
Elballagtak a nyolcadikosok

Június 18.-án tartották az általános 
iskolában a ballagást. A hetedik osz-
tály gyönyörűen feldíszítette az 
egész iskolát a „nagy” napra. Fél 9 
környékére megtelt az iskola folyosója 
ballagó és ballagtató diákokkal. Az 
osztályfőnöki búcsúztatón a végzősök 
megköszönték a sok fáradalmat Fajka 
József osztályfőnöknek és Szenekné 
Édes Kornéli tanárnőnek. Ez után a 
családtagok átadhatták a virágokat, 
ajándékokat a gyerekeknek. Kilenc 

órakor elkezdődött a vonulás, amikor 
is a ballagó osztály még utoljára végig 
járta az összes osztálytermet, és búcsút 
vett a nyolc év emlékeitől. A műsor 
a tornacsarnokban került előadásra. A 
nagy meleg ellenére is hatalmas tömeg 
gyűlt össze. Ballagóink az elmúlásról 
szóló versekkel, dalokkal búcsúztak 
tanáraiktól, diáktársaiktól. Több diáknál 
is eltörött a mécses egy-egy kedves 
rokonuk láttán, esetleg pár szívhez szóló 
sor hallatán. Kedveskedtek szüleiknek, 

illetve tanáraiknak is virággal, tablókép-
pel, és apróbb ajándékokkal. Pénzváltó 
István polgármester mondta a búcsúzó 
beszédet, és ígéretét betartva hozott 
egy tükröt a lányöltözőbe. Megérte 
a rengeteg próba, hisz a bolondbal-
lagáshoz hasonlóan a ballagás is nagy-
obb zökkenők nélkül lezajlott. Búcsút 
vett tehát az iskola egy újabb osztá-
lyától, de szeptemberben érkezik az 
„utánpótlás”. 2008-2016 viszlát Buzás 
János Általános!             Zúbor Fanni
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Beszámoló a gyermekvédelmi és
gyermekjóléti feladatokról

Nyárlőrinc lakosainak száma 2320 fő. 
Ebből gyermek: 0-14 éves 341, fiatalko-
rú:15-18 éves 92, 19-60 éves: 1359 éves, 
hatvan év feletti: 528. Az állandó népes-
ség adatai alapján a település lakóinak 
száma 2013-ig folyamatosan csökkent. A 
csökkenés 2014-ben megállt, és emelkedő 
tendenciát mutatott 2015-ben. Az állandó 
népesség adatainak növekedése következ-
tében a gyermek és fiatalkorúak száma is 
emelkedett. 2015-ben született gyermekek 
száma 25 fő volt (2012-ben: 17, 2013-ban: 
29, 2014-ben:14 újszülött). 

A segélyezési rendszer 2015. évben je-
lentősen átalakult. 2015. március 1. napjá-
tól települési támogatás került bevezetés-
re. A támogatásban 21 család 45 gyermeke 
részesült 227.000 Ft összegben. 2014. de-
cember 31-én 81 fő jogosult a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre. 2015. év 
folyamán lejárt a gyermekvédelmi ked-
vezménye 81 főnek, és 78 fő adott be új 
kérelmet. A beadott kérelmek alapján 
2015. december 31-én 75 fő jogosult rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményre. 
Településünkön a 2015. december 31-én 
nyilvántartott 75 rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben részesülő gyermek 
közül 23 fő hátrányos helyzetű, és 14 fő 
halmozottan hátrányos helyzetű volt. Nőtt 
az étkeztetési kedvezmény igénybevevők 
száma (2013-ban összesen 153 fő, 2014-
ben 138 fő, 2015. évben 162 fő részesült 
étkeztetési kedvezményben). Ezzel párhu-
zamosan az étkezési kedvezményre fordí-
tott összeg is emelkedett. 

Nyárlőrinc területén az alapellátás ke-
retében végzett gyermekjóléti és gyermek-
védelmi szolgáltató tevékenység biztosítá-
sa Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Szociális és Gyermekjóléti Önkormányza-
ti Társulás keretében történik. Az ellátott 
családok száma: 24, az ellátott gyermekek 
száma: 85 fő. 2015-ben az ellátott csalá-
dok száma: 24, az ellátott gyermekek szá-
ma: 85 fő. Gondozásban lévő gyermekek 
közül 2 fő hátrányos helyzetű, 18 fő pe-
dig halmozottan hátrányos helyzetű volt. 
2015-ben 20 új gondozási eset keletkezett, 
a kapcsolatfelvételt egy esetben a szülő, 
egy esetben a gyermekjóléti szolgálat, hat 
esetben a gyámhatóság, tizenkét esetben 
pedig a jelzőrendszer kezdeményezte. 

Az elmúlt évben egy esetben súlyos 
gyermekvédelmi intézkedésre is sor ke-

rült. Egy csecsemőt kellett a családjából 
kiemelni, mivel a szülők gondatlansá-
ga miatt a gyermek súlyos kiszáradásos 
állapotba került. A család már a gyer-
mek születése előtt is kapcsolatba került 
a gyermekjóléti szolgálattal. A szülők 
megkapták az esélyt, és emellett a kellő 
segítséget a gyermeknevelésre való felké-
szüléshez, azonban mégsem voltak kellő 
módon felkészülve a gyermek érkezésére. 

A segítő tevékenységek közül a legna-
gyobb számot továbbra is a családlátogatá-
sok száma jelenti. A lakhatási körülmények 
nyomon követésével, a család lakóhelyén 
történő beszélgetésekkel pontosabb infor-
mációk, megfigyelések szerezhetők be az 
ügyfelekről. 2015. évben hat alkalommal 
került sor a családgondozó által szervezett 
adományok (ruhanemű, cipő) szétosztásá-
ra ruhabörze keretében. A hat alkalomból 
kétszer a katolikus egyházzal közösen tör-
tént az adományok szétosztása. Az igény-
bevevők általi pozitív visszajelzések miatt 
ezt az együttműködést igyekszik a szolgá-
lat fenntartani, és az ilyen alkalmak szá-
mát növelni. A ruha, és cipőadományok-
ból összesen 83 fő, a közös alkalmakkor 
pedig 32 fő részesült adományban. Az 
előző évek szokásai szerint a védőnő és a 
családgondozó közösen végezte a család-
látogatásokat, különös tekintettel a véde-
lembe vett kiskorúak esetében. 2015-ben 
kilenc alkalommal 85 érintett személyt 
keresett fel közösen a védőnő és a csa-
ládgondozó. A településen működő civil 
szervezet az Egészséges Ifjúságért Alapít-
vány, közreműködik a gyerekek és fiatal-
korúak hasznos szabadidős programjainak 
megszervezésében, valamint az Idősekért 
és Rászorulókért Alapítvány, amely szoci-
ális támogatást nyújthat a rászoruló gyer-
mekek és családjaik részére. 

Horváthné Dékány Judit gyermek-
védelmi felelős azzal egészítette ki a be-
számolóját, hogy 2016-tól megváltozott 
a gyermekvédelemi törvény. 2016. január 
1-től a gyermekvédelmi felelős a család-
ból kiemelt és védelembe vett gyerme-
kekkel nem foglalkozhat. A gyermekjóléti 
központból esetmenedzsereket neveztek 
ki, akik segíteni fogják a gyermekjóléti 
felelős munkáját. Nyárlőrinc három eset-
menedzsert kapott, akik szerdai napokon 
járnak ki, ahol közös fogadóórát tartanak 
és családlátogatásra is együtt mennek ki. 
A törvényben szerepel, hogy évi hat szak-
maközi megbeszélést kell tartatni, mely 
azt jelenti, hogy az óvoda, iskola, védőnő, 

tanyagondnok, a gyámügyes és a három 
esetmenedzser tájékoztatja egymást az 
eseményekről, változásokról. További vál-
tozás még, hogy napi szinten kell a jelen-
téseket elküldeni számítógépen keresztül. 
A program kezelésének megtanulása most 
van folyamatban. Ismét lehetőség van a 
nehéz szociális helyzetben lévő energia-
fogyasztók áramszámlájával kapcsolatos 
segítségnyújtásra a Máltai Szeretetszolgá-
laton keresztül. A jövőben szeretné létre-
hozni a csoportfoglalkozásokat, mely nem 
lesz könnyű feladat, mert nagyobb város-
okban sem túl sikeresek az ilyen jellegű 
próbálkozások. 

Négy csoport lesz az óvodában
A gyermeklétszám emelkedése miatt 

felvetődött, hogy az óvodában a negyedik 
óvodai csoportot is el kellene indítani. A 
mostani három csoport megmaradása ese-
tén egy csoportba 30 gyermek kerülne és 
még így is el kellene utasítani négy kis-
gyermek felvételét. A negyedik csoport-
szoba rendelkezésre áll az intézményben, 
szakember megvizsgálta és alkalmasnak 
találta a gyermekek fogadására. Éppen 
ezért Pénzváltó István polgármester ja-
vasolta az óvodában a negyedik csoport 
elindítását. Tormási Zoltán alpolgármes-
ter egyetértett a javaslattal. Turi István 
azt kérdezte, hogy a csoporthoz tartozó 
óvodai állást pályázat útján kell-e betölte-
ni? Almási Barbara óvodavezető azt vála-
szolta, hogy igen, az álláshelyre pályázni 
kell. Hozzátette még, hogy azt szeretné, 
ha az állást helyben lakó személlyel lehet-
ne betölteni. Hajagos Antal azt mondta, 
hogy abban az esetben, ha egy gyermek 
nem egynek számít, akkor az a létszámot 
nagyon megnöveli, tehát mindenkép-
pen szükséges a négy csoport elindítása. 
Almási Barbara elmondta még, hogy az 
elkövetkezendő nevelési évben már eleve 
94 létszámmal számolnak. A szakértői bi-
zottság véleménye alapján az a gyermek, 
aki három főnek számít, több törődést és 
odafigyelést igényel, mint a többiek, sőt 
még esetleg a hely igénye is nagyobb. 
Ezek a gyerekek sajátos nevelést igényel-
nek, spektrum zavaros, autista gyerekek. A 
képviselő-testület egyetértett azzal, hogy 
az óvodában a negyedik csoport beindul-
jon. Kezdeményezték a társulásnál az ala-
pító okirat ezzel kapcsolatos módosítását, 
valamint a normatíva megigénylését két 
óvónő és egy dajka részére.

A testületi ülésről jelentjük
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Továbbra is vállalná az óvoda vezetését

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 
Nyárlőrinci tagintézménye jelenlegi ve-
zetőjének, Almási Barbarának a megbíza-
tása lejár. A GYES-ről visszatérő korábbi 
óvodavezető, Hajagosné Csernák Gizella 
jelezte, hogy az óvodavezetői feladatot 
nem kívánja ellátni. Almási Barbara a je-
lenlegi tagintézmény vezető a feladatok 
ellátását továbbra is vállalná. A nemzeti 
köznevelésről szóló törvény ezzel kap-
csolatban a következőképpen rendelkezik. 
„Az intézményvezető kiválasztása – ha e 
törvény másképp nem rendelkezik – nyil-
vános pályázat útján történik. A pályázat 
mellőzhető, ha az intézményvezető ismé-
telt megbízásával a fenntartó és a neve-
lőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, 
továbbá az intézményvezető harmadik 
és további megbízási ciklusát megelőző-
en a pályázat kiírása kötelező.” A fentiek 
alapján lehetőség van arra, hogy pályázati 
kiírás nélkül, a tagintézmény vezetői ál-
lás Almási Barbarával betölthető legyen. 
Zayzon Jenőné jegyző arról tájékoztatta a 
képviselő-testületet, hogy zárt ülésen kell 
tárgyalni az érintett kérésére a kinevezést, 
vezetői megbízást illetve állásfoglalást 
igénylő személyi ügy tárgyalását. Almási 
Barbara azonban nem kért zárt ülést. Túri 
István véleménye szerint az óvodave-
zető nagyon jól látta el az eddigi felada-
tát. Azt kérte, ha van rá lehetőség, akkor 
mellőzzék a pályázat kiírását. A képvise-
lő-testület úgy döntött, hogy javasolja a 
Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjólé-
ti Társulásnak, hogy a jelenlegi tagintéz-
mény vezetőt Almási Barbarát bízza meg 
a következő öt éves ciklusra az tagintéz-
mény vezetői feladatok ellátásával. 

Megbízták a műszaki ellenőrt

A képviselő-testület a Bem utca, Sugár 
utca, Vadvirág utca, Dózsa Gy. utca, Liget 
utca és Rákóczi utca burkolat felújításá-
val, valamint az Iskola utcában (a Dózsa 
Gy. és Rákóczi utca között) járdaépítéssel 
kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok 
elvégzésével Szölgyén Pétert bízza meg 
bruttó 762.000,- Ft összegért. 

Kifizetik az elmúlt évi tartozást

A Tisza-menti társulás jelezte, hogy el-
készült a társulás 2015. évi zárszámadása. 
Nyárlőrinc önkormányzatnak 1.314.679- 
Ft tartozása keletkezett a 2015-ös évre 
vonatkozóan. A tartozást természetesen az 
önkormányzat kifizeti a társulás részére, 
kivéve azt a vélelmezett 26.083 e/Ft tar-
tozást, melyről az elmúlt évben szó volt, 
és amit az önkormányzat nem ismert el. 
Az önkormányzat havonta meghatározott 
összeget fizet a társulásnak, de miután 
volt a 2014-es évről pénzmaradvány, egy 
ideig nem fizették a társulás felé. Most a 
zárszámadásnál összegződtek a kiadások 
és bevételek, innen adódik a tartozás ösz-
szege. A képviselő-testület a társulás zár-
számadását és az önkormányzat 2015. 
évre vonatkozó tartozását elismerte.

Tűzcsapot alakítanak ki

Varga János és felesége a zártkertben 
vásárolt ingatlanjukra, mely gazdasági 
épület, fennmaradási engedélyt kértek. 
Az engedély kiadása kapcsán hiánypótlási 
felhívást kaptak, miszerint a helyszínraj-
zon meg kell jelölni az oltóvizet biztosító 
tűzcsapot. A zártkertnek azon a részén tűz-
csap nem található. Varga János és felesé-
ge kérelemmel fordult az önkormányzat-

hoz tűzcsap létesítésének kialakításában. 
A Bácsvíz Zrt. tiszakécskei üzemmérnök-
ségével történt egyeztetés után árajánlatot 
adtak a tűzcsap kialakítására, mely bruttó 
578.228,- Ft. Az összeget az általános tar-
talék terhére biztosítaná az önkormány-
zat. 

Táblák balesetveszélyes helyeken

Hajagos Antal jelezte, hogy a Rákóczi 
utca Árpád utca kereszteződésébe ki kelle-
ne helyezni táblát, mert balesetveszélyes, 
valamint  az Arany J. utca kereszteződé-
sében lévő táblát szinte teljesen eltakarja 
egy faág mely balesetveszélyes. Pénzváltó 
István válaszában elmondta, hogy a táb-
lák már megvannak, kihelyezésre kerül-
nek, nem csak az Árpád utca, hanem az 
Alkotmány utca kereszteződésénél is. 
Korábban már volt arról szó, hogy a Rá-
kóczi utca elkészültével egyeztetnek a 
Volánnal, a buszjáratokkal kapcsolatban. 
Azt szeretnénk, ha a busz a Rákóczi ut-
cán végig menne az Árpád utcáig – ahol új 
megállót is szeretnénk létesíteni – majd a 
Dózsa Gy. utcán térne vissza a községháza 
megállóhoz. Túri István szerint ez a meg-
oldás biztosan nagy segítség lenne a falu 
túloldalán élők részére. Tormási Zoltán 
véleménye szerint az iskola előtt a Dózsa 
Gy. utcán elhelyezett bukkanó akadályt 
fog jelenteni, mivel korábban is ez volt a 
probléma. Hajagos Antal még hozzátette, 
hogy amennyiben a buszjárat a falu túlsó 
végéig elmegy, az menetidőben is többet 
fog jelenteni. Pénzvált István hozzáfűzte, 
hogy a és a menetidő meghosszabbodása 
ellenére is meg kell próbálni az egyezte-
tést a Volán társasággal. Felveszi velük 
a kapcsolatot a buszjárat módosításával 
kapcsolatban.

Május végén a szokásokhoz hűen újból az ifjúság tiszto-
gatta a falu köztereit.  A szemétszedési akcióban, melyet 
az IKSZT szervezett, a fiatalok a szükséges kesztyűkkel, 
zsákokkal és elengedhetetlen jókedvvel felszerelkezve 
vágtak neki a falu megtisztításának. 

A szemét összegyűjtését a község főbb útjai és neveze-
tességei körül zajlott, de a parkok és a focipálya környéke 
is megtisztult. A szemétszedés a templomromnál zárult. 
Az akció végére több zsáknyi szemét gyűlt össze, amely 
révén Nyárlőrinc tovább szépült és a fiatalok együtt tehet-
tek környezetükért, a természetért. Reméljük, hogy min-
denki oda fog figyelni községünk közterületeinek tiszta-
ságára a továbbiakba, hogy a fiatalok munkája ne legyen 
hiábavaló!

Szemetet szedtek a fiatalok
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Az intézmény udvarán tartotta bal-
lagását az óvoda. A nagy csoportosok 
azonban nem a hagyományos módon 
búcsúztak el társaiktól és az óvó nénik-
től.

A fehér blúz és ing helyett egysége-
sen kék pólóba öltöztek a nagycsoporto-
sok az óvó nénikkel együtt. A mellükön 
azonban ott volt a jelük. Az udvaron 
felállított kis színpadra álltak fel, ahol 
versekkel búcsúztak el az óvodától. 
Valamennyi nagycsoportos kapott egy 
olyan fotót, amit akkor készítettek róla, 
amikor átlépte az intézmény kapuját. 
Most szőlővesszővel bekeretezve ve-
hették át. Egy kis dobozkát is kaptak a 
szülőktől, amibe olyan dolgokat tettek, 
amivel emlékeznek az óvodában töltött 
évekre. A szülők természetesen megkö-
szönték mindenkinek, akik foglalkoztak 
gyermekeikkel, hogy oktatták, nevelték 
őket. Mindenki kapott valamilyen aján-
dékot. 

Azok a kis művészpalánták, akiket 

Mohácsin Gézáné, Ágota óvó néni ta-
nított, megmutathatták rajzaikat, fest-
ményeiket. És azok is ajándékot kaptak, 
akik a Nyárlőrinci Hírmondó puzzle 

játékát jól megfejtették. Az ünnepég 
végén minden nagycsoportos egy fehér 
léggömböt vehetett a kezébe, amit fel-
ereszthetett a magasba.

Elbúcsúztak a nagycsoportosok az óvodától

Több száz puszit osztottak ki a nyol-
cadik osztályos diákok bolondballagá-
suk alkalmával tanároknak, diákoknak, 
szülőknek egyaránt. Előtte azonban jó 
vastagon kifestették rúzzsal magukat, 
legfőképpen a szájukat, hogy legyen 
nyoma is a puszinak. 

A hagyományokhoz híven a 2015-
2016-os tanítási év utolsó napján bo-
londballagást tartottak a Buzás János 
Általános Iskola nyolcadik osztályos 
tanulói. Mindössze csak egy diák hiány-
zott a végzős osztályból. A tanulók kü-
lönböző szakadt ruhákba öltöztek, több 
fiú lány ruhát öltött magára. Felsze-
relkeztek különböző színű (piros, lila, 
rózsaszín, barna stb.) rúzsokkal, hogy 
kifessék magukat. Minden valószínűség 
szerint ez volt az a nap, amikor a leg-
több rúzst használták fel a településen. 
Kellett is, mert különböző figurákat raj-
zoltak magukra, legfőképpen a szájukra. 
Ez nem volt véletlen, mert végigjárták 
az osztályokat és valamennyi diáknak 
nyomtak egy puszit az arcára. Közben 
persze folyamatosan rúzsozták a szá-
jukat. Persze akadtak olyan kisdiákok, 
akik menekültek a puszi elől, míg má-
sok arcán sorakoztak az ajkak nyomai. 

Nem maradtak ki a puszi osztásból a 
tanárok, technikai dolgozók, és a jelen-
lévő szülők, de még a fotósok sem. 

Ezt követen a tormaterembe vonult 
az egész iskola, ahol a nyolcadikosok 
vidám műsorral szórakoztatták diáktár-
saikat. A fiúk a lányokat, a lányok pedig 
a fiúkat parodizálták, de a végén helyre-
állt a rend. Szokás az, hogy a végzősök 
egy táncot tanítanak a hetedik osztá-

lyosoknak. Természetesen nem bonyo-
lultat, olyat, amit könnyen meg lehet 
tanulni. A táncba később az iskola va-
lamennyi diákja bekapcsolódott és né-
hány tanárt is rá tudtak venni arra, hogy 
megmozgassák lábaikat. A nyolcadiko-
sok köszönetet mondtak Szenekné Édes 
Kornélia tanárnőnek, aki sokat segített 
nekik abban, hogy a bolondballagásuk 
jól sikerüljön.

Puszit osztottak a bolondballagáson
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A Nyuszi csoportosok nyerték a családi versenyt

Családi napot tartottak a nevelési év 
befejeztével az óvodában. A gyerekek 
különböző vetélkedőkön vehettek részt 
a szüleikkel együtt. 

Nem ez az első eset, hogy az óvoda 
családi napot szervez a nevelési év befe-
jeztével, az óvoda udvarán. A szép szám-
mal megjelent szülőket és természetesen 
a gyerekeket, Almási Barbara tagóvoda 
vezető köszöntötte. Elmondta, hogy az 
elmúlt évekről több fotót is készítettek, 
amit kiállítás keretében lehetett megte-
kinteni. A vállalkozó kedvű gyerekek 
interaktív doboláson vehettek részt. A 
versenyszámok megkezdése előtt min-
denki fogyaszthatott szendvicset, zsíros 
kenyeret, ihatott szörpöt. Szükség is 
volt az erőre, a feladatok teljesítéséhez. 
A három csoportba: Katica, Maci, Nyu-

szi járó gyerekek és szüleik egymás el-
len versenyeztek. A változatos feladato-
kat mindenki teljes odaadással végezte. 
A szülő talicskában tolta csemetéjét, a 
pokrócban való gyermekcipelés, vagy a 
merőkanálban szállított víz, amikor is a 
szülő, vagy nagyobb testvér ölében vitte 
az óvodást, mind hatalmas siker arattak. 
Persze a buzdítás sem maradt el. Főleg a 
szülők próbálták még hatékonyabb tel-
jesítésre ösztönözni csapattársaikat. A 
vetélkedést, a tavalyi évhez hasonlóan, 
ezúttal is Nyuszi csoportosok nyerték. 
Viszont osztott második hely született a 
Katica és a Maci csoportosok között. A 
verseny után mindenki elfogyaszthatta a 
Tóth István által készített babgulyást.
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Gyermeknap az iskolában

A tanítás nélküli nap mindig ked-
ves a diákoknak. Az év végén még 
egy gyermeknapot is beiktattak az 
iskolában, hogy könnyebben ehessen 
elviselni az utolsó előtti napot. 

Az időjárás ugyan nem kedvezett 
a programoknak, mert esett az eső. 
Előtte azonban még ki tudták hasz-
nálni a hatalmas trambulint, amit az 
iskola udvarán állítottak fel. Akadtak 
olyanok, akik hihetetlennek mutat-
ványt vittek véghez, természetesen 
biztonsági kötél volt rajtuk, így nem 

tudtak leesni. Az biztos, hogy ezt na-
gyon szerették a gyerekek, és sajnál-
ták azt, hogy az eső miatt be kellett 
fejezni az ugrálást. 

Az osztályokban különböző prog-
ramok várták a diákokat. Népszerűek 
voltak a különböző videó játékok. A 
lányok főleg olyat próbáltak, amire 
táncolni is lehetett, a fiúk pedig célba 
lövőst részesítették előnybe. Az igazi 
öröm azonban a fagyis bácsinak szólt, 
aki több fajta fagylaltot hozott a tanu-
lóknak. Hamar sorbaállás alakult ki, 

mert senki sem akarta kihagyni a nya-
logatós édességet. Mindenki két gom-
bócot kérhetett, amiért nem kellett 
fizetni, mert azt a szülői munkaközös-
ség felvállalta. A nap végül is a rossz 
idő esetére jól zárult, főleg azért, mert 
már nem kellett tanulni.

Tanulást és hasznos szórakozást segítő weboldalak
Május végén a 3. osztályos álta-

lános iskolások egy egyedi számítás-
technikai előadáson vehettek részt, 
ahol a számukra hasznos, különle-
ges, tanulást segítő weboldalakkal 
ismerkedhettek meg. A sokféle web-
lap egy interaktív vetítés és egy eh-
hez párosuló internetes bemutatóval 
került megjelenítésre.

Számos tanulást segítő oldal mel-
lett a környezetvédelemmel, vagy a 
könyvtárhoz méltóan a könyvekkel, 
az olvasással kapcsolatos weblap is 
a terítékre került. Emellett a számuk-
ra kitalált, fejlesztett kulturális olda-
lakat is megismerték, vagy éppen a 
háziállatokkal kapcsolatos internetes 
oldalakat. De a fejlesztő játékokat 

tartalmazó ajánlások sem maradtak 
ki.

Reméljük minél többet fognak 
böngészni a gyerekek közülük, ha 

már az internet elé ülnek bármikor is 
és megkönnyíti a tanulásukat, illetve 
hasznos módon tölthetik az idejüket 
az internet világában.
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Az elsőáldozás a katolikus em-
berek életében egy jelentős állo-
más, mivel ez a második szentség 
a keresztség felvétele után. Kezde-
te egy életre kiható folyamatnak. 

Nyárlőrincen tizenöt kisgyermek 
érkezett el ehhez az eseményhez és 
vette magához életében először az 
Oltáriszentséget 2016. június 12-én 
az ünnepélyes elsőáldozási szent-

misén. Számukra ez a nagy nap tu-
lajdonképpen háromévi előkészület 
után érkezett el. Sőt, sokan közülük 
már az óvodában is jártak hittanra, 
és ismerkedtek a katolikus hit alap-
jaival. Most, harmadikos korukban 
pedig kimondottan erre a fontos al-
kalomra készítette fel őket hittanta-
náruk, Golovicsné Oláh Ágota. 

A gyerekek példás komolysággal 
készültek lelkiekben, elméletben és 
gyakorlatban egyaránt. Nemcsak a 
kötelező iskolai hittanórákon vettek 
részt, hanem szorgalmasan jártak 
a péntek délutáni plébániás foglal-
kozásokra, vasárnaponként pedig 
a szentmiséken adtak számot tudá-
sukról Ágoston atyának. Az ünnepi 
szentmisén a szülők is áldást kértek 
gyermekeikre, majd az ünnepség 
után a plébánián kakaóval, kaláccsal 
és süteménnyel vendégelték meg az 
elsőáldozókat, szüleiket és testvére-
iket.

A képen szereplők balról jobbra: 
Varga Szabolcs, Szeles Luca, Kása 
Mónika, Polyák Gergely, Bognár 
Előd, Horváth Réka, Szitás Ármin, 
Nyúl Anna Lili, Börönte Péter, Po-
lyák Martin, Varga Bernadett, Var-
ga Zoltán, Balog Zsombor, Pádár 
Zétény, Rimóczi Lili, Középen: 
Ágoston atya

Tizenöt elsőáldozó kisgyerek

Bács-Kiskun Megyei Kormány-
hivatal Népegészségügyi Szakigaz-
gatási Szervétől Markó Zoltánné ér-
kezett június elején IKSZT-be, hogy 
az általános iskola negyedik osztá-
lyos gyerekeinek tartson előadást az 
egészséges táplálkozásról.

A bemutatkozás után egy rajz-
filmet tekinthettek meg a gyerekek, 
mely szórakoztató formában mutat-
ta be, hogy hogyan lehet elérni az 
egészséges táplálkozást legkönnyeb-
ben. A rajzfilmben gyerekek keresik 
a csodaételt, és számtalan fejtörő, 
csapda, talány után végül rájönnek, 

hogy nincs csodaétel. Csak a test-
hezálló arányban, egyensúlyban kell 
a különféle ételekből fogyasztani, 
hogy egészségesek maradhassanak.

Ezt követő-
en egy vetítéssel 
kísért közös be-
szélgetésre került 
sor, ahol további 
vonatkozásaival 
ismerkedhettek 
meg az egészsé-
ges táplálkozás-
nak a gyerekek 
és sok-sok jó ta-

náccsal, hasznos információval gaz-
dagodhattak. Mindezt persze a saját 
nyelvükre lefordítva, szórakoztató 
formában előadva és illusztrálva.

Az egészséges táplálkozásról tanultak
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A magyar hősökre emlékezett a történész
Május utolsó vasárnapja a Magyar 

Hősök Napja. Ezen a napon azokra a 
magyar katonákra és civilekre emléke-
zünk, akik életüket áldozták a hazáért. 
Május 29-én a lakiteleki temetőben 
Hajagos Csaba a Kecskeméti Katona 
József Múzeum történész-múzeulógusa 
emlékezett az elesettekre. Beszédében 
felidézte a második világháború törté-
néseit. Amint azt elmondta az elesett 
magyar hősök emlékezetét már az első 
világháború idején, 1917-ben törvény-
be iktatták Abele Ferenc vezérkari 
őrnagy kezdeményezésére. Abban az 
időben állt fel a Hősök Emlékét Meg-
örökítő Országos Bizottság, melynek 
feladata a települések emlékmű-állí-
tási programjának lebonyolítása volt. 
Az egyik legismertebb alkotás az ösz-
szes elesett első világháborús katonára 
emlékeztető hősök emlékköve, me-
lyet 1929-ben avattak fel a budapesti 
Hősök terén a Millenniumi emlékmű 
előtt.

A Hősök emlékünnepét az 1924. 

évi 14. törvénycikk rögzítette, mely 
kimondta, hogy „minden esztendő má-
jus hónapjának utolsó vasárnapját (...) 
a magyar nemzet mindenkor a hősi ha-
lottak emlékének szenteli”. Ennek el-
lenére az ünnepet 1945-től, a kommu-
nista időszakban nem tartották meg.

A rendszerváltás után újra mód 

nyílt emlékezésre, majd a 2001-ben el-
fogadott, „a magyar hősök emlékének 
megörökítéséről és a Magyar Hősök 
Emlékünnepéről” kiadott 63. törvény 
a korábbi ünnep körét hivatalosan is 
kibővítette mindenkire, „akik a vé-
rüket ontották, életüket kockáztatták 
vagy áldozták Magyarországért”.

Egy magyar család története a kényszermunkatáborok világából

Ezzel a címmel írta meg Hajagos 
Csaba történész, a Katona József 
Múzeum munkatársa Krattinger 
Magdolna és Chovanyecz Pál meg-

ható történetét a malenkij robotról 
készült videó interjúja alapján. A 
történet azért is különleges, mert a 
házaspárnak a kényszermunkatábor-

ban gyermeke született. A gulágmese 
különdíjat nyert az idei Életmese írói 
pályázaton, amelyet a Parlamentben 
vehetett át Hajagos Csaba.



A 18. század közepéről szárma-
zó források szerint is igen komoly 
becsben maradt Kecskeméten a 
pálinkafőzés. Mindezt bizonyítják 
azok a végrendeletek, amelyek több 
esetben hivatkoznak a pálinkafő-
zéshez kapcsolódó vagyontárgyak-
ra. Özvegy Dósa Jánosné Kis Ilona 
„magános” testamentuma (1763) 
kiváló forrás az utókor számára, 
mely szerint a présház és a pálinka-
főző helyiség külön volt választva, 
az utóbbiban tárolva a nagy értékű 
pálinkafőző üstöt, amely generáció-
ról generációra öröklődött.

Később a 18. század közepe lett 
az az időszak, amikor már többféle 
alapanyagból gyakorlattá vált a pá-
linkafőzés, mint például a törköly 
vagy különböző gyümölcsfajták, de 
ekkor tűnt fel az első igazán komoly 
versenytárs, a görög kereskedők ál-
tal árusított fűszerekkel ízesített 
pálinkaféle a rosolis, amelynek áru-
sítását – piacvédelmi okokból– kor-
látozta Kecskemét város elöljárósá-
ga.

Sajnálatos módon nem maradt 
fent írásos adat a korabeli „királyi 
nedű” alkoholfokáról, de annyi bi-
zonyos, hogy bódító hatása a szó-
ban forgó kor emberét is befolyásol-

ta, túlzott fogyasztása korábban is 
konfliktusokhoz vezetett. 1696 nya-
rán, egy pálinkamérés alkalmával 
a városi pálinkafőző mester segítői 
bizony többször a pohár fenekére 
néztek. Ennek következtében konf-
liktusba keveredtek egy vásárlóval 
és az üveg alján lévő pálinkával 
leöntötték azt. A helyzet kis híján 
tragédiába torkollott, ám sikerült az 
indulatokat megfékezni. Cselekmé-
nyükre mentségként azt tudták fel-
hozni, hogy az „ügyfélben” magát 
az ördögöt vélték felfedezni, amitől 
megrémülve arra következtettek, 
hogy az esetlegesen az ő lelküket is 
foglyul ejti. Nem mintha a pálinka 
túlzott fogyasztása követendő len-
ne, de azért a történetből látszik, 
hogy eleink is meg-meg tévesztet-
ték azt a „bizonyos mértéket”.

Hornyik János kecskeméti tör-
ténetíró 1860-ban megjelent mun-
kájában I. Géza király korabeli ok-
levél alapján közli, hogy már a 11. 
században Alpár (ma Tiszaalpár és 
Lakitelek között) környékén inten-
zív szőlőtermesztés folyt. A török 
hódoltság időszakát követően – a 
lakosság növekedésével párhuza-
mosan, ahogyan azt a Szolnoki 
úttól északra eső terület telepíté-

se kapcsán rendelte Koháry István 
földesúr – szőlő – illetve már gyü-
mölcstermesztés illetően komoly 
fellendülésről tanúskodnak a forrá-
sok, amely a 18. századra még in-
kább fokozódott.

A háttérben a Kecskeméten és 40 
km-es körzetében uralkodó futóho-
mok megfékezésének, illetve meg-
kötésének szándéka állt, amelyet 
már 1788-ban II. József császár is 
sürgetett. Egyetlen megoldás ma-
radt, amely nagymértékben meg-
határozta Kecskemét városának 19. 
majd 20. századi földbirtok politi-
káját, az pedig a nagy összefüggő 
területek szétparcellázása – ekkor 
születik meg mai „Széktóhegy, 
Máriahegy, Budaihegy, Vacsihegy, 
Kőröshegy, Szolnokihegy”, amely 
lehetővé tette minden tulajdonos 
számára a szőlő- és gyümölcster-
mesztést. 

A szőlők mellett – ahogyan az 
a fentiekben is említésre került–
ugyan már a hódoltság ideje alatt 
megjelentek a gyümölcsösök is, 
amelyre bizonyító erejű források 
maradtak fent, miszerint a város 
vezetői a bor mellett gyümölcsöket 
is rendszeresen szállítottak Budára, 
a bégek és a basák számára. Ezzel 
nem más volt a céljuk, minthogy a 
békét állandósítani tudják a „beszé-
lő köntös” városában. Hogy milyen 
gyümölcsfajtákat tudunk azonosíta-
ni? A 17. és 18. század fordulójáról 
áthagyományozódott iratok alapján 
az arany homok késő tavaszig elálló 
almafajtái („szentiványi, rozmaring, 
nyári és téli pogácsa, lánycsöcsű” 
stb.) és a körte („furkó, császár, bú-
zával érő, muskolát” stb.) voltak az 
uralkodó fajták, amelyek értékesítés 
útján már Gödöllőre (Grassalkovich 
Antal koronaügyész birtokára) is el-
jutottak az 1720-as években.

Hajagos Csaba - Kecskeméti Ka-
tona József Múzeum
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A kecskeméti pálinka gyökerei
„Szódával jobb, mint whisky, teában jobb, mint a rum…”  
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A középmezőnyben végzett a felnőtt csapat

Véget ért a 2015-2016-os megyei 
II. osztályú labdarúgó bajnokság. A 
nyárlőrinci felnőtt csapat a hetedik 
helyen végzet. A harminc mérkőzésen 
tizenöt alkalommal győzött, négyszer 
döntetlent játszott, tizenegy alkalom-
mal pedig vereséget szenvedett. Hat-
vankilencszer találtak a kapuba, míg 
az ellenfeleik ötvennégy alkalommal 
rúgtak gólt. Összesen negyvenkilenc 
pontot gyűjtöttek. Ezzel az eredmé-
nyével a csapat a középmezőnyben 
végzett. 

A még nem közölt eredmények kö-
zül kiemelnénk néhányat. A 25. forduló-
ban Lajosmizse érkezett Nyárlőrincre. 
A vendégek a tabella második helyét 
foglalták el, így izgalmas mérkőzésre 
volt kilátás. Negyed óra elteltével Bera 
András szerezte meg a vezetést, amire 
húsz perccel később tudtak válaszolni 
a vendégek. A második játékrészben 
ismét vezetéshez jutott a hazai gárda, 
de arra már nem érkezett válasz, így 2 
arányú nyárlőrinci siker született. Az 
igazsághoz hozzátartozik az is, hogy a 
lajosmizseiek közül két játékost is ki-
állítottak. Az egyiket a 16., a másikat 

a 71. percben. A következő forduló-
ban Tiszakécskére utazott a csapat és 
nagyszerű fegyvertényt hajtott végre. 
A hazaiak már az 5. percben megsze-
rezték a vezetést, és fél óra elteltével 
növelték előnyüket. Szerencsére a 
félidő lefújása előtt Bera Andrásnak 
sikerült szépítenie. A második félidő 
végén az egyenlítés is megtörtént Bali 
Gábor révén. A 27. fordulóban újabb 
siker született ezúttal hazai pályán 
a Hetényegyháza ellen. Az első já-
tékrészben nem esett gól. A második 
félidőből alig telt el öt perc, amikor 
Mohácsi Marcell megszerezte a veze-
tést. Negyed óra elteltével a vendégek 
is betaláltak a kapuba, kiegyenlítve 
ezzel a mérkőzést. A győzelmet je-
lentő gólt Bali Gábor jegyezte. Előtte 
azonban a hetényegyháziak közül egy 
játékost kiállítottak. Ezt követen egy 
olyan mérkőzés következett, amire 
talán senki sem számított. A helvécia-
iak 4-1 arányú győzelmet arattak úgy, 
hogy már az első félidőben 3-1 arány-
ban vezettek. A következő fordulóban 
Pálmonostora érkezett Nyárlőrincre. A 
vendégek már a 3. percben vezetéshez 

jutottak, de Németh Norbert a félidő 
közepén kiegyenlítette a hátrányt. A 
második játékrészben ismét megsze-
rezte a vezetést a vendégcsapat. Sze-
rencsére az utolsó percben sikerült 
egyenlíteni. Ismét Német Norbert volt 
a találat szerzője. A bajnokság utolsó 
találkozóján Jakabszállásra utazott a 
csapat. A gyengébb erőt képviselő ha-
zaiakkal szemben a három pont meg-
szerzése volt a cél. Ez azonban nem is 
volt olyan egyszerű. Az első félidőben 
nem is esett találat egyik oldalon sem. 
A második játékrészben előbb Bali 
Gábor, majd öt perccel később Torbán 
Csaba talált a hazaiak kapujába. A 
jakabszállásiak az utolsó percben szé-
pítettek, de egyenlíteni már nem tud-
tak.

A házi gólkirály Bali Gábor lett 19 
találattal. Ezzel éppen a tízedik helyet 
szerezte meg. Bera András és Kulcsár 
Gábor kilenc-kilenc góljával a 34., 
míg Túri István hat gólt szerezve az 
52. helyet foglalja a góllövőlistán.

A következő számunkban az U 
19-es csapat eredményeit fogjuk kö-
zölni.
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Húsz évvel korábbi csapat játszott a mostanival
Igazi labdarúgó csemegét láthattak 

azok, akik május 28-án délután kiláto-
gattak a labdarúgó pályára. Egy olyan 
mérkőzést nézhettek, amire még nem 
volt példa.

A Nyárlőrinci Labdarúgó Sport 
Klub - Kecskemét Torna Egylet 
(1995-1996) NB II Keleti Csoport 
őszi szezon bajnok csapatát fogadta. 
Nem csak azért volt különleges a talál-
kozó, mert egy komoly múlttal rendel-
kező csapatot fogadott a most megyei 
II. osztály Északi csoportjában játszó 
felnőtt gárda, hanem azért is, mert jó 
játék és sok gól esett a mérkőzésen. A 
találkozó előtt hangosbemondón ke-
resztül bemutatták a játékosokat. Már 
ekkor kiderült, hogy bizony komoly 
játékosok alkották az akkori KTE-et. 
Közülük talán a legnagyobb sikert 
Pisont István aratta, aki háromszor 
nyert bajnoki aranyérmet a Budapesti 
Honvéddal. Harmincegy alkalommal 
szerepelt a válogatottban, ötször pe-
dig az olimpiai válogatottban. Tudo-
másunk szerint egyetlen aktív labda-
rúgó van még az egykori csapattagok 
közül, még pedig Fütyü Illés, aki a 
Kiskunfélegyházi Vasutas játékosa. A 
nyárlőrinci labdarúgók közül is szere-
pelt az akkori KTE-ben három játékos 
Forgó Zoltán, Erki János és Bimbó 
Antal. Közülük Forgó Zoltán és Bim-
bó Antal a nyárlőrinci csapatban fe-
jezte be aktív labdarúgói pályafutását. 

A további játékosok, akik alkották a 
KTE csapatát: Dávid József, Bálint Ti-
bor, Kovács Tamás, Fütyü Illés, Virág 
Ferenc, Vén Csaba, Sas János, Pisont 
István, Major Sándor, Dr. Kovács Gá-
bor, Kátai Tibor, Berki Zoltán, Farkas 
Zoltán. Gyúró: Huber Bálint. A hazai 
csapatot a következő játékosok alkot-
ták: Kocsis Béla, Torbán Csaba, Bim-
bó Imre, László Csaba, Sáfár Sándor, 
Molnár Mihály, Csernák János, Bera 
Tamás, Bali Gábor, Papp Zoltán, Ma-
gyar Imre, Lakatos Kristóf, Börönte 
András, Mohácsi Marcell, Túri István, 
ifj. Sáfár Sándor, Pádár Ferenc, Pén-
zes Gábor, Kulcsár Tamás. Játékos-
edző: György Csaba. 

A találkozó három játékvezetője 
közül kettő, Kaszala Mihály és Szom-
jú Richárd, korábban Nyárlőrincen élt 
és lakott. A mérkőzést Kaszala Mihály 
vezette, partjelzői Szomjú Richárd 
és Márkus András 
volt.

Az első játék-
részben 4–3 arány-
ban vezetett a hazai 
csapat. A nagy me-
leg matt bizony jól 
esett mindenkinek a 
fák árnyékában pi-
henni egy kicsit. A 
találkozó második 
felében kiegyenlí-
tett játék folyta a 
pályán. A vendé-

gek megpróbáltak mindent annak ér-
dekében, hogy maguk javára fordítsák 
az eredményt, de ez nem sikerült. Per-
sze vérre menő küzdelem nem folyt 
a pályán, de azért szép megoldásokat 
lehetett látni mind két oldalon. Végül 
is 6–5 arányban hazai siker született. 
A legtöbb gólt, hármat, Torbán Csaba 
rúgta. Rajta kívül Pénzes Gábor két-
szer, Bali Gábor pedig egyszer talált 
az ellenfél kapujába. A KTE játékosai 
közül Forgó Zoltán két alkalommal 
zörgette meg a nyárlőrinci hálót, Fütyü 
Illés, Bimbó Antal és Kátai Tibor pe-
dig egy-egy alkalommal.

A találkozó befejezése után fehér 
asztal és finom ételek mellett beszél-
ték meg a két csapat játékosai, vala-
mint a meghívott vendégek a mérkő-
zést. Természetesen a régi idők játéka 
is felvetődött, és nem maradtak el az 
ilyenkor szokásos ugratások sem.
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Anyakönyvi hírek
Akik házasságot kötöttek: Hajagos Bernadett 
és Dávid Gábor

Akiket nagyon vártunk: Tóth Benett (anyja 
neve: Tóth Rita), Ágost Bertalan István (Nyúl 
Zsuzsanna).

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 utasbizto-
sítást a Vasegyébben! Gyors ügyintézés! Keressen 
bennünket!

Aprók

FELHÍVÁS
A településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stra-
tégiáról és a településrendezési esz-
közökről, valamint egyes település-
rendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. ren-
delet (továbbiakban Eljr.) szerinti a 
településrendezési eszközök jóváha-
gyása illetve módosítása előtt 
egyeztetési eljárást kell lefolytatni. 
Az Eljr. 37.§ a valamint Nyárlőrinc 
Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 14/2013.Kt. határozata 
alapján: Nyárlőrinc településrende-
zési eszközei módosítása dokumen-
tumait 2016. június 10-től 2016. jú-
lius 4-ig - 21 napra - tájékoztatásra 
bocsátom.
A dokumentumok megtekinthetők a 
jegyzői irodában. 

Pénzváltó István
polgármester


