
A gyalog járók ajándéka

Jelentőségét tekintve nevezhetnénk 
a Dózsa György utcát is fő utcának. 
Kevés nyárlőrinci lehet, aki naponta 
nem fordul meg itt. 

Az iskola, az óvoda, a polgármes-
teri hivatal, a művelődési ház, orvosi 
rendelő, posta, a buszmegálló, a temp-
lom, a temető, üzletek sora érhető el 
rajta. Éppen ezért vetődött fel a kép-
viselő-testületi ülésen, hogy az erősen 
leromlott, hiányos járdát mielőbb fel 

kellene újítani. Erre teremtett kivá-
ló lehetőséget a Belügyminisztérium 
által kiírt pályázat, amelyen telepü-
lésünk 15 millió forint támogatást 
nyert el. Az adóerő képesség alapján 
megítélt támogatás a beruházás teljes 
költségének 65%-ig volt igényelhe-
tő, maximuma pedig 15 millió forint 
volt. A pályázati kiírás önkormányzati 
tulajdonú járdák felújítására szólt. 

A Dózsa György utca három hely-

rajzi számon fekszik. Középső szaka-
sza, - a Sugár utcai kereszteződéstől 
az Iskola utcáig – az úttesttel együtt a 
kenyérbolt oldalán a járdát is magába 
foglalóan a házak faláig a Magyar 
Állam tulajdonában van. Szerencsére 
ezen a szakaszon „csak” 133 métert 
kellett felújítani, ezt viszont saját 
forrásból finanszírozhattuk. Az utca 
másik két szakaszán 917 méter felújí-
tása zajlik. (Folytatás a 3. oldalon.)
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Rendelet a helyi népszavazásról

A népszavazás, népi kez-
deményezés az SzMSz-ben szerepelt. 
Jogszabály változás miatt a népi kez-
deményezés intézménye megszűnt. A 
helyi népszavazásra önálló rendele-
tet alkotott az önkormányzat, így a 
helyi népszavazásra vonatkozó rész 
kikerült az SzMSz-ből, ezért két ren-
delet elfogadásáról kellett dönteni a 
képviselő-testületnek. Egyrészt a helyi 
népszavazás kezdeményezéséhez 
szükséges választópolgárok számáról, 
másrészt az SzMSz módosításáról. A 
képviselő-testületnek rendeletben kell 
meghatározni a helyi népszavazás 
kezdeményezéséhez szükséges válasz-
tópolgárok számát. A képviselő-testület 
ezt 25 százalékban határozta meg.

A házasságkötés engedélyezésének 
szabályairól

A Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal a rendelettel kapcso-
latban célvizsgálatot végzett az önko-
rmányzatoknál, és szakmai segítséget 
nyújtott az új rendelet megalkotásához. 
Az új rendelet a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Hatósági Főosztály, 
Törvényességi Felügyeleti Főosztálya 
szakmai segítségnyújtási szem-
pontjai alapján került megalkotásra. 
A képviselő-testület a hivatali hely-
iségen kívüli és a hivatali munkaidőn 
kívül történő házasságkötés engedély-
ezésének szabályairól és az anyaköny-
vi eljárásban fizetendő díjakról szóló 
rendelet-tervezetet elfogadta.

Emlékmű a repülőgép-vezetőknek

Az Ég Katonái Hagyományőrző 
Egyesület, kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz. Nyárlőrinc tel-
epülésen és közvetlen közelében 
három repülőkatasztrófa is történt 
az elmúlt időszakban. Emlékművet 
szeretnének felállítani a településen 
az elhunyt repülőgép-vezetők, név 
szerint Pintér Mihály hadnagy, Jakab 
Imre főhadnagy és Szucsák Imre 
százados emlékére. Ő róluk szeret-
nének megemlékezni 2018. augusz-
tus 5-én az emlékmű felállításával 

a Művelődési Ház előtti parkban. A 
képviselő-testület hozzájárult, hogy az 
Ég Katonái Hagyományőrző Egyesület 
Nyárlőrincen repülőkatasztrófát 
szenvedett három repülőgép-vezető 
emlékére emlékművet állítson a 
Művelődési Ház előtti parkban.

Felülvizsgálták az esélyegyenlőségi 
programot

Az önkormányzatnak kétévente 
felül kell vizsgálnia az esélyegyenlőségi 
programját. A helyi esélyegyenlőségi 
program 2015-ben készült el és 2020-
ig érvényes. A két év most telt le, 
ennek megfelelőn felülvizsgálatra 
került és változtatás nélkül továbbra is 
hatályban marad. A HEP-et közzé kell 
tenni a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság honlapján. A 
törvényi kötelezettségének eleget 
téve, a Települési Esélyegyenlőségi 
Programban részletezett elvek minél 
szélesebb érvényesülése, és a célok 
hatékony megvalósítása érdekében 
az önkormányzat felülvizsgálja a tel-
epülés 2015-2020 évre vonatkozó 
Esélyegyenlőségi Programját és meg-
állapítja, hogy az változtatás nélkül 
továbbra is hatályos. Rögzítették azt, 
hogy a kötelező 2 éves felülvizsgálat 
után a programban foglaltak módosítás 
nélkül megfelelnek a jogszabályi követ-
elményeknek a helyi sajátosságoknak. 

Kérelem a mikrobusz 
üzemeltetéséhez

A Nyárlőrinc az Idősekért és a 
Rászorulókért Alapítvány támogatási 
kérelemmel fordult az önkormányza-
thoz. Az alapítvány mikrobuszának 
üzemeltetéséhez, fenntartásához 
szeretnének 400.000,- Ft támogatást 
kérni, a korábban biztosított 500.000,- 
Ft támogatáshoz. Az újbóli támogatás 
odaítéléséhez határozat módosításra 
van szükség. Korábban a képviselő-
testület engedélyezte a 2016. évben fel 
nem használt 220.587,- Ft összeg fel-
használását ebben a gazdálkodási évben, 
valamint biztosított már 500.000,- Ft 
támogatást. Támogatás úgy adható, 
ha a támogatási összeg megemelésre 

kerül, mert a korábbi összeggel még 
nem számolt el az alapítvány. A testület 
javasolta a támogatási összeg megem-
elését 500 ezer forinttal. Alapítvány az 
előző évben fel nem használt 220.587,- 
Ft összeget a 2017. gazdálkodási 
évben felhasználhatja. A mikrobusz 
üzemeltetési és fenntartási költségei-
hez, 2017. évre az önkormányzat 900 
ezer Ft támogatást nyújt, mely összeget 
az egyéb működési célú támogatás ter-
hére biztosítja, 2017. december 31-ei 
elszámolási kötelezettség mellett. 

Karácsonyi díszkivilágítás

Már korábban is szóba került, hogy 
az önkormányzat szeretne a községbe 
némi karácsonyi díszkivilágítást felten-
ni. A Dózsa Gy. utcán, a központi park 
sarkától (posta épület) az Univer boltig 
hat kandelláberre szeretnének dísz-
kivilágítást. Ezek nagyjából 2 méter 
hosszúak és 60-80 cm szélesek. Ezen 
kívül a betlehemi jászolhoz és a körü-
lötte lévő fákra is beszereznénk jég-
csapokat. A díszkivilágítást jelenleg 50 
százalékos pályázati kedvezménnyel 
hirdetik és így a bekerülési költsége 1 
millió forint lenne. A testület egyetér-
tett a díszkivilágítás beszerzésével.

A legolcsóbb ajánlatot
fogadták el

Az óvoda bővítésével, felújításával 
kapcsolatosan három cégre részére 
küldött az önkormányzat ajánlat-
tételi felhívást. A felhívásra mind-
három ajánlattevő megtette ajánlatát. 
A Géczi-Szabó Kft. 3.000.000,- Ft, a 
Bács-Tender Kft. 2.000.000,- Ft + Áfa, 
míg Weszely Tamás egyéni vállalkozó 
2.250.000, + Áfa ajánlatot küldött. „A 
foglakoztatás és az életminőség javítá-
sa családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesz-
tése” Nyárlőrinci óvoda bővítésére, 
átépítésére és bölcsődei férőhely 
létesítésére című konstrukcióhoz kapc-
solódó közbeszerzési szakértői fela-
datok ellátásával – 2.000.000,- + Áfa, 
összesen bruttó 2.540.000,- Ft összegű 
árajánlata alapján – a Bács-Tender Kft-
t bízta meg az önkormányzat.

A testületi ülésről jelentjük
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(Folytatás az első oldalról.)
Az összesen 1050 méter új járda 

szakaszon 1331 négyzetméter térkő 
burkolat fog elkészülni. A munkálato-
kat végző MEGASPED Kft. december 
20-ra vállalta a befejezést. A beruhá-
zás teljes költsége 26.326.000 Ft. A 
cég vállalta a temető Dózsa György 
utca felöli kerítésének felújítását is, 
melynek hossza 163 méter. A járdával 
együtt ez a munka is párhuzamosan 
halad. Ennek finanszírozását a temetőt 
üzemeltető vállalkozó biztosítja.

Mint minden bontás és építés, 
ezek is jártak némi kellemetlenséggel. 
Köszönöm a lakosság megértő hozzá-
állását, türelmét. Remélem mindannyi-
unk örömére és biztonságos közleke-
désére szolgál az új járda.

A településünk fejlődését szol-
gáló értékes támogatásáért (amit a 
megyében 11 település kapott meg) 
levélben fejeztem ki köszönetünket a 
Belügyminisztérium és az országgyű-
lési képviselőnk felé. 

Pénzváltó István polgármester

Felkerült a toronysisak a templom 
tetejére

Néhány héttel ezelőtt kezdtek hozzá 
a nyárlőrinci református templom bőví-
téséhez, felújításához. November elején 
tették fel a toronysisakját. Kókai Géza a 
gyülekezet lelkipásztora elmondta, hogy 
a munkálatok már abba a fázisba kerül-
tek, hogy felkerülhetett a toronysisak. 

Elkészült a toronydísz is, mert az is új. 
A külső munkálatok tovább zajlanak, és 
nagyon szeretnék, ha minél hamarabb be 
tudnák fejezni. Maga a torony, a dísszel 
együtt közel tizenhárom méter magas, 
amit egy daru helyezett a helyére. Azóta 
tovább folynak a munkálatok.

A gyalog járók 
ajándéka

Egy volt pedagógus gondolatai a Polyák Iskoláról
A Polyák Iskola volt diákjai egy 

közös vacsorán vettek részt. Golovics 
Gyuláné, régi igazgatójuk köszöntőjé-
ben az intézménnyel való személyes 
kapcsolatát is felelevenítette. Beszédé-
ből idézünk néhány részletet.

„Jövőre lesz 50 éve, hogy a Polyák 
Iskolában megkezdtem tanítói pályafu-
tásomat. Visszatekintve az 1850-es éve-
kig a Szentlőrinc-puszta népének nem 
volt iskolája. Az emberek az analfabé-
tizmus világában éltek. Az első iskola 
„Feketén” volt, vályogház, kemencével, 
fatuskón ültek a diákok. A népoktatást 
Buzás János oskolamester kezdte, és fia, 
ifjabb Buzás tanító úr 45 éven keresztül 
fáradhatatlanul folytatta. Volt, hogy 130-
140 gyereket is tanított. Az oktatás után 
az emberek közügyeit intézte.

Az 1920-as években szellemi és 
kulturális felemelkedés következett. 
Köszönhetjük gróf Klebelsberg Kunó 
kultuszminiszternek, aki 3 év alatt 5000 
tanyasi iskolát épített. A Buzás Iskola 

után 1921-ben épült a Polyák Iskola, így 
összesen 6 iskola működött a tanyasi 
és falusi emberek boldogulására. Én az 
1968/69-es tanévben kerültem ide, első 
4 osztályban 25 kisgyereket tanítottam, 
összevont osztályban, mindig délután. 
Az igazgató-tanító Polyák Sándor volt, 
ő ebben az évben 5-8. osztályban 27 
gyereket oktatott. Az 1969/70-es tanév-
ben 19-re csökkent az alsósok száma. A 
felső tagozatban, ebben az évben 21-en 
végeztek. Ezután én a faluban tanítot-
tam, később pedig GYES-re mentem. 
Az 1973-as évben Polyák tanító urat fel-
kérték igazgatóhelyettesi feladatra. Be-
költöztek a faluba, mi pedig a helyükre. 
Úgy lecsökkent az iskola létszáma, hogy 
összevonták az 1-8. osztályt 20 fővel. Én 
lettem az iskola vezetője. Az 1974/75-ös 
tanévben az összevont osztályban már 
csak 15 gyerek végzett. Ekkor a Nyárlő-
rinci II. sz. Iskolát bezárták.

A gyermekek egy része beköltözött 
a faluba, mások Tiszaalpárra iratkoztak, 

esetleg Kiskunfélegyházára, aki pedig 
közel lakott a Világoshegyi Iskolához, 
az oda járt tovább.  Ez az iskola egy 
központ volt. Aki erre járt, a kereszt előtt 
megemelte a kalapját. A tanteremben TV 
volt, néhány szekrény, könyvtári könyv, 
a postás bácsi a hátsó padban megpi-
hent. A gyerekek tiszta szívű, jó maga-
viseletű, munkára, tiszteletre szoktatott 
tanulók voltak. Szeretettel emlékezem 
rájuk.”  Golovics Gyuláné
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Közadakozásból sikerült felújítani 
a régi Polyák Iskola előtt álló keresz-
tet. Sajnos a keresztszentelés a viha-
ros idő miatt egy későbbi időpontra 
lett elhalasztva, de Németh Mihályné 
szervezésének köszönhetően október 
29-én találkozhattak az iskola régi di-
ákjai és tanítói.  A találkozó kapcsán 
utazzunk kicsit vissza a múltba!

A múlt század első felében több 
iskola is működött a környéken: Bu-
zás, Falusi, Fekete, Polyák, Világosi, 
Hármashatári és Kisfái iskolák, me-
lyeknek vezetője vitéz Buzás János 
volt.  Az idősebb emberek elmondása 
alapján a Polyák Iskola, az 1920-as 
évek elején épülhetett. Kb. 70-80 diák 
tanult egy tanító keze alatt: alsó tago-

zatba 42-43-an, a felsőbe 33-34-en is 
jártak egyszerre. Sokan messziről, 3-
4 km-ről mentek az iskolába, sokszor 
gyalogosan, télvíz idején nagy nehé-
zségek árán.

Polyák Ilona, az iskola névadója 
igazi „néptanító” volt. Eligazította a 
tanyasi embereket a törvény útvesz-
tőiben, kérvényeket írt, kérdőíveket 
töltött ki. Az egyszerű embereket jó 
tanáccsal látta el. Az akkori iskolás 
gyerekek és családjaik tanyavilágban 
éltek, főleg gazdálkodással foglalkoz-
tak, vallásosak voltak, és az egyházat 
is segítették. Ezeket az értékeket to-
vább vitték a családjaikban is az évek 
folyamán. Ezt bizonyítja az iskola 
előtt álló kereszt is.

A most felújított keresztet 1920-
30-as években állították fel először.

Virág Ferenc készítette hálából, 
amikor az I. világháború után a front-
ról hazatért. Az 50-es évek végén 
eltörött, és a környékbeli lakosok 
helyreállították. Az 1948-as év kezde-
tén Oláh Károly atya volt a templom 
plébánosa, aki minden héten hétfőn 
délelőtt hittant tanított a diákoknak. 
Féderes lovas kocsival jött, s amikor 
megérkezett, két nagyfiú feladata volt 
a lovakat kifogni, és a legközelebbi ta-
nyába bevezetni, délben pedig mentek 
érte. Nagyon szegények voltak akkor 
a családok, gyerekek. Ma szinte el 
sem tudjuk képzelni, hogy villany nél-
kül, telefon, hírközlő eszközök nélkül 
milyen is volt a világ. Az órákon síri 
csend volt, hátra rakott kézzel kellett 
ülni, figyelni. Egyszerre egy osztállyal 
foglalkozott a tanító, a másik osztály-
nak megvolt a feladata, amit meg kel-
lett oldani.

Az iskola tanítói voltak: Hlinka 
Sándorné, Polyák Ilona, Matos And-
rás, Rapcsó Valéria, Grosán Pál, Taka-
ró Mária, Ambrus Margit, Pap Mária, 
Bera Mártonné, Marsa Mária, Polyák 
Sándor igazgató tanító, Illésné Nagy 
Ilona, Golovics Gyuláné.

Az iskola történetét a régi diákok 
és Golovics Gyuláné visszaemlékezé-
sei alapján Polyákné Bimbó Dóra állí-
totta össze.

Visszaemlékezés a Polyák Iskolára

Képekben a világ címmel nyílt kiál-
lítás a művelődési ház nagytermében. 
A kiállítók valamennyien nyárlőrinci, 
helyi alkotók. Ez már a sokadik kiál-
lítás, amely megnyílt az elmúlt évek 
során. A tárlat most elsősorban a képi, 
vizuális ábrázolást helyezte közép-
pontba, fotók és művészi festmények 
tekinthetők meg.

A bemutatót Pénzváltó István nyi-
totta meg. A polgármester kiemelt 
minden egyes kiállítót és hangsúlyoz-
ta a kiállítás anyagának sokszínűségét, 
mely a valóság és képzelt tereit ve-
gyíti igen változatosan magába. Örö-
mét fejezte ki, hogy Nyárlőrincen van 

utánpótlás kreatív, művészemberek 
tekintetében és egyre többen akadnak, 
akik hajlandóak megmutatni tehetsé-
güket. Nem hiába sikerül minden év-
ben tartalmas kiállításokat szervezni, 
amelyek a tendenciákat követve egyre 
több és több látogatót, érdeklődőt von-
zanak.

A következő kiállítók munkái te-
kinthetőek meg a mostani tárlaton: 
Hajagos Adél fotó, Jokhel Árpád fotó, 
Jokhel Gergely fotó, Szaniszló Vivien 
festmény, Zsubori Nikolett festmény, 
és általános iskolások válogatott mun-
kái, rajzok, festmények.

Helyi alkotók munkáiból nyílt kiállítás
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Cirkuszban jártunk, jól szórakoztunk
Nemrég cirkusz érkezett a falunkba, 

és egyik barátnőmmel, Alizzal elmen-
tünk megnézni. Ahogy beléptünk, előt-
tünk volt pár szereplő, akik épp rendez-
ték be a nézőteret. Jobb oldalt voltak a 
nasik és az innivalók, bal oldalt pedig 
sorba rakták a székeket, padokat. Aliz-
zal mi leghátulra, egy magas padra ül-
tünk.

Először egy nő lépett a porondra. 
Bemutatkozott, és elmondta, hogy fog 
zajlani a műsor. Utána bejött egy bohóc, 
aki nagyon vicces volt, utána pedig 2 fiú 
következett, akik egykerekes biciklin te-
kertek. Amikor ők végeztek, következett 
a legjobb része a cirkusznak, a kutyák. 
Nagyon cukik voltak! Akadályokon kel-
lett keresztül menniük, és nagyon ügye-
sen megoldottak minden feladatot. 

A szünetben Alizzal már álltunk is 
sorba popcornért és üdítőért. Megvet-
tük, és már folytatódott is a cirkusz. Jött 
egy fiú meg egy lány. A lány egy széles, 
függőleges deszka elé állt, a fiú pedig 
késeket dobált köré. Nagyon ijesztő 
volt, mert millimétereken múlt, hogy 
eltalálja-e vagy nem. De akkor vált 
még ijesztőbbé a produkció, amikor a 
fiúnak bekötötték a szemét. Szerencsére 
nem lett semmi baja a lánynak. Nagyon 
ügyesek voltak. A végén egy másik fiú 
egy, a magasban guruló deszkán egyen-
súlyozott.

Ennyi volt a cirkusz Nyárlőrincen. 
Nekünk nagyon tetszett!

 Kuruczlaki Réka 6. osztály

Egy októberi napon, Nyárlőrincre lá-
togatott egy családi cirkusztársulat.

Az előadás este kezdődött, amit az 
öcsémmel, nagy izgalommal vártunk, 
mivel még sosem voltunk cirkuszban. 
Sokféle mutatvány láttunk: zsonglőr-
ködést buzogányokkal és karikákkal, 
bohócot egykerekű biciklin, hullahop-
pozást, késdobálást. Különféle állatok 

is szerepeltek. Voltak lámák és pónik, 
karikán átugró pudli kutyák, valamint 
egy óriás fehér piton. A pitont meg is 
lehetett simogatni. A barátnőmmel, Gré-
tivel és több másik gyerekekkel együtt 
a nyakunkba is vehettük. Kicsit furcsa 
érzés volt, mert a bőre nagyon nyálkás 
ennek a kígyónak.

Nekem az tetszett a legjobban, hogy 
a pónikra fel lehetett ülni és körbevezet-
tek vele a porondon. 

Szeles Luca 5.b osztály

Könyvtármozi fiataloknak és időseknek
November folyamán a korábbiak-

hoz hasonlóan több könyvtármozis 
vetítésre is sor került a könyvtárban. 
Nagy hangsúlyt kaptak az ifjúságnak, 
gyerekeknek tartott vetítések. Szám-
talan régi filmklasszikus terítékre ke-
rült. 

Az óvodások például magyar nép-
mesékből tekinthettek meg tradicioná-
lis részeket, vagy éppen a Hetvenkedő 
sün című mesével ismerkedhettek meg. 
Természetesen a vetítéshez hozzátar-
tozott az elkerülhetetlen beszélgetés a 
könyvtári közeggel, a témákhoz kap-
csolódó könyvekkel való foglalkozás. 
A Katona József Megyei Könyvtár 
jóvoltából pedig a felnőtt, nyugdíjas 
érdeklődők is meg lettek szólítva, hi-
szen Turbuly Lilla szabadfoglalkozású 
író, színházi kritikus érkezett a könyv-

tárba. A különleges program keretében 
színházi részleteket tekinthettek meg 
a vetítések során a látogatók és ehhez 
érdekes, színvonalas beszélgetések 
társultak Turbuly Lilla vezetésével. 

A vetítések tovább fognak folyta-
tódni és reményeink szerint minden 
korosztály számtalan értékteremtő al-
kotást tud majd megtekinteni a jövő-
ben is.

Kovács Alíz 6. osztály
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Az önkéntes tűzoltó egyesület még 
csak tavasszal alakult, de már is jelen-
tős eredmény áll a hátuk mögött.

A legnagyobb fegyvertény az, 
hogy néhány hónap alatt sikerült egy 
tűzoltóautót vásárolniuk, amellyel 

megfelelő módon tudnak tüzet oltani, 
és vonulni műszaki mentésekhez. A 
tűzoltók képzése folyamatos, számos 
olyan helyi fiatal beépült az egyesü-
letbe, akik szívükön viselik a mentést, 
a tűzoltást. Amennyiben szükség van 

rá, akkor néhány perc alatt a helyszí-
nen tudnak lenni és meg tudják kez-
deni a tűz oltását, vagy a műszaki 
mentést. 

Mivel Nyárlőrinc katasztrófavé-
delem szempontjából Kecskeméthez 
tartozik, az elmúlt hetekben több eset-
ben is kaptak riasztást a megyei ügye-
lettől elsősorban 44-es főúti balese-
tek, vagy a nem régen volt hatalmas 
szél miatt. A vihar után több mint tíz 
helyszínen segítettek kecskeméti kol-
légáiknak főleg favágásban, műszaki 
mentésben. Nyárlőrincen is volt ese-
tük tűzjelzők jeleztek be több helyen 
is, és volt egy kerti hulladékégetés, 
amit a szomszéd tűznek vélt és hívta a 
tűzoltókat. Az eddigi tapasztalatok azt 
bizonyítják, hogy érdemes volt egye-
sületet alapítani, mert így sokkal ha-
marabb oda tudnak érni a helyszínre, 
és tudnak segíteni a bajbajutottakon. 
Munkájukért eddig is és ezután is kö-
szönet járt, jár.

Már akadt munkájuk a tűzoltóknak

Nyárlőrincről indultunk Kecske-
métre a Messzi István Sportcsarnok-
ban megrendezett pályaválasztási 
börzére.

A börzén a környékbeli középisko-
lák mutatkoztak be külön standoknál, 
ahol diákok és tanárok válaszoltak a 
nekik feltett kérdésekre. Szórólapo-
kat, ajándéktárgyakat osztogattak, 

tájékoztatókat tartottak, képeket lát-
hattunk az intézmények mindennapi 
életéből. Volt olyan iskola, amely le-
hetőséget adott arra, hogy belekóstol-
junk a náluk tanulható szakmákba. Így 
lehetett hegeszteni, festeni, virtuális 
autót és motort vezetni, fodrásztanu-
lók frizurákat készítettek számunkra. 
Ételkóstolóval várták az érdeklődőket 

a szakács, cukrász szakmát tanulók. 
Azok, akik végképp tanácstalanok 
voltak a pályaválasztásukat illetően, 
számítógépes tesztet tölthettek ki, ami, 
miután összegezte képességeiket, ér-
deklődési területeiket, ötleteket adott, 
milyen irányban is érdemes szakmát 
keresniük. Sajnos a gimnáziumok 
nagy része nem jelent meg a börzén, 
így azok, akik ilyen irányban menné-
nek tovább, csak a már ismert iskolák 
nyílt napjain tudtak tájékozódni.

Az iskolák mellett cégek is képvi-
selték magukat. Így bepillanthattunk 
az Univer, Auchan, Mercédesz vilá-
gába is. Előadásokat hallgathattunk a 
rendőrség, a tűzoltóság és a katonaság 
munkájáról. A Terrorelhárító Központ 
munkatársaival küzdősportokat lehe-
tett kipróbálni.

Hasznos délelőttöt tölthettünk 
Kecskeméten, mert sok új informá-
ciót kaptunk a középiskolákról, és 
megismerhettünk olyan vidéki intéz-
ményeket is, amelyekről még nagyon 
keveset tudunk. 8. b osztály

Pályaválasztási börzén jártunk
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November 10-én, pénteken üzem-
látogatáson vett részt a két nyolcadik 
osztály és öt érdeklődő hetedikes ta-
nuló. Kényelmes dolgunk volt, mert 
az Iparkamara különjáratú autóbus-
szal háztól házig szállított bennün-
ket.

Úticélunk első állomása egy is-
merősen csengő cég, a HILTI kecs-
keméti gyára volt. Rövid bemutatko-
zás és filmvetítés után 4 csoportban 
bejártuk az egész üzemet. Automata 
és félautomata gépek, tiszta környe-
zet, nyugodtan, céltudatosan dolgozó 
piros-kék egyenruhás, fehér kesztyűs 
férfiak és nők látványa fogadott ben-
nünket. Úgy tűnt, az emberek csak 
kiszolgálják és felügyelik a gépe-
ket.  Ez hát az a fizikai munka – az 
a gyár, ami várja és keresi a szakma 
iránt affinitást mutató, érző gyere-
keket? Hegesztő, szerszámkészítő, 
mechatronikus–karbantartó, de akár 
betanított munkás is dolgozhat itt. 
A hiányszakmát tanulók iskolai és 
munkahelyi ösztöndíjat kapnak. En-
nek összege tanulmányi eredménytől 
függ – de  30-40-50 ezer forintról van 
szó havonta. – Igaz, a három műsza-
kos munkabeosztás nehéz – de pót-
lékkal, premizálással és cafetériával 
ösztönzik a dolgozókat. 1,3 milliárd 
forintos volt a legdrágább és legkor-
szerűbb gép, amit láttunk. A számí-
tógépes beállítások, ellenőrzések, 
programozások majdnem mindenhol 
jelen voltak. Néhányan Nyárlőrincről 
is dolgoznak itt. A szakmát választó 
fiúknak ez egy stabil és jó munkahely 
képét mutatta. Kecskemét, Tiszakécs-
ke és Kiskunfélegyháza körzetéből 
járnak ide „ipari tanulók”. Bővítést 
terveznek. Nekem a látottak tetszet-
tek. A kezdő szakmunkások fizetése 
több 10 ezer forinttal volt magasabb, 
mint a kezdő gyakornok tanároké.

 Úticélunk másik állomása a 
Rösch német cég varrodája volt. 
Tiszta, világos, csendes munkahely. 
Inkább precíz és nőknek való mun-
ka, a varrógépezés látványa várt ben-
nünket. Minden munkadarab vonal-

kóddal ellátva, a minőségi ellenőrök 
a tévesztőket könnyen kiszűrik, és 
akkor fuccs a normának meg a teljes 
fizetésnek! A számítógépes tervezés, 
feladatmegoldás itt is hétköznapi do-
log.  A kevés férfi főleg anyagmoz-
gató, kinagyoló, csomagoló feladatot 
lát el. Nekik nincs vonalkódjuk! A 
nők pedig szinte ijesztő sebességgel 
és lankadatlan kitartással nyomják az 
elektromos varrógépeket. A könnyű-
ipar ezen ágában dolgozók szerintem 
nehezebb munkát végeznek, de ők 
tudják…

Látogatásunk végén még készült 
néhány fénykép, aláírás – mostaná-
ban mindent dokumentálni kell ám! 
(fő a bizalom) – és hazafelé az úton 
ki-ki elgondolkodhatott azon, hogy 
ha a sors úgy hozza, mit is válas-
szon. Tavaly már láttunk egy asztalos 
szakmát bemutató céget. Voltunk a 
megyei kórházban, ahol a sürgősségi 
ellátást, a labort és a gyermekosztályt 
is megnéztük… Lehet választani. 
Lehet mást is kitalálni. Az viszont 
biztos, hogy így is, úgy is teljesíteni 
és helytállni kell majd mindenkinek. 
Remélem, ehhez a látottak segítséget 
adtak. 

Végül néhány gondolat a gyere-
kek szemszögéből:

F=fiú  L=lány T = 
Horváth Tibor

T: Na, meséljetek, mit gondoltok 
mindarról, amit láttatok?

L: Nekem talán a Hilti tetszett, 
nem tudom.

L: Jó volt a Hilti, de én biztos nem 
dolgoznék egyikben sem.

F: A Hiltibe jó lenne gyakorlatra 
menni. Normálisak a körülmények.

F: A varroda nagyon nem tetszett.
L: Tetszett, hogy kaptam 1 kis lo-

gót, meg csokit a Hiltiben.
F: Akik odamennek gyakorlatra, 

azok jól járnak.
L: A Hilti jobban tetszett. Ott fú-

rókat gyártanak. És a mi csoportunk 
kapott füldugót is!

L: Kedvesek voltak, csokit is kap-
tunk.

F: A Hiltinél sok a robot. Tetszett.
F: A Hilti tetszett. Jó lenne ott dol-

gozni!
L: A Hilti túl hangos volt. A varro-

da meg nagyon meleg.
F: A Hilti tetszett. Jó lenne ott dol-

gozni.
Horváth Tibor

Üzemlátogatáson voltunk a nyolcadikosokkal
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Nem nagyon kell meghirdetni a sport 
bált a településen, mert a nélkül is nagyon 
sokan vannak, akik elmennek rá. Ezúttal 
is a tornacsarnok adott helyet a szórako-
zásnak, mert az a legalkalmasabb hely 
ilyen nagy rendezvények megtartására. 
Akik elmentek, azok mind támogatták a 
labdarúgó egyesületet. Már a bejáratnál 
beköszönő ital fogadta az érkezőket, aki 
helyet foglaltak az asztaloknál.

A megjelenteket Balogh Viktor el-
nök köszöntötte, majd nyomban átadta 
a szót Németh Renátának, aki egy fotó 
összeállítást készített az ifjúsági és a 
felnőtt csapatról. Ezt követően György 
Csaba a felnőtt csapat edzője értékelte 
az idei teljesítményt. Elmondta, hogy az 
embereket mennyire összefogja a labda-
rúgás. Meg kell tanulni lentről építkez-
ni, az alapoknál kell kezdeni. Az edzők 
ne azt tanítsák, amit húsz-harminc évvel 
ezelőtt tanultak, hanem a modern focit, 
mert az elmúlt évtizedek alatt sokat fej-
lődött a labdarúgás. Össze kell fogni, és 
foglalkozni kell a gyerekekkel. Köszö-
net azoknak, akik nevelik, tanítják őket. 
Az ifjúsági csapat az elmúlt bajnoki év-
ben, aminek nyáron lett vége, a negye-
dik helyen végzett. Jó gárda alakult ki, 
de sajnos a nyáron néhányan távoztak, 
ami miatt létszámhiány alakult ki. Sze-
rencsére jöttek fiatal játékosok. A fiúk 
jelenleg az ötödik helyen állnak. A két 
edző: Bali Gábor és Bimbó Antal jól 
összefogja őket. A felnőttek a nyolcadik 
helyen végezetek. Három alapember 
onnan is távozott. Emiatt kicsit meg is 
ijedtek, hogy mi lesz a csapattal. Sze-

rencsére megoldódott a probléma. A 
megyei II. osztály Északi csoportja na-
gyon megerősödött. Feladatok voltak, 
vannak és lesznek is, amiket próbálnak 
saját erőből megoldani a feladatokat, de 
nem biztos, hogy ez megy a végtelensé-
gig. Megköszönte a játékosok munkáját, 
és azoknak, akik segítettek a csapatnak. 
Az értékelés után az ifjúsági és a felnőtt 
csapat játékosai közül ajándékot kaptak 
azok, akik teljesítményükkel kiemel-
kedtek a többiek közül. 

Természetesen nem maradt el a se-
gítők, támogatók ajándékozása sem. A 
hölgyek virágot a férfiak egy üveg italt 
vehettek át Balogh Viktortól. A vacsora 
ezúttal is levesből és második féléből 
állt. A ragulevest az óvoda készítette, a 
marhalábszár pörköltet és a pacalt pedig 
Baksa László. A tombolasorsoláson ér-
tékes tárgyak, ajándékok találtak gazdá-
ra. A bál hajnalig tartott, ahol a talpalá-

valót a Röfi zenekar szolgáltatta.
Támogatók: Dobos József (Dobos Bú-

tor), Szarka Balázs (Univer Zrt.), Szabad-
szállási Mihály (MEGA-SPED), Tormási 
Zoltán, Virág Gábor, Polyák Antal, Pácsa 
Kristóf, Túri Péter, Sári Zoltán, Szabó 
István, Zoboki Károly, Erki László, Bak-
sa László, Nagy Balázs, Szénási László, 
Bakos József (Delta Kft.), Csontos Lajos 
(Royal Panzió - Cserkeszőlő), Hári Fe-
renc, Deák Mihály, Faluker Bt., Zayzon 
Jenőné, „100Ft-os” bolt, Börönte Mihály, 
Boldizsár Tímea, Szekeres Ferenc, Oláh 
Csaba, Kiss György, Gyöngyösi Csaba, 
ifj. Németh György, Kajtár László, Ma-
dari János, Golovics Attila, Lajos János, 
Túri István, ifj. Molnár Máté, Bálint Beá-
ta, Szénási Krisztián, Bognár Miklós.

Külön köszönet: a Bali, a Molnár, a 
Czégány családnak, valamint, Szalóki Tí-
meának, Csordás Lászlónak, Kele Julian-
nának, Vas Ildikónak és Bálint Lajosnak.

Bállal támogatták a helyi labdarúgást

Nagymamák a Nyuszi csoportban
Az idei nevelési évben a Nyuszi 

csoportos gyermekek fogadhatták nagy 
örömmel a Nyugdíjas klub nagymamáit. 
November 14-én délelőtt látogatott meg 
bennünket Marika néni és Julika néni, aki 
az egyik Nyuszis gyermekünk nagyma-
mái is egyben. Aznap délelőtt a gyerekek 
már nagyon izgatottak voltak az érkezé-
sük miatt. Mikor beléptek a csoportba, 
úgy körül dongták őket az óvodások, mint 
a méhecskék a virágot. Megérkezésük 
után a nagymamák, már munkához is lát-
tak. A gyerekek nagy figyelemmel kísér-
ték végig, míg Julika néni összeállította 
a Linzer tésztáját. Amíg a tészta pihent a 

gyerekek énekhangjukkal szórakoztatták 
és kápráztatták el a vendégeket. A „Pál, 
Kata, Péter…” kezdetű dal segítségével 
felébresztettük a tésztát és hozzáláthat-
tak a gyerekek is a munkához. Marika és 
Julika néni a tésztát kinyújtották, majd a 
gyerekek vették át a főszerepet, akik kü-
lönböző formák segítségével szaggatták 
ki a süteményeiket. Lekenték tojással, a 
végén pedig dióval és csokidarabokkal 
díszítették. A munka elvégzése után a 
sütemények bekerültek a sütőbe, majd 
elbúcsúztunk a vendégeinktől, akikkel 
reméljük jővőre is találkozunk.

Forgó Adrienn



Érseki bérmálás
2017. október 29-én vasárnap délelőtt 

10 órakor ünnepi szentmise keretében Dr. 
Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek 
megáldotta felújított templomunkat és ki-
szolgáltatta a bérmálás szentségét fiatal-
jainknak. A szentmise utána az egykori 
Polyák-iskola udvarán felújított út menti 
kereszt megáldása következett volna, ha az 
időjárás engedi. Érsek atya megköszönte 
mindenkinek, az időt, energiát, anyagi java-
kat, melyeket a keresztfelújítás munkálatai 
során felajánlott. Az esős időjárásra való te-
kintettel azt javasolta a híveknek, a kereszt 
megáldását helyezzük egy későbbi időpont-
ra, esetleg nagypéntek délutánra, mivel az 
már munkaszüneti nap és a kereszt megál-
dás a nagyheti liturgiába is beilleszthető. Az 
ünnepi szentmisét követően a sportcsarnok-
ban osztálytalálkozót szerveztek a Polyák 
- iskola egykori növendékei számára.

Karácsonyi rajzpályázat

Rajzpályázatot hirdetünk a hittanos 
gyermekek körében. 

A téma: betlehemi jászol. 
Technika: bármilyen technikával ké-

szült pályamunkát elfogadunk: színes ce-

ruza, filctoll, zsír- vagy pastellkréta, festés, 
vágás, ragasztás, grafika.

Korcsoportok: óvodás, alsó tagozatos, 
felső tagozatos.

Határidő: 2017.december 15-ig kell a 
hitoktatónak vagy a plébánián leadni az el-
készült műveket.

Eredményhirdetés: 2017.december 24. 
10 órakor a szentmisében.

Az elkészült munkákból kiállítás lesz a 
templomban.

Szeretettel bátorítunk minden érdeklő-
dőt a pályázaton való részvételre!

Ünnepi programok

- Az idei Adventi lelkigyakorlat idő-
pontja a templomban: 2017. december 15-
17. (péntek-vasárnap). A szentmisék este 17 
órakor, vasárnap 10 órakor kezdődnek. 

- Hogy tiszta lélekkel készülhessünk 
karácsony ünnepére, advent vasárnapjain 
lehetőség van a szentgyónás elvégzésére. 
Minden szentmise előtt fél órával gyóntat 
Ágoston atya.

- 2017. december 3-án, vasárnap külö-
nös szeretettel várjuk a szentmisére a hit-
tanos gyermekeket. Ezen a napon messze 
földről érkezik a templomba Szent Miklós 

püspök utódja, a Mikulás.
- A templom karácsonyi díszítésére és 

takarítására szeretettel kérjük a takarító cso-
portoknak és azoknak a híveknek a segítsé-
gét, akik részt tudnak venni ebben a munká-
ban. A pontos időpontot a templomkapuban 
található hirdetőtáblán olvashatják majd az 
érdeklődök, advent 4. hetében.

- 2017. december 24-én advent 4. vasár-
napján délelőtt 8 és 10 órakor lesz szentmi-
se, majd 24 órakor lesz templomunkban az 
éjféli szentmise.

- 2017. december 25-én délelőtt 10 óra-
kor a szentmise előtt a hittanos gyermekek 
előadásában Pásztorjátékra várjuk a csalá-
dokat a templomba.

- 2017. december 25-26-án, karácsony 
első és második napján 8 órakor és 10 óra-
kor lesz szentmise.

- 2017. december 26-án a 10 órai szent-
misében lesz a jubiláló házaspárok megál-
dása. Erre az ünnepre várjuk azokat a házas-
párokat, akik 5.; 10.; 15.; 20.; 25.; 30.; 35.; 
40.; 45.; 50.; 55.; 60.; 65.; 70. házassági év-
fordulójukat idén ünneplik és szeretnék há-
zassági ígéretüket megújítani. Kérjük, rész-
vételi szándékukat jelezzék a plébánián!

2017. december 31-én vasárnap délelőtt 
8 és 10 órakor lesz szentmise, majd este 17 
órakor lesz az év végi hálaadó szentmise a 
templomban.
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November 11-én tartották a nyugdí-
jasok tradicionális, év végi záró vacso-
rájukat, ahova szép számban érkeztek 
a vendégek. A meghívottakat számta-
lan finom itallal, pálinkával kínálták és 
jóleső köszöntésekkel fogadták rögtön 
a bejáratnál. Miután mindenki megér-
kezett, a nyugdíjas klub vezetője, Né-
meth Mihályné, Terike néni köszön-

tötte a vendégeket és megköszönte az 
önkormányzat támogatását. Külön is 
köszöntötte a jelenlévő Zayzon Jenőné 
jegyzőasszonyt és Tormási Zoltánnak 
alpolgármester urat. Mindezeken túl 
mindenkinek háláját fejezete ki, aki 
hozzájárult az est létrejöttéhez bármely 
módon. Külön megköszönte a nyug-
díjas társainak az egész évi munkát és 

támogatást, hozzájárulásokat a ren-
dezvényekhez. A folytatásban Tormási 
Zoltán fejezte ki nagyrabecsülését Te-
rike néni áldozatos munkája iránt egy 
csokor virág kíséretében, majd a nyug-
díjas társak követék a sorban.

Ezt követően Baksa László nagy-
szerű pörköltjét fogyaszthatták a je-
lenlevők, finom borok és számtalan 
jobbnál jobb sütemény kíséretében. A 
vacsora után és alatt a talpalávalót a 
Kerekes testvérek húzták. Jó néhányan 
táncra perdültek a különféle dallamok-
ra. Természetesen nem maradhatott el 
a közös éneklés sem. Megszámlálhatat-
lan nóta csendült fel a népdalkör éne-
keseinek torkából. Mindez egy páratlan 
és feledhetetlenül jó hangulatot repített 
a művelődési házba.

Az est folytatásaként a tombolasor-
solás következett, melyen sokféle nye-
reménytárgy lelt gazdára a résztvevők 
között. A tombolasorsolás után pedig 
tovább folytatódott a tánc, az éneklés 
és a közös beszélgetés a jelenlévők kö-
zött.

Nyugdíjasok év végi záró vacsorája

Egyházközségi Hírek
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Jól zárta a felnőtt csapat a 
2017/2018-as labdarúgó bajnokság 
utolsó negyedét. Négy mérkőzésből 
három alkalommal győztesen hagyták 
el a pályát. Mindössze egy alkalom-
mal szenvedtek vereséget, azt is az 
éllovas Kerekegyházától. Az alábbi-
akban ezekről olvashatnak rövid ös-
szefoglalót. 

A 12. fordulóban a szomszédos 
Tiszaalpárt fogadta a hazai csapat. A 
két fél mérkőzései minden alkalom-
mal nagy csatát hoznak és nem egy 
alkalommal különböző sértések is el-
hangzanak a szurkolók részéről. Bár 
ha belegondolunk, ez már megszokott 
a labdarúgó pályákon. Természetesen 
mind a két csapat bizonyítani akart, és 
bemutatni azt, hogy ő a jobb. Ezúttal 
gólokban gazdag mérkőzést játszot-
tak. Az első találatot a 18. percben 
Bali Gábor szerezte. Az időpont azért 
is érdekes, mert nem sokáig örülhet-
tek a hazai szurkolók a vezetésnek, 
mert szinte egy perc sem telt el, máris 
kiegyenlítettek a vendégek. Az első 
félidő vége nagyon jól sikerült. Elő-
ször Bali Gábor szerzet újabb gólt, 
majd két perc múlva Túri István talált 
a tiszaalpári kapuba. Ez a két találat a 
lehető legjobbkor jött, így nem terhel-
te annyira a játékosok vállát, mintha 
egállal vonultak volna szünetre. Az 
még jobban felvidította a szurkolókat, 
hogy a második félidő elején ismét 
sikerült bevenni a tiszaalpári kaput. 
Ezúttal László csaba volt eredményes. 
Igaz, hogy ezt követően a vendégek-
nek is sikerült még egy gólt szerez-
niük az 53 percben, de a folytatásban 
már egyik fél sem tudta megmozgat-
ni az ellenfele hálóját, így maradt az 
eredmény. Nyárlőrinc-Tiszaalpár 4-2 
(3-1). Ifjúsági eredmény: 4–1

A 13. fordulóban Izsákra utazott 
a csapat. A szebb napokat látott ven-
déglátók ezúttal sem jeleskedte, csak 
futottak az eredmény után. Ez a futás 
azonban kevés volt a győzelemhez, de 
még a pontszerzéshez is. A vezetést 
ezúttal is a nyárlőrinci csapat szerez-
te meg Túri István révén, már a he-
tedik percben. Ezt követően azonban 
nem sikerült tovább növelni az előnyt 
az első félidőben. Nem úgy a máso-

dikban, amikor is szintén Túri István 
volt, eredményes, még pedig az 59. 
percben. A hazai szépítésre mindössze 
három percet kellett várni, de aztán 
újabb három perc múlva ismét Túri 
István góljának lehetett örülni, aki 
így mesterhármast ért el. Ez nem csak 
számára, de az egész csapatnak dicső-
ségére válik. A mérkőzés lefújása előtt 
öt perc ugyan az izsákiaknak is sike-
rült még egy gólt szerezni, de egyenlí-
teni már nem tudtak. Izsák-Nyárlőrinc 
2-3 (0-1). Ifjúsági eredmény: 2-4

A 14. fordulóban ismét idegenben 
játszott a csapat, még pedig a lista-
vezető Kerekegyháza ellen. Nem lett 
sima gólfesztivál, mint ahogyan a ha-
zaiak szerették volna, meg kellett küz-
denie a Kerekegyházának a szerve-
zetten, jól futballozó vendégek ellen. 
Ahogy várható volt, rögtön az elején 
beszorította ellenfelét a hazai gárda, 
helyzetet kialakítaniuk azonban nem 
sikerült a türelmesen, szervezetten vé-
dekező vendégek ellen. A 13. percben 
Ludányi tizenöt méterről habozás nél-
kül megküldte a labdát a hosszú sarok 
irányába, amely a kapufáról pattant 
ki. Ez volt az első igazi helyzet, ezt 
leszámítva látszott, hogy nem biodísz-
letnek érkeztek a vendégek egy hazai 
gólfesztiválhoz. A 28. percben Haja-
gos küldött be egy szöglettel felérő 
bedobást balról, de a hazaiakat nem 
sikerült meglepnie vele, Bera András 
azonban hét méterről fölé lőtt. Három 
percre rá megszerezték a vezetést a 
hazaiak. Nagy László kapott jó labdát 
a jobb oldalon, laposan középre lőtte, 
az érkező Gogolák pedig közelről a 
vetődő Magyar alatt az alsó sarokba 
pörgetett. Nem omlott össze a góltól a 
Nyárlőrinc, továbbra is nagy türelem-
mel védekezték, s ha tehették, meg-
próbáltak támadást vezetni. A második 
játékrész elején egyre inkább egyér-
telművé vált, hogy próbál egyenlíteni 
a vendégcsapat. Hullámzó volt a játék 
képe, öt-hat perces szakaszokban hol 
a hazaiak, hol a vendégek domináltak. 
A 75. percben Gavula vitte el a labdát 
a baloldalon az alapvonalig, beadását 
a hosszú saroknál érkező Malik fejelt 
előrevetődve a kapura, a labdát már 
mindenki bent látta, Magyar azonban 

káprázatos reflexszel hárított. Nem 
sokkal később Gazdag lövése jött ki 
a kapufáról. Bera András lövése pedig 
a bal alsó sarok mellett ment el. Ma-
gyar Imrének volt még egy hatalmas 
védése. Kerekegyháza-Nyárlőrinc 1-0 
(1-0). Ifjúsági eredmény: 5-4

Az őszi szezon utolsó mérkőzésén, 
hazai pályán, a Jakabszállás volt az 
ellenfél. A vendégek eddig mutatott 
játéka alapján sima mérkőzésnek tűnt 
a találkozó, de nem lett igazán az. Ki-
csit döcögősen indult a játék, már ami 
a gólokat illeti, mert ezúttal nem sike-
rült az első játékrészben betalálni az 
ellenfél kapujába. Több mint egy óra 
telt el a játékidőből mikor Mohácsi 
Marcellnek sikerült bevenni a jakab-
szállási kaput. Nem sokkal később az 
előnyt Túri István kettőre növelte, de 
három perccel később a vendégek szé-
pítettek. Érdekes, hogy az elmúlt mér-
kőzéseknél és ezúttal is, amikor két 
góllal vezetett a csapat, akkor kaptak 
egy gólt. Ez talán a koncentráltság, a 
nem odafigyelés hiányának tudható 
be. Szerencsére a vendégek részéről 
ennek nem lett folytatása, igaz, csak 
nem fél órát emberhátrányban játszot-
tak, mivel egyik játékosukat kiállítot-
ta a bíró.

A rendes játékidő lefújása előtt egy 
perccel Németh Norbertnek sikerült 
ismét kettőre növelni az előnyt, ami 
azt is jelentette, hogy meg van a há-
rom pont. Nyárlőrinc-Jakabszállás 3-
1 (0-0). Ifjúsági eredmény: 6-1

Négy mérkőzésből három győzelem
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KARÁCSONYI KÉZMŰVES 
FOGLALKOZÁS 

Az iskolában 2017. december 02-án  

08:30-11:30 óráig. 

Amit készíteni lehet: 

 adventi koszorú, 
 ajtódísz, 
 cserépcsengő, 
 képeslap, 
 hűtőmágnes, 
 karácsonyfadísz, 
 mécsestartó, 
 üvegmatrica. 

Hozz magaddal: 

 ollót, ceruzát, 
 koszorúhoz alapot, gyertyát, és amivel díszíteni 

 szeretnél. 

 

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK! 

Zöldi-Kovács Ágnes induló mezőgazdasági vállalkozó, 
a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet alapján a fiatal mező-
gazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényel-
hető támogatások jogcímre (EMVA 6.122.01.01), 2015. 
05. 28. napján pályázatot nyújtott be és ennek keretében 
a 2015. 10. 08.-án indított mezőgazdasági vállalkozásá-
hoz 40.000 eurónak megfelelő 12.621.600 forintösszeg 
támogatást nyert. A vállalkozás székhelye Nyárlőrinc, 
főtevékenysége szőlőtermesztés.  A vállalkozó célja a 
támogatás felhasználásával egy hosszú távon verseny-
képes mezőgazdasági vállalkozás megalapozása, mely 
a következő években egy munkahelyet hoz létre és hoz-
zájárul a térség fejlődéséhez és a népesség megtartásá-
hoz.  
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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 hétfőtől 
péntekig munkaidőben. A hirdetések szövegét hirdetőinktől készen kapjuk. 
Az abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi,  jogi felelõsséget 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: 06-30/612-2993
Fogorvos: dr. Németh László 321-009
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

Új könyvek
4 mese a 4. szülinapomra: Karine-Marie Amiot - Claire 
Renaud - Marie-Ange Richermo. 5 mese az 5. szülinapom-
ra: Karine-Marie Amiot - Sophie Maraval Hutin - Claire 
Renaud - Marie-Ange Richermo. 6 mese a 6. szülinapom-
ra: Claire Renaud. 77 magyar népi játék: Beke Mari. A 
Fásli Utcai Állatkórház felújítás alatt: May Szilvia. A holló 
gyűrűje: Berg Judit. A két Lotti: Erich Kästner (3 db). A 
magyar népművészet 1000 csodája: Kaiser Ottó. A muzsi-
kás kismalac: Kormos István. A nagy szinonima-hadjárat: 
Bosnyák Viktória. A Nap is csillag: Nicola Yoon. A nap, 
amikor megtaláltam a boldogságot: Laurent Gounelle. A 
pártaláló: Elin Hilderbrand. A róka völgyében: Charlotte 
Link. A súgó: John Grisham. A tanyán - Mi Micsoda Ovi-
soknak: Andrea Weller-Essers. A tenger boszorkánya: Tea 
Stilton. A tengerparti ház: Liz Fenwick. A trükk: Emanuel 
Bergmann. A végső igazság: Philip K. Dick. Ablak – zsiráf 
– kütyük és az online világ: Lénárd András. Állatsimoga-
tó - Mi Micsoda Ovisoknak: Hans-Günther Döring. Apró 
csodák: Jodi Picoult. Aszály: Jane Harper ??? Az erdő - 
Mi Micsoda Ovisoknak: Andrea Weller-Essers. Az ezredik 
emelet: Katharine McGee. Az őrangyal: Nicholas Sparks. 
Azért késtem az iskolából, mert: Davide Cali. Azért nem 
írtam leckét, mert: Davide Cali. Bori és a kistestvér: Lia-
ne Schneider. Bori iskolába megy: Liane Schneider. Buda 
tornyai: Bartos Erika. Csak egy nap: Gayle Forman. Dodó 
nyomozó és az eltűnt feltaláló: Kertész Edina. Édes hol-
nap: Debbie Macomber. Egy csipetnyi varázslat: Natalie 
Lloyd. Egy kiállítás képei: Fodor Veronika. Egy kutya ba-
kancslistája: Lauren Fern Watt. English! : Geronimo Stil-
ton. Évszakok - Mi Micsoda Ovisoknak: Hans-Günther 
Döring ??? Fantasztikus Róka úr: Dahl Roald. Fejben dől 
el? : Bagdy Emőke - Buda László - Kádár Annamária - Pál 
Ferenc. Gondoltad volna? : Guy Campbell. Gúfó a boszor-
kányszombaton: Lanczkor Gábor - Takács Mari. Gyönyö-
rű pillanat: Jamie McGuire. Hajfonás 2: Laura Mendelin 
- Jenni Petänen. Happy Family: David Safier. Hat színmű: 
??? Házirend: Jodi Picoult. Holdfénykert: Corina Bomann. 
Ida és Rabbat: Margit Auer. Imádom a macskákat! : Da-
vid Alderton. Imádom a nyarat! : Baár Tünde. Irány a ter-
mészet: Emily Bone - Alice James. Irány a Velencei-tó! : 
Csapody Kinga. Jellicoe Road: Melina Marchetta. Jövő-
kutatás: Bernd Flessner. Kötelező olvasmányok tartalma-
san: Lénárd Judit. Leszel a padtársam? : Vadadi Adrienn. 
Lilly átmegy a falon: Anne-Charlotte Voorhoeve. Ludmilla 
megoldja: Kertész Erzsi. Magyarország rejtőzködő túraút-
vonalai: TOTEM PLUSZ KIADÓ. Megérkezett! : Cathe-
rine Leblanc. Menedék: ??? Ó, Pénelopé! : MOKA. Odüs-
szeia: Homérosz. Olasz Adria: Bettina Dürr. Otthonunk 
könyve: Háy János. Segíts a gyerekednek! – zene: Carol 
Vorderman. Sirály: ??? Soma Süni nagy kalandja: Jennie 
Poh. Trapiti: Darvasi László. Új örömök kertje: Abbi Wax-
man. Varacska: Susan Kreller. Vörös és fekete: Henri Bey-
le Stendhal. Zog és a repülő doktorok: Julia Donaldson. 
Zűröstül – bőröstül: Lizzy Charles.


