
Megújult az iskola udvara

Több évtizedes hagyományra tekint 
vissza, hogy az iskola szülői szervezete 
évről évre megszervezi az iskolás bált. 
Ennek a jótékonysági estnek a bev-
ételét mindig az iskola kapta és kapja 
meg, amit aztán a gyerekek oktatására, 
utaztatására, fejlesztő eszközök besz-
erzésére, különböző közösségi pro-

gramok megszervezéséhez használnak 
fel. A köznevelés területén zajló változá-
sok következtében az elmúlt években 
igencsak mostohára fordult az állami 
iskolák sorsa. A fenntartó az alapvető 
működtetési költségeket fizette, de a 
fejlesztésekre már semmi sem jutott. 
Így a külső támogatásra még nagyobb 

szükség volt. Szerencsére sok ember 
viselte szívén a volt iskolája sorsát, 
hiszen most gyermekeik, unokáik jár-
nak ide, a fiatalabb generációnak pedig 
majd esetleg a gyermekeik fognak nem 
sok időn belül ennek az intézmények a 
falai között tanulni.

(Folytatás a 3. oldalon)
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Eladták a tulajdonrészt
A Homokhátság Fejlődéséért 

Nonprofit Kft. 2008. július 3-án alakult 
azzal a céllal, hogy a 2007-2013-as EU-
s ciklusban a társégre jutó LEADER 
források felhasználását segítse elő. Az 
időközbeni jogszabályi változások miatt 
viszont kötelező volt egyesületi for-
mában tovább működtetni a LEADER 
helyi akciócsoportokat, így a Nonprofit 
Kft. 2012-től érdemi tevékenységet nem 
végez. A működési támogatásból beszer-
zett eszközök fenntartási ideje lejárt, 
így okafogyottá vált ez a kötöttség is. 
Szentkirály Község Önkormányzata véte-
li ajánlatot tett a Nonprofit Kft-re, amit a 
2017. 03.13-án tartott taggyűlés elfoga-
dott. A beszerzett bútorok és más eszkö-
zök átadásra kerülnének a Homokhátság 
Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 
részére, így az eredeti célnak megfele-
lően lesznek tovább használva. A kft. 
tevékenységet nem végez, így bevétele 
nincs, az éves kötelező kiadások miatt 
az üzleti mérleg negatívba fordult át. 
Miután a felszámolás plusz kiadással 
járna, a legjobb megoldás az lenne, ha 
valamelyik tagtulajdonos vásárolná meg, 
aki a jövőben működteti is. Szentkirály 
Önkormányzata 15 e/Ft-os ajánlatot tett 
Nyárlőrinc Önkormányzat tulajdonré-
szére. Az önkormányzat a tulajdonrészét 
ennyiért eladta.

A legkedvezőbb ajánlatot fogadják el
Az óvoda felújításával kapcsolato-

san közbeszerzési szakértőt kell fog-
lalkoztatni. Az ajánlati felhívás három 
pályázó részére kerül kiküldésre és nyert 
pályázat esetén a legkedvezőbb ajánlatot 
adó kerül majd kiválasztásra. Az óvoda 
pályázat elbírálása még nem történt meg. 
Azért szükséges a közbeszerzési szakér-
tő kiválasztása, hogy a pályázat kedvező 
elbírálása esetén lerövidítsék az eljárást. 
A három pályázó a következő: Géczi-
Szabó Kft., Bács-Tender Kft, Weszely 
Tamás egyéni vállalkozó. 

Közbeszerzési Tervet készítettek
Az önkormányzatnak minden évben 

március 31-ig el kell készíteni az az 
évre vonatkozó Közbeszerzési Tervét. 
Ebben fel kell tüntetni, hogy abban az 
évben milyen beruházásokat szeretnénk 
megvalósítani. A Közbeszerzési Tervben 

szerepel az óvoda felújítására, bölcsőde 
kialakítására beadott pályázat, mely 260 
millió forint és nyílt eljárás keretében 
fog zajlani. A külterületi földutak fel-
újítása 90 millió forint, a református 
imaház felújítása 45 millió forint, ezek is 
a nyílt eljárás szabályai szerint kerülnek 
lefolytatásra. Pályázati kiírás jelent meg 
a közfeladatot ellátó ingatlanok felújítá-
sára. Miután a polgármesteri hivatal is 
közfeladatot lát el, szeretnének pályázni 
a felújítására 30 millió forint értékben, 
mely szintén nyílt eljárás keretében zaj-
lana. A felújításba beletartozik a nyílás-
zárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, szige-
telés. A pályázat támogatottsága 75%-os 
és 30 millió forintra lehet maximum 
pályázni. Az önkormányzat az ez évi 
költségvetésébe a hivatal felújítására 24 
millió forint önrészt tervezett be. 

A 2017. évi Közbeszerzési Terv elfo-
gadták a képviselők.

Támogatások
A Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Club 

kétmillió forint támogatási kérelmet 
nyújtott be, melyet a működéshez és 
TAO pályázat önerejéhez szeretnének 
felhasználni. A Sport Club az előző évi 
támogatással elszámolt. A képviselők 
megszavazták az összeget.

A Római Katolikus Egyház nevé-
ben Ágoston atya a templom belső 
felújításához anyagi támogatásért for-
dult az önkormányzathoz. Támogatási 
kérelmében előadta, hogy a templom 
belső felújítása halaszthatatlan, a belső 
lábazatvizesedés, festék- és vakolathul-
lás, födém szerkezetének rossz állapota 
miatt. A belső tér felújítására pályáza-
ti lehetőség nincs. A felújítás várha-
tó bekerülési költsége 11.676.320,- Ft, 
mely három forrásból tevődik össze: 
33% önerő 3.900.000,- Ft, 33% érseki 
hivataltól kapott kamatmentes kölcsön 
3.900.000,-Ft, 33% érseki hivatal által 
folyósított vissza nem térítendő köl-
csön 3.900.000,- Ft. Az egyház az önerő 
biztosításához kérte az önkormányzat 
anyagi segítségét. Az önkormányzat két-
millió forintot szavazott meg a katolikus 
egyháznak.

A Nyárlőrinci Polgárőr Egyesület, az 
előző évhez hasonlóan, 400 e/Ft támoga-
tási kérelmet nyújtott be. A támogatást a 
164 fős egyesület működéséhez kérték. 
Az egyesület a tavalyi évi támogatással 

elszámolt. Az összeget megszavazta a 
testület.

Szintén támogatási kérelmet nyúj-
tott be a Nyárlőrinc az Idősekért és a 
Rászorulókért Alapítvány. Az alapítvány 
500 e/Ft-os támogatást kért, melyet a 
mikrobusz fenntartására, üzemeltetésére 
szeretnének felhasználni. Az alapítvány 
a tavalyi évi támogatásból 220.587,- Ft-
ot nem használt fel, melyet ebben az 
évben szeretnének felhasználni. A kért 
támogatást megkapták.

Az Egészséges Ifjúságért Alapítvány 
150 e/Ft-.os támogatási kérelmet nyújtott 
be, melyet a Buzás János Futóverseny 
megtartásához szeretnének felhasználni. 
Az Alapítvány az előző évi támogatással 
elszámolt. Az összeget biztosította a 
testület.

Megalakult a Nyárlőrinc Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület, melyet már be is 
jegyzett a bíróság. Szintén támogatást 
kértek 800 e/Ft összegben. A testület 
most 400 e/Ft-t szavazott meg, de az 
egyesület beindulása után, amennyi-
ben szükségük lesz még támogatásra, 
nyújthatnak be újabb kérelmet, melyet 
a testület megtárgyal. A Bács-Kiskun 
Megyei Katasztrófavédelem is 400 e/
Ft támogatást kért az önkormányzat-
tól, de Marozsi András tü. alezredes, 
kirendeltség vezető – Pénzváltó István 
polgármesterrel történt személyes talál-
kozásuk alkalmával – lemondott a támo-
gatási összegről, az újonnan megalakult 
Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
javára. Ezt az összeget is megszavazták 
a képviselők.

A Medicopter Alapítvány – a Magyar 
Légimentő Nonprofit Kft. támogatója – 
támogatási kérelemmel fordult az önkor-
mányzathoz. A sürgősségi ellátás során 
a magyar légimentők az egész ország 
területén évről vére egyre több életet 
tudnak menteni a sürgősségi betegel-
látásban alkalmazott megfelelő eszkö-
zökkel, felszerelésekkel. Jelenleg több 
eszköz, motoros szívó, lapáthordágy, 
infúziós pumpa, intraosszeális eszköz és 
sürgősségi kézi ultrahang készülék meg-
vásárlásához kértek segítséget. A támo-
gatási összeg a tavalyi évhez hasonlóan 
50 e/Ft.

Saját szennyvíztisztítót építenek
A Maspex Olympos Kft. is kérelem-

mel fordult az önkormányzathoz, mely

A testületi ülésről jelentjük
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Az első oldal folytatása.
Már több éve tervben volt, hogy az 

iskola udvarát fejleszteni, színesíteni, 
újítani kellene. A szülői szervezet pedig 
– mert nagyban álmodni és gondolkodni 
– így egységes szavazással döntött a 
kültéri sport és fitnesz eszközök beszer-
zése mellett. Az ügyintézést Faragóné 
Balog Mónika vállalta magára, aki a pil-
ismaróti Happy Jump Bt-vel vette fel a 
kapcsolatot, és alapos tájékozódás után 
– szintén közös döntéssel – hamarosan 
meg is rendelte az udvari gépeket. A 
számla végösszege 1.256.000,- Ft volt, 
ami tartalmazta a szállítási és a telepítési 
költségeket is. 

A szülői szervezet nevében Madarász 
Mónika adta át a gyerekeknek a meg-
újult iskolaudvart, amelyet minden diák 
– kicsi és nagy egyaránt –  örömmel vett 
birtokba, és lelkesedésük azóta is töret-
len. Ezek az új sport és fitnesz eszközök 
nemcsak kellemes szórakozást biztosíta-

nak számukra, hanem különböző erősítő 
gyakorlatokat is tudnak velük végezni.

Az iskola diákjainak nevében is ezú-
ton mondunk köszönetet a szülői szer-
vezet minden tagjának, akik hozzájárul-

tak, hogy ez a terv megvalósulhasson! 
Ahogyan a mondás tartja: „Beérett a sok 
munka gyümölcse.”

Áldozatos munkájukra a későbbiek-
ben is számítanak!

Megújult az iskola udvara

a jegyzőkönyv melléklete. Kérelme 
lényege hogy tervezi a saját ipari szen-
nyvíz tisztító állomás megépítését, 
valamint esővíz elvezetését az Alpár-
Nyárlőrinc mezőgazdasági csatornába. 
Ezeknek a beruházásoknak egy része 
érinti a vasút melletti területet, miután 
át kell fúrni a vasút alatt. A területek 
tulajdonosa a Magyar Állam, használó-
ja pedig a Magyar Államvasút. Kérésük, 
hogy az önkormányzat kérje a MÁV-tól 
a tulajdonosi hozzájárulást és utána 
átruháznák a Maspex Olymposra. A 
Maspex Olympos Kft. kérte továbbá, 
hogy az esővíz elvezető rendszerhez 
kapcsolódó csövek lefektetése érinti a 
Dózsa Gy., Nyár és Ősz utcákat, melyre 
útszolgalmi jog biztosítását kéri. Az 
útszolgalmi jog megadása külön meg-
állapodás alapján történhet. A testület 
támogatta a kft. kérelmét.

Nem éltek a lehetőséggel
A Szuperinfó nevű újság elindított 

Vidéki Infó nevű újságját, melyben a 
vidéket próbálják lefedni. Az újság hir-
detéseket is tartalmaz és önkormányza-
tok esetében kedvezményt ad a hirdeté-
sekre. Egy hirdetés 1/3 oldallal 30%-os 
kedvezménnyel 56.200,- Ft + Áfa, 3-
4 megjelentetés esetén a kedvezmény 
40%, azaz 45.600,- Ft + Áfa, 5-10 meg-

jelentetés esetén a kedvezmény 50%. A 
testület nem kívánt élni a lehetőséggel.

Egyeztetnek a vállalkozóval
Az elmúlt testületi ülésen szó volt a 

Dózsa Gy. utcán lévő járda felújításáról. 
Miután a járda a Tavasz utcától kez-
dődne és a temetőt is érintené, először 
a temető kerítését kellene megcsinálni 
és utána kialakítani a járdát. A kerítés 
építését meg lehetne előlegezni, és a 
vállalkozó utólag fizetné ki. Esetleg 
megoldható lenne, hogy a Dózsa Gy. 
utcai szakaszt, ahol járda felújításra 
kerülne, az önkormányzat csinálja meg 
és a vállalkozó a Nefelejcs utcai részt 
készítené el. Ezzel kapcsolatosan a vál-
lalkozóval kell egyeztetni, utána lehet 
eldönteni, hogyan tovább.

Három utca kapna aszfalt burkolatot
A Tavasz, Ősz és az Orgona utcának 

már megvan az útalapja. Ugyan az a 
cég most vállalná kb. 7,5 millió forintért 
4 mm vastagságban AC11 minőségű 
aszfalttal az aszfaltozást. A jelenlegi 
útalapra még van garancia. Számítások 
szerint 3.000,- Ft/m2 –es ár belefér 
ebbe az összegbe. Túri István szerint 
máshonnan is kellene árajánlatot kérni, 
például a MegaSped Kft-től, akik a 
Rákóczi utca aszfaltozását készítették.

Képviselői kérdések
Turi István az egyebek napirendi 

pont között azt kérdezte, hogy van-e 
valamilyen hír a külterületi földutak 
felújítására beadott pályázattal kapcso-
latosan? Pénzváltó István válaszában 
elmondta, annyit tudunk csak, hogy a 
pályázatot befogadták. Az utak átminő-
sítése folyamatban van, mind a Közút, 
mind az MNV részéről voltak már kinn 
megtekinteni a helyszínt.

Következő kérdésként azt kérdezte 
Túri István, hogy az állati hullatároló 
konténer mikor kerül a végleges helyére 
a szennyvíztisztító telepre?  Erre azt a 
választ kapta, hogy az alap már készen 
van, a kamerarendszert is felszerelték, 
élesítve van, már csak a kerítés osz-
lopait kell a murvás földbe stabilan 
elhelyezni. 

Bővül az óvoda udvara

Pénzváltó István polgármester arról 
tájékoztatja a képviselő-testületi tago-
kat, hogy Szarka Balázs az Univer ZRT. 
vezérigazgatója az Univer ABC mögötti 
területet határozatlan időre, térítés men-
tesen használatra átadja az önkormány-
zat részére. Az átvett terület bekerítés 
és füvesítés után az óvoda udvarát fogja 
növelni.
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Mintha csak 5 perce léptünk volna 
be az iskola kapuján, és mire kettőt pis-
logtunk, elérkezett a nyílt nap. A szülők 
belekóstolhattak a tanítás folyamatába, 
részt vehettek szakórákon megismer-
hették a kispajtások iskolában zajló éle-
tét. 

Mondhatni a teljes szülői közösség 
részt vett a nyílt napon, nagy volt az ér-
deklődés. A gyerekeket és a tanító nénit 
sem zökkentette ki a hétköznapi kerék-
vágásból a sok nyüzsgő ember. Óra ele-
ji bemelegítéssel kezdődtek a tanórák, 
legyen az matematika, magyar vagy 
énekóra. A rövid torna, mese, dal nem 
maradhat el. Mindenkit meg kell dol-
goztatni ahhoz, hogy óra alatt aktívak 
maradjanak a gyerekek. A szülők megta-
pasztalhatták a közös munka erejét és az 
önálló munka fontosságát is. Matemati-
kából a tudásszintjüknek megfelelően 
kaptak feladatot, differenciált munka 
folyt. Az elvárás azonban egységes volt 
mindenkivel szemben, a maximumot 
kellett nyújtaniuk önmagukhoz képest. 
Jó példa lehet mindenki számára, hogy 
lehet hibázni, de ismerd fel! A gyerekek 
aktívak voltak buzgón ellenőrizték a 
munkájukat vagy épp a padtársukét. Le-
arathatták a babérokat, „pirospont-eső” 

hullott minden órán. A közös versmon-
dás, a hangsúlyozás, a pantomim játék 
által apró színész palántákat láthattunk, 
hallhattunk, akik önfeledten dolgoznak 
együtt tanítójukkal és büszkén mutatják 
meg, hogy mire képesek! A játékos fel-
adatok nem engedték lanyhulni figyel-
müket, élvezettel dolgozott mindenki. 
Nagy versengéseknek is szemtanúi le-
hettek szülők, pedagógus kollégák és az 
iskola vezetése egyaránt. Észrevétlenül 
azt is megtanulták a gyerekek a munka 
során, hogy nem csak ők maguk szere-
pelhetnek, hanem társaiknak is teret kell 

adni és figyelniük kell egymásra is! Az 
elsősök keményen dolgoztak egész nap, 
ugyanakkor a játékos, könnyed légkör 
elfeledtette velük a munkába fektetett 
energiát. A nap, hipp-hopp elrepült és 
közben rengeteget tanultak, fejlődtek. A 
szülői visszajelzések alapján élmények-
ben gazdag napot tudhatunk magunk 
mögött, nagy elégedettséggel szem-
lélték gyermekeik aktivitását, tudását, 
szociális érzékenységét az anyukák, 
apukák, nagyszülők. 

Bodor Gabriella
tanító néni

Nyílt nap az első osztályban

Ajándékot kaptak a Nyárlőrinci 
zsiványok, a Szikari Borászati Kft-
től.

A Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat által meghirdetett Értékőr-
zők Bács-Kiskunban című versenyre 
a nyárlőrinci általános iskola Nyár-
lőrinci zsiványok nevű csapata a Pi-
roska szörpöt választotta témájául. Az 
első fordulóban az országos, központi 
nyomtatványon ajánlották az Érték-
tárba való felvételre, a második fordu-
lóban pedig kreatív módon, bábokkal, 
tánccal, énekelve mutatták be ked-
venc szörpjüket. A Szikrai Borászati 
Kft, látva a kisfilmet, és hallva az igen 
szép, megyei negyedik helyezést, úgy 
döntött, egy kis ajándékkal kedveske-
dik a csapat tagjainak. A csomagok-
ba bőven jutott a cég termékeiből, de 
mellettük apró reklámtárgyak is he-
lyet kaptak. A diákok nagy örömmel 

fogadták a meglepetést.
A csapat tagjai: Almási Péter,Bálint 

Antónia, Barta Alexandra, Bőszén 

Fanni, Golovics Aliz, Mák Réka, Mol-
nár Izabella, Németh Natália. Felké-
szítő tanár: Szenekné Édes Kornélia.

Piroskás ajándék



A Walt Diesney Pictures elhatáro-
zta, hogy legnagyobb rajzfilmsikere-
it élő szereplős változatban forgatja 
újra. Először Hamupipőke történetére 
csodálkozhattunk rá új változatában, 
majd ez év márciusában A szépség és a 
szörnyeteg került a mozikba. Április 24-
én mi is felkerekedtünk, és megnéztük 
a filmet. A legkisebbek, a 4. és 5. osz-
tályosok véleményét összegyűjtöttük a 
látottakról.

Gödény Kata, Kuruczlaki Réka, 5. 
osztály

Nelli néni, az osztályfőnökünk egy 
szép napon kijelentette, hogy április 
24-én (hétfőn) elvisz minket mozi-
ba. Azt mondta, hogy A szépség és a 
szörnyeteget fogjuk megnézni. Az osz-
tály izgatottan várta, hogy mehessünk. 
Nemsokára elérkezett a várva várt 
nap. Mikor már mindenki elfoglalta a 
helyét, elkezdődött a film. Sok izgalmas 
esemény történt benne: Belle apját far-
kasok támadták meg, Gaston még majd-
nem gyilkosságot is elkövetett. Nekünk 
a főszereplő, Belle tetszett legjobban. 
Viszont a rossz fiú, Gaston nem igazán 
tetszett, mert a karaktere nagyon gonosz 
volt. A vége lett a legjobb, mert minden 
jóra fordult.

Seres Csenge, Behány Lilla 5. osztály
Egy hétfői napon megnéztük A 

szépség és a szörnyeteget. Nagyon tet-

szett nekünk. Legjobban Belle és a 
Szörnyeteg tetszett, mert nagyon jól ját-
szották a szerepüket. Megható volt, de 
egyben vicces is. Ez egy nagyon jó nap 
volt. Reméljük, máskor is elmegyünk 
közösen moziba, hogy ugyanilyen jól 
érezhessük magunkat!

Jaksa Paulina 5. osztály
 Nekem nagyon tetszett A szép-

ség és a szörnyeteg, főleg az énekek. 
A szereplők közül a szörny, Belle és 
Csészike voltak a kedvenceim. Aki gon-
osz volt és nem tetszett, az Gaston. A 
legmeghatóbb rész az, mikor meghal a 
szörny. Az emberek tárgyként nagyon 
viccesen mozogtak és beszéltek. Az volt 
az eltérés a rajzfilmhez képest, hogy ott 
Belle nem tudta meg, hogy halt meg az 
édesanyja. Szerintem nagyon jó volt.

Falusi-Tóth Nóra, György Gréta, 
Sutus Enikő, Szeles Luca 4.b osztály

A rajzfilm az elején csak elmeséli a 
Szörny átváltozásának a történetét, de 
ebben a filmben ezt meg is nézhetjük. 
Az életre kelt tárgyak kinézete is kicsit 
másabb volt, de így is nagyon szépek 
voltak. A nekünk legjobban tetsző 
jelenet, amikor Belle elszökik a Szörny 
kastélyából, a palotát őrző farkasok 
pedig megtámadják őt, de a Szörny a 
segítségére siet, és megmenti a lányt. A 

mi szemszögünkből nézve Belle-t talál-
tuk a legjobb szereplőnek, a tömegből 
kitűnve büszkén viselte el, hogy a falu 
lakói butának és furcsának tartották.

Erki Lara és Kovács Aliz 5. osztály
A film Franciaországban játszódott. 

A főszereplők a régi megszokott páros: 
Belle és a Szörny. Sokat énekeltek, 
táncoltak. A film sokkal több mind-
ent mutatott be, mint az eredeti mese. 
Sok szép helyszínt láthattunk, de a 
legkiemelkedőbb, legfélelmetesebb 
szerintünk a havas erdő volt. Az élő 
tárgyak nagyon szép animációval 
készültek. A rózsa határozta meg a 
Szörny életét, ezért többször is fel-
bukkant a mesében. Nagyon izgalmas 
volt nézni, hogy hervad és hullajtja 
szirmait. Szerencsére a gonosz Gaston 
megkapta méltó büntetését, a Szörny 
pedig elnyerte Belle szerelmét.

BOLDOGAN ÉLTEK, MÍG MEG 
NEM HALTAK.
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Iskolai mozilátogatás

„És mégis mozog a Föld!”
És mozgolódnak az óvodások is a 

faluban. Már sokadik alkalommal az 
óvoda szervezésében a gyerekekkel 
megemlékeztünk a Föld napjáról.

Most sem történt ez másként csak 
éppen máshogyan, nem a terveink sze-
rint. Minden évben vendégül láttuk a 
lakiteleki és tiszaugi óvodásokat, ám 
az időjárás nem volt igazán kegyes 
hozzánk az idén, nem volt tekintettel 
arra, hogy rengeteg munkát, szerve-
zést fektettünk be a rendezvény sike-
res megvalósítása érdekében. Sajnos 
az utolsó napon le kellett mondani az 
eseményt. 

Nem vagyunk mi cukorból! – 
mondtuk, a friss levegőre szükségünk 

van, és ha már a szabadban vagyunk, 
miért ne lehetne érdekessé tenni ezt?  
Kulman Istvánné Tormási Ildikó fel-
ajánlotta, hogy megmutatja azokat a 
munkagépeket, amelyekkel a szán-
tóföldeken dolgoznak kora tavasztól 
késő őszig az emberek. Az óvodásaink 
falusi gyerekek lévén találkozhatnak 
ilyen vagy hasonló gépekkel az uta-
kon, ám mégis ámulattal, csodálták a 
hatalmas gépeket. Bátran állíthatom, 
hogy alig akadt olyan kisgyerek, aki ne 
szeretett volna a kombájn és a traktor 
kormánya mögé ülni.  Hálásan kö-
szönjük ezt a felajánlott lehetőséget!

Sváb-Kovácsné
Rédai Erzsébet



 Melyik gyermek ne várná a hús-
vétot? Itt a tavasz, kizöldültek a fák, 
nyílnak a virágok. A nyuszi pedig 
már festi a tojásokat, amelyeket el-
rejt a kertben, hogy ifjak és kevésbé 
ifjak vidám arccal, nagyokat kacagva 
együtt kereshessék meg azokat. 

A nyárlőrinci gyerekek már hosszú 
évek óta megszokták, hogy kézmű-
ves foglalkozáson hangolódhatnak 
az ünnepre. A Buzás János Általános 
Iskola és a Művelődési Ház – IKSZT 
közös rendezésében ez évben is elké-
szíthették az érdeklődők húsvéti dí-
szeiket, ajándékaikat.

Az iskola épületébe belépve min-
denkit hangos gyerekzsivaj fogadott. 
Az első útba eső teremben a papír 
volt az uralkodó. Itt készültek a hús-
véti képeslapok, amelyekkel szerette-
inknek kedveskedhettek. Nincs még 
itt ugyan az anyák napja, de megható 
volt hallani, hogy a legtöbb képes-
lap bizony az édesanyáknak készült! 
Ugyanitt papírgurigából és színes pa-
pírból vidám nyuszikat ragasztottak. 
Az ügyesebbek kis tojástartókat is 
remekeltek, amelyekbe a hímes tojá-
sokat lehet elhelyezni.

A következő terem a színeké volt. 
Itt lehetett megfesteni az üvegmatri-
cákat. A vállalkozó kedvűek nyuszik, 
kacsák, húsvéti tojások tömkelegé-
ből válogathattak, hogy aztán saját 
elképzelésük, ízlésük szerint színez-

hessék őket. Ugyanebben a terem-
ben készültek a vidám cserépcsibék. 
Ki sárgára, ki kékre, ki rózsaszínre 
festette a pici cserepeket, hogy az-
tán apró golyók, dekorgumi és igazi 
madártoll segítségével bájos barom-
fiudvart varázsoljanak az asztalra. 
A további két terembe hajszárítók 
hangos zúgása csalogatta azérdeklő-
dőket. Vajon mi történhetett bennük? 
Az egyikben természetesen a tojás-
festés. Aki ragaszkodott a hagyomá-
nyokhoz, díszíthetett méhviaszos író-
kával, de lehetőség volt szalagokkal 
és különböző dekorációs kellékekkel 
is elkészíteni a hímes tojásokat. A 
másik terem már a modern kézmű-

ves technikának adott helyet: deko-
pázs ajtódíszek készültek. Az alapok 
fapálcikákból lettek összeállítva, 
ezekre lehetett húsvéti és virágos 
szalvétákat válogatni. Persze az ajtó-
díszekről nem hiányozhattak a színes 
szalagok, amiket vígan lengedezhet a 
friss tavaszi szél.

Köszönet illeti az önkormány-
zatot és a szülői munkaközösséget, 
hogy hozzájárultak a húsvéti kézmű-
ves délelőtt megszervezéséhez. Vala-
mint köszönet illeti mindazokat, akik 
munkájának köszönhetően az iskola 
tanulói jó hangulatban, vidám hús-
vétvárás keretében indulhattak neki a 
tavaszi szünetnek.
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Kézműves foglalkozással készültek húsvétra
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A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 
Nyárlőrinci Tagintézményében a te-
hetséggondozás is a kiemelt nevelési 
feladatok közé tartozik. 

2016. szeptemberében, az iskolába 
készülő nagycsoportosok körében tör-
tént a tehetségígéretek azonosítása és 
kiválasztása, az átlagon felüli képessé-
gek, a motiváltságuk és kreativitásuk 
figyelembe vételével. A térbeli-vizu-
ális műhelymunkába bevont gyerme-
kek: Bozsik Hanna, Bódia László, Da-
rányi Leila Viktória, Gyenes Fanni, 
Generál Dorina, Horváth Bence Zsolt, 
Kovács Zoé.

Intézményünkben működő „Kincs-
kereső” térbeli- vizuális műhelyünk-
be, 2017. április 25-én, bemutató 
foglalkozásra hívtuk a környező tele-
pülések pedagógusait, Lakitelekről és 
Tiszugról. A bemutató témája: a gyer-
meki kreativitásfejlesztés lehetőségei 
a tehetségműhelyben, a művészetek 
eszközeivel. 

Vendégünk volt Szaniszló Vivien 
festőművésznő, aki a leghiteleseb-
ben tudta átadni a művészetében rejlő 

varázslatot. Általa, hiteles forrásból 
ismerkedhettek meg az akvarellfesté-
szettel, a vízfestés különféle technikái-
val.  Alapszíneken túl a komplementer 
színekkel, színkörökkel, játékos szín-
keveréssel. Lehetőség nyílt a művész-
nő munkájának, műve kibontakozásá-
nak, élményének megtapasztalására: 

csendéletet festett, melyet felajánlott 
az óvodánknak.

A tehetségígéretek drámajátékok-
kal, Chopin és Vivaldi zenéjével han-
golódtak rá a közös alkotó tevékeny-
ségekre. 

Mohácsi Gézáné 
tehetségfejlesztő pedagógus

Bemutató a Kincskereső térbeli-vizuális tehetségműhelyben

130 képességfejlesztő ötlet 2-től 6 
éves korig

Dr. Dorothy Einon, számos sikeres, a 
gyermekek korai játékairól szóló könyv 
szerzője, pszichológiát tanít. Szakterü-
lete a gyermekek fejlődése. Kutatásai-
ban a játék szerepét és a tanulás pszi-
chológiáját vizsgálja. 

A könyvben található változatos szo-
ba- és szabadtéri játékok gyűjteménye 
akár egy, akár több kisgyerek számára 
adhat tartalmas kikapcsolódást, időtöl-
tést. A könyv tartalma a szó- és szám-
játékoktól a tudományos kísérleteken át 
a zenés és kézműves tevékenységekig 
terjed.

Olvashatunk gyakorlatias ötleteket, 
melyek nemcsak szórakoztatóak, de 
hasznosak is a 2-6 éves korú gyerekek 
számára. 

Az áttekinthető táblázatok a játékok 
jellemzőiről és arról, hogy az egyes te-
vékenységek milyen módon fejlesztik, 

a kicsik készségeit segítik a szülőket 
eligazodni a sokszor tapasztalható bi-
zonytalanságban: „Mit is kellene tudni 
gyermekemnek?” 

A könyv képekkel gazdagon illuszt-
rált, színes, könnyen áttekinthető szer-
kezete csalogatja az olvasót, hogy minél 
több oldalt olvasson át egyszerre.

„A kisgyermek számára a tanulás 
játék, s ezáltal szórakozás. A gyerme-
kek természetükből fakadóan játszva 
tanulnak, minthogy egyszerűen nincs rá 
mód, hogy másképp elsajátítsák mind-
azt, amit az óvodáskorban meg kell ta-
nulniuk.” 

„Annak érdekében, hogy a kisgyer-
mekben rejlő lehetőségek maximálisan 
felszíne tudjanak törni, a szülőknek 
mindent el kell követnie, hogy gyer-
meke óvodáskora minél örömtelibb le-
gyen.”

„Telezsúfolhatjuk a házat játékokkal 
és az ébrenlét óráit mindenféle tevé-

kenységgel; de ha mi magunk nem fog-
lalkozunk a kicsivel, nem nyújtunk neki 
igazi értéket.”

(Dr. Dorothy Einon Kreatív játékok 
6.8. old.)

A fenti idézetek megfogalmazzák a 
legfontosabb tudnivalót, mire van szük-
sége a gyermeknek: felfedező lehetősé-
gekre, melyekben kiteljesedhet örömte-
li játéka. Ezt biztosíthatjuk intézményes 
keretek között is, de a szülővel való 
közös játék élményét semmi nem tud-
ja biztosítani és helyettesíteni. A szülők 
mindenkinél jobban ismerik gyermekü-
ket, teljes figyelmükkel tudnak felé for-
dulni, ki tudják választani a megfelelő 
pillanatot az útmutatásra, így ők lehet-
nek legjobb tanárai gyermeküknek!

Jó szívvel ajánlom minden szülőnek 
ezt a könyvet, gyűjtsenek belőle ötletet, 
bátorságot és játsszanak együtt gyerme-
keikkel minél többször!!! 

Hné Cs. G.

Dr. Dorothy Einon: Kreatív játékok
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Népi játékok, gyermektáncok óvodások előadásában

Negyedik alkalommal szervezte meg 
a lakiteleki Szivárvány Óvoda Csinteke-
rintő elnevezésű népi játék és gyermek-
tánc találkozóját, a helyi művelődési 
házban.

A nézőket és érdeklődőket Sütő 
Lászlóné óvodavezető köszöntötte, aki 
azzal kezdte mondandóját, hogy a tehet-
ség utat tör magának, tartja a mondás. 
S bár minden bölcsességnek van alapja, 
a mai felgyorsult világban kicsit kiegé-
szítésre szorul. Utat tör magának, ám az 
útját egyengetni és néha kisimítani a ki-
sebb bukkanókat a felnőttek dolga, pe-
dagógusoké, szülőké. Ennek jegyében 
üdvözölte a jelenlévőket a negyedik 
Csintekerintő népi játék és gyermektánc 
találkozón.

Sütő Lászlóné elmondta még, hogy a 
lakiteleki óvodában – amihez a nyárlő-

rinci és a tiszaugi is tartozik – a korszerű 
elképzelések, innovatív eszmék mellett 
a néphagyományőrzésnek is helye van. 
A pedagógusok fontosnak érzik a nép-
hagyományokon alapuló népszokások 
értékeinek megőrzését, és átörökítését. 
Ennek egyik formája a néptánc alapja-
ival való ismerkedés. A gyermektánc 
1992 óta jelen van az óvodai tevékeny-
ségeik között. Céljuk, a népi kultúrával, 
népszokásokkal, a néptánc alapeleme-
ivel való ismerkedés, valamint táncos 
mozgásfejlesztés. Az Apró táncosok és 
a Perdülj, fordulj!  tánccsoport évente 
több alkalommal színesítik az intézmé-
nyi, és községi rendezvényeket. 2014 
óta rendezik meg a „Csintekerintő” 
gyermektánc fesztivált, melyre a térség 
óvodáiból hívnak gyermektánc csopor-
tokat, bemutatkozási, szakmai talál-

kozás céljából. Hozzátette még, hogy 
örömmel rendezték meg újra a találko-
zót, mert a csoportok egy tehetség mű-
helyben dolgoznak rendszeresen. Amit 
tanultak, a Csintekerítő alkalmával mu-
tatják meg. A gyerekek közül néhányan 
a csoport vezetésére, önálló szereplésre 
is képesek. Jól példázta ezt lakiteleki 
Perdülj, fordulj tánccsoport, és a nyárlő-
rinci Toporgók, akiket Romhányi Olga 
táncpedagógus tanít, már több éve. Ők 
önállóan is tudnak dolgozni, be tudják 
mutatni játékukat, táncukat, az óvó néni 
csak figyeli őket, néha mutat valamit, 
amit értenek a gyerekek. A két tánccso-
porton kívül bemutatkoztak még a tisza-
ugi Tavirózsák, Tábori Margit, a tiszaal-
pári Tündérrózsák, Bontovics Istvánné, 
valamint a kunszentmártoni Pántlikák, 
Bordás Gabriella vezetésével. 

A programot Ludas Matyi (Szabados 
Zoltán) nyitotta meg, aki egy meséhez 
kötötte a csoportok bemutatkozását. Va-
lamennyi csoportnak meg kellett men-
teni a sárkánytól a királylányt. Bemu-
tatkozásuk után kaptak is egy koronát, 
valamint egy lúdtollat Ludas Matyitól. 
Az óvodások tánca után a helyi Kösön-
tyű néptánccsoport felnőtt tagjai is be-
mutatkoztak, majd Szuetta Béla táncos 
értékelte a gyerekek munkáját. Minden-
kinek azt javasolta, hogy a táncot ne 
hagyják abba. 

Az óvodások és felkészítőik az ön-
kormányzattól, a Lakitelek Népfőis-
kolától, valamint a Lakitelek Óvodáért 
Alapítványtól csokoládét, üdítőt, köny-
vet és kitűzőt kaptak.
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A Pótszéktársulat újabb jeles előadása

Április 9-én újra ellátogatott a mű-
velődési házba a kecskeméti Pótszéktár-
sulat. A vasárnap esti előadáson a hely-
béli színházkedvelők egy különleges és 
egyben rendkívül szórakoztató darabot 
tekinthettek meg.  A Nyárlőrincen szín-
padra állított „Sylviát” korábban már 
nagy sikerrel adták elő Kecskeméten és 
több környékbeli településen a társulat 
tagjai.

A darab középpontjában egy ötven 
év körüli férfi, felesége és a férfi által 
frissen örökbefogadott kutya, Sylvia 

állnak. A házaspár gyermekei már ré-
gen kirepültek a családi fészekből, a pár 
pedig kettesben marad. A Gulyás Lász-
ló alakításában megjelenő férfit már 
fikarcnyit sem érdekli munkája, míg a 
Nyitrai Brigitta által megformált fele-
ségét szinte kizárólag a saját szakmai 
karrierje foglalkoztatja. Ebbe a sokak 
által jól ismert élethelyzetbe lép bele a 
kutya, Sylvia. Sylviát a színpadon pe-
dig Mogyoró Zsanett alakította.

Sylvia újdonsült gazdáján, Gregen 
gyermeki rajongással csüng, ugyanak-
kor kifejezett ellenszenvvel viseltetik 
az rá, a darab előrehaladtával egyre 
féltékenyebbé váló feleség, Kate iránt. 
Hamar egyfajta bizarr és furcsa sze-
relmi háromszög alakul ki. Sylvia hol 
kutyaként, hol emberként viselkedik a 
színpadon, tehát egyszer szerető kutya, 
máskor már-már egy fiatal nőként, sze-
retőként játszik. Mindezekhez párosul, 
hogy Kovács Krisztián a férj érdekes 
barátját, illetve egy igencsak ellent-
mondásos pszichológust jelenít meg, 
míg Zum Erika a feleség alkoholprob-
lémákkal küzdő barátnőjét ábrázolja 

kiválóan. Ezek a furcsa helyzetek és 
felállások rengeteg komikumot, szóra-
koztató szituációt rejtenek magukban 
a felszínre törő különféle érzésekkel, 
gondolatokkal, életszituációkkal fűsze-
rezve. Mindehhez persze nélkülözhe-
tetlen adalék a kimagasló színészi játék, 
amely mindezeket életre tudja kelteni. 
A darab modern, mai fülnek ismerős 
humora jól érvényesült a különféle je-
lenetekben, legyen az vizuális, vagy 
éppen szóbeli jellegű. Mindez persze 
nem jöhetne létre a kiváló rendezés, az 
összeszokott és jól együttműködő szí-
nészgárda nélkül. 

Nevetésben most sem volt hiány, az 
előadás végén beköszönő vastaps pedig 
ezer szónál is többet sugallt a darab si-
keréről. Ezúton is köszönet a nagysze-
rű darabot rendező Gulyás Lászlónak, 
valamint a szereplőknek, Mogyoró 
Zsanettnek, Kovács Krisztiánnak, Zum 
Erikának, Gulyás Lászlónak, Nyitrai 
Brigittának, hogy újból ellátogattak 
Nyárlőrincre és egy újabb, kitörölhe-
tetlen élményt hoztak el a megjelenő 
nyárlőrincieknek.

A nyárlőrinci reformátusok maroknyi 
közösségének régi álma valósulhat meg 
a közeljövőben: imaházunk templom-
má bővül. Így készülünk egy külsőt és 
belsőt érintő felújításra, az épület hátsó 
részén alapterület bővítésre, s ami min-
den bizonnyal a leglátványosabb külső 
változást eredményezi, az a torony épí-
tése, amiben a jelenlegi haranglábakon 
álló harang is új helyet kap. Így válhat a 
templom álma valósággá. 

Már az építés idején is gondoltak a 
bővítésre. A most lebontásra kerülő hát-
só fal ennek a jegyében épült. Bíztak 
abban, hogy szükség lesz rá. 

Ma úgy látjuk, hogy azért is szüksé-
ges a nagyobbítás, mert egy vasárnapi 
istentisztelet alkalmával elegendő ugyan 
a jelenlegi imaház mérete, de a nagyobb 
ünnepek alkalmával, vagy akár házas-
ságkötések megáldásakor több ízben is 
kicsinek bizonyult a meglévő épület. 

Az álom körvonalazódása után tettek 
következtek. Elindult az imaház temp-
lommá bővítésének tervezése. Több terv 

került papírra, mire egy kiforrott és le-
tisztult elképzelés elkészült, mely méltó 
a megvalósításra.

A pénzügyi forrás előteremtésében 
is voltak döccenők, de kiinduló alapot 
teremtett a 2016 tavaszán tartott jóté-
konysági bál. Végül a teljes megvaló-
sulás a Belügyminisztériumtól kapott 
negyvenötmillió forintos támogatásnak 
köszönhető. Így valósul meg ebből az 
összegből a bővítés, toronyépítés, fű-
téskorszerűsítés, vizes blokk kialakítás, 
nyílászárócsere, burkolatcsere, padok 
kerülnek beépítésre, szószék kerül ki-
alakításra, hogy csak a legfontosabbakat 
említsük.  A tervek szerint június elsején 
megkezdődik a kivitelezés, a munkála-
tok befejezése pedig októberre várható. 
Reménység szerint a reformáció 500. 
évfordulóján már az új templomban  ün-
nepelhetünk. 

Sok-sok küzdelem után, végre úgy 
tűnik a nyárlőrinci reformátusok is 
templomba járhatnak istentisztelet-
re, hogy Isten élő beszédét hallgassák, 

hogy úrvacsorát vegyenek, hogy vigasz-
talást és erősítést kapjanak gyászban, 
betegségben, hogy megosszák örömü-
ket a Gondviselővel, s folytathatnánk a 
sort oldalakon át, de egyszerűen közös-
ségben legyenek Istennel és a gyüleke-
zet többi tagjával. „Ha az Úr nem építi 
a házat, hiába fáradoznak az építők.” 
(Zsoltár 127:1) Reméljük, az Úr velünk 
építkezik.  

Kókai Géza, lelkipásztor

Templom lesz az imaházból



Az 1927-ben alakult Lakiteleki Tor-
na Egylet sokrétű programmal és sokféle 
módon ünnepli, teszi emlékezetessé az 
egyesület megalakulásának 90. évfordu-
lóját. A számtalan programból az előttünk 
álló időben első április az 30. napján egy 
Ferencváros öregfiúk elleni mérkőzés. A 
találkozó minden bizonnyal érdeklődést 
vált ki a környező településen élő, lab-
darúgást kedvelők körében is. Azon túl, 
hogy a Fradi öregfiúk vendégjátéka min-
dig sokak számára jelenthet élményt, ez a 
focigála azért is fontos, mert így kiszéle-
sedhet azoknak a köre, akik az egyesület 
kiemelkedő évfordulójának hírét vehetik. 

A másik kiemelkedő esemény, az 
egyesület értékeinek megteremtésében 
tartósan résztvevő, legidősebb, egyko-
ri sportolók és sportvezetők tízévenként 

immár hagyományossá váló találkozójá-
nak megszervezése – az évforduló meg-
ünneplése június harmadikán. Ezen kívül 
különböző korcsoportok is számíthatnak 
részükre biztosított programokra.

Az évforduló megörökítésére, egy 
érem tervezésére is sor kerül. Azok részé-
re készül, akik tartósan a legtöbbet tettek 
az egyesületért, járultak hozzá sikerei-
hez.

Az évforduló alkalmából várható-
an egy könyv kiadására is sor kerül. A 
komoly kutatómunka eredményeként 
megszületett, visszaemlékezésekkel is 
színesített kötet tartalma, ahogyan belső 
címében jelzi: „Olvasmányok a 90 éves 
Lakiteleki Torna Egylet történetének 
megismeréséhez”. Amellett, hogy fotók-
kal gyakran illusztrált, a fontosabb, ily 

módon is dokumentált eseményekről egy 
Képtárat is tartalmaz - egészen az 1930-
as évekig visszamenően. A kiadvány akár 
kuriózumnak is tekinthető, hiszen egy 
ilyen „tanulmány” megjelentetése a kör-
nyéken szinte példa nélkül áll.

A visszaemlékezések néhány esetben 
külön arcképcsarnokban kapnak helyet. 
Ebben, a régi idők kiválóságaival együtt 
megismerkedhet az olvasó a Lakitelekről 
a legmagasabb osztályig eljutott labda-
rúgók rövid életútjával is. A szerző „ba-
rátsággal bánt” a környező települések 
labdarúgására vonatkozó kutatási anyag-
gal is. Bár a kutatásnak az idő szorításá-
ban nem lehetett ilyen célja, az olvasók 
mégis számtalan utalással találkozhatnak 
a könyvben a kecskeméti mellett a ti-
szakécskei, kiskunfélegyházi, tiszaalpári, 
tiszaugi, szentkirályi, de még a megyeha-
táron túli kunszentmártoni, csépai labda-
rúgást illetően is.  (tf)
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Nagy kihívás, hogy nulláról indulnak
Tizenkét fővel önkéntes tűzoltó egyesü-

let alakult a településen. Az egyesület meg-
választotta a tisztségviselőket is. 

Az ötlet Pénzváltó István polgármester-
től származik, akit megkeresett a megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság, hogy ön-
kéntes tűzoltó egyesületet kellene létrehoz-
ni Nyálőrincen, mivel a húsz perces vonu-
lási körzeten kívül esik Kecskeméttől. Akár 
harminc perc is lehet az egység kivonulása 
a megyeszékhelyről, addig viszont nagyon 
sok minden történhet egy tűzeset kapcsán. 
Terület felosztási szempontból Nyárlőrinc-
re a kecskeméti hivatásos tűzoltók vonul-
nak. A tiszakécskei önkormányzati tűzoltók 
Nyárjasig látják el a feladatukat.

Mivel én Lakiteleken önkéntes tűzoltó-
ként tevékenykedem, megkeresett a polgár-
mester úr, hogy létre tudnánk-e a mi telepü-
lésünkön is egy egyesületet hozni – meséli 
Balla István. Elmondtam, hogy milyen fel-
tételek: autó, felszerelés, szertár szükséges 
ahhoz, hogy működőképes legyen az egye-
sület. Azt kértem még, hogy beszéljék meg a 
képviselő-testülettel is. Mivel mindenki rá-
bólintott, így tizenkét fővel megalakultunk. 
Kiss Ferenc lett az elnök én a parancsnok, 
Gergő fiam a parancsnok helyettes, felesé-
gem a titkár. Nyárlőrinc ilyen szempontból 
szűz területnek számít. Jelen pillanatban 
ketten rendelkezünk tűzoltó vizsgával, én 
és Gábor fiam, aki a Lakiteleki Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületnek a parancsnoka. Mi-
vel egyesületeknél lehet kettős tagság, így 
ő vonulhat velünk is és a lakitelekiekkel is. 
Csak remélni lehet azt, hogy nem lesz egy-
szerre mind a két helyen tűz. Az elkövetke-

zendő időszak a kiképzésről fog szólni. Fel 
kell készíteni a tagokat az alapkiképzésre, 
ami negyven órából áll. Utána kisgépekből 
(láncfűrész, feszítővágó, áramfejlesztő) 
kell típusvizsgát tenni a tagoknak.

Honnan lehet majd pénzt szerezni a mű-
ködésre és a felszerelésre?

Éves szinten egymillió forintra lehet 
pályázni az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatósághoz. Ezen kívül az önkor-
mányzat, helyi vállalkozók is segítenek. A 
kecskeméti tűzoltóságot évente négyszáz-
ezer forinttal támogatta az önkormányzat. 
Erről most lemondanak és azt kérték, hogy 
adják oda nekünk. Az első adományunk így 
már meg is érkezett. A megyei tűzoltó szö-
vetség ígéretet tett arra, hogy szerez autót. 
Nyárlőrinc térségében húsz-huszonöt riasz-
tás van évente. Ennek nyolcvan százaléka 
műszaki mentés, vagyis balesethez való 
vonulás, a többi a tűzesethez.  

Addig nem is tudnak vonulni, míg nincs 
autójuk?

Nem egészen, mert ha levizsgázott a 
csapat, akkor az én Ford Transitomra lehet 
feltenni egy tűzoltóság feliratot, és azzal is 
kimehetünk majd a káresetekhez, mert az 
idő fontos tényező. Egy balesetnél porral 
oltóval, szerszámokkal tudjuk biztosítani, 
hogy a jármű ne gyulladjon ki. A kapcso-
lattartás telefonon történik, riasztás esetén 
a katasztrófavédelem sms-ben értesíti az 
egyesületet, így tudjuk majd, hogy hova 
kell mennünk. 

Mennyibe kerül most egy tűzoltó fel-
szerelés?

A nadrágnak és a kabátnak az új ára 270 

ezer forint, a csizma 80 ezer, a sisak 90-120 
ezer, kámzsa 15 ezer, kesztyű 35 ezer, má-
szóöv 35 ezer, bontóbalta 15 ezer, tömlőtar-
tó kötél ötezer, robbanás biztos lámpa, amit 
a sisakra szerelünk 30 ezer forint. Így több 
mint félmillió forintba kerül egy tűzoltó 
felszerelése, de ezek nélkül nem lehet részt 
venni egyetlen káresetnél sem, mert ezek 
kötelező felszerelések.

Lesz-e valamilyen hely, ahova a felsze-
reléseket be lehet tenni?

Egyelőre a művelődési ház színpad mö-
götti egyik öltözőjét kaptuk meg a felsze-
relések tárolására. A megyei tűzoltóság azt 
kérte az egyesületektől, hogy akinek van 
felesleges felszerelése, az juttassa el hoz-
zánk. Mi is folytatjuk a gyűjtögetéseket, 
figyeljük a pályázatokat, és várjuk a cégek 
támogatását. Nehéz, hogy teljesen a nullá-
ról indulunk, de ez a kihívás.

A Nyárlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület tagjai: Kiss Ferenc elnök, Balla István 
parancsnok, Balla Gergő parancsnok he-
lyettes, Balla Gábor, Balláné Bán Andrea 
titkár, Csernák Roland, Forgó Dávid Tibor, 
Gyenes Róbert, Halasi Tibor, Molnár Máté, 
Seres Arnold, Varga János Zoltán.

Kilencven éves jubileumot ünnepelnek
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18. Buzás János
Emlékverseny

A BÁCS-MEGYEI

FUTÓKÖRVERSENY
ÁLLOMÁSA 

2017. május 1. 
Nyárlőrinc, Buzás János

Általános Iskola
RAJT:     
9:30 Ovi futam:  200 m 
(2010.01.01.után születettek) 
9:40 Általános iskolás: 1-2. oszt. 
(2008-2009)  3- 4. oszt. (2006-2007)  
fiú-lány 1000 m 
10:00 Általános iskolás: 5-6. oszt. 
(2004-2005) 7-8. oszt. (2002-2003)  
fiú-lány  3000 m 
10:00 10000 méter  5000méter

KORCSOPORTOK:

5 000 méter: 
15-19 éves férfi-nő  2002-1998 
20-39 éves férfi-nő  1997-1978 
40-59 éves férfi-nő  1977-1958 
60 felett férfi-nő    1957 vagy előtte

10 000 méter:  
15-19 éves férfi-nő  2002-1998 
20-29 éves férfi-nő  1997-1988 
30-39 éves férfi-nő  1987-1978 
40-49 éves férfi-nő  1977-1968
50-59 éves férfi-nő  1967-1958 
60-69 éves férfi-nő  1957-1948 
70 felett férfi-nő    1947 vagy előtte

Díjazás: - az ovis és általános isko-
lás versenyen korcsoportonként és 
nemenként az I-III. helyezettek érem, 
5000méteren I-III.helyezettek kor-
csoportonként és nemenként érem és 
ajándék 
10 000 méteren I-III. helyezettek 
egyedi kerámia díj, ajándék , és  
minden célba érkező emblémázott 
törölközőt kap.

Nevezési díj:
 Óvodás futam: ingyenes 
 Ált. Iskolás futam: ingyenes 
 10 000 m futás: 1500,- Ft  
 5 000 m futás: 500,- Ft

A versenyen mindenki csak saját 
felelősségére vehet részt! 
Öltöző, ruhatár, tusolási lehetőség a 
sportcsarnokban!

Négy mérkőzésből hét pontot gyűjtöttek
Folytatódtak a megyei II. osztályú 

labdarúgó bajnokság északi csoportjá-
nak küzdelmei. Az eddig nem közölt 
mérkőzésekről az alábbiakban olvas-
hatnak. 

A 21. fordulóban Kecskemétre lá-
togatott a csapat, ahol a KLC KTE SI 
csapatával mérkőzött. A hazai csapat 
a tabella élén állt, így túl nagy esély 
nem volt a pont, pontok szerzésére. Bár 
soha sem lehet feladni, mert történhet-
nek meglepetések. Sajnos ezúttal nem 
történtek, az eredmény a kecskemétiek 
számára volt kedvező, pedig nem úgy 
indult a találkozó, hogy nagyarányú ve-
reség lesz a vége. Az első negyed óra 
végén Túri István betalált a kecskeméti 
kapuba. Nem lehetett azonban soká-
ig örülni a vezetésnek, mert négy perc 
múlva már ki is egyenlítettek a hazaiak. 
Ez nem is lett volna olyan nagy baj, de 
hat perc alatt négy gólt rúgtak. A félidő 
előtt Bera András még megzörgette a 
kecskeméti kapu hálóját, de azt köve-
tően már nem sikerült több alkalommal 
gólt szerezni. Nem úgy a hazaiaknak, 
akik a második játékrészben is négy 
alkalommal mattolták Magyar Imrét. 
A végeredmény: Kecskeméti LC KTE 
SI-Nyárlőrinc 8–2 (4–2). Ifjúsági ered-
mény: 1–1

A következő fordulóban ponto-
san az ellenkezője történt annak, mint 
Kecskeméten, már ami az eredményt 
illeti. A Helvécia ellen ugyanis féltucat 
gólt lőtt a csapat. Igaz, ebben a bajnok-
ságban nem úgy szerepel a Helvécia, 
mint ahogyan az elvárható lenne tőle, 
de ez cseppet sem von le a sikerből. A 
gólok sorát Bera Tamás nyitotta meg a 
19. percben. András testvére sem akart 
lemaradni tőle, ő a 42. percben talált a 
kapuba. A második félidőben még ered-
ményesebbek voltak a fiúk, mert először 
Bali Gábor, majd pedig Torbán Csaba is 
bevette a helvéciai kaput. A mérkőzés 
krónikájához az is hozzátartozik, hogy 
a vendégek tíz emberrel álltak fel, ami-
ért a megyei szövetség figyelmeztette a 
helvéciaiakat. A találkozó sportszerűen 
zajlott, a játékvezető egyetlen sárgala-
pot sem osztott ki. Nyárlőrinc–Helvécia 
6–0 (2–0). Ifjúsági eredmény: 3–2

A 23. fordulóban Izsákra utazott 
a csapat, és a jó szereplését ezúttal is 
folytatta. Bali Gábor már a 14. perc-

ben megszerezte a vezetést, majd hét 
perccel később ismét ő talált a kapuba. 
Az első félidőben nem esett több gól. 
A második játékrészben alább esett a 
gólgyártás, egyik csapat sem tudott be-
találni a másik kapujába. A hosszabbí-
tásban járt már az óra mutatója, amikor 
Homola József növelte az előnyt. Tel-
jesen megérdemelt volt ilyen arányban 
is a győzelem. Izsák–Nyárlőrinc 0–3 
(0–2). Ifjúsági eredmény: 4–4

A 24. fordulóban a Kiskunmajsa 
látogatott Nyárlőrincre. A találkozó 
nagy küzdelmet hozott, de a pontokon 
osztozkodott a két fél. A táblázaton el-
foglalt helyük alapján – a Kiskunmajsa 
a negyedik, a Nyárlőrinc a nyolcadik 
– a vendégek tűntek esélyesebbnek. A 
labda azonban kerek és a mérkőzéseken 
bármi megtörténhet. Már az első per-
cekben látszott, hogy nem lesz könnyű 
ellenfél a nyárlőrinci gárda a majsaiak 
számára. Keményen védekeztek a fiúk, 
szigorúan őrizték a gólvágó Nyerges 
Zoltán, és gyors kontratámadásokat 
is vezettek, főleg Németh Norbert, és 
Bali Gábor révén. Az első félidő végén 
egy kapu előtti kavarodás után mégis 
a vendégek szereztek gólt. A második 
játékrész kiegyenlített játékot hozott. 
A majsaiak próbálták húzni az időt és 
ráültek az eredményre. A hazaiak több 
támadást vezettek és levegőben lógott 
az egyenlítés, ami a 73. percben Bali 
Gábor révén be is következett. A hátra 
lévő időben a majsaiak kicsit felpö-
rögtek, próbáltak még gólt szerezni, de 
nem sikerült nekik, így maradt a döntet-
len, ami igazságosnak mondható. Nyár-
lőrinc–Kiskunmajsa 1–1 (0–1). Ifjúsági 
eredmény: 1–1
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Anyakönyvi hírek
Akik házasságot kötöttek: Engler Mariann és Csőke 
Béla.
Akiket elveszítettünk: Böröczki Zoltán (1988), 
Végh Sándor (1937), Nyúl Béláné Bodri Mária 
(1942), Eszik Lászlóné Rádi Ilona (1935), Kovács 
Ferencné Kovács Rózsa (1930)

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. Pesír Zoltán 06-20/361-9330
Nyárlőrinc Község Temetkezési Vállalkozója: 
Himalája Blue Kft. Képviselő: Szénási Bertalan. 
Telefonszám:  76/449-044, mobil: 20/9571060

Vicc
Két férfi üldögél a kocsmában, az egyik odaszól a másiknak:
- Te, komám, mikor születtél?
- 1961. február 3-án.
- Érdekes, én is akkor születtem. Hol születtél?
- Seattle-ben.
- Ez furcsa, én is ott születtem. Iskolába hova jártál?
- Az Abraham Lincoln középiskolába.
- Hihetetlen, én is oda jártam.
Arra megy a pincér, az első fickó odaszól neki:
- Figyeljen csak, ilyet még nem hallott! Én és ez a ...fickó 
ugyanakkor születtünk, ugyanott, sőt még iskolába is egy hely-
re jártunk! A pincér bólogat, majd visszamegy a pult mögé. 
Kérdi a csapos:
- Mi újság?
- Á, semmi különös, a Johnson ikrek már megint holtrésze-
gek...


