
Fogatok és lovasok szüreti felvonulása

Napsütésben kezdődött és cseper-
gő esőben fejeződött be a szüreti fel-
vonulás, amelyben harmincöt fogat és 
huszonöt lovas vett részt. 

A menet szeptember másodikán 
szombat délután két órakor indult 
a művelődési ház elől, és összesen 
hat helyen állt meg. A felvonulásra 
meghívták a bajmoki (Vajdaság) test-
vértelepülés tánccsoportját is, akik 
megtapasztalhatták, már nem először, 
milyen is egy ilyen mulatság. A meg-

állóhelyeken szendviccsel, sütemény-
nyel, de még töltött káposztával és 
természetesen pálinkával és borral 
kínálták a fogaton ülőket. A csőszpá-
rok táncoltak, a népdalkör tagjai éne-
keltek a megálló helyeken. Z. Kovács 
Józsefék tanyájánál szőlőt is présel-
tek, ami után lehetett inni a mustból. 
Sokan ki is használták ezt a lehetősé-
get. Igaz azok voltak többen, akik az 
elmúlt évi termés eredményét kóstol-
ták meg. Az induláskor még ragyogó 

napsütés volt, de később, beborult az 
ég és az eső is eleredt. Ez azonban 
nem zavarta a felvonulókat, bár egy 
kicsit gyorsítottak a programokon. A 
felvonulás végül is elérte célját, mert 
szinte az egész falut megmozgatta. 
Sokan a kocsikon, fogatokon ültek, 
míg mások a megállóhelyeken várták 
a felvonulókat, kínálták őket, vagy 
egyszerűen csak nézték a menetet. 
Sikeres délután volt.
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Szüreti felvonulás nem létezhet 
bál nélkül. A nap csúcspontja min-
dig az esti mulatság. Így volt ez a 
szüreti felvonulás után is.

A település összetartó ere-
jét mutatja, hogy a vacsorához 
szükséges húst (marha és birka), 
közel kétszáz kilót, amiből ter-
mészetesen pörkölt készült, úgy 
ajánlották fel a helyi lakosok, 
de a tombolára is sok felajánlás 
érkezett. Kilenc bográcsban főz-
ték meg Baksa László vezetésév-
el. A tornacsarnokban terítettek 
meg a vacsorához és odaérkeztek 
a mulatni vágyok is. Mindjárt a 
bejáratnál meg kellett kóstolni a 
pálinkát, mert az jár a hangulat 
megteremtéséhez. A programban 
először Zayon Jenőné jegyző, és 
egyben főszervező, köszöntötte a 
jelenlévőket és azokat, akik any-
agilag vagy más egyéb módon 
támogatták a rendezvényt. A 
hölgyeknek virágot, az uraknak 
egy üveg italt adott át Pénzváltó 
István polgármester, aki természe-
tesen megköszönte Zayzon Jenőné 
munkáját is. A vacsora elfogy-
asztása után, először a népdalkör 
tagjai énekeltek szüreti nótákat. 
Őket az óvónőkből és tanítónők-
ből alakult alkalmi kórus követte, 
akik hatalmas sikert arattak, majd 
pedig „Józsi betyár és asszonyai” 
közös produkcióját láthatták a 
jelenlévők. A bálon a talpalávalót 
a Nosztalgia Nomád zenekar szol-
gáltatta egészen hajnalig.

Köszönöm mindenkinek a 
munkáját, aki közreműködött a 
szüreti rendezvényünkön bármi-
lyen formában annak érdekében, 
hogy a nap és az este jó hangulat-
ban teljen el.

Támogatóink:

Gyenes Sándor és Molnár Melinda, 
Forgó István és családja, Baksa László

Közel kétszáz kiló húst főztek a szüreti bálra
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és családja, Tormási Zoltán és család-
ja, Zoboki Károly és családja, Delta 
Faipari Kft., Sári Zoltán (Szikrai 
Borászati Kft.), ifj. Bálint Lajos, Bálint-
Franze Beáta és családja, Varga Imre 
és családja, Nagy Elek és családja,  ifj. 
Golovics Gyula és családja, Molnár 
Máté és családja, Ágoston atya, Vargáné 
Farkasházi Orsolya és családja, Nagy 
Lászlóné és családja, Polyák Antal 
és családja, Sutus Pálné és családja, 
Rimóczi Tamás és családja, Kerekes 
Tamás és családja, Gyöngyösi Csaba és 
családja, Nyúl János és családja, Gulyás 
Imre és családja, Dr. Csernus Tibor 
és családja, Lord Presszó, Maxpartner 
Kft., Palatinus Istvánné és családja, 
Hírős Kft., Erki László és családja, 
Erkiné Kalmár Anita és családja, Zöldi 
Kovács József és családja, ifj. Zöldi 
Kovács József és családja, Szabó János 
és családja, Turi István és családja,   
Kovács István kecskeméti vállalkozó, 
Nyúlné Hajagos Erzsébet és család-
ja, Németh János és családja, Kósa 
Károlyné, Vargáné Banó Zsuzsanna 
és családja, Vasegyéb Műszaki Bolt, 
Harkály Üzletház, Icu Virág és Ajándék 
Üzlet, Univer Coop Zrt. Jutka ABC 
Lakitelek, Faluker Bt. Nyárlőrinci 
Mezőgazdasági Szövetkezet, 100 
Ft-os Bolt, Kehely Gyógyszertár, 
Pátria Nyomda Zrt. Kecskemét, Vörös 
Ferenc, Rózsa Presszó, Vidám Söröző 
és Rendezvényház, Marsa Lászlóné, 
Szénási László és családja, Baranyi 
Pékség, Marika Virágbolt, Éléskamra 
Zöldségbolt, Szabó István (Márka 
Presszó), Halasiné Nyúl Annamária, 
Pénzváltó István és családja, Zayzon 
Jenőné, Almási Barbara és családja, 
Szekeres Mihály és családja, Balogh 
Viktor, Balogh Illés,  Biblák Györgyné, 
Váczi Terézia és családja, Horváthné 
Dékány Judit, Feró Jánosné, Hári Ferenc 
István és családja, Halasi Tiborné, 
Szakácsné Marsa Edina, Pádárné 
Varga Mária, Cseri Józsefné, Konfárné 
Czibulya Erzsébet, Hajagos Gergely 
és családja, Kőrös Lajos és családja, 
Mészáros Istvánné, Kocsor Gáborné, 
Nyúl Lőrinc és családja, Moravecz 
Gyula, Németh István, Rácz Mihály 
és családja, Bognár Miklós és családja, 
Kovácsné Kővágó Ágnes, Vribinszki 
Józsefné, Bánföldi Ferenc és család-
ja, Szőlgyén Péter, Zubor Andrásné és 
családja, Dr. Kuczka Judit, Horváth 
Jánosné, ifj. Jokhel Gergelyné, Hajagos
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Ágnes, Czégány Károly és családja, 
Erki Jánosné, Deák Mihály és család-
ja, Németh Pál, Lakiteleki Nyugdíjas 
Klub és Népdalkör tagjai, ifj. Varga 
Imre, Szénási Józsefné, Fekete Edina, 
Sipos Imre, Németh Mihályné, Magó 
Józsefné, Csikós Jánosné, Dakó 
Lászlóné, Tóthné Nagy Ilona, Gyenes 
Istvánné, Némethné Rácz Emőke és 
családja, Terjék Katalin, Gyenes Sándor 
Józsefné, Gyenes Sándor és családja, 
Kovács Anna, Bali Gábor és család-
ja, Kállai- Szappanos Renáta, Kovács 
Sándorné és családja, Nyúl Istvánné, 
Szabó Péterné, Nagy Ferenc és család-
ja, Hári Ferenc és családja, Kiss Jánosné 
és családja, Baksa Istvánné, Almásiné 
Tóth Judit, Németh Antalné, Váczi 
Mihályné, Csernák József és családja, 
Szomjú Ferenc és családja, Nyúl Gáspár 
és családja, Beke Albertné, Szekeres 
Istvánné és Varga László, Pácsa József 
és családja, Kiss Tiborné, Szabó Ferenc 
és családja, Aranyhomok Kistérségi 
Egyesület, Ducirucy-Divat, Oláh 
Csaba, Forgó Dávid, Köteles-Dudás 
Evelin, Szabóné Gazsi Márta és család-
ja, Varga Józsefné, Varga Pálné, Mezősi 
Andrea és családja, Marsa József és 
családja, Hajagos Antal és családja, 
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara, Baksa Zsolt és párja, 
Rimóczi János és családja, Csajáginé 
Nyúl Magdolna és családja, Kőszeginé 
Damásdi Anett és családja, Czinegéné 
Nyúl Gizella, Sváb-Kovács Mihályné, 
Németh Gézáné, Palatinusné Dudás 
Mónika és családja, Csille Zoltánné, 
Nyúl Jánosné, Horváth Józsefné, 
Nagy Józsefné, Pádár Józsefné, Cs. 
Szabó Istvánné, Szentirmay Tamás, 
Tóth Mihályné, Nyujtó Zsuzsanna, 
Forgó Adrienn, Kiss Csilla, Sváb-
Kovácsné Rédai Erzsébet, Mohácsi 
Gézáné, Hajdú Anita, Zubor Sándorné, 
Csernák Roland, Halasi Tibor, Kerekes 
testvérek és Zenekara, Kiss Béla, ifj. 
Kiss Béla, Csernák Ferenc, továbbá 
Csernák Krisztina bírópár, Kovács 
Sándor kisbíró, Szakács Evelin, Túri 
Zsolt, Baranyi Vanessza, Hári Ferenc, 
Baranyi Bianka, Nyúl Bianka, Golovics 
Alíz, Almási Péter csőszpárok, Kele 
Julianna, Kerekes István, Tóth Norbert, 
Forgács Dezső, Jokhel Árpád és az 
IKSZT munkatársai, az önkormányzat 
közfoglalkoztatott dolgozói.

Zayzon Jenőné
jegyző



Kálóczi Zsófiának hívnak, Budapesten 
születtem, ott jártam általános iskolába 
és gimnáziumba is. A veszprémi Pannon 
Egyetemen diplomáztam magyar és színház-
történet szakos tanárként. Ösztöndíjasként 
külföldön (Franciaország, Belgium) is 
tanulhattam, így megismertem különböző 
alternatív pedagógiai módszereket, ezzel 
gyarapítva oktatási felkészültségemet, esz-
közeimet. Az utazásaimnak köszönhetően 
jól beszélek franciául és angolul. Korábban 
Lajosmizsén és Lakiteleken tanítottam, 
jelenleg pedig Nyárlőrincen magyart és 
honismeretet az 5. évfolyamon, magyart 
pedig a 8. évfolyamon. Az a megtiszteltetés 
ért, hogy az 5.b osztálynak a 2017/2018-as 
tanévtől az osztályfőnöke is lehetek. 

Kecskeméten élek a családommal, van 
egy négy éves kisfiam, akinek köszön-
hetően a nevelési módszereim is folyton 
megújulnak, és már sokkal empatikusabb 
vagyok a szülők felé, akik hozzám fordul-
nak a gyermekeikkel kapcsolatban.

Az interaktív táblát gyakran haszná-
lom, és a gyerekekkel is megismertetem 
az alkalmazását, ugyanis fontosnak tartom, 
hogy a kor szelleméhez igazodva a tanórák 
eszközhasználata újszerű, figyelemfelkeltő 
legyen és alkalmazkodjon a diákok érdek-
lődéséhez. 

Szerintem a pedagógus szakma egy 
olyan hivatás, ahol a közösség formálása és 
az egyénekre való odafigyelés éppen olyan 
fontos, mint a tananyag prezentálása. Ezért 
a legfőbb célom, hogy „színes”, eszköz-
használatban gazdag, többféle munkafor-
mát alkalmazó, érdekes órákat tartsak.

Bihari László: 1962-ben születtem. 
Gyermekkorom jelentős részét, két évvel 
fiatalabb öcsémmel együtt, Bagamérban 
(kis falu a román határ mellett), töltöttem. 
Az alsó osztályokba is a helyi iskolá-
ba jártam, a felső tagozatot viszont már 
Debrecenben fejeztem be.

Jött a nagy kérdés: „hova tovább?”. 
Önállóságra vágytam, szerettem volna 
kipróbálni magam, így Egerbe jelentkeztem 
a Gép- és Műszeripari Szakközépiskolába, 
mellette pedig katonai kollégiumban lak-

tam. 14 éves koromtól katonai pályára 
készültem. Nem sokat tudtam erről a hiva-
tásról, de tetszett az egyenruha, új kihívás, 
új próbatétel…. „Vajon megfelelek-e?” Az 
érettségit követően külföldre vágyakoz-
tam. Akkor a „ nagy lehetőségek hazája” 
a Szovjetunió volt. Sikerült, felvettek a 
Minszki Rakétamérnöki Egyetemre. 1986-
ban fejeztem be egyetemi tanulmányaimat, 
okleveles rádiótechnikai mérnök diplomát 
kaptam, valamint hivatásos katonává avattak 
fel. Sok helyen szolgáltam és sokfélét csi-
náltam. 1991-ben Szolnokra kerültem, ahol 
a Szolnoki Katonai Szakközépiskolában 

szakoktató lettem. A Szolnoki Repülőtiszti 
Főiskolán tanársegédként dolgoztam egé-
szen 2001-ig (amikor a középiskola meg-
szűnt). Részt vettem felnőtt továbbképzé-
sek szervezésében is. 1998-ban a JPTE-
PMMFK mérnöki-tanári kiegészítő szakán 
mérnök-tanári diplomát szereztem. Többek 
között ennek is köszönhettem, hogy mun-
kahelyem megszűnésekor, miután nyug-
díjazásomat kértem, a Tiszaföldvári Papp 
Bertalan Ószőlői Általános Iskolában pró-
bálhattam ki magam, mint általános iskolai 
tanár. Itt technikát, fizikát, informatikát 
tanítottam, osztályfőnök is voltam.  A z 
általános iskolában eltöltött idő nagy segít-
séget nyújtott abban, hogy megismerjem a 
felsős korosztályú gyerekek nevelésének 
és oktatásának sajátosságait. Azonban úgy 
éreztem, hogy a lehetőségek még kiaknázat-
lanok ezen a területen. Szükségét éreztem a 
további fejlődésnek, mely a hagyományos 
oktatási kereteken belül erősen korláto-
zott. Már korábban hallottam a Waldorf-
iskolákról, de akkor még nem tanúsítottam 
érdeklődést irántuk. Jobban megismerve 
az ott folyó munka sajátosságait, érdeklőd-
ve tanulmányoztam a Waldorf-pedagógia 
szemléletvilágát. Megtetszett. Tanítottam 
a szolnoki, illetve később a debreceni 
Waldorf Iskolákban. Az elmúlt években 
voltam lakásotthonban nevelő, taníthattam 
általános iskolákban matematikát, fizikát, 
kémiát, technikát, informatikát. Az élet arra 
„kényszerített”, hogy pályaelhagyó legyek. 
Viszont hálás vagyok a sorsnak, hogy a 

gyerekek közelébe vezetett. Tőlük tanultam 
meg, hogy a tanári pálya szolgálat, mely 
során olyan felelősségteljes feladattal kell 
szembesülni, mint a fiatalok életbe veze-
tése! Az évek során ráébredtem, hogy az 
oktatási folyamat során nemcsak én tanítom 
a gyerekeket, hanem ők is tanítanak engem. 
Tőlük kapom az inspirációt arra, hogy mit 
és hogyan csináljak. Tisztelem a gyere-
keket, és örömet jelent számomra a velük 
való „munka”. Dolgoztam állami iskolá-
ban, „államis módszerekkel”, dolgoztam 
Waldorf iskolában, waldorf módszerrel, és 
dolgozhattam állami iskolában a saját mód-
szeremmel. Meggyőződésem, hogy az a 
legjobb módszer, amely ahhoz segíti hozzá 
a gyerekeket, hogy mind jobban kiteljesít-
hessék képességeiket!

Szeretnék továbbra is gyerekekkel 
foglalkozni, ezért is örültem, hogy ismét 
dolgozhatok. Jelenleg Tiszakürtön kaptam 
lehetőséget tanítani. Nagy várakozással tölt 
el, hogy a nyárlőrinci gyerekeket is megis-
merhetem. Óraadóként fogok itt dolgozni, 
és fizikát valamint kémiát fogok nekik 
„tanítani”. Remélem, hogy sikerül számuk-
ra élményszerűvé tenni a közös „munkán-
kat”. 

Jelenleg Tiszaföldváron élek feleségem-
mel, aki nyugdíjas óvodapedagógus. Három 
felnőtt gyermekem van, akik már mindany-
nyian önálló életet élnek.

Feketéné Rabb Edit vagyok. Három 
felnőtt gyermekem van. Szeretek olvas-
ni, kézműveskedni, kirándulni. 1983-ban 
végeztem óvónőként Kecskeméten, és 
1987-ben tanítóként Jászberényben. 22 évig 
tanítottam a Kecskeméti Lánchíd Utcai 
Általános Iskolában. Azután tettem egy kis 
kitérőt a gyermekvédelemben.

Az SOS Gyermekfaluban négy évig dol-
goztam, mint nevelőtanár, majd Cegléden 
voltam Lakásotthon vezető. Mindkét 
helyen az állami gondozott gyerekek neve-
lése, gondozása és a tanulmányi munkájuk 
irányítása volt a feladatom. Ettől a tanévtől 
visszatértem az iskolához. Nagy izgalom-
mal készültem újra az első osztályos gye-
rekekhez.
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Bemutatkoznak az új pedagógusok
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Szeptember elsején pénteken reg-
gel elkezdődött a 2017/2018-as álta-
lános- és középiskolai tanév. Akadtak 
olyanok, akik örültek annak, hogy is-
mét tanulni kell, míg mások szívesen 
töltötték volna még otthon az időt. 

A Buzás János Általános Iskola 
a lakiteleki Eötvös Általános Iskola 
tagintézménye. Az évnyitó ezúttal is 
úgy kezdődött, ahogyan az lenni szo-
kott. Az első osztályosok, mind a ti-
zenheten, az óvodában gyülekeztek, 
ahol Almási Barbara tagóvoda vezető 
köszöntötte őket. Elmondta, hogy új 
szakasz kezdődik most az életükbe, 
de bármikor visszatérhetnek egykori 
intézményükbe. Kiss Csilla óvó néni 
is elbúcsúztatta a volt nagycsopor-
tosokat és Ágota óvó nénivel együtt 
egy-egy ceruzát adott az iskolába me-
nőknek. Az első osztályosok tanító né-
nije Golovicsné Oláh Ágota, napközis 
nevelőjük pedig Feketéné Rabb Edit. 

A településünkön hagyomány, 
hogy az első osztályba menőket az 
ötödik osztályosok kísérik át az évnyi-
tóra, amit ezúttal a művelődési házban 
tartottak. Műsort Nyúl Zsuzsanna ta-
nító néni tanítványai, a harmadik osz-
tályosok adtak. A volt óvodások közül 
hárman verssel is készültek. 

Kovács Barbara: Fontos dolgok

Mindenféle fontos dolgok
jutnak az eszembe,
hogy például az iskolában

van-e medence?
Szünetben szabad-e felmászni a fára,
és van-e gesztenyefa, beállni alája,
ha csak kicsit esik a langyos nyári eső,
vagy lesz mindenkinél
az udvaron esernyő?

Van-e ott kedves, ügyes dadus néni,
aki majd segít a cipőmet bekötni?
A tanító néni szeret majd engem?
Ha jól tudom a leckét,
megpuszilgat engem?
Megfogja a kezem, ha sétálni megyünk?
És az anyukám is eljöhet majd velünk?

 A tanító néni az ölébe ültet?
Ha nem tudok valamit,
nagyon megbüntet?
És ott is lesz szülinap,
meg gyermeknapi móka?
Lesz-e ropi, süti, meg mindenféle torta?

Mi vár rám az iskolában,
úgy szeretném tudni,
legjobb volna mégis mindig itt maradni! 

 
Az új tagintézmény vezető Tóthné 

Nagy Ilona is köszöntötte az iskolá-
sokat, és sok sikert kívánt mindenki-
nek a tanévben. Mind a tizenhét első 
osztályos egy oklevelet vehetett át, 
tanúbizonyságként, hogy megkezdték 
iskolai tanulmányaikat. Olajos István 
igazgatóis köszöntötte nem csak az 
első osztályosokat, de valamennyi di-
ákot. Balog Zoltán az emberi erőforrá-
sok miniszterének aláírásával elisme-
rő oklevelet adott át, Szenekné Édes 
Kornélia tanárnőnek, az eddig végzet 
munkája elismeréséért. Ezt követően 
Tóthné Nagy Ilona az új iskolai tané-
vet megnyitotta.

Új tanév kezdődött szeptember elsejével az iskolában
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Kitüntetés a tanévnyitón

A 2017/2018-as tanévnyitó ün-
nepségen nagy meglepetés ért. Olajos 
István igazgató úr kiszólított, hogy 
átadhassa számomra a Nemzeti Erő-
források Minisztériuma által nevemre 
kiállított Elismerő oklevelet, melyet az 
oklevél tanúsága szerint kiemelkedő 
szakmai tevékenységemért kaphattam 
meg.

Mit is takar esetemben a kiemelke-
dő szakmai tevékenység? 

Régóta dolgozom a nyárlőrinci is-
kolában. Az első néhány évben, mint 
minden pályakezdő, a tanítási módsze-
rem hatékonyabbá tételére fektettem a 
legtöbb energiát. Később aztán jöttek 
az egyéb feladatok. Talán a legem-
lékezetesebb az OM-ezés volt, amit 
Horváth Tibor kollégámmal közösen 
végeztünk. A kreatív versenyben az 
ország egyik legsikeresebb csapatává 
váltunk. Minden Országos Bajnokság-

ról éremmel tértünk haza (legtöbbször 
arannyal), részt vettünk két alkalommal 
világbajnokságon, négy alkalommal 
EuroFesztiválon. Ez utóbbin arany-, 
ezüst- és bronzérmet is szereztünk. Egy 
alkalommal mi szerveztük meg a két 
napos országos bajnokságot, amire az 
egész falu összefogott, s ennek ered-
ményeképpen minden résztvevő csapat 
felejthetetlen élményekkel távozott.

Az OM magyarországi szerveze-
tének megszűnése után is kerestem a 
lehetőségét annak, hogy tanítványaim 
kreatív versenyeken vehessenek részt. 
Így például. jelentkeztünk a Mezőgaz-
dasági Minisztérium által meghirdetett 
meseíró versenyre, amelynek ered-
ményeképpen történetünk bekerült a 
legjobbakat tartalmazó mesekönyvbe. 
A Petőfi Irodalmi Múzeum által meg-
hirdetett társasjáték-készítő versenyen 
harmadik helyezést értünk el. A Bács 

Megyei Önkormányzat Értékőrzők 
Bács-Kiskunban versenyén egyedikek 
lettünk. 

De ezek munkámnak csak a látvá-
nyos részei. Az elsődleges feladatom az 
oktatás-nevelés. Törekszem arra, hogy 
a tanítási órák élvezetesek legyenek 
a gyerekek számára, hogy az alapve-
tő tanulási képességeket elsajátítsák, 
hogy sikeres felvételi vizsgát tegyenek. 
A nevelőtestület előtt gyakran állnak 
komoly szakmai feladatok, pályázati 
adminisztrációk. Ezek kialakításában, 
végleges formába öntésében szívesen 
segítek. Felföldi Zoltánné Gabika kezd-
te el hagyományát annak, hogy október 
23-án fáklyás felvonulást követően kis 
műsort adunk az Emlékparkban. Ezt 
a hagyományt kérésére én viszem to-
vább. Mindezt a munkát persze nem 
egyedül végzem. Eredményeim mögött 
ott állnak a kollégáim. Szerencsésnek 
érzem magam, amiért egy nagyon ösz-
szetartó, segítőkész nevelőtestület tagja 
lehetek. A szülők, az önkormányzat, a 
művelődési ház, könyvtár, a nyugdíjas-
klub is bármikor készségesen segítsé-
günkre áll, bármit is kérünk tőlük. 

Azt, hogy szakmai munkám tényleg 
sikeres, mindezeken túl nem elsősor-
ban a miniszteri oklevél bizonyítja szá-
momra, hanem az, hogy érzem tanítvá-
nyaim szeretetét. Feledhetetlen élmény 
lesz számomra mindig is az a szűnni 
nem akaró taps, amit a gyerekektől, 
szüleiktől és kollégáimtól kaptam az 
oklevél átadásának idején! Köszönöm!

Szenekné Édes Kornélia

Öt évnél is több kell az M44-es út megvalósításához
Öt éven belül biztos nem valósul 

meg az M44-es gyorsforgalmi út tel-
jes hossza, mert 2022-ig csak Lakite-
lekig fogják megépíteni. Ez derül ki 
abból a levélből, amit Seszták Miklós 
miniszter írt Lezsák Sándornak.

Nem csak Bács-Kiskun, de a Bé-
kés megyében élőket is erősen fog-
lalkoztatja az, hogy mikor fejeződik 
be az M44-es gyorsforgalmi út meg-
építése. Ezzel kapcsolatban Lezsák 
Sándor az Országgyűlés alelnöke le-
vélben fordult Seszták Miklóshoz. A 

nemzeti fejlesztési miniszter válaszá-
ban leírta, hogy Magyarország rövid- 
és középtávú közútfejlesztéshez ka-
csolódó infrastrukturális beruházások 
összehangolásáról és azok 2022-ig 
történő megvalósításáról szóló Kor-
mány határozat tartalmazza az M44-
es gyorsforgalmi út megépítését több 
szakaszban. A Tiszakürt-Kondoros 62 
kilométer hosszú szakasz kivitelezése 
megkezdődött, a 2X2 sávos gyorsfor-
galmi út előreláthatólag 2019. harma-
dik negyedévében fejeződik be. Ezt 

követően indul a következő szakasz 
építése Tiszakürttől a Tiszán keresztül 
új 2X2 sávos híd építésével Lakitele-
kig. Ennek a szakasznak a tervezett 
kezdése 2018. harmadik negyedéve, 
befejezése 2022. második negyedéve. 
A Lakitelektől az M5-ös autópályáig 
terjedő szakasz várhatóan 2022 után, 
a Kondoros-Békéscsaba közötti 18 
kilométer hosszú szakasz várhatóan 
2017. negyedik negyedév és 2021. 
második negyedév között valósul 
meg. 
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Tíz éves évfordulóját ünnepelte a Ti-
sza-menti Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulás. Ebből az alkalomból vidám déle-
lőttöt tartottak Lakiteleken a Holt-Tisza part-
ján.

2007. július 1. napján Lakitelek, Nyár-
lőrinc és Tiszaug települések önkormányza-
tai úgy határoztak, hogy társulnak óvodáik 
és iskoláik fenntartására, és így megalakult 
a Tisza-menti Közoktatási Intézményfenn-
tartó Társulás. 2013. január 1-én az iskolák 
állami fenntartás alá kerültek, ezért kiváltak 
a társulásból, de a lakiteleki bölcsőde még 
ebben az esztendőben csatlakozott a Szi-
várvány Óvoda és Bölcsőde néven működő 
intézményhez. Az eltelt idő alatti számtalan 
pályázat, projekt és különböző közös progra-
mok valósultak meg az intézményben. Nagy 
sikerrel szerveződött a Víz világnapja, Föld 
napja, Oviszínpad, mesemondó délután és a 
Gergely járás. Ezen kívül műhelymunkák-
kal, egymás közti hospitálásokkal és szak-
mai programokkal gazdagították és segítet-
ték egymás munkáját az óvónők.

 Az eltelt 10 évet együtt ünnepelték a há-
rom település vezetői, óvodásai és az óvodai 
dolgozói.  A jubileumi gyermekfesztiválon 
220 kisgyermek számára volt kerékpárver-
seny, lufi hajtogatás, óriásbuborék fújás, 
közös játék és sok-sok ajándék. A rendőri 
és polgárőrségi biztosítás mellett az ovi-
sok bekukucskálhattak a rendőrautóba is. A 
jelenlévőket Pénzváltó István, Nyárlőrinc 
polgármestere, a Társulási Tanács elnöke kö-
szöntötte, aki röviden összegezte az elmúlt 
esztendőket. 

Tíz éve működik a társulás. Az első tár-
sulási óvodások most végzik a nyolcadik 
osztályt. Nem is tudom, hogy kinn látszik 
meg jobban ez a tíz év. A felnőtteken talán 
annyira nem látszik, de rajtatok már igen. 
Persze nem is tudjátok még azt, hogy milyen 
is tíz év, hiszen még nem vagytok annyi idő-
sek. Mi már tudjuk. Ezen a társuláson ugyan-
is eltelt tíz év. Annak idején én a másik olda-

lon álltam, más szempontból voltam érdekelt 
a társulásban. Ez olyan kényszerházasságnak 
tűnt egy évtizeddel ezelőtt. Teltek múltak az 
évek és ebből az úgynevezett kényszerházas-
ságból kapcsolat lett. Rájöttem arra, hogy az 
ember vezetőként hajlamos elhinni magáról, 
hogy amit csinált, csinál, az biztosan jó, és 
csak az a jó. Lehet, hogy más is jól csinálja 
és mástól is lehet tanulni, ellesni jó dolgokat. 
Ez nem úgy működik igazán, ha elmegyünk 
valahova, megnézünk egy szép kirakatos 
dolgot, amit nekünk meg akarnak mutatni, 
hanem úgy, hogy belelátunk egymás mun-
kájába, annak nyűgével, bajával együtt és 
eldöntjük, hogy jól végzik a feladatot vagy 
segítségre van szükség, vagy mi másképpen 
szeretnénk csinálni. Úgy gondolom, hogy 
így lehet összefoglalni a társulás lényegét, 
minden bajával nyűgével együtt. Természe-
tesen ebben a kapcsolatban is vannak derűs 
és borús napok is. Szerencsére megértük ezt 
a tíz évet, a kapcsolat jó, és remélem, hogy 

továbbra is az marad. Bár ígérni nem lehet 
semmit, mert néha fújnak olyan szelek, ame-
lyek összesodornak embereket, vagy csopor-
tokat és jönnek olyanok is, amelyek szétvá-
lasztják ezeket a csoportokat. Azt kívánom, 
hogy a társulás maradjon meg továbbra is, és 
legalább olyan eredménnyel működjön, mint 
eddig. Maradjon meg a jó kapcsolat a tele-
pülések között is. Tanultunk, tanulunk egy-
mástól, okultunk, okulunk egymás hibáiból 
– mondta Pénzváltó István. 

Ezután következett Ricsi bohóc pro-
dukciója, aki nemcsak a kicsiket, hanem a 
felnőtteket is megnevettette. A programot a 
Lakiteleki Óvodáért Alapítvány támogatta. 
A települések polgármesterei, óvodavezetői, 
pénzügyi szakemberek egy kellemes beszél-
getésen találkoztak, melyen Sütő Lászlóné 
az intézmény vezetője felidézte az elmúlt 10 
év főbb eseményeit és megemlékezett a tár-
sulás korábbi munkatársairól. A születésnapi 
évfordulón egy tortát is felvágtak.

Gyermekfesztivállal ünnepelték a társulás 10. évfordulóját
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A Maspex Olympos Üdítőital Gyár-
tó Kft. második alkalommal rendezte 
meg munkatársai körében a legjobb 
targoncás címéért zajló vetélkedőt.

A győztesnek járó serlegért és 
pénzjutalomért huszonnégy targon-
cavezetői jogosítvánnyal rendelkező 
dolgozó szállt versenybe. Az indu-
lóknak két fordulóban ügyességi fel-
adatokat kellett teljesíteni a lehető 
legrövidebb idő alatt. Az elődöntő két 
pályán zajlott más-más feladatokkal. 
Az első pályán címkézést kellett telje-
síteni. Ez abból állt, hogy egy lapos-
vasat a targoncavillával  egy menetes 
pálcára kellett felhúzni. A második pá-
lyán csévézést kellett végrehajtani. Ez 
pedig úgy történt, hogy a papírcsévét a 
raklapról a villára erősített vaspálcával 
állványból kiálló vasrudakra kellett 
helyezni. A két feladat idő eredménye 
összeadódott és a legjobb tíz verseny-
ző jutott a döntőbe. Mivel azonos idő 
egyenlőség is volt, ezért tizenketten 
szerepeltek a döntőben. A legjobb ti-
zenkét targoncásnak a döntőben a 
targoncavillával két darab léggömböt 
kellett kidurrantani, majd utána három 
darab targoncagumit kellett állvány-
sínbe helyezni. A verseny nyertesei, 
a Maspex Olympos Kft. legjobb tar-
goncásai: első helyezett lett Horváth 
Viktor (Nyárlőrinc), második Boda 
Dávid (Kecskemét), harmadik pedig 
Reketyei Zsolt (Nyárlőrinc).

A verőfényes napsütésben, mint-
egy 110 érdeklődő néző részvételé-
vel tartott rendezvényen, az izgalmas 
verseny mellett, a gyermekek szá-
mára is gondoskodtak a szervezők a 
szórakozásról. Játéktargoncák, ug-
ráló vár, trambulin, mesefilm vetítés 
biztosította a jó hangulatot, továbbá 
lehetőség volt megtekinteni és kipró-
bálni Nyárlőrinc új tűzoltóautóját és 
annak minden felszerelését.A jó han-
gulatú délelőttöt finom ebéddel zárták 
a résztvevők, amelyet a kecskeméti 
Tepsi Gasztro Pub biztosított.

A Maspex Olympos Kft. a tavalyi 
évben megkezdett hagyományt foly-
tatni kívánja és jövőre is megszerve-
zi ezt az egyre nagyobb érdeklődésre 
számot tartó, izgalmas vetélkedést 
munkatársai számára.

Targoncások vetélkedtek egymással
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Nem mindennapi fürt nőt Szabó 
István egyik csemegeszőlő fajtáján. A 
súlya megközelítette a két kilót.

Csonka Pista, ahogy mindenki is-
meri, közel a hatvanhoz, elhatározta, 
hogy csökkenti a szőlő ültetvényé-
nek területét. Folyamatosan adja el, 
de azért végleg nem akar lemondani 
arról, hogy ne legyen egy kis szőlő-
je. Úgy döntött, hogy házi kertjében 
különböző csemege fajtákat fog tele-
píteni. Három évvel ezelőtt összesen 
harminc különböző fajtát ültetett, ter-

mészetesen úgy, hogy folyamatosan 
érjenek. Most először hozott termést 
a Kismis Moldavszkij, és mindjárt 
két fürtöt is. Az egyik 1,70, a másik 
1,79 kiló súlyú lett. Magyarországon 
kevéssé ismert ez a fajta, de István a 
különleges fajtákra is gondolt. Így 
megtalálható nála Dunaw (dunavszka 
lazur), Belgrádi magvatlan (Belgrádi 
seedlees), crimson seedleees, suvenir, 

rizamat, guzal kara, hogy csak néhá-
nyat említsünk. Az internetről nézte 
meg, hogy milyen fajtákat lenne ér-
demes telepíteni, és egy-egy fajtából 
mindössze egy, vagy két tő van. Sokat 
már meg tudtak kóstolni, míg mások 
még nem értek be. Persze azért bor-
szőlője is van, mégpedig hárslevelű. 
Abból bort készít, hogy ha valaki ér-
kezik hozzá, akkor meg tudja kínálni.

Közel két kilót nyom egy fürt csemegeszőlő

Ilyennek álmodta meg a tervező 
az óvodát. A látványterv szerint így 
fog majd kinézni az utca felől az in-
tézmény. Amint arról korábban beszá-
moltunk, az önkormányzat 256 millió 
forintot nyert pályázaton, amiből bőví-
tik és felújítják az óvodát. Ez hatalmas 
munkát jelent nem csak a kivitelezés-
ben, de a gyermekek elhelyezésében 
is. Addig ugyanis, míg folynak a mun-
kálatok, az óvodásokat el kell helyez-
ni olyan helyre, ahol nyugodt körül-
mények között lesznek, és ott tudnak 
velük foglalkozni az óvó nénik. Amint 
azt Pénzváltó István polgármestertől 
megtudtuk jelenleg folyik a közbe-
szerzési eljárás. Amikor ez meg lesz, 
akkor már tudni fogják a kivitelező 
nevét is. Az szinte biztos, hogy ebben 
az évben már nem kezdenek hozzá a 

munkához. A télnek ugyanis nem le-
het úgy nekimenni, hogy csak félig 
lenne kész a beruházás. Éppen ezért 
nagy valószínűséggel legkorábban 
tavasszal kezdődhetnek el a munkála-
tok. Addigra eldől az is, hogy hol fog-
ják majd elhelyezni a gyerekeket. Ez 

ugyanis nem csak a gyerekeknek, és a 
szülőknek, de a nevelőknek is nagyon 
fontos. Bízunk abban, hogy a követke-
ző év szeptemberében már a felújított 
és kibővített intézmény fogadja majd 
a gyerekeket!

Az óvoda látványterve már kész van
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Az elmúlt időszakban volt okuk ünne-
pelni a labdarúgó szurkolóknak, de vol-
tak olyan mérkőzések is, amelyeknek a 
végén nem lehetett örülni. Nézzük kikkel 
játszott a felnőtt és ifjúsági csapat, és mi-
lyen eredményeket értek el.

A harmadik fordulóban Hetényegy-
házára utaztak a játékosok. A találkozó 
előtt senki sem fogadott volna arra, hogy 
ilyen eredmény fog születni. Sokan még 
a vereséget sem fogadták volna el, de 
azt, hogy fél tucat góllal terheljék meg 
Magyar Imre hálóját, arra senki sem szá-
mított. Már csak azért sem, mert az első 
gólt a 13. percben Bali Gábor szerezte. Ki 
gondolta akkor azt, hogy ez lesz az első 
és az utolsó találat is, a nyárlőrinci csapat 
részéről. Ami ezután következett, az még 
rémálomnak is rossz. Az első félidő végén 
Kis Richárd egyenlített, majd az egykori 
nyárlőrinci játékos Forgó János, egy perc-
cel a lefújás előtt, a vezetést is megszerez-
te. Négy perc alatt két gólt kaptunk. Egy 
óra elteltével még rosszabb lett a helyzet, 
mert akkor három perc alatt rúgtak két 
gólt a hetényegyháziak. Ez még nem volt 
elég. A 77. percben Hajagos Miklósról 
került saját kapujába a labda. Innen már 
nem volt visszaút. A találkozó befejezése 
előtt még egy újabb hazai gól esett, így 
súlyos vereséggel zárult a mérkőzés. He-
tényegyháza-Nyárlőrinc 6-1 (2-1). Ifjúsá-
gi eredmény: 3-1

A bajnokság negyedik fordulója pon-
tosan ellentéte volt a hetényegyházi ta-
lálkozónak. Ezúttal a jó, a harcos oldalát 
mutatta a csapat. A találkozó elején ki-
egyenlített játék folyt a pályán, bár már 
ekkor is látszott, hogy a kiskunmajsaiak 
nem úgy játszanak, ahogyan korábban 
megszoktuk tőlük. Fél óta is eltelt a talál-
kozóból, amikor Túri István révén sikerült 
az első gólt megszerezni. A félidő lefújá-
sa előtt ismét ő talált az ellenfél kapujába. 
Pont jól jött a szünet előtt. A második já-
tékrész úgy folytatódott, ahogyan az első 
befejeződött. Sokkal harcosabbak voltak 
a hazai játékosok. Többet birtokolták a 
labdát, és veszélyes támadásokat vezet-
tek. Egy ilyen támadás után sikerült Bali 
Gábornak növelni az előnyt. Ez még na-
gyobb lendületet adott a csapatnak és hat 
perc alatt háromszor sikerült az ellenfél 
hálójába továbbítani a labdát. Túri István 
a harmadik találatát jegyezte, majd Bera 
András is feliratkozott a góllövők közé. 
Ekkor még több mint egy félóra volt 
hátra, de ezt az előnyt már nem lehetett 
behozni. A kiskunmajsaiaknak azért sike-
rült egy gólt szerezniük, de a nagyarányú 

nyárlőrinci győzelem, a fiúk harcosságát 
dicséri. Nyárlőrinc-Kiskunmajsa 5-1 (2-
0). Ifjúsági eredmény: 3-0

A következő fordulóra Kecskeméten 
a Műkert városi Sportcentrumban került 
sor a Hírös-ÉP SC ellen. Az elmúlt évben 
még megyei III. osztályban játszó csapat 
jelentősen megerősödött, és komoly ter-
veik is vannak. Senki sem mehet biztosra 
ellenük, szerencsésen ötvözik a tapasztalt 
és a fiatal játékosokat. Mivel még senki 
sem ismeri teljesen a játékerejüket, így 
három esélyes volt a találkozó. A játéko-
sok ismerkedtek egymással, ezért az első 
félidőben nem is esett gól. A második 
játékrészben a hazaiak megszerezték a 
vezetést a 71. percben, de öt perc múlva 
egy szabálytalanságot követően Torbán 
Csaba egyenlített büntetőből. A mérkőzé-
sen nem is esett több gól. Első nekifutásra 
ezt az eredményt sikerült elérni. Hírös-ÉP 
SC-Nyárlőrinc 1-1 (0-0). Ifjúsági ered-
mény: 0-3.

A hatodik fordulóban játszották le a 
Lakitelek elleni rangadót. A két szom-
széd település mindig hatalmas mérkő-
zést vív egymással, és ez így volt ezúttal 
is. A nézők igazi foci derbit láthattak. A 
lakitelekieknek égető szükségük volt a 
három pont megszerzésére, ahhoz, hogy 
ne maradjanak le a középmezőnytől. A 
találkozó előtt ugyanis a tizenkettedik he-
lyet foglalták el öt forduló után, öt pontot 
gyűjtve. A hazai gárda sem állt sokkal job-
ban, ők a tízedik helyen álltak hét ponttal. 
Viszonylag hamar, már a 6. percben gól 
született, még pedig Túri István révén, 
aki kapásból kilőtte a bal felső sarkot. 
Óriási gól volt 1–0. Nem sokat, mindösz-
sze tíz percet kellett várni az egyenlítésre. 
Ekkor Hencz Viktor lőtt védhetetlenül a 
kapuba 1–1. Fél óra elteltével ismét hazai 
gónak örülhettek a szurkolók. Bali Gábor 
senkitől sem zavartatva, fejelt a hálóba 
2–1. A szünet után egy egészen más laki-
teleki csapat jött ki a pályára. Bár a játék-
rész elején Balla kapusnak akadt egy-két 
bravúrja, de ugyan ezt el lehet mondani 
Magyar Imre hálóőrről is. A 67. percben 
egy szép lakiteleki támadás után éppen a 
nyárlőrinci hálóőr szabálytalankodott a 
tizenhatoson belül, amiért a játékvezető 
büntetőt ítélt, s amit Erős Gergő értéke-
sített 2–2. Ekkor már szinte csak a nyár-
lőrinciek térfelén folyt a játék. A hazaiak 
csak ritkán jutottak el a lakiteleki kapuig. 
A vendégek mindent egy lapra tettek fel, 
harcoltak, küzdöttek, aminek meg is lett 
az eredménye. Subicz Norbert egy szép 
cselsorozat után megszerezte a lakiteleki-

eknek a vezetést 2–3. A hátralévő negyed 
órában tovább támadtak a vendégek. Már 
a hosszabbításban járt a mérkőzés, ami-
kor egy újabb szabálytalanságot követtek 
el a hazaiak a büntető területen belül, de 
a jogos tizenegyest már nem adta meg a 
játékvezető, hanem lefújta a mérkőzést. 
Ezen a találkozón két jó csapat játszott, 
igazi rangadót vívtak egymással. A semle-
ges nézők bizonyára jól szórakoztak. Iga-
zi presztizs csata folyt a pályán, ezúttal a 
lakitelekiek győzelmével. Nyárlőrinc-La-
kitelek 2-3 (2-1). Ifjúsági eredmény: 1-0

Úgy tűnik, hogy amit korábban emle-
gettek, mármint azt, hogy a Pálmonosto-
ra bajnoki babérokra törekszik, az be fog 
következni. Az eddig lejátszott fordulók-
ból mindössze egy döntetlent játszottak 
a többit megnyerték. Nehezíti az ellenük 
való játékot, hogy a megyében nekik 
van az egyik legrosszabb pályájuk. Bár 
a labda kerek, s minden megtörténhet, 
de azért aki egy olyan pályához szokott, 
annak könnyebb rajta játszani, mint an-
nak, aki sima egyenletesen edz és játszik 
mérkőzést. A pálmonostoriak egyébként 
jó csapatot alkotnak, Halász Csaba edző 
kihozza belőlük a maximumot. A mosta-
ni mérkőzésükön már a 4. percben meg-
szerezték a vezetést. Egy korai bekapott 
gól minden csapat számára sokkoló ha-
tással van. Szerencsére ezt hosszú ideig 
nem követte másik, csak a második fé-
lidő közepén. Sajnos csak a 87. percben 
sikerült szépíteni Németh Norbert révén, 
és már nem volt idő az egyenlítésre. Ez a 
viszonylag szoros eredmény azt mutatja, 
hogy a csapat ezúttal is felnőtt a feladat-
hoz. Az, hogy jelenleg a tizenkettedik he-
lyen áll, remélhetőleg pillanatnyi állapot 
és hamarosan elkezdi a felzárkózást. Pál-
monostora-Nyárlőrinc 2-1. (1-0). Ifjúsági 
eredmény: 1-7

Változatos arcát mutatta a labdarúgó csapat
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Meg je le nik min den hó nap ban
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A szer kesz tő ség tag ja: Nyúl Zsuzsanna, Jokhel Árpád
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nyilvántartási száma alatt szerepel."
Ké szült a ti sza kécs kei

Kécske Nyom da Kft. nyom dá já ban
Fe le lős ve ze tő: Tóth Gé za

Ingyeneshirdetésiszelvény
Hir de tés szö ve ge: __________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Ap ró hir de té sek le ad ha tók az ál ta lá nos is ko la gond no ki iro dá já ban hét fő
től pén te kig mun ka idő ben. A hir de té sek szö ve gét hir de tő ink től ké szen 
kap juk. Az ab ban fog lal ta kért a ki adó sem mi lyen anya gi,  jo gi fe le lõs
sé get nem vál lal. Kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem kül dünk vis  sza. 
Csak hir de té si szel vé nyen le adott hir de té se ket fo ga dunk el.

KÖZÉRDEKŰTELEFONSZÁMOK
Pol gár mes te ri hi va tal: 343-013, 343-019, 589-001, 
589-019
Mű ve lő dé si ház: 343-076, 589-009
Or vo sok: dr. Kuczka Ju dit 06-20/453-4451, 343-121
Ke hely Gyógy szer tár, te le fon szám: 76/342-517
Tűz ol tó ság Kecs ke mét: 502-810
Se gély hí vó: 105
Rend őr ség Kecs ke mét: 484-684
Se gély hí vó: 107
Körzeti megbízott: Koós István 06-70/368-4397
Men tők Kecs ke mét: 486-511, 478-119
Se gély hí vó: 104
Pol gár őr ség, Kiss Fe renc: 06-30/621-7600
Gyer mek jó lé ti szol gá lat és csa lád se gí tő
Horváthné Dékány Ju dit: 343-590, 06-30/262-7486
Vé dő nő, Tú ri Istvánné: 06-30/612-2993
Fog or vos: dr. Né meth Lász ló 321-009
Jogosult állatorvos: Dr. Pitti Lajos 06-30/925-4249
Hatósági ál lat or vos: Dr. Pesír Zoltán 06-20/361-9330
Nyárlőrinc Község Temetkezési Vállalkozója: 
Himalája Blue Kft. Képviselő: Szénási Bertalan. 
Telefonszám:  76/449-044, mobil: 20/9571060

VICCEK
A híres fotóst vendégségbe hívják. 
A vacsora után a háziasszony be-
szélgetésbe elegyedik vele:
- Gratulálok a képeihez, nagyon 
szépek! Biztosan jó fényképezőgé-
pe van.
Erre a fotós:
- Gratulálok a vacsorához, nagyon 
finom volt! Biztosan nagyon jó fa-
zekai vannak!

* * *
A bíró az ítélethirdetés után oda-
szól a visszaeső vádlotthoz:
- Remélem ez volt az utolsó alka-
lom, hogy itt találkoztunk Gazsi!
- Miért, nyugdíjba készül a bíró úr?

* * *
Féltékeny feleség egy telefonszá-
mot talál a férje zsebében. Felhív-

ja, és belevisít a telefonba:
- Mindent tudok, te cafka!
- Jó, de akkor miért a tudakozót 
hívta?

* * *
Családi ebéd után az étteremben:
- Pincér! Elcsomagolná a maradé-
kot a kutyának?
- Természetesen.
- De jó, apu! Lesz kutyánk?

* * *
- Valahányszor meglátom önt mo-
solyogni, asszonyom, mindig arra 
gondolok, hogy fel kellene csábí-
tanom a lakásomra.
- Nocsak, nocsak! Ekkora nagy nő-
csábász?
- Nem asszonyom, fogorvos va-
gyok.


