
Óvodások és óvó nénik is jelmezbe öltöztek

Az óvodás szülők mindig nagy 
gondot fordítanak arra, hogy milyen 
jelmezbe öltöztessék csemetéjüket. A 
lehetőségek a végtelennel egyenlők.

Az óvoda már régen kinőtte saját 
intézményét, amikor egy nagyobb 
rendezvényt akar megvalósítani. A 
farsangi mulatságukat is a művelődési 
ház nagytermében tartják már évek 

óta. Ott van annyi hely, hogy elférnek 
a gyerekek, szülők és nagyszülők is. 
A játékról pedig az óvó nénik gondos-
kodnak. A hagyományokhoz híven, 
először a csoportok külön-külön men-
tek fel a színpadra, hogy a gyerekek 
bemutassák, milyen jelmezt öltöttek 
magukra. Változatosságból nem volt 
hiány. Szinte nem volt két egyforma 

jelmez, ez pedig a szülők dicsére-
te. Kreatívabbnál kreatívabb ötleteket 
találtak ki. Felsorolni is sok volna 
milyen jelmezben díszelegtek a gye-
rekek. Akadtak köztük bátrak, ők már 
régebb óta járnak óvodába, de olya-
nok is, akik még nem régen lépték át 
az intézmény küszöbét.

(Folytatás a 4. oldalon)
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A helyi önkormányzatok költségve-
tési rendeletét az államháztartásról szóló 
törvény szerint meghatározott tartalom-
mal és szerkezetben kell elkészíteni.

A jegyző által elkészített költségve-
tést a polgármesternek február 15-ig kell 
benyújtania a képviselő-testületnek. Az 
átláthatóság érdekében el kell különíteni 
egymástól az önkormányzat és a polgár-
mesteri hivatal költségvetését, így külön 
költségvetést és majd beszámolót kell 
készíteni az önkormányzatnak és a pol-
gármesteri hivatalnak.

Az önkormányzat költségvetési 
rendelet-tervezete tartalmazza: az ön-
kormányzat költségvetési bevételeit és 
költségvetési kiadásait előirányzat-cso-
portokat, kiemelt előirányzatok kötelező 
feladatokat, önként vállalt feladatokat. 
Az önkormányzat által irányított pol-
gármesteri hivatal létszámát, költségve-
tési bevételeit és költségvetési kiadásait 
előirányzat-csoportok, kiemelt előirány-
zatok kötelező, önként vállalt és állami 
feladatok szerinti bontásban. A költség-
vetési egyenleg összegét működés és 
felhalmozási cél szerint. A költségvetési 
hiány belső finanszírozására szolgáló 
előző évek maradványának igénybevé-
telét, valamint a költségvetés végrehaj-
tásával kapcsolatos hatásköröket.

Az önkormányzatok éves költségve-
tésének alapját elsődlegesen az önkor-
mányzati-intézményi helyi bevételek 
valamint a 2016. évi költségvetési tör-
vényben szereplő források jelentik. 

A bevételek számbavétele és a mű-
ködési kiadások összeállítása után kerül-
het sor a tartalék meghatározására. Az 
önkormányzat 2017. évi költségvetése 
439.365 e/Ft. A polgármesteri hivatal 
költségvetése pedig 107.458 e/Ft.

Az önkormányzat kötelező felada-
ta az alapvető működés biztosítása. E 
körbe tartoznak elsősorban: település-
üzemeltetés, közvilágításról való gon-
doskodás, helyi közutak, közterületek, 
közparkok tisztántartása, fenntartása. Az 
önkormányzat tulajdonában álló köz-
intézmény működtetése, egészségügyi 
alapellátás biztosítása, óvodai ellátás, 
kulturális szolgáltatás, különösen a 
nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, 
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátá-
sok, hulladékgazdálkodás. A feladatok 
ellátásához az összegeket betervezték. 

Az önkormányzat egyik kötelező 
feladata az óvodai ellátás biztosítása, 
melyet a Tisza-menti Köznevelési és 
Gyermekjóléti Társulás útján látja el. A 
társulás keretében történik az iskolásko-
rú gyermekek étkeztetése is. A társulás 
az óvodai feladatok ellátásához és gyer-
mekétkeztetéshez állami normatívát kap, 
melyhez az önkormányzatnak további 
támogatást kell biztosítani. A támogatás 
betervezése tavalyi szinten történt, mely 
a társulási döntés után módosítható. 
Tiszakécske Város és Környéke Feladat-
ellátó Társulásnak havonta 130 e/Ft-ot 
utaltak át a társulási normatíván felül, a 
szociális gondoskodás és jelzőrendszeri 
feladatokra. Ez még mindig kevesebb 
anyagi terhet jelent az önkormányzat-
nak, mint ha maga tartaná fenn. 

A Tiszaalpári Szociális és Gyermek-
jóléti Önkormányzati Társulásban tör-
ténik a családsegítés és gyermekjóléti 
feladatok ellátása. A társulási normatíva 
jelentős mértékben fedezi a kiadásokat. 

Az önkormányzat a munkanélküliség 
csökkentése, illetve a hivatali, intézmé-
nyi, községgazdálkodási feladatok segí-
tése érdekében 2017-ben is foglalkoztat 
közfoglalkoztatottakat. A helyi adók biz-
tosítják az önkormányzat működéséhez 
szükséges anyagi fedezetet. Az önkor-
mányzat bevételeinél megállapítható, 
hogy az előző évhez képest a helyi adó 
bevétel emelkedett az iparűzési adó 40 
millió forinttal történő növekedése mi-
att. Az adózók részére kedvezmények 
biztosítására (pl. elengedés) csak abban 
az esetben lehetséges, ha az adó megfi-
zetése nagymértékben veszélyeztetné az 
adózó és vele közös háztartásban élők 
megélhetését. A szociális étkezési ked-
vezmény biztosítása jogszabályi előírá-
sok alapján történik. Az önkormányzat 
anyagi helyzetének stabilitását jellemzi, 
hogy több évre kiható kötelezettsége 
nincs.

A törvény szerint  a kötelező legki-
sebb minimálbér, 127.500,- Ft, a garantált 
bérminimum 161.000,- Ft. Ez az előző 
évhez képest 25%-os béremelést jelent. 
Azon munkavállalók esetében, akiknek 
a havi munkabére ezt az összeget nem 
érte el ki kellett egészíteni. Ezt az össze-
get 2017. január 1-től alkalmazni kell. 
A munkavállalók esetében ide tartoznak 
a közalkalmazotti, (az egészségügyi és 

szociális ágazatban dolgozók), a munka 
törvénykönyve által foglalkoztatottak 
a polgármesteri hivatalnál és az önkor-
mányzatnál dolgozó fizikai állomány, 
akiknél szintén 25%-os bérfejlesztést 
kellett végrehajtani. A köztisztviselők 
kivételével minden ágazatban 25%-os 
bérfejlesztés valósult meg.

A köztisztviselői illetményalap je-
lenleg 38.650,- Ft. Új elemként jelenik 
meg a 2017. évi költségvetésről szóló 
törvényben, hogy a helyi önkormány-
zat képviselő-testülete rendeletében a 
saját forrásai terhére a köztisztviselők 
vonatkozásában magasabb összegben 
állapíthatja meg az illetményalapot. Ja-
vaslatként szerepelt az illetményalap 
48.500,- Ft-ra történő megemelése, fi-
gyelemmel a 25%-os bérfejlesztésre.

A köztisztviselők részére a költség-
vetési törvény a cafetéria keretösszeget 
200.000,- Ft összegben határozta meg. 
Egyéb jogviszonyban (közalkalmazott, 
munkatörvénykönyves) foglalkoztatot-
tak részére mérlegelési jogkörben adha-
tó. A javaslat havi 7.200,- Ft nettó összeg, 
amely éves viszonylatban 117.245,- Ft.

A bérnövekedés önkormányzati 
szinten 2017. évben 13.5 millió forint 
többlettel jár, amely magába foglalja a 
választott tisztviselők bérnövekedését 
is. A költségvetési rendelet-tervezet tar-
talmazza a képviselők tiszteletdíját is.

A költségvetési rendelet-tervezetben 
az előre nem tervezhető kiadások finan-
szírozhatósága érdekében általános tar-
talékot kell képezni.

Az önkormányzat és intézményeinek 
hosszú távú működőképességének meg-
őrzése érdekében, valamint a kötelező-
en ellátandó feladatok biztosítása miatt 
minden területen takarékos gazdálkodást 
kell folytatni, a kötelező feladatok prio-
ritását biztosítani kell, az önként vállalt 
feladatok háttérbe szorítása mellett.

Az önkormányzat egységes költség-
vetését (bevételek beszedését, kiadások 
teljesítését) a költségvetési törvény, az 
államháztartási törvény, az önkormány-
zat szervezeti és működési szabályzata, 
valamint a jelen önkormányzati rendelet 
előírásainak megfelelően hajtja végre a 
polgármesterei hivatal.

Az önkormányzat és a polgármesteri 
hivatal 2017. évi költségvetését a képvi-
selő-testület elfogadta.

A testületi ülésről jelentjük
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2017. február 16-án a Lakiteleki 
Népfőiskolán került megrendezésre 
az Értékőrzők Bács-Kiskunban című 
megyei verseny.
A vetélkedő még novemberben és 
januárban két online fordulóval kez-
dődött. Ezekben a Nyárlőrinci zsi-
ványok nevezetű csapatunk az elsők 
között végzett, amelynek nagyon 
örültünk, mert így bejuthattunk a két-
fordulós megyei döntőbe.
A döntő napján reggel érkeztünk meg 
a népfőiskolára. Kedvesen fogadták 
csapatunkat, majd egyen pólót kap-
tunk. A délelőtt folyamán az elő-
döntőben mind a nyolc továbbjutott 

csapat versenyzett. Első körben pla-
kátot kellett készítenünk, és azt rek-
lámszerűen be is kellett mutatni. Ezt 
kvízjáték, activity, majd ügyességi 
játék követte. Mindegyik feladathoz 
a megyei értéktárban szereplő hagyo-
mányok, nevezetességek ismerete 
volt szükséges. Így például plakátot 
a kalocsai paprikáról kellett készíte-
nünk, activityben a Boldogasszony 
Templomot és a szélmalmot kellett 
elmutogatnunk. A végeredménybe az 
előzetesen, a megyei önkormányzat 
honlapján gyűjtött lájkokért kapott 
pontokat is beszámították. Ezúton is 
köszönjük mindenkinek a lájkokat!

Nagy volt az öröm, amikor megtud-
tuk, hogy bekerültünk a délutáni dön-
tőbe a legjobb négy csapat közé!
A szervezők ebéddel kínáltak ben-
nünket, majd elkezdődött a végső fel-
vonás. A délután folyamán sorverse-
nyekben, térképismeretben, tippelős 
játékokban, meseírásban mérhettük 
össze tudásunkat. A sorverseny leg-
érdekesebb feladata az volt, mikor 
lábunkra olyan zoknit kellett húzni, 
amiben egy nyers tojás is volt, s így 
kellett vízzel teli poharat átvinni a 
termen, majd a zoknit egy csapattár-
sunknak kellett lehúzni a lábunkról. 
A döntő utolsó feladataként nyers 
tésztákból kellett kirakni egy megyei 
nevezetességet. Mi ide is a Piroska 
szörpöt választottuk. A tésztaképünk 
nagyon jól sikerült, meg is kaptuk rá 
a maximális pontot! Mikor minden-
nek vége lett, egy közös táncházra 
hívták a versenyzőket és a felkészítő 
tanárokat. 
Az eredményhirdetéskor kiderült, 
hogy a negyedik helyen végez-
tünk, aminek mi nagyon örültünk. 
Helyezésünket értékes ajándékokkal 
jutalmazták: kaptunk könyvutalványt, 
csokoládét és ajándékutalványt, amit 
a soltvadkerti cukrászdában váltha-
tunk be.
Köszönjük mindenkinek a támoga-
tást, segítséget, elsősorban felké-
szítő tanárunknak, Szenekné Édes 
Kornéliának, Nelli néninek. A csapat 
tagjai: Almási Péter, Bálint Antónia, 
Barta Alexandra, Bőszén Fanni, 
Golovics Aliz, Mák Réka, Molnár 
Izabella, Németh Natália.

 Bőszén Fanni

A megyei értékőrzők között a negyedikek
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Az első oldal folytatása. A jelmezes 
bemutató után az óvó nénik mutatkoz-
tak be. Ők is jelmezt öltöttek, és egy 
orosz népmesét mutattak be, ami a ré-
páról szólt, a gyerekek nagy örömére. 
Az óvó nénik szereplése után játékok 
következtek, amiből a szülők gyer-
mekeikkel együtt vették ki a részüket. 
Először a szülők egy felfújt léggömböt 
kötöttek a lábukra, miközben gyerme-
kükkel sétáltak a színpadon. Egy másik 
pár gyermek tagjának ki kellett durran-
tania a léggömböt. Nem volt egyszerű 
a feladat, mert aki hosszabbra kötötte 
a léggömböt az csak megmozdította a 
lábát és már máshol volt a léggömb. 
Így nehéz volt kiszúrni a gyerekeknek. 
Éppen ezért annyit változtattak rajta az 
óvó nénik, hogy a szülők is kidurrant-
hatták a léggömböket. Így már azért 
gyorsabban hallatszottak a durranások. 
Második feladatként poharakba tejszín-
habot töltöttek, abból kellett kikanalaz-
ni a gyerekeknek a habot és megetetni 
édesanyjukkal, vagy édesapjukkal. 
Mókás volt a feladat. Harmadikként a 
szülők szembe álltak gyermekeikkel, 
akik egy kosárból plüss állatokat do-
báltak a szülők elé, akinek egy lavórral 
kellett elkapni. Minden gyermeknek 
tíz plüss állata volt. Az nyert, aki a leg-
többet tudta bedobni a lavórba. Ennél 
a játéknál szülőnek és gyereknek is 
nagyon kellett koncentrálnia, hogy jól 
teljesítsék a feladatot. Azért volt olyan 
pár, akik mind a tíz állatot bedobták 
a lavórba. Utolsó feladatként késsel, 
villával kellett kibontani csokoládét 
a szülőnek, és ha már kibontotta meg 
kellett etetni gyermekével. Ez sem tűnt 
egyszerűnek, de legalább finom volt a 
csokoládé. Minden versenyszámnál az 
első három helyezettet külön díjazták, 
de minden játékban részt vevő kapott 
valamilyen ajándékot. 

A farsangi mulatság úgy jó, ha van 
megfelelő enni és innivaló. Ebből sem 
volt hiány. Mindenki választhatott ked-
vére abból, amit a szülők az asztalokra 
tettek. Természetesen szólt a zene is, és 
táncra perdültek a lábak.

Óvodások és óvó nénik is jelmezbe öltöztek



2017. február 9-én délután 
került megrendezésre a több éves 
hagyománnyal bíró mesemondó 
délután, amit az óvodánk szerve-
zett. Idén a könyvtár adott méltó 
helyszínt ennek az eseménynek. 
Érkeztek a környező települé-
sekről, Lakitelekről, Tiszaugról, 
Tiszaalpárról, Tiszakécskéről is 
résztvevők. 

Az óvodások és szüleik kitartó, 
szorgos munkájának eredménye egy 

szép mese lett. Óvodánkból öten 
vállalkoztak mesemondásra: Farkas 
Zoé, Darányi Gitta, Lapéta Luca, 
Molnár Ádám, Tóth Csenge. 

Nagy szeretettel fogadtuk az 
izguló, de igen ügyes gyerekeket. 
Az igényes, szép mesemondást elis-
merő oklevéllel, sárkányos kitűző-
vel és csokival jutalmaztuk. Itt min-
denki győztes volt, ez nem verseny 
volt, inkább erőpróba, amit sikere-
sen teljesítettek a gyerekek. A mesék 

meghallgatása után a feszültségek 
levezetésére és az energiák feltölté-
sére vendégül láttuk a résztvevőket. 
Kötetlen beszélgetések, tapasztala-
tok cseréje zajlott a felnőttek között, 
miközben a gyerekek ismerkedtek 
egymással. Voltak ismerős arcok, 
akik már tavaly is bizonyították 
bátorságukat. 

Gratulálok a bátor mesemondók-
nak!

Kis Csilla
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Mesemondó délután óvodásoknak

Könyvajánló
Gail Reichlin, Caroline Winkler: 

Túlélőkalauz szülőknek a nevelés tit-
kai

Amikor az ember gyermeket nevel 
számtalan kérdés fogalmazódik meg 
benne. Sokaknak nincs lehetőségük, 
idejük kikérni mások véleményét, 
elbeszélgetni egy adott problémáról 
vagy elolvasni egy hosszú könyvet a 
megoldást keresve. Ezt a könyvet a 
túlhajszolt, modern szülők életéhez 
igazították. A különböző témák példá-
ul: Első nap az óvodában, Hiszti, Kis-
testvér születik stb. ábécérendben kö-
vetik egymást a könyvben. Nem kell 
az egész könyvet elolvasnunk elejétől 
a végéig, mert a fejezetek külön-külön 

is értelmezhetőek. Minden fejezet egy 
kérdéssel indul, ami az adott témához 
kapcsolódik. Ezt a szerzők válasza 
követi, majd pedig jönnek a jó taná-
csok, tippek, amik segítik a szülők hi-
degvérének megőrzését. Ezeket a „jó 
tanácsokat” rövid anekdoták egészí-
tik ki, melyek megtörtént eseménye-
ken alapulnak. Ne feledjük azonban, 
hogy egyetlen megoldás sem válik 
be minden gyereknél. Van azonban 
egy „Fel a fejjel” című fejezet is, ami 
megnyugtatja a szülőt, hogy nem ő az 
egyetlen, aki időnként megbánja, amit 
egy nehéz helyzetben tesz vagy érez, 
hiszen senki sem tökéletes.

Forgó Adrienn



 A farsang időszakát éljük. Ilyen-
kor szükség van a jó kedvre, a jó han-
gulatra, és az sem baj, ha beöltözünk 
valamilyen más ruhába, mint amit 
hétköznapokon szoktunk viselni.

Az általános iskola alsó tagozatos 
diákjai, február 16-án csütörtökön 
délután tartották farsangi mulatságu-
kat, a művelődési ház nagytermében. 
A telt házas táblát ki lehetett volna 
tenni annyian voltak. Persze nem csak 
gyerekek, de szülők és nagyszülők is. 
A diákok pedig igazi farsangi hangu-
latot varázsoltak. Először a negyedik 
A és B osztályosok táncát láthatták a 
jelenlévők, melyet Golovicsné Oláh 
Ágota és Rimócziné Forgó Ildikó pe-
dagógusok tanítottak be. Külön tán-
coltak a fiúk és külön a lányok. Mind 
a két produkció remek volt, de talán 
a lányokét jobban ki lehet emelni, ők 
ugyanis az Egy szoknya, egy nadrág 
című dalra táncoltak. Nagyon ötletes 
és kreatív volt az, hogy valamennyi 
kislány hátán egy férfi képmása sze-
repelt. Így attól függően, hogy melyik 
felüket mutatták a nézők felé, női és 
férfi szerepet játszottak. Közben ki-
vetítőn pedig különböző képsorokat 
lehetett látni a dalok kapcsán. A kö-
zönségtől hatalmas tapsot kaptak a 
gyerekek. A negyedik osztályosokat 
a másodikosok követték, akik már 
nagyon várták, hogy ők is színpadra 
léphessenek. Esernyőkkel mentek fel, 
mert Mary Poppins dalára táncoltak 
Nyúl Zsuzsanna tanárnővel. Őket is 
hatalmas tapssal fogadták a gyerekek 
és a felnőttek. A szereplő osztályok 
diákjai a műsoruk után két-két labdát 
is kaptak.

Ezt követően, azok a tanulók, akik 
jelmezbe öltöztek felmentek a szín-
padra és a mikrofonba bemondták, 
hogy mivé változtak át. Szinte alig 
volt két egyforma jelmez, mindenki 
kitalált valamilyen ötleteset. Néhány-
szor körbementek a színpadon, hogy 
mindenki jól lássa őket. Természete-
sen kattogtak a fényképezőgépek, és 
az okos telefonok, villantak a vakuk. 
Mindenki szerette volna megörökíte-
ni saját csemetéjét. 
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Egy szoknya, egy nadrág a negyedikesek előadásában
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A jelmezbemutató után kis szünet 
következett, amikor is mindenki ehe-
tett a hozott szendvicsekből, sütemé-
nyekből, a farsangi fánkból és ihatott 
az üdítőkből. Az osztályok külön-kü-
lön kínálták a finomságokat, de akad-
tak olyanok is, akik a másik osztály 
asztalán lévő ételekből is csemegéz-
tek. Természetesen senki sem mondta 
azt, hogy abból nem ehetnek. Miért 
is mondták volna, hiszen bőséges 
volt a kínálat. Hagyomány az, hogy 
az alsós farsang alkalmából tombolát 
is húznak. Ezúttal is sok ajándék ta-
lált gazdára. A gyerekek minden apró 
tombolatárgynak nagyon örültek. A 
fődíj ezúttal is egy torta volt.

A Szalay Könyvkiadó által 
meghirdetett olvasásnépszerűsí-
tési versenyben iskolánk is részt 
vesz. Már túljutottunk hét fordulón. 
Ezek között volt egy-egy regényhez 
kapcsolódó titkosírás megalkotá-

sa, igaz-hamis válaszok eldöntése, 
iskolai alaprajz készítése. 

Január közepén felkerestek ben-
nünket a Kiadó munkatársai és 
ajándékot hoztak a résztvevőknek. 
Bemutatták a versenyhez kapcsoló-

dó könyvek következő részét is.
A felkészítő pedagógusok egy-

egy könyvet, a gyerekek pedig 
egy-egy karkötőt kaptak ajándékba. 
Mindenkinek további jó versenyzést 
kívánunk!

Az olvasást népszerűsítették
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Az óvoda javára báloztak

2017. február 11-én szombat este kez-
dődött a Nyárlőrinci Óvoda Jótékony-
sági Bálja, amelyet a Szülői Szervezet 
rendezett.  Nagy volt az érdeklődés, 
sok jegy kelt el. Aki nem tudott eljönni 
a bálba, névre szóló tombolával támo-
gatta az óvodát. 
Az estét az óvodások tánca nyitotta, a 
Toporgók, néptánccsoport, felkészítő-
jük Romhányi Olga. Almási Barbara 
megköszönte az előző évek áldozatos 
munkáját és egy kivetítőn képeket mu-
tatott az óvoda életéről. A Szülői Szer-
vezet nevében Tóth István köszöntötte 

a jelenlevőket. A tárkonyos raguleves, 
birka és marha pörkölt főtt burgonyá-
val és tarhonyával gyorsan elfogyott. 
A vacsora után kezdődött a tánc. A 
talpalávalót Belicza Bandi zenekara 
szolgáltatta. A tombola gyorsan elkelt, 
amit az óvó nénik árusítottak. A fődíj 
40 ezer forintos vásárlási utalvány volt. 
Minden tombolatárgy gyorsan gazdára 
talált. A bejárat mellett lehetőség volt 
koktélt vásárolni, a büfében pedig 
nagy volt az italkínálat. A felhőtlen, 
mulatozós jókedv hajnalig tartott.               

Kis Csilla

Támogatók: Hírös Kft,  Hírös Agrária Kft., 
Fekete Gólya Étterem, Baksa László, Varga 
Imre és családja, Zoboki Károly és család-
ja, Tormási Zoltán és neje, Kulman Istvánné 
Tormási Ildikó és családja, Pénzváltó Istvány, 
Zayzon Jenőné, Kiss Jánosné, Almásiné Tóth 
Judit, Nagy László és családja, Gál János, 
Puskás István és családja, Varga Kata, Kul-
csár Imre, Zöldi-Kovács József és családja, 
Palatinus Zoltán és családja, Almási György 
és családja, Köteles-Dudás Evelin és családja, 
Lord Presszó, Harkály Üzletház Bt, Baranyi 
Pékség, Vörös Ferenc, Faluker Bt.- Kiss Zol-
tán,   Juci Bolt- Marsa Lászlóné, Anita Ru-
házati Bolt- Erkiné Kalmár Anita, Maspex 
Olympos Kft., Mini ABC- Németh György, 
Miss A Virágbolt,  Icu virágbolt- Kiss Fe-
renc, Szikrai Borászati Kft, Univer Coop Zrt, 
Vasegyéb- Kiss György, 100 Ft-os bolt- Kecs-
kés István, Szénási Edina, Márka Presszó- 
Szabó István, Éléskamra Zöldségbolt, Molnár 
Melánia, Halasiné Nyúl Annamária, Bognárné 
Vass Éva, Rózsa Presszó, Húsbolt- Szénási 
László, Hörömpő László és családja, Csernák 
József és családja, Nyúl Anita, Forgó Dávid, 
Rácz Mihály, Szekeres Mihály, Szabóné Sze-
keres Zsuzsanna, Nyúl Norbert, Palatinusné 
Dudás Mónika, Csajáginé Nyúl Magdolna, 
Festő Amina, Nagy Brigitta, Szabóné Németh 
Anita, Kormosné Lengyel Mónika, Varga 
Krisztina, Generálné Nédó Ágnes, Petényi 
Andrea, Molnár Tamás és családja, Kökény 
Imre és neje, Sánta Angéla, Turzáné Bajnai 
Ibolya, Ferencz Melinda, Sváb- Kovácsné 
Rédai Erzsébet, Gyenes Róbert, Balogh Fe-
renc, Simonyi Tímea, Bíró Adrienn, Nyúlné 
Papp Ágnes, Szabóné Hatvanyi Erika, Kiss 
Nóra, Szórád Dominika, Fodor Erika, Zelenka 
Ágnes, Dakóné Vivien, Fuli Rozália, Trepák 
Ilona, Baloghné Mikus Csilla, Tóth Norbert, 
Turiné Lövei Julianna, Zöldi-Kovácsné Gu-
lyás Ágnes, Németh Zita, Szabó Nikolett, 
Tóth Mihályné, Lapéta Erika, Nánai Éva, 
Balog Edina, Franze-Bálint Beáta, Kovács 
Éva, Csernák Krisztina, Szabó Erika Szand-
ra, Engler Mariann, Csőke Fanni, Túri-Sza-
bó Nikolett, Nyúlné Pál Erika, Kovács Éva,  
Varga Ibolya,  Szabóné Németh Anita, Nagy 
Márta, Hári Helén, Rózsa László, Szokolay 
Szilvia, Gálné Kaszala Krisztina, Virág Adri-
enn, Lapétáné Szalai Mónika, Vargáné Csikós 
Angéla, Moldován Mária, Tóthné Tóth Rita, 
Molnár Tamás, Matúz Lóránt, Váczi Móni-
ka, Posta Ilona, Bencsikné Németh Gabri-
ella, Kiss Katalin, Bartha Sándorné, Gyenes 
Sándorné, Hajagos Antal és családja, Hári 
Antalné, Horváth Jánosné, id. Forgó Istváni, 
id. Tóth István és családja, ifj. Tóth István és 
családja, Mészáros Irén, Tátrai Attila, Kele 
Julianna, Molnár Jenőné, Németh Antalné, 
Nyúl Mihály, Nyúlné Hajagos Erzsébet, Sári 
Zoltán, Szűcs Mariann, Trepák Pál és család-
ja, Vargáné Nagy Angéla.
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Kedves Szülők!
Egy nagyszerű és páratlan lehetőség-

re szeretném felhívni a figyelmüket!
A játék és a konfliktus kapcsolata - 

Játékkonfliktusok és kezelésük címmel 
szakmai napot szervez a MÓD-SZER-
TÁR Oktatásszervező és Tanácsadó 
Kft.

Az esemény különlegessége, hogy 
a szakembereken túl szülőket is invitál-
nak az előadásra. Ráadásul ahonnan az 
óvodai csoportok számánál több szülő 
(esetünkben legalább 5) juttatja el je-
lentkezési lapját és vesz részt, az érintett 
szülők díjmentességet kapnak! 
Íme a meghívó:

Szakmai napunkon a Pedagógiai as-
szisztensek III. Országos Konferenciáján 
nagy érdeklődéssel kísért előadás tovább-
gondolására, részletes kifejtésére kerül 
sor dr. Pálfi Sándor főiskolai tanár köz-
reműködésével.

Milyen jó is látni a szépen, békésen 
együtt játszó gyermekeket, akár otthon a 
testvérrel, akár a játszótéren az ismerős, 
vagy ismeretlen gyermekekkel, vagy ép-
pen az óvodai csoporttársakkal. Ám több-
ször vagyunk fül-, és szemtanúi annak, 
amikor bizony kitör a „háború”: vesze-
kedés, kiabálás, durvaság, játék elvétele, 
stb.. Előfordulhat, hogy nem láttuk, ho-
gyan indult a konfliktus.

Az a tapasztalat, hogy a helyi peda-
gógiai programok nem készültek a gyer-
mekek körében megjelenő mai konflik-
tusok tömeges prevenciójára, tudatos 
kezelésére, a családok pedig gyakran a 
pedagógusra hárítanak számos olyan fe-
szültséget, amit a gyermek fejlődésében 
tapasztalnak.

Célunk a résztvevők számára szak-
mai támogatást, segítséget, korszerű is-
mereteket nyújtani a mindennapok során 
kialakuló játékkonfliktusok felismerésére 
és kezelésére.

Tervezett tartalmak és témakörök:
- A minden gyermekre jellemző játéksa-
játosságok
- A játék, mint társas mező
- A játék és a konfliktus kapcsolata
- Gyermekkonfliktusok
- Az évszakok és konfliktusok kapcsolata
- A hét konfliktusos napjai
- Konfliktusokat előidéző okok a játék-
ban
- Gyermeki agresszió formái a játék so-
rán
- A gyermeki konfliktusok lezárásának 
módja
- Teendőink konfliktus esetén

Az izgalmasnak ígérkező tartalmak 
és témakörök részletes kifejtése során az 
előadó számos, saját élményű példán ke-
resztül segíti tisztábban látni a gyermeki 
játék jellemzőit, és a játék hevében fellé-
pő konfliktusok okát, folyamatát, feloldá-
sát úgy a családi - testvéri körben, mint 
az óvodai játék során. Segítségünkre lesz 
olyan kérdések megválaszolásával, ame-
lyekről felnőttként ismereteink vagy ta-
pasztalataink hiányában gyakran helyte-

lenül gondolkodunk, cselekszünk.
Amit ígérünk: Sok-sok gyakorlati 

példával fűszerezve olyan szakmai se-
gítséget kívánunk nyújtani, amelyek bir-
tokában a gyermekek körében kialakuló 
játékkonfliktus helyzeteket esetenként 
másként tudjuk értelmezni, megérteni és 
eredményesebben tudjuk kezelni.

Hívjuk és várjuk az óvodapedagó-
gusokat – köztük különösen a gyakornok 
kollégákat -, a pedagógiai munkát segítő 
asszisztenseket, dajkákat, valamint az ér-
deklődő szülőket.

Tisztelettel kérjük az óvodák veze-
tőit és pedagógusait a szülők megfelelő 
tájékoztatására!

A szakmai nap előadója: dr. Pálfi 
Sándor főiskolai tanár, Debreceni Egye-
tem Gyermeknevelési és Felnőttképzési 
Kar Gyermeknevelési Tanszék

Szakmai vezető: Lendvai Lászlóné 
intézményfejlesztő, köznevelési szakértő

Időpont: 2017. március 17. péntek, 
10:00 – 15:00 óráig

Helyszín: LURDY HÁZ Konferen-
cia- és Rendezvény Központ, 1097 Buda-
pest, Könyves Kálmán Krt. 12-14. I. em.
Részvételi díj: 8.000 Ft/fő
Ahonnan az óvodai csoportok számánál 
több szülő juttatja el jelentkezési lapját és 
vesz részt, az érintett szülők díjmentessé-
get kapnak. 

Szeretettel biztatok mindenkit, használja 
ki a vissza nem térő alkalmat!
A jelentkezéssel Almási Barbara óvoda-
vezetőt keressék a 343-072-es telefonszá-
mon vagy személyesen az óvodában!

Játékkonfliktusok és kezelésük

Dóbiás Péter és barátai rend-
szeresen járnak zenés műsort adni 
az óvodásoknak Mesélő dallamok 
címmel. Ezúttal a művelődési ház 
nagytermében várták a gyerekeket. 
Arany János Fülemüle című művét 
adták elő. Előadásukat dramatikus 
játékkal kísérték, amibe bevonták 
a gyerekeket is. A nagycsoporto-
sok már komolyan tudják értékelni 
a zenés produkciót, de a kiseb-
bek is élvezték és megtapsolátk a 
műsort.

Óvodásoknak meséltek a dallamok
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Hosszú szünet után február 25-26-
án folytatódik a megyei I. és II. osz-
tályú labdarúgó bajnokság. Az őszi 
fordulók után a felnőtt csapat a tízedik 
helyről várja a folytatást. Hat győze-
lem mellett hat vereség születet, három 
alkalommal pedig döntetlent játszott a 
csapat, huszonegy pontot szerezve ez-
zel. Harminchét alkalommal sikerült 
az ellenfél kapuját bevenni, míg az ő 
hálójukban harminckétszer került a 
labda.

A három hónapos szünet után a 
szurkolók már ki vannak éhezve a 
mérkőzésekre, nagyon várják, hogy 
újra útjára induljon a labda. A tavaszi 
szezon elkezdése előtt azonban ké-
szültek a játékosok, nem csak edzé-
sekkel, hanem edzőmérkőzésekkel is. 
Erről kérdeztük György Csaba edzőt.

A felkészülést január 14-én kezd-
tük, három hetet tornateremben vol-
tunk, utána mentünk ki a pályára . A 
tornateremben erősítéseket végeztünk, 
meg különböző mozgásos játékokat, 
amit a későbbiek folyamán hasznosí-
tani tudunk. Edzőmérkőzések közül 
az első elmaradt az ónos eső miatt. Ezt 
követően műfüvön játszottunk négy 
mérkőzést, mert a mi pályánk alkal-
matlan volt a labdarúgásra. Először 
Kecskeméten a Hírös- Éppel találkoz-
tunk. A megyei III. osztályú csapattól 
kikaptunk 4–2-re. Ezt követen a Kis-
kunfélegyházi HTK II csapatával mér-
kőztünk meg, őket 3–1-re vertük meg 
a műkertvárosi műfüves pályán. A 
harmadik találkozónkat a Kecskemé-
ti LC ellen vívtuk a Széktói Stadion 
műfüves pályán. A megyei II. osztá-
lyú csapattól 6–0-ra kaptunk ki. Erről 
a mérkőzésről azt tudom mondani, 
hogy elevették tőlünk a labdát és nem 
akarták visszaadni. Nagyon sok fiatal 
játékos van Kecskeméten. Hetente öt 
alkalommal edzenek, jó körülmények 
között, külön erőnléti edzővel. Mi ezt 
sajnos nem engedhetjük meg magunk-
nak. A következő mérkőzést itthonra 
terveztük, de állt a pályánkon a víz, 
így ismét a Hirös-Éppel játszottunk, 
az eredmény 2–2 lett. Az utolsó elő-
készületi mérkőzésünkön Nagykőröst 
fogadtuk volna, de a pálya kímélése 

miatt Cserkeszőlőt választottuk. A ta-
lálkozót idegenben játszottuk és 4–2-
re kikaptunk. A felkészülés időszaká-
ban hetente két alkalommal edzetünk, 
hétvégeken meg edzőmérkőzéseket 
játszottunk. Tavaly próbálkoztunk 
három edzésekkel, de az megosztotta 
a társaságot. Problémát jelentett az, 
hogy januárban, de még február elején 
is igazi téli időjárás volt. A legnagyobb 
gond akkor volt, amikor az eső megfa-
gyott. Ekkor képtelenség volt pályára 
lépni. Szerencsére tudtunk műfüvön 
játszani, ami sokat jelentett. 

A csapatban, az őszhöz képest nem 
történt különösebb változás. Próbál-
koztunk új játékosokkal, de nem jött 
össze. Csatár poszton vannak hiányos-
ságaink, a védelmünk tagjai pedig 
elég idősek, oda is jó lett volna fris-
sítés, de ezúttal nem sikerült. Egyedül 
a Malomsoki Márk tért vissza hoz-
zánk, aki korábban nálunk játszott. 
Ha hosszútávon gondolkodunk, akkor 
a megoldás az lenne, hogy az ifjúsági 
csapatból felhoznánk néhány játékost, 
és beépítenénk a felnőttek közé. Az 
a baj, hogy nem lehet felhozni őket, 
mert olyan kevesen vannak, hogy ha a 
felnőttek között játszanának, akkor az 
ifjúsági csapat nem tudna kiállni. Te-
hát akik bevethetőek lennének, azokat 

is ott kell tartani, mert létszám problé-
mák lennének. Vannak ügyes fiatalok, 
de az U 19-es keret nagyon szűkös, 
kevesen vannak. 

A felnőtt keret létszáma megfelelő, 
huszonegy-huszonkét játékos alkotja. 
Ezzel nincs probléma, csak sokan há-
rom műszakban dolgoznak. Sajnos az 
edzőmérkőzéseken is voltak olyanok, 
akik nem tudtak eljönni, ezért nem 
tudtunk úgy kiállni, ahogyan szeret-
tük volna. Pedig gyakorlatilag azok 
a találkozók főpróbának számítanak. 
Amikor a lényege lenne az egésznek, 
akkor sok játékosnak problémája van. 
Nehéz így Csapatot építeni Jelenleg a 
vérszegény tízedik helyen vagyunk. 
Természetesen szeretnénk feljebb 
jutni, a hetedik-nyolcadik hely eléré-
se reálisnak tűnik, de az elnökséggel 
konkrét célokat nem határoztunk meg. 
Kiesési problémáink biztos, hogy nem 
lesznek, de azért jó lenne, ha feljebb 
tudnák lépni a tabellán. Aztán a nyár 
folyamán kiderül, hogy mi a jövőkép. 
Óriási nagy tervekre azért nem kell 
gondolni. Sajnos a játékosokat nehéz 
motiválni. Ennek ellenére mindent 
megteszünk annak érdekében, hogy a 
tavasszal jobban szerepeljünk, mint az 
ősz folyamán – mondta György Csa-
ba.

Szeretnének feljebb jutni a tabellán
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Anyakönyvi hírek
Akiket nagyon vártunk: Hegyesi Bence (anyja 
neve: Domokos Mária), Szabó Gréta (Kiss Nelli). 

Akiket elveszítettünk: Nyúl Istvánné Tóth Mária 
Judit (1938), Nyúl Lőrinc Józsefné Marsa Mária 
(1933), Szekeres Béla (1956), Kovács Károlyné Kiss 
Éva (1957).

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 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
Nyárlőrinc Község Temetkezési Vállalkozója: 
Himalája Blue Kft. Képviselő: Szénási Bertalan. 
Telefonszám:  76/449-044, mobil: 20/9571060

Emlékezés
Banó Ferenc

halálának 5. évf. alkalmából.

„A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk aki nincs már.
Nélküled szomorú, üres a házunk,
mert tudjuk, hogy hiába várunk.”

Szerető családod

-- Táblás kerítéselem ren-
delhető horganyzott és 
festett kivitelben.

-- Ágvágók, met-
szőollók, met-
szőolló rugók

-- Kiváló minőségű rédei 
vetőmagok kaphatók a

Vasegyébben
Várjuk vevőinket!


