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Megtelt a tornaterem szülőkkel, 
rokonokkal, ismerősökkel, az általá-
nos iskola, végzős diákjainak balla-
gása alkalmából.

A tanév utolsó előtti napján még 
több színű ruhában, felismerhetetlen-
ségig kifestve tartottak vidám balla-
gást a nyolcadik osztályosok. Egy 
nappal később már alkalomhoz illő 
ruhában búcsúztak el attól az intéz-
ménytől, amelybe nyolc évig jártak. 
A hagyományoknak megfelelően 

először minden osztályba bementek 
Horváth Tibor és Lerner Levente 
osztályfőnökök diákjai, majd pedig a 
tornateremben felállított kis színpad-
ra lépkedtek fel a tanulók. 

A végzősök virággal köszön-
ték meg tanáraiknak, hogy hosszú 
éveken keresztül oktatták, tanítot-
ták őket. A hagyományokhoz híve a 
megjelenteket Tóthné Nagy Ilona in-
tézményvezető köszöntötte és mon-
dott beszédet: Az ünnepségek elején 

gyakran mondanak pohárköszöntőt. 
Ha lenne pezsgős pohár a kezemben, 
én is mondhatnám azt a mondatot, 
ami a tablótokon olvasható. „Eme-
lem képzeletbeli poharam rátok, mert 
elballagtok!” Az idő gyorsan repül. 
Nyolc évvel ezelőtt találkoztunk elő-
ször veletek. Az első sorban ültetek 
az évnyitón. István bácsi nagy-nagy 
örömmel fogadott benneteket, hiszen 
több év után ismét két első osztályunk 
indult. (Folytatás a 4. oldalon)

Két osztály búcsúzott el az általános iskolától
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Elfogadták a 2017. évi zárszámadást

A zárszámadási rendelet tervezetét a 
jegyző készíti elő és a polgármester ter-
jeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy 
az a képviselő-testület elé terjesztését 
követő harminc napon belül, de legké-
sőbb a költségvetési évet követő ötödik 
hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Az 
elmúlt évi zárszámadás eredményei: A 
bevételek eredeti előirányzata 546.826 
e/Ft, módosított előirányzat 1.095.070e/
Ft, a teljesítés 899.975 e/Ft. Az intézmé-
nyi működési bevételek 105 százalékban 
realizálódtak, mely 16.319 e/Ft teljesí-
tésnek felel meg: Közhatalmi bevételek 
és helyi adók 203.725 e/Ft, mely 121 
százalékos teljesítésnek felel meg. A be-
vétel növekedést két nagy adózó, a Szik-
rai Borászati Kft. és a Maspex Olympos 
Kft. többlet árbevétel miatt megnöveke-
dett iparűzési adó befizetése okozta. A 
kiadások eredeti előirányzata 546.823 
e/Ft, módosított előirányzat 1.095.070 
e/Ft, a teljesítés 564.942 e/Ft. Személyi 
juttatások és a hozzá kapcsolódó mun-
kaadói járulékok a módosított előirány-
zathoz viszonyított teljesítése 141.319 e/
Ft, amely 91 százalékos teljesítést mutat. 
A dologi kiadások teljesítése 64.278 e/
Ft, mely a módosított kiadásokat figye-
lembe véve 66 százalékos. A kiadások 
teljesítésének elmaradásának oka a tele-
pülési támogatások kisebb mértékű kifi-
zetése és hogy a tiszaalpári társulásnak a 
működéséhez nem kellett hozzájárulást 
fizetni. A felhalmozási kiadások kisebb 
mértékű teljesítését az óvoda és a közsé-
gi imaház felújításának következő évre 
történő áthúzódása okozta. Az önkor-
mányzat 2017. december 31-i vagyonér-
téke 2.141.698 e/Ft. A kiadás alakulása a 
felhalmozási jellegű teljesítésnél nagyon 
alacsony – a tervhez képest – mert a be-
ruházások nagy része elmaradt, áthúzó-
dott a 2018-as évre. 

Belső ellenőri jelentés 

Jogszabályi előírás, hogy gondos-
kodni kell a belső ellenőrzés működte-
téséről. A belső ellenőr foglalkoztatása 
kötelező. Foglalkoztatása történhet al-
kalmazotti jogviszonyban, illetve polgá-
ri jogi szerződés keretében. Nyárlőrin-
cen megbízási szerződéssel történik a 
belső ellenőr foglalkoztatása. Az ösz-

szefoglaló belső ellenőrzési jelentését a 
zárszámadással egyidejűleg kell a kép-
viselő-testület elé terjeszteni. A 2017. 
évi éves összefoglaló belsőellenőrzési 
jelentést a testület elfogadta.

Beszámoló a család- és gyermekvé-
delmi feladatokról

Az önkormányzat a Gyermekvédel-
mi törvény szerint 2017. évben is biz-
tosította a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményt, szünidei gyermekétkezte-
tést, a települési támogatást, a család- és 
gyermekjóléti szolgáltatást, a gyerme-
kek napközbeni ellátását, a gyermekek 
átmeneti gondozását, szervezte és köz-
vetítette a máshol igénybe vehető ellátá-
sokhoz való hozzájárulást. 

A település demográfiai mutatói:

Korcsoport       férfi        nő       együtt
    0-2  31 38 69
    3-5  49 19 68
    6-14  105 101 206
Gyermekkorúak összesen:
  185 158 343
15-18  (Fiatalkorúak)
  64 38 102
A fentieken túlmenően  
19-60  703 647 1350
60 év felett 220 323 543
A község állandó lakosai:
  1172 1166 2338

2017-ben született gyermekek száma 
18 fő volt (2012-ben: 17, 2013-ban: 29, 
2014-ben:14, 2015-ben 25, 2016-ban 20).

Támogatásban 14 család 30 gyerme-
ke részesült 192.500,- Ft összegben. 

2016. december 31-én 57 fő jogosult 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre. 2017. év folyamán lejárt a gyer-
mekvédelmi kedvezménye az 57 főnek, 
és 50 fő adott be új kérelmet. A beadott 
kérelmek alapján 2017. december 31-én 
48 fő jogosult a kedvezményre. A rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermek közül 21 fő hátrányos 
helyzetű, 12 fő halmozottan hátrányos 
helyzetű volt. Nyárlőrinc területén az 
alapellátás keretében végzett család- és 
gyermekjóléti szolgáltató tevékenység 
biztosítása Tiszaalpár Nagyközségi Ön-
kormányzat Szociális és Gyermekjóléti 
Önkormányzati Társulás keretében tör-
ténik. 

Horváthné Dékány Judit családsegí-
tő annyival kiegészítette beszámolóját, 

hogy az elmúlt évben két új dolgot sike-
rült megvalósítania. Az egyik az iskolai 
szünidei tábor, mely a gyerekek részére 
ingyenes volt. Ez egy délelőtti elfoglalt-
ságot takart, 8-12 óra között. A foglalko-
zások többrétűek voltak, kézművesség, 
agyagozás, aszfalt-krétázás, sport tevé-
kenységek. A gyerekek kaptak a tábor 
keretében tízórait, melyhez anyagi hoz-
zájárulást az önkormányzat biztosított. A 
másik dolog, amit sikerült megvalósíta-
nia a Fülemüle énekkar, mely 24 főből 
áll. Szeptembertől hivatalosan, szakkör-
ként fog működni. 

Zayzon Jenőné jegyző hozzátette, 
hogy Horváthné Dékány Judittal napi 
munkakapcsolatban állnak. Nagyon lel-
kiismeretesen, körültekintően végzi ezt 
a sokrétű nehéz munkát. Sok segítséget 
nyújt a községi rendezvények, például a 
falukarácsonyi ünnepség megszervezé-
séhez, ezen kívül a karitászi tevékenysé-
gét is ki kell emelni. Véleménye szerint 
kiemelkedő empatikus készséggel végzi 
munkáját. Pénzváltó István polgármes-
ter kiegészítette annyival, hogy példa-
mutatóan részt vesz a közéleti tevékeny-
ségekben is és ezzel a magatartással 
tekintélyt szerzett magának. 

Rendezvény megtartására pályáznak

Pénzváltó István javasolta a képvi-
selő-testületnek pályázat benyújtását a 
Földművelésügyi Minisztérium „a nem-
zeti értékek és hungarikumok gyűjtésé-
nek, népszerűsítésének, megismerteté-
sének, megőrzésének és gondozásának 
támogatása” című pályázati felhívására. 
A pályázni kívánt összeg 1 millió forint. 
A pályázaton belül rendezvény megtar-
tásához kérnek támogatást. A pályázat 
saját forrást nem ír elő.

Lemondtak a tiszteletdíjukról

Azoknak a képviselőknek, akik az el-
múlt évben tiszteletdíjukról lemondtak, 
a zárszámadás elfogadása után nyilat-
kozniuk kellett annak felhasználásáról. 
A 2017. évi tiszteletdíját két képviselő, 
Forgó Istvánné és Turi István, valamint 
az egészségügyi bizottság egyik kültag-
ja, Varga Imre nem vette fel azzal a cél-
lal, hogy az összeggel civil szervezetet 
vagy alapítványt szeretne támogatni. A 
felhasználható összeg 540.000,- Ft, mely 
összeg pénzmaradványként szerepel. Az 
összeg felhasználásáról a képviselő-tes-
tület dönthet. Az egészségügyi bizottság

A testületi ülésről jelentjük
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kültagja úgy nyilatkozott, hogy 60.000,- 
Ft tiszteletdíjával a játszótérhez eszkö-
zök beszerzését kívánja támogatni. Az 
egészségügyi bizottság elnöke 240.000,- 
Ft-os tiszteletdíjával valamint a pénz-
ügyi bizottság elnöke 240.000,- Ft-os 
tiszteletdíjával szintén a játszótérhez 
eszközök beszerzését kívánják támogat-
ni. A játszótér létesítéséhez, az eszközök 
beszerzésére a képviselő-testület az el-
múlt évben 2.268.886,- Ft-ot biztosított. 
A játszótéri eszközök bekerülési költsége 
azonban megemelkedett. Ahhoz, hogy az 
eszközöket beszerezzék hat millió forint-
ra lenne szükség. A képviselő-testület 
módosította hat millió forintra a korábbi 
határozatát. Ez az összeg természetesen 
tartalmazza a képviselők által felajánlott 
tiszteletdíjak összegét is. 

Felmentették a kötelező órák alól

Pénzváltó István tájékoztatta a kép-
viselő-testületet, hogy az óvoda tagin-
tézmény vezetője kérelemmel fordult 
hozzá. Ennek lényege, hogy a vezetői 
feladatait nem tudja megfelelően ellát-
ni, mert idejét a csoportban tölti. Kérte a 
kötelező órák alóli felmentését. Javasolta 
a képviselő-testületnek, hogy egy óvónő 
felvételéhez biztosítson 3 millió forint 
keretet 2018. szeptember 1-től azzal a 
feltétellel, hogy a vezető óvónő – szük-
ség szerint – a csoportban helyettesít. 
Véleménye szerint mindenképpen szük-
séges, hogy a vezető óvónő kerüljön ki 
a csoportból, hogy el tudja látni a veze-
tői feladatait, melyek a későbbiekben a 

bölcsőde elindulásával megnövekednek.  
Ezzel kapcsolatban Hajagos Antalban 
felvetődött az a kérdés, hogy a társuláson 
belül megromolhat-e a kapcsolat e miatt a 
lépés miatt? Mint mondta, ha megszűnik 
a társulás finanszírozási gondok adódhat-
nak. Képviselősége alatt átélt már ilyen 
helyzetet. Képes lesz-e akkor az önkor-
mányzat finanszírozni az óvodát? Pénz-
váltó István válaszában elmondta, hogy 
ez nem egy olyan lépés, ami miatt a kap-
csolat megromolna. Amennyiben nehéz 
anyagi helyzetbe kerülne az önkormány-
zat, azon lehet változtatni, még pedig 
úgy, hogy a vezető óvónő visszakerülhet 
a csoportba. A képviselő-testület Almási 
Barbarát a Szivárvány Óvoda és Bölcső-
de Nyárlőrinci Tagintézmény vezetőjét 
a csoportfoglalkozások alól felmentette, 
egy óvónő 2018. szeptember 1-vel tör-
ténő felvételéhez pedig 3 millió forintot 
biztosított.

Új helyen az óvodások

Mivel az óvoda felújítása és bővítése 
hamarosan elkezdődik, a gyermekeket a 
művelődési házban és az Idősek Napközi 
Otthonos Foglalkoztatójában helyezték 
el. Az átköltözés és a gyermeklétszám 
miatt szükséges volt egy dupla mobil 
WC beállítására. A szaniter konténerből 
kialakított dupla angol WC bekerülési 
költsége 970 e/Ft + Áfa. Ez egy rendes, 
vízvezetékrendszerhez és csatornába 
köthető illemhelyiség. A testület a szük-
séges pénzt biztosította az illemhelyhez. 

Tormási Zoltán alpolgármester ezzel 

kapcsolatban megjegyezte, hogy kon-
ténerben feltétlenül lennie kell valami-
lyenfűtésnek, ami minimum 17-18 fokot 
biztosít egyrészt a kisgyerekeknek, más-
részt, ha rá lesz kötve a vízrendszerre és 
bejön egy nagyobb fagy, fűtés nélkül el 
fagyhat. 

Jutalom a pedagógusnak

Az elmúlt évben a képviselő-testü-
let ötven éves pedagógusi munkájáért 
Gulyás Endre nyárlőrinci nyugdíjas pe-
dagógust anyagi juttatásban részesítette. 
Ebben az évben Rácz Attiláné nyugdíjas 
pedagógus ünnepelheti hatvanöt éves 
pedagógiai munkáját, mely vasdiplomás 
oklevéllel jár. A képviselő-testület Rácz 
Attilánénak hatvanöt éves pedagógusi 
munkájáért 65.000 forintot adományoz.

Elfogadták a közbeszerzési tervet

Az önkormányzatnak minden évben 
el kell készíteni az az évre vonatkozó 
közbeszerzési tervét. A közbeszerzési 
tervben fel kell tüntetni, hogy abban az 
évben milyen beruházásokat szeretnénk 
megvalósítani. A közbeszerzési terv év 
közben módosítható. Ebben az évben 
az óvoda felújítása, bölcsőde kialakítása 
260 millió forinttal. a külterületi földutak 
felújítása 90 millió forinttal, valamint a 
Polgármesteri Hivatal felújítása 40 mil-
lió forinttal, szerepel a közbeszerzési 
tervben, melyek nyílt eljárás keretében 
történnek. A képviselő-testület a 2018. 
évi közbeszerzési tervet elfogadta.

Köszönet a segítségért
Ezúton szeretnénk megköszönni és hálánkat kifejezni mindazoknak, akik 
anyagi támogatásukkal hozzájárultak kislányunk gyógyíttatásához.
Röviden Csenge egészségi állapotáról: 14 évesen májátültetésre vár, cukor-
beteg 8 éves kora óta. Miután ritka vércsoportú, így nem tudhatjuk, hogy a 
májátültetésre mikor kerül sor. Több ízben kell kezelésre befeküdnie Pestre 
az I. sz. Gyermekklinikára, hol hosszabb, hol rövidebb időre. Nyilván – mint 
minden gyermek – nehezen viseli a sokszor kellemetlen, fájdalmas beavat-
kozásokat. Lelkileg is nehéz napokat él át – napokra, hetekre távol otthoná-
tól -, ezért anyukája a bennfekvés idején naponta – a délelőtti munkavégzés 
után – utazik fel hozzá, hogy erőt, biztatást adjon neki. Az utazási költség, 
a cukorbeteg diéta – és időnként a vigaszdíjként vitt meglepetés — igen 
megterheli a pénztárcánkat.
Külön köszönetünket szeretnénk kifejezni Molnár Máténak, aki időt, fárad-
ságot nem sajnálva, vitte a hírt a faluban, kérve a jó szándékú emberek 
segítségét.

Hálás köszönettel: Torbán Csenge édesanyja és édesapja

Anya köny vi 
hí rek

Akik házasságot kötöttek: Forgó 
Klaudia és Bárth Gábor

Akiket nagyon vártunk: Kovács 
Olivér (anyja neve: Szekeres Ág-
nes), Szabó Boglárka (Német Ani-
ta Katalin). 

Akiket elveszítettünk: Oláh Csa-
ba Györgyné Szappanos Katalin 
Mária (1959), Gálfi Károly (1949), 
Biblák Györgyné Hajagos Klára 
(1927).
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Két osztály búcsúzott el az általános iskolától
Folytatás az első oldalról.

Ágota, és Judit néni vett benneteket 
a szárnyaik alá. Bevezettek bennete-
ket a betűk és a számok világába. Kö-
zösen szerepeltetek tanévzárón, Mi-
kulás váró ünnepélyen és tanévnyitón 
is. Negyedik osztálytól már Levente 
bácsi és Tibi bácsi terelgetett benne-
teket az iskolai mindennapokban. De 
nemcsak tanulásról szólt ez a nyolc év. 
Volt sok móka és kacagás, szórakozás, 
kikapcsolódás. Őrizzétek meg ezeket 
az élményeket az emlékezetetekben! 
Milyen jó lesz majd tíz-húsz év múl-
va felidézni! Tegnap még bolondozva 
jártátok végig az osztályokat, és vet-
tetek búcsút a többiektől. Ma reggelre 

mindenki megváltozott. Komolyan, 
ünneplőruhában álltok tanáraitok, ro-
konaitok és szüleitek előtt. 

A szülők munkáját mindkét osz-
tályban két-két szülő, Faragóné Balog 
Mónika, Kulman Istvánné Tormási 
Ildikó, Mezősi Andrea és Túriné Tor-
mási Klára, fogta össze és irányította. 
Nekik adott át virágot és oklevelet, 
Tóthné Nagy Ilona, és rajtuk keresztül 
köszönte meg mindenkinek a munká-
ját.  Négyen voltak: Csille Kevin, Kiss 
Brigitta, Kulman Ildikó és Kunsági 
Gréta, akik a nyolc évet mindig kitű-
nő bizonyítvánnyal zárták. Kimagas-
ló tanulmányi munkájáért dicséretet 
kaptak: Halasi Sára és Széll Zsombor. 

Sokat tettek az osztályközösségért 
és dicséretet kaptak: Széll Fruzsina, 
Túri Szabolcs és Varjasi Dóra. Az is-
kolában nagy szerepet kap a sport. A 
fiúk közül: Hatvanyi József, Hege-
dűs Dávid, Medveczki Jenő, Sztarek 
Béla, valamint Túri Szabolcs, Kerekes 
Tamás, Faragó Dominik, Szél Zsom-
bor, Kecskés Bálint, Mózer Ferenc, a 
lányoknál: Halasi Sára, Kádár Réka, 
Kádár Rita, Németh Janka és Ürmös 
Tímea jeleskedett. Szuetta Blanka ci-
terázott és a néptáncot is tovább foly-
tatta Lakiteleken.

Tóthné Nagy Ilona azt kívánta a 
ballagóknak, hogy találják meg saját 
útjukat és valósítsátok meg álmaikat! 

Bolondballagást tartottak a végzősök

Nem csak a középiskolákban, de 
egyes általános iskolákban is szokás, 
hogy a tanévet befejező utolsó előt-
ti napon bolondballagást tartanak a 
végzős tanulók.

A Buzás János Általános Iskola 
nyolcadik osztályos tanulói június 
15-én délelőtt tartották, ezt a már ha-
gyományosnak mondható eseményt. 
A diákok különböző színes ruhákba 
öltöztek, amire különböző szövege-
ket írtak, és kifestették arcukat, főleg 
a szájukat. Ez utóbbinak különösen 
nagy jelentősége volt, mert a végző-
sök minden osztályba bementek és a 
kisebbek, valamint a tanárok arcára 

egy-egy puszit nyomtak. Mivel sok 
gyereknek adtak puszit, így folya-
matosan kenték rúzzsal, legfőkép-
pen pirossal a szájukat. Akadt olyan 
kisdiák, aki nem akarta, hogy puszit 
kapjon, inkább elbújt, de így is meg-
találták, és nem menekülhetett.

Amikor minden osztályban jár-
tak, utána mindenki a tornaterembe 
ment, mert egy kis műsorral mutat-
koztak be a nyolcadikosok. Termé-
szetesen ebből sem hiányozhatott a 
humor és a vidámság. A végén közös 
táncra hívták a gyerekeket és a taná-
rokat a végzősök. 
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Új templomot és harangot szenteltek

Régi vágyuk teljesült a református 
hívőknek. Ünnepélyes keretek között 
szentelték meg az új templomot és he-
lyére emelték az új harangot. 

Elkészült a Lakitelek-Nyárlőrinc 
Református Társegyházközség új 
temploma. A templomot és harangot 
június 2-án szombat délelőtt szentel-
ték meg. Nem csak Nyárlőrincről, de 
más településről is érkeztek hívők, 
hogy részesei legyenek a szentelés-
nek. A községházáról induló menet tíz 
órakor érkezett a templomhoz, ahol 
először Édes Árpád a Bács Kiskun-
sági Református Egyházmegye fője-
gyzője áldotta meg a harangot, amit 
a helyére emeltek. Ezt követően Dr. 

Szabó István a Magyarországi Refor-
mátus Egyház Zsinatának elnöke, a 
Duna Melléki Református Egyházke-
rület püspöke megkapta a templomajtó 
kulcsát, amivel lehetővé tette, hogy a 
hívők be tudjanak menni a szentélybe. 
Igét is ő hirdetett. Az igehirdetés után 
Kókai Géza helyi lelkész beszélt arról, 
hogyan lett egy imaházból templom. 
Amint azt elmondta a nyárlőrinci hí-
vők szerettek volna egy állandó épüle-
tet, ahol istentiszteletet tudnak tartani. 
A gyülekezet, amelynek akkor Bérczes 
Lajos állt az élén, talált egy telket, de 
az akkori politika nem engedte, hogy 
oda építsenek templomot. Egy meglé-
vő épületet kellett keresni, így jutottak 

el a Kossuth utcába, és vásárolták meg 
a telket, a rajta lévő melléképülettel 
1977-ben, amit kis átalakítással ima-
házzá formáltak. 1988-ban átépítették, 
kibővítették és a külsője is megújult. 
Az imaházat úgy építették meg, hogy 
szükség esetén a hátsó falat bármikor 
ki lehessen bontani, és lehessen bőví-
teni. Két évvel ezelőtt jött el ez az idő, 
és mostanra valósult meg. A beruhá-
zásra 45 millió forintot nyertek, ami-
ben segítséget nyújtott Lezsák Sándor 
országgyűlési képviselő. Az országy-
gyűlés alelnöke azt mondta, hogy ez az 
összeg nem adomány, hanem járandó-
sága a településnek. Pénzváltó István 
polgármester arról beszélt, hogy több 
beruházásba is belekezdtek, mert van 
miért, van kinek, és mert hiszik azt, 
hogy lesz miből, mert nekik van hitük. 
Hinni a templomban kell mondta, ezért 
építettek templomot is. Templomot, 
ahol minden hitük forrása lakik. Hitük 
forrása pedig Isten, aki erőt ad, táplálja 
a szépre, jóra való vágyukat. Tormási 
Zoltán főgondok köszönetet mondott 
mindeninek, aki segítséget nyújtott ab-
ban, hogy a templomot át tudták adni. 
Külön kiemelte Ágoston atya katoli-
kus plébánost, aki a templomban hir-
dette, segítsék a reformátusokat, hogy 
két templom legyen a településen. A 
köszöntés után a sportcsarnokba közös 
ebédre hívták meg a hívőket.
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Eötvös- napot tartottak a Tősfürdőben

Hagyomány Lakiteleken az általános 
iskolában, hogy a tanév utolsó hetének első 
napján Eötvös-napot tartanak a Tősfürdő-
ben. 

A lakiteleki Eötvös Általános Isko-

la, melynek tagintézménye a nyárlőrinci 
Buzás János Általános Iskola tanulói, mint 
egy négyszázan vettek részt hétfő délelőtt 
a Tősfürdőben, egy vidám napon. A fürdőt 
az önkormányzat jóvoltából ingyen hasz-

nálhatták a diákok és a pedagógusok.  A 
lakiteleki diákok gyalog mentek le a für-
dőbe, a nyárlőrinciek nagy része autóbusz-
szal, de volt egy osztály, amely a kerék-
párt választotta. Az osztályok külön-külön 
pakoltak le, a strand, különböző részén. A 
helybéli gyerekek fagylaltot is kaptak, ami-
ért sorba kellett állni, míg a nyárlőrinciek 
a jeges finomságot szerdán, a gyermeknap 
alkalmából vehetik át. A diákok nem csak 
fürödhettek, de labdázhattak is. Az ebéd is 
különbözött a két település diákjainál. A la-
kitelekiek a Laki-Konyha Kft. által készített 
milánói makarónit fogyasztották el, míg a 
nyárlőrinciek vagy hoztak ebédet, vagy vá-
sároltak maguknak a büfékben. Az Eötvös- 
nap ezúttal is vidám hangulatban zajlott. A 
hazautazás pedig ugyan úgy történt, mint 
ahogyan érkeztek. A lakiteleki önkormány-
zat jóvoltából a gyerekek és a pedagógusok 
ingyen mehettek be a fürdőbe.

Alacsonyan repült a bagoly a gyerekek fölött
A tanítási év utolsó hetében már nem 

sokat tanultak a diákok. A Buzás János 
Általános Iskola diákjainak gyermeknapot 
tartottak június 13-án, az intézményben.

Vidáman és örömmel várták a gyer-
meknapot a diákok. Egy részt azért, mert 
már nem kell tanulni, más részt azért, mert 
egy vidám napot tölthettek el, különböző 
programokkal. Már reggel többen jelent-
keztek a kézműves foglalkozásokra, ami-
be a pedagógusokon kívül a nyugdíjas 
klub tagjai is bekapcsolódtak. A gyerekek 
mindig nagyon várják a hatalmas trambu-
lint, amibe egyszerre négyen is ugrálhat-
nak. Azért, hogy ne legyen kavarodás, a 
diákok felváltva, osztályonként használ-
ták. A másik nagy örömöt a tűzoltóautó-

val szerezték a gye-
rekeknek. A helyi 
önkéntes egyesület 
autójába nem csak 
be lehetett ülni, fel-
venni a sisakokat, 
de ki lehetett pró-
bálni, hogy milyen 
erősen nyomja ki a 
vízsugarat a fecs-
kendő. Bizony volt 
olyan kisgyerek, 
akit hátra is lökött, 
olyan nagy nyo-
mást engedtek rá. 

Egy különleges élményben is részük volt 
a diákoknak, amit eddig még, legalábbis 
az intézményben, nem tapasztaltak. Két 
ragadozó madár (egerészölyv, afrikai 
uhu) engedelmességét tekinthették meg. 
Először az ölyvöt mutatta be az idomár, 
majd a baglyot. Akadt olyan gyerek, aki 
hasonlóan a madarak gondozójához, kezé-
re vehette a madarat. Nagy sikert aratott, 
amikor az uhu a hanyatt fekvő tanulók fö-
lött alacsonyan repülve ment oda a gazdá-
jához, ami után természetesen megkapta a 
jutalom falatot. A nap nem maradt el fagy-
laltozás nélkül, minden tanuló két gombó-
cot kapott. 
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Az idei tanévzáró ünnepélyen nem-
csak a legjobb diákok lettek jutalmaz-
va. Pénzváltóné Bertleff Erika és 
Golovicsné Oláh Ágota pedagógiai 
munkája, szaktanári és osztályfőnöki 
tevékenysége, gyermekekkel való ön-
zetlen törődése elismeréseként igazga-
tói dicséretben részesült. Tóthné Nagy 
Ilona kiemelkedő szakmai tevékeny-
sége elismeréseként az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma részéről miniszte-
ri Elismerő Oklevelet vehetett át.

 A gyerekek, a szülők és a kollégák 
nevében is gratulálunk az elismerés-
hez! További jó munkát, sikerekben 
gazdag tanéveket kívánunk mindhár-
mójuknak!

Kitüntetett pedagógusok

„Bánom is én, ha nincs füle,
Csak szóljon a fülemüle.” (Osvát Erzsébet)

2017 őszén Zayzon Jenőné jegyzőnk 
megkért arra, hogy szervezőként vegyek 
részt a falukarácsonyi műsor összeállítá-
sában és lebonyolításában. Hosszas töp-
rengés után előálltam egy ötlettel: alapítok 
egy gyermekkórust jó éneklési készséggel 
rendelkező tanulókból.

Régebben volt énekkara az iskolának 
Pénzváltóné Bertleff Erika vezetésével. 
Hosszú évekig sikeresen szerepeltek ün-
nepi műsorokban. Sajnos a későbbiekben 
a kórus megszűnt. Feltettem magamnak 
az első kérdést: a község lakosai szívesen 

hallgatnák-e az iskolánk tanulóiból szerve-
ződött énekkart, amely olyan gyermekek-
ből állna, akik teljesen tapasztalatlanok a 
fellépések terén. És nemcsak ők, hanem én 
is! A második kérdésem: rendkívül izgulós 
természetem ellenére vállalom-e a szerep-
lésekkel járó izgalmakat? Meggyőztem 
magam, és elkezdtem a szervezést. Hu-
szonnégy énekelni szerető gyermek gyűlt 
össze a próbákon a 3. osztályostól a 8. 
osztályosig. Két műsor összeállítással (12 
dal) készültünk egyszerre, hiszen a Falu-
karácsony és a Véradó-est egymást követő 
napokon kerültek sorra (dec. 17. és 18.).

A visszajelzések alapján a Fülemüle 
énekkar szereplései tetszést váltottak ki a 

hallgatókból. Köszönettel tartozom a gyer-
mekeknek és a szüleiknek is, hogy kitar-
tásukkal és lelkesedésükkel elősegítették 
a sikeres felkészülést és szerepléseket. To-
vábbá köszönettel tartozom a polgármeste-
ri hivatalnak, hogy anyagi segítséget nyúj-
tott a szereplők megjutalmazásához. Hogy 
mit tartogat a jövő? 2018 szeptemberétől 
hivatalosan (szakkörként) is elindul a Fü-
lemüle énekkar története. Közösen írjuk a 
gyerekekkel, szülőkkel, iskolával.

Bízom abban, hogy a közös éneklés 
szeretete, közösségi élménye továbbra is 
visszatükröződik a csillogó szemekben és 
mosolygó arcokban.

Horváthné Dékány Judit

Újra szól az iskola énekkara
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Pillanatképek Erdélyből

A tavalyi évben iskolánk pályázatot 
nyújtott be a Határtalanul programra, 
melynek célja a magyar-magyar kap-
csolatok építése, személyes kapcsolatok 
kialakítása, elmélyítése.

A Határtalanul a nemzeti összetarto-
zás programja keretében magyarországi 
iskolák tanulói az állam támogatásá-
val osztálykiránduláson vesznek részt 
a szomszédos országok magyarlakta 
területein, így személyes tapasztalato-
kat szereznek a külhoni magyarságról. 
Ennek a programnak a keretén belül 
iskolánk 7. osztályos tanulói a szentki-
rályi 7.-esekkel összefogva négy napos 
kiránduláson vehettek részt Erdélyben 
június 1-4-ig. Egy ilyen út fejenként 
60.000 Ft-ba kerülne, de a gyerekeknek 
csak 1000 Ft biztosítást kellett fizetni.

Kísérő tanárok voltak Nyárlőrincről: 
Pénzváltóné Bertleff Erika és Rimóczi-
né Forgó Ildikó.

Lejegyeztük a gyerekek beszámolóit 
az útról. 1. nap: Indulás hajnalok hajna-
lán, reggel fél 4-kor! A kómásság nem 
kifejezés arra, hogy éreztük magunkat! 
Főleg, akik az izgalomtól aludni sem 
tudtak előtte. Nagyvárad: Csatlakozott 
hozzánk az idegenvezető. Torda: 180 
lépcső lefelé a sóbányába. Tényleg nem 
volt megerőltető. Kár, hogy a végén 
vissza is kellett másznunk! A bányában 
minden olyan volt, mintha cseppkövek 
lennének, csak éppen sóból! Gyönyö-
rű! A bányában még óriáskerék is volt! 
Méghozzá igencsak magas! A tordai 
hasadékot a távolból csodálhattuk meg. 
Székelyszentlélek: szállás. Mindösz-
sze 17 óra utazás után ott is voltunk 
frissen és üdén. Nagyon kedvesen, sü-
teménnyel vártak bennünket. A szobák 
elfoglalása után (minden szobában volt 
tévé!), vacsorázhattunk. Fáradtság ide, 
fáradtság oda, jóval éjfél után aludtunk 
csak el. Alvás helyett egymás szobájába 

rohangáltunk át.
2. nap. Medve-tó: Megtanultuk, 

hogyan védekezzünk a medvetáma-
dás ellen. Akár hívhattak volna minket 
is Alpárra a medvefogásra! Ott is volt 
játszótér, persze kipróbáltuk. És persze 
gyúrtunk a szabadtéri kondi elemeken! 
Azt hiszitek, hogy a víz színtelen? Hát 
nem! Olyan vörös volt a tó vize, mint-
ha festéket öntöttek volna bele! Parajdi 
sóbánya: A játszóházban többen is túl-
méretesek voltunk – a többiek élvezték, 
hogy pici 2 évesekkel játszottak. A busz-
ban a bányába lefelé úgy álltunk, mint a 
heringek. Ellenőriztük, tényleg sós-e a 
fal – hát az volt!!! Nagyon!!! A vissz-
hang 16-szor hozta vissza a hangunkat – 
pedig Erika néninek egy is elég lett vol-
na az ordításunkból! Milyen az, amikor 
kánikulából bejutsz a hideg barlangba? 
Borzongató élmény! Korond: Világhírű 
fazekasok faluja. Végre kivásárolhattuk 
magunkat! Csíksomlyó: Ekkorra már 
sikerült kiakasztani az idegenvezetőt. 
Büntetésünk fejenként 50 fekvőtámasz. 
Onnantól úgy figyeltünk, mint a kisan-
gyalok! A hegymászást megúsztuk, mert 
úgy szakadt az eső, hogy visszacsúsz-
tunk volna a sáros lejtőn. A templom 
mindenki szerint csodálatos volt! Azért 
a túrát nem úsztuk meg, csak nem föl-

felé mentünk. Fociztunk az ottani gye-
rekekkel. Az egyik meccset ők nyerték, 
a másikat mi. Igazságos döntetlen lett.

3. nap. Székelyudvarhely: Fagyizás 
a szakadó esőben. Az eső miatt az ide 
tervezett programok elmaradtak. Bé-
kás-szoros: Az egész út legszebb színhe-
lye (szerintünk). Tényleg fantasztikus, 
nem tudtunk betelni a hely szépségével! 
Esőkabátban, libasorban baktattunk - 
vicces látvány lehettünk! Gyilkos-tó: 
Véghre kisütött a nap! Szabad program, 
vásárlás. Szállás. Búcsúest - Ereszd el a 
hajamat! Alvás? Minek az? Kispolgári 
csökevény! Alvásmennyiségünk: max. 
2 óra. 

4. nap: Indulás haza! Segesvár: Vár-
látogatás. Diáklépcső: 186 lépcsőfok. 
Lépcsőzésben profik lettünk! Megérde-
melnénk egy tesi ötöst! Petőfi-emlék-
hely. Marosvásárhely: belvárosi séta. 
Kolozsvár: Európa 2. legnagyobb Má-
tyás-szobra! A buszon természetesen 
elénekeltük a Kolozsváros olyan várost! 
Meg persze a Meghalt a cselszövőt, bár 
az nem tudjuk, hogy jött ide. Hazaérke-
zés: túl korán, este fél 9-kor. Élménybe-
számoló a szülőknek? Esély sem volt rá! 
Zuhanás az ágyba! Másnap iskola? So-
kunknak nem jött össze! Még jó, hogy 
tartalékoltunk szülői igazolást!

Összegzés: Jó volt! Hatalmas él-
mény, sok nevetés, varázslatos tájak, hi-
hetetlen látnivalók, új barátságok, sze-
relemek, hajnalig tartó beszélgetések, 
fáradtság, holtpontok, majd ezeken való 
átlendülés, rengeteg buszozás (1600 km 
összesen), pénzköltés, jó kaják, szuper 
szállás, barátságos emberek, türelmes, 
megértő kísérő tanárok, akik elviseltek 
bennünket, jó fej sofőrök, sok fekvőtá-
masz, otthonról hozott, de megmaradt 
kajahegyek. Egy szóval: felejthetetlen!
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Osztálykirándulások
Egyik legnagyobb élmény az 

iskolában a kirándulás. Összegyűj-
töttük, melyik osztály hová is láto-
gatott.

Osztály Helyszín
1. Hetényegyháza, Vackor-vár
2. Szarvas
3. Ópusztaszer
4. Szeged
5.a Budapest
5.b Budapest
6. Budapest
7. Erdély
8.a Gyomaendrőd
8.b Kerekdomb

4. osztály

5. osztály

8.a osztály
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Még egy csoportszobát alakítanak ki
Az óvodai építkezés elhúzódó határ-

ideje arra késztette községünk vezetését, 
hogy az óvodavezetővel karöltve megol-
dást keressen a gyermekek elhelyezésére. 

Polgármester úr kezdeményezésére a 
képviselő- testület úgy döntött, hogy egy 
mobil tisztasági konténer megvásárlásá-
val és beszerelésével bővíti a művelődési 
ház befogadó képességét. A tervek szerint 
még egy csoportszobát fogunk kialakíta-
ni, és befogadunk minden olyan kisgyer-
meket, akinek már van óvodai jogviszo-
nya, vagy szeptembertől felvételt nyert 
óvodánkba. A két és fél évesek közül 
azokat a gyermekeket áll módunkban 
elhelyezni, akik az óvodaérettség feltéte-
leinek megfelelnek, és akiknek mindkét 
szülője dolgozik, és ennek tényét mun-
káltatói igazolással tudja alátámasztani.

Bízom benne, hogy mindenkinek örö-
mére szolgál a hír, hogy ezzel a megol-
dással szeptembertől minden óvodáskorú 
kisgyermek ellátása biztosított!

Kérem a szülőket, hogy vizsgálják 
felül döntésüket, és elhatározásukkal 
keressenek meg a művelődési házban 
személyesen vagy telefonon (589-009). 
Amennyiben bizonytalanok vagy kér-
déseik merültek fel, szívesen állok ren-
delkezésükre hétköznap délelőttönként, 

igény szerint megmutatom a leendő cso-
portszobát, a kialakított körülményeket 
és válaszolok minden egyéb kérdésre.

Várom mielőbbi visszajelzésüket:
Almási Barbara 

óvodavezető

Kicsöngettek az általános iskolából

Sutba könyvek! Sutba táska!
Nem megyek ma iskolába!
Éljen, hurrá, remek, jó!
Mától itt a Vakáció!
Most már végre szabad vagyok!
Egész nyáron csak lazítok.
Fürdök, úszok vagy focizok,
kirándulok és napozok.
Szeptembertől újra suli,
akkor kezdek majd tanulni.
                 (G. Joó Katalin: Vakáció)

 Végre valahára elérkezett a tanév vége! A 
tanévzáró ünnepséget az 1. osztályosok vidám 
műsora vezette be, melyben visszaemlékeztek 
az év mulatságos és komoly eseményeire, de 
legfőképpen vidám táncokkal köszöntötték 

a nyarat és a vakációt. A műsort Golovicsné 
Oláh Ágota és Feketéné Rabb Edit állította 
össze.

Tóthné Nagy Ilona intézményvezető be-
szédében kiemelte az év legfontosabb esemé-
nyeit. Bizony, bár kis iskoláról van szó, mégis 
vége-hossza nem volt a rendezvények, verse-
nyek, szép eredmények sorának. Gratulálunk 
mindenkinek, aki munkájával tett azért, hogy 
iskolánk jó hírneve töretlen maradjon! Azok a 
tanulók, akik kitűnő bizonyítvánnyal zárták az 
évet, ajándékot vehettek át. Harminc diák áll-
hatott ki a képzeletbeli színpadra, hogy fogad-
hassák társaik és tanáraik elismerő tapsát. A 
négy 8. osztályos tanulónak külön gratulálunk, 
mert ők nemcsak ebben az évben, hanem álta-
lános iskolai tanulmányaik során végig kitűnő-

en teljesítettek! Ágoston atya szintén jutalmat 
ajánlott fel két olyan végzős diáknak, aki mind 
magatartásával, mind szorgalmával példaként 
állhat a többiek előtt. A tantestület javaslatára 
ezt az ajándékot Kiss Brigitta és Csille Kevin 
vehette át. Olajos István igazgató beszédében 
kiemelte, milyen jó érzés volt hallani, ahogy 
őszintén örült mindenki a legjobb tanulóknak. 
Ez az együtt örülés fontos része annak, hogy 
mindenki megtalálhassa azt, amiben ő a leg-
jobb, s így egymást segítve mindenki meghó-
díthassa a saját Mount Everestjét!

Az ünnepséget Ica néni  mindenki által 
legjobban várt szavai zárták: „A 2017/2018-as 
tanévet ezennel bezárom!”

Akik kitűnő bizonyítvánnyal zárták az 
évet, 1osztály: Farkas Zoé, Nyúl Andor, Pala-
tinus Bence. 2. osztály: Bimbó Bálint, Csajági 
Adél, Justin Zétény, Kaszala Liza, Madarász 
Panna, Szabó Máté, Zöldi-Kovács Máté. 3. 
osztály: Kósa Anna Zorka, Németh Panka, 
Pádár Darinka, Szokola Benjámin, 4. osz-
tály: Kulman Enikő, Kulman István, Szappa-
nos Hanna, Varga Janka, 5.a  osztály: Pádár 
Zétény, Rimóczi Lili, 5.b  osztály: György 
Gréta, 6. osztály: Jokhel Mónika, 7. osztály: 
Golovics Gergő, Palatinus Zalán, Rimóczi 
Hédi, Túri Bálint. 8.a  osztály: Kiss Brigitta, 
Kulman Ildikó, Kunsági Gréta, 8.b  osztály: 
Csille Kevin.
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NYÁRLŐRINCI HÍR MON DÓ
Nyárlőrinc Köz ség Ön kor mány za tá nak köz éle ti lap ja

Meg je le nik min den hó nap ban
Szerkesztő: Szenekné Édes Kornélia

A szer kesz tő ség tag ja: Nyúl Zsuzsanna, Jokhel Árpád
"Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 163/583/1/2007.

nyilvántartási száma alatt szerepel."
Ké szült a ti sza kécs kei

Kécske Nyom da Kft. nyom dá já ban
Fe le lős ve ze tő: Tóth Gé za

Ingyeneshirdetésiszelvény
Hir de tés szö ve ge: __________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Ap ró hir de té sek le ad ha tók az ál ta lá nos is ko la gond no ki iro dá já ban hét
főtőlpéntekigmunkaidőben.Ahirdetésekszövegéthirdetőinktőlkészen
kap juk. Az ab ban fog lal ta kért a ki adó sem mi lyen anya gi,  jo gi fe le lõs
ségetnemvállal.Kéziratokatnemőrzünkmegésnemküldünkvissza.
Csak hir de té si szel vé nyen le adott hir de té se ket fo ga dunk el.

KÖZÉRDEKŰTELEFONSZÁMOK
Pol gár mes te ri hi va tal: 343-013, 343-019, 589-001, 
589-019
Mű ve lő dé si ház: 343-076, 589-009
Or vo sok: dr. Kuczka Ju dit 06-20/453-4451, 343-121
Ke hely Gyógy szer tár, te le fon szám: 76/342-517
Tűz ol tó ság Kecs ke mét: 502-810
Se gély hí vó: 105
Rend őr ség Kecs ke mét: 484-684
Se gély hí vó: 107
Körzeti megbízott: Koós István 06-70/368-4397
Men tők Kecs ke mét: 486-511, 478-119
Se gély hí vó: 104
Pol gár őr ség, Kiss Fe renc: 06-30/621-7600
Gyer mek jó lé ti szol gá lat és csa lád se gí tő
Horváthné Dékány Ju dit: 343-590, 06-30/262-7486
Vé dő nő, Tú ri Istvánné: 06-30/612-2993
Fog or vos: dr. Né meth Lász ló 321-009
Jogosult állatorvos: Dr. Pitti Lajos 06-30/925-4249
Hatósági ál lat or vos: Dr. Pesír Zoltán 06-20/361-9330
Nyárlőrinc Község Temetkezési Vállalkozója: 
Himalája Blue Kft. Képviselő: Szénási Bertalan. 
Telefonszám:  76/449-044, mobil: 20/9571060

Köny ve lést és
könyv vizs gá la tot vál la lok:

Egyé ni vál lal ko zók, ős ter me lők, ma gán sze mé-
lyek, Kft-k, Bt-k, ala pít vá nyok ré szé re, tel jes 
kö rű APEH - és TB-ügyintézéssel, kép vi se let-
tel. Ha von ta tá jé koz ta tást kap vál lal ko zá sa ered-
mé nyé ről, áfá já ról, a köny ve lést így pon to san 
tud ja kö vet ni. Igény sze rint a köny ve lé si anya-
gért el me gyek.

AZ IRO DA NYIT VA TAR TÁ SA
hét fő től szom ba tig 8 - 18 órá ig.

Te le fo nos egyez te tés alap ján csak egy főt fo ga dok 
a tel jes diszk ré ció ér de ké ben. Ké rem, vá las  szon 
en gem, ha csa lá di as kör nye ze tet és nem "tö meg-
köny ve lő iro dát" ke res.

Vargáné Farkasházi Or so lya
•  76/343-219, 06/30/266-8536


