
Drótszamáron az SM-mel érintett betegekért

Gyuláról indult kerékpárral május19-
én Ternován Zoltán. A sclerosis multip-
lex-ben szenvedő férfi, délután négy 
órakor Lakiteleken, öt órakor pedig 
Nyárlőrincen állt meg.

A tervben az szerepelt, hogy délután 
négy órakor érkezik Ternován Zoltán a 
lakiteleki művelődési házhoz. Pontosan 

így volt. Nem késett és nem is ért oda 
hamarabb. Ott már várta őt Zobokiné 
Kiss Anita polgármester és néhány helyi 
kerékpáros, de Kecskemétről is érkeztek 
néhányan. Pogácsával és üdítővel kínál-
ta a településvezető Ternován Zoltánt, 
majd egy üveg kereskedelemben nem 
kapható, lakiteleki címerrel ellátott bor-

ral ajándékozta meg a sclerosis multip-
lexben szenvedő 52 éves férfit. Néhány 
fotó és élő facebook bejelentkezés után 
a lakitelekiekkel kiegészülve elindult a 
csapat Nyárlőrincre. Útközben Zoltán 
elmesélte, hogy tizenöt évvel ezelőtt 
diagnosztizálták nála a sclerosis multip-
lexet. (Folytatás a 3. oldalon)
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Faragó Dominik János első helyett 
szerzett az országos Fülemüle infor-
matikai versenyen. Ebben az évben 
ismét megrendezésre került a Fülemüle 
országos informatika verseny, ami 
igazából nemcsak országos, hanem 
egyúttal nemzetközi verseny is volt, 
mivel nemcsak a Magyarországon élő 
7-8. évfolyamos diákok jelentkezhet-
tek rá, hanem a határon túl élő magyar 
diákok is. A verseny két fordulóból 

állt, mind a két fordulóban multimé-
diás bemutatót kellett készíteniük a 
tanulóknak, ügyelve arra, hogy plági-
umot semmiképpen sem tartalmazhat 
a munkájuk.

A tehetségkutató verseny célja: 
-  az informatikában, informá-

ció gyűjtésében és rendszerezésében 
tehetséges diákok számára lehetőséget 
teremteni az országos szintű megmé-
rettetésre,

-  ösztönözni a tanulókat szak-
mai információk gyűjtésére, rendsze-
rezésére, bemutatására,

-  az iskolai tehetséggondozás 
hatékonyságának növelése a motivá-
ciós háttér biztosítása révén,

-  pozitív módon befolyásolni a 
tanulók internetezési és hálózati tanu-
lási szokásait,

-  felhívja a figyelmet a környe-
zetvédelem és fenntartható fejlődés 
fontosságára.

Az idei első téma: „Én így taní-
tanám az informatikát”. Minden diák 
megmutathatta az első fordulóban, 
hogyan tervezne meg egy informati-
kaórát, mellyel a legjobban át lehet 
adni a tudást a diákok számára. Öt 
informatikával kapcsolatos téma közül 
lehetett választani. A multimédiás 
projectmunka szigorú szabályokhoz 
volt kötve. Pl.: kizárólag saját képeket 
és tartalmi elemeket lehetett felhasz-
nálni, internetről semmit sem lehetett 
másolni. Fontos volt, hogy az egész 
munka mindenkinek a saját szellemi 
terméke legyen. Ami még döntő volt, 
az a kreativitás és a szisztematikus 
felépítés. Nyárlőrincről Németh Janka 
és Faragó Dominik János is egyaránt 
bejutott a döntőbe, ahol a legjobb 
ötven diák mérhette össze a tudását 
újra.

A második forduló témája „Az 
internet veszélyforrásai” volt. Ismét 
tervezniük kellett egy informatikaórát, 
ahol bemutatták a diákok, hogy az ő 
szemükön keresztül hogyan lehetne 
legkönnyebben megismertetni társaik-
kal az internetben rejlő veszélyforrá-
sokat. Dominik nagyon kreatívan egy 
lány egész életét mutatta be, ahogy 

szépen felcseperedik és felnőtté válik. 
Nagyszerűen ábrázolta, hogy mely 
korosztályoknál milyen veszélyforrá-
sok leselkedhetnek a leányzóra.

Faragó Dominik János olyan 
remekül dolgozott, hogy sikerült 
megnyernie 7-8. osztályos kategóri-
ában az országos Fülemüle 2017-es 
tehetségkutató versenyt. Díjazta őt 
a NOVELL, VIACOM informatika, 
az Országos Gyermekmentő Szolgálat 
és az Informatika Tanárok Országos 
Egyesülete. Felkészítő tanára: Győri 
Tamás, aki az országos döntőben a 
legeredményesebb felkészítő tanár 
különdíjat vehette át.

Első hely az országos Fülemüle informatika versenyen



                                             3. oldalNyárlõriNci hírmoNdó

A közösségi portálon megjelenő 
pályázatra neveztünk a Csiga-biga 
csoportos gyermekkel és szüleikkel. 
A pályázat célja az volt, hogy a DM 
drogéria felhívja a pedagógusok és 
szülők figyelmét a napvédelem fon-
tosságára. A feladatunk egy napóra 
elkészítése volt, melynek fotójával 
lehetett nevezni a versenyre. A 
fényképen meg kellett jeleníteni az 
óvoda nevét, így óvodai nyílt nap 
keretein belül a délelőtt folyamán 
a gyermekek szüleikkel közösen 
megfestették az óvodai rövidített 
nevének betűit, majd közösen 
készítettük el a napórát.  Ezt 
követően a gyermekek örömmel 
szerepeltek a fotón, büszkén tartva 
közösen kreált betűiket. A kép felk-
erült a drogéria honlapjára, közön-
ségszavazás alapján döntöttek a 
verseny sorsáról. Ezúton köszönöm 
a gyermekek nevében is a sok-sok 
megosztást és szavazatot. Néhány 

nyárra elegendő naptejet kaptunk, 
ami védi óvodásaink bőrét a forró 
nyári napokon, valamint homokozó 

játékokat is átvehettünk, mind a 
négy csoport számára.

Hajdu Anita

Napórát készítettek a Csiga-biga csoportosok

Az első oldal folytatása.
Azóta mindent megtesz annak 

érdekébe, hogy ne fejlődjön tovább 
a betegsége. Kerékpározik, fut, és 
két évvel ezelőtt olyan elhatározásra 
jutott, hogy megpróbál mindent meg-
tenni annak érdekében, hogy az ország 
lakói minél többet megtudjanak erről 
a betegségről. 2015-ben körbetek-
erte az országot. 1600 kilométert tett 
meg kerékpárral, miközben minden 
megállóhelyen a betegségről beszélt, 
de közben rengeteg barátot szerzett. 
A mostani országjáró túráján is az a 
cél, hogy barátokat szerezzen, fel-
hívja a figyelmet erre a betegségre. 
Elmondta, hogy Kaposváron csatla-
kozik majd hozzá egy sorstársa, aki 
két évvel ezelőtt még ágyban fekvő 
beteg volt. Az ő hatására kezdett 
elmozogni, és mostanra minimum 
hatvan kilométert akar vele letekerni. 
Ternován Zoltán pénzt nem gyűjt, de 
szeretné, ha figyelemfelhívó kerek-
pározása sok mindenkihez eljutna. 
Nyárlőrincen a kis kerékpáros csapatot 

várta Pénzváltó István polgármester, 
Horváth Tibor testnevelő és Jokhel 
Árpád könyvtáros, programszervező. 
A barátságos kézfogás után üdítővel 
kínálták a két keréken érkezőket, majd 
élőben bejelentkeztek a facebookra. 
Ezt követően először Zobokiné 
Kiss Anita lakiteleki polgármester, 
majd Szentirmay Tamás alpolgárm-
ester, utána pedig Pénzváltó István 
nyárlőrinci polgármester látta el kézj-
egyével zászlaját, amire az volt írva: 
Te se add fel 2017, hinni, tenni, élni! 
Ezt követően az útikönyvbe is írtak 
a településvezetők, majd a kis csapat 
tovább indult Kecskemétre. A kerék-
párút végéig elkísérte őt a két tel-
epülés polgármestere, és néhány vál-
lalkozó kedvű kerékpáros is. A dolog 
érdekessége és különlegessége az 
volt, hogy Zoltánnak és feleségének 
május 19-én volt a tíz éves házassági 
évfordulójuk, amit Kecskeméten meg 
is ünnepeltek.

Ternován Zoltán másnap 
Kecskemétről Bajára tekert. A célja 

ezúttal is az, hogy 1600 kilométert 
kerékpározzon sorstársaiért. Május 
13-án indult Esztergomból és május 
27-én Budapesten fogja befejezni 
a kerékpáros misszióját. Útközben 
bárki csatlakozhatott hozzá, és csat-
lakoztak is.

A sclerosis multiplexet autoim-
mun betegségnek tartják, mivel 
ez egy olyan állapot, amelyben az 
immunrendszer idegenként azonosítja 
a szervezet saját anyagait és megtá-
madja azokat. A betegség világszerte 
mintegy egymillió embert érint. A 
sclerosis multiplex (SM) egy krónikus, 
potenciálisan rokkantsághoz vezető 
betegség, amely a központi idegrend-
szert, azaz az agyat és a gerincvelőt 
érinti. A sclerosis multiplexben a 
szervezet tévedésből ellenanyagokat 
és fehérvérsejteket küld az agy és a 
gerincvelői idegeket körülvevő mye-
linhüvely (az idegrostokat szigetelő, 
zsírsavakban gazdag fehérjetartalmú 
anyag) ellen.

Drótszamáron az SM-mel érintett betegekért
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Buzánszky Kupa néven rendeztek 
labdarúgó tornát a Lakitelek Népfőis-
kolán. Az alsó tagozatos korosztály-
nál öt, a felsősöknél pedig hat csapat 
vett részt, köztük a nyárlőrinci diá-
kok.  

A két napos verseny több mint egy 
évtizedes múltra tekint vissza. Kez-
detben még a híres labdarúgó adta át 
az elismeréseket a fiatal játékosok-
nak. A tornát ezúttal is a Bács-Kis-
kun Megyei Kisiskolák Egyesülete 
szervezte. A nyárlőrinci diákok min-
den évben részt vesznek a tornán és 
remek eredményeket érnek el. 

A hagyományokhoz híven a csa-
patok körmérkőzést vívtak egymás-
sal, ez alapján dőlt el az, hogy ebben 
az évben kinyeri el a kupát. Az alsó 
tagozatosok között a bugaci csapat 
bizonyult a legjobbnak, a felső tago-
zatosok közül pedig a nyárlőrinciek 
vitték el az első díjat.

Eredmények alsó tagozatosok: 
Nyárlőrinc-Bugac 1-6, Szentkirály-
Lakitelek 1-4, 

Jakabszállás-Nyárlőrinc 5-3, 
Szentkirály-Bugac 1-3, Lakitelek-Ja-
kabszállás 5-1, 

Nyárlőrinc-Szentkirály 0-0, Bu-
gac-Lakitelek 3-1, Jakabszállás-
Szentkirály 1-3, 

Lakitelek-Nyárlőrinc 4-0, Jakab-
szállás-Bugac 0-0. 

Végeredmény: 1. Bugac, 2. Laki-
telek, 3. Szentkirály, 4. Jakabszállás, 
5. Nyárlőrinc. Legjobb kapus: Tóth 
Roxán Szentkirály. Legjobb mezőny-
játékos:

Tajti Bence Bugac. Gólkirály: 
Balla Dániel 9 gól Lakitelek.

Felső tagozatos eredmények: La-
kitelek-Jakabszállás 2-0, Nyárlőrinc-
Bugac 3-0,  

Szentkirály-Lakitelek 11-0, Ja-
kabszállás-Nyárlőrinc 0-6, Szentki-
rály-Bugac 2-1, 

Jakabszállás-Bugac 0-2, Nyárlő-
rinc-Szentkirály 1-0, Bugac-Lakite-
lek 0-1, 

Jakabszállás-Szentkirály 0-6, La-
kitelek-Nyárlőrinc 0-1. 

Végeredmény: 1. Nyárlőrinc, 2. 
Szentkirály 3. Lakitelek, 4. Bugac, 5. 
Jakabszállás. Legjobb kapus: Vaku-
lya László Bugac. Legjobb játékos: 
Sztanek Béla Nyárlőrinc. Gólkirály: 
Papp Milán Szentkirály.

Csapatnévsor felsősök: Tóth Ta-
más, Medveczki Jenő, Hegedűs Dá-

vid, Túri Szabolcs, Hatvanyi József, 
Rimóczi Norbert. Palatinus Zalán, 
Magyari Kristóf. Testnevelő tanár: 
Horváth Tibor

Csapatnévsor alsósok: Baksa Ta-
más, Boros Szabolcs, Kovács Valter, 
Páll Kevin, Balog Zsombor, Bognár 
Előd, Pádár Zétény, Kunsági Lázár. 
Testnevelő tanár: Boros Kornél

A felső tagozatosok megnyerték a Buzánszky Kupát



Ez volt már a tizennyolcadik alka-
lom, amikor Nyárlőrincen megren-
dezték a Buzás János Emlékfutást. 

A legkisebbek az óvodások kétszáz 
métert, az alsó tagozatosok ezer, a 
felső tagozatosok három kilométert 
futhattak, de lehetett választani öt 
és tíz kilométert is, bár arra a távra 
leginkább felnőttek jelentkeztek. A 
hosszabbtávon indulók, a szervezők 
jóvoltából egy törölközővel is gazda-
gabbak lettek. A célban mindenkit 
üdítővel vártak. A verseny után az 
iskola udvarán az indulók még olthat-
ták szomjukat és éhségüket.

A tizennyolcadik Buzás János 
Emlékfutáson az alábbi eredmények 
születtek:

Óvodás lányok, 1. Trencsényi 
Anna, 2. Varga Anna, 3. Dobi Leila. 
Fiúk: Balogh Lehel, 2. Szabó Máté, 3. 
Justin Zétény. 1.-2. osztályos fiúk: 1. 
Vízhányó Gáspár (Kiskunfélegyháza), 
2. Kovács Mátyás (Kiskunfélegyháza), 
3. Ökrös Zénó (Szentes). 3-4. osz-
tályos lányok: 1. Gulyás Biborka 
(Szentkirály), 2. Beck Tamara 
(Kiskunfélegyháza), 3. Bimbó Petra 
(Szentkirály). Fiúk: 1. Szekeres Norbert 
(Kiskunfélegyháza), 2. Rogozsán Bánk 
(Kiskunfélegyháza), 3. Balázs Hunor 
(Szentkirály). 5-6.osztályos lányok: 
1. Erki Lara (Nyárlőrinc), 2. Barassó 
Laura (Nyárlőrinc). Fiúk: 1. Trungel-
Nagy Zalán (Kiskunfélegyháza), 2. 
Slezák Benjámin (Kiskunfélegyháza), 
3. Ádám Dominik (Szentkirály). 7-
8.osztályosok: lányok: 1. Fricska 
Anna (Kiskunfélegyháza), 2. Golovics 
Aliz (Nyárlőrinc), 3. Gálfi Nikolett 
(Nyárlőrinc). Fiúk: 1. Csikós Zoltán 
(Tiszakürt), 2. Kollár Szabolcs 
(Szentes). 

5000 méter: 15-19 éves nők: 1. 
Papp Laura (Kiskunfélegyháza), 2. 
Csontos Dóra Kiskunfélegyháza, 
3. Vincze Nadja (Kunszállás). 
Férfiak: 1. Túrkevei Nagy Dávid 
(Kecskemét), 2. Trungel Nagy Kolos 
(Kiskunfélegyháza), 3. Magyari 
Norbert (Nyárlőrinc). 20-39 éves nők: 
1. Kondorosi Cintia (Lajosmizse), 
Szabó Ildikó (Kiskunfélegyháza), 3. 

Safranyik Dóra (Kecskemét). Férfiak: 
1. Boronkai Péter (Kecskemét), 
2. Csernus Zsolt (Tiszakécske), 3. 
Hajagos Miklós (Nyárlőrinc). 40-59 
éves nők:1. Vincze Tímea (Martfű), 2. 
Szabó Tünde (Kecskemét), 3. Pappné 
Vidéki Andrea (Kiskunfélegyháza). 
1. Domján Ferenc (Kecskemét), 2. 
Bensinger Ralf (Kunszentmiklós), 3. 
Baukó Ferenc (Ballószög).  60 feletti 
férfiak:1. Czakó László (Budapest), 
2. Barna István (Szeged), 3. Tabajdi 
József (Kiskunhalas). 10 000 méter, 
15-19 éves férfiak: 1. Zvekán Zsombor 
(Tiszakécske), 2. Hegedűs Alex 
(Kerekegyháza), 3. Horváth Balázs 
(Nyárlőrinc). 20-29 éves nők: 1. Tóth 
Enikő (Kecskemét), 2. Bokros Fanni 
(Kecskemét). Férfiak: 1. Csernus 
Csaba (Tiszakécske), 2. Szarka Ádám 
(Kiskunfélegyháza), 3. Harsányi Erik 
(Kecskemét). 30-39 éves nők: 1. 
Radics Anna (Kecskemét) 
, 2. Juhász Ágnes (Kecskemét), 3. 
Szénási Edina (Nyárlőrinc). Férfiak: 

1. Polyák Csaba (Kecskemét), 2. 
Molnár Mihály (Kecskemét), 3. 
Szalóki Róbert (Kecskemét). 40-49 
éves nők: 1. Geráné Tapasztó Ágnes 
(Kecskemét), 2. Koleszárijné Németh 
Beáta (Kecskemét), 3. Mák Mónika 
(Nyárlőrinc). Férfiak: 1. Papp István 
Tamás (Kiskunfélegyháza),2. Bránya 
Roland (Tabdi), 3. Görbe József 
(Hetényegyháza). 50-59 éves nők:1. 
Harsányi Márta (Kecskemét), 2. Kelő 
Sára (Budapest), 3. Andrásiné Dolog 
Éva (Kecskemét). Férfiak: 1. Nemes 
Nagy Tibor (Kiskunfélegyháza), 
2. Baranyi Zoltán (Kecskemét), 3. 
Hegedűs János (Kerekegyháza). 60-
69 éves nők:1. T Nagy Magdolna 
(Kecskemét), 2. Koncsik Ibolya 
(Budapest), 3. Tóthi Margit 
(Erdőkertes). Férfiak: 1. Mészáros 
Zoltán (Kecskemét), 2. Lele László 
(Kecskemét), 3. Varga Albert 
(Nagykőrös). 70 feletti férfiak: 1. 
Kiss Ferenc (Csongrád), 2. Kapitány 
László (Veresegyháza)
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Sok településről érkeztek az emlékfutásra



 A Buzás János Emlékfutás ki-
egészítő tevékenysége a tojásdobás. 
Az elmúlt évek alatt már hagyomány 
vált belőle.

Mindig sokan jelentkeznek a to-
jásdobásra. Az ötletet minden évben 
Horváth Tibor tanár úr szervezi, és 
ő gondoskodik a tojásokról is. Azt 
ugye mindenki tudja, hogy a tojás 
könnyen törik, de ha valaki ügyesen 
kapja el, akkor nem történik semmi. 
Persze ahhoz, hogy jól el lehessen 
kapni, jól is kell dobni. Ehhez a ver-
senyhez ugyanis két személy kell, 
az egyik a dobó, a másik a fogó. A 
dobók felállnak egymás mellett, ve-
lük szemben pedig a fogók. Egymás 
után dobják el a tojásokat, amit a fo-
góknak el kell kapni. Aki nem tudja 

elkapni, az kiesett. Akik elkapták, 
azok hátrábblépnek két méterrel. 
Azok járnak rosszul, akiknél össze-
törik a tojás, mert nem csak kiesnek, 
de lehet, hogy nem csak a kezük, de 
a ruhájuk, esetleg a fejük is ragacsos 
lesz. Ilyenkor a nézők között kitör a 
nevetés. 

A versenyben az nyer, aki a leg-
hosszabb távon is elbírja kapni a to-
jást. Addig, míg az elmúlt évben ez 
harmincnégy méter volt, ezúttal csak 
huszonkét méterig jutott a győztes. 
Minden évben, így most is, nem csak 
diákok, de felnőttek is részt vettek, 
mindenki maga választott párt magá-
nak és igazán jó hangulat uralkodott 
végig. A győztesek pedig átvehették 
megérdemelt jutalmukat.

6. oldal                                             NyárlõriNci hírmoNdó

Repült a tojás,
az ügyesek el is kapták

Vekerdy Tamás Jól szeretni 
című könyvében nem csak erre a 
kérdésre kaphatunk választ. Olyan 
témákat dolgoz fel, amilyenekkel 
mindannyian foglalkozunk, mint az 
elkényeztetés, a gyász, az apagon-
dok, és a „kezelhetetlen” gyerme-
kek. Konkrét példákon, szülőkkel 
való beszélgetéseken, különböző 
eseteken és személyes történeteken 
keresztül halad végig a gyermek-
pszichológia általában problémás 
szakaszain, kérdésein. A könyv 
hangvétele lendületes, közérthető, 
könnyedén olvasható. Mivel a té-
mák fejezetek formájában kerülnek 
ismertetésre, így kiválaszthatjuk a 
számunkra aktuális, minket érintő 
témát. És bár ezek különböző terü-
leteket említenek, a lényeg mégis 
egyezik: Ismerd meg gyermeked és 
támogasd, higgy benne, mondj neki 
igazat és szeresd. A könyv meg-
mutatja az irányt, hogy ,,miképp 
is kellene, hogyan is lehetne ezt az 
együttélést – a gyerekekkel és tá-
gabban: egymással – jól csinálni, 
hogyan is lehetne jól szeretni. 

Hajdu Anita

Tudod-e, hogy
milyen a

gyereked?
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Anyák napja alkalmából a nyugdí-
jas klub tagjait és saját nagymamáikat 
köszöntötték a Katica csoportosok 
május 3-án a művelődési ház nagy-

termében. Az eseményre már napok 
óta készülődtek a gyerekek. Izgalmas 
feladat volt számukra, hogy a kevésbé 
otthonos helyszínen, a számukra nem 

ismert emberek előtt szerepeljenek. A 
felkészülés alkalmat adott arra, hogy 
a gyerekekben kialakítsuk az idősko-
rúak iránti tisztelet, hála, megbecsülés 
érzését, amikor arról beszélgettünk, 
hogy szüleinket ők, a nagymamák ne-
velték fel, és hogy mi mindenben segí-
tik a családok életét.

Csukás István: Sün Balázs című 
kedves kis meséjét adták elő, ezen kí-
vül anyák napi versekkel, dalos játé-
kokkal csaltak mosolyt az ünnepeltek 
arcára, örömet a szívükbe. A műsor 
végén a gyerekek virágot adtak át az 
ünnepelteknek, akik cserébe megle-
petést készítettek. Finomabbnál fino-
mabb süteményekkel, üdítővel kínál-
ták az óvodásokat.

Emlékezetes, szép délután volt 
minden résztvevő számára. 

Tóth Mihályné

Nagymamák köszöntése

Szén-monoxid-riasztó készülék he-
lyett, pár ezer forintos füstjelző készülé-
ket adott el a nyárlőrinci gyanúsított.

A Kunszentmiklósi Rendőrkapitány-
ság Bűnügyi Osztálya csalás bűntett 
elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt 2017. május 17-én 8 óra 30 perc-
kor őrizetbe vett egy 61 éves nyárlőrinci 
lakost. A férfi a rendelkezésre álló ada-
tok alapján 2016 decemberétől többek 
között Tiszakécske, Bugyi, Kunszent-
miklós, Solt, Bátya Szabadszállás, Ku-
nadacs, Kunbaracs és Nagykőrös tele-
püléseken több ingatlannál megjelent és 
magát az egyik szolgáltató munkatársa-
ként mutatta be. A sértetteknek átlagosan 
25 ezer forintért szén-monoxid-riasztó 
készüléket értékesített, amelyet kötele-
ző volt elmondása szerint megvásárolni. 
Az eszköz azonban egy pár ezer forintos 
füstjelző készülék volt, amely alkalmat-
lan a szén-monoxid érzékelésre. A férfi 
szórólapokat is készített, amelyeket a 
sértetteknek adott át. A 61 éves nyár-
lőrinci személy a gyanú szerint további 
ismeretlen sértetteket is becsapott.

A rendőrök kezdeményezték a gya-
núsított előzetes letartóztatásának indít-
ványozását.

A rendőrség kéri, hogy akit a férfi a 
fent leírt módszerrel károsított meg és 

még nem tett bejelentést, hívja a Bács-
Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 
Tevékenység-irányítási Központját a 
06-76/513-356-os telefonszámon, il-
letve névtelensége megőrzése mellett 

tegyen bejelentést a nap 24 órájában 
ingyenesen hívható 06-80/555-111 „Te-
lefontanú” zöld számán vagy a 107, 112 
központi segélyhívó telefonszámok va-
lamelyikén. police.hu

Rendőrkézen a csaló
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Gyermeknap az óvodában

Nem múlhat el év, hogy meg ne 
tartsuk gyermeknapunkat az óvodá-
ban. Hisszük, hogy intézményünkben 
minden napot úgy próbálunk szervez-
ni, hogy a gyerekek a legkisebbektől 
a legnagyobbakig minden napot úgy 
éljenek meg, hogy „ez az ő napjuk 
volt”. Mégis ez az a nap, amikor fo-
kozottabban figyelünk arra, hogy 
minden gyermek örömmel, megelé-
gedéssel, sok-sok élménnyel és némi 
fáradtsággal várja szüleit.

A szülői szervezet támogatásá-
val ezúttal is légvárban ugrálhattak 
és csúszdázhattak a gyerekek. Még 
a legkisebbek sem riadtak vissza a 
megpróbáltatástól, hogy feljussanak 
a várba. A csillogó kövek, „kincsek” 

keresgélése az iszapos homokban 
igen jól esett a napsütéses délelőttön. 
A dajka nénik két műanyag ládába 
vizet öntöttek, amibe kavicsot, színes 
golyókat és homokot tettek. Így kel-
lett megtalálni a gyerekeknek a kin-
cset, vagyis a színes golyókat, amiből 
kettő az övéké lehetett, a többit vissza 
kellett tenni. Akadtak olyanok, akik 
többet is találtak, de becsülettel vis-
szatették. Mások vizesek lett a nagy 
keresésbe, és ruhát kellett váltani. A 
gyerekek már jól tudják, hogy az óvo-
dába nem szabad tetoválással jönni. 
Ezen a napon azonban az óvó nénik 
készítették el nekik a szebbnél-szebb 
díszeket. Timcsi bohóc az idén is ellá-
togatott hozzánk. Lufiból hajtogatott 
pillangót, virágot, kutyát, a fiúknak 
kardot, amit ha jól vigyáztak rá haza 
is vihettek.

És ha már meleg van, akkor nem 
maradhat el a fagyizás sem. A Family 
Frost-os „tilinkós” autó hangjára min-
denki felfigyelt. A gyerekek örömmel 
álltak sorba a finomságért. Az óvó né-
nik még arra is figyeltek, hogy a dié-
tás étkezést igénylő gyerekek „vizes” 
jégkrémet kapjanak.

Bízunk benne, hogy ez a nap egy 
kicsit más volt, mint a többi, egy ki-
csit kötetlenebb, egy kicsit viccesebb, 
és egy kicsit fárasztóbb!

 Sváb-Kovácsné 
Rédai Erzsébet
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A megyei II. osztályú labdarúgó baj-
nokság 25. fordulójában Szabadszállás-
ra utazott a csapat. Bár a hazaiak nem 
játszanak kiemelkedő szerepet ebben 
a szezonban, azért nem lehet őket leír-
ni, mert okozhatnak és okoztak is már 
meglepetést. Ha nem is győzelmekkel, 
de jó játékkal. Éppen ezért nem lehetett 
félválról venni őket. Az első félidőbe 
szinte minden csapat ellen helytálltak. 
A második félidőben már kiütköztek a 
hiányosságok, legfőképpen pedig a fá-
radság a szabadszállásiaknál. Így volt ez 
a nyárlőrinc elleni találkozón is. Az első 
játékrészben nem sikerült bevenni a ka-
pujukat, mert jól védekeztek. A második 
félidőben azonban megtört a jég és elő-
ször Bali Gábor, majd tíz perccel később 
Bera András is bevette a hazaiak kapuját. 
A mérkőzés hátralévő időszakában már 
nem esett több gól, de a lényeg a három 
pont megszerzése volt, amit teljesített 
a csapat. Szabadszállás-Nyárlőrinc 0-2 
(0-0). Ifjúsági eredmény:

Ezután következett a nagy rangadó 
a tiszaalpáriak ellen, ami minden esetbe 
három esélyes. Ezúttal azonban sikerült 
itthon tartani a három pontot, bár a mér-
kőzés nem volt sima. A mérkőzés meg-
kezdése előtt a nyárlőrinci labdarúgók 
virággal köszöntötték a találkozóra ki-
látogató édesanyákat, ami szép gesztus 
volt tőlük. Maga a mérkőzés változatos, 
jó iramú volt, két kiállítással és egy ti-
zenegyes tarkítva. Az már hamar kide-
rült, hogy a vendégcsapatnak nincsenek 
tartalék játékosai, tehát ugyanazzal a 
tizenegy fővel kell végig játszaniuk a ta-
lálkozót. Ezt a vendégszurkolók külön-
bözően magyarázták, de a tényen nem 
változtatott. Az viszont látszott, hogy 
Németh Sándor nem teljesen egészsé-
ges, húzta a lábát, cserére azonban nem 
számíthatott, ettől függetlenül, végig 
játszotta a mérkőzést. Az első félidőben 
a hazaiak játszottak mezőnyfölényben, 
de ez a fölény csak a 35. percben érett 
góllá, amikor is Tamásy Roland talált a 
tiszaalpári kapuba. A második játékrész-
ben sokkal változatosabb volt a játék. 
A tiszaalpáriak többet és jobban pas-
szoltak, de igazi helyzetet nem nagyon 
tudtak kialakítani, igaz, a nyárlőrinciek 
sem. A játék akkor lett igazán izgalmas, 
mikor Fábián Zsoltot, második sárga-

lap után, kiállította a játékvezető. Ez 
azonban inkább a vendégeknek adott 
lendületet, bátrabban, elszántabban ját-
szottak. Levegőben lógott az egyenlítés, 
de az nem következett be, sőt Fábián 
Róbert tizenhatoson belüli szabálytalan-
sága miatt büntetőt rúghatott a nyárlő-
rinci csapat. A tiszaalpári védőnek volt 
már egy sárga-lapja, a szabálytalansága 
után nem kapott másikat, így folytathat-
ta tovább a játékot. A tizenegyest Bera 
András értékesítette. Ezzel el is dőlt a 
mérkőzés sorsa, bár még az utolsó perc-
ben a játékvezető a vendégek kapusát, 
Túri Zsoltot is kiállította, mert nyom-
dafestéket nem bíró szavakkal illette a 
játékvezetőt. Nyárlőrinc-Tiszaalpár 2-0 
(1-0). Ifjúsági eredmény:

A 27. fordulóban Kerekegyházát 
fogadta a csapat. A vendégek jó helyen 
álltak a tabellán, ezért a mérkőzés elején 
sokan kiegyeztek volna az egy pont meg-
szerzésével is. A labda azonban kerek és 
nem mindig az történik, amit a szurko-
lók szeretnének. Ezen a mérkőzésen az 
első játékrészben kiegyensúlyozott játék 
folyt. Egyik fél sem bírt egymással. A 
második játékrészben azonban változott 
a helyzet. Mindjárt az elején a vendé-
gek gól szereztek. Ez az előny azonban 
arra késztette a hazai játékosokat, hogy 
nagyobb akarással küzdjenek, aminek 
meg is lett az eredménye. Ahogyan az 
a szabadszállási mérkőzésen is történt 
ezúttal is először Bali Gábor, majd pe-
dig Bera András szerzett gólt, annyi 
különbséggel, hogy a két találat között 

mindössze három perc telt el. Jókor jött 
az egyenlítés és a vezetés, és lehetett 
reménykedni a győzelemben is. Sajnos 
nem így történt. Kielnc perc volt hátra 
a mérkőzésből, amikor a kerekegyházi-
aknak sikerült egyenlíteni. A hátralévő 
időben már egyik csapat sem tudott a 
hálóba, így marad a döntetlen. Nyárlő-
rinc-Kerekegyháza 2-2 (0-0). Ifjúsági 
eredmény:

A következő fordulóban, a tabel-
lát vezető Városföldre utazott a csapat. 
Róluk tudni kell, hogy régóta egységes 
csapatot alkotnak, összeszokottak, ta-
pasztaltak, de nem riadnak meg a ke-
mény játéktól sem. Ezt több csapat is 
tudja bizonyítani. Ezen a találkozó már 
a mérkőzés elején megszerezték a vá-
rosföldiek a vezetést, ami megnyugtat-
ta őket. Bár a félidőig nem tudtak több 
alkalommal a kapuba találni, azért nem 
volt eseménytelen a találkozó. A máso-
dik félidő elején növelni tudták előnyü-
ket, de nyárlőrinci részről Bera András 
szépíteni tudott. Ez viszont erőt adott a 
csapatbak és hajtották, űzték ellenfelü-
ket. Sajnos a 90. percben egy újabb ha-
zai találat eldöntötte a mérkőzés sorsát. 
A keménység azonban ezúttal is ott volt 
a pályán. Bali Gábort könyökölték le a 
hazaiak. Sajnálatos módon a játékveze-
tő sem állt ekkor a helyzet magaslatán, 
mert csak később szakította meg a játé-
kot. A városföldiek keménységére az is 
utal, hogy a sípmester hat sárga-lapot 
osztott ki nekik. Városföld-Nyárlőrinc 
3-1 (1-0).

Két kiállítás, egy tizenegyes a rangadón
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Anyakönyvi hírek
Akiket nagyon vártunk: Balla Édua (anyja neve: Osztos 
Henrietta), Kiss Anna (Tóth Szilvia), Kiss Jázmin (Tóth 
Szilvia).
Akiket elveszítettünk: Hegedűs István (1924), Kovács 
Istvánné (Kasza Mária Magdolna 1927).

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
Egy étteremben a pincér udvariasan megkérdezi a vendégtől:
- Elnézést uram, megkérdezhetem hogy ízlik a bécsi szelet?
- Mint szakértő, mondhatom, remek darab!
- Ön talán szakács?
- Nem, cipész vagyok.

* * *
- Uram, hogy meri becsmérelni a festményeimet? - kérdi a festő-
művész Kovácstól.- Hogy mondhatja egyáltalán egy képre, hogy 
rossz? Próbált ön már valaha festeni?
- Nem, de a záptojásról is megmondom, hogy rossz, pedig sosem 
tojtam tojást!

* * *
A múlt hónapban elindultam egy futóversenyen. Akárhogy igye-
keztem, már a táv első felénél eléggé lemaradtam a többiektől. 
Elég szörnyű érzés, ha az ember már az elején látja, hogy való-
színűleg utolsóként fog befutni, hát még ha közben bosszantják 
is. Az előttem futó pasi hátraszólt:
- Mi van haver? Milyen érzés utolsónak lenni?
- Szeretnéd megtudni? - kérdeztem tőle, és kiszálltam a verseny-
ből.


