
XIV. év fo lyam 9. szám  2018. október  Ára: 120 Ft

TARTALOMBÓL: • A testületi ülésről jelentjük • Változások a tantestületben • Lipóton 
jártak a nyolcadik osztályosok • Emlékezés október 6-ra • Töklámpás faragás a rajzórán • 
Tanulás a természetben • Új könyvek érkeztek a könyvtárba • Beszoktatás az óvodában • 
Fociedzésen az óvodások • Úszni tanulnak a kicsik • Kincskereső tehetségműhely • Polifoam 
a szőnyeg alatt • Gyuszi és Ági! • Anyakönyvi hírek • Frontálisan ütközött két személyautó • 
Avartűzhöz riasztották a tűzoltókat • Belelendültek a játékba a srácok

Ünnepélyes keretek között em-
lékeztünk meg községünkben a 62 
évvel, valamint a száz évvel ezelőtt 
történt eseményekről.

Az ünnepség részt vevői a közös-
ségi színtér előtt gyülekeztek, ahol 
először felvonták a magyar zászlót, 
majd Pénzváltó István polgármester 
mondott beszédet. Megemlékezett 
az 1956-ban történt események-
ről, majd Zayzon Jenéné jegyzővel 
együtt koszorút helyeztek el az em-

lékműnél. Az iskola tanulói, vala-
mint az önkéntes tűzoltó egyesület 
tagjai is megkoszorúzták az emlék-
művet.

Reményik Sándor:
A katonák

Külön-külön mind csöndes emberek,
Egy-egy tavaszból őszbe hajló ág,
Együtt: a katonák.

Külön-külön, úgy lehet, mindenik

Beleborzadna, mikor öldököl,
Együtt: egy rettentő, véres ököl.

Külön-külön halk, bús pásztortüzek,
Itt-ott csillan a lángjuk tétován,
Együtt: egy hömpölygő tűzóceán.

Magukra mind külön kis életek,
Fáradt ívük magasból mélybe száll,
Együtt, jaj együtt: a halál.

(Folytatás a 4. oldalon.)

Kettős megemlékezést tartottak
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Nyugdíjba vonul
az óvodavezető

A Lakiteleki Önkormányzat pá-
lyázatot írt ki a Szivárvány Óvoda és 
Bölcsőde intézményvezetői állásának 
betöltésére, miután a jelenlegi vezető 
nyugdíjba vonul. A pályázati kiírásra 
egy pályázat érkezett Aszódiné Magyar 
Beáta személyében. Aszódiné Magyar 
Beáta öt éve látja el a vezető-helyettesi 
posztot, minden egyes véleményezésre 
jogosult egyetértett abban, hogy szak-
mailag teljesen megfelelő és javasolták 
pályázatának elfogadását. A képvise-
lő-testület is javasolta a vezető kineve-
zését.

Vízellátás kiépítése

A volt Aranykalász Major környéke, 
vízellátása nem biztosított, de azon a 
területen több nagyobb gazdaság is mű-
ködik. Az önkormányzat szeretné azon 
a területen a vízellátást a víziközmű-fej-
lesztési hozzájárulás terhére megvalósí-
tani, melynek mértéke évi 1.400 e/Ft. A 
beruházás összköltsége 5.560.774,- Ft 
+ Áfa. Miután azon a területen szeret-
ne Túri István képviselő egy vágóhidat 
létesíteni, így vállalta, hogy a hozzájá-
rulás mértéke és az összköltség közötti 
különbözetet megfizeti. A településnek 
ez pozitív fejlődés lenne, hiszen azon 
a részen is kialakításra kerülne a veze-
tékes vízellátás. Hajagos Antal azt kér-
dezte, hogy hol fogják lerakni a csőve-
zetéket? Pénzváltó István polgármester 
azt válaszolta, hogy az önkormányzati 
út mellett és ugyan úgy az önkormány-
zat tulajdonát fogja képezni, mint a bel-
területi vízvezeték-hálózat. 

Érvénytelenítették a 
pályázatokat

 „Fenntartható települési közleke-
désfejlesztés” című projekten belül az 
állomás épületének felújításához, bu-
szöböl korszerűsítéséhez kapcsolódó 
kivitelezői feladatok ellátására beadott 
pályázatra az önkormányzat 33 millió 
forintot nyert. A kiküldött pályázati fel-
hívásra mindkét esetben 3-3 árajánlat 
érkezett be, de a beérkezett ajánlatok a 
két projekt tekintetében 12.6 millió fo-

rinttal kerülnének többe, mint amennyi 
pénzt nyert az önkormányzat a pályáza-
ton. A két projekt költségvetését csök-
kenteni kell, és új pályázatot kell kiírni, 
de ehhez az szükséges, hogy a most be-
érkezett pályázatokat az önkormányzat 
érvénytelenítse. A testület érvénytelení-
tette a pályázatokat, és újabb pályázatot 
írt ki, melyet három gazdasági szereplő 
részére küldtek meg.

Támogatásigénylés szociális 
tűzifára

Ebben az évben is lehetőség van 
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatás igény-
lésére. Az önkormányzat pályázott, az 
elmúlt évekhez hasonlóan kemény tűzi-
favásárlásra. Az ehhez szükséges önerő 
355.600,- Ft. A szociális célú tűzifában 
részesülőktől ellenszolgáltatást nem le-
het kérni. 

Aláírták az új konzorciumi
megállapodást

Tiszaalpár Nagyközség Önkormány-
zata konzorciumi partnerségben La-
kitelekkel és Nyárlőrinccel pályázatot 
nyújtott be „A helyi identitás és kohé-
zió erősítése” című pályázati felhívásra, 
mely pozitív elbírálásban részesült. A 
projekt fő célkitűzései: önszerveződő 
közösségek kialakítása, a helyi identitás 
és társadalmi kohézió erősítése, a helyi 
hagyományok feltárása, a közösségi 
eredmények bemutatása, közösségek 
szomszédolása, helyi nyilvánossági fó-
rumok szervezése és lebonyolítása, tan-
katalógus készítése, információs pont 
kialakítása. A projekt megvalósításának 
időszakára a tagoknak új konzorciumi 
megállapodást szükséges kötniük, amit 
alá kell írni. Nyárlőrinc aláírta a meg-
állapodást. 

Meghosszabbították a
szerződéseket

A Nyárlőrinci Mezőgazdasági Szö-
vetkezet kérelmet nyújtott be az önkor-
mányzati területre kötött haszonbérleti 
szerződésének meghosszabbítására. A 
terület 10,9434 ha nagyságú és 346,64 
AK értékű szántó. Az eddigi haszon-

bérleti díj 1.250 Ft/AK mértékben volt 
megállapítva. A szerződést meghosz-
szabbították, a haszonbérlet mértékét 
1.500 Ft/AK értékben állapította meg a 
testület.

Tormási Sándor gazdálkodó szintén 
az önkormányzati területre megkötött 
haszonbérleti szerződésének meghosz-
szabbítására adott be kérelmet. A terület 
1,7357 ha nagyságú és 57,28 AK értékű. 
Az eddigi haszonbérleti díj mértéke itt 
is 1.250 Ft/AK mértékben volt megál-
lapítva. A szerződést itt is meghosszab-
bították, a haszonbérlet mértékét szintén 
1.500 Ft/AK-ban állapították meg.

Húszmillió a felújításra

Pénzváltó István arról tájékoztatta a 
képviselő-testületet, hogy a sportcsar-
nok felújítására beadott pályázaton az 
önkormányzat 20 millió forintot nyert. 

Hogyan áll a játszótér?

Ezt a kérdést Vas Ildikó tette fel az 
augusztusi testületi ülésen. Pénzváltó 
István elmondta, hogy a megrendelt já-
tékok bekerülési költségének felét kifi-
zette az önkormányzat. A Royal Kert 
olyan tájékoztatást adott, hogy a gyár-
tónak nem áll rendelkezésére minőségi 
alapanyag, ezért 10-13 hét mire le tud-
ják szállítani a játékokat. Jó hír viszont, 
hogy az Olympos ügyvezető igazgatója 
arról tájékoztatta a polgármestert, hogy 
az Olympos Kft. 1,5 millió forinttal já-
rul hozzá a játszótér kialakításához. 

A testületi ülésről jelentjük
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Fekvőrendőr
a Vasút utcába

Ha már az utakról van szó. Lehet-
ne-e egy fekvő-rendőrt elhelyezni a 
Vasút utcában, mert rettenetesen szá-
guldoznak az autók. Ezt a kérdést Kál-
lai-Szappanos Renáta tette fel. Évekkel 
ezelőtt ezzel már próbálkozott az önkor-
mányzat, de mind a Vasút utcában, mind 
a Takarékszövetkezet előtt felszedették. 
Esetleg sebességkorlátozó táblát lehet-
ne kihelyezni, mondta a polgármester. 
Kállai-Szappanos Renáta megjegyzése 
ezzel kapcsolatban az volt, hogy sajnos 
a tábla nem sokat használ a gyorshajtók-
kal szemben. Vas Ildikó még hozzátette, 
hogy az egész község területe elbírná a 
30-as táblát.

Lehet-e zebrát építeni?

Vas Ildikó másik kérdése az volt, 
hogy az Iskola utcán az Univer bolt és az 
iskola között lehetne-e zebrát létesíteni? 
Az Iskola utca nincs az önkormányzat 
tulajdonában, a Közútkezelő rendelke-
zik vele, bár felajánlotta megvételre az 
önkormányzatnak. Egy 30 km-es lassító 
tábla kitételét lehetne kezdeményezni 
a Közútkezelőnél, válaszolt Pénzváltó 
István. 

Feljelentést tettek

Túri István jelezte, hogy a villanyó-
ra dobozok közül egy teljesen össze 
van törve, ami balesetveszélyes. Ezzel 
kapcsolatban Pénzváltó István elmond-
ta, hogy amikor Gál János tehenei a 
villanyóra dobozokat összetörték és a 
vezetékek kilógtak, kihívták a Démász 
szakemberét, aki megállapította, hogy 
nincs benne áram. Ismeretlen tettes el-
len a feljelentést megtették. 

Meg van a kivitelező
Az önkormányzat a „Fenntartható 

települési közlekedésfejlesztés” című 
projekten belül állomás épületének 
felújításához kapcsolódóan – az előző 
ajánlatok érvénytelenítése miatt – má-
sodszor is ajánlattételi felhívást tett köz-
zé, három gazdasági szereplő részére. 
Mindhárom ajánlattevő megtette ajánla-
tát. A Baupiktor Kft. bruttó 19.998.536,- 
Ft-os, a Grandbau-Ker Kft. bruttó 
18.461.803,- Ft-os míg a Varga-Vent 

Kft. 20.541.426,- Ft-os ajánlatot adott. 
A kiírásban úgy szerepelt, hogy a leg-
alacsonyabb ajánlatot adóval köt szerző-
dést az önkormányzat. A három ajánlat-
tevő közül a legalacsonyabb árajánlatot 
a Grandbau-Ker Kft. adta, ezért velük 
köt szerződést a kivitelezési feladatok-
ra az önkormányzat. A megemelkedett 
anyagköltségekre tekintettel az önkor-
mányzat a projekt megvalósításához 
4.143.760,- Ft önerőt biztosít.

Csatlakoznak a pályázathoz
Az egészségügyi és szociális bizott-

ság javaslatára a képviselő-testület úgy 
döntött, hogy 2019-ben részt kíván ven-
ni a szociálisan hátrányos helyzetű fiata-
lok tovább tanulását elősegítő pályázati 
rendszerben, és csatlakozik az önkor-
mányzat a Bursa Hungarica pályázat-
hoz. A pályázatok benyújtásának határ-
ideje: 2018. november 6. Az ösztöndíj 
időtartama: „A” típusú pályázat: 10 hó-
nap, azaz két egymást követő tanulmá-
nyi félév (a 2018/2019. tanév második 
féléve és a 2019/2020. tanév első fél-
éve). „B” típusú pályázat: 3 x 10 hónap, 
azaz hat egymást követő tanulmányi 
félév (a 2019/2020. tanév, a 2020/2021. 
tanév, és a 2021/2022. tanév). Az ösz-
töndíjban nyárlőrinci állandó lakóhelyű 
fiatalok részesülhetnek. A pályázatok el-
bírálása kizárólag szociális rászorultság 
alapján történik, függetlenül a pályázó 
tanulmányi eredményétől. Az önkor-
mányzat a határidőn belül benyújtott, 
és formailag megfelelő pályázat alapján 
a pályázót minimum 1000 Ft/hónap tá-
mogatásban részesíti vagy a támogatási 
igényt elutasítja. A pályázatok elbírálá-
sának határideje: 2018. december 6. 

Biztosítják az önerőt

Szintén a „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés” című projekten 
belül buszöböl felújításának, biciklitá-
roló kialakításának megvalósításához 
a kivitelezési feladatok elvégzéséhez 
kapcsolódóan – az előző ajánlatok ér-
vénytelenítése miatt – másodszor is 
ajánlattételi felhívást tett közzé az ön-
kormányzat, három gazdasági szereplő 
részére. Mindhárom ajánlattevő meg-
tette ajánlatát. A Prím-Út Kft. bruttó 
19.785.595,- Ft-os, a Fehér és Fehér 
Útépítő Kft. bruttó 20.916.383,- Ft-os 
míg a Mega-Sped Kft. 18.932.544,- Ft-

os ajánlatot adott. A kiírásban itt is úgy 
szerepelt, hogy a legalacsonyabb aján-
latot adóval köt szerződést az önkor-
mányzat. Jelen esetben a Mega-Sped 
Kft. adta a legalacsonyabb árajánlatot, 
ezért velük köti meg a szerződést a ki-
vitelezési feladatokra az önkormányzat. 
Itt is a megemelkedett anyagköltségekre 
tekintettel az önkormányzat a projekt 
megvalósításához 4.143.760,- Ft önerőt 
biztosít.

Három céget kértek fel

A „Fenntartható települési közleke-
désfejlesztés” című projekthez kapcso-
lódik, hogy az elkészült kerékpártároló 
alapjára fedett tárolót kell telepíteni. 
Ennek a projektnek a kivitelezésére az 
önkormányzatnak árajánlatot kell kér-
ni. Három gazdasági társaság MEGA-
SPED Kft-t., Alma-Rend Ker. Szolg. 
Kft-t, valamint a Grandbauker Kft-t kér-
ték fel árajánlat tételre.

Támogatási kérelmek
elbírálása

A Magyarországi Légimentésért 
Alapítvány támogatási kérelemmel for-
dult az önkormányzathoz. A Szentesi 
Légimentők részére szeretnének kézi 
ultrahang készüléket és egy mellkas 
kompressziós gépet vásárolni, ehhez 
kérték az önkormányzat segítségét. A 
részükre javasolt támogatási összeg 30 
e/Ft. 

Dr. Németh László fogorvos 250 e/
Ft-os támogatási kérelemmel fordult 
az önkormányzathoz. Kérését azzal in-
dokolta, hogy a kezelőegység levegő-
ellátásához új, nagyobb teljesítményű 
kompresszor vásárlása vált szükségessé. 
Új, erősebb kézi darabokat vásároltak a 
munka gyorsabb haladása érdekében, 
melyek levegő meghajtásúak és a régi 
kompresszor nem tudja ellátni megfe-
lelő mennyiségű levegővel. A nagyobb 
teljesítményű kompresszorra bekerülési 
költsége 436 e/Ft. A testület mind két 
esetben megszavazta a kért összeget.

Pótmunkák
az óvoda épületénél

Hajagos Antal azt a kérdést tette fel, 
hogy az óvoda épületének födém lesze-
dése belefér-e még a pénzügyi keretbe?
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Pénzváltó István így válaszolt: Az 
óvodáról miután lekerült a tető kiderült, 
hogy a koszorúban összesen két darab 
lágyvas található, a cement is hiányos, 
ezért levésték az egész koszorút. A fö-
démből minden második kefni sort ki 
kellett verni és a későbbiek során a fö-
dém és a koszorú egybe lesz öntve és 
lebetonozva. A vizes helyiségek aljzatá-
nak bontásakor derült ki, hogy sem víz- 
sem párazáró réteg nincs az aljzatban és 
az összeset fel kell szedni. A bölcsődei 
szekció és az új tornaterem teteje lett 
volna egybe építve, de a bölcsődei szek-
cióról a tetőrészt le kell szedni. Ezeket 
a hiányosságokat most árazzák és nyil-
vánvalóan plusz pénzt jelentenek, ezért 
meg kell nézni, hogy mi az, ami esetleg 
elhagyható. Amennyiben a pótmunka 
nagyon sokba kerül, meggondolandó, 
hogy a tervezett kerti épület felhúzá-
sa elmarad. Ez a projekt elszámolása 
szempontjából nem fog gondot okozni. 

Kettős megemlékezést tartottak
Az első oldal folytatása.

100 évvel ezelőtt ismét egy feketével 
írt dátum került a magyar nemzet törté-
nelemkönyvébe. 1918. november 3-án 
az Osztrák-Magyar Monarchia megad-
ta magát, majd Olaszország képviselői 
előtt Padovában aláírták a fegyverszü-
neti egyezményt. Az 1. világháborúból 
vesztesként kikerülő Magyarország 
ezzel a lépéssel közel került a teljes 
megsemmisüléshez. Pedig 1914 nya-
rán micsoda reményekkel indultunk a 
háborúba! Ferenc József ígéretet tett, 
hogy mire a fákról a levelek lehulla-
nak, katonáink győztesen hazatérnek! 
És elvitték fiainkat meghalni! A Monar-
chia besorozottainak - 7 millió 800 ezer 
embernek - 90 %-a esett áldozatául a 
nagy háborúnak: meghalt, megsebesült, 
hadifogoly lett vagy eltűnt. Így aztán 
nem csodálkozunk, hogy aki megkapta 
behívólevelét, az számot kellett, hogy 
vessen életével, s fájdalmas, talán vég-
ső búcsút kellett vennie mindentől, ami 
kedves volt szívének. 

Mai fejjel el sem tudjuk képzelni, 
milyen lehetett úgy útnak indulni, hogy 
tudták: vagy ők válnak gyilkossá, vagy 
őket ölik meg idegen katonák. Hogy 
lehet, utoljára szorítják meg apjuk, fi-
véreik kezét, utoljára ölelik meg édes-
anyjukat, utoljára csókolják kedvesüket, 

s utoljára hallják gyermekeik kacagását. 
Hogy lehetett mindezt feldolgozni? Sze-
rencsére erről nekünk csak elképzelése-
ink lehetnek.

De még egyszer tekintsük át a rideg 
számokat! A Monarchia mozgósított 7.8 
millió embert. Ebből elesett 1,2 millió, 
megsebesült 3,6 millió, hadifogoly lett 
vagy eltűnt 2,2 millió katona. Ez össze-
sen 7 millió. Közülük a magyar elesett 
katonák száma 660 ezerre tehető.

     Nem hiába emelték fel hangju-
kat a háború ellen legnagyobb költőink. 
Sokan közülük egy kiutat látnak ahhoz, 
hogy ne ismétlődhessenek meg a hábo-
rú borzalmai: meg kell őrizni az ember 
szépbe vetett hitét! Mindez pedig a ma 
élők felelőssége, a MI felelősségünk!

A Honfoglalási Emlékműnél meg-
rendezett fáklyás megemlékezést a 7. 
osztályosok adták elő. Reményik Sán-
dor, Gyóni Géza, Ady Endre művei 
mellett egyszerű magyar katonák versei 
is elhangzottak: Pletser Nándor 1917. 
augusztus 2-án írt Monte Santo c. köl-
teménye, illetve egy ismeretlen, A.A. 
monogrammal jelzett honvéd verse, 
mely Monte San Michele-nél, a 4. ez-
red harcvonalában született. Címe: Ha-
lottak napján. A verseket elszavalták: 
Erki Lara, Dinnyés Csenge, Kurucz-
laki Réka, Kovács Aliz, Gödény Kata, 
Vicsai Gábriel, Jokhel Mónika, Seres 
Csenge, Varga Nikolett 7. osztályos ta-
nulók, Kálóczi Zsófia tanárnő. A műsort 
összeállította Szenekné Édes Kornélia.



5. ol dalNYÁRLÕRINCI HÍR MON DÓ

A biológiát tanító Szarvák András 
Budapestre távozott, helyette Boros 
Kornél tanítja, aki biológia-testneve-
lés szakon tanul a tanárképző főisko-
lán.
Győri Tamás informatika szakos tanár 
helyét Szutor Sándor vette át, aki a 
rendszergazdai feladatokat is ellátja.
Kémia, fizika tantárgyat pedig Ruzsik 
Csabáné tanítja, aki nyugdíj mellett 
vállalta ezt a munkát.

Új tanár az iskolában

Ruzsik Csaba Józsefné, mate-
matika-fizika szakos tanár vagyok. 
Három felnőtt gyermekem van, két 
fiú és egy lány, ők már önálló életet 
élnek.  Kunszentmártonban lakom, de 
sajnos már egyedül. Szeretek zenét 

hallgatni, színházba járni, úszni és ter-
mészetesen tanítani. Középiskolai ta-
nulmányomat Kecskeméten a Kodály 
Zoltán Ének-zenei Gimnáziumban vé-
gezte4m el. Érettségi után Szegedre a 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolára 
vettek fel matematika-fizika szakra. 
1977-ben kaptam meg a tanári diplo-
mámat. Egész életemben tanítottam 
nagy lelkesedéssel és örömmel. Főleg 
matematikát, fizikát és kémiát. Min-
dig igyekeztem a tanulók érdeklődését 
felkelteni, és minél több tudás elsajá-
títására inspirálni. 2018. január 5-én 
lettem nyugdíjas, de már február 1-ján 
visszahívtak fizika órát tartani óra-
adóként. Most szeptember 1-től nagy 
örömömre a Nyárlőrinci Buzás János 
Általános Iskolában is kaptam lehető-
séget a munkámat folytatni.  Az eddigi 

tapasztalatom, hogy a tantestülettel és 
a diákokkal együtt jó légkörben itt is 
eredményes munkát tudok végezni.

Változások a tantestületben

Az a megtiszteltetés ért bennünket, 
hogy Tóth Péter polgármester úr meg-
hívására a 700 fős dunántúli település-
re, Lipótra látogathattunk.

Három órás utazás után mindenki 
nagyon örült, amikor végre megérkez-
tünk Lipótra. A polgármester úr, aki 
egyben a pékség tulajdonosa is, foga-
dott bennünket. Már az ajtóból érez-
tük, hogy milyen jó illat jön a sütöde 
felől. Odabent friss, ropogós nosztal-
gia kiflivel kínáltak minket. Miközben 
a még meleg péksütit ettük, levetí-
tettek nekünk egy kisfilmet a családi 

vállalkozás megalakulásáról, fejlődé-
séről, majd a galériáról megnézhettük 
a működő üzemet.

 Ezek után lovaskocsira ültünk, és 
meglátogattuk a helyi magyar-angol 
kéttannyelvű iskolát. Ez mindenkinek 
nagyon tetszett, sokan azt is mondták, 
hogy szívesen járnának ide. 

Következő úticélunk a sportcent-
rum volt. Itt találkoztunk az iskola 
egyik osztályának tanulóival, akiknek 
épp testnevelésórájuk volt. A fűtött fo-
cipálya és a csarnok hatalmas épülete 
mindannyiunkat lenyűgözött. Még a 

létesítmény VIP termébe is bemehet-
tünk!

Következő állomásunk egy a 
Holt-Duna-parti kilátó volt. Miközben 
a tájban gyönyörködtünk, vendéglá-
tónk a Szigetköz természeti értékeiről 
mesélt. Ekkorra már az alaposan meg-
éheztünk, így nagyon örültünk, ami-
kor megtudtuk, hogy a négycsillagos 
hotel éttermében várnak minket ebéd-
re. A svédasztalon rengeteg finom-
ság volt! Ebéd után lementünk az élő 
Duna partjára, ahol a kompról átlát-
tunk a túlsó parton lévő Szlovákiába. 

A község 12 hektáros strandja 
ugyan zárva volt, de az Orchidea Ho-
tel Wellness részlegében fürödhet-
tünk. Páran kipróbálták a szaunázást, 
míg a többiek a vízben sakkozással, 
lubickolással töltötték a pihenőidőt. 
Legtöbben szívesen maradtunk volna 
éjszakára, de sajnos ennek ellenére 
haza kellett jönnünk.      Hazafelé du-
góba kerültünk, de még így is jóked-
vűen telt az utazás. Fél tíz után fárad-
tan, de sok élménnyel tértünk haza. 

Rimóczi Hédi és Szabó Milla 
8. osztály

Utazásunk költségét Tormási Zol-
tán alpolgármester úr biztosította. Kö-
szönjük támogatását!

Lipóton jártak a nyolcadik osztályosok
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Emlékezés október 6-ra
„Honvéd főtiszt 13,
Bátor férfi 13,
Hős katona 13,
Igaz ember 13.
Magyar mártír 13,
Erőt vett a rút halálon.
S erőt adott a magyarnak,
hogy bízzon a virradatban,
amely csak felvirradt!"

Iskolánk ebben az évben is megemlé-
kezett a nemzeti gyásznap alkalmából az 
aradi vértanúkról. A műsort a 8. osztályo-
sok adták, felkészítőjük Szenekné Édes 
Kornélia volt. A vértanúk emlékére 1-1 
szál virágot helyeztünk el a kopjafánál, a 
szabadságharc hősei előtt pedig koszorú-
val hajtottunk fejet.

Töklámpás faragás a rajzórán

Halloween ünnepe talán még mindig 
furcsán cseng egy kicsit a mi kultúránk-
ban, hiszen átvett dologról van szó. Olyan 
esemény, ünnep, amely nem a mi kultú-
ránkban gyökerezik. Maga Halloween 
kelta hagyományokon alapul. Október 
31. éjszakája, Mindenszentek előtti este. 
Annak ellenére, hogy elsősorban az an-
golszász országokban jellemző, mára tu-
lajdonképpen az egész világon elterjedt. 
Így Magyarországon is, az emlékezést, 
a halottainkért történő gyertyagyújtást, 
alapvetően szomorú ünnepet, Minden-
szenteket, és a Halottak napját megelőző 
nap, játékos, forgatagban bulizós, álarcos 
szokásává vált.

Az angolszász hagyomány őse egy 
pogány ünnep a Samhain volt, amely ok-
tóber 31-ére esett, s egy kelta halálisten a 
druidák istene, Crom Cruach kultuszában 
gyökerezik. Ennek ellenpontja május 1. 
volt, a Betane ünnep, amely az esztendő 
napos felének eljövetelét jelentette a kelta 
hagyományban.

Ahogy terjedt a kereszténység, az ős-
keresztény ünnepeket, nagyon sokszor 

a pogány szokásokhoz igazították. Ez 
egyébként a kora keresztény ábrázolások-
ban is megfigyelhető, hiszen sok esetben, 
itt is a római ábrázolások váltak a keresz-
tény képi világ fő motívumaivá, például 
a korai „Jó pásztor” ábrázolások. Így vált 
tehát a kelta halálkultusz, téli napforduló 
ünnepe a keresztény egyház Mindenszen-
tek ünnepévé.

A nyugati egyház liturgiájába IV. Bo-
nifác pápa munkálkodásával került, mi-
után a császár, a pápának ajándékozta, a 
pogány istenek tiszteletére épült római 
Pantheont (Agrippa tervei alapján épült, 
kör alaprajzú kupolás templom, Róma) A 
templomot, ezután 609-ben szentelték föl, 
és Szűz Máriának illetve a vértanúknak 
ajánlották. Így lett a templom a keresztény 
Mindenszentek temploma. III. Gergely 
pápa pedig a 800-as években „ a Szent 
Szűz, minden apostol, vértanú hitvalló, s a 
földkerekség minden elhunyt igaz ember 
„ emléknapját november 1-re helyezte a 
keresztény ünnepi naptárban.

Iskolánkban immár hagyománnyá 
vált, hogy az ünnep közeledtével, egy 
osztály lehetőséget kap, hogy a könyvtár 
szervezésében részt vegyen egy rendha-
gyó rajzórán, ahol mindenki kipróbálhatja 
ügyességét, a töklámpás készítése terén.

Idén október 18-án, a nyolcadik osz-
tály dolgozhatott a könyvtár udvarán, a 
narancsszínű lámpásokon. A helyzet több 
szempontból rendhagyó, hiszen a tanulók 
kilépnek a sík ábrázolásból, ráadásul egy 
olyan természetes anyaggal dolgozhat-
nak, amelynek formája adott, így ehhez 
igazodva kell gondolkodniuk, formálniuk 
az anyagot. Minden évben megfigyelhető, 

hogy a gyerekek túllépnek a megszokott 
sémákon, nem igazodnak sablonokhoz, 
hanem saját gondolataikat, fantáziájukat 
próbálják megvalósítani, formába önte-
ni. Furcsa arcok, nevető vagy grimaszoló 
karakterek születnek a tanulók keze nyo-
mán, néha olyan mintha Messerschmidt 
(1736-1783), furcsán torzuló szoborfejei 
kelnének újra életre, kapnának ismét ar-
cot a gyermekek alkotásiban. Ami nagyon 
fontos, és ez motiválja a munkájukat is, 
hogy ez az alkotó munka nem öncélú, 
nem pusztán dekoratív megnyilatkozás. 
Itt olyan tárgyak születnek, amelyeket a 
gyerekek valóban a magukénak mondhat-
nak, hiszen elvihetik a kész alkotásokat. 
Elvihetik és használhatják őket. Így kerül-
nek a délelőtt faragott arcok a szobába, a 
terasz sarkára, az udvar közepére a fűbe. 
Este mécses világít bennük, és minden kis 
szobrász elmondhatja, hogy azt ott, azt a 
„szörnyű, ám mégis csoda fejet” én farag-
tam!  

Köszönet a könyvtár vezetőjének, Jok-
hel Árpádnak, aki minden évben lehetővé 
teszi, hogy a gyerekek az alkotás sokfé-
leségét, végtelenségét, ebben a formában 
is megtapasztalhassák. Az én megélésem 
mindig az, hogy a kezdeti tétovázást, bi-
zonytalanságot, a bátorság, az önfeledt 
alkotás, az öröm veszi át. Nem is a hagyo-
mány a Halloween a legfontosabb talán, 
hanem a készítés, az alkotás, az önkifeje-
zés, és itt ebben az egy órában, a könyvtár 
udvarán azt hiszem ez minden pillanatot 
átjárt. Fajka József

Forrás:  https://hu.wikipedia.org/wiki/
Halloween
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Az idei év talán utolsó napsütötte 
szombatján a 6.b osztály a Kecskeméti 
Arborétumban búcsúztatta az őszt. A 
rendhagyó órák helyett a diákok saját 
maguk fedezhették fel a természetis-
meret tantárgy által tanult érdekessége-
ket (bokrok és terméseik, fafajták, éve-
lő és lombhullató növények, pillangók, 
lombrágók, stb.). Egy vetélkedőn is 
részt vettek két csapatot alkotva, ahol 
különböző őszi terméseket gyűjtöttek 
(gesztenye, makk), illetve az ismeret-

terjesztő táblákon eligazodva kellett 
feladatokat megoldani. A verseny-
szellem olyan erős volt a fiú és a lány 
csapat között, hogy a testnevelés órát 
felülmúlva, minden energiájukat bele-
adva futottak a különböző állomások 
között. Végül természetesen mindenki 
nyert: csokit, egy izgalmakkal teli na-
pot, és az élményt, hogy együtt élvez-
hettük ezt a csodaszép napot a termé-
szetben igazi jó közösséggé alakulva.       

Kálóczi Zsófia

Tanulás a természetben

Új könyvek érkeztek a könyvtárba
365 intelligenciafejlesztő játék gyere-
keknek: Napraforgó 2005 Kft., 50 el-
szánt magyar nő: Fodor Marcsi-Neset 
Adrienn, A bohóc és a kis majom: Ma-
rék Veronika, A fal: Marlen Haushofer, 
A harcos: Dr. Csernus Imre, A hihetet-
len család 2: Kolibri Gyerekkönyvkiadó 
Kft., A hódító királyné: Joanna Court-
ney, A járművek világa – repülőtér: Su-
sanne Gernhäuser, A különc varázsló: 
Neil Patrick Harris, A tükörikrek: V.C. 
Andrews, A zöld macska titkai: Ruff 
Orsolya, Akkor kezdődik a második 
életed: Raphaelle Giordano, Alfonz, a 
tücsök: Bartos Erika, Állati illemtan: 
Egri Mónika, Álmomban szerettelek: 
Abbi Glines, Az Arendelle-kupa: Eri-
ca David, Bicebóca szívek: Séverine 
Vidal-Manu Causse, Boribon pancsol: 
Marék Veronika, Éjféli szállítmány: Lee 
Child, Eltévedtem: Gayle Forman, Érted 

a fák beszédét?: Peter Wohlleben, Ezer 
csók: Tillie Cole, Gyöngyi gyöngyso-
ra: Bosnyák Viktória, Ha megáll az idő: 
Matt Haig, Hamupipőke: Móra Ferenc 
Ifjúsági Könyvkiadó Zrt., Hát (m)ilye-
nek az állatok?: Sajdik Ferenc, Hazug-
ságok fája: Frances Hardinge, Heart-
less: Marissa Meyer, Hogyan rajzoljunk 
imádnivaló dolgokat?: Angela Nguyen, 
Így éltünk mi: Ivana Trump, Így ve-
szítettelek el: Jenny Blackhurst, Irány 
észak!: Horváth Ildi, Irány Esztergom!: 
Csapody Kinga, Ítélet: Jodi Picoult, Ka-
lóz Magazin, Kökény, a kalapos manó: 
Otfried Preussler, Lámpaoltó Pöttyös 
néni: Kiss Noémi, Lantmadár: Cecelia 
Ahern, Láthatatlan Emmie: Terri Li-
benson, Macbeth: Jo Nesbo, Magyar 
mesék lázadó lányoknak: Szlukovényi 
Katalin, Magyarországi túraútvonalai: 
Nagy Balázs, Milyen a világűr?: Katie 

Daynes, Mindennek ellenére: Dani-
elle Steel, Ne nyisd ki ezt a könyvet!: 
Andy Lee, Nem alszunk el!: Cate Ber-
ry, Nemfőzelék, hanem 35 saláta: Szat-
mári Ferenc, Párizs: D. Magyari Imre, 
Pom Pom legújabb meséi: Csukás Ist-
ván-Sajdik Ferenc, Ready player one: 
Ernest Cline, Roseblood: A.G. Howard, 
Solo- egy Star Wars történet: Pablo 
Hidalgo, Sportautók, S.W.-a sikolyok 
fellegvára: Jason Aaron-Kieron Gillen, 
S.W.-Doktor Aphra 1.: Kieron Gillen, 
Strand, papucs, szerelem: Király Anikó, 
Szent István: Szovák Kornél, Szeret-
lek, anya!: Quentin Gréban, Szuperhős 
szakszerviz: Sárvári Töttős Györgyi, 
Szülinapi varázslat,  The innocent wife: 
Amy Lloyd, Végül hazatalálsz: Debbie 
Macomber, Visszatérés a titkos kertbe: 
Holly Webb,  Zenge, a zengő dinó: Da-
vid Bedford-Mandy Stanley.
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Beszoktatás az óvodában
Ebben az évben a Katica csoportba 

érkezett a kilenc új óvodás. Októberben 
érkezik még hozzánk két kisfiú. A Maci 
csoportosok közül az óvoda bővítésének 
idejére nyolc kicsi „vendégeskedik” köz-
tünk, létszámunk így 19, ebből: tizen-
három kisfiú, hat kislány. A rendkívüli 
körülmények miatt három óvónéni: Tóth 
Mihályné, Mohácsi Gézáné és Bujdosó 
Brúnóné, valamint Németh Zita dajka 
néni gondoskodik a gyerekekről.

A macis gyerekek könnyen, gyorsan 
elfogadták a számukra új helyzetet, je-
lenlétük nagyban segíti az új óvodások 
beilleszkedését. A játékeszközök haszná-
latával, az óvodai szokások, tevékenysé-
gek bemutatásával jó például szolgálnak 
társaiknak.

Az újonnan óvodába érkezett gye-
rekek többsége az első néhány itt töltött 
nap után már a legtöbbször sírás nélkül 
érkezik. A néhány, még pityergő kicsi is 
hamar megnyugszik a dajkálás, babusga-
tás segítségével. Nap közben leginkább a 
napirendi váltások idején fordul elő rövid 
ideig sírdogálás, jellemzően a levegőzésre 
készülődés idején.

A beszoktatás folyamatát nehezítik a 
rendkívüli körülmények. Az egy légtérben 
elhelyezett két gyerekcsoport zajszintje 

magasabb, hiszen minden áthallatszik. A 
mosdók, WC-k nem a gyerekek méreté-
nek megfelelőek, magasítókkal, fellépők-
kel ugyan használhatóvá tettük a gyerekek 
számára, de a megnövekedett balesetve-
szély miatt használatuk állandó ellenőrzés 
mellett biztonságos csak.

A gyerekek beszoktatását azzal segít-
jük elő, hogy minden esetben nyugodtan 
reagálunk érzelmi megnyilvánulásaikra, 
türelemmel és szeretettel biztosítjuk őket 
arról, hogy nem hagyták itt őket végleg, 
anya, apa nagyon siet értük. Naponta is-
mételjük, gyakoroljuk a gyerekek nevét, 

jelét, hogy mielőbb megismerjék társai-
kat. A napirend egymásután szabályosan 
következő eseményeinek megismerése is 
segíti a gyerekek biztonságérzetét kiala-
kulásában. 

Az óvodai játékok, az óvónénik által 
kezdeményezett tevékenységek nagyon 
vonzóak és érdekesek a gyerekek számá-
ra, szeretik a gyurmázást, rajzolást, ének-
lést, mondókázást. Szívesen építkeznek, 
autóznak, főzőcskéznek, kirakóznak. Már 
az első néhány születésnapot is megünne-
peltük a csoportban. 

Tóth Mihályné

Fociedzésen az óvodások
A fociedzés a gyerekek számára ideá-

lis kikapcsolódást és jó szórakozást jelent. 
A többségük ebben a korban híres focista 
szeretne lenni, így a motivációjukkal sincs 
probléma. Kezdetben a mozgás, a sport, a 
foci megszerettetése a cél, így az edzés el-
sősorban játékból áll, még a szabályokat 
se kell feltétlenül elsajátítaniuk, ugyan-
akkor az alapvető technikákat már meg-
ismerik. A fociedzés 5-6 éves korban kezd 
komolyabbá válni, amikor már bonyolul-
tabb és a későbbi tudásuk szempontjából 
fontos technikai alapokra tesznek szert. 
Ekkor már érdemes hangsúlyozni a kitar-

tás fontosságát, de természetesen a játé-
kosság ekkor is kiemelten fontos.

Pénzváltó István fociedző az idei 
nevelési évben is a szárnyai alá vette a 
kis labdarúgó reménységeket. Az isko-
la sportcsarnokában minden szerdán a 
Nyuszi csoportosok 13 fővel, majd min-
den csütörtökön a Csiga csoportosok 8 
fővel veszik birtokukba a termet. A meg-
szerzett tudásukról számot is adhatnak a 
Bozsik-program által szervezett mérkő-
zéseken. A gyerekek minden héten izga-
tottan várják az edzéseket, nagy örömmel 
vesznek részt rajta. Forgó Adrienn

Úszni tanulnak a 
kicsik

Az úszás az egyik legegészségesebb sport, 
ezért érdemes már kora gyermekkorban 
elkezdeni. Az egész testet átmozgatja, 
edzi a tüdőt, a szívet és az ízületeket is kí-
méli, ezek mellett még a szellemi teljesít-
ményt is fokozza. Azok a gyerekek, akik 
rendszerint járnak úszóedzésre sokkal 
nyugodtabbak, kiegyensúlyozottabbak, 
fegyelmezettebbek és kitartóbbak a tevé-
kenységek során. 
Az idei nevelési évben is lehetőséget 
nyújt az óvoda az úszni vágyó gyermekek 
számára. 2018. szeptember 18-án indult 
el, a tíz alkalmas tanfolyam, amit Horváth 
Tibor úszásoktató tart. A helyszínt a nép-
főiskola uszodája biztosítja Lakiteleken. 
Az önkormányzati kisbusszal és Horváth 
Tibor személygépkocsijával szállítják a 
gyerekeket, akiket minden alkalommal az 
óvoda pedagógiai asszisztense is elkísér. 
A Nyuszi csoportból kilenc kisgyermek 
jelentkezett a tanfolyamra, akik minden 
alkalom után élményekkel gazdagodva 
térnek haza.    Forgó Adrienn
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Kincskereső tehetségműhely
A 2018/19-es tanévben „Kincske-

reső” tehetségműhely ismét megkezdte 
tevékenységét a nyárlőrinci óvodában.  
Szeptemberben is, az iskolába készülő 
nagycsoportos korú óvodások körében 
történt,  a tehetségígéretek azonosítása és 
kiválasztása. 

A műhely működésének célja: olyan 
tehetséggondozó program működtetése a 
vizuális és népi művészetek eszközeivel, 
amely elősegíti és esélyt, hozzáférést ad a 
gyermekekben rejlő tehetség kibontako-
zásához. 

A műhely működésének feladata: az 
alkotó-alakító tevékenységekhez a feltéte-
lek megteremtése, tartalmának, minősé-
gének fejlesztése és a szervezeti formák, 
módszerek biztosítása. Tehetségígéretes 
gyermekek erős oldalának, kreativitásá-
nak támogatása.

• A gyermek tehetségével összefüggő 
egyéb területek fejlesztése.

• „Megelőzés”, „légkörjavítás”. El-
fogadó, a személyiséget fejlesztő légkör 
biztosítása.

• Pihenés és relaxációs lehetőség meg-
teremtése.

• Olyan területek támogatása, amely 
közvetve is befolyásolják a tehetség ki-
bontakozását.

A műhelymunkába bevont gyermekek 
száma 8 fő. 

Műhelyvezető pedagógus: Mohácsi 
Gézáné tehetségfejlesztő pedagógus.

Műhely működésének időtartama: 
2018. október 1-től - 2019. május 31-ig 
tart.

 
A tehetséggondozó műhely munkája:
• A műhely heti 1 alkalommal 30-40 

perces időtartamban működik.
• A program által komplex személyi-

ségfejlesztés (az erős és gyenge oldal tá-
mogatásával), mellyel megvalósul a gyer-
mekek gondozása különféle művészeti 
ágakon keresztül.

• A meglévő vizuális kultúra fejleszté-
se. 

• A tehetséges gyermekekben rejlő le-
hetőségek kibontakozása.

• Lehetőség biztosítása a műhelymun-
kák során a gyermekek élmény és fantá-
ziavilágának képi, tárgyi szabad önkifeje-

zésének, a kreativitás kibontakozásának.
• Olyan munkaformák, módszerek 

biztosítása, melynek során képessé válnak 
az együttműködésre, az összedolgozásra, 
fejlődnek szociális képességeik, társas 
kapcsolataik, önbizalma, önkontrollja fej-
lődik. 

• Kitekintés a környező tágabb világ-
ba: tehetséges emberekkel, művészekkel 
való ismerkedés, náluk tett látogatások, 
alkotásaikba történő betekintés, együtt te-
vékenykedés. 

• Változatos, színes differenciált té-
mák, technikák felajánlása más művészeti 
területekkel pl. –népi hagyományaink, - 
zene, - mozgás, drámajáték.

Az érintett szülők nyílt napok során 
tapasztalatot szerezhetnek az alkotó tevé-
kenységekről, a vendégművészekkel való 
közös munkákról, a „Kincskereső” tehet-
ségműhely attitűdjéről.  

A program legfontosabb eredménye, 
hogy a gyermekek abban örömmel tevé-
kenykedjenek, újra és újra alkossanak, 
megvalósíthassák elképzeléseiket.

Mohácsi Gézáné
Tehetségfejlesztő pedagógus

Polifoam a szőnyeg alatt
A művelődési házat az elmúlt két hónap során remekül be-

laktuk, de akad néhány körülmény, melyek fejtörést okoznak 
nekünk. Az egyik ilyen probléma, hogy a padlót hidegburko-
lat borítja, mely – szőnyeggel borítva is – hideg az ülve vagy 
fekve játszó gyermekek számára. Dilemmánkat megosztottuk 
a szülőkkel is, hátha az együttgondolkodás előrevisz a prob-
léma megoldásában.

Ezt bizony jól is tettük! Ismét bebizonyosodott, hogy 
„ahol a szükség, ott a segítség”!

Egyik kisóvodásunk, Varga Bendegúz keresztapukája, 
Trepák Pál hozta el hozzánk a megoldást: mégpedig szó sze-
rint, egy utánfutó platóján. Egy vasárnap délután, idejét és 
erejét nem kímélve, utánfutós autóval gördült az óvoda elé, 
s a platóról édesapja segítségével hatalmas guriga vastag po-
lifoam-alátétet cipelt az épületbe. Tette mindezt ingyen, jó 
szívvel és szeretettel.

A polifoam azóta a szőnyegek alá került, puha, rugalmas, 
ütésálló és meleg játszóteret biztosítva az óvodások számára.

Önzetlen ajándékát ezúton is köszönjük!

Gyuszi és Ági! 

Anya köny vi hí rek
Akiket nagyon vártunk: Mátyás Réka (Patik Zsu-
zsa), Nyúl Petra (Kocsis Éva), Szabó Petra (Józsa Ág-
nes), Tóth Lilien (Baranyi Nikolett).
Akit elveszítettünk: Nagy József 1939. 

Házasságkötésetek 20. évfordulója alkalmából szeretettel kö-
szöntünk és még nagyon sok boldog, békés évet kívánunk: Lil-
la, Alíz, Gergő, szüleitek, testvéreitek, és a sok kis koszorúspár, 
akik azóta már felnőttek.
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Szépen épül a játszótér

Új játszótéren játszhatnak majd hama-
rosan a nyárlőrinci gyerekek. A beruhá-
zást az önkormányzat saját erőből valósít-
ja majd meg.

Aki járt a Dózsa György utca temp-
lom melletti szakaszán, az láthatta, ho-
gyan épül az új játszótér. Az elemek már 

a helyükön vannak, már csak egy kis rész 
hiányzik ahhoz, hogy teljesen kész legyen 
és elfoglalhassák azok a három tizenkét 
éves gyerekek, akiknek épült.  

Pénzváltó István polgármester el-
mondta, hogy a katolikus egyház biztosí-
totta a területet, abból a hatalmas parkból, 

ami az egyház tulajdona. Szülők, főleg 
apukák vállalták azt, hogy bekerítik a ját-
szóteret. Ez nagyon fontos abból a szem-
pontból, hogy így a gyerekek nem tudnak 
kiszaladgálni az eléggé forgalmas Dózsa 
György útra. Kapu is van rajta, amit éj-
szakára be fognak zárni. Így remélhetőleg 
nem fognak majd illetéktelen személyek 
kárt tenni benne. A játékelemek alá ma-
rozsihomokot fognak tenni. Na és milyen 
elemeket helyeztek el benne? A leglátvá-
nyosabb a mászóvár, ezen kívül van két-
részes lengőhinta, kerékhinta, mérleghin-
ta, homokozó és kétüléses rugósjáték. Az 
egész beruházás hétmillió forintba kerül, 
melyből a játékelemek 6.2 millióba. Két 
képviselő és egy bizottsági tag is felaján-
lotta tiszteletdíját, amit nem vettek fel az 
elmúlt évben, valamint az Egészségért 
Ifjúsági Alapítvány is hozzájárul a költ-
ségekhez. A játékok megóvására kamerát 
fognak felszerelni. Várhatóan november 
közepére befejeződnek a munkálatok és 
birtokukba vehetik majd a gyerekek a ját-
szóteret.

Avartűzhöz
riasztották a

tűzoltókat

Frontálisan ütközött
két személyautó

. Egy személy súlyosan megsérült, 
amikor egy személyautó és egy terepjá-
ró frontálisan összeütközött szeptember 
27-én este Nyárlőrinc határában, a 44-es 
főúton.

Kecskemét felől haladt az Audi sze-
mélygépkocsi, amikor a vele szemből 
érkező terepjáró egy kivilágítatlan traktor 
előzésébe kezdett és frontálisan összeüt-
között az Audival. A terepjáró az útszéli 

fák közé csapódott, ahol felborult, a ben-
ne egyedül utazó középkorú férfi beszo-
rult, őt az odaérkező sofőrök szabadítot-
ták ki, majd a mentők súlyos sérülésekkel 
szállították kórházba. Az Audit vezető fi-
atalember kisebb zúzódásokkal megúszta 
a balesetet, de autója totálkárosra tört. A 
tűzoltók áramtalanították a járműveket és 
a műszaki mentést végezték, a helyszíne-
lés idejére félpályás útzár volt érvényben. 

Nyárlőrinc külterületén, az úgyneve-
zett Fekete falunál, több hektáron égett az 
avar október 9-én délután. 

A füstöt Balla István a Nyárlőrinci 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka 
vette észre. Kiment a területre megnézni, 
hogy mi történt. Megállapította, hogy több 
helyen is ég az avar. Azonnal riasztotta 
az egységeket, így a helyszínre érkeztek 
a kecskeméti hivatásos és a nyárlőrinci 
önkéntes tűzoltók. Közel négy órás mun-
kával sikerült megfékezni a hatalmas terü-
leten égő aljnövényzetet és erdős részt. A 
tűz és a füst lakóházakat nem, de a közeli 
erdőt veszélyeztette. Az eset során szemé-
lyi sérülés nem történt.
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Belelendültek a játékba a srácok
Túl vagyunk a megyei II. osztályú 

labdarúgó bajnokság őszi fordulói-
nak a felén. A tizennégy csapat vál-
tozatos küzdelmet folytat egymással. 
Szinte nem volt eddig olyan forduló, 
amiben ne történt volna meglepetés 
akár pozitív, akár negatív irányba. A 
nyárlőrinci felnőtt csapat kezd bele-
lendülni a játékba, talán most vették 
fel igazán a fordulatot.

A nyolcadik fordulóban az SC Hí-
rös-ÉP látogatott Nyárlőrincre. Róluk 
tudni kell, hogy több tapasztalt játé-
kosuk is van, akik magasabb osztály-
ban is játszottak már. Edzőjük Kov-
rig Ákos is korábban a Vasasban, de 
külföldön is rúgta a labdát, csak úgy, 
mint Csordás Csaba. A kecskeméti-
ek egykori kedvence Yannick pedig 
a Honvédban, de Gornik Zabrzeben, 
a KTE-ben és több más csapatban 
is. És akkor még nem beszéltünk a 
46 éves Lantos Henrikről, aki nem 
csak házi gólkirály tizenkét találat-
tal, de az Északi csoportban is lőtte 
a legtöbb gólt. Ügyesen alkalmazzák 
az idősebb és fiatalabb játékosok ke-
verékét a pályán. Annyi előnye azért 
volt a hazai csapatnak, hogy Keme-
nes György korábban a Hírös-ÉP-nél 
volt Kovrig Ákos játékos-edző segí-
tője. Így ismerte a játékosokat és azt 
is, hogy milyen taktikával játszanak. 
Ez persze nem jelentette azt, hogy 
ezzel már lépéselőnybe is kerültek, 
de egy pluszt azért hozzáadott a já-
tékhoz. Talán ennek is köszönhető 
az, hogy az első találatot mi szerez-
tük még az első félidőben Hajagos 
Miklós révén. A szünetben minden 
bizonnyal Kemenes mester meg-
nyugtatta a játékosokat és további 
harcos játékra bíztatta őket.  Sajnos a 
második játékrész legelején szépíteni 
tudott a vendégcsapat Csordás Csa-
ba révén. Nem sokkal később pedig 
a vezetést is megszerezték, ami után 
már nem esett több gól. A vereség el-
lenére nem lehet azt mondani, hogy 
alárendelt szerepet játszottak volna a 
fiatal nyárlőrinci játékosok, sőt meg-
mutatták azt, hogy igen is van bennük 
küzdőképesség és nem ijednek meg 

nagynevű ellenfelüktől. Nyárlőrinc–
SC Hírös-ÉP 1–2 (1–0). Ifjúsági ered-
mény: 3–0

A sorsolás szeszélye folytán a kö-
vetkező fordulóban szintén egy kecs-
keméti csapat a KLC jutott ellenfélül 
a nyárlőrincieknek. Róluk azt kell 
tudni, hogy nagyon fiatal társaság, 
talán a legfiatalabb átlag életkoruk 
nekik van ebben az osztályban. En-
nek következtében gyorsak és sok 
esetben kiszámíthatatlanok. Persze 
ők is tudnak hibázni, vagy ha nem 
akkor rá lehet kényszeríteni őket. Az 
őszi szezonban azonban még veret-
lenek voltak eddig és az első helyen 
álltak. Így talán komolytalannak tűnt 
volna a három pont megszerzése, de 
lehetett reménykedni. Jól is alakult az 
eredmény az első játékrészben, mert 
nem kaptunk gólt. Ezt egészen a 63. 
percig ki lehetett tolni. Akkor azon-
ban a csereként beállt Major betalált 
a nyárlőrinci kapuba. Mindössze két 
percet kellett várni az újabb kecske-
méti találatra, amikor is Bozsik révén 
tudták növelni az előnyüket. Kár volt 
azért a két perces kihagyásért, mert 
benne volt a lehetőség a döntetlen-
ben. Kecskeméti LC–Nyárlőrinc 0–2 
(0–0). Ifjúsági eredmény: 2–3.

A tízedik fordulóban, az Izsák el-
len olyan történt, amire minden bi-
zonnyal sokan fognak majd emlékez-
ni nem csak a játékosok, de a nézők 
is. A fiúk ugyanis 1–3-ról tudtak for-
dítani. Ne menjünk azonban ennyire 
előre. Tény és való, az izsákiak már 
a kilencedik percben megszerezték 
a vezetést. Kicsit túl a félidő felénél 
még növelni is tudták előnyüket, ami-
re Mohácsi Marcell tudott válaszolni, 
még ebben a játékrészben. Az első 
félidő lefújása előtt nem sokkal azon-
ban ismét kettőre nőtt a vendégek 
előnye. A szünetben biztosan alapos 
fejmosást kaptak a játékosok Keme-
nes edzőtől, mert felszívták magukat 
a második játékrészre. Mindjárt az 
elején Bera András kettőre növelte a 
hazai gólok számát, majd pedig Haja-
gos Miklós egalizálta az eredményt. 
Persze, hogy vérszemet kaptak a já-

tékosok és bizonyítani is akartak. A 
szurkolók bíztatták a srácokat, ami-
nek meg lett az eredménye, mert Kul-
csár Gábor révén a vezetést is meg-
szerezték. Ez a félidő bebizonyította, 
hogy a játékosok többre is képesek, 
ha akarnak, és ki jön nekik a lépés. 
Már csak az kell, hogy a még hátralé-
vő mérkőzéseken is ilyen hozzáállás-
sal küzdjenek. Nyárlőrinc–Izsák 4–3 
(1–3). Ifjúsági eredmény: 2–0

A 11. fordulóban a Vasutas SK 
volt az ellenfél. A kiskunfélegyházi 
csapat eddig nagyon gyengén sze-
repelt, mindössze egy győzelmet és 
döntetlent szerzett és hat alkalommal 
hagyta el vesztesként a pályát. Hiába 
volt ezúttal a hazai környezet, nem 
tudtak komoly ellenállást kifejte-
ni. Csapatunk lehengerlő győzelmet 
aratott. A gólok sorát Bera András 
nyitotta meg már a 9. percben, de a 
39.-ben is ő volt eredményes. A fia-
tal Németh Géza négy alkalommal 
tudott gólt rúgni, még pedig a 18., 
34., 36., és a 45. percben. Böde Gá-
bor sem maradt ki a gólgyártásból, ő 
a 25. percben zörgette meg az ellenfél 
hálóját. Minden elismerés megilleti a 
fiúkat, kár, hogy a második játékrész-
ben nem folytatták az eredményes 
játékot, mert akkor akár két számje-
gyű győzelem is lehetett volna. De 
ne legyünk elégedetlenek. Vasutas 
SK–Nyárlőrinc 0–7 (0–7). Ifjúsági 
eredmény: 1–6
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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


