
Jótékonysági bál az iskola javára

A hagyományoknak megfelelően 
ezúttal is a tornacsarnokban tartot-
ták az általános iskola bálját. Szülők, 
nagyszülők, de gyermektelen párok 
is jól szórakoztak. Az általános isko-
la dolgozói és szülői szervezet tag-
jai minden évben megrendezik jóté-
konysági báljukat. A megjelenteket 
Domokos Erika tagintézmény vezető 
köszöntötte, aki beszéde elején Fésűs 
Évát idézte. „ Látszólag olyan egysze-

rű dolog a gyerekkel együtt lenni, őket 
a világ dolgaival megismertetni, sze-
retettel venni őket körül. Mégis nem 
minden embernek sikerül. Nehezen 
megtanulható az a hang, az a szó, az 
a tekintet, amely a gyermekben bizal-
mat kelt és megajándékoz engem – aki 
szólok hozzá – a tekintetével. Minden 
gyerek egy egyedül álló csoda, jó és 
kevésbé jó tulajdonságaival együtt. 
Segítenünk kell abban, hogy a pozitív 

tulajdonságainak erősítésével folya-
matosan visszatérő sikerélményhez 
jusson.”

Elmondta, jó azt látni, hogy min-
den évben megtelnek az asztalok a 
gyermekeket támogatni szándékozó 
emberekkel. A bál az egyetlen bevételi 
forrása a szülői szervezetnek, melyből 
igyekeznek hasznos és szórakoztató 
programokat szervezni a gyermekek 
számára.         Folytatás a 6. oldalon.
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Külterületi utak önkormányzati 
tulajdonba vétele
Rendkívüli ülésen tárgyalta a képvi-
selő-testület a külterületi utak önkor-
mányzati tulajdonba történő átvétel-
ét. A korábbi ülésen döntés született 
arról, hogy az önkormányzat pályá-
zatot nyújt be a külterületi utak fel-
újítására, javítására és erőgép beszer-
zésére. A benyújtandó pályázatban 
a 0131, a 0134, a 0143 és a 0139/3 
helyrajzi számú útszakaszok felújítá-
sára szeretnének pályázni. Ezen utak 
közül a 0134 és a 0139/3 hrsz-ú a 
Magyar Állam tulajdonában vannak, 
ezért az önkormányzatnak kezde-
ményezni kell az utak térítésmentes, 
önkormányzati tulajdonba történő 
átvételét, és helyi közútként történő 
üzemeltetését. Az önkormányzat az 
ezzel kapcsolatban felmerülő költ-
ségeket vállalja. Pénzváltó István 
javasolta, hogy a képviselő-testület 
hatalmazza fel, hogy a Magyar Köz-
út Zrt-nél járjon el a fenti ingatlanok 
önkormányzati tulajdonba vétele 
ügyében és a szükséges jognyilat-
kozatokat tegye meg. A testület egy-
hangúlag fogadta el a javaslatot.
A korábbi döntés értelmében a kül-
területi utak fejlesztésére, állapot-
javítására pályázatot nyújt be az 
önkormányzat, melynek bekerülési 
költsége bruttó 67.915.380 forint. Az 
utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erőgép, 
valamint függesztett munkagép be-
szerzéséhez szintén pályázatot nyújt 
be. A munkagép bruttó költsége 
12.000.700 forint. A képviselő-tes-
tület a két beruházás megvalósításra 
bruttó 24 millió forintot biztosít az 
idei költségvetés terhére.

A polgármester illetményének 
megállapítása
A polgármester illetménye 2017. 
január 1-vel megváltozott, melyet a 
képviselő-testületnek határozatban 
kell rögzíteni. Az összeg nem térhet 
el a törvényben rögzítettektől. Az 
önkormányzati törvény értemében a 

2001-5000 fő lakosságszámú tele-
pülés polgármesterének illetménye 
az államtitkár javadalmazásának 55 
százalékával egyezik meg. Az állam-
titkár javadalmazása három tételből 
tevődik össze. Alapilletménye a köz-
tisztviselői illetményalap 12-szerese, 
azaz 463.800-, Ft. Jogosult illetmény-
kiegészítésre, mely az alapilletmény 
50 százaléka, azaz 231.900,- Ft. Ezen 
felül az államtitkár vezetői illetmény-
pótléka az alapilletmény 65 százalé-
ka, azaz 301.470-, Ft. Az államtitkár 
havi bruttó bére 997.170-, Ft, ennek 
55 százaléka, azaz 548.444-, Ft a 
polgármester havi illetménye. Ezen 
kívül a polgármester havonta az il-
letményének 15 százalékban meg-
határozott összegű költségtérítésre is 
jogosult, melynek összege 82.267-, 
Ft. 
A napirendi ponttal kapcsolatban 
Pénzváltó István bejelentette szemé-
lyes érintettségét és átadta az ülés 
vezetését Tormási Zoltán alpolgár-
mesternek, egyben bejelentette, hogy 
nem kíván részt venni a szavazásban. 
Tormási Zoltán javasolta a képvise-
lő-testületnek, hogy Pénzváltó István 
polgármestert személyes érintettsége 
miatt a szavazásból ne zárja ki. A 
testület hat igen és egy tartózkodás 
mellett elfogadta a napirendi pontot. 
Ennél a napirendi pontnál meg kell 
jegyezni, hogy az állam a település 
adóerő képessége függvényében fi-
nanszírozza a polgármester illetmé-
nyének egy részét.

Alpolgármester tiszteletdíjának 
megállapítása
A polgármester illetményének 
változása maga után vonja az al-
polgármester tiszteletdíjának mó-
dosulását is. Tormási Zoltán alpol-
gármester társadalmi megbízatásban 
látja el feladatait, korábbi tisztelet-
díja 157.100,- Ft-ban került megál-
lapításra. A társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíja nem ha-
ladhatja meg a főállású polgármester 
havi illetménye 50 százalékának a 

90 százalékát. Jelen esetben a főál-
lású polgármester havi illetménye 
548.444,- Ft, ennek 50 százaléka 
274.222,- Ft, melynek 90 százaléka 
246.800,- Ft. Tormási Zoltán jelezte, 
hogy elégségesnek tartja a jelenlegi 
bruttó bérét. Pénzváltó István pol-
gármester javasolta a képviselő-tes-
tületnek Tormási Zoltán bruttó bérét 
200.000,- Ft-ban meghatározni. Az 
alpolgármester a javasolt összeget 
köszönettel elfogadta, egyben beje-
lentette személyes érintettségét, és 
azt, hogy a szavazásban nem kíván 
részt venni. A képviselő-testület nem 
zárta ki a szavazásból Tormási Zol-
tán. A javasolt tiszteletdíjat hat igen 
és egy tartózkodással fogadta el a 
testület.

Legyen hó eltakarítás a külterüle-
ten is
Az egyebek naprendi pont között 
Túri István az iránt érdeklődött, 
hogy külterületen miért nem tolták 
el a fontosabb bekötőutakon a havat? 
Úgy gondolja, hogy ha a belterületen 
el van tolva a hó, akkor a külterü-
leten is meg kell tenni ugyan ezt. A 
külterületi lakosság is ugyan úgy a 
községhez tartozik. Azt kérte, hogy a 
bel- és külterületi lakosság egyforma 
elbírálás alá essen.
Pénzváltó István polgármester sze-
rint nem esett akkora hó, hogy az 
gondot okozott volna a külterületen. 
Bejelentés sem érkezett, hogy nem 
tudnak külterületről bejutni. Tormási 
Zoltán alpolgármester megemlítette, 
hogy Varga Imre vállalkozó, aki a 
hó eltolását végzi a községben, fel-
hívta telefonon, hogy külterületre is 
kimenjenek-e a havat eltolni. Akkor 
Ő úgy látta, hogy ez nem indokolt, 
ezért nem jártak kinn a külterületen 
a hótolók. Pénzváltó István hozzátet-
te, hogy természetesen törekszenek 
arra, hogy a külterületi lakosnak is 
ugyan olyan érzete legyen, mint a 
belterületen élőnek. Úgy gondolja, 
hogy megfelelő figyelmet fordítanak 
a külterületen élő lakosságra. 

A testületi ülésről jelentjük
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Szép számban jelentek meg a mű-
velődési házban január 21-én este a 
színház kedvelő helyiek egy egyedi, 
vidám előadásra, melyet a Pótszéktár-
sulat hozott el és adott elő az érdeklő-
dőknek. A társulat sokak számára is-
merős lehet, hiszen Kecskeméten már 
több teltházas darabot adtak el, akár-
csak több, környékbeli településen.

A Nyárlőrincen színpadra állított 
darab címe „Helyet az ifjúságnak”. 
A darabot már nagy sikerrel adták elő 
korábban Kecskeméten is. A harmin-
cas években játszódó komédia rend-
kívül sok humorral megtöltve repíti 
vissza a nézőket a korszakba. „Rövi-
den a nagy világválság után a Mitrópa 
bank elnöki osztályára befészkeli 
magát egy munkanélküli, diplomás 
fiatalember. Nem létező álügy meg-
teremtésével, kihasználva a hatalmas 
duzzadt szervezet vakságát, a mun-
kanélküliségtől rettegő alkalmazottak 
és a bankvezérek felszínes ismereteit, 
önmagának állást, a banknak pedig 
"munkát" teremt. Egy máig ható igaz-
ság tárul elénk, a papír hatalma létező 
és nem létező dolgok felett. Minden 
szereplő egy különleges jellem sok 
humorral vagy annak hiányával fel-
fegyverezve. Unatkozni nem lehet, hi-
szen olyan vígjátékot láthatunk, ahol 
minden pillanatban történik valami 

hihetetlen, ám mégis valós alapokon 
álló esemény.”

Mind a díszletek, mind a ruhák, 
mind a zenei betétek hűen adják vis-
sza a kor hangulatát. A darab humo-
ra kiegyensúlyozottan oszlik meg és 
érvényesül a különféle jelenetekben, 
legyen az vizuális, vagy éppen szóbe-
li jellegű. Természetesen mindehhez 
nélkülözhetetlen a kiváló rendezés, a 
gondosan kialakított díszletek, vala-
mint az összeszokott és jól együttmű-
ködő színészgárda, akik egytől-egyig 
kiváló színészi kvalitásokkal rendel-
keznek. Nem is lehetett panasza a 
nyárlőrinci közönségnek sem, hiszen 
nevetésben nem volt hiány és vastaps-

sal búcsúzatták a színészeket az elő-
adás végén.

Ezúton is köszönet a kiváló darabot 
rendező Gulyás Lászlónak, valamint 
a szereplőknek, Mogyoró Zsanettnek, 
Kovács Krisztiánnak, Zum Erikának, 
Gulyás Lászlónak, Nyitrai Brigittá-
nak, Tolnai Ottónak, Varga Lászlónak, 
Király Katának és Bunyik Tamásnak, 
hogy ellátogattak Nyárlőrincre és egy 
feledhetetlen élménnyel gazdagították 
az érdeklődő közönséget. Reméljük a 
közeljövőben újra el fognak látogat-
ni hozzánk és hasonlóan nagyszerű 
előadással örvendeztetik meg újból a 
nyárlőrincieket.

Pótszéktársulat nagy sikerű előadása 
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Ágoston atya karácsony második 
napjára közös hálaadásra hívta azokat 
a házaspárokat, akik 2016-ban kerek 
házassági évfordulót ünnepeltek. A 
2016. december 26-i hálaadó szent-
misére harminckilenc házaspár kapott 
meghívást, akik 5, 10, 15, 20, 25, 30, 
35, 40, 45, 50, 55 évvel ezelőtt kötöttek 
házasságot. 

A meghívást 19 házaspár fogadta el. 
A tizenkilenc házaspárból egy család 
Budapesten, Lajosmizsén, Lakiteleken, 
kettő Kecskeméten, és tizennégy 
Nyárlőrincen él.

Ágoston atya a szentmise elején 
köszöntötte az ünneplő házaspárokat és 
családtagjaikat. Az evangélium felol-
vasása után a plébános atya szólította a 
jubilálókat, és a hívek közössége tapssal 
köszöntötte az ünneplőket. A jubiláló 
házaspárok egymás kezét fogva közösen 

mondták el a jubiláló házastársak imá-
ját, és megújították házassági ígéretüket. 
Ágoston atya megáldotta a jubilálók 
kezét, gyűrűjét, majd a gyermekeik és 
unokáik köszöntötték az ünneplőket.

A Miatyánk imádkozásakor a plé-
bános atya az oltár köré hívta a jubiláló 
házaspárokat, oda, ahol házasságkötés-
ükkor egymásnak örök hűséget esküd-
tek. 

A szentmise végén Ágoston atya 
mindegyik jubiláló házaspárnak gratulált 
és átadta emlékül a Győzött a szeretet 
című jubiláló házastársak imafüzetét. 

A szentmise ünnepélyes áldással ért 
véget.  

Kérjük a Szent Család áldását csa-
ládjainkra, nemzetünkre, kérjük az első 
magyar szent család, Szent István király, 
Boldog Gizella és Szent Imre herceg 
közben járó támogatását.

Ének házassági évfordulóra
(Dallam: Amíg a szívem dobog..)

1. Ím eljöttünk hozzád, jó Istenünk,
Mert hálával van most telve szívünk.
Oly sok év után, a hála szaván
Sóhajtunk hozzád: Köszönjük, Atyánk!

2. Oly sok évvel előbb áldott kezed,
örök frigyre fűzte a szíveket.
Oly sok év után, a hála szaván
Sóhajtunk hozzád: Köszönjük, Atyánk!

3. Sírig tartó pecsét, eskü szava:
el nem hagyjuk egymást soha, soha.
Oly sok év után, a hála szaván
Sóhajtunk hozzád: Köszönjük, Atyánk!

4. Adtál nekünk Atyánk sok örömet,
ontott szemünk máskor sok bús könnyet.
Oly sok év után, a hála szaván
Sóhajtunk hozzád: Köszönjük, Atyánk!

5. Mindig együtt vittük a keresztet,
mert volt bennünk hűség, volt szeretet.
Oly sok év után, a hála szaván
Sóhajtunk hozzád: Köszönjük, Atyánk!

6. Ennyi idős szolgád és szolgálód,
oltárodnál ismét most megállott.
Oly sok év után, a hála szaván
Sóhajtunk hozzád: Köszönjük, Atyánk!

7. Megköszönjük most, ó jó Istenünk,
amit áldott kezed tett mivelünk.
Oly sok év után, a hála szaván
Sóhajtunk hozzád: Köszönjük, Atyánk!

Jubiláló házaspárok megáldása

101 ötletes játék gyerekeknek esős 
napokra Dawn Isaac, A 13 emeletes 
lombtoronyház Andy Griffiths, A boga-
ras fiú M. G. Leonard, A fogadott lány 
Kubica Mary, A gonosz ébredése Danielle 
Paige, A kastély egerei Michael Bond, 
A kém Paulo Coelho, A repülő camem-
bert Jean-Philippe Arrou-Vignod, A tea-
ültetvényes felesége Dinah Jefferies, A 
titkos zarándok John La Carré, A walesi 
királyné Courtney Joanna, A zöld lovag 
Pusztai Ilona, Aranyfonál Müller Péter, 
Aranyhaj barátra lel Disney, Ártatlanok 
Läckberg Camilla, Az Arab lánya Brown 
Borsa, Az osztály vesztese Wéber Anikó, 
Az utolsó boszorkány lánya Fábián 

Janka, Becses ajándékok Danielle Steel, 
Benedek Elek mesék CD, Berci a doktor 
bácsinál Christian Tielmann, Bori és a 
fogtündér Liane Schneider, Cseréld le a 
szüleidet! Claude Ponti, Első hó Debbie 
Macomber, Eltörölve Lapidus Jens, Föld 
alatt Aleksandra Mizielinska - Daniel 
Mizielinski, Gipszmüzli és epertorta Lackfi 
János, Gyerek közlekedési enciklopédia, 
Hajfonás Laura Mendelin - Jenni Petänen, 
Harry Potter és az elátkozott gyermek J. 
K. Rowling - Jack Thorne - John Tiffany, 
Keskeny út északra Flanagan Richard, Két 
bolond százat csinál Bosnyák Viktória, 
Két világ Nichols Mary, Kísértetvadászok 
jeges nyomon Cornelia Funke, Lilian 

Caine Ronil, Lilla és Tündérbogyó Kádár 
Annamária, Markoló, traktor, kukásautó 
Daniela Prusse, Milu a lovagok között 
Finy Petra, Minden, ami állat Ruth 
Martin - Sanders Allan, Nagypapa szigete 
Benji Davies, Nagyvárosi természetbúvár 
Winkler Róbert, Nyomás a suliba! Vadadi 
Adrienn, Segíts a gyerekednek! Carol 
Vorderman, Spuri Gyuri a világ körül 
Marianne Dubuc, Star Wars, Szélhámos 
Budapest Kondor Vilmos, Szeretem a 
kiskutyám! Pásztohy Panka, Szutyok 
Marc Boutavant - Colas Gutman, Utálom 
a padtársam! Baár Tünde, Világkép 
Kepes András, Wink, Poppy, Midnight 
Genevieve Tucholke April.

Új könyvek



Decemberben hat településen vetí-
tették le a Kecskemétfilm Kft. által, a 
magyar népmesék mintájára készített 
új animációs filmjeit, a cigánymeséket, 
köztük Nyárlőrincen is. A település és 
a könyvtár így egy újabb, országosra 
tervezett kezdeményezés részese lehetett 
már sokadik alkalommal, a Katona József 
Könyvtárral folyó kiváló együttműködése 
révén. 

A Magyar Művészeti Akadémia támo-
gatásával a Katona József  Könyvtár 
cigánymesék című sorozathoz készített egy 
egyedi, újszerű, tanulástámogató foglalkoz-
tató füzetet is, mely játékos feladatokon 
keresztül segíti a megértést, és mélyíti a 
filmélményt. A mesékkel és a foglalkoztató 
füzetekkel a Katona József Könyvtár és a 
Kecsekmétfilm Kft. célja, hogy közelebb 
hozza a gyerekeket a cigányság kultúrá-
jához, a könyvtárhoz és az animációs fil-
mekhez.

Nyárlőrincen az első két foglalko-
záson az általános iskola 3. osztályos 
diákjai vettek részt és tekinteték meg 
a „Cigányasszony meg az ördög” című 
részt. Az első vetítésnél a Katona József 
Könyvtár munkatársai, Bujdosó Aranka 
és Koleszár Márta működtek közre, vezet-
ték a foglalkozást. A vetítést közös beszél-
getés követte, majd néhány fős csoportba 

ültek a gyerekek. Mindenki kapott egy 
foglalkoztató füzetet, amelybe beleírhat-
ta a nevét. Ezt követően a füzetekben 
lévő érdekes feladatokat, fejtőröket együtt 
oldották meg, majd zárásként a meséből 
kiemelt különféle jeleneteket színezhették 
ki. A második alkalommal a megmaradt 
feladatokat oldották meg a gyerekek.

A Cigánymesék sorozat jelenleg három 
befejezett résszel rendelkezik, a követ-

kező három film készítése folyamatban 
van. A történetek cigány írott mesékből, 
eredetmondákból és gyűjtésekből szár-
maznak. Technikailag érdekes, hogy a 
háromdimenziós, térbeli- és a sík animá-
ció keveredik benne. Reméljük, hogy a 
közeljövőben több osztályt is megismer-
kedhet a cigánymesékkel és a hozzájuk 
tartozó foglalkoztató füzetekkel!
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Cigánymesék a könyvtármozi keretében

Színházban jártunk
A felső tagozatosak ifjúsági bérletével 

immár két előadást néztünk meg a Kecske-
méti Katona József Színházban. Novem-
berben a János vitézt, januárban a Micsoda 
társaság! című darabot láthattuk. Össze-
gyűjtöttünk néhány véleményt az előadá-
sokról.

János vitéz
Erki Lara 5. osztályos. A darab nem a 

régi, hagyományos János vitézt mutatja 
be. Ebben nincsenek szekerek, lovak, hu-
szárok. Van viszont foci bőven. Szerintem 
vicces darab, én legalábbis nagyon sokat 
nevettem. A ráadás pedig az volt, amikor 
Kukorica Jancsi pattogatott kukoricát osz-
togatott a nézőknek!

Seres Csenge 5. osztályos. Egy modern 
színpadi változatot néztünk meg. Olyan 
volt, mint az eredeti, csak mégsem. Voltak 
benne focisták, pompon lányok. Nagyon 
vicces volt, de közben szomorú is. Nekem 
nagyon tetszett. Szépen énekeltek benne. A 
jelmezek is gyönyörűek voltak. Remélem, 
lesz még ilyen jó előadás.

Kulman Ildikó 7.a osztályos. Nagy 
meglepetés volt számomra, hogy nem a 

klasszikus darabot láttuk, hanem egy mo-
dern átdolgozást. A Petőfi elbeszélő költe-
ményéből megismert János vitéz történetét 
a rendező, Szente Vajk a mai tinik nyelvére 
fordította le.  A csaták focimeccsek voltak, 
így a színészek mezekben adták elő a da-
rabot. Nagyon jól éreztem magam. Örülök 
neki, hogy ezt a kötelező elbeszélő költe-
ményt a színészek a mai kor nyelvén, mai 
jelmezekben és kellékekkel varázsolták 
elénk.

Kiss Brigitta 7.a osztályos. Nekem na-
gyon tetszett ez a színdarab. Vicces volt, 
élvezhető és igen látványos. Mindenki-
nek ajánlom, aki szeretne egy jót mulatni 
és szórakozni. A történet Petőfi elbeszélő 
költeménye alapján íródott, azonban gon-
doltak arra is, hogy lehessen rajta nevetni. 
Éppen ezért megállja a helyét minden kor-
osztálynak.

Micsoda társaság!
Barassó Laura 5. osztályos. Egy humo-

ros előadás, amit szívesen megnéznék még 
egyszer. A darab két fiú, Öcsi és a haverja 
kalandjait mutatja be. A szereplők nagyon 
viccesek voltak. A nővérük jól átverte őket, 

elhitette velük, hogy létezik a félelmetes 
palacsingerkirály. Ezért a fiúk megszöktek, 
és jókat nevettünk azon, ami velük történt. 
A vetített háttér olyan volt, mint egy mese-
könyv, nekem az is nagyon tetszett.

Kunsági Gréta 7. a osztályos. A szín-
házban a máodik alkalommal egy kiseb-
beknek ajánlott darabot néztünk meg. Az 
előadás hossza 60 perc, így tényleg gye-
rekbarát. Bár voltak benne vicces jelene-
tek, nekem nem igazán tetszett. Nagyon 
ötletes megoldásnak tartottam, hogy a fő-
szereplő fiúk szerepét lányok adták elő. Az 
én személyes kedvencem ennek ellenére 
az apa volt.

Szuetta Blanka 7.a osztályos. A felső-
sökkel megnéztük a Micsoda Társaságot! 
Szerintem unalmas volt, akár el is lehetett 
volna rajta aludni. Azért volt, ami tetszett. 
Például az, hogy a fiúk szerepét színésznők 
adták elő. A háttér egy nyitott könyv volt, 
és amikor az események változtak, akkor a 
könyvben is lapoztak. És persze voltak ben-
ne vicces részek is. Az iskolából alsósok is 
járnak színházba, és ez a darab nekik való 
lett volna.



 Az iskola fenntartója, működtető-
je az utóbbi időben többször változott, 
és ehhez kellett alkalmazkodniuk. 
Egy valami azonban nem változott, 
még pedig az iskolában dolgozók el-
hivatottsága, a gyermekek iránt érzett 
szeretete. A szülői szervezet igyekszik 
mindent megtenni azért, hogy a peda-
gógusok napi munkájukat könnyebben 
végezhessék és az időnként felmerülő 
nehézségekből a tanulók minél keve-
sebbet vegyenek észre. Köszönetet 
mondott azoknak a családoknak, akik 
a tanév során akár anyagilag, akár két-
kezi munkájukkal támogatták az isko-
la működését. Ez a szülők támogatása 
nélkül sokkal nehezebb lett volna. Az 
összefogás a rendezvény szervezése, 
az előkészítő munkák során is meg-
mutatkozott. Külön köszönetet mon-
dott Szabóné Szekeres Zsuzsannának, 
aki igyekezett a segítők munkáját 
összehangolni. Köszönetet mondott 
az osztályok SZMK vezetőinek. Ők 
fogták össze azt a csapatot, akiknek 
önzetlen munkája nélkül nem jöhetett 
volna létre a rendezvény. Köszönetet 
mondott továbbá Polyák Antalnak és 
családjának a vacsora alapanyagá-
nak felajánlásáért, Baksa Lászlónak 
és családjának, Bognár Miklósnak, 
valamint Almásiné Tóth Juditnak a 
marhapörkölt elkészítésében nyúj-
tott segítségért. Köszönettel illette 
az óvodát és a polgármesteri hivatalt 
is. A sültes tálat a tiszaalpári Tiszatáj 
vendéglő készítette, és a felszolgálás-
ban is az ott dolgozók segédkeztek az 
est folyamán.

A bál célja kettős volt, egyrészt 
az, hogy mindenki jól szórakozzon, 
másrészt az, hogy a bevételből a szü-
lői munkaközösség segíteni tudja az 
iskolai programokat. A programban 
először az alsó tagozatos néptánco-
sok mutatkoztak be, akiket Romhányi 
Olga óvodapedagógus készített fel. 
Őket a nagyobbak tánca követte, a 
harmadik, illetve a 7-8. osztályosok, 
akiknek Szekeres Ágnes tanította be 
a koreográfiát. Az est hangulatáról a 
Robesz együttes gondoskodott. Éjfél 
után értékes nyereményeket sorsoltak 
ki a tombolán.
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Jótékonysági bál az iskola javára
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Zayzon Jenőné, Pénzváltó István 
és családja, Polyák Antal és család-
ja, Baksa László és családja, Bognár 
Miklós, Domokos Erika, Vargáné 
Farkasházi Orsolya, Lord Presszó, 
Maspex-Olympos Kft., Miss „A” Vi-
rágbolt, Németh Györgyné, Szikrai Bo-
rászai Kft., 100-as Bolt, Hírös Kft., Ke-
hely Gyógyszertár, Műszaki Vasegyéb, 
Vörös Ferenc, Húsbolt, Éléskamra 
Zöldség-gyümölcs, Ducirucy Divat, 
Fókusz Takarékszövetkezet, Coop Zrt., 
Baranyi Pékség, Juci Bolt, Erkiné Kal-
már Anita, Halasiné Nyúl Annamária, 
Szénási Edina, Varga József és családja, 
Csajági Zsolt és családja, Zubor Sándor 
és családja, Rimóczi Károly, Szakács 
Kálmán és családja, Medveczki Jenő 
és családja, Ifj. Golovics Gyula és csa-
ládja, Kerekesné Kőrös Szilvia, Kőrös 
Lajos, Horváth András, Horváth-Kőrös 
Tünde, Túri Zsolt és családja, Kulman 
Zsolt és családja, Polyák Antal és csa-
ládja, Szappanos Károly és családja, 
Marsa Zoltánné, Molnár Tibor és csa-
ládja, Kuruczlaki Tibor és családja, 
Bánföldi Ferenc és családja, Szappa-
nos István és családja, Tormási Zoltán 
és felesége, Kulman István és családja, 
Bimbó Antal és családja, Vargáné Csi-
kós Angéla, Szeles György és család-
ja, Almásiné Tóth Judit, Kulcsár Imre 
és családja, Bőszén Tibor és családja, 
Túri-Lengyel Csilla, Kovács Sándor 
és családja, Horváth Péter és családja, 
Varga Zsolt és családja, Molnár Sándor 
és családja, Varjasi László és családja, 

Bognár Miklós és családja, Túri István 
és családja, Zöldi-Kovács József Zsolt 
és családja, Németh Antal és család-
ja, Rimóczi Tamás és családja, Feke-
te Sándor és családja, Gödény Zoltán 
és családja, Bobrovszki Anita, Nyúl 
János és családja, Kiss Tamás és csa-
ládja, Kiss István és családja, Bordács 
István és családja, Falusi-Tóth Balázs 
és családja, Túri Csaba és családja, 
Justin Sándor és családja, Rácz Mihály 
és családja, Szabó Nándor és családja, 
Gál István és családja, Erdélyi Már-
ta, Tóth Endre és családja, Kaszala 
András és családja, Forgó László és 
családja, Sinka Anita, Halasi Tamás 
és családja, Nagy Ágnes, Balla Kár-
oly és családja, Kósa Ivett és család-
ja, Bőszén Tamás és családja, Börönte 
Károly és családja, György Csaba és 
családja, Darányi Andrea és család-
ja, Papp Zsuzsanna, Szekeres Helga, 
Mezősi Andrea  Gál Márta és családja, 
Lédeczi Judit és családja, Kunságiné 
Szekeres Tünde és családja, Zoboki 
Istvánné, Varga János és családja, Ko-
vács Tamás és családja, Baksa Tamás 
és családja, Palatinus Zoltán és család-
ja, Bálint Ferenc és családja, Faragó 
János és családja, Pál Péter és család-
ja, Madarász Mónika, Magyari Ba-
lázs Sándorné, Kovács Viviána, Posta 
Ilona, Mák Mónika, Turzáné Gyenes 
Gabriella, Magyari Balázs Sándor, 
Ferencz Melinda, Behány Zsolt és csa-
ládja, Szénási Józsefné, Forgó Jánosné, 
Szabó János és családja, Seres Tünde 

és családja, Váradiné Varga Veronika, 
Bukovinszki Nikolett, Kátai Melinda, 
Bíró Nikoletta, Gyenes Krisztina, Deák 
Ferenc, Kövecses Jánosné, Hegedűs 
Istvánné, Sutus Pál és családja, Kiss 
Tibor, Zsuboriné Molnár Erika és csa-
ládja, Polyák Balázsné, Szabó Szand-
ra, Szabó Jószefné, Orosz Mária, Varga 
Matild Katalin, Agárdi Sándorné, Gu-
lyás Erika, Almási György és család-
ja, Nagy Renáta Éva, Gálfi Józsefné, 
Buri Edina Julianna, Csille Zoltánné, 
Molnár Róbert, Kis Csilla és családja, 
Zelenka Ágnes, Kissné Mihály Irén, 
Vas Ildikó Mária és családja, Pádár 
Alexandra, Vargáné Bontovics Anna, 
Fajka József, Hári Ferencné, Czégány 
Károlyné, Turzáné Bajnai Ibolya, Sán-
ta Angéla, Romhányi Olga, néptánco-
sok: Éberling Márton, Csajági Adél, 
Madarász Panna Sára, Kocsis Réka, 
Kaszala Liza, Kulman Viktor, Zöldi-
Kovács Máté, Pádár Darinka, Fekete 
Szabina, Varga Regina, Almási Lenke, 
Kulman Enikő, Varga Janka, Szekeres 
Ágnes, táncosok: Anda Luca, Szabó 
Fanni, Torbán Lili, Dányi Zsófi, Baksa 
Tamás, Molnár Anna, Nyúl Boglárka, 
Németh Janka, Golovics Aliz, Nagy 
Letícia, Forgó László, Molnár Izabel-
la, Bálint Antónia, Deák Dorina, Po-
lyák Dóra, Halasi Sára, Bőszén Fan-
ni, Baksa Nóra, Almási Péter, Szabó 
Brigitta, Széll Fruzsina, Sztarek Béla. 
Nyúlné Hajagos Erzsébet, Bali Gábor 
és a Polgármesteri hivatal közmunká-
sai.

A rendezvény támogatóinak névsora

Ebben a hónapban rendhagyó módon 
nem olvasnivalóra szeretném felhívni a 
figyelmüket, hanem egy ismeretterjesz-
tő sorozat egyik epizódjára. A filmso-
rozatot a Discovery Health Channel 
készítette és a címe: Embergyerek, az 
epizódé pedig: Kötődés. A sorozat al-
kotói nem kisebb feladatot vállaltak 
magukra, mint hogy tudományos igé-
nyességgel, mégis közérthető nyelven 
meséljenek a teremtés legnagyobb cso-
dájáról, az embergyerekről. Csecsemő-
kortól követhetjük végig, miként terem-
tünk szeretetkapcsolatot szüleinkkel s 

alakul ki a kötődés, mely egész hátralé-
vő életünkben meghatározza társas kap-
csolataink minőségét; megtudhatjuk, 
milyen tapasztalatok segítenek bennün-
ket baráti kapcsolataink kiépítésében; 
rácsodálkozhatunk, hogy milyen hamar 
felismerjük a nemi jellegzetességeket 
és alakítjuk ki sztereotípiáinkat férfi- és 
női szerepekről. Az 50 perces film során 
a kutatók kísérletekkel bizonyítják állí-
tásaikat, melyek szereplői tündéri apró-
ságok. A látottak olykor csodálkozásra 
késztetnek, máskor megerősítenek vagy 
tudományos magyarázattal szolgálnak 

saját tapasztalatainkra úgy, hogy a sok 
gyönyörű babaszereplőnek köszönhető-
en egy percig sem hervad le arcunkról 
a mosoly! Nosza, ha idejük engedi, üs-
sék be a keresőbe a fenti címet, vagy az 
alábbi linken nézzék meg az embergye-
rek tanulságos történetét!

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=PIVpKcEGfeU

(A gyorsabb elérés kedvéért a címet 
a Facebook Szivárvány Óvoda és Böl-
csőde Nyárlőrinci Tagintézménye cso-
portjában is megtalálják.)

Almási Barbara

AJánLOm figyeLmüKBe!
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OLvASS ÉS JátSSz!

Hogyan szerettessük meg gyere-
keinkkel az olvasást? Hogyan váljon 
egy-egy könyv igazi élménnyé? Ho-
gyan tud egy könyv közösséget ková-
csolni? Erre próbál megoldást keresni 
a Szalay Könyvkiadó a 2-6. osztályo-
sok részére meghirdetett Kalandos 
Verseny – Olvasással a tudásért című 
vetélkedősorozatával. Országosan 
mintegy 4000, iskolákból 8 négy fős 
csapatot sikerült toborozniuk a felhí-
vásra.

Mi tette ilyen népszerűvé a ver-
senyt? Először is a gyerekeknek el 
kellett olvasniuk egy rövid gyermek-
regényt. A könyv valóban nem túl 
hosszú, főszereplői gyerekek, még-
is, egy kis misztikus titokzatossággal 
fűszerezték a történetet. Izgalmas, 
érdekes, nekik való. Ehhez kapcso-
lódóan kellett aztán rejtvényt fejteni, 
csapatlogót, csatakiáltást, iskolai alap-
rajzot készíteni. Az eddigi legizgalma-
sabb feladatot titkosírásban kapták a 
versenyzők: alkossanak ők maguk is 
titkosírást, s egy adott mondatot így 
rejtjelezve küldjenek be! Nem könnyű 
feladat, de igazán megmozgatta a ver-
senyzők fantáziáját.

Hogy tud egy ilyen olvasás-népsze-
rűsítő verseny közösséget kovácsolni? 
A kiadó meghirdetett egy versenyen 
kívüli feladatot is: ki tud több like-ot 
szerezni csapata nevére. Buzdították a 
gyerekeket, hogy minél több ismerőst 
– kicsiket, nagyokat egyaránt – moz-
gósítsanak a szavazatok leadására. A 
mi csapataink, bár több ezer szavaza-
tot begyűjtöttek, nem kerültek a leg-
jobb 10 közé. Mégis nagyon jó volt 

hallani, hogy gyerekeink egymásra is 
leadták szavazataikat. Azt hiszem, egy 
virtuális fair play-díjat mindannyian 
megérdemelnek.

Résztvevő csapataink: 3. osztály 
– Smile: Almási Lenke, Csapó Kata, 
Dányi Zsófi, Szappanos Hanna. Mini 
Királyok: Baksa Tamás, Boros Sza-
bolcs, Kovács Valter, Páll Kevin. Fel-
készítő tanár: Tóthné Nagy Ilona. 4. 
a osztály -  Árnyékok: Bognár Előd, 
Gál Kira, Pádár Zétény, Rimóczi 
Lili. Felkészítő tanár: Golovicsné 
Oláh Ágota. 4. b osztály – Kísértet-
lak: György Gréta, Falusi-Tóth Nóra, 
Sutus Enikő, Szeles Luca. Felkészí-
tő tanár: Rimócziné Forgó Ildikó. 5. 
osztály -  Magyarország szépei: Erki 
Lara, Gödény Kata, Jokhel Mónika, 
Kovács Aliz. Vagányok: Behány Lilla, 
Jaksa Paulina, Kuruczlaki Réka, Seres 
Csenge. Felkészítő tanár: Szenekné 
Édes Kornélia. 6. osztály - Remek 
répák: Lovász Réka, Palatinus Zalán, 
Rimóczi Hédi, Túri Bálint. Nagy mes-
terek: Golovics Attila, Golovics Ger-
gő, Rimóczi Norbert, Szakács Kálmán. 
Felkészítő tanár: Pénzváltóné Bertleff  
Erika.

Most játsszunk közösen! Az aláb-
biakban meg lehet nézni néhány csa-
patunk titkosírását. Vajon mi lehet a 
megoldás kulcsa? Segítségképpen az 
alábbi mondatot kellett megfogalmaz-
ni: MOSTANTÓL ZOLTÁN APÓ PA-
RANCSOL A RETESZKÉKNEK.

(A megoldókulcsokat az utolsó ol-
dalon megadjuk.)

vidám állatkert
1 macinak sok a méze,

1 oroszlán fizet érte.
3 sasnak nagy a szárnya,
1 tuloknak nincsen párja.
5 kismalac dagonyázik,
3 pingvin vacsorázik. 
1 tehénke bőg a réten,
4 rigó meg fütyül éppen.
1 lovacska vihorászik,
1 zebra jól fuvolázik.
4 pocok már éppen kocog,
3 nyúl de gyorsan robog!
7 elefánt trombitálgat,
4 bárány az cuki állat.
3 dingó holdat ugat,
 4 kutya meg fület fúrat.
1 pókocska telefonál, 
6 víziló sokat ugrál.
1 papagáj ketrecben ül,
5 macska a fűben csücsül.
1 rókának fáj a foga,
5 jégmadár táncát ropja.
3 panda fűben lapul,
1 csirke meg tojni tanul.
5 krokodil vízben úszik,
1 lúdnak a nyaka nyúlik.
4 kacsa, nézd, délre repül,
5 szamár meg épp hegedül.
1 egérke sajtot majszol,
1 tigris meg rózsát szagol.
5 fecske ott fészket épít,
1 szarvas meg gyrost készít.
3 kakas nagyon makacs,
4 menyét meg hű, de ravasz!
3 fóka fára mászik,
7 vaddisznó zongorázik.
5 kecskebak a mezőn sír,
3 sakál titkosan ír:

Megfejtheti, aki ügyes,
Nagyon okos és szemfüles!
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Keszekusza kiszámoló

12 - Legszebb látvány egy szép 
mező.
20 - Alagutat ás egy túsz.
4 - Telózik egy légy.
23 - Nagyon szépen ír a lányom.
22 – Alagútban megy a mentő.
6 - Nóra kincset kutat.
18 - Ó, de sok orrban a porc!
9 - Laci jegye mi lesz?
25 - Söpröget a sok török.
11 - Ott látszik egy jó nagy hegy.
13 - Trükkös volt az éji álmom.
37 - Keresem a maci mézét.
1 - Megevett a meggy.
32 - Elment plázázni a vessző.
15 - Napocska pulóvert köt.
16 - Alma van a fa alatt.
7 - Tarkabarka ez a rét.
34 - Zebrára sok csíkot tégy!
27 – Látszik innen Kecskemét?
17 - Parancsolgat egy menyét.
8 - Óvodában sok a polc.
35 - Kalapáccsal diót török.
19 - Pörget egy krokodilt Ferenc.
5 – Agancsokról lóg a tök.
36 - Én szeretem patkányodat.
21 - Rovartól dagad a begy.
29 - Repülőre ül egy fegyenc.
14 - Ákombákom, te szebb légy!
24 - Cili lányom, hová mégy?
2 - Oroszlán a menő.
39 - Elfut előlem a kredenc.
26 - Oroszlán táskában matat.
28 - Az antilop nagyon morc.
40 - Kristóf nagyon eleven.
30 - Elveszett a kilincs.
3 - Sárkány ül az ágon.
31 - Tarajos sül bálba megy.
33 - Sanyi az én álompárom.
10 - Zöldalma a legjobb íz.
38 - Nagy városotok Miskolc.

viCC! viCC! viCC!
Két szőke nő beszélget a tegnapi áram-
szünetről.
- Képzeld 3 órát álltam a liftben az áram-
szünet miatt.
- Az semmi! Én 4 órát álltam a mozgó-
lépcsőn!

* * *
Kiszáll a hatóság a tanyára, hogy ellen-

őrizzék az illegális szeszfőzést.
Az öreg gazda mondja nekik, hogy bár-
hova bemehetnek, csak a gépszín háta 
mögötti fészerhez ne menjenek. Erre 
előhúzza azellenőr a szolgálati igazol-
ványát.
- Látja ezt bátyám? Én ezzel akárhova 
bemehetek. Nem maga fogja megmon-

dani nekem, hogy mit csináljak.
 – Rendben van, maga tudja. A pénzügy-
őr átlép a kerítésen, és eltűnik, majd ha-
marosan üvöltve rohan visszafelé, mö-
götte a díjnyertes tenyészbika. Az öreg 
teli torokból kiábálja:
– Az igazolványt! Mutassa neki az iga-
zolványt!!!



Az „Értékőrzők Bács-Kiskunban” 
– megyénk nemzeti értékei ifjúsági 
vetélkedő célja, hazánk, azon belül is 
Bács-Kiskun megye nemzeti értékeinek 
és hungarikumainak megismertetése já-
tékos feladatokkal a megye diákjai kö-
rében, valamint azoknak a csapatoknak 
a kiválasztása, amelyek megyénket fog-
ják képviselni az országos döntőben.

A felhívást olvasva iskolánk 8. osz-
tályosaiból meg is alakult a nyolcfős 
Nyárlőrinci zsiványok elnevezésű csa-
pat. (A megyéből összesen 42 csapat 
jelentkezett, közülük 16 jutott tovább a 
2. fordulóba.) Az első forduló két rész-
ből állt. Meg kellett oldani egy huszon-
öt kérdésből álló feladatsort, mely a 
megyei értékeket és a hungarikumokat 
foglalta magába. Komoly tárgyi tudás-
ra volt szükségünk ahhoz, hogy min-
den kérdésre helyes választ adhassunk. 
A forduló másik részében ki kellett 
választani egy olyan Bács-Kiskun me-
gyében előállított terméket, amely nem 
hungarikum, és ajánlanunk kellett az 
értéktárba való felvételre. Az ajánlást 
persze részletesen meg is kellett indo-
kolni. A mi választásunk a Nyárlőrincen 
gyártott Piroska szörpre esett.

A karácsony előtti utolsó tanítási 
napon érkezett a nagyszerű hír, hogy a 
második helyen, mindössze egy pontot 
veszítve bejutottunk a második forduló-
ba! 

Ez a forduló is két részből állt. A 
megye minden járásából kijelöltek egy-
egy érdekes látnivalót, amiből egyet fel 
kellett keresnünk. Persze, hogy a fel-
adat nehezebb legyen, a nevezetesség 
ismertetését megkaptuk, de hogy ponto-
san miről is van szó, azt nekünk kellett 
kinyomoznunk. A látogatást fénykép-
pel kellett bizonyítani. Pontokat annak 
függvényében kapunk, hány résztvevő 
van a képen. A maximális pontszám-
hoz minimum huszonegy gyereknek 
kellett elmennie a kirándulásra. Ehhez 
a nyárlőrinci önkormányzat és a szülők 
segítségét kértük. Nekik köszönhetően 
huszonhárom tanulóval tudtuk felkeres-
ni a tiszaalpári római katolikus templo-
mot. 

A második forduló nehezebbik ré-
szében a korábban általunk kiválasztott 
terméket kellett kreatív módon bemu-
tatnunk. Választhattunk a film, Power 

Point bemutató, interjú, vers, zene ka-
tegóriákból. Mi egy filmet készítettünk, 
amelyben a szörpös üvegekből készített 
bábok eltáncolják-eléneklik mindazt, 
amit tudni lehet a Piroska szörpről. 
Alapnak a Tavaszi szél vizet áraszt c. 
népdalt választottuk, ennek a dallamára 
írtuk a szöveget. A második fordulóra 
készített mű beküldési határideje január 
20 volt. Izgatottan várjuk az eredményt, 
vajon bejutunk-e a megyei döntőbe?

     A csapat tagjai: Almási Péter, 
Bálint Antónia, Barta Alexandra, Bő-
szén fanni, golovics Aliz, mák Réka, 
molnár izabella, németh natália. 
felkészítő tanár: Szenekné Édes Kor-
nélia.

Tavaszi szél vizet áraszt, Piroskám, Pi-
roskám,
Kiskertekben rügyet fakaszt. Piroskám, 
Piroskám.
Virág nyílik kinn a réten, Piroskám.
Gyümölcs érik a napfényben Piroskám.
Édes gyümölcs egészséges,

Minden gyerek mosolygós lesz.
Málna, narancs, gránátalma,
Kiwi, citrus, meggy és alma.
Erdő kincse, csipkebogyó,
Kökény, szeder és más bogyó.
Őrizzük meg az ízeket
Akkor is, ha lesz nagy hideg!
Nagyi készít finom szörpöt,
Ezzel okoz nagy örömöt.
Nagyi szörpje gyorsan fogyott,
Sok gyerek elszomorodott.
Mit is kéne kitalálni,
A szörp számát megnövelni.
A nagymama jó receptjét
Nyárlőrincen megbecsülték.
Borászati Kft-nél
Hamar el is készítették.
Nincsen benne káros anyag,
Csak sok gyümölcs, semmi vacak.
Íze, mint az eredeti,
Minden gyerek ezt szereti.
Adjunk nevet a szörpünknek:
Nagyi után Piroska lesz!
Egész ország szereti már,
Piroska szörp lett a nagy sztár!

10. oldal NyárlõriNci hírmoNdó

Értékőrzők Bács-Kiskunban
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A vadászati szezon minden év október 
elején kezdődik, és február végén ér vé-
get. Nyúlra azonban csak december 31-ig 
lehet lőni. Dúvadra nincs korlátozás.

Mi nem szoktuk kihasználni az októ-
ber elsejei lehetőséget, csak október 20 
után kezdjük el a apróvadra a vadászatot 
– mondta Tormási Zoltán a Nyárlőrinci 
Földtulajdonosi Közösség képviselője, 
márciustól az Univer Vadásztársaság el-
nöke. Ennek több oka is van. Kevesebb 
az állomány és az időjárás is átformáló-
dott. Október 20-tól minden hétvégén 
vadászunk, de januártól már csak minden 
második hétvégén. Február végéig lehet-
ne vadászni, de mi nem szoktunk, főleg 
az állomány kímélése végett. Dúvadra 
természetesen vadászunk tovább és arra 
egyénileg is bárki lőhet, nem csak társas-
vadászat keretében, de az apróvadászatot 
január utolsó hétvégéjén befejezzük. Nyu-
lat az egész szezonban nem vadásztunk, 

szintén az állomány kímélése végett, csak 
gyümölcsösökben, ahol károkat okozott 
volna. Egy dolgot tudomásul kell ven-
ni. Környezetünkből a hetvenes években 
eltűnt a fogoly, a nyolcvanas években a 
fácán. A mostani években pedig eltűnt a 
nyúl. De ez nem csak a mi vadászterüle-
tünkre vonatkozik, hanem az egész Felső 
Kiskunságra. Éppen ezért, át kell értékel-
nünk az egész vadászati tevékenységün-
ket, hogy ez a változás hova fog vezetni. 
Látjuk azt, hogy nem állt vissza a fogoly, 
mert kevés van belőle. Nevelt madárral 
a fácánt valamilyen mértékben tudjuk 
pótolni. A nyulat viszont nem, mert azt 
nem lehet zártan nevelni. Az utóbbi egy 
évben, de már korábban is jelentkezett, 
de az elmúlt egy évben rendkívüli módon 
elszaporodott a vaddisznó, a korábbihoz 
képest. A tervünkben negyven darab elej-
tése szerepel, eddig harmincnégynél tar-
tunk. Vaddisznóra egész évben lehet lőni. 

Átlagban a süldőállományt gyérítettük, 
egy-két koca is áldozatul esett, de azok 
kilövését nem erőltettük. Ebben az idény-
ben kapitális vaddisznót nem lőttünk. Az 
őz állományunk, elfogadható. A sakál is 
megjelent a területünkön, a Tiszaalpár felé 
eső részen. Ennek az állatnak a megjele-
nése nem előnyös. Több vadásztársunk 
is látott már sakált, de elejteni még nem 
sikerült. Át kell értékelnünk a dolgainkat, 
mit akarunk, hogyan tovább. Nagyon sok 
kérdőjel mutatkozik, hogy a területünkön 
megfelelő vadgazdálkodást tudjunk foly-
tatni. Közrejátszik ebben a csapadék hi-
ány is, ami nem csak az elmúlt évben volt, 
hanem már hosszú éveken keresztül. A 
vadak élőhelyének a beszűkülése is köz-
rejátszik ebben a változásban. Gondot je-
lent az is, hogy elszaporodtak a rókák. Az 
elmúlt év márciusától 106 rókát ejtettünk 
el. A vadásztársak folyamatosan lövik les-
ről is a őket. 5900 hektárral rendelkezünk, 
és ezen gyérítjük a ragadozót. Nem a va-
dászok hozzáállásával van baj. Sajnos a 
dúvadak rendkívüli módon elszaporodtak. 
az utóbbi években. 

2017. március elsejétől a vadászatra 
jogosultak mindenhol átszerveződnek, 
átrendeződnek. Nekünk Nyárlőrinc köz-
ség területe maradt, most kaptuk meg a 
határozatot. E szerint húsz évig jogosul-
tak vagyunk a területen vadgazdálkodást 
folytatni. Jelenleg még Nyárlőrinci Föld-
tulajdonosok Vadászati Közössége néven 
tevékenykedünk, de Univer Vadásztársa-
ság Nyárlőrinc néven fogunk tovább mű-
ködni, márciustól – tette hozzá Tormási 
Zoltán.

Sok a vaddisznó és a róka, kevés a nyúl és a fácán

A tél igazi örömei
Ebben az évben a tél végre olyan, mint 

amilyennek lennie kell: hideg, havas, néha 
szeles is. Meg persze csúszós.

A felolvadt és újra megfagyott jeges 
utakon és járdákon célszerű óvatosan köz-
lekedni. Ezt tudja a legtöbb felnőtt, de a 
gyerekek csak most kóstolgatják a jégen 
járást, biciklizést. Ez olyan tudomány, 
amire nem kapnak jegyet, nincs belő-
le dolgozatírás, felelés. Mégis mindenki 
megtanulja a végére: Lassan járj, tovább 
érsz!

 A legbátrabbak és a csúszkálást szere-
tők részére az iskola és az önkormányzat 
kecskeméti korcsolyázást szervezett. Janu-
ár elején mintegy 35 diák gyakorolhatott 
igazi jégpályán. A gravitációnak és saját 
ügyességüknek köszönhetően mindenki 

fejlődött. Amikor 
pedig a nagy hi-
degnek köszön-
hetően a Holt-Ti-
sza biztonságos 
jeget növesztett, 
Tőserdőre is el-
látogattunk. A 20 
cm-es tükörsima 
jégen lehetett kor-
csolyázni, vagy 
nekifutásból akár 
6-7 métereket is 
csúszni.

A gyerekek vállalkozó kedve töretlen. 
Szívesen jönnek testnevelésórán a mi kis 
nyárlőrinci csatornánkra is csúszkálni.

A „tél örömei” tantárgyban a jég mellé 

már csak egy kis puha hó kellene, hogy 
hatalmas hóemberekkel, izgalmas hógo-
lyózással tehetnénk igazán emlékezetessé 
ezt az évszakot!

Horváth Tibor
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Anyakönyvi hírek
Akit nagyon vártunk: Ladányi Kevin (anyja neve: 
Szabó Barbara), Lakos Letti (Molnár Mariann). 
Akiket elveszítettünk: Szabó Péter Pál (1958), 
Forgó Jánosné Forgó Mária (1923).

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

megOLdó KuLCSOK
Magyarország szépei: A versben állatokról olvasol. A 
sor elején álló szám azt mutatja, hányadik betűt ka-
rikázd be az állat nevében. Ha a kiválasztott betűket 
összeolvasod, megvan a megoldás. Ne felejtsd el, 
hogy a 2 jegyű betű is 1 betű!

Vagányok: Összekeveredtek a kiszámoló sorai. Rakd 
a sorokat számok szerint növekvő sorrendbe, majd ol-
vas össze a kezdőbetűket!

Kísértetlak: A képek előtt álló számok megmutatják, 
hogy a szavak hányadik betűjét kell összeolvasni.

Árnyékok: A felső táblázat maga a megoldó kulcs, 
mely jelek mely betűket jelentik.


