
Színes, programok a falukarácsonyon

A hagyományos falukarácsonyt 
ezúttal is a tornacsarnokban rendezte 
meg az önkormányzat. Az nem is 
lehetett kétséges, hogy teltház lesz 
ezúttal is. 

Meleg tea és forralt bor, valamint 
mákos és diós bejgli várta az ajtón 
belépőket. Az is a hagyományok-
hoz tartozik, hogy a falukarácsonyon 
Ágoston atya gyújtja meg a gyertyát. 
Így volt ez most is. Hosszasan sorolta, 

milyen jelentősége van a gyertyák-
nak és kikért gyújtja meg. A jelenlé-
vőket Pénzváltó István polgármes-
ter köszöntötte. Beszédéből idézünk. 
Életünkben van néhány olyan pillanat, 
amire különös gondossággal és hos-
szasan készülünk. Ezek közé tarto-
zik a karácsony. A keresztény világ-
ban húsvét után a másik nagy ünnep. 
Assisi Szent Ferenc szerint karácsony 
az ünnepek ünnepe. A készülődés, az 

első adventi gyertya meggyújtásával 
kezdődik, és általában vízkeresztig 
tart. Ha száz évig élünk, akkor a 
karácsonyt megérjük gyermekként, 
felnőtten, szülőként, nagyszülőként, 
családban, magányosan, gazdagon, 
szerényen, örömben, bánatban, egész-
ségben, betegesen, hitben, vagy a nél-
kül. Kinek-kinek mit hoz a sors adott 
évben ilyen tájt.

Folytatás a 6. oldalon.
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Békés, boldog karácsonyi
ünnepeket kívánunk
minden kedves olvasónknak!
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Szociális tűzifa rászorulóknak

A képviselő-testület tagjai az 
előterjesztést megkapták. Az önko-
rmányzat szociális célú tüzelőanyag 
vásárlására pályázatot nyújtott be és 
138 m3 kemény tűzifában részesült. A 
támogatás feltételeit az önkormányzat-
nak rendeletben kell meghatároznia. 
A rendelet célja, hogy a településen 
élő szociálisan rászorulók részére 
segítséget nyújtson lakásuk fával 
történő téli fűtéséhez. A rendeletben 
szabályozva van, hogy ki és milyen 
feltételekkel kaphat szociális célú 
tűzifát. A kérelmek beadási határideje 
2018. január 31. A támogatás mértéke 
háztartásonként 2 m3. A támogatás 
odaítéléséről az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság dönt. Pénzváltó 
István polgármesternek az volt a 
véleménye, hogy a január vége késői 
határidő, és két alkalommal kellene 
elbírálni a kérelmeket. A benyújtá-
si határidő 2018. január 15. legyen. 
Túri István hozzátette, hogy az elmúlt 
évben a katolikus egyház is segített 
tűzifával a rászorulóknak, de ebben 
az évben erre nem lesz lehetőség. 
Tavaly is több család fordult az egy-
házhoz segítségért már az ünnepek 
előtt. Amennyiben rászorulnak, és a 
feltételeknek megfelelnek, azt kérte, 
hogy az egészségügyi bizottság vegye 
figyelembe az elbírálásnál azokat, 
akik a tavalyi évben az egyháztól 
kaptak támogatást. A határidő január 
15-re történő módosítását a képviselők 
támogatták.

Rendelet a lakáscélú igények 
támogatásáról

Jogszabályi változás miatt kel-
lett módosítani a rendeletet. Egyrészt 
az Ötv. az Mötv. hatálybalépését 
követően hatályon kívül helyezésére 
került. Másrészt Kormány rendelet 
biztosított jogkört a képviselő-testület 
számára a lakáscélú igények helyi 
támogatásának rendjének szabály-
ozására. Az Alkotmánybíróság azon-
ban határozatával hatályon kívül hely-
ezte a rendelet 23. §-át. Tekintettel 

arra, hogy a rendelet bevezető részét 
módosítani nem lehet, új rendeletet 
kellett alkotni. Túri István a pénzü-
gyi bizottság ülésén javaslatot tett a 
támogatás felső határának 1 millió 
forintra történő megemelésére, mely 
javaslatot a bizottság és a képviselő-
testület is elfogadta.

Társulási megállapodás módosítása

A képviselő-testület korábbi 
ülésén döntött, hogy a Duna-Tisza 
közi Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társuláshoz fog csatlakozni, és ennek 
keretén belül történik majd a hul-
ladék elszállítása a községből. Az 
ezzel kapcsolatos társulási megál-
lapodást módosítani kellett miután 
több település is csatlakozni kívánt 
a társuláshoz. A testület elfogadta a 
módosítást.

Döntés a kommunikációs 
tevékenység ellátásáról

Az óvoda felújításával és bölcsőde 
kialakításával kapcsolatos kommu-
nikációs tevékenység ellátására aján-
lattételi felhívást tett közzé az önko-
rmányzat, három ajánlattevő a Majsa 
Lapnyomda Bt., a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat és a Druk-Ker Kft. 
részére. Határidőre két ajánlattevő tette 
meg ajánlatát. A Majsa Lapnyomda 
Bt. bruttó 393.700,- Ft-os míg a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
bruttó 369.062,- Ft-os árajánlatot tett. 
Javasolja a képviselő-testületnek az 
alacsonyabb árajánlatot adó Bács-
Kiskun Megyei Önkormányzat aján-
latának elfogadását.

Megkötik a megállapodást

A támogatói szolgálat, mely 
a speciális iskolába szállította a 
gyermekeket a környékről a nyár 
folyamán megszűnt. A Nyárlőrincről 
bejáró egy gyermeket eddig az önko-
rmányzat szállította be Kecskemétre. 
Tiszakécske önkormányzata felválla-
lta ezt a feladatot oly módon, hogy 
vásárolt egy kisbuszt, mellyel szál-

lítani lehet a gyermekeket Lakitelek, 
Szentkirály, Nyárlőrinc és Tiszakécske 
közigazgatási területéről. Tiszakécske 
külön önálló szakmai egységként 
kívánja működtetni, amelyhez a költ-
ségvetésében biztosítja a személyi és 
tárgyi feltételekhez szükséges pénz-
eszközt. Ahhoz, hogy a normatíva 
igénylést Tiszakécske lebonyolít-
sa, az érintett önkormányzatokkal, 
nevezetesen Lakitelek, Szentkirály 
és Nyárlőrinc települések önko-
rmányzataival a támogató szolgál-
tatás ellátásával kapcsolatban ellátási 
szerződést vagy megállapodást kell 
kötni. A testület javasolta a megál-
lapodás megkötését.

Háromoldalú megállapodás
szükséges

A Maspex Olympos Kft. elkezdte 
a munkálatokat a csapadékvíz és tisz-
tított szennyvíz elvezetésére. Ahhoz, 
hogy a vasút alatti szakaszon átfúrhas-
sanak, szükség van egy háromoldalú 
megállapodásra a Maspex Olympos 
Kft., a MÁV Zrt. és az önkormányzat 
között, miután a MÁV Zrt. a vasút-
nál lévő 47 négyzetméter nagyságú 
területet az önkormányzat részére adja 
át. Ezzel egy időben az önkormányzat 
és a Maspex Olympos Kft. kétoldalú 
megállapodást köt egymással, mely-
ben lefektetik, hogy az Olympos 
Kft. vállal minden nemű anyagi és 
adatszolgáltatási kötelezettséget és 
felelősséget a beruházással kapcsola-
tosan.

Jutalom az elvégzett munkáért

Az ügyrendi bizottság feladatkörébe 
tartozik a polgármester jutalmazása. 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 
törvény rendelkezik a főállású illetve 
társadalmi megbízatású polgárm-
ester béréről illetve díjazásáról. A 
képviselő-testület határozatával jutal-
mat állapíthat meg a polgármesternek 
meghatározott időszakban végzett 
munkája értékelése alapján. A juta-
lom évi mértéke nem haladhatja meg 
a polgármester illetményének, illetve 
tiszteletdíjának hat havi összegét. 

A testületi ülésről jelentjük
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Ennek megfelelően a testület 
Pénzváltó István polgármesternek 
háromhavi illetményének megfelelő 
jutalmat szavazott meg, évi munkájá-
nak elismeréseként.

Meghosszabbították a befejezési 
határidőt

A Református Imaház felújításával 
kapcsolatosan – a befejezési határidő 
2018. április 30-ig történő meghos-
szabbítása miatt – a kivitelezővel és 
a műszaki ellenőrrel megkötött szer-
ződést is módosítani kell. A hosszab-
bítást indokolja, hogy a terv és köz-
beszerzési kiírás alapján a főépület 
megmaradó részén a tetőszerkezet nem 
került volna lecserélésre. Azonban a 
tető teljes cseréje indokolt volt, mivel 
csak a meglévő tetőszerkezet megbon-

tása után volt látható, hogy a faszer-
kezetek erősen elöregedtek, repede-
zettek, jó pár szarufa elvetemedett. 
A teljes tetőcsere hátráltatta a belső 
munkálatokat, így valamennyi szak-
ág (kőműves, villamos, gépész, festő, 
burkoló) időben hátráltatva volt. A 
belső térben nem tervezetten kialakí-
tott két boltív elkészítése, valamint a 
külső falszigetelés is többlet időt vett 
igénybe. A munkafolyamatok egymás-
ra épülése miatt a külső nemes vakolat, 
valamint a mozgáskorlátozott rámpa 
elkészülte az időjárás függősége miatt 
kérdéses. Pénzváltó István polgármes-
ter azt javasolta, hogy református ima-
ház felújításával kapcsolatban, a Pap-
Építőmester Építőipari, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft-vel megkötött kivi-
telezői szerződést 2018. április 30-ig 
hosszabbítsák meg. Javasolta továb-

bá, hogy Szölgyén Péterrel a műszaki 
ellenőri feladatok ellátására megkötött 
szerződést is 2018. április 30-ig hos-
szabbítsák meg. A képviselők elfogad-
ták a javaslatot.

Önerőből végzik a felújítást

Túri István javasolta a posta épü-
lete előtti járda felújítását. Vas Ildikó 
a vasúti átjáró utáni csatorna fölötti 
kishíd felújítására tett javaslatot, mert 
nagyon rossz állapotban van. Zayzon 
Jenőné jegyző szerint a balesetveszélyt 
mindenképpen el kell hárítani. Ha kell, 
az önkormányzat saját erőből végezze 
el a felújítást és biztosítsa hozzá a 
szükséges pénzeszközt a bekért áraján-
lat alapján. A képviselő-testület mind 
két javaslatot elfogadta, így a felújítás-
ra árajánlatot fognak kérni.

Könyvgyűjteményben Nyárlőrinc értékei
A Lakiteleki Népfőiskola értékfel-

táró programja a külhoni magyar és a 
hazai értéktár bővítését segíti. Ennek 
keretében szervezték meg a Kunság I. 
Kollégiumot, amely 2017 tavaszán és 
nyarán helyszíni kutatómunkát vég-
zett térségünkben. 

A kutatómunka feldolgozását tar-
talmazza az a könyv, melynek ünne-
pélyes bemutatóját december 2-án 
rendezték a kiskunfélegyházi Petőfi 
Sándor Könyvtárban. A könyv elké-
szültéhez nagyon sokan nyújtottak 
segítséget. Ennek köszönhetően a tér-
ség települései között megismerhető 
Nyárlőrinc rövid története, hagyomá-
nyai, értékei, és természetesen azok a 
lelkes, elhivatott emberek is, akik az 
értékek megőrzésében aktív szerepet 
játszanak. A teljesség igénye nélkül 
néhány példa: bepillantást nyerhe-
tő Klement Zoltánné és Bali Gábor 
helytörténeti gyűjtőmunkájába, Dakó 
Lászlóné Szaniszló Vivien, Bánföldi 
Ferenc, Nagy Péter, Boldizsár Tímea, 
Mohácsi Géza, Kasza Lászlóné mű-
vészeti tevékenységébe. Olvasható 
Nyúl Jánosné közösségépítő, Kunsági 
Tamás régiséggyűjtő munkájáról. Az 
alföldi gazdálkodók életébe a Széll, a 
Zöldi Kovács és a Túri családon ke-
resztül lehet bepillantani. Az iskolá-

sok sok-sok versenyeredménye közül 
Szenekné Édes Kornélia szervező és 
felkészítő munkája lett kiemelve. 

A könyvbemutatóra meghívót 
kaptak a térség településének pol-
gármesterei, valamint mindazok, 
akik segítséget nyújtottak a könyv 
elkészültéhez. A meghívottakat Mé-
száros Márta múzeumigazgató, nép-
rajzkutató, a Kunság I. Kollégium 
szakmai vezetője köszöntötte, majd 
Lezsák Sándor, a Lakiteleki Népfő-

iskola vezetője, a Hungarikum Bi-
zottság tagja osztotta meg gondola-
tait az egybegyűltekkel. Beszédében 
kihangsúlyozta: ez a kutatás is bebi-
zonyította, hogy nincs olyan, hogy 
értéktelen település! Mindenhol ott 
vannak azok a megőrzésre, továbba-
dásra méltó dolgok, amelyek biztosít-
ják a múlt és a jövő közti kapcsolatot, 
ami pedig elengedhetetlen feltétele 
annak, hogy a jelenben elégedett, tel-
jes életet élhessünk.
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Igen, lehet, hogy a hegyekben már 
találni itt-ott havat, nálunk azonban 
nyoma sincs. Ez azonban nem jelen-
ti azt, hogy a gyerekekhez nem jött 
el (egy kicsit előbb) december 5-én a 
Mikulás bácsi az óvodába. 

Olyan ünnep ez, amit a kicsik és 
nagyok hatalmas lelkesedéssel és 
készülődéssel vártak. Feldíszítették 
csoportszobáikat, verseket, dalokat 
tanultak a „Jó Öreg” érkezéséig, hogy 
őt a legnagyobb szeretettel és megbe-
csüléssel várják. Voltak, akik az anyu-
kák segítségével még süteményt is 
készítettek neki. Voltak, akik saját raj-
zaikkal ajándékozták meg a Mikulást. 
A nagyobbak már régi ismerősként 
üdvözölték, a kisebbek még olykor 
megszeppenve álltak a Mikulás elé, 
aki mindenkinek személyre szólóan 
elmondta mindazt a sok szépet és jót, 
amit látott egész évben. Sajnos akadt 
olyan kisgyerek is, akinél nemcsak a 
jó és ügyes tettekre lett figyelmes. A 
Jóságos Mikulás azonban bízik min-

denkiben, hogy ezeket a rosszaságokat 
elfelejtik a gyerekek, ezért mindenki-
nek csak ajándékcsomagot osztoga-
tott, virgácsát pedig elvitte magával, 
senkinek nem hagyta itt óvodánkba!      

Sváb-Kovácsné Rédai Erzsébet

Hegyen-völgyön mély a hó

Talán soha ilyen sokan még nem 
voltak a karácsonyi kézműves fog-
lalkozáson, melyet hagyományosan 
minden év december elején rendez 
meg a Buzás János Általános Iskola, 
és a helyi könyvtár, a diákok részé-
re. A tanulók nyolc féle dolgot ké-
szíthettek szülői és tanári felügyelet 
mellett.

Négy tanteremben folytak a mun-
kák, természetesen felnőtt felügyelet 
mellett. A szükséges eszközök, tár-
gyak beszerzéséhez az önkormány-
zat ötven, a szülői munkaközösség 
pedig negyvenezer forinttal járult 
hozzá. Nyolc féle dolgot lehetett ké-
szíteni, tájékozatta újságunkat Tóthné 
Nagy Ilona intézményvezető. Adven-
ti koszorút, hűtőmágnest, ajtódíszt, 
üvegből mécsestartót, üvegmatricát 
lehetett festeni, cserépcsengőt és ké-
peslapot is készíthettek. Karácsony-
fadíszként pedig egy új technikát 
próbáltak ki, még pedig a quillinget. 
Az iskola és a könyvtár valamennyi 

dolgozója részt vett a foglalkozáson, 
de sok szülő is elment, hogy segítsen 
csemetéjének. Az elkészült tárgyakat, 
díszeket természetesen mindenki ha-
zavihette. Az adventi koszorúhoz az 
alapot és a gyertyát mindenki saját 

maga hozta, de minden mást megta-
lálhattak a gyerekek, amivel díszít-
hették a koszorút. A fenyőágakat az 
önkormányzat biztosította, míg a töb-
bi szükséges alapanyagot a felajánlott 
pénzből vásárolta meg iskola.

Kézműves foglalkozással készültek karácsonyra

Mit hoz a Mikulás?

Mit hoz a Mikulás?
Cukrot, csokit, mi mást!
Hozhat még virgácsot,
ha rossz vagy, meglátod!

Sok kis segítő kéz
olvassa leveled,
Ők tudják, hogy mi kell,
mi boldogít téged.

A Mikulás hozza 
az ajándékokat,
Szarvasai húzzák
a csodaszép szánját.

A puttony tartalma
csoki, cukor, alma,
és még sok kis csomag,
amik színe tarka.

Pádár Zétény 5. a osztály
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Adventi várakozás

Kandallótűz,
Mézeskalács,
Emberszívbe
Hull a varázs.

Koszorúnkon
Ünnep fénye,
Együtt lelünk
Békességre...
         (Kövecses Anna: Gyertya-

fény)

Az adventi várakozás az iskolában 
sem múlhatott el nyomtalanul.  No-
vember végén minden osztály elkészí-
tette koszorúját, amin december első 
hétfőjén végre meggyúlhattak az első 
gyertyák.

A várakozáshoz hozzátartozott az 
osztálytermek díszítése is. Előkerültek 
a tavalyi díszek, készültek az újak. A 
karácsonyt és a telet idézték az abla-
kokra kerülő minták, a plafonról lógó 
kis formák. Az ajtókon megjelentek a 
fenyőágak, az ajtókoszorúk. A folyosó-

ra kikerült a világító betlehemi jászol. 
Mire a harmadik gyertyát meggyújtot-
tuk, minden teremben csillogott egy 
karácsonyfa. A 6. osztályosok még 
egy kandallót is építettek!  Besötétített 

ablakok, félhomály, énekszó, ajándé-
kok. Varázslatos hangulat. Így kíván-
tak egymásnak boldog ünnepeket is-
kolánk diákjai és pedagógusai.
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Folytatás az 1. oldalról.
Mi azért vagyunk most itt, hogy tör-

ténjen bármi, nekünk a karácsony ne 
múljon el annak lényege nélkül. A mai 
este hozzon a gyerekeknek csillogást és 
figyelmet a felnőtteknek lélektápláló 
kikapcsolódást a szülőknek, nagyszü-
lőknek büszkeséget, a család nélküliek-
nek, a magányosoknak boldog, vidám 
közösségi élményt, a tehetősebbeknek 
alkalmat az adakozásra, a szerényen 
ünneplőknek gazdagságot, az öröm-
ben élőknek örömük megosztást, a 
bánatosoknak vigasztaló közeget, az 
egészségeseknek példaadást, a beteges-
kedőknek erőt, hitet a gyógyuláshoz, a 
hívőknek boldog krisztusi születésna-
pot, a nem hívőknek egy imádságot. 
Töltse be ma ezt a házat a békesség és a 
szeretet, az ajándékozók és megajándé-
kozottak közös öröme, a nyárlőrinciek 
fantasztikus közösségi szelleme és le-
gendás összetartása!

Ezután következett a színes és válto-
zatos program. Elsőként a Nyárlőrinci 
Toporgók léptek a színpadra. A gyermek 
tánccsoport évek óta színesíti a faluka-
rácsonyok műsorát. Az apró táncosok 
minden alkalommal elvarázsolták a 
nézőket előadásukkal. A néptáncosokat 
Romhányi Olga vezeti. A karácsonyes-
tékhez tradicionálisan hozzátartozik a 
szeretetteli családi együttlét, melynek 
része a mesék csodálatos világa. Tóth 
Csenge első alkalommal szerepelt a 
falukarácsonyon, de már az óvodában 
is sikerrel képviselte Nyárlőrincet, a 

megyei mesemondó találkozókon. Egy 
klasszikus Grimm mesét mondott el 
kiválóan. A kecskeméti Lóca együttes 
nem ismeretlen a gyerekek előtt. Da-
laikat és történeteiket népi és klasszi-
kus hangszerekkel, illetve hangkeltő 
eszközökkel megszólaltatott élő zenei 
kísérettel adják elő. A Katica csopor-
tos óvodások mesejátékkal készültek, 
mely hagyományos betlehemi történet-
re épült. A gyerekeket Tóth Mihályné 
óvónő készítette fel. A falukarácsony 
történetében második alkalommal szó-
lalt meg kamaramuzsika, a Kecskeméti 
Szimfónikus Zenakar tolmácsolásában, 
Juhász Ágnes koncertmester vezetésé-
vel. Sváb Kovács Máté Móra László: 
Karácsony édes ünnepén című versét 
adta elő. Több évtizede működik alap-
fokú művészeti oktatás az iskolában. 
Ennek keretében citerázni tanulnak 
a gyerekek. Léczné Urbán Bernadett 
tanítványai a Pöszméte citerazenekar 
dalcsokrát, karácsonyi énekekből fűz-
te. Az általános iskola diákjaiból erre 
az ünnepi alkalomra alakult meg a Fü-
lemüle énekkar, akiket Horváthné Dé-
kány Judit vezényelt a színpadon.

A falukarácsonyhoz hozzátartozik a 
85 év feletti helyi lakosok köszöntése. 
Ők a következők: Almási Ferenc, Bali 
Gergelyné, Biblák Györgyné, Csernák 
János, Csernák Pál, Drozdik Istvánné, 
Faragó Mihályné, Farkas Balázsné, 
Fazekas Istvánné, Forgó István János, 
Forgó József, Forgó Józsefné, Gál Ist-
vánné, Hajagos Antalné, Hajagos Fe-

rencné, Hajagos Józsefné, Hajagos 
Raffael Szaniszló, Kasza László, Kato-
na Mihályné, Kecskés István, Kecskés 
Istvánné, Kiss István, Kovács László-
né, Németh Antal, Németh Pál, Piroska 
Andrásné, Rácz Attila Sándorné, Rédei 
Gáborné, Rimóczi László, Sipos Imre, 
Szabó Péter, Szappanos Mihályné, 
Száraz József, Szomjú Ferencné, Tóbi 
Lászlóné, Turi Balázsné, Varga Antal 
Mihályné, Varga Mihály. Az ünnepsé-
gen jelenlévőknek, az Egészségügyi, 
Szociális Bizottság tagjai adták az aján-
dékcsomagot.

A településen akadnak olyanok 
– nem is kevesen – akik kiemelkedő 
közösségi munkát végeznek. Pénz-
váltó István polgármester a színpadra 
szólította Forgó Istvánt (Petőfi S. u.), 
Tormási Zoltánt, Zoboki Károlyt, Turi 
Istvánt Baksa Lászlót, id. Varga Imrét, 
Ágoston atyát, Sári Zoltánt, Polyák 
Antalt, Vargáné Farkasházi Orsolyát, 
Nagy Lászlónét, Bálint Franze Beátát, 
Almásiné Tóth Juditot, Nyúlné Hajagos 
Erzsébetet, Németh Antalnét, Kis Já-
nosnét, Szabó Istvánt (Márka Presszó), 
Zöldi Kovács Józsefet, Molnár Mátét, 
Bánföldi Ferencet, ifj, Bálint Lajost, ifj. 
Golovics Gyulát, ifj. Kovács Sándort, 
Kiss Ferencet, Szabó Jánost, Golovics 
Attilát, Balogh Illést, Varga Jánost és 
feleségét, ifj. Varga Imrét, hogy meg-
köszönje munkájukat. 

Minden évben a falukarácsony al-
kalmával kerül sor a Nyárlőrincért Ki-
tüntető Díj átadására. A képviselő-tes-
tület döntése ezúttal Gyenes Sándorra 
esett. Idézünk a testület jegyzőkönyvé-

ből. Nyárlőrinc Községi Önkormány-

Színes, programok a falukarácsonyon
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zat képviselő-testülete a 17/2005. 
(XII. 12.) önkormányzati rendelete 
alapján „Nyárlőrincért Kitüntető Díjat” 
adományoz Gyenes Sándor – Nyár-
lőrinc, Árpád u. 19. szám alatti lakos 
– részére a községben hosszabb időn 
át végzett munkájával kimagasló ér-
demeket szerzett Nyárlőrinc lakóinak 

életkörülményeit javító, támogató tevé-
kenységéért. 

Ahhoz, hogy sikeres legyen a fa-
lukarácsony több ember összefogott 
munkájára volt szükség. Pénzváltó Ist-
ván nekik mondott köszönetet: Zajzon 
Jenőné, Horváthné Dékány Judit, Al-
mási Barbara, Jokhel Árpád, Romhányi 

Olga, Laczkó Gréta, Tóth Mihályné, 
Léczné Urbán Bernadett, Sváb Kovács 
Máté, Halasi Tiborné, Fekete Edina, 
Forgó Ildikó. 

A műsor befejezéseként az általános 
iskolások még egy közös programot 
adtak elő.

A gyerekek élményeiken keresztül 
gazdagodnak, tanulnak. Örömmel vettük 
a Nyárlőrinci Önkéntes Tűzoltó egyesü-
let felajánlását, miszerint eljönnének az 
óvodába. Hosszas szervezés, egyeztetés 
után egy péntek délelőtt sziréna hangjára 
lettünk figyelmesek, az ablak üvegéhez 
tapadva leskelődtünk. Szerencsére nem 
volt se füst, se láng. Gyorsan felöltöztünk 
kabátba, csizmába, kimentünk az óvoda 
udvarára. Három bátor tűzoltó érkezett a 
község tűzoltó autójával, ifj. Bálint Lajos, 
Csernák Roland, és Kerekes Tamás. Tel-
jes menetfelszerelésben várták a gyereke-
ket. Az ovisok nemcsak nézhették, fel is 
próbálhatták a tűzoltó sisakot, kesztyűt. A 
tűzoltó autó felszerelését, a tűz oltásához 
használt tömlőket, szerszámokat szaksze-
rűen bemutatták, használatát elmagya-

rázták. Mind a négy csoport körbejárta 
a piros csodát, be is ülhettek az autóba. 
Voltak ügyes fiúk, akik megtalálták a szi-
réna kapcsolóját, a felnőttek mosolyával 
kísérve. A nap megkoronázásaként a fa-

luban tettünk tiszteletkört a tűzoltóautó-
val. Nagy élmény volt ez mindannyiunk 
számára. Ki tudja, talán a picik között ott 
vannak a jövő bátor tűzoltójelöltjei?     

Kis Csilla

Lánglovagok az óvodában

Sok éves hagyomány már iskolánk-
ban, hogy az első osztályosok szülei 
számára nyílt tanítási napot tartunk. 
Jó alkalom ez arra, hogy a szülők be-
pillanthassanak az iskolai életbe. Ter-

mészetes dolog, hogy minden szülő 
kíváncsi rá, hogy az óvoda után gyer-
meke hogyan birkózik meg az iskolai 
feladatokkal, mit csinál egész nap, jól 
érzi-e magát, hogyan viselkedik, sike-

rült-e beilleszkednie. Egy délelőtt ke-
vés arra, hogy mindent meg tudjunk 
mutatni, de egy kis ízelítőt lehet kapni 
a mindennapok rendjéről. 

Ebben az évben december 13-án, 
Luca napján tartottuk a nyílt napot. Jó 
volt megtapasztalni, hogy a legtöbb 
kisgyerek anyukája el tudott jönni, sőt 
néhány apuka is megnézte, hogyan dol-
gozik csemetéje. A szülők két magyar, 
egy matematika és egy rajzórán vet-
tek részt. A gyerekek rendkívül lelke-
sen, aktívan dolgoztak, nagyon ügye-
sek voltak, mindenkin látszott, hogy 
örömmel bizonyította be szüleinek, 
hogy ő már igazi, „nagy” iskolás, aki 
tud olvasni, számolni, szépen festeni. 
Bízunk benne, hogy a szülők is büsz-
kén, elégedetten távoztak az iskolából, 
meggyőződve arról, hogy gyermekük 
ügyes, igazi nagy iskolássá vált a né-
hány hónap alatt, és jól is érzi magát az 
új környezetben.

Golovicsné Oláh Ágota

Nyílt nap az első osztályban
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Az ismert gyermekdal nagyon 
népszerű volt óvodásaink számára az 
utóbbi hetekben. Minden csoportban 
előkerültek a nyújtódeszkák és nyúj-
tófák, a süteménykiszúrók és még ki 
tudja, mi más.

Az alapanyagokból, amit a szülők 
ajánlottak fel a gyerekek ügyes kezeik 
nyomán finomabbnál finomabb süte-
mények kerültek ki a sütőkből. Leg-
inkább a mézeskalács készítése volt 
jellemző, de a Nyuszi csoportosok 
még a zserbókészítést is bevállalták. 
A sütemények tésztáját együtt gyúr-
ták, a szaggatásban már a dajka nénik 
is segédkeztek, mert ugye a legjobb a 
kinyújtott tészta közepéből kiszúrni a 
legkedvesebb formát. 

Nem is gondolnánk, hogy mire 
képesek még a legapróbb csöppsé-
gek is, csak engedni kell őket, hadd 
próbálkozzanak. Először nem sikerül 

„cukrászminőségűre”, de idővel meg-
tanulják és megszeretik a sütés-főzés 
fortélyait. Ez egy nagyon jó időtöltés 

a családban, nem is beszélve arról, ha 
esetleg több generáció is együtt mun-
kálkodik a konyhában.

Óvodai csoportjaink meghívták a 
szülőket is egy-egy nyílt napra, ahol az 
anyukák és a vállalkozó kedvű apukák 
gyermekeikkel együtt tölthettek el egy 
kellemes délelőttöt, süthettek együtt. 
Volt olyan szülő, aki elmondta, hogy ő 
ezt otthon eddig nem merte bevállalni, 
de ezek után otthon is fognak közösen 
palacsintát, kalácsot sütni.

A jóleső fáradtság után egy kis idő-
re mindenkinek lehetősége volt a gye-
rekekkel együtt játszani, építeni vagy 
éppen a babakonyhában folytatni a 
főzést.

Szeretettel hívjuk és várjuk a szü-
lőket ezekre az alkalmainkra! Hasz-
nálják ki! Megéri!

Sváb-Kovácsné Rédai Erzsébet

Süssünk, süssünk valamit

Az utóbbi években hagyománnyá 
vált iskolánkban a téli korcsolyázás. 
November 27-én délután is (15 és 18 
óra között) ez ügyben mozgolódtunk. 
Olyan nagy volt az érdeklődés, hogy 
10-12 gyereket nem is tudtunk elvinni. 
Ők már nem fértek be a segítő szülők 
autójába. Az önerőre támaszkodásban 
már jók vagyunk. A könyvtár fizeti, az 

iskola szervezi, a szülő és az önkor-
mányzat pedig fuvarral segíti a lelkes 
tanulóifjúságot. Akik ott voltak, kéz és 
lábtörés nélkül megcsúszták a magu-
két. Vidáman, jó hangulatban telt el a 
délután. 

Vélemények: - Nagyon jól érez-
tem magam! – Legközelebb én is 
szeretnék elmenni! – Jó volt! – Sze-

rintem, nagyon jó volt! – Drága volt 
a pogácsa, meg szikkadt! (Érdekes, de 
a hagymás-zsíros kenyérből, aminek 
250,- Ft volt darabja, nagyon sok fo-
gyott. Otthon szintén ilyen népszerű, 
ha megéhezik a gyerek?) – Olyan jó 
volt, nagyon tetszett! – Jó lenne, ha ja-
nuárban is lenne! – Szerintem is! Így 
legyen!

Kedvelik a gyerekek a korcsolyázást
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Ez az ünnepség tulajdonképpen 
tisztelgés azok előtt, akik már hosszú 
évek óta, vagy akár első alkalommal 
személyes tettel bizonyítják embersé-
güket, önzetlenségüket. A véradók ado-
mánya, ami nekik nem kerül semmibe, 
pótolhatatlan a betegek gyógyításában, 
vagy akár az emberek megmentésében. 
A véradás önkéntes, önzetlen segítség-
nyújtás, amit nem lehet elégszer meg-
köszönni, és meghálálni. A véradók 
ugyanis nem csak vért, de hitet is ad-
nak, hogy ebben a mai kicsit sarkaiból 
kifordult világban is meg tudjon marad-
ni az önzetlenség, a segíteni tudás, az 
emberszeretet. Ezekkel a mondatokkal 
nyitotta meg Rimócziné Forgó Ildikó a 
véradóestet, a művelődési házban. 

A köszönet és köszöntés ezzel még 
nem ért véget. Nyúl Jánosné Marika 
néni is megosztotta gondolatait a jelen-
lévőkkel. – Értékes és szép ez a nap, a 
véradók napja, hosszú idők óta. Minden 
évben egy ünnep ez a nap, és mindig az 
életmentést szolgálja. Köszönet azok-
nak, akik lehetővé tették azt, hogy ez 
nap teljes és sikeres legyen. Miért fon-
tos a véradás, miért szükséges az, hogy 
minél több ember nyújtsa a karját? 
– tette fel a kérdést, és meg is válaszol-
ta. Azért, hogy a palackokban gyűljön 
az életet mentő vér, mert a vér, ha kell 
semmivel nem pótolható. A szükséglet 
egyre nagyobb. A véradás ezért fontos, 
ez növeli és határozza meg a jelentő-
ségét. Községünkben 1967 óta szerve-
zetten működik a véradás. Azt kívánta, 

hogy továbbra is erősödjön és szíveket 
nyisson meg az adásra, a véradásra. 
Rendhagyónak nevezte a mostani es-
tét, mert minden véradót egy szál piros 

szegfűvel köszöntöttek, olyan szeretet-
tel, ami a véradók szívében van, amikor 
a karjukat nyújtják véradásra. 

Az ünnepi műsort az általános isko-
la harmadik osztályos tanulói nyitották 
meg táncos produkciójukkal. Felkészí-
tőjük Nyúl Zsuzsanna. Ezt követően 
Rimócziné Forgó Ildikó Móra Ferenc: 
Történetek a másik csalóról című elbe-
szélését mondta el. Az általános isko-
lások Fülemüle kórusa a falukarácso-
nyon debütált. Ezúttal vidám hangulatú 
gyermekdalokból összeállított csokrot 
adtak elő, Horváthné Dékány Judit ve-

zetésével. Az óvónőkből, tanítónőkből 
álló kórus közismert slágereket éne-
kelt. A műsor zárásaként ismét a har-
madik osztályosok következtek. Mary 

Poppins című musicalból adtak elő egy 
táncot. A program befejezéseként va-
lamennyi jelen lévő véradót virággal 
köszöntöttek. Pénzváltó István polgár-
mester pedig Marika néninek köszönte 
meg eddig munkáját, tevékenységét, 
egy csokor virággal.

Ezután következett a finom vacso-
ra, még pedig gulyásleves és palacsin-
ta. Az előbbit Balogh Illés főzte, az 
utóbbit lelkes anyukák, nagymamák 
sütötték, több száz darabot. Jutott be-
lőle bőven mindenkinek. A véradóest a 
tombolasorsolással ért véget.

A véradókat köszöntötték
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Jó ötletnek bizonyult az önkéntes 
tűzoltó egyesület megalapítása Nyárlő-
rincen. Már eddig is sok bevetésen kel-
lett részt venniük, és szó szerint veszik 
azt, hogy a bajban segítenek. De nem 
csak a bajban segítenek, hanem a gyere-
ket is megismertetik autójukkal. Néhány 
eset, ami az elmúlt időszakban történt az 
egyesület tagjaival.

A Kerekegyházi Önkormányzati 
Tűzoltóság adott otthont a kisgépkeze-
lői vizsgának november 4-én. A kere-
kegyházi, az orgoványi, a nyárlőrinci, a 
lakiteleki, a lajosmizsei és a kunszent-
miklósi önkéntes tűzoltók adtak számot 
a hidraulikus, valamint a pneumatikus 
mentőeszközök, a korongos roncsvágó, 
a motoros láncfűrész, az áramfejlesztő, 
valamint az átemelő- és zagyszivattyúk 
kezelésére vonatkozó elméleti és a gya-
korlati tudásukról. Az önkénteseknek 
ugyanis nagy szükségük van arra, hogy 
ha ilyen beavatkozáson kell részt ven-
niük, akkor tudják használni ezeket az 
eszközöket és gépeket.

December 8-án nem riasztották őket, 
mégis beöltözve, felszerelkezve vonult 
az autó. Nem ment messzire, csak az 
óvodáig. Ott már várták őket a kisgye-
rekek. (Erről egy külön cikkben számo-
lunk be). 

Sajnos egy tragikus balesetről is be 

kell számolni. Amint azt Balla István 
parancsnoktól megtudtuk, december 13-
án 17 óra 31 perckor kapták a riasztást, 
hogy a 44-es főúton két személygépko-
csi ütközött össze Nyárlőrinc közelében. 
Az esethez öt fővel vonultak ki, ők vol-
tak azok, akik a legelőször a helyszínre 
érkeztek, és azonnal megkezdték a sé-
rültek mentését. Sajnos azt is meg kel-
lett állapítaniuk, hogy az egyik autóba 
szorult férfin már nem lehet segíteni. A 
közben kiérkező kecskeméti egységek 
feszítő-vágó segítségével kiemelték az 
elhalálozott személyt az összetört gép-
járműből. A mentők egy könnyű és egy 

súlyos sérültet vittek a kórházba. Nem 
ez volt az első eset, amikor a helyi ön-
kéntes tűzoltók műszaki mentésben se-
gédkeztek.

Még egy dolgot meg kell említe-
ni, ami szintén az önkéntes tűzoltókkal 
kapcsolatos. December 31-én a torna-
csarnokban ők rendezik a jótékonysági 
szilveszteri bált. Vendégvárás 18 órától, 
meglepetés műsor 19 órától. Aki tud, az 
ilyen formában is segítsen a tűzoltók-
nak, hogy ők is tudjanak segíteni. Arról 
nem is beszélve, hogy egy jó hangulatú 
este ígérkezik az 1+1 zenekar közremű-
ködésével.

Nem csak a bajban segítenek az önkéntes tűzoltók

Iskolánk 4. korcsoportos (7-8. osztá-
lyos tanulók) labdarúgó csapata a kör-
zeti versenyen való továbbjutás után 
a Kecskemét városi futsal döntőben 
mérhette össze tudását Kecskemét leg-
jobbnak bizonyult iskoláival a Lánchíd 
utcai Sportcsarnokban (Arany János 
Általános Iskola, Zrínyi Ilona Általános 
Iskola, Vásárhelyi Pál Általános Iskola). 
A négy csapat a végletekig küzdött a to-
vábbjutásért és a végére hármas holtver-
seny alakult ki az Arany János, Zrínyi 
Ilona és a Nyárlőrinc csapatai között. 
Mindhárom gárda két győzelemmel és 
egy vereséggel ált. A továbbjutás sor-
sáról a gólarány döntött, amelyben +1 
Nyárlőrinc, 0 Arany János és -1-es gól-
aránya a Zrínyi Ilona Általános Iskolá-
nak volt, így a Buzás János Általános Is-
kola tanulói vihették haza az aranyérmet 
és vívták ki maguknak a megyei döntő-
be jutást, amely 2018. január  9-én csü-

törtökön kerül megrendezésre a Kecske-
méti Lánchíd utcai sportcsarnokban.

A csapat tagjai: Medveczki Jenő, 

Sztarek Béla, Hegedűs Dávid, Túri Sza-
bolcs, Rimóczi Norbert, Polyák Máté, 
Palatinus Zalán.

Aranyérem a kecskeméti városi döntőn
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Véget ért a 2017/2018-as megyei II. 
osztályú labdarúgó bajnokság őszi sze-
zonja. A csapatok tizenöt mérkőzést ját-
szottak. A felnőtt csapat őszi teljesítmé-
nyére György Csaba edzőt kértük fel.

Azzal kezdeném, hogy a nyár folya-
mán három kezdő játékosunk távozott. 
Néhányan sérülésükből felépültek, ilyen 
volt Hajagos Miki, Kiss Zoli, de olyan is 
volt, Rimóczi Karcsi, aki tanulása miatt 
hagyott ki hosszabb időt. Dobos Zsolt 
érkezett hozzánk Nagykőrösről, de el-
foglaltsága miatt nem igazán tudott segí-
teni a csapatnak az ősz folyamán. Azt el 
kell mondani, hogy ebben az osztályban 
nagyon sok csapat erősödött. Ezt bizo-
nyítja az is, hogy ebből az osztályból is 
bekerültek játékosok a megyei váloga-
tottba, akik országos második helyezést 
értek el, és csak tizenegyesekkel marad-
tak le az első helytől. Véleményem sze-
rint az egész ősz folyamán, mindössze 
egy mérkőzésen, a Hetényegyháza ellen 
esett szét a csapat. Azon kívül partnerek 
voltunk mindenkivel, a jobb csapatok-
kal is jó mérkőzéseket vívtunk, és szo-
ros eredményeket értünk el. A tizenöt 
mérkőzésből hatot megnyertünk, egy 
döntetlen született és nyolc alkalommal 
vereséget szenvedtünk. Elég sok gólt 
kaptunk, de ez nem csak a védelem hi-
bája. Több mérkőzés végére sajnos el-
fáradtunk, nem bírtunk annyira vissza-
zárni a középpályán. Sajnos kevés futó 

emberünk van, aki elől is be tud segíteni 
és utána vissza is tud érni. Itt láttam a 
fizikális és mentális problémát. A csapat 
teljesítménye az elvárásoknak megfele-
lő. Azt tűztik ki célként, hogy a közép-
mezőnyben végzünk, a nyolcadik helyig 
bezárólag. Ettől nem vagyunk nagyon 
lemaradva, lehet ezt még teljesíteni. 
Igaz jelenleg a tizenegyedik helyen tar-
tózkodunk, de csak hét pont a különbség 
a nyolcadik helyen álló Lakitelek és mi 
közöttünk. Hét olyan játékos van, aki az 
ősz folyamán szinte minden mérkőzé-
sen játszott. Ilyen a kapus Magyar Imre, 
a Bera testvérek Tamás és Andris, Bálint 
Tibor, Németh Norbert, Bali Gábor, és 
Túri István. Ők keveset hiányoztak. Hu-
szonhárom ember kapott lehetőséget a 
mérkőzéseken, ki többet, ki kevesebbet. 
Túri Pisti a házi gólkirály tizenhárom 
találattal, őt követi Bali Gabi kilenccel, 
Torbán Csaba négyet rúgott, Németh 
Norbi és Bara Andris pedig hármat-hár-
mat. 

A sportbállal és egy vacsorával le-
zártuk az őszi szezont. Január 16-án 
kezdünk alapozni, mivel február utolsó 
vasárnapján kezdődik a tavaszi szezon. 
Próbálunk lekötni mérkőzéseket, talán 
egy alkalommal teremtornára is elme-
gyünk. A téli felkészülésnél az edzése-
ket úgy próbáljuk megoldani, hogy egy 
alkalommal teremben gyakorolunk, egy 
alkalommal pedig a szabadban, a hét-

végeken pedig edzőmérkőzéseket sze-
retnénk játszani. Így szeretnénk felké-
szülni a tavaszi idényre. Azt még nem 
tudom, hogy erősíteni tudunk-e. Remé-
lem, hogy sikerülni fog. Szerencsére az 
ifjúsági csapat létszáma egyre nagyobb, 
így ki lehet bátrabban próbálni őket a 
felnőttek között. Persze a fiúknak min-
den mérkőzésen oda kellett tenni magu-
kat, hogy hozzuk a pontokat, ha nem is 
sokat. Tudjuk, hogy már nincsenek kön-
nyű mérkőzések, minden csapattal meg 
kell küzdeni, hogy eredményt tudjunk 
elérni. Reménykedünk abban, hogy a 
tavaszi szezon jobban fog majd sike-
rülni, mint az őszi, és örömöt tudunk 
majd szerezni szurkolóinknak, akiknek 
ezúttal is szeretnék köszönetet monda-
ni, hogy kint vannak a mérkőzéseken és 
buzdítják a csapatot.

Szoros eredményeket értek el az ősz folyamán

Idén harmadszorra került megrende-
zésre az első és második osztályos lab-
darúgásban jeleskedő tanulók számára 
megrendezett Mikulás Kupa a nyárlő-
rinci sportcsarnokban 2017. december 
10-én délelőtt. Négy különböző város 
csapatai mérték össze tudásukat a haza-
iak legjobbjaival. Szegedről, Algyőről, 
Jakabszállásról és Kecskemétről érkez-
tek csapatok. Ezúttal is hatalmas csatá-
kat, gyönyörű gólokat, védéseket és sok 
mosolygós gyereket láthattunk játszani a 
pályán. A legjobbnak a KLC-KTE Kecs-
kemét csapata bizonyult, így ők vihették 
haza a kupát. A második helyen a Szeged 
gárdája végzett és kicsiny kis csapatunk 
hatalmas küzdéssel a dobogó harmadik 
fokára állhatott. Minden csapat oklevél-
lel és a Mikulás által összeválogatott ha-
talmas ajándékcsomaggal térhetett haza.

Hazai csapat játékosai: Balogh Vik-
tor, Justin Zétény, Bimbó Bálint, Szabó 

Máté, Horváth Bence, Balog Lázár, Zöl-
di Kovács Máté

Harmadik hely a Mikulás Kupán
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Anyakönyvi hírek
Akiket elveszítettünk: Hajagos Gergelyné Kallai Anna 
(1934), Varga Imre Istvánné Nyúl Margit (1958), Horváth 
Mária (1924), Gyulai Anna (1979).

nyárlŐrinci HÍRMONDÓ
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának közéleti lapja

Megjelenik minden hónapban
Szerkesztő: Szenekné Édes Kornélia

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

nyilvántartási száma alatt szerepel."
Készült a tiszakécskei

Kécske Nyomda Kft. nyomdájában
Felelős vezető: Tóth Géza

ingyenes hirdetési szelvény
Hirdetés szövege: __________________________

_________________________________________

______________________________________________

____________________________________

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

KÖZÉrDEKŰ TElEFOnSZáMOK
Polgármesteri hivatal: 343-013, 343-019, 589-001, 
589-019
Művelődési ház: 343-076, 589-009
Orvosok: dr. Kuczka Judit 06-20/453-4451, 343-121
Kehely Gyógyszertár, telefonszám: 76/342-517
Tűzoltóság Kecskemét: 502-810
Segélyhívó: 105
Rendőrség Kecskemét: 484-684
Segélyhívó: 107
Körzeti megbízott: Koós István 06-70/368-4397
Mentők Kecskemét: 486-511, 478-119
Segélyhívó: 104
Polgárőrség, Kiss Ferenc: 06-30/621-7600
Gyermek jóléti szolgálat és családsegítő
Horváthné Dékány Judit: 343-590, 06-30/262-7486
Védőnő, Túri Istvánné: 06-30/612-2993
Fogorvos: dr. Németh László 321-009
Jogosult állatorvos: Dr. Pitti Lajos 06-30/925-4249
Hatósági állatorvos: Dr. Pesír Zoltán 06-20/361-9330
Nyárlőrinc Község Temetkezési Vállalkozója: 
Himalája Blue Kft. Képviselő: Szénási Bertalan. 
Telefonszám:  76/449-044, mobil: 20/9571060

Ebben az évben is indult iskolánk a Lezsák Sándor által 
szervezett Szépíró versenyen. Alsó és felső tagozatos diákok 
egyaránt pályázhattak. József Attila: Betlehemi királyok vagy 
Juhász Gyula: Betlehem című versének a szép és pontos le-
másolásával a nagyobbak, Weöres Sándor: Száncsengő vagy 
Mennyből az angyal című versekkel pedig a kisebbek. Össze-
sen 1086 tanuló küldte el a megyéből az igényesen elkészített 
írását. A Buzás János iskolából 37 tanuló kapott jutalomköny-
vet és egy köszönőlevelet az országgyűlés alelnökétől, mely-
ből kiderül, hogy a lemásolt verseket nemes célra fordítják, 
ugyanis nyugdíjasházak lakóinak és magányosan élő idősek-
nek küldik el, hogy ők gyönyörködhessenek a karácsonyi 
hangulatú művekben.

A díjazottak, 2. osztály: Forgó Éva, Tapodi Johanna, Ri-
móczi Viktória, Turi Emili, Mederász Panna, Földi Fruzsina, 
Éberling Márton, Bilmó Bálint, Szabó Máté, Tóth Martin, 
Kulman Viktor, Kálvin Kevin, 3.osztály: Bőszén Nikolett, 
Kiss Anna, Németh Panka, Kósa Anna Zorka, Horváth Milán, 
4.osztály: Faragó Alexa Panka, Varga Szilárd András, Csap-
kó Kata, 5.osztály: Szeles Luca, György Gréta, Rimóczi Lili, 
Sutus Enikő, Zsubori Milán, Gál Kira, 6.osztály: Baraszó La-
ura, Jokhel Mónika, Varga Nikolett, 7.osztály: Lovász Réka, 
Szabó Milla, Tóth Izabella, Rimóczi Hédi, Bőszén Orsolya, 
Varga Laura, Ürmös Fanni.

Szépíró versenyen bizonyítottak


