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Hagyomány az településünkön, hogy 
ilyenkor karácsony előtt köszöntik a vé-
radókat. A tornacsarnokban terített fehé-
rasztal várta az érintetteket és hozzátarto-
zóikat. 

Negyven évvel ezelőtt volt Nyárlőrin-
cen az első véradás. Ekkor még nem volt 
meglepetés műsor, de megvendégelés 
sem. Csak húsz év múlva vált szokássá, 
mára hagyománnyá, hogy a véradóknak 
ízletes vacsorával köszönik meg önzetlen-
ségüket. A mostani estén is megemlékez-
tek a Vöröskereszt emberbaráti eszméiről 
és arról, hogy mennyire fontos a rohanó 
világban a segítő szándék, a másokról való 
gondoskodás. Sajnálatos módon Nyúl Já-

nosné Marika néni a Véradó est kitalálója, 
egészségi állapota miatt nem lehetett je-
len, de a jelenlévők nagy tapssal kívántak 
neki jó egészséget. Pénzváltó István pol-
gármester köszöntőjében hangsúlyozta, 
milyen fontos is vért adni. Megemlítette, 
hogy nagyon jó az, hogy minden kor-
osztály: gyerekek, felnőttek, idősek jelen 
vannak, így gyakorlatilag „öröklődik” a 
véradás. Beszéde után először a népdalkör 
tagja mutatkoztak be Mónus Ferenc mű-
vészeti vezető citera közreműködésével. 
Őket a Pöszméte Citerazenekar követte, 
felkészítőjük Léczné Urbán Benadett. 
Rimócziné Forgó Ildikó Sütő András: 
Egy csupor zsír című novelláját mondta 

el. Egy évvel ezelőtt alakult a Fülemüle 
gyermek énekkar Horváthné Dékány Ju-
dit irányításával. Azóta szép eredménye-
ket értek el. Most is kiválóan énekeltek, 
esetenként három szólamban is.

Lipóthné Komjáti Andrea megyei Vö-
röskereszt igazgató is köszöntötte a vé-
radókat, és elismerő oklevelet adott át a 
többszörös véradóknak: Kiss Ferenc 24, 
Kiss György 34, Váczi Teréz 35, Rédei 
Gábor 59, Bimbó Antal 60, Nyúl István 
62, Rácz Imre 66-szoros véradóknak. Saj-
nos nem mindenki volt jelen. Ezt követő-
en finom vacsorával vendégelték meg a 
jelenlévőket.

A véradókat köszöntötték

Békés, boldog karácsonyi
ünnepeket kívánunk
minden kedves olvasónknak!
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Az iparűzési adóról szóló rendelet 
módosítása

A helyi adókról szóló törvény értel-
mében, 2016. január 1-től lehetőség van 
a vállalkozó háziorvos, védőnő számára 
adómentesség megállapítására, ha a vál-
lalkozási szintű iparűzési adóalapja az 
adóévben nem haladja meg a 20 millió 
forintot, valamint tevékenysége nettó 
árbevételének legalább 80 százaléka e 
tevékenység végzésére vonatkozó, és 
az egészségbiztosítási szervvel kötött 
finanszírozási szerződés alapján, az 
Egészségbiztosítási Alapból származik. 
További követelmény, hogy az adómen-
tességnek, adókedvezménynek vala-
mennyi háziorvos vállalkozó számára 
azonosnak kell lennie. Nyárlőirncen ez 
a törvény, csak a fogorvost érinti, mert 
egyedül ő a vállalkozó. A jelenleg ha-
tályos adórendelet nem tartalmaz adó-
mentességi szabályokat, ezért szükséges 
a rendelet módosítása. Az előterjesztés 
javaslata az volt, hogy 2019. január 1-től 
biztosítson az önkormányzat a vállalko-
zó fogorvos számára adómentességet, 
ezzel is támogatva és elősegítve a fel-
adatainak ellátását. A testület egyetértett 
a rendelet módosításával.

Támogatási kérelem

Az Apránként az Aprókért Közhasz-
nú Egyesület, támogatási kérelemmel 
fordult az önkormányzathoz. Az egyesü-
let hosszabb ideje támogatja a megyében 
élő Down-szindrómás gyermekeket, leg-
utóbb számítógépeket és speciális búto-
rokat adományoztak részükre. Most is az 
érdekükben fordultak támogatási kére-
lemmel az önkormányzathoz. A gyerme-
kek részére különböző készségfejlesztő 
eszközöket szeretnének adományozni. 
Az egyesület legutoljára 2015-ben for-
dult támogatásért az önkormányzathoz. 
A testület ötven ezer forint támogatást 
szavazott meg az egyesületnek, mellyel 
2019. január 31-ig kell elszámolnia. 

A kérésnek nincs akadálya

Kovács László helyi lakos kérelem-
mel fordult az önkormányzathoz. Az 
önkormányzat 17 hrsz-ú területén, ahol 
a vasút állomás is elhelyezkedik, 18m2 
nagyságú területen vízvezeték kialakítá-
sát szeretnék megoldani, valamint vízó-

ra bekötést. Az ezzel kapcsolatos költsé-
geket és a szolgalmi jog bejegyeztetését 
vállalják. A képviselő-testület szerint a 
szolgalmi jog megadásának nincs sem-
milyen akadálya. 

Jutalom a polgármesternek

A közszolgálati tisztviselőkről szó-
ló örvény rendelkezik a főállású illetve 
társadalmi megbízatású polgármester 
béréről illetve díjazásáról. A képvise-
lő-testület jutalmat állapíthat meg a pol-
gármesternek meghatározott időszakban 
végzett munkája értékelése alapján. A ju-
talom évi mértéke nem haladhatja meg a 
polgármester illetményének, illetve tisz-
teletdíjának hat havi összegét. A polgár-
mester jutalmára az ügyrendi bizottság 
tett javaslatot. Az ügyrendi bizottság a 
polgármester jutalmazását megtárgyalta 
és háromhavi illetményének megfelelő 
összegre – bruttó 1.645.332,- Ft – tett 
javaslatot. A napirendi ponttal kapcso-
latban Pénzváltó István polgármester 
bejelentette személyes érintettségét és 
átadta az ülés vezetését Tormási Zoltán 
alpolgármesternek. A képviselő-testület 
elfogadta a javaslatot.

Megvásárolják az ingatlant

Az önkormányzatnak lehetősége 
nyílna a község belterületén ingatlan vá-
sárlására. A tulajdonos a polgármester-
hez fordult, és megvételre ajánlotta fel a 
nyárlőrinci 360/1 hrsz-ú ingatlant, 3.500 

e/Ft vételár ellenében. Mivel fejlesztési 
szempontból kedvező lehetőség lenne 
az ingatlan megvásárlása, a testület úgy 
döntött, hogy megvásárolja az ingatlant.

Javasolták a pályázat
benyújtását

Hajagos Csaba az Értéktár Bizottság 
Elnöke javasolta a képviselő-testület-
nek, hogy nyújtson be pályázatot a „Jajj 
Istenem így kell annak lenni … Fejeze-
tek az első világháború regionális hatá-
sairól a Homokhátságon, Tudományos 
konferencia az első világháború lezá-
rásának 100. évfordulója alkalmából” 
című pályázati kiírásra az I. Világháború 
Centenáriumi Emlékbizottságához egy, 
az első világháború eseményeit lezáró 
regionális konferencia megrendezésé-
re, amelyet Nyárlőrincen rendeznének 
meg. A tudományos szakmai konferen-
cia keretében méltó emléket tudnának 
állítani a hosszú időn át nem ismert he-
lyi hősöknek, akiket Nyárlőrinc, Szent-
király, Lakitelek, Tiszakécske, Tisza-
alpár, Kiskunfélegyháza, Kecskemét, 
Jászszentlászló, Szank, Fülöpjakab, 
Kunszállás, Városföld, Bugac települé-
sekről harcoltak az ellenséges fronto-
kon 1914 és 1918 között. A pályázaton 
elnyerhető összeg 2.500,- e/Ft, melyhez 
az önkormányzatnak 76.200,- Ft önerőt 
kellene biztosítani. A képviselő-testület 
javasolta a pályázat benyújtását az öne-
rő biztosításával. 

A testületi ülésről jelentjük

Mikulás napján, december 6-án adták át a régen várt új gyermekját-
szóteret
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Az óvoda előtti parkban gyújtotta 
meg Kókai Géza református tisztele-
tes a település első adventi gyertyáját.

A hagyományokhoz híven, ezúttal 
is sokan érkeztek az első adventi gyer-
tya meggyújtására. Fiatalok és idő-
sebbek a szépen feldíszített parkban 

várták azt, hogy fellobbanjon a láng. 
Kókai Géza református tiszteletes kö-
szöntő szavai után az általános isko-
lások adtak alkalomhoz illő műsort. A 
nyugdíjas klub tagjai pedig meleg te-
ával, forralt borral, mogyoróval és na-
ranccsal kínálták az egybegyűlteket.

Lobog az első gyertya lángja

A második gyertya lángja is ég

Jó idő fogadta azokat, akik el-
mentek az óvoda előtti parkban tar-
tott második adventi gyertya gyújtá-
sára. 

A jelenlévőket Varga Imre kö-
szöntötte, majd átadta a szót, Kókai 
Géza református tiszteletesnek, aki 

korábban az első, most pedig a má-
sodik gyertyát is meggyújtotta. Mű-
sort az óvónők adtak, akik nem csak 
énekeltek, de verset is mondtak. A 
nyugdíjas klub jóvoltából ezúttal is 
lehetett teát és forralt bort inni, man-
darint és narancsot enni. 

Őszi hangulat
a földeken
Elrepült a gólyamadár,
elszálltak a fecskék…
Elmúltak a forró napok,
hosszabbak az esték.

Legelőn még szól a kolomp.
Csorda, gulya kint van…
Bár a fűnek fakult zöldje
más ízű a szájban.

Bogár raj száll levegőben,
minden felé szerte…
Ritkán ciripel a tücsök
egy – egy holdas este.

Úszik a lomha ökörnyál,
bogáncsról bokorra…
Szitál olykor őszi eső
leveri a sárba.

Gyűjtik naponta az áldást
szorgos ember-kezek…
…amit nékik érlelt a nyár,
hogy azzal éljenek.

Árvulnak egyre a földek,
elhordják kincseit…
Lassan úgy marad kifosztva,
még sem tiltakozik.

Jó anya az öreg Földünk,
táplálja fiait…
Legyünk hát mi is „jó-fiak”
Ítéljük el, állítsuk meg
Földünk pusztítóit!

Nyúl Jánosné  2002.X.
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Az iskolában is járt a Mikulás
Legjobban a gyerekek várják a Mi-

kulást. Meg is érkezik minden évben, 
és csomagot osztogat. A régi időkben, 
mikor még nagyobb tél volt, szánkón 
utazva látogatta meg a gyerekeket. Erre 
most már nincs lehetőség, de azért ez 
nem jelenti azt, hogy ne lepje meg a di-
ákokat. Ezúttal ugyanis az általános is-
kolába is bekopogtatott. Bement minden 
osztályterembe, és csomagokat osztott. 
Biztos volt olyan diák, aki virgácsot is 
kaphatott volna, de a Télapó nem akarta 
elrontani senkinek sem a napját. Örültek 
is a gyerekek az ajándéknak.

A beszélő köntöst láttuk a színházban
A felső tagozatos diákokkal megte-

kintettük A beszélő köntös című musi-
calt, melyet Mikszáth Kálmán azonos 
című regénye alapján készítettek.

A történet Kecskeméten játszó-
dik a török időkben. A Katona József 
Színház nem véletlenül tűzte műsorá-
ra ebben az évadban a darabot, hiszen 
Kecskemét város idén ünnepli 650 
éves évfordulóját. Mind a történet, 
mind a rendezés, a színészi játék, a 
zene hatalmas élményt jelentett. Az 
eseményeket rengeteg humorral fűsze-
rezve tálalták, kaptunk apró fricskákat 
a mai, 21. századi rossz szokásainkra 
is, amely kis piszkálódásokat a gyere-
kek is értették és értékelték. A zene, a 
tánc mindenkit lenyűgözött, észre sem 
vettük, úgy eltelt a 2 és fél óra.

A gyerekekkel eben a tanévben 
nem ez az egyetlen alkalom, hogy 
színházba megyünk. Sikerült (nem kis 
nehézségek árán) ifjúsági bérletet vál-
tanunk, így még három alkalommal 
ülhetünk a 650 éves Kecskemét „ék-
szerdobozának” nézőterén.

A 7. osztályosok közül néhányan 
leírták véleményüket a darabról.

Erki Lara
A beszélő köntös egy 16. század-

ban játszódó darab, amelyet vélemé-
nyem szerint remekül korszerűsítet-
tek, hogy a fiatalok számára is nagyon 
élvezhető legyen. A szereposztás is 
remekül sikeredett, a színészek nagy-
szerűen elénk tudták varázsolni a tö-

rök időket. A darabban nagyon sokat 
énekeltek illetve táncoltak, érthető 
hát, hogy jól szórakoztunk. A darab 
összesen 150 perces volt egy 10 per-
ces szünettel. Számomra elég furcsa 
volt, hogy ilyen hosszú volt az előa-
dás, de ennek ellenére nagyon tetszett. 
Minden korosztálynak ajánlom egy 
kis kikapcsolódás gyanánt!

Seres Csenge
Nekem legjobban az éneklős ré-

szek tetszettek, amiből szerencsére jó 
sok volt. Volt egy idősebb színésznő, 
aki nagyon viccesen játszott. A darab-
ban bemutatták a régi ruhákat, beszé-
det, szokásokat. Volt egy mesélő, aki 
néha énekelt vagy mesélte rendesen 
a történetet, ez is nagyon tetszett. A 
cigánylány szép volt. Az egyik jele-
netben tüntettek az emberek, és olyan 
táblák voltak a kezükben, amikre hi-
básan voltak a jelszavak ráírva pl: köt-
sög, monjonle stb…ezek is a kedven-
ceim közé tartoztak.

Kuruczlaki Réka, Kovács Aliz
Az egyik kedvenc részünk az volt, 

amikor Mihály megmentette Cinnát a 
lefejezéstől. Ez a rész nagyon feszült 
volt, már-már azt hittük, meghal az 
egyik főszereplő! Pedig korábban Cin-
na nagyon hősies volt, amikor férfinak 
adta ki magát, és így megmentette Mi-
hályt. Mikor meggyilkolták Mihály 
apját, utána még inkább fokozódott az 
izgalom. De a végén boldogok lettek 
és megkaptuk a Happy End-et! A tör-
ténet mellett még az is tetszett mind-
kettőnknek, hogy a színészeknek na-
gyon szép ruháik voltak. Érdemes volt 
végignézni az előadást!

Barassó Laura, Dinnyés Csenge
 Nekünk az tetszett, hogy a szerep-

lők nagyon jól el tudták játszani szere-
püket, beleélték magukat a történetbe. 
Nagyon szépek voltak a ruhák, ötletes 
a forgatható díszlet. A dalok fülbemá-
szóak voltak, egy pillanatot nem unat-
koztunk!
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Nem csak tanárok, diákok, de na-
gyobb testvérek és szülők is részt vet-
tek azon a karácsonyi kézműves fog-
lalkozáson, amit az általános iskola és 
a könyvtár szervezett, az iskola tanter-
meiben.

A hagyományos karácsonyi kéz-
műves foglalkozásunkat a könyvtárral 
és az IKSZT-vel közösen valósítottuk 
meg, mondta Tóthné Nagy Ilona az is-
kola igazgatója. Az anyagi támogatás-

ban rajtuk kívül a szülői közösség és 
az önkormányzat is segített. Nyolc féle 
dolgot lehetett készíteni: adventi ko-
szorút, gyertyadíszt, mécses tartót, kis 
cserépből Mikulást, karácsonyfadíszt, 
képeslapot, és üvegmatricát festeni. 
Az elmúlt évben nagy tetszést aratott 
a quilling technika, amit az egyik kol-
léganők mutatott be. Ezt most is nagy 
sikert aratott. Az elkészített tárgyakat 
természetesen mindenki hazavihette.

Kézműves karácsony gyerekeknek Őszi hangulat
Csodás színeket fest az Ősz.
Pompája mindig ámulatba ejt.
Elnézem mint válik arany barnára
a zöld… s mikor hajnalonta
belopakodik a köd, hulldogál lassan
a sok levél… mindegyik valamiről
beszél. – Zizeg az illatos avar.-

Ha szél suhan a fák közt,
szárnyra kap, röpít
sok színes levelet.
Rajta üzenet…
Elolvasod? Akarod
tudni mit üzennek a fák?
Emeled fel hát,
a lábad elé csapódott,
széltől kergetett
levelet…

Csodáld meg színeit! A sápadt sárgát,
a lángoló narancsvöröset, a maradék
zöldet és mit a barnára árnyalt
az Ősz. Mert lehetsz bár hős
átélhetsz sok vihart, kiállva
villámok cikázó ostromát, s a vad
szelek tomboló dühét… de meghaladva
életed felét, lassan érezni kezded:
Közeleg az Ősz…
… mely csodás színeket fest.
Pompája mindig ámulatba ejt.
Elnézem mélázva… s értem tán
a fák üzenetét!
De azt is tudom,
hogy lesz Tavasz,
és újra
kivirul a lét!

Nyúl Jánosné 1991

A megszokottnál korábban de-
cember 1-jén érkezett a Mikulás a 
mozgáskorlátozottak klubdélutánjá-
ra. Erre az alkalomra terített asztallal, 
szendviccsel, süteménnyel, meleg 
teával és forralt borral várták a tago-

kat, illetve a meghívott vendégeket. 
A rendezvényen jelen volt Pénzváltó 
István polgármester, Zayzon Jenő-
né jegyzőasszony és Tormási Zoltán 
alpolgármester, illetve Tóthné Nagy 
Ilona tagintézmény-vezető. Kovács-

né Katika csoportvezető köszöntője 
után, megérkezett a Mikulás, a jó idő-
re való tekintettel nyári szerelésben, 
napszemüvegben.  Bár az érkezé-
se nem volt zökkenőmentes, hiszen 
rendhagyó módon az iskola aulájában 
történt a fogadása, így eltévedt és a 
kéményen keresztül érkezett, ahova 
beszorult. Szerencsére az önkéntes 
tűzoltóság gyorsan a segítségére sie-
tett. Érkezése után köszöntötte a je-
lenlevőket és beszámolt kis kaland-
járól. Nagyon jól értesült a csoport 
programjairól, nem volt előtte titok, 
minden eseményről, rendezvény-
ről tudott. Mindenkinek névre szóló 
csomagot adott át, ám a puttonyában 
még virgács is lapult, melyet Kovács-
né Katikának adott át, a rossz gps 
koordináták miatt. A délután további 
része is ünnepi, karácsonyi hangulat-
ban telt!

Mozgáskorlátozottak mikulásváró rendezvénye
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Sok jó dolog történt az elmúlt időszakban

A hagyományoktól eltérően ezúttal 
nem a művelődési házban, hanem az ál-
talános iskola aulájában tartották a köz-
meghallgatást. Ennek olyan egyszerű 
oka van, hogy a házban most az óvoda 
felújítása miatt az óvodások vannak.

A megjelenteket Pénzváltó István 
köszöntötte. A polgármester azzal kezd-
te mondandóját, hogy az elmúlt egy év 
alatt nagyon sok jó dolog történt a te-
lepülésen. A bevétel összeg meghaladta 
az egy milliárd forintot. Önfenntartó te-
lepülésnek mondta Nyárlőrincet, mivel 
megteremtik azokat a feltételeket, ami 
a működéshez szükséges a mindennapi 
életben. A beruházások közül említette a 
református templomot, amit az egyház-
zal közösen építettek. A járdaépítés az 
elmúlt évben kezdődött, de áthúzódott 
erre az évre. Több mint egy kilométe-
res szakaszon valósult meg. A temető 
kerítés Dózsa György utcai része is el-
készült. A Mikulás játszóteret hozott a 
gyerekeknek, mert december 6-án adták 
át az új, minden igényt kielégítő játszó-
teret. Bár nem az önkormányzat beruhá-
zása volt, de a Tavasz utca új burkolatot 
kapott. 

Az új beruházások közül az óvoda 
felújítását említette a polgármester, ami 
a legnagyobb jelenleg a település éle-
tében. Sajnálatos módon menetközben 
előjöttek olyan dolgok, amire nem szá-
mítottak. Ez viszont azzal járt, hogy a 
költségek megemelkedtek. A buszöblök 
megvalósításával kapcsolatban elmond-
ta, hogy a tavasszal tudják megvalósíta-
ni. A vasútállomás felújításával kapcso-
latban a közeljövőben történik felújítás. 
A tervek már megvannak. A polgármes-
teri hivatal is felújításra kerül. A kiviteli 
tervek már elkészültek, az engedélyez-

tetés és a közbeszerzés is folyamatban 
van. Amikor az akadályok elhárulnak, 
megkezdődhet a beruházás. A torna-
csarnok is felújításra kerül. Húszmillió 
forintot pályázat útján kaptak, amihez 
még tizenkét milliót kell az önkormány-
zatnak hozzátenni. A munkálatokra az 
iskolai tanév lezárása után kerülhet sor. 
A helyi identitást erősítő pályázat kere-
tén belül székeket szeretnének vásárolni, 
valamint olyan hangosító berendezést, 
ami megfelel a mai kornak. A pályázati 
pénzből rendezvényeket is szeretnének 
finanszírozni. Egy uniós pályázatnak 
köszönhetően ingyenes nyilvános WiFi 
pont is lesz a községben. Mintegy 4 és 
fél millió forintért valósul meg. Az első 
világháború befejezésének száz éves év-
fordulójának megemlékezésére is nyúj-
tott be pályázatot az önkormányzat, de 
erre még nem kaptak választ. 

Minden évben több jelentős program 
közül választhatnak a községben élők. 
Ezek közül ebben az évben a magyar 
nóta estet, a hagyományos május else-
jei futóversenyt, a pünkösdi falunapi 
rendezvényt, az iskolások nyári táborát, 
a református templomavatót említette 
Pénzváltó István. Szólt arról is, hogy 
emlékművet avattak, a Nyárlőrinc köze-
lében hősi halált halt pilóták emlékére. 
Egyre népszerűbb a szüreti felvonulás 
is, ahova a bajmokiakat is meghívják 
minden évben. A véradóest és a faluka-
rácsony már szerves része a település 
életének, ahova mindig sokan elmen-
nek. A hagyományos programokat ter-

mészetesen szeretnék megtartani. Az 
önkormányzat tevékenyen részt vett a 
nyugdíjas klub és a gyengén látóak ren-
dezvényén. Így is próbálnak a lakosság 
igényeinek megfelelni. 

Az ivóvíz minőségével kapcsolatban 
hosszasan beszélt a polgármester, mivel 
volt olyan időszak, amikor problémák 
voltak a színével, szagával. Egy kísérle-
tet is végeztek a rendszerben, de az sem 
vált be, így megszüntették. Úgy tűnik, 
hogy jelenleg nincs nagy probléma a 
víz minőségével, amit a polgármester 
naponta tesztel a csapból folyó víz fo-
gyasztásával. Szóba került a 44-es főút 
minősége, a bekötőút helyzete, ahova 
most egy forgalomlassító berendezést 
helyeztek ki. A szemét gyűjtéssel kap-
csolatban arról beszélt Pénzváltó István, 
hogy a külterületen élők nem úgy hasz-
nálják a kukát, ahogyan kellene, mert 
olyan szemetet is beletesznek, vagy 
mellé, amit nem lehetne. 

A településen élőket legjobban most 
az foglalkoztatja, hogy megszűnik a ta-
karékszövetkezeti kirendeltség, 2019. 
január 21-el. Nagy valószínűséggel az 
ATM-et is elviszik. Az önkormány-
zat mindent megtesz annak érdekében, 
hogy legalább az ATM megmaradjon. 
Amennyiben a Fókusz Takarékszövet-
kezettel nem tudnak megegyezni, akkor 
másik bankhoz fognak fordulni. Jelen-
leg még működik állati hulladékgyűjtő, 
de ez is megszűnik, december 31-el. Az 
állattartók közvetlen köthetnek szerző-
dést a feldolgozó céggel.
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Veretlenül zárták a fordulót
December 5-én a IV. korcsoportos 

leány labdarúgó Bozsik program 2. 
fordulóján vettek részt a nyárlőrinci 
labdarúgók, a kecskeméti Tóth Lász-
ló Általános Iskola tornatermében.

A lányok a kecskeméti Magyar 
Ilona, és Piarista, valamint a szent-
királyi általános iskola csapatával 
játszottak. Ebben a csoportban di-
ákjaink nem találtak legyőzőre. A 
Magyar Ilona iskola csapatát 1–0, a 
Piarista hasonló korú játékosait 2–1, 
a szentkirályi lányokat pedig 3–1 
arányban győzték le, így veretlenül 
zárták a fordulót.

Csapattagok: Felső sor: Rimóczi 
Hédi, Erki Lara, Ürmös Fanni, Tóth 
Izabella, Gödény Kata. Alsó sor: Ba-
rassó Laura, Behány Lilla, Varga Ni-
kolett, Anda Luca.

Rendhagyó irodalomóra
Milyen ember is volt Arany Já-

nos? Hogyan találhat egymásra a tűz 
és a víz, vagyis hogyan lehetett jó 
barát Arany és Petőfi? Hogyan nyel-
velt Petőfi a honvédelmi miniszter-
rel? Egy versmondó a hangsúlyokkal, 
testtartással, tekintettel hogyan tud új 
értelmet adni egy versnek?

 Ezekre a kérdésekre kaptak vá-
laszt a 7. osztályosok, amikor a 
könyvtár szervezésében rendhagyó 

irodalomórán vehettek részt. Tóth 
Péter Lóránt kunszentmártoni ta-
nár-előadóművész azt a célt tűzte ki 
maga elé, hogy minden korosztály-
hoz közelebb vigye az irodalmat. 
Nem véletlen, hogy előadásaival már 
bejárta az egész Kárpát-medencét. 
Humorával, előadókészségével telje-
sen lebilincselt mindenkit, és biztos, 
hogy egészen más szemmel olvassuk 
ezután Petőfi és Arany műveit.

Az önkormányzat támogatja a civil-
szervezeteket, többek között a labdarú-
gó egyesületet. Mivel már szinte minden 
játékos helyi, arra kérte a jelenlévőket a 
polgármester, hogy ha tehetik, menjenek 
ki a hazai labdarúgó mérkőzésekre. A 
nyugdíjas klub és a népdalkör munkájá-
ra mindig lehet számítani. A legaktívabb 
civilszervezetek közé tartoznak. Pénz-
váltó István dicsérte a polgárőrök és a 
tűzoltók munkáját. Közülük is kiemelte 
az önkéntes tűzoltókat, akik rövid idő 
alatt kimagasló eredményeket értek el. 
Velük kapcsolatban elmondta, hogy az 
elkövetkezendő feladatok közé tartozik 
egy szertár építése, ahova a gépjárművet 
be tudják tenni. Jelenleg ugyanis nincs 
garázsa, és ilyenkor téli időszakban le 
kell engedni belőle a vizet.

A tervekkel kapcsolatban arról be-
szélt a polgármester, hogy sajnos a 
beruházásoknál már nem azokkal az 
összegekkel lehet beszélni, mint a ter-
vezés időszakában, mert sajnálatos 
módon nagymértékben emelkedtek az 
árak. A Kecskemét-Nyárlőrinc közötti 
kerékpárút sincs levéve a napirendről. 
Szeretnék, ha megvalósulna, és lenne rá 
fedezet. Pénzváltó István megköszönte 
azoknak a munkáját, akik segítették, se-
gítik a különböző rendezvényeket. 

Kiss Ferenc a polgárőrség és a tűz-
oltó egyesület elnöke mindenkinek 
köszönetet mondott, akik segítették a 
munkájukat. Megígérte, hogy az elkö-
vetkezendő időben is számíthatnak rá-
juk, bár, mint mondta, az lenne a jó, ha 
tűzoltóknak nem kellene senkin sem se-

gíteni. Oláh Csaba azt kérte, hogy a fel-
újított Tavasz utcát szélesítsék ki, mert 
így két autó nem fér el egymás mellett. 
Az utcát az Olympos Kft. újította fel, 
mikor a csatornát kiépítették. Pénzváltó 
István azon a véleményen volt, hogy az 
út sokkal jobb állapotban van, mint volt, 
és köszönet járt érte a cégnek, mert ez 
nem került pénzébe az önkormányzat-
nak. 

Tóth Tibor tiszakécskei őrsparancs-
nok a közbiztonsággal kapcsolatban 
elmondta, hogy mindössze kettővel lett 
több bűncselekmény 2017-ben az el-
múlt évinél. A vagyon elleni bűncselek-
mények viszont egyre csökkennek. Ösz-
szesen húsz bűncselekményt követtek el 
az elmúlt évben. Kiemelte a polgárőrség 
munkáját, akikre ők is számíthatnak. 
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Kecelen XXXI. alkalommal rendez-
ték meg a Flora Virágfesztivált és XVI. 
alkalommal a Keceli Országos Fazekas 
Kiállítást. Az eseményen kiváló szakmai 
elismerés érte a nyárlőrinci Bánföldi Fe-
renc népi iparművész fazekasmestert.

A Flora Virágfesztiválra és a Keceli 
Országos Fazekas Kiállításra az ország 
minden tájáról érkeznek virágkötők, vi-
rágtermelők, fazekas- és népi mesterek, 
hogy virágkölteményeikkel és nívós 
munkáikkal bemutatkozzanak a nagy-
közönség előtt. Kötészeti bemutatók, 
fazekas kiállítás, képzőművészeti vásár, 
mesterségek bemutatója, cserépvásár, 

játszóház, kisállat kiállítás, borkóstoló, 
pálinkakóstoló, virág és dísznövényvá-
sár, ajándékvásár várta ezúttal is az oda 
látogatókat. Több szakmai díja is kiosz-
tottak, melyből az egyiket Bánföldi Fe-
renc kapta.

A fazekasmester erről így írt közössé-
gi oldalán. Nagy megtiszteltetés ért Ke-
celen, az Országos Fazekas Kiállításon. 
Fazekas barátaim és kollégáim nekem 
ítélték a három szakmai díj egyikét! A 
szakmai közösség ilyen őszinte és önzet-
len elismerése számomra, újabb mérföld-
kő és egyben visszaigazolás, csak tovább 
és tovább… Gratulálunk a mesternek!

Szakmai közösség elismerése

Szépen szavaltak, mesét mondtak, olvastak
A Lakiteleki Eötvös Iskola minden 

év novemberében megrendezi az anya-
nyelvi hetet. Ennek keretén belül szer-
vez az alsósok számára versmondó, me-
semondó illetve szépolvasó versenyt. 
Ezekre a versenyekre a nyárlőrinci is-
kola tanulói is meghívást kapnak, amit 
el is szoktunk fogadni. Egy-egy osztály-
ból 3 fő indulhat a megmérettetésen.

Az idén mesemondó és szépolvasó 
versenyt hirdettek. A mesemondó ver-
seny feltétele volt, hogy magyar nép-
mese legyen, természetesen a gyerekek 
életkorának megfelelő hosszúságú, ne-
hézségű.

A meseválasztást a tanító nénikre és 
a gyerekekre bízták.

November 27-én izgatottan, de jól 
felkészülten indultunk Lakitelekre ösz-
szesen 7 gyerekkel. (Az 1. osztályból 
Zöldi-Kovács Réka, a 2. osztályból Po-
lyák Linett, Fricska Dániel, Nyúl An-
dor, a 3. osztályból Zöldi-Kovács Máté, 
Forgó Éva, Éberling Márton).

Minden versenyzőnk nagyon ügye-
sen, bátran mondta el meséjét, lelkesen 
tapsoltak nekik, meg is dicsérték őket. 
Bizony, nem kis dolog kiállni sok gye-
rek és tanító néni elé és kívülről elmon-
dani egy mesét!

Nem tértünk haza üres kézzel, hi-
szen a 2. osztályból 1. helyen végzett 
Nyúl Andor Olivér, 2. helyezett lett 
Fricska Dániel.

A 3. osztályból 2. helyezést ért el 
Zöldi-Kovács Máté.

A szépolvasó versenyre novem-
ber 29-én, csütörtökön került sor, ide 

8 gyerekkel mentünk. (A 2. osztályból 
Farkas Zoé, Nyúl Andor, 3. osztályból 
Tóth Martin, Éberling Márton és Kocsis 
Réka, a 4. osztályból Kósa Anna Zorka, 
Németh Panka, Szeles Vince).

E versenyre mindenki otthon ké-
szülhetett fel egy szabadon választott 
szövegből. Előre meghatározták, hogy 
hány sort kell felolvasni a különböző 
évfolyamosoknak. A lényeg: tisztán, 
érthetően, kifejezően, és nem lehet ben-
ne párbeszéd.

A verseny első részében mindenki 
ezt az otthonról hozott, jól begyakorolt 
szöveget olvasta fel a zsűrinek. A ver-
seny elbírálása azonban inkább a 2. for-
duló alapján történt. A gyerekek kaptak 
egy idegen szöveget, amit akkor láttak 

először. Ennek a szövegnek a hibátlan, 
kifejező, szép felolvasására kaptak egy 
kis felkészülési időt (kb. 2-szer, 3-szor 
tudták elolvasni).

Itt is szépen szerepeltek diákjaink, a 
zsűri tagjai mindenkit megdicsértek.

Megint oklevelekkel sikerült haza-
térnünk:

2. osztályból 1. helyezést ért el Far-
kas Zoé, 3. osztályból 2. helyezett lett 
Éberling Márton, 4. osztályból 3. helye-
zett lett Kósa Anna Zorka.

Minden résztvevő versenyzőnek 
gratulálunk a bátorságért, a felkészülé-
sért, a szorgalmáért és a kitartásáért! 

Köszönjük a szülőknek és a tanító 
néniknek a felkészülést!
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 Jótékonysági Szilveszteri Tűzoltó Bál
Kérjük segítségüket, hogy mi is segíthessünk!

Sárkánymesére emlékezzetek,
Ismét szilveszterre készülődjetek!
A nagy sárkány most más ruhába öltözik,
Reméljük vele a jókedv is ideköltözik!
A nyárlőrinci tűzoltók szervezkednek,
A jó buli érdekében intézkednek.
Rotyog majd a bográcsban a sok finom étek,
Fiúk bajsza ragacsos lesz? egyáltalán nem vétek!
Pite és kalács illata levegőbe illan,
Lány és gyermek szemekben huncutság csillan.
Sör, bor, pálinka sok-sok lecsusszanhat,
Tűzijáték, tombola, tánc sem hiányozhat.
Belépőjegy, ülésrend máris intézhető,
Mindez a pékségben kivitelezhető.

Időpont:
2018. december 31. Vendégvárás 18 órától.
Helyszín: Nyárlőrinc, Sportcsarnok.
Műsor: Meglepetés 
Hangulat felelős: Szabó Pista és zenekara

Támogatói jegy ára: 6 000 Ft. Gyerekjegy: 3 000 Ft.

Névre szóló tombola megvásárlására is lehetőség
van a pékségben!
Kérjük, hogy megjelenésükkel, tombolatárgyaikkal,
süteménnyel és egyéb felajánlásaikkal támogassák
Tűzoltó Egyesületünket!

Információ:
Balla István ,,Patyó”: +36 70 279 4470, 
Balla Gergő: +36 70 340 6222
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Pótszilveszteri Bál Nyárlőrincen!
2019. január 19-én a szülők jótékonysági bált

szerveznek az iskolás gyermekek hétköznapi életének 
boldogabbá tételéért.

Célunk gyermeknap, sport programok támogatása,
iskolaudvar szépítése.

Jöjjön el, ezáltal támogassa a kezdeményezést!
Jegyek a Baranyi Pékségben december közepétől

vásárolhatók

Tisztelt Ügyfeleink,

A Takarékok közössége 2013-ban egy olyan utat jelölt ki maga előtt, mely mind-
annyiunkat elkötelezett a minőségi pénzügyi szolgáltatások mellett. Számos megha-
tározó lépést tettünk már annak érdekében, hogy az Önök érdekeit szolgálva, kiemelt 
célunkhoz egyre közelebb kerüljünk. Ezen útnak megkerülhetetlen mérföldköve, hogy Takarékunk egyes fiókjai összevo-
násra kerüljenek a hatékonyabb működés és a hosszú távú ügyfélelégedettség érdekében. 

Tájékoztatjuk, hogy 2019. január 21-től a  6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 12/a.  szám alatt működő Fiókunk 
pénztárforgalmi és ügyfélszolgálati tevékenységét áthelyezzük a következő címre:

Cím:     6065 Lakitelek, Liget utca 2.
Telefon:    +36 76 449-135
E-mail:    kozpont@fokusztakarek.hu
Az Ügyfeleink részére kipostázott értesítőkben a határdátum még 2019. január 01. volt. Döntéshozó Testületünk 

azonban utólag -a polgármesteri tárgyalások visszajelzései alapján-  úgy döntött, hogy támogatva az Ügyfeleink 
januári nyugdíjkifizetését és az év eleji betétkönyv kamatbeírásokat, a tényleges fiókösszevonásokra 2019. január 
21-től kerül sor.

Mindent megteszünk azért, hogy a változás a lehető legkevesebb kényelmetlenséggel járjon minden érintett Ügyfe-
lünknek. Bízunk abban, hogy szolgáltatásainkkal a megjelölt Fiókunkban, vagy más, a közelben található egységünkben, 
továbbra is támogathatjuk pénzügyi céljait.

Önnek a korábban kötött megállapodással/megállapodásokkal semmilyen teendője nincs, az/azok változatlan feltéte-
lekkel működnek a jövőben is. Elektronikus csatornáink továbbra is rendelkezésére állnak változatlan formában.

Intézkedésünk hosszú távú célja, hogy a tőlünk megszokott szakértői kiszolgálást, versenyképes kondícióinkat, minő-
ségi környezetben tapasztalhassa meg. 

Állunk szíves rendelkezésére a jövőben is. Kérdés, érdeklődés esetén kérjük, keresse fel munkatársainkat a fentiekben 
megadott telefonszámon, vagy tájékozódjon holnapunkon, mely a  www.fokusztakarek.hu címen érhető el.

Megértését és együttműködését köszönjük! 

Tisztelettel:
        Fókusz Takarék 
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NYÁRLŐRINCI HÍR MON DÓ
Nyárlőrinc Köz ség Ön kor mány za tá nak köz éle ti lap ja

Meg je le nik min den hó nap ban
Szerkesztő: Szenekné Édes Kornélia
A szer kesz tő ség tag ja: Jokhel Árpád

"Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 163/583/1/2007.
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
főtőlpéntekigmunkaidőben.Ahirdetésekszövegéthirdetőinktőlkészen
kapjuk.Azabban foglaltakért a kiadósemmilyenanyagi,  jogi felelõs
ségetnemvállal.Kéziratokatnemőrzünkmegésnemküldünkvissza.
Csakhirdetésiszelvényenleadotthirdetéseketfogadunkel.

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

Köny ve lést és
könyv vizs gá la tot vál la lok:

Egyé ni vál lal ko zók, ős ter me lők, ma gán sze mé-
lyek, Kft-k, Bt-k, ala pít vá nyok ré szé re, tel jes 
kö rű APEH - és TB-ügyintézéssel, kép vi se let-
tel. Ha von ta tá jé koz ta tást kap vál lal ko zá sa ered-
mé nyé ről, áfá já ról, a köny ve lést így pon to san 
tud ja kö vet ni. Igény sze rint a köny ve lé si anya-
gért el me gyek.

AZ IRO DA NYIT VA TAR TÁ SA
hét fő től szom ba tig 8 - 18 órá ig.

Te le fo nos egyez te tés alap ján csak egy főt fo ga dok 
a tel jes diszk ré ció ér de ké ben. Ké rem, vá las  szon 
en gem, ha csa lá di as kör nye ze tet és nem "tö meg-
köny ve lő iro dát" ke res.

Vargáné Farkasházi Or so lya
•  76/343-219, 06/30/266-8536

Vicc
Az egyik börtönőr a másikhoz:
- Képzelje, a 152-ből megszökött az éjjel valaki.
- Na hála istennek, már három napja nem tudok aludni a fűré-
szelése miatt!

* * *
- Mi történik a Mikulással, ha karambolozik?
- Szánja-bánja.

* * *
Karácsonykor a nagymama vízipisztolyt ajándékoz az 
unokájának. A lánya dühösen mondja neki:
- Hogy vehettél neki ilyen ajándékot?! Nem emlékszel, 
mennyire dühös voltál, amikor a vízipisztolyunkkal mindent 
összefröcsköltünk?
A nagyi elmosolyodik:
- Dehogynem, nagyon is...

* * *
A skót kisfiú megkérdezi az apjától:
- Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt?
- Parketta, kisfiam.

* * *
Idős férfi felhívja a távol élő fiát:
- Anyád és én úgy döntöttünk, elválunk. Hívd fel a nővéredet, 
és közöld vele a hírt. A fiú telefonál a nővérének, az felhívja az 
apját:
- Azonnal hazautazunk, addig ne csináljatok semmit!
- Jó, akkor várunk.
Odafordul a feleségéhez:
-A gyerekek nálunk töltik a karácsonyt. Csak azt tudnám, 
húsvétra mit fogunk kitalálni!


