
Átölelték a fÁt az óvodÁsok

A hagyományokhoz híven ezúttal 
is Nyárlőrincen az óvodában tartot-
ták a Föld napi rendezvényt, amelyen 
Lakitelek és Tiszaug óvodásai is részt 
vettek. 

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia 
alapú oktatás, egyenlő hozzáférés 
pályázat keretében megrendezésre 
került (hatodik évben is) a Maci cso-
portos gyermekek és az óvoda dol-

gozói szervezésében a Föld napja. A 
Kompetencia alapú nevelés áprilisi 
témaheteit az óvodának volt lehe-
tősége kitalálni és megvalósítani 
a közösségi nevelés színterei és a 
környezettudatos magatartás kiala-
kításának programjaként. Célkitűzés 
volt, a gyermekek környezettuda-
tos magatartásának kialakítása saját 
környezetében, az újrahasznosítás 

közvetlen megtapasztalása. Az intéz-
mény udvarán, az esemény alkalmá-
ból, Pénzváltó István köszöntötte a 
gyerekeket, az óvó-és dajka néniket. 
– Nagyon szép nap ez a mai, csak 
egyetlen baj van vele, hogy egy 
évben csak egy van belőle, pedig 
nagyon fontos dolgokról van szó 
– mondta a polgármester.  

Folytatás a 4. oldalon.
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Anyagi támogatásokról
döntött a testület

A polgárőr egyesületég négyszáz-
ezer forintos támogatási kérelemmel 
fordult az önkormányzathoz. A kép-
viselő-testület az elmúlt években is 
nyújtott támogatást a civil egyesület-
nek. A képviselők ezúttal is megsza-
vazták a kért összeget. Az összeggel 
2015. december 31-ig kell elszámol-
ni a polgárőröknek.

Szintén kérelemmel fordult a lab-
darúgó klub az önkormányzathoz. 
Ők egymillió forintot kértek és kap-
tak az önkormányzattól. Nekik is ez 
év végéig kell elszámolniuk a kapott 
összeggel. A tiszakécskei rendőrőrs 
is minden évben kérelemmel fordul 
a településvezetéshez. Ezúttal száz-
ezer forintot biztosít nekik az ön-
kormányzat üzemanyag költségre. 
A down-kóros gyerekeket támogató 
Apránként Az Aprókért Közhasznú 
Egyesület is támogatási kérelemmel 
fordult az önkormányzathoz. A tes-
tület az elmúlt évben is támogatta az 
alapítvány működését, ebben az év-
ben húszezer forinttal odaítéléséről 
döntött a testület.

Az Egészséges Ifjúságért Alapít-
vány ebben az évben is megrendezi 
a Buzás János Futó Emlékversenyt. 
Az alapítvány a versenydíjazásához 
százezer forint támogatást kért. Ezt 
az összeget az elmúlt évben, és most 
is biztosított a testület. 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók 
Bács-Kiskun Megyei Egyesületé-
nek lakiteleki csoportja - melynek 
nyárlőrinci tagjai is vannak - évente 
három rendezvényt szokott tartani, 
mely rendezvényekre a polgármeste-
ri hivatal költségvetésén belül húsz-
ezer forintot különítettek el.

Lomtalanítás
Az április 24-én megtartott lom-

talanítási akció során 100 kg alatt 
ingyenesen, 100 kg felett össze-
gyűlt lom esetében pedig egysége-
sen 1.000,- Ft + ÁFA egyszeri díj 

megfizetése ellenében szállították el 
a lomot. Az egyszeri díjat előre kel-
lett befizetni a polgármesteri hivatal 
pénztárába, legkésőbb az előtte való 
napig.

Elismerték munkájukat
Az elmúlt évben a karácsonyi 

ünnepséget Bánföldiné Szomjú 
Gabriella szervezte meg, az adven-
ti gyertyagyújtás ünnepségét pedig 
ifj. Varga Imre bonyolította le. A 
képviselő-testület munkájuk elisme-
réseként Bánföldiné Szomjú Gabri-
ellának ötvenezer forintos, míg ifj. 
Varga Imrének huszonötezer forin-
tos jutalmat szavazott meg.

Tervek készülnek földes utcákra
A községben található földes utak 

útburkolat építés engedélyezési ter-
veit aktualizáltatni szükséges, vala-
mint a Liget utcára – mely szintén 
földes út és kimaradt a tervezésből 
– elkészítteti az önkormányzat a 
szükséges terveket, így pályázati le-
hetőség esetén már kész tervek áll-
nak majd rendelkezésre.  

Az Út-Fény Kft. a Bem, Tavasz, 
Orgona, Ősz és a Dózsa György ut-
cák terveinek aktualizálására bruttó 
495.300,- Ft-os, míg a Liget utca 
tervezésére bruttó 450.850,- Ft-os 
ajánlatot adott. Az ajánlatotokat a 
képviselő-testület elfogadta. 

Megvásárolnák
a fogorvosi rendelőt

A megye önkormányzat tájékoz-
tatást kért abban az ügyben, hogy az 
önkormányzatnak milyen fejlesztési 
elképzelései vannak, melyek a Te-
lepülési Operatív Programos, vagy 
a Vidékfejlesztési pályázatokba be-
leférnek. A fejlesztési tervekbe és 
elképzelésekbe bekerült az óvoda 
felújítása, a kerékpárút folytatása 
Kecskemét felé, a fogorvosi rendelő 
felújítása, buszöböl és kerékpártáro-
ló építése, valamint konyha létreho-
zása.

A fogorvosi rendelő felújításával 
kapcsolatosan Pénzváltó István pol-
gármester tárgyalásokat folytatott 
dr. Macsári Mária volt háziorvossal, 
miután az épületnek van olyan része, 
mely a doktornő tulajdona, vannak 
közös helyiségek, a fogorvosi rész 
pedig az önkormányzaté. Jelenleg 
a tárgyalások 4,5 millió forintnál 
tartanak. A kérdés az volt ebben az 
esetben, hogy az önkormányzat meg 
akarja-e venni a doktornő részét, 
és ha igen, akkor milyen összeg-
ben. Esetleg csak abban az esetben 
foglalkozzanak vele, ha pályázati 
lehetőség van fogorvosi rendelő ki-
alakítására. A képviselő-testület a 
pénzügyi bizottság javaslatára olyan 
döntést hozott, hogy dr. Macsári 
Mária részét meg kell vásárolni, de 
előtte az ingatlant értékbecsüssel fel 
kell értékeltetni, utána pedig tárgya-
lásokat kell folytatni a doktornővel 
az ingatlan összegéről.

Mikrobuszra lehet pályázni
Pénzváltó István polgármester 

tájékoztatja a képviselő-testületet 
arról, hogy a jelenlegi ciklus meg-
maradt uniós pénzösszegeire pá-
lyázatokat lehet majd benyújtani, 
például tanyagondnoki hálózat fej-
lesztésére, személyautóra, terepjá-
róra és közösségi célú mikrobuszra. 
A pályázatok száz százalékos támo-
gatottságúak. Mikrobusz esetében 
a támogatottság maximum nettó 
nyolcmillió forint, tehát pályázat 
esetén az áfát az önkormányzat-
nak kellene kifizetni. Amennyiben 
alapítvány pályázik, a támogatott-
ság száz százalékos, amiben az áfa 
is benne van. A képviselő-testület 
támogatta, hogy a Nyárlőrinc az 
Idősekért és a Rászorulókért Ala-
pítvány nyújtson be a pályázatot, 
közösségi mikrobusz megszerzésé-
re, mivel az alapítvány alapító ok-
iratában szerepelnek azok a célok, 
melyek a pályázat benyújtásához 
szükségesek.

A testületi ülésről jelentjük
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Lakitelek, Nyárlőrinc, Tiszaalpár 
települések ötödik lelkipásztorát 
iktatták be április 18-án, szombaton 
délután. Kókai Géza Tiszakécskéről 
érkezett és látja el a szolgálatot a 
három településen.

Nem sűrűn iktatnak be lelkészt 
a Lakitelek-Nyárlőrinc Református 
Társegyházközségben. Amióta 1927-
ben megépítették a lakiteleki templo-
mot, azóta mindössze négy tiszteletes: 
Lengyel Pál, Bérczes Lajos, Hegedűs 
Béla és Szabó Tamás szolgálta a híve-
ket. Szombaton délután az ötödiket, 
Kókai Gézát iktatták be. Mintegy 
harminc református pap és a három 
település: Lakitelek, Nyárlőrinc, 
Tiszaalpár hívei előtt iktatta be tisztsé-
gébe Hegedűs Béla a Bács-Kiskunsági 
Református Egyházmegye esperese 
Kókai Gézát a Lakitelek-Nyárlőrinc 
Református Társegyházközség meg-
választott lelkipásztorát. Igét is az 
esperes hirdetet. Az ünnepi istentisz-
telet után a presbitérium tagjai palást-
tal lepték meg, amit Csikós Mihály 
gondnok adott át Kókai Gézának. 
Ifj. Magyar Péter egy verssel tette 
emlékezetessé a délután Kókai Géza 
számára, majd Akócsi Zsófia tolmá-
csolta a fiatalok üzenetét. A jelenlévő 
lelkipásztorok egy-egy bibliai igével 
áldották meg a beiktatott lelkipász-
tort. Szabó Tamás nyugállományba 
vonult tiszteletes, aki közel huszon-
öt éven keresztül szolgálta a három 
település református híveit, látta el 
útravalóval utódját. Ezt követően elő-
ször Zobokiné Kiss Anita Lakitelek, 
majd Pénzváltó István Nyárlőrinc és 
dr. Vancsura István Tiszaalpár polgár-
mestere köszöntöttek Kókai Gézát, 
csak úgy, mint Lezsák Sándor a térség 
országgyűlési képviselője. A katolikus 
hívők nevében Bagi Ferenc plébános 
szólt a lelkészhez. Az új tiszteletes 
megköszönte elődjének a szavait és 
azt, hogy átadta a gyülekezetet. A 
tiszakécskei református hívőknek azt 
köszönte meg, hogy elindították a hit 
útján. Kedves mondatokkal szólt a 
gyülekezet tagjaihoz is, hogy mind a 
három településen szeretettel fogad-

ták. Hegedűs Béla szerint egy esperes 
számára felemelő érzés az, ha egy 
lelkipásztort iktathat be. Még inkább 
felemelő olyan lelkipásztort beiktat-
ni, aki ott nőtt fel mellette, és olyan 
helyre kerül, ahol ő már szolgált har-
minckét évvel ezelőtt. Azt kérte, hogy 
a harangok hívó szavára, amire Isten 
hívja a gyülekezetet, minél többen 
menjenek el, mert akkor lesz érté-
ke, értelme, és áldása a lelkipásztor 
beiktatásának és szolgálatának, ha a 
templomban ott vannak azok, akik 
hallgatják Isten igéjét. Addig szolgál-

ja Kókai Géza a gyülekezetet, míg a 
szolgálata ide szólítja. Nem az évek 
és évtizedek számítanak, hanem az a 
hűség, amelyben a lelkipásztor és a 
gyülekezet együtt vesz részt. Legyen 
áldott a közös szolgálat és az együtt 
töltött idő – hangsúlyozta. 

Az ünnepi istentisztelet és a beikta-
tás után a jelenlévőket Csikós Mihály 
gondnok vacsorára hívta a művelődési 
házba. Több mint kétszázan fogadták 
el a meghívást. A jó hangulatú esten 
sokan váltottak szót az új református 
lelkésszel. 

Új református tiszteletest iktattak be
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(Folytatás az első oldalról)
Olyanokról, amiről az év mind a 

365 napján szó kellene, hogy legyen. 
Biztosan az óvodákban készültetek erre 
a napra és tudjátok azt, hogy ennek a 
napnak mi a jelentősége, és mit kellene 
egész évben mindennap tennünk, hogy 
jó legyen és ne csak ez a nap legyen 
ilyen szép. A Föld egy nagy golyó-
bis, amin mi emberek nagyon kicsik 
vagyunk, de mégis nagyon nagy káro-
kat tudunk okozni. Remélem, hogy ti, 
a jövő generációja okosabbak lesztek, 
mint elődeitek, és nagyon vigyázni 
fogtok arra, ami még meg van ezen a 
Földön. Mert ha nem vigyázunk, akkor 
felnőtt korotokban, vagy a ti gyerekei-
tek korában nem lehet majd ilyen szép 
napokat ünnepelni, ilyen szép zöld 
környezetben. Remélem, hogy be is 
tartjátok azokat a szabályokat, amelyek 
nagyon fontosak ahhoz, hogy meg-
őrizzük a Föld golyóbisunkat, ilyen 
szépnek és ilyen zöldnek. Úgy tudom, 
hogy tettetek is ennek érdekében, és 
remélem, hogy ezután is fogtok tenni. 
Előzetesen volt már egy pályázat, amin 
részt vettetek, alkottatok, mi közben 
motoszkált a fejetekben az, hogy mit 
is kellene csinálni. Mi lenne az, amivel 
meg tudjuk őrizni a Földünket. Ennek 
a versenynek az eredménye mindenki 
számára nagyon értékes. Aki gondol-
kozott és dolgozott vele, hogy mi az, 
ami fontos a Föld szempontjából, az 
már megtette a magáét. Mint minden 
versenyben, úgy itt is született egy 
eredmény. 

A Föld napja alkalmából a három 
óvoda csoportjainak rajzversenyt hir-
dettek Egyszer az életben ölelj át egy 
fát címmel. A pályaműveket az óvó 
nénik értékelték és az alapján állítot-
ták fel a sorrendet. Ennek eredménye-

ként a verseny harmadik helyezettje 
a tiszaugi óvoda Süni csoportja lett, 
akik egy hatalmas labdát vehettek át 
Pénzváltó Istvántól. Második helye-
zést ért el a lakiteleki óvoda Katica 
csoportja, ők nagy színes ceruzákat 
kaptak. Ebben az évben a zsűri a pályá-
zat nyertesének a nyárlőrinci óvoda 
Katica csoportjának rajzát találta a 
legjobbnak. Ők egy bőrlabdával let-
tek gazdagabbak. Az eredményhirdetés 
után Mohácsi Gézáné óvónő elmondta, 
hogy a hagyományokhoz híven a hato-
dik Föld-napi rendezvényre játékos fel-
adatokkal készültek. A nyolc csoport, 
melyből öt lakiteleki, kettő nyárlőrinci, 
egy pedig tiszaugi volt, nyolc állo-
máson vett részt. Az ehhez szükséges 
térképeket megkapták az óvó nénik. 
A nyolc feladatban szerepelt egy totó 
játék, ahol különböző feladatokra kel-
lett válaszolni, a hibás választ kiütni, 
a jót pedig megtalálni. Természetesen 
ez is a Földdel kapcsolatos volt. A 
kakukktojás játékban azt a képet kellett 
kiválasztani, ami nem oda való volt. 

A fűzős játéknál lyukak szerepeltek a 
papíron. A különböző fákhoz a termé-
süket kellett hozzáfűzni. Amennyiben 
jól végezték el a feladatot, akkor a papír 
hátulján le lehetett ellenőrizni. A követ-
kező állomáson meg lehetett nézni azo-
kat a rajzokat, amelyeket a gyerekek 
készítettek Egyszer az életben ölelj át 
egy fát címmel. Az újra hasznosított 
PET palackokból készült labirintusban 
bekötött szemmel kellett közlekedni, 
úgy, hogy a gyerekek szavakkal irányí-
tották a labirintusban lévőt, hogy merre 
menjen. A pálya végén át kellett ölelni 
egy fát. A könyvtárban lévő állomáson 
az év fáját, a kocsányos tölgyet és az 
év madarát a búbos bankát mutatta be 
Jokhel Árpád. A terepasztalnál az oda 
nem illő tárgyakat kellett megtalálni 
és kivenni. A legnagyobb érdeklődés 
a földmunkagépeket kísérte, amiben a 
Kulman család segített egy kombájn-
nal, egy Rába Steiger traktorral és a 
hozzá tartozó munkaeszközökkel. A 
gyerekek a feladatok teljesítése után 
édességet kaptak.

Átölelték a fÁt az óvodÁsok

Jól szerepeltek a Kerékpáros Iskola Kupán
Tiszakécskén rendezte meg a 

helyi baleset megelőzési bizott-
ság az általános iskolába járó diá-
koknak a Kerékpáros Iskola Kupát.  
A versenyen több mint ötven tanuló 
jelent meg. fiú és leány kategóriában. 
A jelenlévőknek egy KRESZ-tesztet 

kellett kitölteni, majd egy kerékpáros 
ügyességi pálya feladatait hajtották 
végre.

Nyárlőrinci eredmények, leányok: 
1. Kerekes Adrienn, 2. Lovász Ad-
rienn, 5. Mészáros Mónika. Fiúk: 2. 
Sváb Kovács Marcell,7. Nyúl Dániel.

A fiúknál és leányoknál az első két 
helyen végzett versenyző bejutott a 
megyei döntőbe, amit májusban Baján 
rendeznek meg. A leányok versenyé-
ben Mészáros Mónika különdíjban 
részesült a legjobb KRESZ-teszt ki-
töltéséért.
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Évtizedes hagyománya van a minden 
év márciusában Jakabszálláson megren-
dezésre kerülő körzeti helyesírási ver-
senynek. A Kecskemét környéki tele-
pülések általános iskoláinak alsó tago-
zatos diákjai mérik össze tudásukat. Az 
idén tizenhat iskola nevezte be legjobb 
helyesíróit, évfolyamonként hármat.  A 
nyárlőrinci iskolát a következő gyere-
kek képviselték: - 2. osztály: Gál Kira, 
Pádár Zétény, Rimóczi Lili (felkészítő-

jük: Golovicsné Oláh Ágota), - 3. osz-
tály: Erki Lara, Gödény Kata, Kuruczlaki 
Réka (felkészítőjük: Balogh Jánosné), - 
4. osztály: Golovics Gergő, Lovász Réka, 
Rimóczi Hédi (felkészítőjük: Horváthné 
Dékány Judit). Köztudottan nem könnyű 
feladatokat kell megoldani a diákoknak, 
ezért verseny előtt már jó egy hónappal 
megkezdték a gyakorlást, felkészülést. 
Elsőként tollbamondás volt, majd ezt 
követte egy hibás szöveg javítása, amit 

azután helyesen le is kellett írniuk, majd 
végül egy 13+1-es totó zárta a feladatsort. 
A száznegyvennégy induló közül az aláb-
bi gyerekek értek el érdemi helyezést: - 2. 
osztály: Rimóczi Lili tízedik helyezett, 
- 4. osztály: Rimóczi Hédi megnyerte a 
versenyt, Lovász Réka kilencedik lett. 
Csapatversenyben a 4. évfolyamosok 
közül Nyárlőrinc megszerezte az első 
helyezést, míg összetettben a 4. helyen 
végeztek. Gratulálunk nekik!

Helyesen tudnak írni az alsó tagozatosok

Húsvétra készítettek tárgyakat a diákok
Nem csak gyerekek és pedagógusok, 

de szülők is részt vettek a tavaszi szü-
net előtti utolsó napon azon a kézműves 
foglalkozáson, melyet az általános isko-
lában tartottak. 

Kétszáznál is többen vettek a ke-
zükbe, papírt, ollót, színes tollat, tojást, 
üveget, hogy rajzoljanak, ragasszanak, 
fessenek húsvétra jellemző figurákat. 
Összesen négy tanteremben tartották a 
kézműves foglalkozásokat és a diákok 
az egyik helyről a másikra mehettek. 
Ezért fordulhatott az elő, hogy az egyik 
helyen szinte telt ház volt, míg a másik 
helyen kevesebben voltak. A gyerekek 
a felnőttek segítségével csodás dolgo-
kat műveltek. Nem csak a lányok, de 
a fiúk is ügyesek voltak. A legnagyobb 
sikere természetesen a tojásoknak volt. 
Nem csak festeni és rajzolni lehetett, de 
tyúktojásra még méhviasszal is lehetett 
rá írni. Az elkészült anyagokat a diákok 
természetesen hazavihették.

Az iskola részt vesz a gyümölcs 
programban, ami azt jelenti, hogy egy 

vállalkozótól rendszeresen kapnak al-
mát. Azon a napon a vállalkozó kiegé-
szítette az almát zöldségekkel is. A ta-
nulók ehettek sárgarépát, zellert, salátát  
és céklát is. Akinek pedig mind ez még 
nem volt elég, az még gyümölcsjoghur-

tot is kóstolhatott. Ezek után természe-
tes az, hogy vidáman telt el az egész 
délelőtt. Azt azonban nem lehet tudni, 
hogy hány lány adott a fiúknak olyan 
ajándékot, amit a kézműves foglalkozás 
alkalmával készített.

ELSő oSzTÁLyoSoK BEIrATKozÁSA
A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ működésében lévő általános 
iskolákban idén is április hónapban 
zajlott le a leendő elsősök beiratko-
zása.  Nyárlőrincen a tanköteles korú 
gyerekek közül 22-en kezdik meg a 
2015/2016-os tanévet az iskolában. Ez 
a létszám egy osztály indítását teszi le-
hetővé.

A felmenő rendszerben bevezetett 
új tankönyv támogatási rendszer miatt 

az első osztályosoknak ingyen bizto-
sítja az állam a tankönyveket. Ám saj-
nos az örömbe egy kis üröm is vegyül 
– ahogyan mondani szokták – ugyanis 
egy részüket az előző évfolyamtól kap-
ják meg, használtan. Május végéig még 
eljuttat az iskola egy listát az óvodába, 
hogy miket is kell beszerezniük a kis 
nebulóknak szeptemberre.

A diákigazolvány elkészítéshez 
szükséges intézkedés első lépéseként az 

okmányirodába kell a szülőnek elvinni 
a gyermeket, ahol a születési anyaköny-
vi kivonatát és lakcímkártyáját fogják 
kérni. Az okmányirodában kapott adat-
lapot kell visszavinni az iskolába, ahol 
1.400,- Ft befizetése ellenében tudják 
megrendelni a diákigazolványt. Ezt 
május végéig el kell intézni, így várha-
tóan a nyári szünetben lakcímre kipos-
tázásra kerül a leendő első osztályosok 
igazolványa.
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Állatokkal, növényekkel ismerkedtek
Április elején iskolánk, mint minden 

évben, meghívót kapott a kecskeméti 
művelődési központtól, amelyben sze-
retettel invitáltak a Föld napi rendezvé-
nyükre.

Kollégáimtól érdeklődtem, akik már 
korábbi években részt vettek ezen a 
programon, hogy hogyan zajlik, milyen 
tapasztalataik vannak ezzel kapcsolat-
ban.  Az ő beszámolóik alapján elhatá-
roztam, hogy az osztályommal (másodi-
kosok) mi is személyes tapasztalatokat 
gyűjtünk erről a rendezvényről. A gyere-
kek persze nagy lelkesedéssel fogadták 
az ötletet. Sajnos ketten lebetegedtek, 
így nélkülük indultunk útnak április 22- 
én. Nagy segítség volt számomra, hogy 
eljött kísérőként velünk kolléganőm, 
Némethné Rácz Emőke. Az utazást vo-
nattal oldottuk meg oda-vissza. A vas-
útállomásról a Rákóczi utcán sétáltunk 
be a Deák Ferenc térre, ahol már vártak 
bennünket. Nagyon sok gyerekcsoport 
volt már ott, főleg kecskemétiek, óvo-
dások, kisiskolások egyaránt. Érkezé-
sünk után azonnal kaptunk egy szép, 
virágokkal teli lapot, amelyre gyűjthet-
tük a matricákat. Tizenhárom külön-
böző állomás mindegyikén különböző 
érdekes, szórakoztató, fejtörő, illetve 

ügyességi feladatokat kellett megolda-
ni. Ha az adott állomáson teljesítettük a 
feladatokat (többnyire csapatban kellett 
dolgozni), akkor kaptunk egy matricát. 
A gyerekek ügyesen, lelkesen vettek 
részt a játékokban, akár csapatban, akár 
egyénileg kellett dolgozni. Közben új 
információkhoz jutottak a Földünkkel, a 
természetvédelemmel kapcsolatban.

Észrevétlenül tulajdonképpen környe-
zet, magyar, technika és matematika órán 
vettek részt, amelyeken ismerkedhettek 
az állatok és növények világával. Jutal-

mul kaptunk egy szép cserepes növényt 
és egy balkonládát néhány csomag virág-
maggal. Ezek gondozása, nevelése ránk 
vár. A növények és az Emőke néni által 
készített sok-sok fénykép emlékeztetnek 
bennünket erre az igazán tartalmas, élve-
zetes délelőttre! Délben indultunk haza, 
megálltunk egy hűsítő fagyira, egy kicsit 
játszottunk a játszótéren, és –igaz egy kis 
késéssel – de ebédre már itthon voltunk. 
Fáradtan, de élményekkel gazdagon ér-
keztünk meg az iskolához.

Golovicsné Oláh Ágota

Lehet-e egy motoros számára na-
gyobb öröm, mint mikor kitavaszodik, 
és téli álmából előveszi motorját, meg-
tisztogatja, beindítja és elindul vele? 
Azok, akik nem rendelkeznek motorral, 
vagy nem ültek még ilyen 
kétkerekű járgányok nem is 
tudhatják ezt az érzést. 

A Nyárlőrinci Motoro-
sok Baráti Köre első alka-
lommal gyűlt össze, április 
19-én, hogy kimotorozzon 
a szabadba. Az elmúlt évek-
ben is hasonló időpontokat 
választottak ahhoz, hogy 
együtt motorozzanak. Az 
első alakalom mindig egy 
kis visszatekintéssel kezdő-
dik. Milyen is volt az elmúlt 
év hol jártak, merre moto-
roztak. Azt lehet mondani, 
hogy 2014-ben is sok szép 
településen mentek keresztül és persze 
sok helyen meg si álltak, hogy szétnéz-

zenek. Az idei tervek között is több túra 
szerepel. Csak remélni lehet, hogy az 
időjárás is kegyeibe fogadja majd a mo-
torosokat.

Az idénynyitó azonban nem kezdőd-

het el mise és motorszentelés nélkül. 
Ezúttal is Ágoston atya szentelte meg 

a katolikus templom előtt a motorokat, 
és kívánt szerencsés utat gazdáiknak és 
mindazoknak, akik szeretnek két keré-
ken utazni. A mis és a szentelés után kö-
vetkezett a túra Az már hagyományos, 

hogy az első közös „edzés” 
nem egy hosszú, csak egy 
rövidebb túra. Ezúttal 
Soltvadkertre ment el a csa-
pat. A város központjában 
lévő fagylaltozónál leszáll-
tak a járgányokról és betér-
tek fagyizni. Kényelmesen 
elfogyasztották a fagylaltot, 
aki akart, az süteményt is 
ehetett. Választék volt bő-
ven mind a kettőből. Utána 
ismét nyeregbe pattantak és 
hazafelé vették az irányt. 
Az első kiránduláson kö-
zel harmincan vettek részt. 
Nem panaszkodott senki 

sem, hogy nem érezte jól magát. Jöhet 
a folytatás. 

Motorszentelés után irány Soltvadkert
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Tanyalátogatás óvodás gyerekekkel
„Gyere tavasz, várva-várlak.
Hozz zöld ruhát fűnek-fának!”

Végre elérkezett a várva-várt tavasz. 
A téli hónapok után már nagyon jól esett 
egy kicsit kimozdulni az óvoda falai kö-
zül. A Nyuszi csoportos óvodások meg-
hívást kaptak Tormási Zoli bácsitól és 
Tormási Sanyi bácsitól, látogassuk meg 
tanyájukat, nézzük meg a faluhelyen is 
egyre ritkábban látható állatokat: tehe-
neket, gyöngytyúkokat, pávát, birkákat. 
Mi örömmel elfogadtuk a meghívást, 
annál is inkább, mert a szervezési fel-
adatokat a gyerekek szüleik vállalták.

Az óvodások minden évben gyerek-
nap tájékán szívesen lovas kocsikáznak 
a faluban. Mi egy kicsit messzebb me-
részkedtünk, de az utazás így sem volt 
több fél óránál. Hogy igazán kényelmes 
legyen az utunk két kocsival indultunk 
útnak. Az egyik „sofőr” Bimbó Bálint 
apukája és Segesvári Csaba bácsi volt, a 
másikat Pácsa Zsófi apukája és Horváth 
Sándor hajtotta. Az ő kocsijukon „felöl-
töztetett” szalmabálákon utaztunk. Sen-
kiben nem volt félsz a hatalmas lovakkal 
szemben, sőt egy-két kisgyerek köze-
lebb is merészkedett a kelleténél. Első 
állomásunk Sanyi bácsi tanyája volt, 
ahol a szarvasmarhákat, kisborjakat néz-
tük meg. Sokat kérdeztek a gyerekek: 
„Miért van fülbevalójuk a bociknak?” 

mit esznek stb., amire a gazda szívesen 
válaszolt. Kis pihenő után Zoli bácsi 
tanyája következett, ahol Bálint unoka 
kalauzolt bennünket az állatok között. 
Még egy kis hintázásra is volt időnk. A 
hatalmas színek alatt hatalmas gépeket 
mászhattak meg a gyerekek, de a felnőt-
tek sem bírták kihagyni!. Kis segítség-
gel szinte mindenki beült a kombájnba, 
vetőgépbe. Mivel tízórai után indultunk, 
azt gondoltuk kibírjuk ebédig, de a friss 
levegő és a jóleső fáradtság miatt meg-

szomjaztunk, megéheztünk, amit Anti 
bácsi és Józsi bácsi pogácsával és ás-
ványvízzel orvosolt. Az ebéd utáni pihe-
nőn sem kellett senki álomba ringatni, 
mindenki aludt, mint a tej.

Ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani a szülőknek, akik lehetővé tet-
ték ezt a tartalmas kirándulást óvodása-
ink számára. Reméljük, hogy még sok 
ilyen kellemes, csoportkovácsoló prog-
ramban lehet még részünk.

Sváb-Kovácsné Rédai Erzsébet

Kígyók voltak az általános iskolában
Nem a megszokott nyüzsgés uralko-

dott az általános iskola szüneteiben azon 
a napon, mikor különböző egzotikus 
állatok érkeztek az aulába. A gyerekek 
többsége csak arra koncentrált. 

Már megszokottnak is lehetne nevez-
ni azt, hogy egy kecskeméti férfi egzo-
tikus állatokat mutat be a gyerekeknek. 
Ez bizonyos szempontból nem csak jó, 
de hasznos is. A tanulók ugyanis közel-
ről megismerhetik azokat az állatokat, 
amiről már tanulnak, vagy a kisebbek 
tanulni fognak. Az egzotikus állatok 
mindig különlegesek és érdekesek. Ez-
úttal is volt közöttük kígyó, pók, sikló 
és egyéb állat is, de persze terráriumban. 
Ki is használták a lehetőséget a tanulók 
és élénk érdeklődést tanúsítottak irán-
tuk. A legjobban a gabonasikló tetszett 
nekik, amit nem csak megsimogathat-
tak, de meg is foghattak, sőt a nyakuk-

ba is feltehettek. A diákok közül sokan 
elcsodálkoztak azon, hogy milyen szá-
raz és milyen pikkelyes a sikló bőre. A 

bátrabbak egymásnak adták tovább, míg 
a kevésbé bátrak ámulva figyelték isko-
latársaikat.



8. oldal NyárlõriNci hírmoNdó

Tiszakécskén, a Barack Hotelben 
tartották a Bács-Kiskun megyei polgár-
mesterek szakmai fórumát. A két napos 
találkozón hasznos információkkal lettek 
gazdagabbak a településvezetők. 

A jelenlévőket Tóth János polgármes-
ter köszöntötte, aki örömét fejezte ki, hogy 
Tiszakécske ad helyet a szakmai fórumnak. 
A polgármesterek találkozóját, ezt a régi 
hagyományt most ősszel újítottuk fel, az 
önkormányzati választások után – mondta 
Rideg László a Bács-Kiskun Megyei Ön-
kormányzat elnöke. Úgy gondolom, hogy 
mindenkinek előnyére válhat az, ha talál-
koznak a megyéből elszármazott, és most 
éppen hivatalban lévő államtitkárral, he-
lyettes államtitkárral, főosztályvezetővel, 
más részt pedig egymással. A jó tapasz-
talatokat el kell mondani, ami segítheti 
mások munkáját is. Régen ez úgy valósult 
meg, hogy a megyei önkormányzatnak 
volt egy balatoni üdülője, és odavittük a 
polgármestereket. Most az elképzelésünk 
az, hogy ismerjék meg a polgármesterek, 
a megyét, a településeket, létesítményeket, 
turisztikai látnivalókat. Ide Tiszakécskére 

mikor jött volna el száz polgármester egy-
szerre? Mind eközben jól érzik magukat, 
találkoznak régi és új településvezetőkkel. 
Megyénkben ugyanis az önkormányza-
ti választások után a polgármesterek egy 
harmada kicserélődött. Az ő számukra ez 
egy nagy lehetőség. A témákat úgy válo-
gattuk össze, hogy érdekelje is őket, de 
pontos és hasznos is legyen számukra. A 
legközelebbi tanácskozást ősszel tartjuk, 
de azt még nem tudom megmondani, hogy 
hol, de az biztos, hogy a megyében.

Olyan anyaggal készültem, ami be-
mutatja azokat a változásokat, amelyek a 
kormányhivatalokban történtek az elmúlt 
időszakban – mondta Kovács Ernő megyei 
kormánymegbízott. A változásokkal az a 
célunk, hogy gyorsabbá tegyük az ügyin-
tézést, ami jó az önkormányzatoknak is. 
Sokszor nem magánszemély, vagy cég az 
ügyfél, egy engedély beszerzésénél. Ígére-
tet tettem arra, hogy az új vezetők névsorát, 
elérhetőségét eljuttattatom a települések-
hez. Az elképzelésekben, amit az elkövet-
kezendő időszakban szeretnének megvaló-
sítani, partnerek leszünk, természetesen a 

törvényes kereteken belül. Az engedélye-
ket a legrövidebb időn belül kiadjuk. Azzal 
sok pénzt takarít meg azzal az állam, hogy 
a vezetői létszámot csökkentettük, de azok-
ra a vezetőkre, akik maradtak, nagyobb fe-
lelősség hárul. A magam eszközeivel arra 
tettem javaslatot, hogy aki nálunk marad, 
annak megpróbálok a mai kornak megfe-
lelő havai fizetést juttatni. Aki pedig többet 
vállal, az többet is kap.

A két napos konferencián szó volt töb-
bek között a katasztrófavédelem hatósági 
feladatairól, az önkormányzatokkal való 
együttműködésről. A közérdekű munka 
végrehajtásáról, a Terület és Település-
fejlesztési Operatív Program fejlesztési 
irányairól, a közfoglalkoztatásról és a szo-
ciális szövetkezetekről. A 2020-ig tartó 
vidékfejlesztésről, a Kert-Magyarország 
gondolat újraélesztéséről, a Pí-technoló-
giára alapozó szántóföldi növénytermesz-
tésről, a polgárőrség és az önkormányzat-
ok együttműködéséről. A szakképzés és 
iskolafenntartás gazdasági szolgálatáról. A 
településvezetők megtekinthették a Bács-
Kiskun megyei értékek kiállítását is.

Megyei polgármesterek szakmai fóruma

Vidékfejlesztés, mint fenntartható 
fejlődés” címmel konferenciát szervezett 
a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. 
A fórumra a településvezetőket és azokat 
a szakembereket hívták meg, akik érin-
tettek a témában.

A Magyar Önkormányzatok Szövet-
sége minden megyében szemináriumot 
szervez, azzal a céllal, hogy segítse a 
polgármesterek munkáját. Ez volt már a 
hatodik alkalom, amikor a településveze-
tők tájékoztatást kaptak az elkövetkezen-
dő feladatokról. A Bács-Kiskun megyei 
konferenciát Szentkirályon tartották, 

ahol a közmunkára 
és a vidékfejlesztésre 
helyezték a fő hang-
súlyt. A jelenlévőket 
Kutasi Ferenc alpol-
gármester köszön-
tötte, aki bemutatta 
településüket a fó-
rum résztvevőinek. 
– A vidékfejlesztés 
sok tekintetben a 
közmunkával is ösz-
szeköthető – mondta 
dr. Gémesi György a 
MÖSZ elnöke. 2020-

ig meg nyílnak az alapok, amiből lehet 
építkezni. Erős és hatékony önkormány-
zatok nélkül azonban a vidékfejlesztés 
nem képzelhető el. A polgármestereknek 
felkészülteknek kell lenni abban, hogy 
a lehetőségeket minél jobban ki tudják 
használni. Ez egy fajta lehetőség is arra, 
hogy meglendüljön a magyar gazdaság, 
amennyiben hatékonyan kerülnek fel-
használásra a források. Más célja is van 
a mostani találkozásunknak – tette hozzá 
Gémesi György. A feladat finanszíro-
zások sajnos nem tökéletesek. Kis tele-

püléseken nagyon nehéz a kötelező fel-
adatokat ellátni, árbevételek nincsenek, 
az állam pedig nem finanszírozza teljes 
mértékben a kötelező feladatok ellátását. 
Ahol pedig van saját bevétel, ott pedig 
azért nem finanszírozza az állam a köte-
lező feladatok ellátását. Ezért nem poli-
tikai, de feladat és forrásmegosztó viták 
vannak a kormány és az önkormányzat-
ok között. 

A konzultációk során olyan, a vidék 
Magyarországát leginkább foglalkoztató 
témák kerültek terítékre, mint az új vi-
dékfejlesztési program, a Közös Agrár-
politika első éve, az agrártámogatások 
új rendszere, az önkormányzatok jelen-
legi helyzete és jövőképe, az aktuális 
vidékfejlesztési pályázatok, a közfog-
lalkoztatásban rejlő lehetőségek, a helyi 
készítésű termékek, a fenntartható tele-
pülésüzemeltetés, a megújuló energia-
források alkalmazása, illetve az önellátás 
és az öngondoskodás. Az előadók között 
szerepeltek az érintett minisztériumok 
és államtitkárságok képviselői, illetve a 
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat megyei 
referensei is, akik válaszoltak a felmerü-
lő kérdésekre.

A vidékfejlesztésről tárgyaltak
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Vidéken is végzi munkáját a Nemzeti Emlékezet Bizottsága
GULAG, Malenkij robot, koncepciós 

perek, kollektivizálás, a paraszti társada-
lom felszámolására tett kísérlet, pártállami 
múlt.

Mind-mind olyan tények és fogalmak, 
amelyek hosszú idők óta terhelik – egészen 
pontosan 70 éve – az amúgy is vészterhes 
múltú magyar társadalmi emlékezetet, hi-
szen „a kommunista rendszer hatalomgya-
korlási mechanizmusainak és változó ural-
mi viszonyainak számos alapvető kérdése 
máig tisztázatlanok maradtak.”(NEB) 

Ennek a terhes emlékezetnek, a Rákosi 
– és Kádár korszak történeti örökségének 
feldolgozására és értelmezésére állította fel 
az Országgyűlés a Nemzeti Emlékezet Bi-
zottságát. 

A Kecskeméti Katona József Múzeum 
és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága ennek 
a célnak alárendelve a közelmúltban együtt-
működési megállapodást kötött egymás 
munkájának hatékony támogatására. A mú-
zeum részéről az együttműködés koordiná-

tora Hajagos Csaba, a Kecskeméti Katona 
József Múzeum történész muzeológus mun-
katársa, akit az együttműködés és egyúttal 
a Nemzeti Emlékezet Bizottsága kapcsán is 
kérdeztünk:

– Mivel foglalkozik a Nemzeti Emlékezet 
Bizottsága és mi a feladata?

– A Nemzeti Emlékezet Bizottságának 
(a továbbiakban: NEB) törvény szerinti fel-
adata „a kommunista diktatúrával kapcso-
latos állami emlékezet megőrzése, a kom-
munista diktatúra hatalmi működésének 
feltárása, valamint a kommunista diktatúra 
alatt elkövetett, el nem évülő bűncselek-
mények elkövetői körének felderítésében 
együttműködés az ügyészséggel.” Ennek 
értelmében a NEB fontosnak tartja feltárni 
a magyar társadalmat a kommunista dikta-
túra alatt ért veszteségeket illetve törekszik 
a diktatúra áldozatai (élők és nem élőkre 

egyaránt vonatkoztatva) előtt méltó módon 
történő megemlékezésre, a személyes és 
kollektív emlékezet átörökítésére. 

A szóban forgó feladatok ellátására a 
legmegfelelőbb eszköz az 1945 és 1990 
közötti időszak minden szegmensét érintő 
kutatások eredményeinek újabb és újabb 
tanulmánykötetekben való közlése, kiállítá-
sok és szakmai konferenciák szervezése és 
lebonyolítása. Fontos itt említeni azokat az 
együttműködéseket is, amelyek a Kecske-
méti Katona József Múzeumot is érintik.

– Hogyan kapcsolódik a NEB munkája a 
Múzeum munkájához?

– A Kecskeméti Katona József Múze-
um, mint a "köz" gyűjteménye minden té-
ren igyekszik azoknak a kutatásoknak és 
céloknak szolgálatára lenni, amelyek nem-
csak lokálisan, hanem országosan is kiemelt 
célokat szolgálnak, beszéljünk itt régészeti 
feltárásokról, néprajzi vagy a történettudo-
mányi kutatásokról, vagy egyéb kötelező 
állami feladatairól. A NEB egyértelmű cél-
ja, hogy az 1945-1990 közötti időszakban 
oly sokat szenvedett vidék társadalmának 
traumáit is feldolgozza, értékelje, kezdve 
az 1944. év végi szovjet megszállással és 
haladva egészen a 1989-1990 esztendőkig. 
Ehhez a munkához kiváló partner a Kecske-
méti Katona József Múzeum, hiszen intéz-
ményünk gyűjteménye, illetve a gyűjtőterü-
lethez tartozó egyéb muzeális intézmények 
állománya is tartalmaz olyan tárgyi, képi, 
írásos, hang- és egyéb forrásanyagokat, 
amelyek az adott időszak helyi viszonyairól 
tanúskodnak. Ezeknek a dokumentumok-
nak, tárgyaknak országos emlékezetbe való 
beemelésével a Múzeumon keresztül Kecs-
kemét városa is hozzájárul a NEB nemes 
céljához.

– Miért Téged választottak ki erre a fel-
adatra?

– Az egyetem befejezése óta saját kuta-
tási területem a szóban forgó időszak gaz-
daság- és társadalomtörténete, illetve már 
2014 októberében (ekkor még a Magyar 
Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei 
Levéltárának munkatársa) csatlakoztam a 
NEB Bank Barbara által vezetett, a várme-
gyék 1944–1945. évi történetét kutató mun-
kacsoportjához, mint külsős kutató. Ugyan 
korábban is foglalkoztam a Duna - Tisza 
közének 1944 őszén bekövetkezett szovjet 
megszállás viszonyaival, a pártállam műkö-
désével illetve az azt követő időszakkal egé-
szen a kollektivizálás első szakaszáig, néha 
kitekintést téve a rendszerváltás eseménye-
ire, de konkrétan ekkor vágtam bele ebbe a 
rendkívül nagy felelősséggel járó munkába. 
A levéltári kutatás és a múzeumi tevékeny-

ség a Kecskeméti Katona József Múzeumba 
való átkerülésem után találkozott, ezt köve-
tően kötötte meg a két intézmény az együtt-
működést, amelynek koordinálására engem 
jelölt ki Rosta Szabolcs Igazgató úr. Nagy 
megtiszteltetés számomra, hogy a NEB fó-
rumain, múzeumi kutatásaimban és a kö-
zös projektekben egyaránt képviselhetem a 
Kecskeméti Katona József Múzeumot és az 
anyaintézményemen keresztül Kecskemét 
városát is.

– Mi lesz a teendőd, kikkel kell tartanod 
a kapcsolatot?

– Elsősorban természetesen illetékes 
vezetőimmel.  Az operatív munkát illetően 
jelenleg 54 Bács-Kiskun megyei muzeális 
intézménynek küldtük ki az együttműkö-
désről szóló tájékoztatót, amelyben szán-
déknyilatkozatot kértünk az intézmények 
fenntartóitól, hogy kívánnak-e részt venni 
ebben a nem kis feladatnak ígérkező mun-
kában. Örömmel mondhatom, hogy az érin-
tettek érzékelték a nemes célt, amelyről szól 
az együttműködés, így többen készségesen 
válaszoltak, egyúttal kifejezték együtt-
működési szándékukat. Bizakodó vagyok 
abban, hogy ezen intézmények történész, 
néprajzos, muzeológus, gyűjteménykezelő 
munkatársai segíteni fogják a munkát, így 
velük napi, heti kapcsolatban leszek. 

El kell mondanom azt is, hogy a Kecs-
keméti Katona József Múzeum által meg-
szólított intézményvezetők közül néhányan 
a területileg illetékes önkormányzatok felé 
is jelezték megkeresésünket, amelynek már 
konkrét eredménye is van. Tiszakécskén, 
ahol a helyi Honismereti Kör is segíti a ku-
tatásokat, illetve Kecskeméten a Honvéd 
Hagyományőrző Egyesületet, a Volt Ha-
difoglyok Bajtársi Szövetségét, a Piarista 
Rendházat, akik szintén aktívan hozzájá-
rulnak a helyi áldozatokról történő méltó 
megemlékezéshez. Bízom benne, hogy a 
jövőben is egyre többen keresik majd meg 
a Kecskeméti Katona József Múzeumot és 
egyúttal a Nemzeti Emlékezet Bizottságát 
is.

– Mi történik az összegyűjtött anyagok-
kal?

A Nemzeti Emlékezet Bizottságának el-
tökélt szándéka, hogy az eddig meg nem je-
lent visszaemlékezések, naplók, memoran-
dumok - megfelelő szerkesztettség mellett 
- minél hamarabb nyomtatásban jelenhesse-
nek meg. Nagyon fontos, hogy az emberek 
kezükben tudják ezeket a rendkívül tanulsá-
gos történeteket tartalmazó, nemzeti emlé-
kezetünk igen jelentős részévé vált időszak-
ról született személyes vallomásokat.

Szentirmay Tamás



Az elmúlt havi számunkban ott 
fejeztük be a labdarúgással foglalko-
zó cikkünket, hogy a 17. fordulóban 
szabadnapos volt Nyárlőrinc csapata. 
Azóta újabb találkozókat játszottak le, 
amiről az alábbiakban olvashatják az 
összefoglalót.

A 18. fordulóban Bócsára utazott a 
csapat. Az ellenfélről annyit tudni kell, 
hogy akkor éppen a tabella utolsó helyét 
foglalták el, és mindössze nyolc pontot 
gyűjtöttek. Ezzel szemben Nyárlőrinc 
az ötödik helyen állt huszonhat ponttal. 
Kézenfekvőnek számított, hogy onnan 
is három ponttal fognak hazatérni, de 
nem így történt. Bár már az első negyed-
óra végén Farkas Márk révén előnyhöz 
jutott csapatunk. Ezt az előnyt azonban 
öt percen belül legalizálta az ellenfél. A 
szünetig nem is változott az eredmény. 
A második játékrész nem úgy alakult, 
ahogyan azt várni lehetett volna. A 
bócsaiak vezetést szereztek és mindent 
megtettek annak érdekében, hogy ezt 
az előny meg is tartsák. Szerencsére 
azonban a játékrész utolsó percében 
sikerült egyenlíteni, még pedig Farkas 
Márknak. Izgalmas végjáték volt, de 
legalább az egyik pontot sikerült meg-
szerezni. Tanulságos mérkőzés volt. 
Nem szabad az ellenfelet lebecsülni, és 
a hármas sípszó lefújásig hajtani küz-
deni kell. Bócsa-Nyárlőrinc 2-2 (1-1). 
Ifjúsági mérkőzés: 2-10.

A következő fordulóban ismét egy 
gyengének tűnő csapattal kerültünk 
szembe. A kerekegyháziak sem tartoz-
nak az élmezőnyhöz, de még a közép-
mezőnyhöz sem. Úgy tűnik azonban, 
hogy egy gyengébb csapat ellen sokkal 
nehezebb játszani. Ez már több mér-
kőzésen is bebizonyosodott. Az első 
félidőben ugyanis nem esett gól. Egyik 
csapatnak sem sikerült bevenni a másik 
hálóját, és ez inkább a vendégekre volt 
hízelgő. A második félidő is gyakorla-
tilag úgy folytatódott, ahogyan az első. 
Próbálkozások voltak, de az eredmény 
elmaradt, egészen a 66 percig. Akkor 
Torbán Csaba révén sikerült meg-
szerezni a vezetést, majd két perccel 
később Bali Gábor is betalált a kapuba. 
Biztosnak látszott a három pont sorsa, 
de még tíz perc sem telt el a kerek-
egyháziak szépíteni tudtak. Félő volt, 
hogy kevés lesz az egy gólos előny, de 

a találkozó hátralévő részében már nem 
esett több gól, így a három pont itthon 
maradt. Nyárlőrinc-Kerekegyháza 2-1 
(0-0). Ifjúsági eredmény: 3-7.

A következő mérkőzés idegenben 
volt, Helvéciára látogatott a csapat. A 
hazai ak játéktudásban sokkal többre 
képes, mint azt a táblázaton elfoglalt 
helye mutatja, de ezúttal sem reme-
keltek, pedig vannak közöttük tehet-
séges játékosok. Az első találatot ők 
szerezték, az első félidő közepén, amit 
szerencsére még a szünet előtt Bera 
András ki tudott egyenlíteni. A szünet 
után egy gyors Hajagos Miklós góllal 
sikerült meglepni az ellenfelet, ami a 
vezetést is eredményezte. Ezt követően 
akadtak még helyzetek, de azok rendre 
kimaradtak, így nem változott az ered-
mény. Helvécia-Nyárlőrinc 1-2 (1-1). 
Ifjúsági eredmény: 1–0.

Eben a szakaszban a gyen-
gébb csapatokkal hozta össze a sors 
Nyárlőrincet. A 21. Fordulóban ugyanis 
a bugaciak látogattak hozzánk. Róluk 
is azt kell tudni, hogy ebben a bajnok-
ságban nincsenek valami jó passzban. 
Kevés a játékosuk, keveset edzenek, 
így nem is jöhetnek az eredmények. 
Ennek ellenére egyetlen ellenfelet sem 
kell lebecsülni. A találkozó első jelen-
tős mozzanata az volt, amikor a két 
csapat tagjaival együtt vonult ki a pálya 
közepére Bali Gáborné. Sacika pár nap-
pal előtte töltötte be ötvenedik életévét, 
ezért egy kezdőrúgással lepték meg. 
Amint azt elmondta, semmit sem tudott 
az egészről. Hatalmas meglepetés volt 

a számára. A legjobban még is az esett 
neki, amikor Gábor fia a pályáról lejő-
ve megpuszilta. Ez az örömteli pillanat 
talán az egész csapatra hatással volt, 
mert ezúttal úgy játszottak, ahogyan 
ilyen esetben kell. Persze az ellenfél 
nem a legjobb formában játszott, de 
azért nem lehet azt mondani, hogy 
feltett kézzel játszottak. Szerencsére 
már a negyedik percben Farkas Márk 
révén megszereztük a vezetést, ami jó 
hatással volt mindenkire. A csatárra 
ezen a találkozón nem lehetett panasz, 
hogy nem gólerő. Az első félidőben 
egymás után három alkalommal talált 
a bugaci kapuba. Ami ugye mesterhár-
mast jelentett. A második játékrészben 
Ozsbáth Bence is feliratkozott a góllö-
vők listájára, majd ismét Farkas Márk 
volt eredményes. A találkozó legjobbja 
azonban Kulcsár Gábor volt. A fiatal 
játékos rengeteget futott, sokat ütkö-
zött, és szinte mindig üres helyen kérte 
a labdát. Nem csak a védekezésből, 
de a támadásokból is kivette a részét. 
A teljesítményét azzal koronázta meg, 
hogy a találkozó végén ő is betalált 
a bugaci kapuba. A fél tucat gól azt 
bizonyította, hogy azon a találkozón 
az ellenfele fölé nőtt a csapat, és ilyen 
arányban is megérdemelten győzött. 
Hangsúlyozni kell még egyszer, hogy 
a bugaciak egy percig sem adták fel, 
de ők csere játékos nélkül érkeztek, 
és ezúttal esélyük sem volt arra, hogy 
pontot, de még arra sem, hogy gólt sze-
rezzenek. Nyárlőrinc-Bugac 6-0 (3-0). 
Ifjúsági eredmény: 10-3.
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Négy mérkőzésen tíz pont, tizenkettő rúgott gól
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16. BUzÁS JÁNoS EMLÉKVErSENy
A BÁCS-MEGyEI FUTÓKÖrVErSENy ÁLLoMÁSA

2015. május 1. Nyárlőrinc, Buzás János Általános Iskola
  
rAJT: 
  9.45  Ovi futam:  200 m(2008.01.01.után születettek)
  9.55  Általános iskolás: 1-2. oszt.(2006-2007)  3- 4. oszt.(2004-2005)  
  fiú-lány 1000 m
  10.10  Általános iskolás: 5-6. oszt. (2002-2003) 7-8. oszt. (2000-2001) 
  fiú-lány  3000 m
      10.30   10000 méter 5000 méter

KorCSoPorToK:
10 000 méter:     5000 méter:
15-19 éves férfi-nő 2000-1996   15-19 éves férfi-nő 2000-1996
20-29 éves férfi-nő 1995-1986   20-39 éves férfi-nő 1995-1976
30-39 éves férfi-nő 1985-1976   40-59 éves férfi-nő 1975-1956
40-49 éves férfi-nő 1975-1966   60 felett férfi-nő 1955 vagy előtte
50-59 éves férfi-nő 1965-1956
60-69 éves férfi-nő 1955-1946
70 felett férfi-nő 1945 vagy előtte

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

Nevezési díj: Óvodás futam: ingyenes
   Ált. Iskolás futam: ingyenes
   10 000 m futás: 1000,- Ft
   5000m futás:500-Ft

A versenyen mindenki csak saját felelősségére vehet részt!
Öltöző, ruhatár, tusolási lehetőség a sportcsarnokban!
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Anyakönyvi hírek
Akik házasságot kötöttek: Bognár Alex és Almási 
Krisztina.
Akiket nagyon vártunk: Franze Martin Georg (anyja 
neve: Bálint Beáta), Fekete Jázmin Ramóna (Zelenka 
Ágnes Mária).

nyárlŐrinci HÍRMONDÓ
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának közéleti lapja

Megjelenik minden hónapban
Felelős szerkesztő: Szentirmay Tamás

A szerkesztőség tagja: Nyúl Zsuzsanna, Jokhel Árpád
"Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 163/583/1/2007.

nyilvántartási száma alatt szerepel."
Készült a tiszakécskei

Kécske Nyomda Kft. nyomdájában
Felelős vezető: Tóth Géza

Ingyenes hirdetési szelvény
Hirdetés szövege: ________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Apróhirdetések leadhatók az általános iskola gondnoki irodájában hétfő
től péntekig munkaidőben. A hirdetések szövegét hirdetőinktől készen 
kapjuk. Az abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi,  jogi felelõs
séget nem vállal. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 
Csak hirdetési szelvényen leadott hirdetéseket fogadunk el.

KÖZÉrDEKŰ TElEFOnSZáMOK
Polgármesteri hivatal: 343-013, 343-019, 589-001, 
589-019
Művelődési ház: 343-076, 589-009
Orvosok: dr. Kuczka Judit 06-20/453-4451, 343-121
Kehely Gyógyszertár, telefonszám: 76/342-517
Tűzoltóság Kecskemét: 502-810
Segélyhívó: 105
Rendőrség Kecskemét: 484-684
Segélyhívó: 107
Körzeti megbízott: Koós István 06-70/368-4397
Mentők Kecskemét: 486-511, 478-119
Segélyhívó: 104
Polgárőrség, Kiss Ferenc: 06-30/621-7600
Gyermek jóléti szolgálat és családsegítő
Horváthné Dékány Judit: 343-590, 06-30/262-7486
Védőnő, Túri Istvánné: 06-30/563-4441
Fogorvos: dr. Németh László 449-279
Jogosult állatorvos: Dr. Pitti Lajos 06-30/925-4249
Hatósági állatorvos: Dr. Tóth Dezső 06-70/436-1368

Lakossági felhívás
A tavasz beköszöntével megszaporodnak a ház körüli mun-

kálatok. Számos teendőik mellett kérjük, ne feledkezzenek 
meg az ingatlanaik előtti közterületek rendben tartásáról sem. 
Felhívjuk minden ingatlantulajdonos figyelmét, hogy az in-
gatlan előtti közterületen a zöldfelület, az út melletti árok 
tisztán tartása, fű lekaszálása, belógó növények eltávolítása 
az ingatlan előtt lévő áteresz és járda tisztántartása a közte-
rülettel határos ingatlantulajdonos, illetve az ingatlan hasz-
nálójának kötelessége!

Kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten tegyék rendbe a 
télen „felvágott” útpadkát, valamint a közterületről távolít-
sanak el minden olyan anyagot mely adott esetben a biz-
tonságos közlekedést akadályozza. A jelenleg közterületen 
tárolt különböző anyagokat és eszközöket lehetőség szerint 
a telekhatáron belül helyezzék el! Kérjük saját környezetük 
tisztán tartásával segítsék a település rendjének és tisztasá-
gának megőrzését!


