
Előadás a véradóknak

A János vitézt mutatta be a helyi 
amatőr színtársulat a véradóknak. Az 
előadás nagy tetszést keltett a jelenlé-
vők között.

Minden évben a véradás után szer-
vezi meg Nyúlné Jánosné a véradó estet. 
Ezúttal is sokan mentek el a művelődési 
házba, hogy részesei lehessenek a prog-
ramnak. Marka néni először Fehérvári 

Tündét köszöntötte, aki az Én Vagyok 
Mozgássérült Generáció Érdekvédelmi 
Egyesületének az elnöke. Sok meghí-
vót, összesen százhatvanat küldött ki 
azoknak, akik adtak már vért. Közülük 
többen is elfogadták a meghívást. 
Amint azt Marika néni hangsúlyozta, 
a vérre mindig szükség van. Aki adhat, 
az lépjen be azok közé, akik segíteni 

szeretnének másokon, és legyen a vér-
adók nagy családjának a tagjait. Egy-
egy alkalommal, mióta évente kétszer 
van Nyárlőrincen véradás, huszonöt-
harmincan szoktak elmenni. A mosta-
ni véradáson harminckettő donor vett 
részt. Amikor még évente egy alkalom-
mal volt, a legnagyobb létszám száz-
húsz volt. (Folytatás a 3. oldalon)
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Rendelet a kommunális adóról

A kommunális adóról szóló rendelet 
megalkotását jogszabályi változások in-
dokolták, valamint az, hogy az elmúlt 
ülésen elfogadott építményadóval össz-
hangba kellett hozni a kommunális adó 
rendeletet. Amint azt Zayzon Jenőné 
jegyző elmondta, a kommunális adó 
kihirdetése úgy történhet, hogy a kép-
viselő-testület megalkotja a rendeletet, 
a polgármester szünetet rendel el, mely 
idő alatt a jegyző gondoskodik a ren-
delet kihirdetéséről. A kommunálisadó 
hatályba lépésének időpontját órában 
kell megadni, mely nem előzheti meg a 
kihirdetés időpontját. A rendelet kihir-
detése után a testületi ülés folytatódhat. 
Pénzváltó István polgármester a rende-
let kihirdetésére szünetet rendel el, ami-
nek a befejeztével a kommunálisadó 
rendelet hatályba lépett, a testületi ülés 
pedig folytatódott.

Marad a társulás

Az elmúlt testületi ülésen már szó 
volt arról, hogy a képviselőknek no-
vember 30-ig döntést kell hozni, hogy 
a család- és gyermekjóléti szolgálat 
feladatainak ellátását továbbra is tár-
sulás keretében kívánja-e ellátni. A 
Tiszaalpáron megtartott társulási ülésen 
mindhárom település úgy nyilatkozott, 
hogy fenn kívánja tartani a társulást. 
Pénzváltó István javasolta a képvise-
lő-testületnek, hogy a család- és gyer-
mekjóléti szolgálat feladatainak ellá-
tását 2016. január 1-től továbbra is a 
Tiszaalpár gesztorságával működő Szo-
ciális és Gyermekjóléti Önkormányzati 
Társulás (tajgai: Tiszaalpár, Lakitelek, 
Nyárlőrinc) keretein belül lássa el.

Nem ismerik el a tartozást

Pénzváltó István arról tájékoztat-
ta a képviselő-testület tagjait, hogy a 
Lakitelek gesztorságával működő Ti-
sza-menti Köznevelési és Gyermekjólé-
ti Társulás – melynek tagjai Lakitelek, 
Tiszaug és Nyárlőrinc – gazdálkodásá-
ban hiányosságot tártak fel. A társulás 
2007. óta működik, de a felmerült hi-
ányt csak öt évre visszamenőleg lehet 
kérni, az elévülés miatt. Lakitelek ön-
kormányzata Nyárlőrinc vonatkozásá-

ban a 2010-2014. évekre visszamenőleg 
26.083 e/Ft követelést - melyet a ked-
vezményes gyermekétkeztetésnél mu-
tattak ki - állapított meg. Az összeget 
részletekben öt év alatt kellene kifizet-
ni. A polgármester álláspontja az volt, 
hogy ezt a tartozást nem kell kifizetni, 
mert véleménye szerint Nyárlőrinc vo-
natkozásában minden fizetési kötele-
zettség teljesítve volt. Jelenleg az a 
helyzet, hogy a normatíva elszámolás-
nál az étkezéshez kapott támogatást az 
önkormányzat és az intézmény is bevé-
telként számolta el. Az összegzés úgy 
történik, hogy év végén, ha differencia 
van a bevétel és a kiadás között, akkor 
vagy visszajár pénz, vagy hozzá kell 
még tenni. Most kiderült, hogy ezeket 
a bevételeket csak egyszer lehet figye-
lembe venni, így most a másik fele hi-
ányzik, ezt az összeget szeretnék vissza-
kapni. Lakitelek, mint gesztor, minden 
évben elkészítette a költségvetést, amit 
a képviselő-testület jóváhagyott. Az 
általuk megállapított összegeket az ön-
kormányzat mindig rendezte. Jelenleg 
olyan tartozás nincs, melyet ne egyenlí-
tettek volna ki. Véleménye szerint ezzel 
az összeggel Nyárlőrinc nem tartozik, 
ezért javasolta, hogy a visszamenőleg 
megállapított tartozást az önkormányzat 
ne ismerje el. A képviselő-testület is úgy 
döntött, hogy a Lakitelek gesztorságá-
val működő Tisza-menti Köznevelési és 
Gyermekjóléti Társulás által Nyárlőrinc 
Önkormányzata részére visszamenőleg 
megállapított tartozást - 26.083 e/Ft-ot 
nem ismeri el. 

Esélyegyenlőségi program

Kecskemét Járás ÁROP pályázat 
keretében elkészítette a járási esélyte-
remtő programot. Minden település-
nek rendelkezni kell esélyegyenlőségi 
programmal, melyeket a járás figye-
lembe vett, és ennek alapján készítette 
el programját. A program, terjedelmére 
tekintettel, megtekinthető a nyarlorinc.
hu honlapon.

Beiskolázási körzet

Törvényi előírás, hogy minden 
évben meg kell állapítani az iskolai 
beiskolázási körzeteket. A Kormány-

hivatal álláspontja, hogy ha az adott te-
lepülésen egy iskola van, a körzethatár 
egyezzen meg a település közigazgatá-
si határával. Hajagos Antal kérdésként 
vetette fel, hogy mi történik akkor, ha 
másik iskolába szeretné vinni a szülő a 
gyermeket? Pénzváltó István elmond-
ta, hogy amennyiben az iskola fogadni 
tudja a tanulót nincsen akadálya, mivel 
szabad iskolaválasztás van. A képvise-
lő-testület egyet értett a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal álláspontjával, 
hogy a Lakiteleki Eötvös Iskola Buzás 
János Általános Iskolai Tagintézménye 
felvételi körzete megegyezik a telepü-
lés közigazgatási területével. 

Módosították a határozatot

A Nyárlőrinc az Idősekért és a Rá-
szorulókért Alapítványt a testület már 
támogatta 400 ezer forinttal, melyből 
a mikrobusz biztosítását és tankolási 
költséget fedezte az alapítvány. Mivel 
a mikrobuszra téli gumit kell vásárolni, 
melynek összege 270 e/Ft. a korábbi 
határozatot úgy módosították, hogy az 
üzemeltetési és fenntartási költségek-
hez az önkormányzat 800 e/Ft-tal járul-
jon hozzá.

Vita a Lord presszóról

Pénzváltó István arról tájékoztatja a 
képviselő-testületet, hogy a Lord presz-
szó nyitva tartási idejének korlátozá-
sával kapcsolatban beadvány érkezett. 
Öt család kifogásolta, hogy a fiatalok 
közterületen történő hangoskodása, vi-
selkedése zavarja az ott lakók nyugal-
mát, és a legtöbb esetben nincs betartva 
a nyitva tartási idő. Véleménye szerint a 
törvény által behatárolt 22 óráig legyen 
a nyitva tartás, tehát a hétvégi nyitva 
tartási idő legyen korlátozva. Ezen felül 
érdemes lenne néhányszor megnézni, 
hogy az adott időben valóban bezár-e a 
presszó. 

A nyitva tartással kapcsolatos intéz-
kedés jegyzői hatáskör, de kikérte a tes-
tület véleményét, információját, a jegy-
zői döntés elősegítése érdekében. Másik 
problémaként említette a parkoló autó-
kat, melyektől nem lehet biztonságosan 
közlekedni és akadályozzák a kilátást a 
Rákóczi utcai kereszteződésben. 

A testületi ülésről jelentjük
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Mint mondta kérvényezni fogja egy 
megállni tilos tábla kitételét részben 
azért, hogy ne tudjanak abban az oldal-
ban megállni, részben pedig azért, hogy 
ne zavarják az ott lakók nyugalmát. 

Hajagos Antal szerint három dolog-
ról van szó. Az egyik a presszó nyitva 
tartása, a másik a közterületen történő 
rendbontás - melyről véleménye szerint 
a tulajdonos nem tehet - a harmadik pe-
dig a szabálytalan parkolás. Járt már a 
pizzériában, de semmi kirívót nem ta-
pasztalt. Ha megszűnik, nem lesz egy 
hely sem, ahová a fiatalok járhatnak. 
Véleménye szerint a tulajdonost fel 
kell szólítani, hogy a pizzéria körüli éj-
szakai rendbontás szűnjön meg, és tájé-
koztatni kell arról, hogy ha nem történik 
változás annak milyen következményei 
lehetnek. Forgó Istvánné véleménye az 
volt, hogy túlzó a bejelentés. A fiatalok 
ott tudnak összejönni és a szülők is azt 
szeretnék, hogy a településen maradja-
nak. Nyárlőrincen az a legkulturáltabb 
hely, ahova mehetnek. Nem javasolta 
a nyitva tartási idő korlátozását. Mint 
mondta, nem kell a fiatalokat kiűzni a 
faluból. Szappanos Renáta több alka-

lommal járt a pizzériában késői órában 
is és azt tapasztalta, hogy mindig idő-
ben történik a bezárás, amire nagyon 
ügyelnek. Hangsúlyozta, a fiataloknak 
is biztosítani kell olyan normális helyet, 
ahol össze tudnak jönni. Legyen lehető-
ségük, hogy ha valaki egy kicsit tovább 
szeretne szórakozni, vagy beszélgetni a 
hétvégén, az megtehesse. Erre kell ta-
lálni valamilyen megoldást, mert a fia-
talok így el fognak menni. Kérte, hogy 
a nyitva tartási idő továbbra is 23 óra 
maradjon a hétvégén. Vas Ildikó véle-
ménye szerint a nyitva tartás lecsökken-
tése miatt az lesz a válasz reakció, hogy 
22 óra előtt lesz hangoskodás. A nyitva 
tartás korlátozása nem old meg semmit. 
Két napról, a péntek és a szombat esté-
ről van szó. Szintén úgy gondolta, hogy 
először fel kell szólítani, és tájékoztatni 
a tulajdonost, és ha nem történik válto-
zás, akkor kellene a nyitva tartási időt 
22 órára korlátozni. A fiatalok érdeké-
ben javasolta a hétvégi 23 órás nyitva 
tartási idő megtartását. Túri István sze-
rint az éremnek két oldala van. Tud za-
varó lenni a zajongás, de a fiatalok is 
viselkedhetnének kicsit szolidabban, és 

a tulajdonos is felelős azért, hogy az ott 
szórakozó fiatalok normálisan viselked-
jenek. Hasonló véleménye volt, mint 
Hajagos Antalnak, először tájékoztas-
sák és szólítsák fel a tulajdonost és az 
eredménynek megfelelően tegyenek lé-
péseket. Tormási Zoltán véleménye az 
volt, hogy a felszólítás csak ideiglenes 
megoldás lenne, talán 1-2 hétig norma-
lizálódna a helyzet, de utána minden 
kezdődne elölről. Pénzváltó István hoz-
záfűzte, ha a törvényes keretek között 
szeretnénk maradni, 22 órára csökken-
tik a hétvégi nyitva tartást. Ennél többet 
az önkormányzat nem tud tenni. Nem 
biztos, hogy ez a problémát megold-
ja, de nem lehet azt mondani, hogy az 
önkormányzat a tőle telhetőt nem tette 
meg. Zayzon Jenőné jegyző elmondta, 
a kereskedelmi hatóság feladata a beje-
lentésről – mely a Lord Presszó nyitva 
tartási idejének csökkentésére irányul 
– értesíteni a presszó üzemeltetőjét és 
ezzel elindul a hivatalos eljárás. Az 
üggyel kapcsolatban a kereskedelmi 
hatóságnak kivizsgálási kötelezettsége 
van. A határozat ellen bírósági felül-
vizsgálatnak van helye.

Előadás a véradóknak
Az első oldal folytatása.

Most sem az akarattal, és a segí-
tőkészséggel van a baj, de a véradók 
is öregszenek és nem mindenki adhat 
vért. A legnagyobb segítség az, ha vala-
ki saját vérével segít másokon, mert a 
vérrel lehet menteni. A településen 
többen vannak olyanok, akik ötven-
szer, vagy annál többször adtak vért. 
A legtöbbször Viszi János Józsefné és 
Fekete Mihály János a „csúcstartó”, 
ők százharminc alkalommal segítet-
tek másokon. A mostani esten Bimbó 
Antalt köszöntötte Marika néni, aki 
ötvenszer tartotta oda a karját, hogy 
másokon segítsen. Köszönetet mon-
dott azoknak is, aki segítettek abban, 
hogy sikeres legyen az est.

Marika néni évek óta szervez elő-
adásokat a véradóknak. Ezúttal Petőfi 
Sándor János vitéz című művét mutat-
ták be, az eredeti szöveggel. A szerep-
lők csak úgy, mint korábban, ezúttal is 
helyi fiatalok közül kerültek ki. Az elő-

adás megkezdése előtt Nyúl Jánosné 
megköszönte mindeninek, aki önzet-
lenül odanyújtja karját azért, hogy 
másokon segítsen. Minden véradóest 
alkalmával külön szokta köszönteni 
azokat, akik kerek számú véradók. 
Ezúttal az ötvenszeres véradónak, 
Bimbó Antalnak adott át emléklapot. 

A közönség megterített asztal mel-
lett követte a János vitéz szereplőinek 
játékát, mert az előadás után vacsora 
várta őket. Bár maga az előadás meg-
tekintése és a vacsora elfogyasztása is 
ingyenes volt, a jelenlévők tombola 
jegyek vásárlásával járulhattak ahhoz 
hozzá, hogy a költségeket tudják finan-
szírozni. Nem is volt gond, mindenki 
nagyvonalúan „adakozott”. Az előadás 
után, csak úgy, mint korábban ezúttal 
is sokan gratuláltak a szereplőknek, 
és Nyúl Jánosné Marika néninek a 
sikeres előadásért. Pénzváltó István 
polgármester virággal köszönte meg 
azt, hogy hosszú évek óta szervezi a 
véradóestet, és az előadásokat.

Játék-felhívás
Kedves Óvodás Szülők és gyerekek!
Folytatódik a meghirdetett játékunk. 

Most a kép 7. és 8. puzzle darabját talál-
játok itt. Az újsággal együtt őrizzétek meg 
2016. májusáig és akkor jöhet a munka! 
Mindenkinek kitartást kívánunk!

Az óvoda nevelőtestülete
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Az önkormányzatnak minden évben 
kötelező közmeghallgatást tartania. A 
december 14-i fórumon a művelődési ház 
nagyterme megtelt érdeklődőkkel. Több 
fontos témáról is szó volt a két óra alatt.

A megjelenteket Pénzváltó István pol-
gármester köszöntötte, majd az elmúlt 
egy év munkáiról tájékoztatta a jelenlé-
vőket. Elmondta, hogy az előző testület 
döntése alapján három utca kapott szilárd 
burkolatot, ami az ott lakóknak nagy 
segítséget jelent. Azért ilyen technológiát 
választottak, mert ezek az utcák gyakorla-
tilag zsákutcák, kicsi a forgalom, így nem 
valószínű, hogy romlani fog az állapota, 
ha az ott lakók is vigyáznak rá. Szintén az 
előző testület határozott arról, hogy a falu 
egyik leghosszabb utcáját, a Rákóczit sár-
mentessé kell tenni. Az elvégzett munka 
tulajdonképpen útalapnak minősül, amire 
később talán aszfalt is kerülhet. Néhány 
helyen a nagy esőzések miatt megtelt a 
pince vízzel. Ahol szükségessé vált, és 
ahol jelezték a település lakói, ott árkokat 
ásattak a házak elé. Az majd a következő 
nagy esőzésnél derül ki, hogy ez mit fog 
majd jelenteni. Ezeket a beruházásokat 
saját erőből valósította meg az önkor-
mányzat. 

A település működésében nem volt 
probléma. Eddig minden a terveknek 
megfelelően alakult. Az önkormányzatnak 
gondot és pénzt kell fordítani az intézmé-
nyekre. Az orvosi ellátást is biztosítani kell, 
a polgármesteri hivatalnak is el kell látnia 
a feladatát. Az önkormányzat támogatta a 
civil szervezeteket is. Mindegyik szerve-
zet nagyban hozzájárult a község életének 
változatossá tételéhez. Próbálkoztak az 
ifjúsági klub újraélesztésével is, de érdek-
lődés hiányában kudarcot vallottak. Amint 
az elmondta, arra is lenne lehetőség, hogy 
a fiatalok javasoljanak programot. Mi 
lenne az, amiben szívesen részt vennének, 
a művelődési házban, hogy ne presszók-
ban töltsék el a szabadidejüket. A felújított 
könyvtár, és művelődési ház alkalmas 
arra, hogy bármilyen programot megva-
lósítsanak benne. A külterületi lakosokat 
érinti leginkább a föld utak állapota. Több 
helyen is magánszemélyek próbálkoztak 
útjavítással. A nyomvonalra leöntöttek 
különböző törmelékeket, de utána ott már 
járni nem lehetett, ezért kikerülték azt a 
gépjárművek, és új nyomvonalat alakítot-
tak ki, amit a gazdák nem vettek jó néven. 
Arra kérte a jelenlévőket a polgármester, 
hogy akinek van olyan törmeléke, ami 
útjavításra alkalmas, az szóljon, és akkor 

megpróbálják szakszerűen beépíteni az 
útba. Problémaként említette azt, hogy 
az állati hullakonténerbe nem csak apró 
állatokat tesznek, hanem nagyobbakat 
is. Felhívta azoknak a gazdálkodóknak 
a figyelmét, akik üzemszerűen tartanak 
állatokat, hogy kötelesek gondoskodni az 
elhullott állatok elviteléről, mivel az nem 
az önkormányzat feladata. A konténert a 
szennyvíztelep mellé fogják elhelyezni, 
ahova egy kamerát fognak felszerelni, 
így tudni fogják azt, hogy ki és mit tesz 
majd bele. Mintegy fél éve annak, hogy 
házhoz megy a szelektív hulladékgyűjtés. 
Az iskola előtt lévő szelektív hulladék szi-
getet ki fogják telepíteni a szennyvíz telep 
mellé, vagy meg is szüntetik, mert nincs 
arra szükség, hogy a település közepén 
az iskolával szemben hegyekben álljon a 
szemét. Az üveggyűjtés nem megoldott, 
de annak a konténerét kiviszik a szenny-
víztelep mellé. A temető üzemeltetésére 
pályázatot fognak kiírni. Négy pályázónak 
fogják elküldeni, akik 2016.január 8-ig 
nyújthatják be pályázatukat. A nyertessel 
szerződést fognak kötni. 

Az elkövetkezendő pályázatokról is 
beszélt a polgármester. Megvásárolták 
dr. Macsári Máriától az orvosi rendelőt. 
Választási kampányában azt ígérte, hogy 
újra lesz fogorvos Nyárlőrinc. Amennyiben 
lesz pályázati pénz, akkor megvalósítják. 
A vasúti átjárón áthaladva, mindkét olda-
lon buszöblöt szeretnének kialakítani, a 
biztonságos közlekedés miatt. A vasúti 
megálló mellett pedig fedett kerékpártáro-
ló valósulna meg. A tervekben szerepel a 
hivatal előtt is egy kerékpártároló kialakí-
tása. Az óvoda felújítására is gondolnak, 
ahol egy bölcsődei szobát is szeretnének 
megvalósítani. Ezek a tervek akár már a 
következő évben elkezdődhetnek. 

Pénzváltó István polgármester jelezte, 
hogy a lakosság részéről jelzés ékezett a 

víznyomásával kapcsolatban. Köszöntötte 
és felkérte Balogh Zoltánt a Bácsvíz Zrt. 
képviseletében megjelent főmérnököt, 
hogy milyen megoldás van a probléma 
kiküszöbölésére a Kék-víz program kere-
tében.

A Kék víz elnevezésű programról a 
főmérnök beszámolt, és elmondta, hogy 
az Uniós elvárásoknak kell megfelelni. 
Ennek eredményeként új tisztítómű léte-
sült, melynek az ütembehelyezése az utol-
só fázisában van. Ammónium-mentesítés, 
vas és mangántalanítás fog történni. Egy 
víztornyot is elhelyeztek a régi vízmű 
kertben. Ezt a programot azért indítot-
ták el, hogy megfelelő legyen az ivóvíz 
minősége, és javítsák az üzemállapotokat. 
A víztoronnyal egyenletesebben tudják 
majd szabályozni a szolgáltatást, egyen-
letesebb lesz a nyomás. A másik szem-
pont, hogy áramszünet esetén ne legyen 
vízkimaradás. A harmadik tényező pedig 
az, hogy tűz esetén megfelelő víz áll-
jon rendelkezésre. Előre láthatólag január 
hónapban már ezen a rendszeren keresztül 
fogja kapni a vizet a település. Balogh 
Zoltán elmondta azt is, hogy változni 
fog majd a víz íze is, de csak annyi tisz-
títást fognak végezni amennyi a vas és a 
mangántalanításhoz szükséges. 

Pénzváltó István polgármester köszön-
tötte Lázás Csaba alezredest, a tiszakécskei 
rendőrőrs parancsnok helyettesét, és fel-
kérte, hogy adjon tájékoztatást a település 
közbiztonságának helyzetéről. A település 
közbiztonságáról Lázár Csaba alezredes, a 
tiszakécskei rendőrőrs parancsnok helyet-
tese beszélt. Hangsúlyozta, hogy a megyé-
ben az egyik legjobban működő polgárőr 
egyesület a nyárlőrinci, aminek köszönhe-
tően a bűnelkövetés alacsony szinten van. 
A polgárőrség vezetőjével szinte napi kap-
csolatban van. Bűnelkövetés szempontjá-
ból a település nem fertőzött. 

Közmeghallgatást tartott az önkormányzat



Nyárlőrinci fazekas nyerte a kece-
li Országos Fazekas Kiállítás fődíját. 
Bánföldi Ferenc, a népművészet mestere 
egy lakásdíszt készített.

A keceli Flóra Virágfesztivállal együtt 
Országos Fazekas Kiállítást és pályázatot 
is rendeznek minden évben a települé-
sen. Addig, míg a virágfesztiválnál már a 
XXIX. volt, a fazekasoknál a tizenharma-
dik. A pályázóknak egy megadott témát 
kellett feldolgozni, ahol kibontakozhat-
tak, megújulhattak, megmutathatták kre-
ativitásukat, a mai kornak megfelelően. A 
teljesítményüket nem csak szakemberek 
bírálták el, hanem egyéb területen dolgo-
zók is. Ezúttal tizenhárom pályamű ér-
kezett a kiállításra. Köztük volt Bánföldi 
Ferenc nyárlőrinci fazekas, a népművé-
szet mesterének az alkotása. A nagydíjat 
ezúttal neki ítélték oda. 

Elég tágan fogalmazták meg, hogy 
mit kell ebben az évben készíteni, mert 
egy ház külső és belső részéből lehetett 
megkomponálni valamit, saját ízlés sze-
rint – nyilatkozta Bánföldi Ferenc. A la-
kásnak egy kisebb részét szerettem volna 
ábrázolni, különböző technikákkal. Ko-
rongolást, fazekas, és kerámikus részt is 

alkalmaztam, mert szeretek a különböző 
technikákkal kísérletezni. Úgy érzem, 
hogy az idei keceli fazekas kiállításon 
nem csak a mostani, de a több éves mun-
kámat ismerték el a nagydíjjal. Minden 
évben próbálok maximumot nyújtani, 
úgy tűnik, hogy ebben az évben érett meg 
ennek a gyümölcse. A mostani munkám 

egy kandallódíszből, asztalból, oszlopos 
kaspóból, kis lámpákból, gyertyatartók-
ból áll, amelyekben áttört motívumok 
vannak. Másfél hónapig dolgoztam vele, 
persze nem reggeltől estig, de átölelte ezt 
az, időszakot mire sikerült befejeznem. 

A fazekasok nem csak pályázhattak al-
kotásaikkal, de bemutathatták és árulhat-
ták egyéb készítményeiket is, a december 
4-6 között megrendezett kiállításon.
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Elmondta, hogy november és december 
hónapban kiemelten ellenőrizték és ellen-
őrzik a kerékpárosokat, valamint az ittas 
vezetőket. Akinek ittas vezetés miatt elve-
szik a jogosítványát, az mintegy félmillió 
forintért tudja újra megszerezni. Országos 
viszonylatban, megyénk a legrosszabb he-
lyen áll az ittas vezetés tekintetében. 

A legnagyobb vitát a közmeghallgatá-
son a Lord presszóval kapcsolatos észrevé-
telek tették ki. Amint azt a testületi ülés-
ről jelentjük című cikkben is megírtuk, a 
képviselő-testület már foglalkozott ezzel 
az üggyel. Most a közmeghallgatáson újra 
előtérbe került. Németh Bernadett felol-
vasta azt a petíciót, amit közel háromszáz 
fiatal, és idősebb helyi lakos írt alá, a Lord 
presszóval kapcsolatban. Ebben leírták, 
hogy a fiatalok részére nincs megfelelő 
szórakozási lehetőség. Megoldást jelentett 
a Lord presszó megnyitása. A hétvégi buli-
kat a fiatalok kezdeményezték. Mindenki-
nek az lenne az érdeke, hogy a fiatalok és a 
közelben lakók között ne mélyedjen tovább 
a feszültség. Tisztában vannak azzal, hogy 
néhány fiatal tevékenysége hagy némi ki-
vetnivalót maga után, de az egész közössé-
get ne büntessék azzal, hogy nem állnak ki 
a fiatalok többségének érdekei mellett. Azt 
kérték, hogy a település vezetése álljon ki 

a fiatalok igénye mellett. Rimóczi Tamás a 
közelben lévők érdekeit fogalmazta meg, 
majd pedig felesége is hozzászólt a témá-
hoz. Elmondták, hogy nekik is szükségük 
van pihenésre, kikapcsolódásra, de ezt egy-
egy buli után nem tudják megtenni, mert 
az utcán hangoskodnak a fiatalok. Börönte 
Mihály tulajdonos is elmondta véleményét. 
A presszó megnyitásával a fiataloknak 
akartak kulturált helyet biztosítani, és nem 
az a céljuk, hogy a környékben élők éjsza-
kai nyugalmát megzavarják. Amint azt el-
mondta szeretnék azt, ha kompromisszum 
születne. Pénzváltó István úgy reagált a 

történtekre, hogy az önkormányzat a tör-
vényességnek megfelelően fog dönteni, a 
becsületes embereket meg kell védeni.

Kérdésként merült fel, hogy vissza ve-
szi-e az önkormányzat az iskolát a KLIk-
től. Pénzváltó István elmondta, hogy erre 
most nincs lehetőség, mert körülbelül 
húszmillió forintjába kerülne az önkor-
mányzatnak. Oláh Csaba nyárlőrinci lakos 
kifogásolta, hogy a Tavasz utcában lévő 
vízelvezető árkok nem megfelelően lettek 
kialakítva, mert hiányoznak a vízelveze-
tő csövek. A polgármester azt válaszolta, 
hogy megoldják a problémát.

Nyárlőrincre került a fődíj
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Kézműves foglalkozás advent
alkalmából

A hagyományoknak megfelelően 
ebben az évben is advent előtti kéz-
műves foglalkozásra várták a szülő-
ket, gyerekeket az általános iskolába.

Az önkormányzat, a Szülői Mun-
kaközösség és az Integrált Közösségi 
és Szolgáltató Tér támogatásával, az 
általános iskola és az IKTSZ közös 
szervezésében, közel száz gyermek 
vett részt a programban. A gyerekek 
adventi koszorút, cserépből és dugó-
ból hóembert, fonalból angyalkát, ké-
peslapot, üvegmatricát, mécses tartót 
készíthettek, gyertyát díszíthettek. 
Minden gyerek számára a foglalko-
zás ingyenes volt, amit készítettek, 
azt haza is vihették. Egyedül a ko-

szorúkészítéshez az alapot, és amivel 
díszíteni szerették volna, azt kellett 
maguknak biztosítani. A foglalkozá-
son az iskola valamennyi pedagógu-
sa részt vett, de voltak szülők is, akik 
segítettek, és olyan középiskolások, 
akik az ötven órás kötelező órájuk 
egy részét itt kívánták letölteni. 

Az alapanyag egy részét helyből 
biztosították, a többit Kecskemét-
ről vásárolták. A tantermekben lázas 
munka folyt. A gyerekek a négy óra 
alatt a kézműves foglalkozásokra ren-
delkezésre álló idő alatt, a tanterme-
ket körbejárták, és a készített gazdag, 
és változatos adventi tárgyakkal tér-
hettek haza.

Baba-mama
Mikulás

December 5-én a szokásos baba-
mama foglalkozások rendhagyó mó-
don zárultak, ugyanis a múlt évhez 
hasonlóan meglátogatta a kicsiket a 
Mikulás. A gyerekek és szüleik kará-
csonyi dalokkal köszöntötték a Miku-
lást és ő ezt nagy örömmel vette. Ter-
mészetesen a télapó sem érkezett üres 
kézzel, különösen egy ilyen fogadta-
tás után. Sok-sok csomaggal felsze-
relkezve ült le az apróságok és szüleik 
közé, majd sorban szólította őket és 
mindenki megkapta a jól megérdemelt 
csomagját. Végül pedig a Mikulástól 
újabb dalok kíséretében köszöntek el 
a jelenlévők.

Jokhel Árpád

Karácsonyi készülődés az óvodában
December 10-én, csütörtök délelőtt 

nyílt napot tartottunk az óvoda Katica 
csoportjában. 

A gyerekek nagyon várták már ezt a 
napot, hogy szüleik, nagyszüleik is az 
óvodában maradhassanak. Örömmel 
mutatták meg kedvenc játékszereiket, 
volt, aki anyukájával közösen épített 
várat, tornyot, néhányan papírból ki-
vágott karácsonyfára rajzoltak dísze-
ket apukájukkal, anyukájukkal közö-
sen. A babakonyhában is készültek a 
„finomságok”, amikkel a kislányok 
szüleiket kínálgatták. A fejlesztő játé-

kok is előkerültek, használatukhoz a 
kiscsoportosoknak még felnőtt segít-
ségre van szükségük, így nagyon jó 
volt, hogy anya, apa segített. A szülők 
számára is sikerült néhány játékötletet 
adni a karácsonyi készülődéshez.

A nap legérdekesebb tevékeny-
sége a mézeskalács készítés volt. A 
kiszúrt szívecske, csillag, angyalka, 
bárány, csengő formájú süteménye-
ket az anyukák segítségével lekenték 
tojással, majd dióval, mazsolával, 
mandulával, mogyoróval díszítették. 
Igazi karácsonyi illatokat, ízeket va-

rázsoltak a csoportba, természetesen 
nem maradhatott el az éneklés sem: 
„Kis karácsony, nagy karácsony, ki-
sült-e már a kalácsom”. Legjobban az 
tetszett a gyerekeknek, amikor végre 
meg is kóstolhatták a kisült alkotá-
sokat. Mindenkinek ízlett, néhányan 
az anyukák közül elkérték a receptet 
is, hogy otthon is süthessenek ilyen 
finomságot. A mézeskalács hozzáva-
lóit az anyukák biztosították, akinek 
ezúton is szeretnénk megköszönni se-
gítségüket!

Tóth Mihályné



Advent első vasárnapján – mint az or-
szág számos településén – Nyárlőrincen 
is fellobbant a gyertya lángja. Minden 
eddiginél nagyobb létszámú érdeklődő 
gyűlt össze a szabadtéren felállított já-
szol köré.

Elsőként Pénzváltó István polgár-
mester köszöntötte az ünnepre egybe-
gyűlteket. A személyes és saját kezűleg 
készített ajándékok különleges értékére 
hívta fel a figyelmet. Tömegcikkek he-
lyett egyedi ajándékokkal szerezzünk 
örömet, bármi legyen az, mi magunk 
készítsük, legyen a kezünk munkája. 
Kókai Géza református lelkész az igei 
útravalót a János evangéliuma 3. rész 
16. vers alapján hirdette. „Mert úgy sze-
rette Isten e világot, hogy az ő egyszülött 
fiát adta, hogy valaki, hiszen őbenne, el 
ne vesszen, hanem örök élete legyen.” 
Isten a legfőbb ajándékozó, aki a leg-
többet, legnagyobbat adta. Egyetlen fiát 

adta és vele mindent nekünk ajándéko-
zott, minden lehetőséget az üdvösségre. 
Az óvodások verses, énekes műsora 
színesítette az estét.  „A szeretet lángja 
szívünkben el ne aludjék!” – énekelték 
a puha, meleg sapkába, sálba öltöztetett 
apróságok, égő gyertyákkal kis kezük-
ben.

Advent harmadik vasárnapján a 
szeles, zord idő ellenére nem csökkent 
az érdeklődés. Varga Imre üdvözölte a 
megjelenteket és köszönetet mondott 
mindenkinek, aki az adventi gyertya-
gyújtás alkalmain valamilyen feladatot 
vállalt. Ágoston atya az adventi ko-
szorú mellett állva ismét felolvasta az 
arra a napra rendelt igét. Keresztelő 
Szent János, Jézus Krisztus útkészí-
tője bűnbánatra hívta az embereket és 
így prédikált: „Akinek két köntöse van, 
egyiket adja annak, akinek nincs; és 
akinek van eledele, hasonlókép csele-

kedjék. És eljövének a vámszedők is, 
hogy megkeresztelkedjenek, és mon-
dának néki: Mester, mit cselekedjünk? 
Ő pedig monda nékik: Semmi többet 
ne követeljetek, mint ami előtökbe ren-
deltetett. És megkérdék őt a vitézek is, 
mondván: Hát mi mit cselekedjünk? És 
monda nékik: Senkit se háborítsatok, se 
ne patvarkodjatok; és elégedjetek meg 
zsoldotokkal.” /Lukács evangéliuma 3. 
rész 11-14. vers/

Advent harmadik hetében tehát jó 
cselekedetekkel fejezzük ki szerete-
tünket. Legyen ez a hét az ajándékozó, 
cselekvő szeretet hete. Ha családon be-
lül, egyházon belül részesültünk már az 
ajándékozás örömében, fordítsuk most 
figyelmünket a kívülállók, társadalom 
peremén élők, nélkülözők és szükséget 
látók felé. Adjunk ajándékokat viszon-
zást nem várva. A jócselekedetek gya-
korlásának legmagasabb foka, amikor 
azok számára ajándékozunk, akik nem 
képesek viszonozni azt nekünk. Járjunk 
nyitott szemmel és lássuk meg magunk 
körül a valamiben szükséget szenvedő-
ket, legyen az élelem, ruházat, jó szó, 
egészség, anyagi vagy lelki, szellemi 
javak hiánya. Ne kizárólag a koldulókat 
keressük, szükségben lévőnek számít 
bárki, aki valamiben hozzánk képest 
kevesebbel rendelkezik. Cselekedjünk 
úgy, ahogyan Teréz anya mondta: Te-
gyünk kis dolgokat, nagy szeretettel.

Az est további részében Vadas Lász-
ló és zenekara karácsonyi dalokkal, 
énekekkel hangolta ünnepre a lelkeket. 
A látogatók megvendégeléséről a nyug-
díjas klub tagjai gondoskodtak mindhá-
rom alkalommal. 

Nyúl Zsuzsanna
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Adventi gyertyagyújtások

2015. november 26-án, Dóbiás Péter, 
a Mesélő Dallamok zenés előadásának 
keretein belül több különleges hang-
szerrel ismertette meg az óvodánkba 
járó gyermekeket. Az előadás folyamán 
bemutatásra és megszólaltatásra került a 
nádsíp, kecskeduda, kétfenekű dob, he-
gedű, tökduda (mely lopótökből és nád-
sípból készül), a tekerőlant (más néven 
nyenyere). Doromboltak, mint a cica a 
doromb-bal, pezsdült a vér az erdélyi 
ütőhangszerre, az ütőgordon megszó-
lalására. Előadóink kezében megszólalt 
a „körtemuzsika”, amit Móra Ferenc: 

Kincskereső kisködmön című ifjúsági 
művéből ismerhetünk. 

A hangszerek kíséretében együtt 
elénekeltük a már óvodások által is is-
mert „Megfogtam egy szúnyogot” című 
népdalt, majd medvét is táncoltattak 
előadóink a „Megfogták a vén medvét” 
című gyermekdal megtanítása közben. 
Természetesen a félelmetes nagy med-
vét egyik nagycsoportosunk főszereplé-
sével táncoltatták.

Köszönjük a tartalmas, és hangula-
tos előadást!

Kovácsné Szekeres Szandra óvónő

Síppal, dudával, tekerővel
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Virgácsot nem hozott a Mikulás

Piros kabátban, piros sapkával a 
fején, hófehér szakállal látogatta meg 
az óvodásokat a télapó. A gyerekek 
már nagyon várták, és készültek is a 
fogadtatására.

Először a kiscsoportosokhoz kopo-
gott be a Mikulás, majd a középsősök-
höz, végül pedig a nagycsoportosok 
következtek, hogy megajándékozza 
őket. Az óvodások énekszóval fo-
gadták. A télapó minden kisgyerek-
ről mondott néhány jó szót, de akadt 
olyan is, akit figyelmeztetni kellett 
arra, hogy az elkövetkezendő időben 

jobban viselkedjen. Persze azért vir-
gács nem került elő. Akadt olyan kis-
gyerek, akik verset is mondott, amiért 
dicséretet is kapott. A puttonyban el-
helyezett csomagokból mindenkinek 
jutott.

Nem maradtak ki a csomagosztás-
ból az óvó nénik, a dajkák, de még 
a technikai dolgozók sem. Róluk is 
mondott néhány szót a Mikulás mie-
lőtt átvették volna csomagjaikat. Az 
óvodások integetve engedték útjára a 
nagyszakállút, hogy más gyerekeknek 
is tudjon vinni csomagot.

Könyvtármozi óvodásoknak

Környezetvédelmi 
program az ifjúságnak

November 26-án és 27-én az ifjúság 
a környezetvédelem különféle kérdése-
ivel, lehetőségeivel ismerkedhetett egy 
játékos programok keretében az IKSZT-
ben, a könyvtárban. 

Többek között kisfilmeket tekint-
hettek meg a különböző korcsoportok, 
érdeklődésüknek megfelelően, majd 
ehhez kapcsoldó feladatok várták őket. 
Emellett szelektív hulladékgyűjtéssel 
kapcsolatos játékos kihívás, vagy ép-
pen környezetvédelemmel kapcsolatos 
könyvekhez köthető program is teríték-
re került. De készültünk különféle tesz-
tekkel, fejtőrökkel, mozgással összekö-
tött megmérettetéssel is, sőt még a kerti 
komposztálás fontosságáról is szó esett.

Reméljük hasznos információkkal 
felvértezve mentek tőlünk tovább és 
mindannyian igyekeznek a későbbiek-
ben odafigyelni a tőlük telhető legjobb 
mértékben a környezetük tisztaságának 
megóvására.

December és novem-
ber folyamán az óvódások 
újból a könyvtár vendégei 
voltak és a Könyvtármozi 
program jogdíjmentes ve-
títéseinek keretében olyan 
gyerekfilmeket tekinthettek 
meg, mint például Vízipók 
vagy a Magyar népmesék 
különböző részeit. Emellett 
a „Mesél a könyvtári maci” 
nevezetű program kereté-
ben különféle felolvasott 
történetekkel ismerkedhet-
tek meg játékos feladatok 
és a történetekhez kapcso-

lódó kérdések kíséretében.
A foglalkozások má-

sodik részében a kicsik a 
könyvtár számukra fenn-
tartott, könyves részlegével 
ismerkedtek. A legkülönfé-
lébb, koruknak megfelelő 
hasznos könyveket vehették 
a kezükbe, ismerkedhettek 
velük. A könyvtár fejlesztő 
játékaival játszhattak segí-
tők kezek felügyeletével. 
Nem is akadt olyan ovis, 
aki nem talált volna számá-
ra hasznos, érdekes köny-
vet.
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Ebben a vadászati szezonban első 
alkalommal rendeztek nyúlvadászatot 
Nyárlőrincen, és nem is fognak többet. 
Ennek az oka az, hogy kevés a tapsi-
füles.

Ezúttal nem csak helyi, de vendég-
vadászok is részt vettek a hajtásban. A 
vadászat megkezdése előtt Nagy Sán-
dor vadászmester hívta a figyelmet, 
hogy mire kell vigyázni. A legnagyobb 
problémát a köd okozta, ami miatt más-
fél órával később kezdődött a hajtás. A 
nyúlon kívül még fácánkakasra, vala-
mint dúvadakra lehetett lőni. Összesen 
két nagy hajtást terveztek és ennyi is 
lett belőle. Hagyomány a társaságnál, 
hogy vagy közös reggelit, vagy közös 
ebédet szerveznek. Ezúttal egy kiste-
herautó platóját terítették meg a regge-
lihez. Tojásrántotta, disznótoros, májas, 
disznósajt és még több fajta étel várta 
a vadászokat. Hozzá meleg teát is kí-
náltak. A reggeli után folytatódott a va-
dászat, többnyire erdős területet jártak 
be. A hajtásban egy kilenc tagból álló 
vaddisznókondát is láttak a vadászok, 
néhány nagyobb kocával, süldővel és 
egy kisebb malaccal. Rájuk termé-
szetesen nem lőttek. Lőtték viszont a 
nyulakat és a kakasokat. A megszokott 
helyen, a vadászháznál tették le a terí-
téket, amelyből kiderült, hogy huszon-
öt nyúl, tizenegy kakas, két szajkó, és 
két róka került puskavégre. Az egyik 
ravaszdit nem vitték be a vadászház-
hoz, ahhoz később visszamentek.

Nagy Sándor megköszönte minden-
kinek a sikeres vadászatot és először 
a vendégeket, majd pedig a helyieket 
szólította, hogy megkapják a részüket. 
A vadászmester elmondta még, hogy 
nyúlra ebben az évben már nem lőnek. 
A zárt gyümölcsöskertekben terveznek 
még nyúlhajtást, de inkább csak kifelé 
akarják hajtani a tapsifüleseket. Amit 
nem sikerül kihajtani, azt természete-
sen meglövik. Sajnálatos módon ebben 
az évben a nyúlszaporulat nem volt 
megfelelő, pedig pihentetett területen 
vadásztak most is. Ez azt jelenti, hogy 
az elmúlt évben ezen a területen nyúl-
ra nem vadásztak. A fácánszaporulat 
megfelelő volt és a vaddisznó is egyre 
több lesz, ami a mostani hajtásban is 
látszott. A kevés nyúl szaporulat talán 
annak köszönhető, hogy a földeket 
minőségileg jobban művelik, nincse-
nek gazos területek, é a nyúl élőhelye 
beszűkült. A nyári szárazság is köz-
rejátszott abban, hogy kevesebb nyúl 
született. - Fácánra egészen február 
közepéig fogunk vadászni, mivel ezer 
darabot neveltünk is – mondta Nagy 
Sándor. Elsősorban ennek köszönhető, 
hogy van fácánunk, és tudunk minden 
hétvégén terítéket osztani, természete-
sen csak kakast, mert tyúkot nem lö-
vünk. 

Két róka is esett a mostani vadásza-
tunk során, ami nem baj. Belőlük is sok 
volt ebben az évben, pedig kotorékoz-
tunk is két kutyával. Lőttünk kölyök 

rókákat is. Azt azért nem hiszem, hogy 
a róka szaporulatnak köze lett volna 
ahhoz, hogy kevesebb nyúl született. 
Éppen ezért le is állítottuk a nyúl va-
dászatot erre az évre. Különben is csak 
december 31-ig lehetne lőni. Nagy a 
valószínűsége annak, hogy az elkövet-
kezendő évben pedig egyáltalán nem 
fogunk nyúlra vadászni, az egész terü-
letet pihentetjük. 

A közös reggeliről és ebédről az 
volt a véleménye a vadászmesternek, 
hogy nem minden alkalommal szoktak 
ilyet csinálni, de jónak ítélte, mert kö-
zösség összetartó ereje van. Ez pedig 
fontos számukra. A vendégvadászattal 
kapcsolatban megjegyezte, hogy min-
den tag hívhat magának két vendége-
ket, apróvadas vadászatra. Azért nem 
többet, mert a törzsállományt nem 
akarják bántani. A mostani hajtásra a 
Dunántúlról is érkeztek vadászok, akik 
vissza szokták a helyi közösséghez 
tartozó vadászokat hívni vaddisznó, 
vagy szarvas vadászatra. Természete-
sen nem trófeás, hanem tarvadra. Ilyen 
kapcsolata szinte mindenkinek van a 
társaságban. Ezen a területen szarvas 
nem nagyon van, vaddisznó viszont a 
korábbi évektől eltérően egyre több ta-
lálható a nyárlőrinci területeken is. Ez 
nem baj, mert legalább színesíti a pa-
lettát. Akkora létszámban azért nincse-
nek, hogy a mezőgazdaságilag művelt 
területeken kárt tegyenek. Legalább is 
ennek a jelét még nem tapasztalták.

A nyúl vadászatnál rókát is lőttek
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Minden évben megrendezi a sport-
egyesület a hagyományos bálját. Ez-
úttal is az általános iskola tornaterme 
adott otthont a rendezvénynek.

A szórakozni vágyókat Balogh Vik-
tor elnök köszöntötte, aki elmondta, 
hogy ezúttal rekordot döntöttek, mert 
ilyen sokan még nem voltak rendez-
vényükön. Ez pedig azt jelenti, hogy a 
településen szeretik a sportot, a labda-
rúgást. Bár nem elemezte a játékosok 
őszi eredményét, annyit azért elmon-
dott, hogy a fiúk a tőlük telhető játékot 
hozták. Az esélyes mérkőzéseket meg-
nyerték, a kevésbé szoros találkozókat 
viszont elbukták. Az elnök ezt azzal 
magyarázta, hogy fejben nem tudtak ott 
lenne a játékosok. A továbbiakban nem 
részletezte a csapat elemzést, mert mint 
mondta, nem azért jöttek össze a bál al-
kalmával, hanem azért, hogy szórakoz-
zanak és azért, hogy az egyesületet tá-
mogassák. Az ugyanis aki a bálon részt 
vett, az már támogatta a labdarúgókat. 
A bál alkalmával az egyesület igyeke-
zett megtenni mindent annak érdeké-
ben, hogy mindenki jól érezze magát. 

Az elnök valamennyi támogatónak 
megköszönte a segítséget. Külön ki-
emelte Szarka Balázst, Erki Lászlót, 
Dobos József et és Túri István nevét, 
akik jelentős mértékben anyagilag is 
támogatták az egyesületet. Őket külön 
erre az alkalomra készített egyedi aján-
dékkal lepték meg. A négy főtámogatón 
kívül további kilenc szponzornak: Sza-
bó Jánosnak, Bali Gábornak, Molnár 
Máténak, Csernák Józsefnek, Tormási 

Zoltánnak, Czégány Károlynak, Pénz-
váltó Istvánnak, Oláh Csabának, Bálint 
Ferencnek köszönte meg a segítséget 
Balogh Viktor. Ők voltak azok, akik az 
egész év során sokat tettek azért, hogy 
az egyesület tudjon működni. Nekik 
egy üveg italt adott az elnök. Molnár 
Mátét külön üdvözölte, akit egy egye-
sületi melegítővel ajándékozott meg, 
hogy a mérkőzésekre abba tudjon el-
menni. Ezt követően név szerint szólí-
totta először az ifjúsági, majd pedig a 
felnőtt játékosokat, akik labdarúgó fel-
szerelésben jöttek be a tornaterembe. 

A vacsora előtt és után is Tisza Dániel 
és Mayerné Zsíros Gaberiella verseny-
táncosok szórakoztatták a jelenlévőket. 
Azt követően pedig a bálozók lábai is 
megmozdultak és hajnalig ropták a tán-
cot. A jó hangulatú bál teljes bevételét a 
labdarúgó egyesületre fogják fordítani. 

A bált támogatták: Szarka Balázs 
(Univer Zrt.), Dobos József (Dobos Bú-
tor), Polyák Antal, Túri István, Csontos 
Lajos (Royal Panzió, Cserkeszőlő), 
Erkiné Kalmár Anita (Anita Divat), 
Bakos József (Delta Kft.), Vargáné 
Farkasházy Orsolya, Szabó István 
(Márka Presszó), Gyenes Sándor, Kiss 
Zoltán (Faluker Bt.), Kecskés István 
(100 Ft-os bolt), Börönte Mihály (Lord 
Presszó), Fekete István, Bódia László, 
Baranyi Pékség, Csajáginé Nyúl Mag-
dolna, Maspex-Olympos Kft., Sári Tibor 
(Szikrai Borászati Kft.), Dobos István 
( Harkály Üzletház, Szénási Lászlóné 
(Nyárlőrinci húsbolt), Nyárlőrinci Óvo-
da, Csík József (Lakiteleki autómosó), 
Kajtár László, Zajzon Jenőné, Tormási 
Zoltán, Tormási Sándor, Bognárné Vass 
Éva, ifj. Bálint Lajos, id. T. Nagy Zol-
tán, Z. Kovács József, Balogh Illés, id. 
Halasi Tibor, Kiss György (Vasegyéb), 
Kiss Ferenc (virágbolt), Vörös Fe-
renc (Ruházati üzlet), Szekeres Fe-
renc (Éléskamra zöldségbolt), Jerkus 
Jánosné (Piccadilly).

Báloztak a sportbarátok
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Ünnepeltek a látássérültek

A látássérültek lakiteleki csoportja 
év végi rendezvényét ezúttal is Golovics 
Mihályné házában tartotta. Az esemény-
re meghívást kaptak a környékbeli tele-
pülések látássérültjei is.

A vakok és gyengén látók lakiteleki 
csoportjához, szentkirályi, nyárlőrinci, 
tiszakécskei és tiszaalpári tagok is tar-
toznak. Minden évben november végén 
szokták megtartani karácsonyi megem-
lékezésüket. Azért ilyen korán, hogy 

egy esetleges rossz időjárás ne zavarja 
a találkozásukat. Ezúttal is jöttek min-
den településről sorstársak, hogy részt 
vegyenek az összejövetelen.

Az eseményre meghívták a környe-
ző települések polgármestereit is, akik 
közül elfogadta a meghívást Zobokiné 
Kiss Anita Lakitelek, Pénzváltó István 
Nyárlőrinc és Tóth János Tiszakécske 
első számú vezetője. Valamennyien 
vittek is ajándékot a csoport tagjainak, 

frissen sült rétest, virágcsokrot, manda-
rint és készpénzt. A jelenlévőket mind 
a három polgármester köszöntötte. 
Ezt követően a csoport nevében Feke-
te Attila köszönte meg mindenkinek a 
támogatást. Az asztalokra ugyanis sü-
teményeket és üdítőket tettek fel, ami 
felajánlásból származott. Valamennyi 
látássérült, szintén a támogatók jóvol-
tából, karácsonyi csomagot is átvehetett 
Golovics Mihálynétól. A vidám hangu-
latról Fekete Attila gondoskodott, aki 
szintetizátor játékával és énekével szó-
rakoztatta a jelenlévőket.
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Anyakönyvi hírek
Akit nagyon vártunk: Szabó Róza (an. Turi 
Nikolett)

Akiket elveszítettünk: Molnár János 1931, Hári 
József 1935, Golovics István 1932, Szappanos 
Istvánné Hajagos Margit 1924, Horváth Ferenc 
1951

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

* Minden típusú autóhoz alkatrészek rendelhetők a 
VASEGYÉB-ben. Szállítás a legtöbb esetben pár órán 
belül! Részletekről érdeklődjön az üzletben! 

* Egy db. Gáztűzhely (Palackos), egy db. Egy éves 
zuhanyzókabin tálcával, 5 mm-es pettyes üveg, 2 db. 
Szobaredőny, két éves két részes eladó. Érdeklődni: 
Balogh Illés Nyárlőrinc, Ifjúság u. 11.

* Eladó komplett számítógép Tiszakécskén Intel 
Pentium Dual Core processzor, 500 GB-os hdd, 2x2 
GB memória, LG dvd író, Philips 19 colos monitorral, 
Genius billentyűzettel + egérrel + Labtec hangfallal. Ár: 
55 e Ft. T: 0670/632-9229 

Aprók


