
Népi játszóház az őszi szünetben

Hagyományokat elevenítettünk 
fel az egyik őszi szünidei délutánon. 
Lehetett kukoricát morzsolni kézzel és 
morzsolóval, csutkából várat építeni. 

Nyúlné Magdikától megtudhattuk, 
hogyan készül a házi túró és sajt, amiből 
bőséggel kaptunk kóstolót is. Hajagos 
Adél különböző terményeket színezett 
be, amiből gyerekek izgalmas kom-
pozíciókat készítettek. Szokola József 

segítségével lehetett hagyományosan 
(borotvával, szappannal, borotvaecsettel) 
lufit borotválni, valamint rézmozsárban 
cukrot törni. Lédeczi Judit népi játékokat 
játszott a gyerekekkel. Bánföldi Ferivel 
kézkrémet főzhettek az érdeklődők, 
étolaj, méhviasz, illóolaj segítségével. 
Szuetta Blanka és Fekete Edina kedves 
citerajátéka csak fokozta a kiváló hangu-
latot.

A vendégeknek házi szilvalekváros 
kiflit és ásványvizet kínált a rendez-
vény két tüneményes „háziasszonya” 
Halasi Sára és Szél Fruzsina. Amíg a 
gyerekek ügyeskedtek, addig a szülők a 
könyvtárban meghallgathatták Csernák 
Kriszta pszichológus nagyszerű, 
gondolatébresztő előadását (a szülői 
szerepekről és) az „elég jó szülőségről".

Folytatás a 4. oldalon.
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Értéktár Bizottságot választottak
A magyar nemzeti értékekről és 

hungarikumokról szóló törvény alap-
ján a települési önkormányzat Telepü-
lési Értéktár Bizottságot hozhat létre, 
amely a törvény végrehajtására kiadott 
jogszabályban meghatározottak szerint 
szervezi a településen fellelhető nem-
zeti értékek azonosítását. Létrehozza a 
településen fellelhető nemzeti értékek 
adatait tartalmazó gyűjteményt és meg-
küldi azt a megyei értéktárba. Az érték-
tár bizottság működési szabályzatát a 
helyi önkormányzat képviselő-testüle-
te határozza meg. Az értéktár bizottság 
(legalább három tagból áll) a munká-
jába bevonja a helyi, illetve megyei 
közművelődési feladatellátás országos 
módszertani intézményét, továbbá 
értékek gyűjtésével, megőrzésével, 
hasznosításával foglalkozó országos és 
területi illetékességű szakmai és civil 
szervezeteket. Félévente, legkésőbb 
a félévet követő hónap utolsó napjáig 
beszámol tevékenységéről a helyi ön-
kormányzat képviselő-testületének. Az 
értéktár bizottság működéséhez és fel-
adatainak ellátásához szükséges pénz-
ügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a 
polgármesteri hivatal útján biztosítja. 
A képviselő-testület korábbi határo-
zatában kinyilvánította, a települési 
értéktár létrehozását, ami után gon-
doskodni kellett a települési értéktár 
bizottság létrehozásáról. Pénzváltó 
István polgármester bizottsági tagok-
nak javasolta: Hajagos Csabát, Jokhel 
Árpádot, Bánföldiné Szomjú Gabriel-
lát, Klement Zoltánnét. A tagok közül 
elnöknek javasolta Hajagos Csabát. A 
felkért személyek szóban nyilatkoztak 
arról, hogy a tisztséget elfogadják. A 
képviselő-testület is elfogadta a javas-
latot. Ennek megfelelően az értéktár bi-
zottság elnöke Hajagos Csaba lett, tag-
jai pedig Bánföldiné Szomjú Gabriella, 
Jokhel Árpád, és Klement Zoltánné.

Fogorvosi rendelőt alakítanak ki
Az önkormányzat a fogorvosi fel-
adatok ellátásra Dr. Németh László 
lakiteleki fogorvossal - aki a NICROL 
Bt. tagja - kötött megállapodást. A fog-

orvos a fogorvosi alapellátást a község 
teljes közigazgatási területén a felnőtt 
és gyermek lakosságra kiterjedően, 
vegyes fogorvosi praxisban látja el, a 
Lakitelek, Széchenyi krt. 44/b. szám 
alatti rendelőben, ahol biztosítja a szük-
séges személyi és tárgyi feltételeket. 
Az önkormányzat jelenleg hetvenezer 
forintot fizet havonta a fogorvosnak 
bérleti- és eszköz használati díjra. A 
fogorvosi ellátás finanszírozására vo-
natkozó szerződést Dr. Németh László 
fogorvos kötötte meg az OEP-pel, így 
a finanszírozást közvetlenül kapja meg. 
Ebből folyamatosan biztosítja a fogor-
vosi ellátást, a lakosság száma szerint 
meghatározott heti 19 órában. Dr. Né-
meth László szeretné a nyárlőrinci fog-
orvosi rendelőt beindítani és itt végezni 
a fogorvosi feladatok ellátását. Már ér-
deklődött az ÁNTSZ-nél, hogy milyen 
feltételei vannak a működési enge-
délynek. A fogorvos vállalja a fogor-
vosi szék és a bútorozás költségeit, az 
önkormányzat pedig a kőműves mun-
kálatokat végeztetné el, mely magába 
foglalja a belső bontást és helyreállí-
tást. Fel kell újítani a víz-, villany- és 
a fűtés rendszert, valamint rá kell kötni 
a szennyvizet a csatornarendszerre, ki 
kell cserélni a kazánt és új kéményt 
építtetni hozzá. Az épületben meg kell 
valósítani az akadálymentesítést, és ki 
kell alakítani egy férfimosdó helyisé-
get is. A fogorvosi rendelő részt meleg 
burkolattal, míg a többi helyiséget hi-
deg burkolattal kell ellátni. A felújítás 
jelenleg csak a fogorvosi rendelő részre 
vonatkozna, az épület másik részében 
lévő háziorvosi rendelő és a kültéri fel-
újítást az önkormányzat pályázat útján 
szeretné megvalósítani. A fentiek alap-
ján Németh doktor a fogorvosi rendelő 
kialakításához 8 millió forintot kért. A 
képviselő-testület elfogadta a kért ösz-
szeget. A munkálatok elkezdődtek, s a 
jövő év elejére be is fejeződhetnek. A 
rendelési idő heti 19 óra lenne, melyet 
az OEP finanszíroz.

Rendelőt bérel a háziorvos
Dr. Cseh Attila üzemorvos, aki a dol-
gozók és a közhasznú foglalkoztatot-

tak alkalmassági vizsgálatát is ellátja, 
rendelését a fogorvosi rendelő melletti, 
volt körzeti orvosi rendelőben végzi. 
Miután várhatóan a felújítási mun-
kálatok hamarosan elkezdődnek és a 
körülmények sem a legideálisabbak, 
szeretné a rendelése idejére a Dózsa 
Gy. u. 7. szám alatti háziorvosi ren-
delőt kibérelni. Heti egy alkalommal 
szerdánként rendel 14,30-tól 17 óráig. 
Bérleti díjként havi hétezer forintot + 
Áfa, határozott meg a testület.

Módosítják a rendezési tervet
A Sugár utca és az Iskola utca között a 
475 hrsz-ból kialakított 11 db. építési 
telek iránt sok az érdeklődő. Problémát 
jelent, hogy egy kérelmező kivételével 
nem építési célra szeretnék megvásá-
rolni az építési telkeket, hanem telep-
helynek. A terület, építési telekként 
van nyilvántartva, ezért csak lakóépü-
let kialakítására lehet felhasználni. 
Amint azt Pénzváltó István polgármes-
ter elmondta, a képviselő-testületnek 
lehetősége van arra, hogy az említett 
területet telephelynek minősítse. A 
tervezőnő a képviselő-testület döntése 
alapján intézkedik a terület átminősíté-
séről. Az átminősítés után annak a sze-
mélynek, aki építeni szeretne – és erre 
vonatkozóan megegyezés is történt 
vele – egy másik telek biztosításával 
segítséget kell nyújtani. Amennyiben 
lakóövezet marad a terület, meg lehet 
próbálni a 44-es mellett lévő, Szalóki 
Lajos tulajdonában lévő területet meg-
vásárolni, és ott alakítani ki telephelyet. 
Túri Istvánban a hallottak alapján több 
kérdés is felmerült. Véleménye szerint 
a Szalóki Lajos tulajdonában lévő te-
rületet 20 millió forint alatt nem lehet 
megvenni. Felvetődik a kérdés, hogy 
az önkormányzat meg tudja-e venni ezt 
a területet, és hogy szabad-e megven-
nie? Ebből következik a másik kérdés, 
hogy mikor fog megtérülni a befekte-
tett összeg? Inkább támogatná azt az 
elképzelést, hogy már az önkormány-
zat tulajdonában lévő területet minő-
síttessék át gazdasági övezetté. Amint 
azt a polgármester is elmondta, nem 
lakóház építésére, hanem telephely ki-

A testületi ülésről jelentjük
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alakítására szeretnék megvásárolni a 
területet. Véleménye szerint ez jó meg-
oldás lenne, már csak azért is, mert az 
önkormányzat rövid időn belül el tud-
ná adni a terület, és viszonylag komoly 
bevétele származna belőle. Korábban 
Pénzváltó István említette, hogy a köz-
ség területéről szeretné kitiltani a nagy 
járműveket. Véleménye szerint ezzel 
a megoldással valamilyen szinten ez a 
kérdés is megoldódna.

A másik dolog, hogy azt a területet, 
ahol a mázsaház áll nem kellene érté-
kesíteni, meglátása szerint a szelektív 
hulladékgyűjtésére használt konténe-
reket ott lehetne elhelyezni, valamint 

egyéb célra is felhasználható lenne. A 
polgármester szerint, amennyiben te-
lephelynek lesz kialakítva a terület, a 
Rétalja utca folytatását mindenképpen 
meg kell csináltatni. A Sugár utcára 
semmiképpen nem szeretne teherfo-
galmat beengedni, inkább egy telket 
megtartana megának az önkormányzat, 
hogy biztosítsa a teherautók körbejárá-
sát. Másrészt, hogy ha ott telephely lesz, 
zajvédőt mindenképpen csináltatni kell 
az ott élő lakosok érdekében. Tormási 
Zoltán támogatta a terület telephellyé 
történő átminősítését, de mint mondta, 
ott ingoványos terület van, mindenkép-
pen szilárd burkolatú komoly alappal 
rendelkező utat kell csináltatni. Em-

lítette még, hogy zárvány terület nem 
maradhat. Amennyiben újra mérettetik, 
akkor minden négyzetméternek kell, 
hogy legyen gazdája. 
Pénzváltó István javasolta a képvise-
lő-testületnek, hogy kezdeményezze 
a rendezési terv módosítását. Továbbá 
azt, hogy a 475 hrsz-ból kialakított - 
475/25, 475/26, 475/27, 475/29, 475/30, 
475/31, 475/32, 475/33, 475/34, 475/35 
hrsz-ú – 10 db belterületi ingatlanon te-
lephely kialakítására legyen lehetőség. 
Azt kérte, hogy a képviselő-testület 
kérje fel a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére.

A testület a hozzájárulást megadta.

November és október hónapban 
két alkalommal is megrendezésre 
került iskolai továbbtanulási, illetve 
pályaválasztási tanácsadás a könyv-
tárban. 

Az első előadást Bársony István, 
pályaorientációs tanácsadó tartotta a 
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamarától 7. osztályos tanu-
lóknak. A rövid bemutatkozás után a 
diákok megismerkedhettek a külön-
féle középiskolai változásokkal, az 
előttük álló lehetőségekkel. De szóba 
kerültek a különféle hiányszakmák, 
mind Bács-Kiskun megyei, mind 
országos szinten. Az előadás végén 
a diákok egyedi, pályaorientációs, 
összehajtogatható okostelefon-tartó-

kat kaptak. A második foglalkozást a 
kecskeméti Hírős Agora munkatársa, 
Buknicz Éva Orsolya tartotta. Az új-
szerű továbbtanulási tájékoztatón az 
általános iskola 8. osztályos tanulói 
vehettek részt és egyedi csoportfog-
lalkozások keretében személyes kom-
petenciáikat deríthették fel. Emellett 
lelki, személyiségbeli affinitásaik 
mellé párosuló választásaikat ítélhet-
ték meg, illetve a főiskolai, egyetemi 
lehetőségeikről, irányokról is képet 
kaptak. Mindemellett számtalan jó 
tanáccsal, személyre szabott javaslat-
tal gazdagodhattak.

Iskolai továbbtanulási tájékoztató
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Folytatás az 1. oldalról.
A délután fénypontja Gulyás 

László mesemondó vándormuz-
sikus előadása volt. Laci járja az 
országot, világot, és jártában-kel-
tében megpakolja utazóládáját mind-
enféle jóval, meseszóval, muzsikával. 
„Szekérmesék” című előadása var-
ázslatos, igazi családias hangulatú 
előadás volt kicsiknek –nagyoknak.  
Hálás szívvel köszönöm mindenkinek, 
aki rendezvény létrejöttét támogatta: 
iskolai szülői munkaközösség, polgárm-
esteri hivatal, művelődési ház dolgozói. 
Töretlenül hiszek abban, hogy azok a 
közösségi civil kezdeményezések, 
melyek a hagyományok ápolására, fele-
levenítésére szolgálnak, gyerekek és 
felnőttek örömére, tiszta szívből, szeretet-
tel, önzetlenül szerveződnek, támogatást 
nyernek a jó szándékú emberek részéről! 
Szomjú Gabriella

Népi játszóház az őszi szünetben



5. oldalNyárlõriNci hírmoNdó

Nyílt napok az óvodában

A 2016/2017-es évi nevelési prog-
ramunkban kiemelt figyelmet fordítunk 
a szülőkkel való kapcsolattartásra, an-
nak minőségének javítására. Ennek az 
elgondolásnak a jegyében –az előző 
évek hagyományainak megfelelően – 
novemberben minden csoportunk lehe-
tőséget biztosított az érdeklődő szülők 
számára, hogy betekintsenek gyerme-
keik óvodai mindennapjaiba, tevékeny-
ségeibe.

A Maci csoportosok gyorsan elkö-
szönnek anyától, apától és már jönnek 
is be a csoportszobába játszani. Ami 
utána történik, az a kisgyermek beszá-
molójából derül ki, ha kiderül. De van 
az évben olyan nap, amikor vendégül 
látjuk a családtagokat. A macisok a nyílt 
napot Csilla néni vezetésével testneve-
léssel kezdték a Mókus projekt égisze 
alatt. Előkerültek a karikák, Mókusok 
ki a házból játékhoz, a labdák a torony-
építéshez. Egy házas játéknál vállal-
kozó anyukák segítettek, gyermekeik 
nagy örömére, hiszen annál nincs na-
gyobb dolog, ha felnőtt gyermek együtt 
játszik. A torna végén Misi Mókus báb 
megsimogatta és megdicsérte a kis tor-
nászokat. A csoportszoba visszarende-
zése gyorsan zajlott, amíg a gyerekek 
az öltözőben levetették tornaruháikat, 
addig a szülők segítettek az asztalok, 
székek lerakásában. Folytatódott a nap 
a tízóraizással, majd a játékkal, amit 
mindenki kedve szerint választott. Meg-
mutatták a babaházat, együtt legóztak, 
társasoztak. Végül beszélgető-körben a 
szőnyegen a gyerekek, a padon a szü-

lők diafilmen megnéztük Misi Mókus 
kalandjait. Az udvaron remek focicsa-
pat alakult apukákkal, kis focistákkal, 
ami után a cselezés, gólrúgás megélén-
kült a következő napokban. 

A középső csoportos Katicások a 
„Tűz” jegyében megmutatták milyen 
ügyesen tudnak tornázni Barbara néni 
vezetésével. Az elmúlt tanévünkben az 
óvó nénik elsajátították „Gergely Ildi-
kó: Mit? Miért? Hogyan? – testnevelés 
az óvodában” korszerű módszertanát, 
melyet nagy sikerrel és a gyerekek 
nagy megelégedésével alkalmazunk. 
A gyerekek tüzet gyújtottak és oltot-
tak – természetesen csak jelképesen 
– tűztáncot jártak mezítláb, erősítve 
ezzel lábboltozatuk iz-
mait illetve immunrend-
szerüket. A gyerekekkel 
való közös játékok során 
előkerültek a polcokról a 
fejlesztő játékok is. Hogy 
még színesebbé tegyék 
a napot, az ovisok ének-
foglalkozás keretében se-
gítségül hívták az anyu-
kákat: fel kellett ismerni 
szüleik hangját. 

A kiscsoportos Nyu-
szisoknál a Márton napi 
hagyományokkal ismer-
tette meg Gizi néni a cso-
portot, ennek jegyében 
zajlott a közös együttlét 
a szülőkkel. A gyerekek 
és szüleik tenyérnyo-
matokkal elkészítették a 

„kislibákat és mamalibákat”. A festés 
lehetősége mindig nagy örömmel és 
lelkesedéssel tölti el a gyerekeket. A kö-
zös versmondás és énekelgetés közben 
elkészültek a Márton-napi libanyakak, 
melyeket a gyerekek a sütést követően 
meg is kóstolhattak, ill. hazavihettek.

A legkisebbek szüleiket egy közös 
tornázásra várták a Csiga-biga csoport-
ban Zsóka néni vezetésével. Megnyug-
vással tapasztaljuk, hogy a legfiatalabb 
óvodások is örömmel jönnek reggelente 
az oviba, ezért még nagyobb volt a lel-
kesedés, hogy édesanyával vagy éppen 
édesapával lehettek együtt a délelőtt 
folyamán. Az időjárás változásával, an-
nak jellegzetességeivel foglalkoztunk. 
A gyerekek segítségével ruhákat válo-
gattunk, mit veszünk föl melegben és 
mit, ha fázunk. A legkisebbek az anyu-
kák segítségével elkészítették saját 
pulóvereiket (kartonból), díszíthették 
zsírkrétával, fűzött masnival.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a 
kedves szülők érdeklődnek gyermekeik 
óvodai tevékenységeiről. Ennek tudha-
tó be, hogy alig akadt olyan kisgyerek, 
akinek – valamilyen okból – nem tudott 
eljönni az anyukája vagy apukája. A 
tanév során lesz még lehetőség bekuk-
kantani mindennapjainkba.

Köszönjük, hogy megtisztelték 
munkánkat jelenlétükkel és ezzel is 
örömöt okozhattunk gyermekeinknek.

Sváb-Kovácsné Rédai Erzsébet
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Október végén óvodánkba érke-
zett a „Gyógyító Bocsok” Csapata. 
Ez egy nagyon jó és hasznos kezde-
ményezés, amit lelkes gyermekorvos-
ok és mentősök hívtak életre külföldi 
példák nyomán. Tevékenységük cél-
ja az orvosok gyógyító munkájának, 
a félelmetesnek tűnő műszereknek, 
magának a mentőautónak játékos te-
vékenység útján történő megismerte-
tése a gyerekekkel, hogy csökkentség 
félelemérzetüket. 

A gyerekek kis félelemmel, ve-
gyes kíváncsisággal fogadták láto-
gatóinkat. A köpenyek, műtősruhák 
segítségével gyorsan átváltoztak 
apró doktorokká, a műszereket kézbe 
véve, megismerve, megnevezve sorra 
vizsgálták, majd meg is gyógyították 
szőrmeállatkáikat a különböző be-
tegségekből. Volt néhány súlyos eset 
is. A kutyusnak a füle, a zsiráfnak a 
nyaka, az elefántnak az ormánya fájt, 
a halacskának pedig begyulladt az 
uszonya. A „műtőben” igazi vakbél 
eltávolítást hajtott végre a kis csapat, 
megvizsgálták, majd elaltatták a ma-
cikát, felnyitották a pocakját, megfi-
gyelték, milyen belső szervei vannak, 
majd eltávolították a baj okozóját. 
Természetesen össze is zárták a sebet, 
majd ahogy kell, le is ragasztották. A 
mi macink azonban túlságosan eleven 
volt, ennek az lett a vége, hogy leesett 
a mászókáról, sajnos el is vesztette 
eszméletét, ezért hívni kellett a men-
tőket. Jöttek is azonnal, hordággyal, 
ahogy kell, infúziót kötöttek be ma-
cinknak, akinek szerencsére nem lett 
maradandó károsodása. 

A játék végén felmehetett minden 
gyerek a mentőautóba, megnézhet-
ték, milyen berendezések vannak ott, 
sőt egy pici időre a sziréna hangját is 
meghallgathatták. Reméljük, nem lesz 
rá szükség, hogy óvódásaink valódi 
vészhelyzetben találkozzanak a men-
tősökkel, orvosokkal, de ha véletlenül 
valamelyik gyerek ilyen helyzetbe 
kerül, már nem lesz teljesen ijesztő 
és idegen számára a helyzet, ez segíti 
gyógyításukat. 

Köszönjük, Gyógyító Bocsok!
Tóth Mihályné

Doktorokká változtak az óvodások
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November 9-én délután a mű-
velődési házban gyűltek össze a 
Nyárlőrinci Mozgáskorlátozott 
Egyesület tagjai, hogy újabb négy 
év elteltével vezetőséget válasz-
szanak. A nyugodt és rendkívül 
kellemes hangulatú választást a 
csoporttitkár, Kovácsné Katika és 
a Mozgáskorlátozottak Bács-Kis-
kun Megyei Egyesületének elnöke, 

Hanó Mihály vezette. A rendezvé-
nyen megjelent Pénzváltó István, 
polgármester és Zayzon Jenőné 
jegyzőasszony is.

A választás során minden tiszt-
ségre, egyhangú többséggel válasz-
tották meg a jelölteket. Kovácsné 
Katikát ellenszavazat nélkül erősí-
tette meg a közel negyvenöt meg-
jelenő tag csoporttitkári tisztsé-

gében, újabb négy évre. Hasonló 
elsöprő többséggel lett Marsa Má-
ria helyettes csoporttitkár, illetve 
Kovács Sándor gazdasági vezető 
és küldött.

A választást követően kellemes 
italok és sütemények fogyasztása 
mellett folyt tovább a beszélgetés 
a tagok között a legkülönfélébb té-
mákban, a délután folyamán.

Vezetőség választás a mozgáskorlátozottaknál

Kiskunfélegyházán vendégeskedtek
A nyárlőrinci mozgáskorlátozottak 

Kiskunfélegyházi Mozgáskorlátozottak 
Egyesületének a meghívásából egy jó 
hangulatú délutánt tölthettek el Kiskun-
félegyházán.

A vendéglátók rögtön érkezés után 
az ajtóban jókedvet biztosító italokkal 
fogadták a vendégeket. A megterített 
asztalokon pedig finomabbnál finomabb 
borok, italok és sütemények vártak min-
denkit. Ezt követően a Kiskunfélegyházi 
Mozgáskorlátozottak Egyesület elnöke, 
Salma Bettina köszöntötte a nyárlőrinci 
csoport tagjait, illetve bemutatta az 
egyesület tevékenységi körét, folyamat-
ban lévő projektjeit, valamint felvázolta 
a közös együttműködés feltételeinek le-
hetőségeit.

A folytatásban Benkó Gábor kivá-
ló húsos káposztáját fogyaszthatták el 
a résztvevők. Az ebéd elfogyasztása 
után tombolasorsolás következett, va-

lamint Benkó Gábor páratlan szavaló 
képességével is elkápráztatta a jelenlé-
vőket. Természetesen nem maradhatott 

el a tánc sem, melyhez a talpalávalót a 
nyárlőrinci Fekete Attila biztosította.
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Halloween foglalkozások a könyvtárban
Októberben az eddigi szokásokat kö-

vetve az ifjúság Halloween alkalmából 
tököt faragott a művelődési házban. 

Miután minden résztvevő alaposan 
kitisztította az által választott Halloween 
tököt, gondos mozdulatokkal nekilátha-
tott a faragás kihívásokat rejtő részének. 
Volt, aki előre kinyomtatott, felajánlott 

mintákból választott, míg mások egyé-
ni kreativitásukra, képzelőerejükre tá-
maszkodtak.  Végül minden résztvevő 
egyedi fejet készített, ezáltal számtalan 
arc, forma, figura kelt életre a tökökben. 

Ötletességben és kreativitásban nem 
volt hiány. A fiatalok a kifaragott tököt 
természetesen elvihették magukkal, 
hogy otthon megmutathassák és kirak-
hassak a műveiket.

Évzáró vacsora a nyugdíjasoknál
A szokásoknak megfelelően no-

vemberben, ezúttal 12-én este 18 óra-
kor került megrendezésre a nyugdíjas 
klub hagyományos évzáró vacsorája. A 
rendezvény igen változatos és önfeledt 
szórakozást nyújtó programokkal volt 
tarkítva.

A szervezők már az ajtónál finom ita-
lokkal várták az érkezőket, így a meleg 
vendégszeretet megalapozta a jó hangu-
latot. A rendezvény résztvevőit a klub 
vezetője Németh Mihályné, Terike néni 
köszöntötte. A résztvevők között nem 
csak a helybéliek, hanem a Lakitelekről 
és más településről érkezők is voltak.

Az est folyamán felcsendültek a már 
jól ismert dallamok Kerekes László és 
Balogh Illés zenekari kísérete jóvoltá-
ból. Időközben a vendégek elfogyasz-
tottak egy finom vacsorát. Néhány perc-
re még a színpad is megelevenedett, 
Németh Mihályné és Kovács Sándor 
két személyes, rendkívül szórakoztató 
színdarabjával, „Tombor Bözse” cím-
mel. A vendégek egész éjszaka „korukat 
meghazudtolva” táncoltak, mulattak. 
Az est tetőpontjaként a tombolasorsolás 
következett, amelyen a legkülönfélébb 
tárgyak kerültek kisorsolásra. Ezt kö-
vetően hajnalig folytatódott a tánc és a 
mulatás.



• 2016. december 4-én, vasárnap 
különös szeretettel várjuk a szentmi-
sére a hittanos gyermekeket. Ezen a 
napon gitáros szentmise lesz, vala-
mint messze földről érkezik a temp-
lomba Szent Miklós püspök utódja, 
a Mikulás.

• Az idei Adventi lelkigyakorlat 
időpontja a templomban: 2016. de-
cember 15-17. (csütörtök-szombat). 
A szentmisék este 18 órakor kez-
dődnek. Szentmisék előtt fél órával 
gyóntatás lesz. 

• Hogy tiszta lélekkel készül-
hessünk karácsony ünnepére, ad-
vent vasárnapjain is lehetőség van 
a szentgyónás elvégzésére. Minden 
szentmise előtt fél órával gyóntat 
Ágoston atya.

• A templom karácsonyi díszíté-
sére és takarítására szeretettel kérjük 
a takarító csoportoknak és azoknak 
a híveknek a segítségét, akik részt 
tudnak venni ebben a munkában. A 
pontos időpontot a templomkapu-
ban található hirdetőtáblán olvas-
hatják, majd az érdeklődök advent 
4. hetében.

• 2016. december 24-én délután 
15 órakor Pásztorjátékra várjuk a 
családokat a templomba.

2016. december 24-én 24 órakor 
lesz templomunkban az éjféli szent-
mise.

• 2016. december 25-26-án, ka-
rácsony első és második napján 8 
órakor és 10 órakor lesz szentmise.

• 2016. december 26-án a 10 órai 
szentmisében lesz a jubiláló házas-
párok megáldása. Erre az ünnepre 
várjuk azokat a házaspárokat, akik 
5.; 10.; 15.; 20.; 25.; 30.; 35.; 40.; 
45.; 50.; 55.; 60.; 65.; 70. házassági 
évfordulójukat idén ünneplik és sze-
retnék házassági ígéretüket megújí-
tani. Kérjük, részvételi szándékukat 
jelezzék a plébánián!

• 2016. december 31-én szom-
baton este 17 órakor lesz az év végi 
hálaadó szentmise a templomban.
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Egyházközségi 
Hírek

Könyvajánló
Kádár Annamária: Mesepszicho-

lógia. Az érzelmi intelligencia fej-
lesztése gyermekkorban.

„A mese az érzelmi intelligencia 
fejlesztésének leghatékonyabb mód-
szere. Innen indul el aztán a mesehall-
gatás közben önnön vándorútjára, s 
éli végig az eseményeket érzékelése 
egyéni szintjén, belegyúrva a hallott 
történetbe aznapi szorongásait, nega-
tív érzelmeit, hozzásodorva a mese 
fonalához saját vágyainak, álmainak 
szőttesét – így éli meg saját belső va-
lóságát.” (Dr. Czuczku Enikő)
A szerző példameséken keresztül 
szemlélteti a gyermeki képalkotás, 
képzettársítás, gondolatvilág poten-
ciálját. Lilla képzeletbeli barátjával, 
Tündérbogyóval vág át a varázshe-
gyen, a kislány belső valóságát sze-
mélyesíti meg a fantázialény, akin 
keresztül hangot ad félelmeinek, 
szorongásainak, belső bizonytalan-

ságainak, és aki segít negatív érzései, 
érzelmi konfliktusai feloldásában. 

Mohácsi Gézáné
óvónő

Mi a különbség férfi és nő között?
Nagyjából ezek. Pénz: Egy férfi 350 
Ft-ot fizet egy 250 Ft-os dologért, 
amire szüksége van. Egy nő 250 
Ft-ot fizet egy 500 Ft-os dologért, 
amire nincs szüksége, e most akciós. 
Fürdőszoba: Egy férfinek 7 tárgy 
van a fürdőjében: fogkefe, fog-
krém, borotva, borotvahab, sam-
pon, szappan és törölköző. Egy nő-
nek átlagosan 337 tárgy található 
a fürdőjében. Egy férfi ezek közül 
legfeljebb 20-at képes felismerni. 
Viták: Minden vitában a nőé az utol-
só szó. Minden, amit a férfi ezt köve-
tően mond az egy újabb vita kezdete. 
Jövő: Egy nő mindig a jövője mi-
att aggódik, ameddig férjhez nem 
megy. Egy férfi sosem aggódik a jö-
vője miatt, ameddig meg nem nősül. 
Siker: Egy férfi akkor sikeres, ha 
többet keres, mint amennyit a fe-
lesége el tud költeni. Egy nő akkor 
sikeres, ha talál egy ilyen férfit. 
Házasság: Egy nő amikor hoz-
zámegy egy férfihez, azt remé-
li, hogy majd a férfi megváltozik, 

de nem fog. Egy férfi, ha elvesz 
egy nőt, azt reméli, hogy a nő 
nem fog megváltozni, de meg fog. 
Öltözködés: Egy nő alkalomhoz il-
lően átöltözik külön a vásárláshoz, a 
virágok meglocsolásához, a szemetes 
kiürítéséhez, a telefonáláshoz, könyv-
olvasáshoz és hogy kimenjen a postá-
ért. Egy férfi alkalomhoz illően felöl-
tözik az esküvőkre és a temetésekre. 
Természetesség: A férfi ugyan-
olyan jól néz ki reggel, mint ami-
kor lefeküdt aludni. A nő valahogy 
elcsúnyul az éjszaka folyamán. 
Utódok: A nő mindent tud a gye-
rekeiről. Hogy mikor kell menni a 
fogorvoshoz, a románcokról, leg-
jobb barátok kedvenc ételei, titkolt 
félelmek, remények és álmok. A férfi 
bár homályosan, de tud valamiféle 
emberekről, akik a házban laknak. 
A nap gondolata: Egy nős férfi fe-
ledkezzen meg a hibáiról. Semmi 
szükség arra, hogy egy háztartásban 
két ember is emlékezzen ugyanarra 
a dologra.



Befejeződött a 2016-2017. év 
megyei II. osztályú labdarúgó baj-
nokság őszi szezonja. A felnőtt 
csapat hat győzelemmel, három 
döntetlennel és hat vereséggel, hu-
szonegy pontot gyűjtve a tízedik 
helyről várja a folytatást. 

A tizenkettedik fordulóban Ke-
rekegyházára utazott a csapat. A 
hazaiak ebben a szezonban nagyon 
jól játszottak, és ott vannak a dobo-
gó harmadik fokán. Éppen ezért el-
lenük, a tisztes helytállás volt a cél. 
Az első játékrészben kiegyenlített 
játék folyt a pályán. A félóra eltel-
tével a Kerekegyháza megszerezte 
a vezetést. Félő volt, hogy ez lendü-
letet ad majd a hazai játékosoknak. 
Szerencsére három perccel később 
újabb gólt értek el, de ezúttal saját 
kapujukba rúgták a labdát. Így a 
szünetre döntetlen állással vonul-
tak az öltözőbe a játékosok. A má-
sodik játékrész elején nyárlőrinci 
gól következett, de az is a saját 
kapuban kötött ki, és ez előnyt je-
lentett a kerekegyháziaknak. A fiúk 
próbálkoztak támadásokkal, de a 
kaput nem tudták bevenni, pedig 
egy újabb találat izgalmasabbá tet-
te volna a mérkőzést. A találkozó 
lefújása előtt öt perccel egy újabb 
hazai találat következett, ami biz-
tossá tette a kerekegyházi győzel-
met. Kerekegyháza-Nyárlőrinc 3-1 
(1-1). Ifjúsági eredmény: 2-1.

Ha a Kerekegyháza elleni talál-
kozóról azt írtuk, hogy tisztes helyt-
állás a cél, akkor ez még jobban 
igaz a Városföld elleni találkozóra, 
amit hazai pályán bonyolítottak le. 
A vendégek ugyanis évek óta nye-
rik a bajnokságot, kiegyenlített já-
tékot mutatnak, s ha kell, akkor fel 
tudják szívni magukat bármilyen 
ellenfél ellen. Igaz, náluk is becsú-
szik egy-egy vereség. A mostani ta-
lálkozón különös figyelmet kapott 
Kiss László az ellenfél csatára, de 

ez kevés volt, mert negyed óra eltel-
tével betalált a kapuba. Nem telt el 
egy perc, ismét ő volt eredményes. 
Szerencsére Torbán Csabának si-
került szépítenie. Aztán egy olyan 
találat következett, amire minden 
bizonnyal sokáig emlékezni fognak 
majd a szurkolók, de Magyar Imre 
kapus is. Márics Béla a felezővo-
nalat átlépve a jobb oldalon vitte 
fel a labdát. A szurkolók bíztatták, 
hogy lőj Béla, 
lőj! És Béla 
lőtt, vagy har-
mincöt méter-
ről. Nem va-
lószínű, hogy 
tudatos volt 
ez a lövés, in-
kább beadni 
szerette volna, 
de pontosan a 
jobb felső sa-
rokban kötött 
ki a labda. Az 
első félidőben 
nem esett több 
gól. A hazaiak 
támadták, de nem tudták bevenni a 
városföldi kaput. Tíz perc volt még 
hátra a találkozóból, amikor ismét 
sikerült a vendégeknek gólt szerez-
niük. Ez után már esély sem volt 
arra, hogy pontot szerezzen a hazai 
gárda. Nyárlőrinc-Városföld 1-4 
(1-3). Ifjúsági eredmény: 2-0.

A tizennegyedik fordulóban a 
Kiskunfélegyházára HTK II. csa-
patához utaztak volna a fiúk, de a 
nagy eső miatt ott nem tudták leját-
szani a mérkőzést, helyette Kecs-
keméten a műkertvárosi műfüves 
pályán bonyolították le. Egyik 
csapat sem szokott műfüves pá-
lyán játszani, így az volt a kérdés, 
hogy ki tud majd gólt szerezni. Ez 
a KHTK-nak sikerült, az első ne-
gyedóra végén. Bár mind a két csa-
patnak voltak lehetőségei, de nem 

tudták őket gólra váltani, így ma-
radt az eredmény. Kiskunfélegyhá-
zi HTK II-Nyárlőrinc 1-0 (1-0). 

Az őszi forduló utolsó mérkőzé-
sén Jakabszállás volt az ellenfél. A 
vendégek ebben a szezonban vál-
tozatos játékot mutattak. Akadtak 
olyan mérkőzéseik, amikor meg-
lepetést okoztak pontszerzésük-
kel, míg másik találkozókon sima 
vereségeket szenvedtek. A tabellán 

is a középmezőnyben foglalnak 
helyet, ezért nem lehetett biztosra 
menni ellenük. A találkozó jól kez-
dődött, mert Bera András révén az 
első negyed óra végén megszerez-
tük a vezetést. Negyed óra eltelté-
vel a jakabszállásiaknak sikerült 
egyenlíteniük. Szerencsére a fél-
idő lefújása előtt ifj. Bálint Tibor 
ismét előnyhöz juttatta a csapatot. 
Alig telt el a második félidőből 
nyolc perc Mohácsi Marcell talá-
latával növelni tudtuk az előnyt. 
Egy perccel később Bera András 
újabb találata örvendeztette meg a 
szurkolókat. A hátralévő több mint 
fél órában már nem esett több gól, 
így szép győzelemmel búcsúz-
tak el a játékosok a szurkolóktól. 
Nyárlőrinc-Jakabszállás 4-1 (2-1). 
Ifjúsági eredmény: 3-0.
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Tízedik helyről várják a folytatást a labdarúgók
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Anyakönyvi hírek
Akik házasságot kötöttek: Lengyel Csilla és Turi Péter

Akiket nagyon vártunk: Tóth Lotti Hanna (anyja neve: 
Koltovári Kata) Hörömpő Mira (Nagy Melinda).

Akiket elveszítettünk: Rimóczi Istvánné Szénási Mária 
(1925), Bera Mártonné Nagy Irén (1932), Fekete Mihály 
János (1946), Csabai Jenő Lászlóné Sárközi Ilona Éva 
(1945).

nyárlŐrinci HÍRMONDÓ
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának közéleti lapja

Megjelenik minden hónapban
Szerkesztő: Szenekné Édes Kornélia

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
Nyárlőrinc Község Temetkezési Vállalkozója: 
Himalája Blue Kft. Képviselő: Szénási Bertalan. 
Telefonszám:  76/449-044, mobil: 20/9571060

Falukarácsony 
Az ide falukarácsony is az általános

iskola tornatermében lesz megtartva.

Ünnepi beszédet mond
Pénzváltó István polgármester.

A negyedik gyertyát
Ágoston atya gyújtja meg.

A műsor:
Padkaporos Táncegyüttes,

Aradi Imre Színművész előadása,
Brilli-Art Stúdió táncosainak

bemutatója.

Természetesen ezúttal is lehet
forralt bort, teát, mákos diós
beiglit, mézes süteményeket

fogyasztani!

Szeretettel hívunk és várunk
mindenkit!


