
Óvodások emlékeztek március 15-re

Március 15-ei ünnepséget 2016. már-
cius 11-én rendeztük meg óvodánkban. 
A községi megemlékezésen, a műve-
lődési ház színpadán óvodások és az 
iskolások szerepeltek. A gyermekek és 
nevelőik fekete, fehér ünnepi ruhában, 
kokárdával a szívük felett emlékeztek 
a hősökre, s a kopjafánál tiszteletüket 
téve nemzetiszín virágokat, szélforgókat 
helyeztek el. Az óvodai ünnepi műsorról 
a Nyuszi nagycsoportos gyermekek és 
óvónőik gondoskodtak. A Himnusz hal-
latán az óvodánkba járók és a községi 
ünnepen résztvevők is néma csenddel 

emlékeztek a hősökre. A magyarságtu-
dat erősítésére verseket szavaltak, és a 
nemzetiszín zászló színeinek jelentő-
ségét Piros – ERŐ, Fehér – HŰSÉG, 
Zöld – REMÉNY is kiemelték. Szepsy 
Eleonóra: Március 15. című versével is 
hangsúlyoztuk ezen nap jelentőségét, 
ami arra hívja fel a magyarság figyel-
mét, hogy a jobb életért küzdő sza-
badságharcosok hősiesen, összetartóan 
küzdöttek az ország egészéért. Bolond 
Istók generális című mese előadásával 
a fiúk díszmagyarba öltözve (mentével 
a vállukon, huszárcsákóval a fejükön) 

szimbolizálták, hogy mennyire fontos az 
ész és az összetartás. A lányok pártával 
a fejükön, piros fehér díszruhában, tánc-
cal emlékeztek a harcba vonuló férfiakat 
búcsúztató nőkre, asszonyokra, akik az 
egész szabadságharc segítői voltak.

A műsor elmaradhatatlan része Petőfi 
Sándor: Nemzeti dal című versének 
részlete, és a záró dal a Föl, föl vitézek a 
csatára, mellyel a nemzet összetartására 
buzdítjuk a fiatalokat. „Egyenlőség, sza-
badság, testvériség!” 

Kovácsné Szekeres Szandra
óvónő
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Elfogadták a költségvetést

Az önkormányzatoknak minden 
évben el kell készíteni meghatározott 
tartalommal és szerkezetben az adott 
évre szóló költségvetést. A jegyző által 
elkészített költségvetést a polgármes-
ternek február 15-ig kell benyújtania a 
képviselő-testületnek. Az átláthatóság 
érdekében el kell különíteni egymás-
tól az önkormányzat és a polgármes-
teri hivatal költségvetését, így külön 
költségvetést és majd beszámolót kell 
készíteni az önkormányzatnak és a pol-
gármesteri hivatalnak is. A költségvetési 
rendelet-tervezete a következőket tartal-
mazza. Az önkormányzat költségvetési 
bevételeit és költségvetési kiadásait, 
előirányzat-csoportokat, kiemelt elői-
rányzatokat, kötelező és önként vállalt 
feladatokat. Az önkormányzat által irá-
nyított polgármesteri hivatal létszámát, 
költségvetési bevételeit és költségvetési 
kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt 
előirányzatok kötelező, önként vállalt és 
állami feladatok szerinti bontásban. A 
költségvetési egyenleg összegét műkö-
dés és felhalmozási cél szerint. A költ-
ségvetési hiány belső finanszírozására 
szolgáló előző évek maradványának 
igénybevételét, valamint a költségvetés 
végrehajtásával kapcsolatos hatáskörö-
ket. Az önkormányzat éves költségve-
tésének alapját elsődlegesen az önkor-
mányzati-intézményi helyi bevételek, 
valamint a 2016. évi költségvetési tör-
vényben szereplőforrások képezik. A 
bevételek számbavétele és a működési 
kiadások összeállítása után kerül sor a 
tartalék meghatározására. A 2016. évi 
költségvetésből megállapítható, hogy az 
önkormányzat kedvező helyzetben van, 
megfelelő tartalékkal és céltartalékkal 
rendelkezik, mely lehetőséget nyújthat 
a pályázatok önerejének biztosításához. 
A képviselő-testület elfogadta az ez évi 
költségvetést.

Módosították a temetkezés
rendjét

A köztemetőkre vonatkozó telepü-
lésüzemeltetési feladatok keretszabá-
lyait a temetőkről és a temetkezésről 
szóló törvény állapítja meg. A közte-
mető fenntartója az önkormányzat. A 

temető tulajdonosa köteles a temető 
fenntartásáról, továbbá üzemeltetéséről 
gondoskodni. E feladatait saját maga, 
illetve – szerződés alapján – gazdálko-
dó szervezet útján is elláthatja. Közte-
mető esetétében a temető használatának 
rendjéről önkormányzati rendeletben 
kell rendelkezni. A köztemető fenntar-
tásával és üzemeltetésével összefüggő 
feladatokat az önkormányzat a kegye-
leti közszolgáltatási szerződés útján 
látja el. A köztemetőről és a temetkezés 
rendjéről szóló rendelet módosítása in-
dokolt, elsősorban a temető fenntartó-
jának és üzemeltetőjének személyében 
történt változás miatt. A képviselő-tes-
tület a Himalája Blue Kft-t választotta 5 
éves időtartamra a köztemető kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés útján történő 
üzemeltetésére. A rendelet-tervezet a 
következő módosításokat tartalmazza: 
a temető üzemeltetőjének személyében 
történt változást, azt, hogy a sírhelyek 
megvásárlása ÁFA mentes, valamint 
azt is, hogy a díjazások a temető üze-
meltetőjét illetik meg. Pénzváltó István 
polgármester arról tájékoztatta a testü-
leti tagokat, hogy a temető területéről 
hat pótkocsi szemetet kellett elszállí-
tani, mely még az előző két vállalkozó 
után maradt a temetőben. Köszönetet 
mondott Tormási Zoltánnak és Balogh 
Józsefnek a szállításban nyújtott segít-
ségéért. 

Változtak a kormányzati
funkció kódok

A kormányzati funkciók, államház-
tartási szakfeladatok és szakágazatok 
osztályozási rendjéről szóló rendelet tar-
talmazza a kormányzati funkció kódok 
2016. január 1-jétől érvényes változását. 
A Magyar Államkincstár az államház-
tartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló rendelet felhatalmazása alapján 
hivatalból indított eljárás keretében az 
NGM rendelet szerint hatályát vesztett 
alaptevékenységi kormányzati funkció 
kódokat törölte, ahol pedig lehetséges 
volt az új kormányzati funkció kódnak 
megfeleltetés, ott nyilvántartásba beje-
gyezte az új kódot vagy kódokat. Tekin-
tettel arra, hogy az NGM rendelet kor-
mányzati funkciók felsorolásába több 
új kód is bekerült, az önkormányzatnak 

módosítani kellett az alaptevékenység 
kormányzati funkció kódjait. Két kor-
mányzati funkciót kellett felvenni, a ke-
rékpárutak üzemeltetését, fenntartását, 
valamint az intézményen kívüli gyer-
mekétkeztetést.

Cafateria a polgármesternek

A törvény szerint a köztisztviselőt 
megillető cafeteriajuttatás éves összege 
nem lehet alacsonyabb az illetményalap 
ötszörösénél, az éves költségvetési tör-
vény pedig a maximumát évi 200 ezer 
forintban határozza meg. Ez bruttó ke-
ret, tehát a közterhekre is fedezetet kell 
nyújtania. A polgármesteri foglalkoz-
tatási jogviszonyra megfelelően alkal-
mazni kell a törvény cafeteriára vonat-
kozó rendelkezést, ezért rá is irányadó 
a fentebb írt minimális és maximális 
összeghatár. Ugyanakkor a köztisztvi-
selők cafeteriajuttatását közszolgálati 
szabályzatban kell rendezni, melynek 
hatálya a polgármesterre nem terjed ki, 
ezért számára a képviselő-testület álla-
píthat meg cafeteriajuttatást maximum 
évi bruttó 200 e/Ft összeghatárig. Ko-
rábban a hivatal cafeteria szabályzatá-
ban szerepelt a polgármester juttatása, 
törölni kell a szabályzatból, és a kép-
viselő-testület határozatban állapíthat-
ja meg a polgármester részére az éves 
cafateriát.

A településvezető
szabadságolása

Az elmúlt évhez hasonlóan a pol-
gármester szabadságának ütemezését a 
képviselő-testületnek kell jóváhagyni 
minden év február 28-ig. A nyilvántartás 
alapján január 31-ig meg kell állapítani 
a polgármester előző évben igénybe vett 
szabadságának mértékét, és a ki nem 
adott szabadságot a tárgyévi szabadság-
hoz kell számítani. A polgármesternek a 
szabadságot az esedékesség évében, de 
legkésőbb a következő év március 31-
ig kell igénybe venni vagy kiadni.

A polgármester szabadságának mér-
tékét a jogszabály pontosan meghatá-
rozza. Javasolt a szabadságok ütemezé-
séről a képviselő-testület általi határozat 
meghozatala. A polgármester 2016. évi 
szabadság-kerete 39 nap. 

A testületi ülésről jelentjük
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Pénzjutalom a szervezőknek

Az elmúlt évi Falukarácsony ünnep-
ségének fő szervezője Almási Barbara 
óvodavezető volt, segítője Horváthné 
Dékány Judit, valamint az adventi gyer-
tyagyújtás lebonyolítója ifj. Varga Imre. 
A képviselő-testület Almási Barbarának 
nettó 40 ezer forintot, Horváthné Dékány 
Juditnak 30 eret, ifj. Varga Imrének pedig 
20 ezer forint összeget szavazott meg.

Aszfaltot kaphatna a Rákóczi 
utca egy része

A korábbi testületi ülésen szó volt 
arról, hogy a bejövő távolsági buszok 
részére a Rákóczi utca lenne a legalkal-
masabb, ahol be tudnának jönni a falu 
központjába, de akkor az utcát le kel-
lene aszfaltozni. Az utcának az a része 
melyen a busz közlekedne 219 méter 
hosszú és 5 méter széles, ami nagyjából 
1.100 négyzetméter. Az utcának az asz-
faltozására – 4 cm kopóréteg húzásával 
– nettó 3.200 forintos árajánlatot kapott 
az önkormányzat, amely bruttó 4.470 
millió forintos bekerülési költségnek fe-
lel meg. Természetesen műszaki ellenőr 
jelenlétével készülne az út, hogy meg-
felelő legyen a minősége. Vas Ildikó azt 
kérdezte, hogy meg lehet-e oldani azt, 
hogy a busz elmenne a Béke utcáig és 
ott fordulna meg. Ebben az esetben az 
Árpád utcánál lehetne egy megálló is. 
Válaszként Zayzon Jenőné jegyző el-
mondta, hogy a Volán ehhez a megoldás-
hoz már korábban sem járult hozzá, pe-
dig akkor még nem volt az iskola ellőtt 
bukkanó. Amennyiben a Rákóczi utcán 
szeretnék, hogy eljárjon a busz a Volán-
nal is kezdeményezni kell a tárgyalá-

sokat. Tormási Zoltán alpolgármester 
elmondta, hogy a Rákóczi utca útalapját 
a Megasped Kft. készítette. Véleménye 
szerint a Kft-től kellene árajánlatot be-
szerezni, hogy milyen összegért vállal-
nák az út lezárását. Ez már csak abból a 
szempontból is ésszerű lenne, hogy egy 
cég vállalná a garanciát a teljes útért. 
Pénzváltó István polgármester meg-
ígérte, hogy a következő testületi ülésre 
megkérik a Megasped Kft. árajánlatát és 
képviselő-testület dönthet az út befeje-
zésével kapcsolatban. 

Elfogadták az árajánlatot

A korábbi testületi ülésen a kép-
viselő-testület foglalkozott a Rákóczi 
utca szilárd burkolattal történő ellá-
tásáról. A kapott árajánlat 3.200,- Ft/
m2 + Áfa volt. Tormási Zoltán alpol-
gármester felvette annak lehetőségét, 
hogy a Mega-Sped Kft-től – akik az 
útalapot is készítették – szintén kérjen 
az önkormányzat árajánlatot. A Mega-
Sped Kft. árajánlata 3.116.080,- Ft + 
Áfa. Ez az ajánlat 220 folyóméteres 
szakaszon öt méteres szélességben, 
AC 11 jelű aszfaltra és 4 cm vastag-
ságú kopórétegre vonatkozik, melyhez 
kétoldali egy–egy méter szélességű 5 
cm vastag murvás padkát is készíte-
nek. Amennyiben az árajánlat elfoga-
dásra kerül, áprilisban a munkálatokat 
el is végzik. A képviselők elfogadták 
az ajánlatot.

Segít az önkormányzat

Bódia Erzsébet a tanyavillamosítá-
si pályázat keretében 7.297.322,- Ft tá-

mogatást nyert, a támogatói okirat már 
aláírásra is került. A finanszírozás úgy 
történik, hogy az összeg 50%-át azaz 
3.648.661,- Ft-ot előlegbe a számlá-
jára utalnak, és a fennmaradó 50%-ot 
meg kell előlegezni. Amikor a mun-
kálatok befejeződnek, és megtörténik 
az elszámolás a fennmaradó összeg is 
átutalásra kerül. 

Ahhoz, hogy a beruházás megvaló-
suljon, az önkormányzat 3.648.661,- Ft 
kamatmentes, visszatérítendő kölcsönt 
biztosít Bódia Erzsébet részére; aki az 
elszámolás után a számlájára átutalt 
összegből rendezi az önkormányzat 
felé a kölcsön összegének visszafize-
tését. A beruházást 2016. április 30-ig 
kell megvalósítani, utána történik az 
elszámolás.

Kommunikációs
együttműködési megállapodás 

Az önkormányzatnak van már 
egy együttműködési megállapodása a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat-
tal a TOP-os pályázatokkal kapcsola-
tosan. 

A kommunikációs együttműködés 
főbb céljai, hogy a közérdekű, lakos-
ságot érintő információkat minél több 
felületen és platformon eljuttassák az 
érintettekhez, valamin hogy a megyé-
ben élők összetartozását és együtt gon-
dolkodását, azaz a megyei identitásér-
zést és térségimázst erősítsék.

A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a kommunikációs együttműkö-
dési megállapodást megköti a megyei 
önkormányzattal.

A Bács-Kiskun Megyei Kormány-
hivatal május 01. napjáig lefolytatja a 
megyei tanyák villamos energiával tör-
ténő ellátását megalapozó felmérését. 

A Kormány a B/38. számú, a ta-
nyák és tanyás térségek megőrzéséről, 
fejlesztéséről szóló 49/2009. (V. 27.) 
OGY határozatban foglaltak 2011. és 
2012. évi végrehajtásáról szóló jelen-
tésben kiemelt célkitűzésként szerepel, 
hogy az összes magyarországi tanya 
2020. évig villamos energiával történő 
ellátása megvalósuljon. 

A Kormányhivatal munkatársai áp-
rilis végéig felkeresik a megyében ta-
lálható összes tanyát a felmérés elvég-
zése céljából. A munkatársak kizárólag 
kérdéseket tesznek fel az ott lakóknak 
egy kérdőív alapján, valamint fény-
képfelvételt készítenek, hogy minél 
pontosabb képet kapjanak a tanyák 
állapotáról, helyzetéről, egyéb hatósá-
gi intézkedés kezdeményezésére nem 
kerül sor.

Kérjük a tanyák lakosságát, szíves-
kedjenek segíteni a kiérkező kormány-

hivatali dolgozók munkáját azzal, hogy 
együttműködnek a felmérések során.

Továbbá felhívjuk a tanyán élők 
figyelmet a csalók esetleges tevékeny-
ségének kivédésére. A kormányhivatali 
munkatársak minden esetben igazolják 
magukat fényképes igazolvánnyal és 
megbízólevéllel. Magát igazolni nem 
tudó személyt ne engedjenek be az in-
gatlanaik területére, ne válaszoljanak a 
kérdéseire.

(Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal)

Felmérik a tanyák villamosítását
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A hagyományoknak megfelelően, 
ebben az évben is mind az iskolás, 
mind a községi március 15-i ünnepség a 
művelődési házban - IKSZT-ben került 
megrendezésre. Mind a két alkalom-
mal megtelt a nagyterem érdeklődőkkel 
és egy színvonalas megemlékezésnek 
lehettek tanúi a jelenlévők.

A műsorokat az általános isko-
la 5. osztályos tanulói és az óvoda 
nagycsoportosai adták elő. A meg-
emlékezéshez méltóan a délutáni 
ünnepséget a Himnusz közös elének-
lésével nyitották a jelenlévők. Ezt 
követően az óvoda nagycsoportosai 
versekkel, közös tánccal és Bolond 
Istók történetével emlékeztek meg a 

forradalomról. A műsort S. Kovácsné 
Rédai Erzsébet és Kovácsné Szekeres 
Szandra tanította meg a piciknek és 
a több hetes készülődés, munka egy 
kiváló előadásban csúcsosodott ki. Az 
apró huszárok és a piros-fehér ruhába 
öltözött kis hölgyek kiválóan megállták 
a helyüket a színpadon.

A folytatásban az 5. osztályosok 
vonultak fel a színpadra és zenei 
betétekkel, vetítésekkel és versekkel 
tarkított előadásuk következett. Miután 
bemutatták március 15. előzményeit, 
illetve főbb eseményeit, történéseit, 
Kapuvári Eszter tanárnő és citerásainak 
kíséretében hagyományos táncot adtak 
elő. A továbbiakban megemlékez-

tek 1848/49 fontosabb eseményeiről 
és a magyarság helytállásról. A műsor 
során a forradalom és szabadságharc 
olyan fontos alakjai jelentek meg, mint 
Petőfi Sándor, Vasvári Pál vagy éppen 
Kossuth Lajos többek között. A műsort 
Pénzváltó Istvánné és Szenekné Édes 
Kornélia tanította be a gyerekeknek.

Ezt követően Pénzváltó István 
polgármester lépett a mikrofonhoz 
és miután megköszönte a gyerekek, 
illetve felkészítőik áldozatos munkáját, 
egy, az ünnepséghez méltó beszéddel 
folytatta a megemlékezést. A műsort a 
Szózat közös eléneklése zárta a hagyo-
mányoknak megfelelően.

Közös megemlékezés március 15-én

A „Földet gazdáknak!” program 2016. 
évben eddig meghirdetett földárverése-
it kettő részre lehet bontani. Egyrészt az 
előző földárveréskor eredménytelen árve-
résekre, ezeknek az újbóli kiírására 2016. 
március 2-8 között kerül sor, az új földrész-
letek árverései pedig 2016. március 16-30 
között zajlanak le a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kecskemét, Halasi út 34. 
számú épületében. 

Március 2-8 között 1795 ha került árve-
résre 2,4 milliárd Ft-os kikiáltási áron. Már-
cius 16-30 között 1803 ha került meghirde-
tésre 2,2 milliárd Ft-os kikiáltási áron.

A délelőtt megtartásra kerülő árverések 
regisztrációja 8 órakor, a délután megtartás-
ra kerülő árverések regisztrációja 13 órakor 
történik. Ezen időpontokra történő késedel-
mes megjelenés az árverési eljárásból való 
kizárást vonja maga után. A regisztráció 
befejezése után közvetlen kezdődnek az 

árverések, és folyamatosan kerülnek lebo-
nyolításra.

A licitálási szabályok nem változtak. A 
regisztráció során ellenőrzésre kerülnek az 
árveréshez szükséges, 30 napnál nem ré-
gebbi igazolások, nyilatkozatok, melyek a 
következők:

tulajdonszerzési képesség fennállásáról 
szóló igazolás, melyet a kormányhivatal 
földhivatali főosztálya ad ki

földműves nyilvántartásról a járási föld-
hivatal igazolása

az illetékes jegyző által kiállított igazo-
lás a helyben lakásról

különböző nyilatkozatok
-  árverési biztosíték megfizetése 

előző munkanap 12 óráig beérkezőleg
(Az utalás közlemény rovatában kötele-

zően fel kell tüntetni az árverező nevét és 
adóazonosító jelét. Bármely két adat hiá-
nya az árverésből való kizárást vonja maga 

után. A közlemény rovatban egyéb adatot 
feltüntetni nem lehet.)

Az azonosíthatóság érdekében, az ár-
verésre hozzák magukkal személyes ok-
mányaikat (személyi igazolvány, lakcím 
kártya, adókártya)

jogi képviselet kötelező

A hirdetmények a Nemzeti Földalap-
kezelő Szervezet honlapján (www.nfa.hu), 
és a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal 
honlapjain (www.kormanyhivatal.hu/hu/
bacs-kiskun és www.bkmkh.hu) találhatók 
meg, továbbá kifüggesztés útján az NFA 
megyei kirendeltségeinél, az árverés helye 
szerinti épületben, valamint az értékesítésre 
kerülő földrészlet fekvése szerint illetékes 
(közös) önkormányzati hivatalok hivatali 
helyiségeiben részletesen is megismerhe-
tők.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Folytatódik a földárverés
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Február 26-án a könyvtárban 
egy kifejezetten óvodásoknak szóló 
egészségfejlesztési program került 
megrendezésre, mely során a tisztasá-
gról és a betegségekről, illetve azok 
megelőzésről volt szó. A programot 
Markó Zoltánné a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Szakigazgatási Szerv 
Egészségfejlesztési Osztályának 
munkatársa tartotta. 

A program picikhez mérten, az ő 
nyelvezetükön, családias légkörben 
zajlott, az óvodások számára érthető 
kísérletekkel, beszélgetésekkel. A 
kísérletek és bemutatók, valamint a 
közvetlen beszélgetés révén a kicsik 

nagyon jól szórakoztak és könnyebben 
megértették a kézmosás, a tisztaság 
vagy éppen a zsebkendőhasznált fon-
tosságát, helyességét. A sok hasznos 
információ, így sokkal könnyeb-
ben megragadt bennük és bizonyára 
alkalmazni is fogják még jobban 
odafigyelve a mindennapokban. 
Mindezek révén pedig könnyebben 

elkerülhetnek bizonyos betegségeket, 
egészségügyi problémákat.

A foglakozás végén pedig sza-
badon böngészhettek a könyvtárban 
és természetesen a számtalan mese, 
illetve ismeretterjesztő könyv között 
külön megtalálhatták a számukra 
készült, egészséggel kapcsolatos 
könyveket.

„Piszkos a kezem”
– egészségfejlesztési program óvodásoknak

Félszázezer értékű utalványt kaptak
Az általános iskola diákjai is részt 

vettek az Univer 24 úszóversenyen, 
amit a Kecskeméti Fürdőben tartot-
tak. Az intézmény diákjai a kis iskolák 
között a harmadik helyezést érték 
el. Az elmúlt havi számunkban már 
írtunk arról, hogy a tanulók teljesít-
ményükért, ötvenezer forint értékű 
jutalomban részesültek. 

Március 10-én Avramucz Attila a 
vállalati kapcsolatok igazgatója szemé-
lyesen adta át a vásárlási utalványt 
Boros Kornél testnevelő tanárnak, ter-
mészetesen a diákok jelenlétében. Az 
igazgató a következőt mondta az átadás 
alkalmával. Kedves Csapatkapitány! 
Az Univer Product Zrt. és Univer 24 
rendezői nevében szívből gratulálok 
a nyárlőrinci Buzás János Általános 
Iskola kis iskolák közötti harmadik 
helyezéshez. Az Univer 24 iskola 
alapítvány támogatási programja 

értelmében örömmel ajánljuk fel az 
50.000 forint értékű sportszervásár-

lási támogatást az iskolához köthető 
közhasznú alapítvány számára.
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A vörös borok magasabb minőséget képviseltek
A Szentkirály-Lakitelek hegyköz-

ség, melyhez hozzátartozik Nyárlőrinc, 
Tiszaalpár, Kocsér és Tiszajenő is min-
den évben más településen rendezi meg 
hagyományos borversenyét. Örvendetes 
dolog, hogy egyre több termelő méret-
teti meg borát a szakértő zsűrivel. Ez-
úttal Tiszaalpár, pontosabban a Tiszatáj 
vendéglő adott helyett a borbírálatnak.

Hagyomány, és egyedinek is mond-
ható, hogy a hegyközség borversenyén 
minden kóstolás után szakember mondja 
el véleményét a mintáról. Ezúttal Kisari 
István a Duna Borrégió Szőlészek és 
Borászok Egyesület titkára, Dabasi 
Gábor a Mathiász János Borrend nagy-
mestere és Kővágó Róbert a Szőlészeti 
és Borászati Kutató Intézet borász mun-
katársa értékelték szóban is a borokat, 
míg a többi ítész pontjaival minősítette 
a mintákat. A termelők is megkóstolhat-
ták a mintákat, többen éltek is ezzel a 
lehetőséggel. Kisari István összegezte 
a versenyt és a következőképpen ér-
tékelte a mintákat. – Nagyon érdekes, 
különleges borverseny volt, színes fel-
hozatallal. Fehér bor valamivel több 
volt, mint rosé és vörös, ugyanakkor 
azt kell mondanom, hogy a vörös borok 
egységesebbek, érettebbek voltak, ma-
gasabb minőséget képviseltek. A fehér 
boroknál az általános hibák kicsit kijöt-
tek. Itt elsősorban a szüreti időpont, és 
a kénezés helyes megválasztására gon-
dolok elsősorban. Mivel a hőmérséklet 
is megváltozott Magyarországon, ehhez 
a szőlőtermelőknek is alkalmazkodni 
kell. Máskor kell a szüreti időponto-
kat megválasztani. Azt azonban hozzá 
kell tennem, hogy évről évre magasabb 
minőségű borok jelennek meg ezen a 
borversenyen. Bizonyos hibák azonban 
visszatérőek. Mi azon dolgozunk, hogy 
ezekre a hiányosságokra felhívjuk a fi-
gyelmet, hogy az összkép az elkövetke-
zendő időben még teljesebb lehessen. 
Nehéz év volt a 2015-ös. Kistermelői 
szinten az illatos borokat ideálisan 
feldolgozni nem volt könnyű feladat. 
Ugyanakkor nem egy esetben nagyon 
szép illatos borokat is kóstoltunk. A rosé 
véleményem szerint nem igazán kister-
melői kategória, bár volt néhány figye-
lemre méltó minta. Az ehhez szükséges 
technológiai háttér sajnos nem áll a 
gazdák rendelkezésére. Kicsit laposab-

bak voltak ezek a borok, mint a magyar-
országi átlag, de nem voltak hibásak. A 
Duna Borrégió fő fajtája vörös boroknál 
a kékfrankos. Ez itt is megmutatkozott, 
a legegységesebb tétel ez a fajta volt. 
Kóstoltunk egy-két cabernet is, ami jól 
mutatta a minőséget. Úgy gondolom, 
hogy ennek a területnek hatalmas le-
hetőségei vannak. Remélem, hogy ez a 
fejlődés folytatódni fog, mert egy folya-
matos minőségi javulást egyértelműen 
lehet érzékelni.

Z. Kovács József a termelők nevé-
ben szólt hozzá, és fogalmazta meg vé-
leményét. Erősnek éreztem azt, hogy a 
szöveges bírálatban kicsit elmarasztal-
tak bennünket a technológia miatt. Úgy 
éreztem, mint ha olyan nagyüzemből 
érkeztek volna a bírálók, ahol minden 
a rendelkezésükre áll. Hangsúlyozni 
szeretném, hogy tanulunk abból, amit a 
szakemberek mondanak, de úgy érzem, 
hogy minden évben magasabbra tették 
a mércét. Mi legtöbben, de mondha-
tom azt is, hogy valamennyien, a ha-
gyományos borkészítést alkalmazzuk, 
ahol nincsenek meg a technológia fel-
tételek. Nem tudunk például reduktív 
eljárásokat alkalmazni, mert nincs meg 
hozzá a felszerelésünk. Természetesen 
megpróbáljuk a legjobbat kihozni az 
alapanyagból, de nem mindig sikerül. 
Az időjárási tényezők sokat játszanak 
közre abban, hogy milyen lesz a szőlő 
minősége, és abból milyen bort lehet 
készíteni. Egy száraz, vagy egy nedves 
év nagyon befolyásolja a minőséget. 

Száraz évjárat esetén jobb borokat tu-
dunk előállítani, míg egy nedves idő-
járási viszonyok után, mint amilyen 
a 2014-es év volt, akár mit csináltunk 
nem tudtunk megfelelő minőséget pro-
dukálni. Így azoknak az elvárásoknak 
sem tudtunk eleget tenni, amit esetleg 
elvártak volna tőlünk. Természetesen 
minden borversenyből lehet tanulni, és 
ezért is megyek el mindegyikre. A kri-
tikát nem azért fogalmaztam meg, mert 
nem örülök a bírálatnak. Igen is örülök, 
mert abból lehet tanulni. Amennyiben 
felhívják a figyelmemet, hogy mire 
ügyeljek, akkor megjegyzem, és meg-
próbálom betartani. Az, hogy mennyire 
tudom betartani, a lehetőségeimtől függ. 
Az eredményeim is azt igazolják, hogy 
minden évben sikerült egy kicsivel elő-
rébb lépni. Amikor egy nemzetközi bor-
versenyen egy aranyérmes boromat be 
tudtam mutatni, úgy gondolom, hogy az 
már jelent valamit. Persze ez egy hosz-
szú folyamatnak az eredménye. Ettől 
függetlenül elégedett vagyok a mostani 
versennyel, és a tapasztalatokat be fo-
gom építeni a következő években.

A zsűri a legjobb fehér bort, mely 
Revuczky Béla szentkirályi terme-
lő 2015-ös szürkebarátja, és a legjobb 
vörösbort, mely Lólé István tiszaalpári 
gazda 2014-es cabernet saugvignonja 
volt, serleggel jutalmazta. A többi ter-
melő oklevelet kapott. A verseny után a 
gazdák megkérdezhették külön-külön is 
a szakemberek véleményét, akik jó ta-
nácsokkal látták el őket.
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Nyárlőrinci Óvodai Tagintézmé-
nyünk Nyuszi csoportja a lakiteleki 
óvoda meghívására részt vett március 
21-én a Tőserdőben megrendezett Víz 
világnapja rendezvényen.

Immár hatodik alkalommal kap-
tunk meghívást erre a találkozóra, me-
lyet minden második évben a lakiteleki 
óvó nénik szerveznek a TÁMOP 3.1.4. 
Kompetencia alapú óvodai nevelés 
projektzáró eseményeként. Nyuszi 
csoportos óvodásaink nagy lelkesedés-
sel kezdték el a készülődést. A talál-
kozóra minden óvodai csoportnak egy 
nagyméretű hajót kellett elkészíteni. 
Először megtanultuk a hajó-hajtogatás 
egyes lépéseit vékonyabb, könnyebben 
kezelhető papírral, majd következhe-

tett az „óriás tengerjáró” elkészítése. 
Természetesen a hajókat időjárásálló 
festékkel is óvni kell a környezet ár-
talmaitól, így festékkel még vonzóbbá 
tettük a járművünket. Minden kisgye-
rek megrajzolta saját önarcképét is. 
Ezekből a képekből azonban nem min-
denki számára volt egyértelmű, hogy 
kit ábrázol, ezért egy ügyes óvodás 
- Czigler Petra - mindenkinek ráírta a 
nevét. Az utasokat közösen helyeztük 
el a hajóban. Még Szandra néninek, Er-
zsike néninek és Zsóka néninek is jutott 
hely. Árbóc és zászló nélkül azonban a 
hajó mit sem ér, ezért a csoportunkat 
jelképező nyuszis zászlót is felhúztuk 
jelképesen. Egy kicsit félve indultunk 
el, mert az utóbbi hetek esőzései mi-
att a Szikrai Holt-Tisza vízszintje igen 
megemelkedett és a part talaja sárossá 
vált. Erre felkészülve a gyerekek meg-
felelő öltözékben, gumicsizmában in-
dultak útnak.

A rendezvényt Sütő Lászlóné óvo-
davezető nyitotta meg, majd a szerve-
zők mutatták be azokat az állomásokat, 
ahol különböző játékos feladatokat kel-
lett a gyerekeknek megoldani. Az állo-
másokon az óvoda „régi”, már nyugdí-
jas óvó nénik kalauzolták a gyerekeket. 
Sok érdekes próbát kellett kiállni a 
csoportoknak. Nyuszisaink a lakiteleki 
Margaréta csoporttal versenyzett: a 
mocsáron keresztül kinek sikerül több 
vizet összegyűjteni a vödrébe. Minden 
csapattagunk nagy erőbedobással küz-

dött, de ez sajnos nem volt elég a győ-
zelemre, csak egy hajszállal maradtunk 
el a győztes csapat mögött.

Vízzel kapcsolatos dalokat is kellett 
énekelni az egyik állomáson, máshol 
több kép közül a kakukk-tojást, az oda 
nem illő dolgot kellett megtalálni. Volt, 
ahol barchoba játékkal vízi élőlényt 
kellett kitalálni, majd a következő 
próbában egy elrejtett tekercset kellett 
megkeresni a megadott utasítás szerint. 
Ez a tekercs egy óriás-puzzle darabja 
volt, aminek meg kellett keresni a he-
lyét. Minden megmérettetés után víz-
cseppeket kaptunk jutalomként.

Mint minden kirándulás után ez-
úttal is elfáradtunk - talán ez a csípős 
szélnek is volt köszönhető- senkit sem 
kellett álomba ringatni a délutáni pihe-
nőn.

Következő, ilyen nagyszabású ren-
dezvényt a mi óvodánk szervezi a Föld 
világnapja alkalmából áprilisban. 

S. Kovácsné Rédei Erzsébet

Folytatódik!
Kedves Szülők és Gyerekek!
Közeleg a játék vége! Most a 13. és 

14. darabot találjátok az újságban. 
Még egy kis türelem, még egy kis 

kitartás, és meg lesz az utolsó is. Aki jól 
gyűjtötte a puzzle darabokat, annak köny-
nyű lesz a megfejtés.

Az óvoda nevelőtestülete

Víz világnapja a Tőserdőben
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Iskolai pályaválasztási előadás
Az elmúlt évhez hasonlóan idén is 

folytatódik az iskolások továbbtanulá-
sát, pályaválasztását elősegítő előadások 
sorozata az IKSZT-ben. Ezúttal Bársony 
István, pályaorientációs tanácsadó tar-
totta egy bemutatót a könyvtárban, aki 
a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara munkatársa.

Az általános iskola 7. osztályos ta-
nulói az előadás keretében megismer-
kedhettek az új középiskolai rendszer-
rel, az újfajta iskolatípusokkal. Előtérbe 
került, hogy melyik típus kinek a legal-
kalmasabb. Ezt követően az előadó be-
mutatta a különféle ösztöndíj rendsze-
reket, valamint az országos és térségi 
hiányszakmákat, illetve a bennük rejlő 
lehetőségeket

Hajagos Csaba kutatása málenkij robot ügyben

A sok anekdota után biztosan állít-
hatjuk, hogy Kecskeméten a régi váro-
si Téglagyár területén is több száz civil 
foglyot gyűjtöttek össze a szovjetek 
1944 decemberétől. A források feltá-
rása alapján beazonosításra került a 
leginkább gyűjtőhelyként alkalmazott 
városi épület, amely a mai Rendőrfalu 
peremterületén korábban elhelyezke-
dett téglagyár területe és épületei vol-
tak, ahol korábban a zsidó gyűjtőtábor 
is működött. Az építmény megőrizte 
„gyűjtő” funkcióját, a szovjet csapatok 
által letartóztatott egyéneket legelőször 
itt vehették nyilvántartásba.

A későbbiekben internálótáborként 
működő létesítményben uralkodó álla-
potokat, illetve az elhurcolt civil lakos-
ság számát illetően rövidesen konkrét 
adatokkal fog rendelkezni a város.  A 
Kecskemétről, a Vörös Hadsereg által 
elhurcolt személyek számának megál-
lapítására a Szövetséges Ellenőrző Bi-
zottság 1945. március 18-án megjelent 
26. sz. rendelete nyújt igazán jó lehető-

séget, hiszen a rendelet előírta az elöl-
járóságok számára a szovjet katonaság 
által elszállított magyar állampolgárok 
összeírását. Az eredményesebb eljárás 
érdekében a Nemzeti Bizottságok a 
névjegyzékek összeállításakor a hoz-
zátartozók részére úgynevezett nem-
zethűségi igazolásokat adtak ki.

Az 1945. évben kitöltött adatlapok 
tanúsága szerint – egészen pontosan 
– 2790 fő kecskeméti illetőségű, eltűnt 
személyt vettek nyilvántartásba a kecs-
keméti városi orosz parancsnokságon. 
A rendelet megszületésének idejében 
Kecskemét lakossága újra megközelí-
tette a 62 542 főt (1944 decemberében 
29 073 fő volt), amelynek 4,4 %-a ek-
kor beazonosíthatatlan helyen tartóz-
kodott. A nyilvántartó lapok vizsgálata 
lehetőséget adott annak meghatározá-
sára, hogy a 2790 főből mekkora szá-
mot tett ki a civil foglyok aránya. A 
kutatás jelenlegi állása szerint megkö-
zelítőleg 400 fő kecskeméti illetőségű 
egyént zártak leplombázott vagonokba 
és vittek el a Szovjetunióba „malenkij 
rabota” (мальенький робот) -ra. Az or-
szágos statisztikák alapján az elhurcol-
tak közel 40-45%-a nem tért haza, így 
a számítások alapján megközelítőleg 
150 fő civil kecskeméti személy veszt-
hette életét a Szovjetunió területén. A 
gyűjtőtábor felszámolásáról (1946. 
március) és a helyszín (téglagyár) 
helyreállítására vonatkozó irat (MNL 

BKML) igazolja az épületegyüttes fen-
ti célokra történő használatát. 

Polgármester Úr!
Kecskeméti rendőrkapitányság a 

városi téglagyárat kiürítette és visz-
szaadta rendeltetésének. A téglagyárat 
jegyzőkönyvileg vettük át és az ott ke-
letkezett károkról külön jelentést fogok 
beterjeszteni, a jegyzőkönyvvel együtt, 
- melyeknek megtérítését kérni fogjuk 
a belügyi kormányzattól.

Tisztelettel kérem azonnal elren-
delni a kerítésbe beépített téglák ren-
dezését, a nyerstéglák összehordását a 
további pusztulások elkerülése végett, 
valamint a tábor lakói által tönkretett 
munkáslakások helyreállítását. A ké-
relmezett munkák elvégzése csak a 
legszükségesebb munkákat foglalja 
magában és előreláthatólag azok 3 hét 
alatt befejezést fognak nyerni.

Egyben jelentem, hogy Lévai Sán-
dor téglagyári felügyelő és Kerekes 
László téglagyári kiadó a helyreállítá-
si munkálatokban részt vesznek, így 
részükre az eddig folyósított félhavi 
illetményüket egész havi illetményre 
kérem felemeltetni 1946. évi március 
hó 15. napjától.

Kecskemét, 1946. évi március hó 
26. napján.

Kecskemét thj. Város Téglagyára
th. főmérnök, téglagyár vezetője.

/Damó László/
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Közlemény
ÓVODAI BEÍRATÁS

A Szivárvány Óvoda és Bölcső-
de Nyárlőrinci Tagintézményébe a 
2016/2017. nevelési évre történő 
beiratkozás idejéről, az óvodai jog-
viszony létesítésével összefüggő el-
járásról

A Tisza-menti Köznevelési és 
Gyermekjóléti Társulás, mint a Szi-
várvány Közös Igazgatású Óvoda 
és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Böl-
csőde, és Óvoda Intézmény  (6065 
Lakitelek, Kiss János u. 1/a) fenntar-
tója, „A nevelési-oktatási intézmé-
nyek működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról" szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
20.§ (1) bekezdése alapján, az alábbi 
közleményt teszi közzé:

Értesítjük az érintett szülőket, 
hogy a Szivárvány Óvoda és Bölcső-
de Nyárlőrinci Tagintézményébe a 
2016/2017. nevelési évre - a nagyobb 
létszámú gyermekek egy időszakon 
belüli óvodai felvételének időpont-
ja - történő óvodai beiratkozásra az 
alábbi időpontokban kerül sor:

2016. április 25-26. (hétfő-kedd)
8.00 órától 17.00 óráig

 
A gyermek óvodai beíratásához szük-
séges közokiratok, dokumentumok:

- a gyermek személyazonosításá-
ra alkalmas, a gyermek nevére kiállí-
tott személyi azonosítót és lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány (lakcím-
kártya),

- a szülő személyi azonosító- és 
lakcímét igazoló hatósági igazolvány 
(személyi igazolvány, lakcímkártya)

- a gyermek TAJ kártyája,
- a gyermek anyakönyvi kivona-

ta,
- a kitöltött Jelentkezési lap
- amennyiben gyermekük szakér-

tői véleménnyel rendelkezik a sajá-
tos nevelési igényről, az erről szóló 
szakvélemény,

- amennyiben gyermekük szakér-

tői véleménnyel rendelkezik a beil-
leszkedési, tanulási, magatartási za-
var megállapításáról, az erről szóló 
szakvélemény.

A már óvodába járó gyermeket 
nem kell beíratni!

Óvodába történő beíratásra köte-
les gyermek, illetve óvodába felve-
hető gyermek:

- kötelező az óvodába beíratni 
azokat a gyermekeket, akik 2016. 
augusztus 31-ig betöltik a 3. életévü-
ket. 

Az óvoda felveheti azt a gyer-
meket is, aki a harmadik életévét a 
felvételétől számított fél éven belül 
betölti, feltéve, hogy minden, a tele-
pülésen lakóhellyel, ennek hiányá-
ban tartózkodási hellyel rendelkező 
hároméves és annál idősebb gyer-
mek óvodai felvételi kérelme telje-
síthető.

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 
Nyárlőrinci Tagintézményének fel-
vételi körzete:

Nyárlőrinc község közigazgatási 
területe.

Az illetékességi és működési kö-
rön kívüli településekről, szabad ka-
pacitás esetén vehető fel gyermek a 
köznevelési intézménybe.

Az óvodáztatási kötelezettség 
nem teljesítése esetén alkalmazható 
jogkövetkezmények:

A Nemzeti köznevelésről szóló 
2011.évi CXC. törvény 8.§ (2) be-
kezdése alapján

A gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a 
harmadik életévét betölti, a nevelé-
si év kezdő napjától legalább napi 
négy órában óvodai foglalkozáson 
vesz részt. 

 A 2016/2017-es nevelési évben a 
2013. augusztus 31-ig született gyer-
mekek számára kötelező az óvodai 
beiratkozás.

Az a szülő vagy törvényes képvi-

selő
- aki a szülői felügyelete vagy 

gyámsága alatt álló gyermeket kellő 
időben az óvodába nem íratja be,

- akinek a szülői felügyelete vagy 
gyámsága alatt álló gyermeke ugyan-
abban az óvodai nevelési évben az 
iskolai életmódra felkészítő foglal-
kozásokról igazolatlanul a jogsza-
bályban meghatározott mértékűnél 
többet mulaszt, szabálysértést követ 
el és 5000.-Ft-tól 150.000.-Ft-ig ter-
jedő pénzbírsággal sújtható.

Az integráltan nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai 
felvétele. 

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 
Nyárlőrinci Tagintézményébe fel-
vehető integráltan nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek felvéte-
lénél a nevelési intézmény, alapító 
okiratában foglaltak az irányadóak. 
Az alapító okirat tartalmazza, hogy 
az óvoda melyik sajátos nevelési 
igényű gyermek ellátására jogosult.

Az óvodai felvétel tárgyában 
meghozott döntés közlésének határ-
napja, a jogorvoslati eljárás szabá-
lyai:

Az óvoda vezetője
az óvodai felvételi, átvételi
a kérelem elutasítására vonatkozó 

döntését határozati formában közli a 
szülővel.

Az óvodai felvétel tárgyában 
meghozott döntés közlésének határ-
napja 2016.május 26-a.

A felvételi kérelem elutasítása 
esetén hozott határozat ellen a szü-
lő a jegyzőnek címzett, de az óvoda 
vezetőjének átadott, írásba foglalt 
jogorvoslati kérelmet nyújthat be. 
A jegyző a jogorvoslati kérelmet 
elbírálja és megteszi a szükséges 
intézkedést. A jogorvoslati kérelem 
benyújtásának határideje: a felvételi 
kérelem elutasításáról szóló határo-
zat közlését követő 15 napon belül.
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Négy mérkőzésből négy pont a mérleg

A 2015-2016-os labdarúgó bajnoki 
forduló tavaszi első mérkőzése február 
utolsó hétvégéjén kezdődött. Szeren-
csére a tél nem volt olyan hideg, és hó is 
csak ritkán esett, így el lehetett kezdeni, 
illetve folytatni lehetett a bajnokságot.

A tavaszi forduló első mérkőzésén 
Bugacra látogatott a csapat. A hírek 
szerint a hazaiak több játékost is iga-
zoltak, amire azért volt szükségük, ne 
hogy kiessenek ebből az osztályból. Az 
őszi mérkőzéseken ugyanis mindössze 
tíz pontot gyűjtöttek, és a tizennegye-
dik helyen álltak. Ezzel szemben a mi 
csapatunk huszonnyolc pontot gyűjtve, 
a tabella hetedik helyét foglalta el. Egy-
szerűnek és egyértelműnek tűnhetett, 
hogy könnyű mérkőzésre van kilátás. 
Könnyelműen azonban nem lehet ítélni. 
Talán éppen a könnyelműség, vagy az 
ellenfél tenni akarása akadályozta azt 
meg, hogy a csapat begyűjtse a három 
pontot. Az első találatot is a bugaciak 
jegyezték, az első félidő végén. Félő 
volt, hogy ha a második játékrész ele-
jén nem szerez gólt csapatunk, akkor 
pontot, pontokat hullajthatunk, a sze-
rény képességekkel rendelkező bugaci-
ak otthonában. Szerencsére a második 
félidő elején Bali Gábor révén sikerült 
egyenlíteni. Sajnálatos módon azonban 
ennél többre nem futotta a teljesítmény-
ből pedig szinte mindenki biztos volt 
abban, hogy a három pontot el lehet 
hozni a bugaciaktól. Nem így történt, és 

ez figyelmeztetés is a következő mér-
kőzésekre. Bugac-Nyárlőrinc1-1 (1-0). 
Ifjúsági eredmény: 0-5

A következő mérkőzést hazai pályán 
játszották a fiúk, a bajnokságot vezető 
Városföld ellen. Azt mindenki tudja, 
hogy ebben az osztályban két csapat ki-
emelkedik a többiek közül. Az egyik a 
Városföld, a másik a Lajosmizse. Mind 
a két gárdának nagyon jó játékosai van-
nak és a csapatként is remekül szere-
pelnek. Minden valószínűség szerint 
közülük kerül majd ki a végső győztes 
is. Azzal sokan tisztában vannak, hogy 
a Városföldet legyőzni nagyon nehéz, 
még hazai pályán is, de nem lehetetlen. 
A megfelelő felkészülés, a kulcsjátéko-
sok őrzése, fogása sokat jelent. A város-
földiek évek óta szinte azonos összeál-
lításban játszanak, csak néhány változás 
történt. Ezzel szemben nálunk több fia-
tal is a csapatba került, hogy bizonyítsa 
tehetségét. Nincs is ezzel semmi prob-
léma, sőt örülni lehet annak, hogy van-
nak olyan játékosok, akik már a felnőtt 
keret tagjai lehetnek. Az első félidőben 
nem esett gól egyik fél részéről sem. A 
második játékrészben Madari Zsolt ré-
vén a vezetést is megszereztük. Ez kellő 
nyugalmat adott a társaságnak, de még 
fél óra volt hátra a találkozóból. Min-
den bizonnyal a városföldiek azért sze-
repelnek olyan jól a bajnokságban, mert 
sok mindenre tudnak reagálni. Ezúttal 
is mindössze kilenc percet kellett várni 

arra, hogy szépítsenek. És ami a legfá-
jóbb, hogy hat perccel később újabb ta-
lálatot értek el. Igaz, még ekkor is volt 
hátra negyedóra, de a városföldiek ruti-
nosak, és nem engedték ki a mérkőzést 
a kezükből. Nyárlőrinc-Városföld 1-2. 
(0-0). Ifjúsági eredmény: 1-2

A tiszaalpáriakkal való mérkőzések 
mindig érdekesek, és különlegesek. Soha 
nem lehet azt tudni, hogy melyik csapat 
szerez pontot, pontokat. Ez a találkozó 
is három esélyes volt. A mérkőzésnek 
volt egy különlegessége is, még pedig 
az, hogy Hajagos Csaba a tiszaalpári, 
Magyar Imre pedig a nyárlőrinci csa-
patban véd. Ugye azt mindenki tudja, 
hogy mind a két játékos a másik tele-
pülésen él és lakik, de így legalább 
mind a ketten játéklehetőséghez jutnak. 
A találkozó nyárlőrinci szempontból a 
lehető legjobban kezdődött. Mohácsi 
Marcell már a negyedik percben beta-
lált Hajagos Csaba hálójába. Úgy tűnt, 
hogy ez majd kihat a későbbi játékra is, 
és újabb gólok fognak következni, de 
nem így történt. A második félidőben 
már a fáradság jelei látszottak mind a 
két csapaton, pedig azt sem lehet mon-
dani, hogy nagyon nagy iram lett volna. 
Végül is az eredmény a lényeges és nem 
más. A három pontot pedig elhozták a 
fiúk, és egy fontos mérkőzést nyertek 
meg. Tiszaalpár-Nyárlőrinc 0-1 (0-1). 
Ifjúsági eredmény: 1-3

A 19. fordulóban azonos pontszám-
mal, 31-el álltunk a Kiskunfélegyházi 
HTK II. csapatával. Ez azt is jelentet-
te, hogy amelyik csapat nyer, az három 
ponttal elhúz a másiktól. Sajnálatos mó-
don ez hazai pályán éppen az ellenfélnek 
sikerült. Már az első félidőben Szabó 
Tamás révén gólt szereztek a vendégek. 
A kiskunfélegyházi játékos stabil tagja 
a megyei I. osztályú keretnek, ezúttal 
azonban, minden bizonnyal taktikai 
okok miatt, a második csapatban ját-
szott. A második játékrészben akadtak 
jó elgondolások, de a kapuba nem si-
került betalálni. A 85. percben ismét a 
vendégeknek sikerült gólt szerezni, ami 
megpecsételte a végső eredmény sorsát. 
Ezen a találkozón a jó erőket képviselő 
kiskunfélgyháziak szerezték meg a há-
rom pontot. Nyárlőrinc-Kiskunfélegy-
házi HTK II 0-2 (0-1).
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Akció a Szabó Síremléknél!
A 2016. április 15. napjáig megrendelt síremlékekre

5-10% kedvezményt adunk.

Új síremlékek készítése mellett vállaljuk régiek felújítását, tisztítását,
belsőépítészeti- és épületmunkák kivitelezését.

Termékeinket megtekintheti a
www.szabosiremlek.hu weboldalon 
illetve személyesen a
Kiskunfélegyháza, Szegedi út 59. 
szám alatti telephelyen.

Keressen fel, kérjen 
ngyenes árajánlatot!

Szabó Attila kőfaragó  +3670/3-113-153

Nagyböjti lelkigyakorlat
Húsvét szent ünnepéhez köze-

ledvén, az elmúlt évtizedek szokása 
szerint idén is megrendezésre került 
a nagyböjti lelkigyakorlat települé-
sünkön, amelyet a kiskunfélegyházi 
Ótemplom káplánja, Ivanics Zoltán 
atya tartott.

Szentbeszédének fő témája az ir-
galmasság volt. Az első napon arról 
elmélkedett, tulajdonképpen mit is je-
lent és hogyan is nyilvánul meg Isten 
irgalma az életünkben. A második na-
pon a 136. zsoltárt hallgathattuk meg, 
mely Isten dicséretéről, valamint arról 
szól, hogy történhet bármi az életünk-
ben, vagy akár a világban, de abban 
biztosak lehetünk, hogy az Úr irántunk 
való irgalma örökké tart. Kiemelte to-
vábbá Szent János apostol szavait is, 
aki ekképpen jellemzi Urunkat: „Isten 
a szeretet”. A harmadik napi elmélke-
dés Lisiux-i Szent Teréz jelmondatával 
kezdődött, aki e szerint a hitvallás sze-
rint élte le egész életét: „Szeretetből”. 
Ezután arról tanított az atya, hogy az 
irgalmasság minden ember életének a 
hivatása kellene, hogy legyen. Hang-

súlyozta, Isten örül, ha megbocsáthat 
nekünk és irgalmas lehet hozzánk, 
majd szemléltette a tékozló fiú és a 
megbocsátó úr és gonosz szolgája pél-
dabeszédének történetét, akinek ura el-
engedte az adósságát, ő azonban nem 
volt hajlandó elengedni a neki tartozó 
szolgatársáét. Felhívta a figyelmünket 
arra is, hogy nekünk is irgalmasnak 
és megbocsátónak kell lennünk em-
bertársainkkal szemben, hiszen nem 
szabad elfelejtenünk, hogy nekünk is 
irgalmaztak, és irgalmaznak minden 
egyes napon, szeretetből! 

Záró gondolatként pedig figyelmez-
tetett minket arra is: Ha megbocsátunk 
egymásnak, azzal nem csak mások-
nak, hanem első sorban önmagunkban 
teszünk jót, hiszen ha nem tesszük 
meg, az által a mi szívünk mérgeződik 
meg a harag által, a megbocsátás által 
viszont egyre inkább közel kerülünk 
Istenhez!

Ezekkel a gondolatokkal kívánunk 
áldott, kegyelemteljes húsvéti ünnepe-
ket az egyházközség nevében minden 
olvasónak!

Már a neve is beszédes a 2016. március 
22-én, kedden megtartott eseménynek. 
Ezen a napon minden kíváncsi leendő 
óvodást és szüleit meghívtunk, hogy 
kukucskáljanak be az óvodába!

Nézzenek szét a csoportokban, az 
udvaron, ismerkedjenek meg az óvó 
nénikkel, dajka nénikkel!

Nagy örömünkre sokan éltek a 
lehetőséggel. A kezdeti megszeppenés 
után hamar megbarátkoztak az apróságok 
az ovival. Érdekelte őket a sok játék, 
megörültek az ismerős arcoknak, az 
ovisok közt megtalált nagytestvérnek, 
unokatestvérnek, barátnak, ismerősnek. 
Osztatlan sikert aratott a gyermekek 
méretéhez igazított mosdó, hiszen ilyen-
nel ritkán találkozhatunk az otthonokban. 

A kicsik jöttek, láttak és levettek min-
ket is a lábunkról! Boldogan figyeltük 
a mosolygós, tüneményes apróságokat, 
azzal a megnyugtató tudattal, hogy 
hamarosan újra találkozunk: április 25-
26-án az óvodai beiratkozáskor ismét 
látjuk egymást, majd a nyári hónapokban 
ismerkedős-beszoktatós délelőttökön már 
együtt játszhatunk új óvodásainkkal.   

Almási Barbara

„Kukucska-nap”
az óvodában
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Anyakönyvi hírek
Aki házasságot kötöttek: Gombai Nikolett és Vereczki 
József Krisztián.
Akit nagyon vártunk: Hári László (anyja neve: Szabó 
Márta)
Akit elveszítettünk: Baksa Lászlóné Horváth Mária 
(1929).

nyárlŐrinci HÍRMONDÓ
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának közéleti lapja

Megjelenik minden hónapban

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 zuhanyzóka-
bin tálcával, 5 mm-es pettyes üveg, 2 db szobaredőny, két éves két 
részes eladó. Érdeklődni: Balogh Illés Nyárlőrinc, Ifjúság u. 11.

Aprók

ViccEK
Kiszálnak az ellenőrök a tanyára, hogy megnézzék folyik-e ille-
gális pálinkafőzés. Az öreg gazda mondja nekik, hogy bárhova 
bemehetnek, csak a gépszín háta mögötti mezőn lévő fészerhez 
ne menjenek. Előhúzza a pénzügyőr a szolgálati igazolványát.
- Látja ezt az igazolványt bátyám! Én ezzel minden mezőgaz-
dasági létesítmény, akármelyik részlegébe bemehetek, úgy hogy 
nem maga fogja megmondani nekem, hogy mit csináljak.
- Rendben van, maga tudja.
A pénzügyőr átlép a kerítésen, és eltűnik, majd kisvártatva üvöl-
tözve rohan visszafelé, mögötte a tenyészbika.
Az öreg azonnal eldobja a kezéből a vödröt, rohan a kerítéshez 
és teli torokból kiáltja neki- AZ IGAZOLVÁNYT! MUTASSA 
NEKI AZ IGAZOLVÁNYT!!!

Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton a 
szertartások 18:30 órakor kezdődnek.

Nagycsütörtökön a lábmosás szertartása és az eukarisztia 
ünneplése után 20 órától 24 óráig virrasztás lesz a templomban, 
óránként váltva egymást a szentolvasó társulat, az ifjúság, a 
Mária Légió, a kórus, a vándorevangélium csoport majd az egy-
háztanács vezeti a szentségimádást, elmélkedést, éneklést.

Nagypénteken este a keresztút, majd a Passió éneklése 
és a szentkereszt felmagasztalása után a szentáldozás zárja a 
szertartást.

A nagyszombati liturgia keretében lesz tűzszentelés - fény 
ünnep, felnőtt keresztelés majd feltámadási körmenet.

Húsvét vasárnap délelőtt 8 és 10 órakor lesznek szentmisék. 
.A 10 órai szentmise után az udvaron tojáskeresés lesz a gyer-
mekek számára!

Húsvéthétfőn csak 10 órakor lesz szentmise.
Ne feledjék a kedves hívek, hogy a tavaszi óraátállítás 

időpontja március utolsó hétvégéjére, vagyis Húsvétra esik ebben 
az esztendőben! 2016. március 27-én hajnali 2 óráról 3-ra kell 
állítani az órákat. A nyári időszámítás kezdetétől a hétköznapi 
(csütörtök, péntek) szentmisék 18 órakor kezdődnek.

Nagyheti
szertartások rendje


