormányzattól. A szerződés időtartama 
lejárt. A Zrt. 10 vagy 15 éves időtar-
tamra szeretett volna szerződést kötni. 
Pénzváltó István javasolta a szerződés 
10 éves időtartamra történő meghosz-
szabbítását, valamint a bérleti díj 500 
ezer Ft/év összegben történő megállapí-
tását, mely összeg minden évben az inf-
láció mértékével emelkedne. A képvise-
lő-testület úgy döntött, hogy a Telenor 
Magyarország Zrt. és az önkormányzat 
közötti területbérleti szerződést 10 éves 
időtartamra, 2016. július 1-től - 2026. 
június 30-ig meghosszabbítja.

Építési telkek értékesítése
Korábbi ülésén már tárgyalta a testü-

let az építési telkek értékesítését, mivel 
több telekre is van érdeklődő. A Sugár 
utca felöli három telekre, a töltőállomás-
nál szintén három telekre van érdeklő-
dő, valamint a Május 1. utcai két telekre 
is. A határozatokban szerepel, hogy a 
telkeket 5 éven belül kell beépíteni. Vas 
Ildikó azt kérdezte, hogy mi történik a 
telken lévő mázsaházzal? Pénzváltó Ist-
ván válaszában elmondta, hogy Nagy 
Elek, aki szeretné megvásárolni a telket 
úgy nyilatkozott, hogy amíg nincs szán-
dékukban a telket beépíteni a mázsaház 
maradhat. Jelenleg a mázsaházat Gyenes 
Sándor üzemelteti, amennyiben bontás-
ra kerül a sor és tud helyet biztosítani 
a mázsának, továbbra is üzemeltethe-
ti. Túri István abban látta a problémát, 
hogy ha a mázsaház megszűnik, akkor 
a környéken nem lehet leadni hivatalo-
san se sertést, se marhát, se bárányt. A 

mázsának van egy hivatalosan bejegy-
zett száma, bárhová eltenni nem lehet. 
Korábban szó volt róla, hogy a mázsa-
ház átkerül a szennyvíztelep területére. 
A polgármester erre azt a választ adta, 
hogy amennyiben a mázsát sérülésmen-
tesen ki lehet bontani, Gyenes Sándor 
vállalja, hogy felállítja és működteti. 
Túri István hozzátette, hogy ebben az 
esetben az nem hiteles mázsa lesz, te-
hát az állatorvos nem fogja az eladónak 
kiadni a papírokat az állatokkal kapcso-
latban. A település első emberének az 
volt a véleménye, hogy nagyon kevés 
mozgás van a mázsaház körül, nem so-
kan használják. Vas Ildikó hozzátette, 
hogy leginkább húsvét környékén van 
nagyobb mozgás, amikor szállítják a 
birkákat. Tormási Zoltán véleménye 
szerint a problémák elkerülése érdeké-
ben a hatósági állatorvossal is egyeztet-
ni kell. Amennyiben ez nagyobb gondot 
nem jelent a szennyvíztelepen kell felál-
lítani a mázsát. Pénzváltó István szerint 
a mázsát úgy kell majd kiemelni, hogy 
egy másik helyre át lehessen tenni, és 
lehessen használni. Az előző testületi 
ülésen megszavazták azt, hogy abban az 
utcában kikerül a 7,5 tonnás korlátozó 
tábla, hogy ne tegyék tönkre az újonnan 
elkészített utat. Amennyiben szükséges 
a korlátozó tábla más helyekre is ki fog 
kerülni. Mindenképpen szeretne kialakí-
tani egy olyan telephelyet, ahol a kami-
onok, teherautók parkolhatnak, és nem 
kellene a községbe bejönniük. Túri Ist-
ván véleménye szerint a táblák kitételé-
vel óvatosan kell bánni, meg kell nézni, 
hogy hova kerüljenek ki. A polgármester 
szerint is figyelemmel kell lenni, hogy a 
nagyobb járművek is eljussanak például 
a benzinkúthoz, ezért nem ilyen jellegű 
korlátozásra gondolt. Azt szeretné elke-
rülni, hogy a lakosság által használt utak 
tönkremenjenek. 

Zayzon Jenőné jegyző szerint min-
denképpen kompromisszumos megol-
dást kell találni. Meg kell hallgatni a 
másik felet is, és együtt megtalálni a 
megoldást, mert a község útjait is meg 
kell védeni, de a nagyobb gépjárművek 
mozgását sem lehet teljesen korlátozni. 
Pénzváltó István azt javasolja a képvi-
selő-testületnek, hatalmazzák fel arra, 
hogy a korábbi testületi határozatokban 

megjelölt építési telkek testület által 
megállapított vételárával, a vevőként 
jelentkező személyekkel a szerződést 
– a jegyző ellenjegyzése mellett – kösse 
meg. Javasolta továbbá, hogy a képvi-
selő-testület a beépítési kötelezettséget 
ötéves időtartamban jelölje meg. A kép-
viselők elfogadták a javaslatot.

Bérbe adták a területet
a szövetkezetnek

A Nyárlőrinci Mezőgazdasági Szö-
vetkezet kérelemmel fordult az önkor-
mányzathoz, hogy az előző évekhez ha-
sonlóan bérbe venné az önkormányzat 
területét. Kérelmében szerepel, hogy a 
haszonbérletet 5 éves időtartamra sze-
retné megkötni. Az önkormányzat va-
gyonrendelete szerint meg lehet kötni a 
szerződést 5 éves időtartamra. Túri Ist-
ván nem támogatta az 5 éves időtarta-
mot, mert mennyiben a terület eladásra 
kerülne és a tsz. már legalább 3 éve bérli 
a területet, elővásárlási joga lenne. Tor-
mási Zoltán szintén nem támogatta az 5 
éves időtartamot. Egyrészt az előzőek-
ben elmondottak miatt, másrészt, mert 
a haszonbérben használt területet tudna 
felajánlani az önkormányzat egy esetle-
ges földcsere esetén. Pénzváltó István 
polgármester a fentiekre tekintettel az 
alábbi módosító indítványt terjesztette 
elő. Javasolta az önkormányzat tulajdo-
nában lévő 0141/45 hrsz-ú, 10,9434 ha 
nagyságú, szántó művelési ágú terület 
haszonbérbe adását a Nyárlőrinci Me-
zőgazdasági Szövetkezetnek. Javasolta, 
hogy a haszonbérleti díjat 2016. októ-
ber 1-től - 2017. szeptember 30-ig ter-
jedő időszakra 1.250 Ft/AK mértékben 
állapítsák meg. A képviselő-testület a 
javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Sportparkot szeretnének
megvalósítani

Sportpark kialakítására lehet kérelmet 
benyújtani. A sportpark gumiborítású 
lenne, melyen vascsövekből készült kon-
dicionáló eszközök lenének. Különböző 
méretekre lehet pályázni, a legkisebb 
40m2, a legnagyobb 150m2. A település 
nagyságából kifolyólag két sportparkra 
lehetne pályázatot benyújtani, mérettől 
függetlenül. A pályázat önerőt nem igé-
nyel, 100%os támogatottságú.

A testületi ülésről jelentjük
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Pénzváltó István szerint egy 150m2-
es sportpark a sportpálya baloldali sar-
kában, Túri Zsolték szomszédságában 
lehetne, a másik pedig a Béke parkban. 
Az utóbbi helyen akkor területrendezést 
kell tartani, mert meg vannak az előírá-
sok, hogy akadálymentesen megköze-
líthető, sík terület legyen. Szappanos 
Renáta azt kérdezte, hogy játszótérre 
van-e pályázati kiírás? Ha lenne, akkor 
a játszótér a Béke parkban kerülne kiala-
kításra? Pénzváltó István azt válaszolta, 
hogy nincs kiírás, és a közeljövőben 
nem is várható. Béke parkban semmi 
esetre sem lenne, mert jól látható, köz-
ponti helyen kell elhelyezni a játszóte-
ret, tehát valahol a falu központja körül 
kellene kialakítani. További kérésként 
merült fel Szappanos Renátától, hogy 
ha most játszótérre nincs lehetőség, ak-
kor pályázhat-e az önkormányzat két 
sportparkra. Túri István véleménye az 
volt, hogy amennyiben nem kerül pénz-
be, lehet kettőre is, de egyre mindenfé-
leképpen pályázzanak a sportpályánál. 
Tormási Zoltán hozzátette, ha lehetőség 
van két sportparkra pályázni, ne akadá-
lyozzák meg ennek a lehetőségét, csak 
a Béke parknál fel kell mérni a tulaj-
donviszonyokat. A testület úgy döntött, 

hogy egy 150m2 nagyságú sportpark 
kialakítására nyújtanak be pályázatot, 
amit a sportpálya területén fognak majd 
megvalósítani.

Problémák a külterületi utaknál
Az egyebek napirendi pont között 

Tormási Zoltán alpolgármester az utak-
kal kapcsolatban néhány problémára vi-
lágított rá. A Dózsa Gy. utca folytatásá-
ban elkészült útnak a szélét egy traktor 
már megrongálta. Valószínűleg a sok 
eső miatt, az út szélén 4-6 cm szélesség-
ben már lemosta a töltést. Véleménye 
szerint azt a részt egy méter szélesség-
ben kaviccsal vagy murvával meg kel-
lene tölteni, mert ha nem, folyamatosan 
le fogják tördelni az út szélét. A Csirke-
dűlőtől a Könyves-dűlőig az egész utat 
megtárcsázták. Beszélt Nyúl Gáspárral, 
hogy a gréderrel tegye rendbe az utat, 
hogy járható legyen. A másik probléma-
ként vetette fel, hogy a Nyárjasi-dűlőn 
most már motorral sem lehet elmenni, 
annyira behajlanak a fák az útra. Így a 
télnek nem lehet neki menni, ott szük-
ség van egy tisztításra. Kovács László 
erdésszel megbeszélte a problémát, aki 
a főnökeitől azt a választ kapta, hogy 
az út fenntartása az önkormányzat fel-

adata. Azon a részen a tanyasi lakosság 
nem fog tudni bejönni a téli időszak-
ban, mert egy estleges nagyobb havat a 
traktor nem tud majd eltolni a benyúló 
ágak miatt. Pénzváltó István válaszában 
elmondta, hogy már február óta várják 
a pályázati lehetőséget a földutak javí-
tásával kapcsolatban, de még mindig 
nincs kiírás. A legjobb megoldás az len-
ne - mint ahogyan Danics Miklóséknál 
is tették – hogy tövestől kihúzni a ki-
sebb fákat, sarjakat. Azon a részen na-
gyon jó minőségű utat tudtak csinálni, 
de ez pénz kérdése is. Az Emmaus-ház 
felé vezető úton is hasonló problémák 
voltak, melyet jeleztek, hogy a fák las-
san összeérnek, de sövényvágóval két 
nap alatt levágták az ágakat, ami iga-
zából csak ideiglenes megoldás. Még 
az is jó lenne, ha egy zúzógéppel két-
havonta, félévente az utak szélét 3-5 
méter szélességben lezúznánk, hogy a 
kijövő sarjakat visszaszorítsák. Ezek a 
munkálatok azonban nem kis összegbe 
kerülnek. Amennyiben hamarosan nem 
jelenik meg a pályázati kiírás, valami-
lyen megoldást keresni kell. Tormási 
Zoltán szerint a kritikus helyeken min-
denképpen meg kell oldani a problémát 
még a tél előtt. 

Új könyvek érkeztek a könyvtárba
A bánat íze – Jude Morgan
A csupaszín oroszlán – Harcos Bálint
A digitális nemzedék nevelése – Jim 
Taylor
A francia hadnagy szeretője – John 
Fowles
A hét törpe – Horgas Béla
A jégsárkány – George R. R. Martin
A parfüm titkos útjai – Cristina 
Caboni
A térkép titka – Jack Chabert
A Titoktündér – Beck Andrea
A vak zongorista – E. L. Doctorow
A vétkes – Cecelia Ahern
Alma és az elveszett álmok városa 
– Hertelendy Anna
Anna világa – Jostein Gaarder
Anyukák világa – Marta Gómez 
Mata - Carla Nazareth
Az ébredő Erő – Fentiman David
Bódog és Szomorilla – Kolozsi An-
géla

Bogyó és Babóca virágai – Bartos 
Erika
Carol – Patricia Highsmith
Egy lépés a boldogság – Agnés Ledig
Egy majdnem normális család – Mol-
nár T. Eszter
Én, Livia – Phyllis T. Smith
Goodbye, Piccadilly – Cynthia 
Harrod-Eagles
Ha lenne cirkuszom – Dr. Seuss
Hol van a vuki? – Katrina Pallant
Jelmezbál – Grecsó Krisztián
Kakapara – Simkó Anna
Kalapos macska - Dr. Seuss
Kicsi Mimi nagytesó lesz – Tamás 
Zsuzsa
Magyar népi építészet – Bede Béla
Marco és Mirkó kalandjai – Gianni 
Rodari
Megkarcolt élet –  Kate Bennett 
Mi és hol történt a világban? –  Gás-
pár Katalin

Minden, minden – Nicola Yoon
Nélküled – Leiner Laura
Nevem Pilgrim – Hayes Terry
Óriások útja – Marc Dugain
Örökké szeretlek – Robert Munsch
Párválasztó történetek 2. – Kiera Cass
Programozás gyerekeknek – Carol 
Vorderman
Rémálmok bazára – Stephen King
Sárkánycsalogató – Virág Emília
Saul útja – Váradi Júlia
Sorok között – Jodi 
Picoult - Samantha van Leer
Szerelem első tüsszentésre – Susie 
Morgenstern
Szívem és egyéb fekete lyukak 
– Jasmine Warga
Szofi bújócskázik – Harcos Bálint
Tizenegyes állomás – Emily St. John 
Mandel
Toplistás szerelem – Anne Eliot
Tünékeny lányok – Lauren Oliver 



4. oldal NyárlõriNci hírmoNdó

Folytatás az első oldalról.

A gyerekek tehetségesek és 
ügyesek, ami a jövőt fémjelzi. A 
nyárlőrinci fiatalok sokat sportol-
nak és ott jó eredményeket érnek 
el. Eldicsekedett azzal, hogy az el-
múlt tanévben a falusi iskolák kö-
zött Nyárlőrinc lett az országban 
a legjobb. Ez mutatja a tehetséget, 
de a szorgos munkát is. Ebben az 
évben is van már országos bajno-
kuk, Magyari Balázs, aki magas-
ugrásban bizonyult legjobbnak 
korosztályában. Az oktatás az 
óvodában és iskolában történik, 
szeptembertől pedig az óvoda 
berkein belül három évnél fiata-
labb gyerekek foglalkoztatására 
is indul egy csoport. A felnőttek 
dolgosak, és mindenki számára 
akad munkalehetőség. Sok zöld-
séget és gyümölcsöt termelnek a 
helyi gazdák. A településen min-
den adott ahhoz, hogy az emberek 
jól érezzék magukat. Azt is meg-
jegyezte a község első embere, 
hogy azok számára is van hely, 
akik unják a városi forgalmat, 
meg a sok autót, és minden olyan 
mást, ami a városi zsúfoltságból 
adódik. Nyárlőrinc mindenkinek 
tud helyet biztosítani. 

A Hirös Hét alkalmával min-
den település bemutatkozik vala-
milyen programmal. Nyárlőrinc 
itt is a falusi jelleget domborítot-
ta ki, mert a falusi jelleget a szó 
igazi értelmében szeretnék meg-
tartani. Éppen ezért a színpadon a 
település nyugdíjas énekkara mu-
tatkozott be, akik nyárlőrinci és 
Nyárlőrinc környéki népdalokat 
adtak elő. A műsor után a pavilon-
ban az érdeklődök megkóstolhat-
ták a helyi termékeket, így a ször-
pöket, borokat, gyümölcsöket.

Hirös Hét fesztiválon a településünk
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Új dajka és óvónők az óvodában
Hamarosan megkezdődik az óvo-

dában az új nevelési év. Az előző év-
hez képest több változás is történt az 
intézményben. Talán a legfontosabb 
az, hogy egy negyedik csoportszobát 
is kialakítottak, ahova a három éves-
nél fiatalobb gyerekek fognak járni a 
Csiga-biga csoportba. Ennek megfe-
lelőn egy dajkára és egy óvónőre volt 
szükség. Kovácsné Szekeres Szandra 
elment, helyére új óvónő érkezett. Ők 
hárman mutatkoznak be most az újsá-
gunk hasábjain.

Szekeres Helga vagyok, a Szivár-
vány Óvoda és Bölcsőde Nyárlőrinci 
Tagintézményének új dajkája. Közel 
húsz éve élek Nyárlőrincen. Két gyer-
mekem van (születési idő: 2004, 2007), 
születésük előtt a kereskedelemben 
dolgoztam. 2014. január 2-től a helyi 
általános iskolában közfoglalkoztatási 
program keretében alkalmaztak napi 8 
órában pedagógiai asszisztensként. Fel-
adatom volt a pedagógusok munkájá-
nak segítése az órákon, a gyógypedagó-
gus órai munkájának segítése, gyerekek 
felügyelete, ebédeltetése, Napköziben 
a tanulásban való segítés, a gyerekek 
orvoshoz kísérése. 2014.április 30-ig 
volt lehetősége az iskolának alkalmaz-
ni. 2015. november 13. óta az óvodá-
ban dolgozom közfoglalkoztatásban. 
Nagyon szeretek itt dolgozni, beillesz-
kedtem az óvoda mindennapjaiba se-
gítve az óvónők és a dajkák munkáját. 
Nagy izgalommal várom a szeptembert, 
örömmel tölt el, hogy mindennapjaim-
nak része lesz a gyerekekkel és a szü-
lőkkel való munka. 

Forgó Adrienn vagyok, a Kecske-
méti Tanítóképző Főiskolán végeztem, 
majd az Eötvös Iskola Buzás János 
Általános Iskolai Tagintézményében 
dolgoztam napközis nevelőként. A kö-
vetkező tanévet a Szivárvány Óvoda és 
Bölcsőde Nyárlőrinci Tagintézményé-
nek Nyuszi csoportjának óvónőjeként 
kezdem. Számomra az óvoda nem is-
meretlen, 6 hetes területi, és nyári gya-
korlatomat ebben az intézményben töl-
töttem el. Fontosnak tartom a szülőkkel 
való jó viszony megteremtését, amit he-
lyiként, a kis település adottságaiból ki-
folyólag már sikerült megvalósítanom. 
Az idei évben részt vettem az óvodában 

tartandó Mit? Miért? Hogyan? Kisgyer-
mekek testnevelés 2. című pedagógus-
továbbképzési programon, így közeleb-
bi kapcsolatba kerültem az ott dolgozó 
pedagógusokkal. Büszke vagyok arra 
a mérőeszközre, amit barátnőmmel a 
helyi Tudományos Diákköri Konferen-
ciára készítettünk (I. helyezést értünk 
el), majd azt az Országos Tudományos 
Diákköri Konferencián be is mutathat-
tunk, és II. helyezést értünk el vele. Ez 
a mérőeszköz az óvodások fejlettségi 
szintjét képes meghatározni öt kompe-
tencia területén. Elvégeztem a főisko-
lán egy dráma- és színházpedagógusi 
kiegészítő képzést, ami lehetőséget te-
remt számomra a gyermekek még ha-
tékonyabb, játékos fejlesztésére, akár 
SNI-s gyerekek nevelésében, tanításá-
ban is. Nagyon szeretem a gyerekekkel 
való foglalkozást, a nyári szünidőkben 
is gyakran vállaltam kisgyermek fel-
ügyeletet, szülők kérésére. Célom, hogy 
az elkövetkezendő éveket további gya-
korlati tapasztalatok megszerzésével, 
szaktudásom fejlesztésével tölthessem. 
Nagy szeretettel várom a már volt, illet-
ve az újonnan érkező gyermekeket!

Hajdu Anita vagyok, a Szivárvány 
Óvoda és Bölcsőde Nyárlőrinci Tag-
intézményének új óvó nénije. 2013 és 
2016 között a Kecskeméti Főiskola 
Tanítóképző Főiskolai Kar hallgatója 
voltam, ahol óvodapedagógus szakon 
szereztem jeles diplomámat. 2014-től 

kutató diákként a főiskolai Pedagógiai 
Kutatóműhely juniorkutató tagja vol-
tam. Kutatási területem az óvodáskorú 
állami gondoskodásban élő gyerme-
kek helyzetének feltérképezése volt. 
2015-től képességfejlesztő tutor hall-
gatóként sajátítottam el ismereteket. 
A kötelező óvodai gyakorlatok során 
számos tapasztalatot szereztem. Vegyes 
korosztályú csoportokban voltam, így 
találkozhattam a 3-7 éves gyermekek 
differenciált nevelésével, ezt a tervezé-
seim során mindig figyelembe vettem, 
de emellett megtanultam azt is, hogy 
homogén csoportban is eltérő ütemben 
fejlődhetnek a gyermekek. Fontosnak 
tartom, hogy minden gyermekhez és 
szülőhöz is megtaláljam a hozzá tartozó 
kulcsot, kialakuljon köztünk egy olyan 
kapcsolat, mely során bizalommal for-
dulnak hozzám, és jól érzik magukat a 
közelemben. Mivel az óvodai nevelés a 
családi nevelés kiegészítője, így elen-
gedhetetlen számomra a gyermek meg-
felelő nevelésének és fejlesztésének 
érdekében a szülővel való folyamatos 
konzultálás, a felmerülő problémák or-
voslási lehetőségeinek feltérképezése, a 
megfelelő kapcsolattartás. Nyitott va-
gyok minden olyan dolog megismeré-
sére, amire eddig nem volt lehetőségem.  
Izgatottan várom az évkezdést és bízom 
abban, hogy a Csiga-biga csoportba járó 
gyermekekkel és szüleikkel egy remek 
új korszak veszi majd kezdetét. 

Hajdu Anita, Forgó Adrienn, Szekeres Helga
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Rendhagyó program az óvoda előtti parkban
Játszótársam mond akarsz-e len-

ni? Ez volt a címe annak az augusz-
tus 23-i délutáni programnak, amit 
Szomjú Gabi szervezett, gyerekek-
nek, felnőtteknek egyaránt, az óvo-
da előtti parkban.

Az óvoda előtti park nagyon 
szép, kitűnő adottságokkal bír, de 
úgy éreztem, hogy nincs igazán 
kihasználva, mesélte, mikor arról 
faggattuk, hogyan és miért vágott 
bele ekkora nagy falatba. Ezért gon-
doltam, hogy régi álmomat fogom 
valóra váltani azzal, ha szervezek 
egy olyan programot, ami nem csak 
gyermekeknek, de a felnőtteknek 
is szól. Bábszínházat mindenkép-
pen szerettem volna megvalósítani, 
ahhoz kiegészítő programokként 
kézműves vagy alkotó tevékenysé-
get terveztem. Összegyűjtöttem azt, 
hogy mik és kik jöhetnek szóba. Így 
alakult ki az, hogy csigatésztát le-
het készíteni Erki Jánosné és Deák 
Elekné irányításával. A gyerekek 
nagyon örültek ennek, mert ilyet 
még nem láttak. Most ugyanis már 
legtöbb háznál nem saját maguk 
készítik az asszonyok a kifőzésre 
váró levesbe való tésztát, hanem 
a boltokban megveszik. A csiga-
tésztát természetesen hazavihette 
mindenki, amit a vasárnapi húsle-
vesbe be lehet főzni. Nagy sikere 
volt a gyöngyfűzésnek, amit Sánta 
Erika vezetett. Mandala festéssel 
is megismerkedhettek a gyerekek. 
Mandala jelentése: kör. A színezett 
mandalák hangulatossá teszik a 
környezetet, gyógyító erejük van. 
A színezés ritmusa ellazít, engedi 
gondolatainkat szárnyalni, vagy épp 
megnyugodni. Sikerélmény a gye-
rekeknek. Ez Hamar Brigitta veze-
tésével történt. Aranyszőrű bárányt 
Hajagos Adél készített a vállalkozó 
szellemű kicsikkel. Ehhez kapcsoló-
dott a bábjáték is, mert a mese címe 
is az Aranyszőrű bárány volt. Amíg 
a gyerekek játszottak az anyukák 
a családállításról beszélgethettek 
Lédeczi Judittal.
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 Több, mint három órám keresztül 
dolgozott, olyan nagy volt az érdek-
lődés a korongozás iránt. A TST Tánc 
és Aerobik Stúdió táncosa Darányi 
Dávid tánckoreográfiát mutatott be. 
Ő most mutatkozott be először tánc-
tudásával településünkön pedig ős is 
nyárlőrinci. Nagyon sok díjat kapott 
már koreográfiája és táncolása után. 
Eddig mi nem tudtunk róla, de most 
megmutathatta tudását. Azért, hogy 
ne éhezzen meg senki zsíros kenye-
ret osztottunk ki a jelenlévők között, 
ásványvízzel pedig olthatták szomju-
kat. Erről az iskola és az óvoda szü-
lői munkaközössége gondoskodott. 
Szokolai József mozigépész segítsé-
gével dobozokat festettünk ki és au-
tókká varázsoltuk. A gyerekek ebbe 
ültek bele, kezükbe pattogatott kuko-
ricát adtunk és onnan nézték végéig a 
retro mesefilmet. Golovics Ilona pa-
pírfonásra tanította a gyerekeket. Hor-
golással készített babafigurákat, ami 
szintén nagy érdeklődést váltott ki a 
felnőttek körében is. A legnagyobb 
sikert a bábelőadás aratta. Fülöp Jó-
zsef a Ciróka Bábszínház művésze, 
mesélte, játszotta el az Aranyszőrű 
bárányt, úgy, hogy közben improvi-
zált is. Mind a kicsik, mind pedig a 
felnőttek nevetve hallgatták előadá-
sát. 

Szomjú Gabi öt év „távollét” után 
került vissza Nyárlőrinc vérkeringé-
sébe. Az újbóli szervezése hatalmas 
sikert aratott. Több órán keresztül si-
került lekötni a gyerekek és a felnőt-
tek figyelmét programjaival. Amint 
azt elmondta, az ősszel lesz még egy 
másik programja és a falukarácsony 
megszervezésével is őt bízták meg. 
Ismerve Gabi kreativitást, szervező-
képességét, biztosak lehetünk abban, 
hogy mind a két program kiváló lesz.

Közben moldvai táncokat is le-
hetett táncolni, amit Bánföldi Ferenc 
vezetett. Ő gólyalábakat is készített, 
amivel gyakorolhattak azok, akik 
nem féltek attól, hogy elesnek. Sán-
ta Marci, Bánfödi Feri tanítványa, a 
korongozást mutatta be. Sokan fi-
gyelték hogyan dolgozik és többen ki 
is próbálták. Azt itt készült agyagból 
készült formákat is hazavihették a 
gyerekek.
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Madárbarát lett az óvoda

Nagy büszkeséggel vettük át az 
elismerő táblát, melyet a Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi Egyesü-
let küldött, mely szerint madárbarát 
lett az óvodánk. Kezdetektől igyek-
szünk az óvodásoknak példát állítani 
saját magatartásunkkal, hozzáállá-

sunkkal a környezet megóvásáért, 
természetvédelemért. Eddig is tettünk 
kicsi barátainkért, a madarakért, a téli 
madáretetéssel, itatók kihelyezésével. 
Cserébe gyönyörködhettünk bennük, 
megleshettük fészkelésüket, vadásza-
tukat. 

Szerencsések vagyunk, mert az 
óvoda minden dolgozója küldetésnek 
érzi a madarak védelmét, megfigye-
lését, mert az ovisok szülei partnerek 
ebben. A küldetés sikeréhez Turi Ist-
ván képviselő úr is hozzájárult, fel-
ajánlotta éves képviselői díját. Ebből 
finanszíroztuk a Madártani Egyesület 
éves tagdíját, vettünk madárodúkat, 
madáritatókat, pályáztunk az elismerő 
madárbarát óvoda címre. 

A mindennapi munka az etetők 
feltöltésénél, az itatók tisztántartá-
sánál nem munka, hanem kellemes 
időtöltés. Az addig ismeretlen ma-
dárka beazonosítása a madaras köny-
vek segítségével izgalmas feladat. 
Ebben nagy partnerek a gyerekek, 
sokat tudnak segíteni a megfigyelé-
seikkel. A lakott területek biológiai 
sokféleségének megőrzése mindenki 
feladata. 

Köszönjük a segítséget, szeretnénk 
az unokáinktól kölcsönkapott Földet a 
lehető legjobban megóvva visszaadni 
nekik!

Kiss Csilla

ÚjBól NóTAeST
Az előző évhez hasonlóan, a ko-

rábbi siker okán, hagyomány teremető 
célzattal idén megrendezésre került 
a cigányzenés Nótaest a Művelődési 
Házban. Mága Ernő és zenekara, a 
Száztagú Cigányzenekar tagjai ismét 
nagyszerű talpalávalót szolgáltattak 
az est résztvevőinek. 

A zenekar nem szűkölködött a ze-
nélésben, a változatos nótákban. A ki-
váló művészek órákon keresztül kitar-
tottak. Bárkinek elhúztak bármilyen 
nótát és kérésekben nem is volt hiány. 
Számtalan kiváló dallam csendült fel 
és a résztvevők hol kisebb csoportok-
ban, hol közösen, hol pedig egyedül 
énekelték az általuk kért, szeretett nó-
tákat.

A nóták mellett természetesen 
a vendégek nem maradtak éhen, se 
szomjan. Finomabbnál, finomabb bo-
rokat, üdítőket és hagyományos, há-

zias jellegű zsíros kenyereket kóstol-
hattak.

Az est folyamán a zenekar kiválóan 
megmutatta zenei tehetségét és az est 
vendégei pedig bizonyították az igényt 

a hasonló estékre mind aktivitásukkal, 
mind önfeledt mulatozásukkal. Biz-
ton állíthatjuk, hogy egy feledhetetlen 
élménnyel és jó hangulatban távozott 
mindenki az est végén. 



Június, július és augusztus fo-
lyamán az előző évekhez hason-
lóan a könyvtár változatos prog-
ramokkal várta a gyerekeket, 
fiatalokat, igyekezvén hasznos 
kikapcsolódási lehetőségeket biz-
tosítani a nyárra. 

Nagy hangsúlyt kaptak a me-
sefilm, rajzfilm és animációs film 
vetítések mindenekelőtt az óvo-
dáskorúaknak, de az nagyobbak 
számára is akadt választék bőven 
igény szerint. Az érdeklődök ren-
getegféle társasjátékot próbálhat-

tak ki, társasjáték foglalkozásokon 
vehettek részt. De akadt kézműves 
program, kézműves foglalkozás 
is a barkácsolás, kézműveskedés 
iránt érdeklődők számára, ahol kü-
lönféle karkötőket, dísztárgyakat 
készíthettek változatos módszerek-
kel. Emellett megmozgató progra-
mokban sem volt hiány egy percig 
sem, hisz pingpong, tollaslabda 
és egyéb labda, ügyességi játékok 
várták a fiatalokat egész nyár fo-
lyamán. De nem maradhatott el az 
óriásbuborék készítés és sok más, 
hasonló, egyedi kikapcsolódási le-
hetőség sem.

Természetesen a programok során 
fontos szerepet kapott a vidámság 
és a kreativitás, valamint a nyárhoz 
kapcsolódóan a színek. Reméljük 
minden fiatal és gyermek jól érez-
te magát a programokon és a tanév 
megkezdésével is aktívan fog járni a 
könyvtárba, IKSZT-be és a program-
jainkra.
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Nyári könyvtári gyermek, ifjúsági programok
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Nincs felvásárlási kedv a szőlő átvételére
Minden évben a szüret megkezdése 

előtt hegyközségi bejárást tart a Szent-
király-Lakitelek hegyközség vezetése 
a szőlősgazdákkal együtt. 

Amint az tudott, egy ideje a hegy-
községhez tartozik a két névadó tele-
pülésen kívül: Tiszakécske, Tiszaalpár 
és Nyárlőrinc is. Az összevonásra azért 
volt szükség, mert a településeken lévő 
szőlő területek nagysága lecsökkent, 
így önálló hegyközséget nem alkothat-
tak. Korábban a lakiteleki, tiszaalpári 
és a nyárlőrinci települések alkottak 
egy hegyközséget, de néhány évvel 
ezelőtt csatlakoztak a szentkirályihoz, 
amibe Tiszakécske is beletartozik. 

A szüret előtti bejárást augusztus 
22-én tartották. Valamennyi telepü-
lésről érkeztek termelők, hogy meg-
nézzék, milyen állapotban vannak 
az ültetvények. Természetesen jelen 
volt Papp Kálmán hegyközségi elnök 
és Gyurján János hegybíró is. Rajtuk 
kívül Stinner Ferenc a Tisza Menti 
Szőlőtermelők Szövetkezetének az 
elnöke, valamint Magyar László a 
DOMAX Kft. egyik tulajdonosa. A 
cég szőlő felvásárlással foglalkozik, 
a tulajdonosnak is van több hektárnyi 
ültetvénye. A kis csapat Szentkirályon 
találkozott, de a szakadó eső miatt 
úgy döntöttek, hogy először átmennek 
Nyárlőrincre, ott talán nem esik az eső. 
Szerencsére így is volt, ahol először 
Z. Kovács József kadarka ültetvényét 
tekintették meg. Ott először Gyurján 
János hívta fel a figyelmet a szőlő kár-
tevőire. Ki is osztott néhány csapdát a 
jelenlévők között. Ezt követően kék-
frankos ültetvényt néztek meg, szin-
tén Nyárlőrincen. Tiszaalpáron rajnai 
rizling és cserszegi fűszeres fajtákat 
tekintettek meg. Az utóbbi egy új te-
lepítésű, mindössze három éves szőlő 
volt. A két település után visszamentek 
Szentkirályra, ahol a generóza fajtáról 
kaptak tájékoztatást.

A beszélgetések során az derült 
ki, hogy nincs nagy felvásárlási kedv 
a szőlő iránt. Már gyakorlatilag szep-
tember elsején kezdődik a szüret, de 
árakkal még nem jöttek ki a kereske-
dők, és ez elbizonytalanítja a gazdá-
kat. A felröppent árakat túl alacsony-

nak tartják. Sajnos fagy, Nyárlőrincen 
jég is károsította az ültetvényeket. 
Gondot okozott a peronoszpóra és a 
lisztharmat is, az ellenük való védeke-
zés sokba került. Szó esett arról, hogy 
bizonyos szőlő fajtákra volna kereslet, 
de azt gyorsan kellene leszedni (kom-
bájnnal), mert hűtve kell, a kamionok-
ba elszállítani. A kombájnos szürete-
lésnél felmerült az, hogy három fajta 
minőségű fürt is található a tőkéken. 
Az első kötésből eredő már érik, van 
azonban olyan is, ami madárkás, és a 
másod virágzásból is vannak fürtök a 
tőkéken. Éppen ezért ez kombájnos 

szüretelésnél veszélyeztetheti a fokok 
alakulását. 

A terület bejáráson a gazdák két-
ségbeesésüknek adtak hangot, hogy 
még nincsenek árak, nem lehet tudni, 
hogy mennyit fizetnek a különböző 
fajtákért. Természetesen különböző 
összegek felmerültek, de azok mind 
kevesebbek voltak, mint amit a terme-
lők reméltek. Elhangzott az is, hogy 
bizonytalan helyzet nem igen volt, 
mint most. Ettől függetlenül mindenki 
bízik abban, hogy a felvásárlási árak 
megfelelőek lesznek és érdemes lesz 
eladni a szőlőt a felvásárlóknak.
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Két nagykülönbségű győzelem
Befejeződött a nyári szünet a 

megyei II. osztályú labdarúgó baj-
nokságban. Augusztus második hét-
végéjén elkezdődött a 2016/2017-es 
bajnokság. 

Szinte nincs olyan csapat és lab-
darúgó szurkoló, aki ne várná, ilyen-
kor nyáron, az új bajnokság kezdetét. 
Mindenki nagy várakozással tekint a 
mérkőzések elé, mert ismét meg lehet 
mutatni azt, hogy mit tud a csapat, mi-
lyen változások történtek a keretben. 
Persze fogadkozások mindig vannak 
és pozitív irányban, amit vagy be tud-
nak tartani a játékosok, vagy nem. A 
siker azonban nem csak a mérkőzé-
seken, hanem az edzéseken dől el. 
Aki ugyanis nem szerez megfelelő 
állóképességet az edzéseken, az nem 
tud úgy produkálni a mérkőzéseken. 
Eddig még csak két fordulót játszot-
tak le az új bajnokságban, de már volt 
néhány meglepetés a megyei II. osz-
tály Északi csoportjában. Az egyiket 
éppen Nyárlőrinc szolgáltatta a má-
sodik fordulóban, felnőtt és ifjúsági 
csapat révén.

Először azonban nézzük, hogy mi 
történt az első fordulóban. Idegenben, 
Tiszakécskén kezdett a csapat. A pá-
lya minőségére nem lehetett senkinek 
sem panasza, mert a megyében kevés 
olyan pálya van, ami olyan minősé-
gű, mint a tiszakécskeiek edzőpá-
lyája. Ilyen játéktéren öröm játszani. 
Ezzel bizonyára minden labdarúgó 
egyetért. A hazaiak már a 3. percben 
megszerezték a vezetést, amire csak 
a 20. percben érkezett válasz Bali 
Gábortól. Az első játékrészben nem 
esett több gól. A második félidőt is 
a vendéglátók kezdték jobban, a 65. 
percben ismét előnyhöz jutottak. 
Mindössze három perc volt hátra a 
találkozóból, mikor Torbán Csabának 
sikerült egyenlítenie. A játék hátralé-
vő időszakában már nem esett több 
találat. Azt, hogy mennyire feszült 
volt a légkör mutatja az is, hogy a ta-
lálkozó lefújása előtt György Csaba 
edzőt sárgalappal figyelmeztette a já-
tékvezető. Duna Aszfalt Tiszakécske 

II-Nyárlőrinc 2-2 (1-1). Mivel a 
tiszakécskei csapatnak az első csapata 
a megyei I. osztályban szerepel, ezért 
az ifjúsági csapatuk is abban az osz-
tályban játszik. A megyei II. osztályú 
csapatnak így nincs ifjúsági csapata.

A második fordulóban a Kis-
kunfélegyházi Vasutas érkezett 
Nyárlőrincre. A játékosok tudták, 
hogy csak a győzelem lehet az el-
fogadható eredmény a szerényebb 
képességű csapattal szemben. En-
nek megfelelően is játszottak. Azt 
azonban kevesen gondolták, hogy 
ilyen arányú győzelmet fognak arat-
ni. Az első félidő még viszonylag 
kiegyenlített játékot hozott, és csak 
3–2 arányban vezetett csapatunk. A 
második játékrészben azonban vál-
tozott a helyzet. Egymás után jöttek 
a gólok, és kilencig meg sem álltak 
a játékosok. A találatokból Torbán 
Csaba és Bera András hármat-hármat 
jegyzett, Bali Gábor kettőt, és Madari 
Zsolt is be tudta venni az ellenfél há-
lóját. A Vasutas a második félidőben 
nem tudott gólt szerezni így 9-2 lett 
a végeredmény. Ez a mérkőzés azt is 
bizonyította, hogy nem szabad meg-
állni győzelem esetén sem. Ha az el-
lenfél gyengébb és lehetőség nyílik 
arra, hogy lehet neki gólt rúgni, akkor 
meg kell tenni. Ez a játékosoknak és 
a szurkolóknak is örömöt szerez. 

Az ifjúsági mérkőzés eredmény 
mellett nem lehet szó nélkül elmenni. 
Ilyen arányú győzelmet ugyanis nem 
valószínű, hogy aratott a csapat, mi-
óta Nyárlőrincen labdarúgás létezik. 
Az igazsághoz hozzátartozik az is, 
hogy az ellenfél a tizenegy játékos 
helyett, csak kilenccel állt fel. Ment-
ségükre legyen mondva, nem törtek 
össze a nagy gólkülönbség miatt és 
végig játszották a találkozót. Mond-
hatjuk azt is, hogy nagyon sportsze-
rűek voltak. Tehették volna azt is, 
hogy lesérül néhány játékosuk, és 
akkor a játékvezetőnek félbe kellett 
volna szakítani a mérkőzést. Minden 
valószínűség szerint a versenybizott-
ság nem 22-0-as eredményt hagyott 
volna jóvá, hanem három, esetleg öt 
gólt írt volna Nyárlőrinc javára. Ettől 
függetlenül meg kell dicsérni a hazai 
játékosokat, mert kihasználták lehe-
tőségeiket, és nem álltak meg félúton. 
Tény és való ez az eredmény sokkol-
hatta az ellenfelet, de még egyszer le 
kell írni azt, hogy sportszerűen végig 
játszották a mérkőzést. A gólok kö-
zül Németh Norbert négyet, Bognár 
Ádám hármat, Horváth Balázs, Gom-
bai Péter, Nyúl Norbert, Tóth Tamás, 
Kormos Zsolt kettőt-kettőt, Golovics 
Tamás, Golovics Arnold, Kulcsár Ta-
más, Pénzes Gábor, Túri Zsolt egye-
egyet lőtt. 



12. oldal NyárlõriNci hírmoNdó

Anyakönyvi hírek
Akik házasságot kötöttek: Kiss Nikolett és Fekete 
Zsolt, Halasi Katalin és Urbán Imre.

Akiket nagyon vártunk: Szekeres Eszter (anyja 
neve: Hári Helga), Bartuszek Dorka (Gyulai Anna), 
Kovács Zsuzsanna (Fuzi Rozália), Cseh Natália 
(Florentina Szilvia).

Akiket elveszítettünk: Szappanos Géza László 
(1963), Simon Sándor József (1966), Krizsa Ferenc 
Istvánné Almási Eszter (1936). 

nyárlŐrinci HÍRMONDÓ
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának közéleti lapja

Megjelenik minden hónapban
Szerkesztő: Rimócziné Forgó Ildikó

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

* Külföldi kiránduláshoz kössön KÖBE utasbiz-
tosítást a Vasegyébben! Gyors ügyintézés! Keressen 
bennünket!

* Hajdú mosógép, üzemképes eladó. Érdeklődni: 
343-034-es telefonon.

Aprók

ViccEK
Az idős házaspár kimegy a telekre. A férj kint kapál éppen, 
amikor meglát az égen egy sárkányrepülőt. Erre gyorsan 
beszalad a házba, kihozza a puskáját és rálő. Az asszony 
ijedten:
- Béla mi történt, mit lőttél le?
Erre a férj:
- Hogy milyen állat volt ez azt nem tudom, de az embert 
már elengedte

* * *
Egy idős úr bemegy az optikushoz. Azt mondja a szakem-
ber:
- Jó napot! Magának 5 dioptriával erősebb szemüveg kell!
- Ez igen! Ránézésre ilyen pontosan látja?
- Nem, viszont a kirakaton keresztül tetszett bejönni.

* * *
Két rendőr teker felfelé az emelkedőn tandem biciklivel.
Ahogy felérnek a csúcsra, az amelyik elől ült, megszólal:
- Hű, de nehéz volt tekerni, hogy ide felérjünk.
Erre a másik:
- Hát még nekem milyen nehéz volt végig fékezni, hogy 
vissza ne guruljunk!

* * *
- Hogyan nevettethetsz meg egy szőke nőt kedd este?
- ???
- Mondasz neki egy jó viccet hétfő reggel.


