
Föld napjára emlékeztek az óvodások

Negyedik alkalommal ünnepelték 
meg Nyárlőrinc óvodásai a Föld nap-
ját. Az ünnepséghez csatlakoztak a 
lakiteleki és a tiszaugi óvodások is, 
összesen tíz csoport vett részt a prog-
ramokban. 

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia 
alapú oktatás, egyenlő hozzáférés 
pályázat keretében került megrende-

zésre a Maci csoportos gyermekek 
és az óvoda dolgozói szervezésében 
április 23-án a Föld napi program. A 
Kompetencia alapú nevelés áprilisi 
témaheteit az óvodának volt lehetősé-
ge kitalálni és megvalósítani a közös-
ségi nevelés színterei és a környe-
zettudatos magatartás kialakításának 
programjaként. A gyerekek minden 

helyen játékos feladatokon keresz-
tül ismerkedhettek meg a Földünkkel 
kapcsolatos tudnivalókról. Célkitűzés 
volt, a gyermekek környezettudatos 
magatartásának kialakítása saját kör-
nyezetében, az újrahasznosítás köz-
vetlen megtapasztalása.

Folytatás a 3. oldalon.
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A hivatal új alapító okirata
A képviselő-testület az elmúlt 

év decemberében fogadta el a pol-
gármesteri hivatal új alapító okiratát. 
Jogszabályi módosítás miatt azonban 
az alapító okiratot újból módosítani kel-
lett, mert nem tartalmazhatott szakmai 
kódokat és alaptevékenységi kategóri-
ákat, valamint a gazdálkodó egységek 
besorolását. Ezért vált szükséges az ala-
pító okirat módosítása, illetve új alapító 
okirat létrehozása. A képviselő-testület 
elfogadta az új alapító okiratot.

Többen is kértek támogatást
Az elmúlt időszakban több támo-

gatási kérelem érkezett az önkormány-
zathoz. A polgárőr egyesület ebben az 
évben négyszázezer forint támogatást 
kért az önkormányzattól. A testület 
tagjai megszavazták a kért összeget, 
amit az egyéb működési célú kiadá-
sok terhére biztosít az önkormányzat. 
A támogatási összeggel 2014. decem-
ber 31-éig kell elszámolni az egye-
sületnek. Szintén támogatási kére-
lemmel fordult az önkormányzathoz 
a Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Club. 
Az egyesület kétmillió forint támoga-
tást kért, amit szintén megszavazott 
a testület. Az Országos Egyesület a 
Mosolyért Közhasznú Egyesület szin-
tén támogatási kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz. A kapott támogatás-
sal a Kecskeméti Gyermekosztály diag-
nosztikai eszközeinek beszerzéséhez 
kívánnak hozzájárulni. A testület húsz-
ezer forintot szavazott meg. Szintén 
húszezer forint támogatásban részesül, 
az Apránként az Aprókért Közhasznú 
Egyesület is, akik a Down-szindrómás 
gyermekek korai gyógypedagógiai fej-
lesztését kívánják segíteni a támoga-
tással. Pénzváltó István a Lakiteleki 

Eötvös Általános Iskola Buzás János 
Tagintézményének igazgatója is kére-
lemmel fordult az önkormányzathoz. 
Az Egészséges Ifjúságért Alapítvány 15. 
alkalommal rendezi meg a hagyomá-
nyos Buzás János Futó Emlékversenyt. 
A rendelkezésre álló anyagi források 
mellett, Pénzváltó István százezer 
forint támogatást kért, az Egészséges 
Ifjúságért Alapítvány számlájára, amit 
meg is szavaztak a képviselők. Pap 
Sándort kereste meg Dr. Bíró Ernő 
akvarellfestő, hogy szeretne kiállítást 
rendezni a képeiből a művelődési ház-
ban. A kiállítás megrendezéséhez kérte 
az önkormányzat anyagi támogatását. 
Az IKSZT szervezésében szintén kiál-
lítás kerül megrendezésre a nyárlőrinci 
alkotók munkáiból „Művészet a min-
dennapi ember szemével” címmel. A 
két rendezvény megtartásához 80 ezer 
forintot biztosít az önkormányzat.

Segítik a labdarúgó klubot
A labdarúgó pályán lévő öltöző fel-

újítására az egyesület közel tízmillió 
forint pályázati pénzt nyert. Mivel az 
egyesület ekkora összeggel nem ren-
delkezik, az önkormányzat venne fel 
likviditási hitelt, melyet a kifizetéskor 
térítene vissza a sportklub.

Rákóczi utcai lakók kérelme
Kérelemmel fordultak az önkor-

mányzathoz a Rákóczi utcában lakók, 
hogy szeretnének még egy telefonosz-
lopot felállíttatni, hogy ott is elérhető 
legyen az internet. Jelenleg az oszlop 
túl messze van, a bemenő kábelnek 
nagyon nagy lenne a belógása, ezért a 
T-Home nem vállalta a bekötést. Ennek 
az oszlopnak a felállítása nagyjából 
ötvenezer forint + ÁFA lenne.

Törvényességi felhívást
kapott az önkormányzat

A Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal törvényességi felhívás-
sal élt, mert a képviselő-testület nem tett 
eleget a hulladékról szóló törvényből 
adódó átfogó rendelet felülvizsgálati 
kötelezettségének, mely a települési szi-
lárd- és folyékony hulladék kezelésével 
kapcsolatos. A törvénysértés megszün-
tetésének határideje 2014. március 20 
lett volna. Az önkormányzat az előírá-
soknak teljes egészében nem tud meg-
felelni, miután településen kommunális 
adót szed, a lakosság pedig külön nem 
fizet a szolgáltatónak a szemét elszál-
lításáért. A Gazdasági Minisztérium 
részéről olyan állásfoglalás született, 
hogy kommunális adóval nem lehet 
rendezni a szemétszállítást, mert ebből 
nem derül ki a törvényalkotó szándé-
ka a rezsicsökkentéssel kapcsolatosan. 
Az önkormányzat határidő módosítást 
kért, mivel a Városgazdasági Kft-vel két 
éves szerződése van a szilárd hulladék 
elszállítására. A kft. viszont a szerződés 
felmondását fél éves időtartamhoz köti. 
A folyékony hulladék elszállításával az 
a probléma, hogy a víz- és csatornadí-
jak hatósági árának meghatározása még 
nem történt meg, a Bácsvíz Zrt. jelenleg 
e nélkül üzemelteti a szennyvíz-csator-
nát. Azoknak a lakosoknak, akik nem 
kötnek rá a csatornára, szippantatni kell 
a szennyvizet. Eddig a Bácsvíz Zrt-vel 
volt az önkormányzatnak szerződése, de 
a cég nem felel meg a közszolgáltatás-
nak, ezért szeptember 1-jével felmondta a 
szerződést. Az önkormányzatnak feladata 
a közszolgáltatás biztosítása, ezért majd 
valamelyik szolgáltatóval szerződést kell 
kötnie, aki a folyékony hulladékot beszál-
lítja a szennyvíz tisztító telepre. A tör-
vénysértés megszüntetésének leghama-
rabbi időpontja 2014. szeptember.

A testületi ülésről jelentjük
NyárlõriNci hírmoNdó

HELyI cíMERüNK
A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány 

pályázatot hirdet alsó és felső tagozatos 
általános iskolai tanulók részére. Feladat: 
Küldjenek a diákok bármilyen techniká-
val készült rajzot, festményt településük 
címerének másolatáról (akár a telepü-
lés jellegzetes épületei környezetében), 
amely legfeljebb A3-as (42x30cm) mére-
tű. Egy tanuló egy munkával pályázhat, 
de ugyanazon borítékban több diák is be-
küldheti pályázatát. Az alkotás hátoldalán 

kérjük feltüntetni a tanuló nevét, életko-
rát, iskolai osztályát, lakcímét, valamint 
iskolája és tanítója, tanára nevét. (Felhív-
juk a pályázók figyelmét, hogy kizárólag 
névvel és lakcímmel ellátott pályamun-
kát áll módunkban elfogadni!) A leg-
szebb 240 pályamunkát jutalmazzuk, kü-
lön-külön értékelve minden évfolyamot 
(1-8 osztály). A nyertesek névsorát hon-
lapunkon tesszük közzé (www.lakitelek.
hu/nepfoiskola), legkésőbb 2014. június 

8.-ig, Lakcímükre rajzeszközt, kifestőt, 
könyv- illetve tárgyjutalmat küldünk. 
Beküldési határidő (a pályázat feladá-
sának postai dátuma): 2014. május 9. A 
pályázatokat a következő címre várjuk: 
Lakitelek Népfőiskola 6065 Lakitelek 
Felsőalpár 3. A borítékra kérjük ráírni: 
„Helyi címerünk”

Lezsák Sándor
a Magyar Országgyűlés alelnöke
a Lakitelek Népfőiskola vezetője
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Folytatás az első oldalról.

Az óvodás csoportok már jó 
előre kaptak egy feladatot, mely 
szerint a már nem használt anya-
gokból, hulladékból kellett közle-
kedési eszközöket készíteni, amit 
ki is állítottak az óvoda tornaszo-
bájában. Volt autó, repülő, vonat, 
de még hőlégballon is, amit kis 
kezek kovácsoltak össze papírból, 
műanyag flakonokból, és azok 
kupakjából. Közlekedési táblákat 
is felállítottak, amit a gyerekek-
nek fel kellett ismerniük. A közel 
százötven gyereket, az óvó néni-
ket és dajkákat Almási Barbara 
tagintézmény vezető köszöntötte. 
Elmondta, hogy minden csoport 
kap egy térképet, amely alapján 
különböző feladatokat kell telje-
síteni, ha véletlenül eltévednének, 
akkor segíteni fognak a felnőttek. 
Ilyen feladat volt kis joghurtos 
dobozokba földet tenni, amibe csi-
cseriborsót és tökmagot tehettek a 
gyerekek. Minden óvodás elvihette 
a saját dobozát, hogy majd gon-
dozza, míg ki nem kel. Megnézték 
az iskolában lévő múzeumot is, 
ahol különböző régi eszközökkel 
és tárgyakkal ismerkedhettek meg. 
A könyvtárban a túzokról hallhat-
tak és nézhettek előadást, kive-
títőn keresztül. Minden óvodás 
kapott egy kulacs egészséges tiszta 
ásványvizet is, és ügyességi játék-
ban is részt vehettek, ahol tenisz-
labdát kellett autógumiba bedob-
ni, amelyek különböző távolságra 
voltak. A legközelebbibe bedobott 
labda egy, a távolabbiba kettő, és 
a legtávolabbiba bedobott labda 
három pontot ért. 

A tornaszobában, hatalmas zsá-
kokban műanyag kupakok voltak 
felhalmozva. A különböző színű-
ek, más-más zsákban voltak elhe-
lyezve. Ezzel kapcsolatban Barbara 
néni elmondta, hogy megkereste 

őket egy család, ahol egy beteg kis-
fiú él. A kisfiúnak orvosi segítség-
re van szüksége. A kezeltetéshez 
nem pénzt kérnek, hanem műanyag 
flakonoknak a kupakjait. Az óvo-
dában már másfél hónapja gyűj-
tik a kupakokat, hogy a kisfiúnak 
tudjanak segíteni. Almási Barbara 
arra kérte a csoportokat, hogy ők is 
gyűjtsenek kupakokat és juttassák 
el hozzájuk. A kupakok gyűjtésébe 
a Ficánka presszó is besegít.

Az intézmény Pap Sándor pol-
gármestert kérte meg arra, hogy 
ültessen el egy fát az óvoda udva-
rán. Mind a három településről hoz-

tak földet a gyerekek, amit a kiásott 
gödörbe öntöttek. A nyárlőrinci 
óvodásoknak lesz a feladatuk az, 
hogy gondozzák, ápolják majd a 
díszalmafát, ne hogy kiszáradjon. 
A feladatok befejezése után Pap 
Sándor kihirdette az eredményt. 
Amint azt elmondta, a zsűrinek 
nagy fejtörést okozott a helyezé-
sek eldöntése. Végül a következő 
eredmény született. Első helyen 
végzett a nyárlőrinci Katica cso-
port, második lett a tiszaugi Süni, 
harmadik pedig a lakiteleki Vackor 
csoport. Jutalmul ajándékot vehet-
tek át. 

NyárlõriNci hírmoNdó

Föld napjára emlékeztek az óvodások



Rendhagyó volt a mostani, április 
23-án megtartott Buzás Nap, amit az 
általános iskola már évek óta meg-
szervez, ilyenkor tavasszal. Ezúttal 
nem hívták meg a környező telepü-
lések iskoláinak tanulóit, hogy részt 
vegyenek a programokban, csak a 
nyárlőrinci diákok versenyeztek egy-
mással. A sportban viszont már más 
települések iskoláinak csapatai is 
részt vettek.

Az alsó és a felső tagozatos tanulók 
természetesen külön-külön versenyez-
tek. Az alsó tagozatos diákok komplex 
feladatot kaptak, ami három részből 
állt. Az első állomáson irodalom, szö-
vegértés, rejtvények, játékos feladatok 
szerepeltek. A második állomáson szin-
tén játékos feladatokat kellett megol-
dani, valamint nyelvtani ismeretekről 
kellett tanúbizonyságot tenniük a gye-
rekeknek. A harmadik állomáson mate-
matikai és környezeti feladatokat kellett 
megoldaniuk. Természetesen minden 
feladatot pontoztak és az alapján állt 
össze az eredmény.

A felső tagozatosoknak négy felada-
tuk volt, ami több apró részből tevődött 
össze. A múzeumi sétában régi tárgya-
kat, eszközöket - összesen tízet - kellett 
felismerni és hozzárendelni a tárgyak 
funkcióját. Ezt követően a művészeti 
teremben régi, már nem használt székek 
támláját és ülőkéjét népi motívumokkal 
kellett díszíteni. A diákok csak zsírkrétát 
használhattak. A titkos helyek elnevezé-
sű feladatnál három nyárlőrinci légi fel-
vételekről kellett az ott bejelölt helyeket 
megtalálni, és a kitűzött feladatokat 
megoldani. Ezek közé tartozott a lab-
darúgó pályán lévő bélyegzővel lebé-
lyegezni a feladatlapot, német nyelvről 

kellett fordítást végezni a művelődési 
házban, a romkertben kihelyezett tab-
lókról pedig adatokat kellett kigyűjteni. 
Az utazás című helyen Braille-írással írt 
utasítás alapján térképről kellett meg-
keresni egy földrajzi helyet, számítást 
és mérést kellett végezni. A tornaterem-
ben, ami ezúttal a Galapagos-szigeteket 
rejtette, zsákmányt, élelmet kellett sze-
rezni. „Csónakkal” kellett egyik helyről 
eljutni a másikra. „Fáról” kell gyümöl-
csöt szedni, ami ezúttal azt jelentette, 
hogy fel kellett mászni a kötélre és 
az ott felakasztott labdát meg kellett 
érinteni. Horgászni is kellett halakat. 
Ebben az volt a nehéz, hogy a halakat 
papírok alkották, amiben mágnes volt, 
csak úgy, mint a horgászbot végén. Így 
kellett legalább egy halat a partra húzni. 
Nem volt egyszerű feladat! Dartssal, 
fúvócsővel, befőttes gumi parittyával 
kellett állatokat eltalálni, majd szintén 
„vízből” kellett „állatokat” kihalászni. 
A mini színház helyen három kulcsszó 
(léghajó, alma, telefon) alapján kellett 

történetet írni, és azt bábjáték formában 
előadni. 

Felsősök versenyének eredménye 
1. MTK Ultrák: Bálint Tibor, Kulcsár 
Tamás, Kaszala András, Tóth Tamás. 
2. 4-es csapat: Bognár Ádám, Magyari 
Norbert, Plank Kata, Golovics Alíz. 
3. Angry Birds: Nagy Bálint, Kerekes 
Adrienn, Németh Natália, Németh 
Magdolna

Alsós eredmények: 1 Németh Janka, 
Szabó Brigitta, Lovász Réka, Palatinus 
Zalán, 2. Kiss Brigitta, Varjasi Dóra, 
Rimóczi Hédi, Túri Bálint. 3. Csille 
Kevin, Széll Fruzsina, Ürmös Fanni, 
Szakács Kálmán.

Délután a sport játszotta a főszere-
pet. A felső tagozatosok labdarúgásban, 
az alsósok kapitánylabdában mérték 
össze tudásukat. Mind a két korosztály-
ban öt-öt csapat vett részt. Eredmények, 
labdarúgás: 1. Tiszakécskei Református 
Iskola, 2. Nyárlőrinc, 3. Szentkirály. 
Kaptánylabda: 1. Tiszakécskei Móricz 
Iskola, 2. Nyárlőrinc, 3. Szentkirály. 
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Elméleti és gyakorlati feladatok a Buzás Napon
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Motoros évadnyitó gyűlés
Megnyitottuk az idei szezont. Ápri-

lis11-én tartotta a Nyárlőrinci Motoro-
sok Baráti Köre idei első találkozóját.

Oláh Csaba „bandagazda” röviden 
összefoglalta a tavalyi történéseket, 
majd rátértünk az idei programokra. 
A sok ötlet és lehetőség közül elég 
nehéz volt választani, de csak össze-
állt a terv. Íme: április 27-én 15.30 
mise és motorszentelés a nyárlőrinci 
templomban. Május 1-én 7.15 indulás 
Őrbottyánba, a harangöntő műhelybe. 

Utána pesti túra. Május 11-én 8.30 
Szarvas és környéke. Május 16-án 
17.00 szalonnasütés, piactér. Június 
7-8-9. Bakonyi túra (Alsóörs, moto-
ros találkozó). Augusztus 20. egyna-
pos túra. Szeptember13-14. Terecseny 
(Bőszénfa, lecsófesztivál). Szeptem-
ber 27-28. Parád (5 éves évforduló). 

Vannak állandó programjaink 
(szentelés, szalonnasütés, Terecseny), 
de mindig jön hozzá új látnivaló is. 
Mindig találunk valami szépséges 

felfedezni valót, amit muszáj megnéz-
nünk, hogy bővítsük élménytárunkat. 
Az idei tervekből látszik, hogy lesz 
esemény most is. Minden társunkat 
invitálunk és várunk a túrákra.

Széles utat és gumifákat kívánunk 
minden motorosnak! Legyünk figyel-
mesek és vigyázzunk egymásra! Hál 
'Istennek, eddig még nem történt ve-
lünk nagyobb baj az 5 év alatt! Marad-
jon is ez így! Jó utat!

Kissné Kati

Kígyók voltak az iskolában
Ritka élményben volt részük 

az általános iskolás gyerekek-
nek. Élőben láthattak kígyó-
kat, amit meg is simogathattak. 
Egy egész napon keresztül nézhették 
a diákok Győngyössy Miklós terrá-
riumban lévő egzotikus állatait, ame-
lyeket az iskola folyosóján állított 
ki. Közöttük voltak természetesen 
kígyók is. A hüllőket változatosan 
fogadták a gyerekek. A nagyon bátrak 
megsimogatták, megfogták, sőt még a 
nyakukba is feltették, míg a kevésbé 
bátrak csak messziről, de kíváncsian 
nézték, hogyan tekeregnek a kígyók. 
Az első osztályosok között is volt 
olyan kisfiú, aki nem ijedt meg, a 
közel egy méter hosszú kígyótól, és 
a nyakába is tette. Társai félelemmel, 
de kíváncsisággal vették körül. Igaz 
Csáki Zalán hozzászokott, ha nem is a 
kígyókhoz, de gyíkokhoz, gekkókhoz, 
mert otthonukban is van terrárium, 
amiben különféle állatokat tartanak.  
A gyerekek osztályonként is meg-
nézték a különböző kígyó fajtákat, 
amelyek közül természetesen egyik 
sem volt mérges. Győngyössy Miklós 
elmagyarázta, hogy milyen időközön-
ként esznek a kígyók és, hogy milyen 
lassú az emésztésük. Ezért nem kell 
mindennap enniük, elég, ha csak 
néhány hét eltelte után adnak nekik. 
Azt is elmondta, hogy a hüllők testük-
nél kétszer nagyobb állatot is le tud-
nak egyben nyelni. A kígyók szeretik 
a meleget, ezért a terráriumot egy 

világító lámpatesttel melegítette fel. 
Nem csak egy, hanem több fajta hüllőt 
is megmutatott a gyerekeknek, egy 
részt azért, hogy minél jobban megis-
merjék a diákok őket, másrészt azért, 
hogy az állatok is pihenni tudjanak. A 

reggel nyolc órától délután négy óráig 
tartó kiállítást nem csak a gyerekek, 
de a szülők is megnézhették, ter-
mészetesen díjmentesen. Különböző 
köveket és ásványokat viszont vásá-
rolni lehetett.
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Lezsák Sándor maradt az országgyűlési képviselő
Április 6-án urnák elé járult az or-

szág lakosságának több mint a fele. Ők 
mondtak véleményt arról kik legyenek 
az országgyűlési képviselők az elkövet-
kezendő négy évben. Sajnálatos módon 
sokan nem éltek választási jogukkal és 
nem mentek el szavazni. 2010-hez ha-
sonlóan ezúttal is nagy fölénnyel nyert 
a Fidesz-KDNP szövetség, és most is 
két harmados többséggel szerepelnek az 
Országgyűlésben. 

A választópolgárok közül legkeve-
sebben Bács-Kiskun megyében járultak 
az urnák elé, a szavazó polgárok 52,62 
%-a. Valamennyi megyei választókör-
zetben Fidesz jelölt győzött. A 4-es 
számú választókörzetben tizenöt egyé-
ni jelölt indult. Közülük Lezsák Sán-
dor István a Fidesz- KDNP színeiben 
induló jelölt 21148 szavazattal (53,63 
%) végzett az élen. A második helyen 
Kollár László Jobbik 8400 szavazat 
(21,3 %), Dr. Garai István Levente az 
MSZP- Együtt- DK-MP-MLP jelöltjére 
7205-en szavaztak, ami (18,27%). Kiss 
Kálmán Tibor LMP 1307 szavazatot 
(3,31 %) ért el. Dr. Réczi László SMS 
477 szavazatot gyűjtött, (1,21 %). A to-
vábbi jelöltek: Somodi Milán JESZ 200 

(0,51 %), Horváth Ferenc Antalné KTI 
177 (0,45 %), Dr. Patai Antal Szociálde-
mokraták 173 (0,44 %), Kutalik Tamás 
ÖP 124 (0,31%), Rostás Sarolta Együtt 
2014 81 (0,21%), Szabó Bettina UMP 
59 (0,15 %), Vályi Bettina MDU 32 
(0,08%), Ráska Ferenc János HATMAP 
23 (0,06%), Bálint Gyula Rend, Sza-
badság 19 (0,05%) és Kolompár Attila 
MACSEP 9 (0,02%). 

Nyárlőrincen két körzetben a műve-

lődési házban és az iskolában, a napközi 
otthonban szavazhattak a helyi polgá-
rok. A művelődési házban 562-en adták 
le voksukat, ebből hat volt érvénytelen. 
Lezsák Sándor 321, Kollár László 127. 
Dr. Garai István levente 71 szavazatot 
kapott. A napközi otthonban 459-en já-
rultak az urnák elé, ebből tizenhárom 
volt érvénytelen. Lezsák Sándorra 261-
en, Kollár Lászlóra 105-en, dr. Garai Ist-
ván Leventére pedig 44-en szavaztak. 

Interaktív tájékoztató az atomerőmű kamionjában
Tanóra keretében délelőtt, délután 

pedig egyénileg nézhették meg a gye-
rekek a paksi atomerőmű interaktív 
tájékoztató kamionját. Az érdeklődő 
felnőttek is rácsodálkozhattak arra, mi 
történik Magyarország egyetlen atom-
erőművében.

Hogyan működik az atomenergia? 
Mi lenne, ha nem létezne a paksi atom-
erőmű? Hogyan őrizhetjük meg egész-
séges környezetünket gyermekeink, 
unokáink számára úgy, hogy ne kell-
jen áramhiánnyal küszködnünk, vagy a 
mainál jóval magasabb villanyszámlát 
fizetnünk? Ezekre és még további kér-
désre is választ kaphattak azok, akik 
meglátogatták a paksi atomerőmű in-
teraktív kiállítását,  és több mint nyolc 
órán keresztül ott tartózkodott. A kami-
onban rejlő érdekességeket az osztályok, 
tanóra keretében nézték meg, és kaptak 
szakszerű tájékoztatást az atomerőmű 
működéséről. Aki figyelt és a kérdések-
re tudott válaszolni az ajándékot is ka-

pott. Személyesen is 
kipróbálhatták, ho-
gyan nőne a villa-
mos energia ára és 
a környezetterhelés, 
ha csökkenne az 
atomerőmű teljesít-
ménye. Megtudhat-
ták, milyen szigorú 
biztonsági intézke-
dések mellett műkö-
dik a paksi üzem, és 
tájékozódhattak az 
atomenergia hosz-
szú távú alkalma-
zásával kapcsolatos 
tervekről. A szimulátoron mindenki irá-
nyíthatta az atomerőművet, láthatta, ho-
gyan drágulna az áram és hogyan nőne 
Magyarország károsanyag-kibocsátása, 
ha nem lenne atomerőmű. Kisfilmet le-
hetett látni az atomerőmű működéséről 
és az atomenergiáról. Az interaktív ki-
állításon mindenki megismerkedhetett 

a világ összes atomerőművével, a paksi 
atomerőmű történetével és jövőjével, 
a magyar villamosenergia-hálózattal, 
Paks és környezete élővilágával. Az 
áramfejlesztő kerékpár tekerésével meg 
lehetett tudni mennyit kellene biciklizni 
ahhoz, hogy megtermelje egy fél órás 
tévéműsor végignézéséhez szükséges 
energiát.
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Nagy örömmel vettük április 1-én 
a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány 
könyvtártámogatását, amit még ko-
rábban ajánlottak fel nekünk. Lezsák 
Sándor legutóbbi, a művelődési ház-
ban tett látogatásakor ígérte meg, ami-
kor a fiataloknak a hungarikumokról 
tartott átfogó előadást, hogy kapunk 
majd könyveket.. 

A 90 darab könyvből álló csomagot 
a népfőiskola munkatársai, Molnárné 
Lezsák Anna Emigrációs Gyűjte-
ményvezető, Lendvai Edit IKSZT 
programvezető és Kis Márta könyv-
táros adták át. Az adomány számos 
érdekes, különleges és egyedi művet 
tartalmaz, amelyek nagyon hasznosak 
lesznek az érdeklődő közönség számá-
ra. Akárcsak nekünk, nekik is nagyon 
fontos szempont a kultúra terjesztése 
és a közösségi kapcsolatok erősítése 
minél több program, együttműködés 
keretében.

A könyvtár és a művelődési ház be-
mutatása során egy jövőbeni gyümöl-
csöző együttműködés képe is kirajzo-

lódott, hiszen a népfőiskola keretein 
belül is működik egy kitűnő IKSZT 
és a nyárlőrinci művelődési ház is 
IKSZT-ként üzemel már. Ennek ke-
retében kölcsönös reményeink szerint 
egyre jobban tudjuk majd fokról fokra 

népszerűsíteni egymás programjait, 
elképzeléseit és számos kapcsolódási 
pontot tudunk kialakítani a közelség, 
valamint a hasonló gondolkodás ré-
vén.

Jokhel Árpád

Könyvadomány a Lakitelek Népfőiskolától 

Második hely a táncmaratonon
Első alkalommal rendeztek 

táncmaratont a Brilli-Art Tánc-
stúdió jóvoltából Kecskemé-
ten. Számos nevező mérettette 
meg magát a táncparketten a 
24 órásra tervezett versenyen, 
ami az 1920-30 évek gengsz-
ter illetve charleston stílusá-
ban zajlott. Mindenki hallott 
már futó, kerékpár maratonról 
de nagyon kevesen hallottak 
a táncmaratonról. Bárki indul-
hatott kortól és tánctudástól 
függetlenül. A táncpartnereknek 
folyamatos kontaktusban kellett 
lenniük minden körülmények 
között, és mindig miden másod-
percben táncot kellett mutatni a 
parketten. Óránként 15 perc szü-
net volt, ahol enni és inni valót 
vehettek magukhoz az indulók, a 

verseny ideje alatt ugyanis 
ezt nem tehették meg. Mint 
minden maratonhoz ehhez 
is nagyon sok kitartás és 
erőfeszítés kellett, hogy vé-
gig lehessen csinálni. Egy 
szuper élménnyel lettem 
gazdagabb, mivel a jó zene 
és a tánc eleve tökéletes 
kulcsa egy jó estének. De 
egy bizonyos idő elteltével 
az ember állóképessége és 
kitartása nagyon fontos egy 
ilyen verseny teljesítésé-
re. Mivel térdproblémáim 
miatt, 16 óra táncparketten 
eltöltött idő után kénytelen 
voltam feladni a versenyt 
így „csak” második helye-
zést értem el.

Szőke János
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Húsvéti kézműves foglalkozás az iskolában
Közel háromszáz tojás várta azt, 
hogy megszépüljön a húsvéti 
ünnepekre. Az „elkövetők” pe-
dig nem voltak mások, mint a 
nyárlőrinci gyerekek.
Több mint tíz éve annak, hogy 
húsvét előtt kézműves foglal-
kozást tartanak óvodásoknak 
és általános iskolásoknak, a kis 
településen. Kezdetben a műve-
lődési ház adott helyett a prog-
ramnak, az utóbbi időben pedig 
az iskola tantermei. Ezúttal is 
négy helyen lehetett különböző 
húsvéti ajándékot készíteni. Tíz 
pedagógus várta a közel száz 
gyereket, hogy segítségükkel 
különleges húsvéti ajándékot 
készíthessenek. Természetesen 
néhány anyuka is besegített, így 
még izgalmasabb volt az egész 
szombat délelőtt. A gyerekek-
nek nem kellett vinni, csak ollót, 
ceruzát, radírt, és természetesen 
főtt, vagy kifújt tojást. A többit a 
szervezők állták. Lehetett készí-
teni cserép nyuszit, tojástartót, 
húsvéti képeslapot, üvegmatri-
cát, nyuszis dobozt, és természe-
tesen tojásokat is lehetett festeni, 
különböző technikával. Éltek is 
a lehetőséggel a gyerekek, mert 
többen is több félét kipróbáltak. 
Nem csak lányok, de fiúk is részt 
vettek a foglalkozáson. Az egyik 
kisfiú meg is jegyezte, hogy az 
egyik elkészített művét az édes-
anyjának, a másikat a nagyma-
májának fogja adni. Az elkészí-
tett műveket ugyanis mindenki 
hazavihette. A kézműves fog-
lalkozáshoz az alapanyagot az 
önkormányzat biztosította, de a 
szülők is besegítettek, valamint 
az iskola és az Integrált Közös-
ségi és Szolgáltató Tér.
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Az EREDMéNyESSég MEgFELELő,
A jáTéKKAL AzoNBAN vANNAK goNDoK

A megyei II. osztályú labdarúgó 
bajnokságban folytatódtak a mérkő-
zések. Az elmúlt négy mérkőzésből 
hármat megnyert a nyárlőrinci csapat, 
egy találkozón pedig döntetlent ért el. 
A mérkőzéseket Bende József edző ér-
tékelte. 

A tavaszi sorsolás előtt még rang-
adónak számított volna a Harkakötöny 
elleni mérkőzésünk. Gyakorlatban ez 
azonban már nem volt az, hanem egy-
szerű feladat, azért, mert a Harkakötöny 
minőségben nagyon visszaesett. Sajnos 
a megyei II. osztályban gyakran elő-
fordul az, hogy félévente változnak 
az erőviszonyok, mert nincs megfele-
lő támogatói háttér. A vendéglátónk is 
ezek közé tartozik, alig tudtak kiállni 
ellenünk. Nekem nem ez a szint. Ilyen 
csapat ellen nem kell hurrá hangulatot 
csinálni, hogy nyertünk idegenben 5-
0-ra. A Harkakötöny szerény képessé-
gű csapat, ennek ellenére nem voltam 
megelégedve a támadó játékunkkal, 
mert a 10-0 is hízelgő lett volna. Ezen 
a találkozón is beigazolódott az, hogy 
nincs vérbeli támadónk. A csatáraink 
közül ezen a mérkőzésen sem a Far-
kas Márkó, sem pedig a Bali Gabi nem 
rúgott gólt. Kritizáltam is emiatt őket. 
Kicsit csalódtam, nem az eredménybe, 
hanem abban, hogy nem ilyen szinten 
kell játszani, egy ilyen csapat ellen. 
Harkakötöny-Nyárlőrinc 0-5 (0-3). If-
júsági mérkőzés: 0-7.

Ezt követően jött hozzánk a Kis-
kunfélegyházi Vasutas, akik hasonló ci-
pőben járnak, mint a Harkakötöny. Ők 
is szerényképességűek. A félegyházi 
edző is elismerte a mérkőzés végén, 
hogy nem voltunk egy súlycsoportban. 
Amennyiben a támadásainkban jobban 
koncentrálunk, akkor azon a mérkőzé-
sen is lehetett volna 10-0 is az eredmény. 
Sajnos Farkas Márk nem kimondot-
tan befejező, hanem egy szélességben, 
mélységben mozgó csatár, aki leveszi a 
terhet a csapattársak válláról, de nem ér 
mindig oda a ziccer helyzetekbe. Bali 
Gabi kezd felnőni a feladathoz, kisebb 
hibái még vannak, de ott a helye a csa-
tár poszton, mert robbanékony, gólerős, 
bár ezen a mérkőzésen ez még nem je-
lentkezett. Kényszerből most belső éket 

játszott, de nála is sok ziccer marad ki. 
A Vasutas elleni találkozó engem nem 
elégítette ki azt a játékot, mint amit vár-
tam a fiúktól. Nyárlőrinc-Kiskunfélegy-
házi Vasutas 5-0 (2-0). Ifjúsági mérkő-
zés: 0-2.

A következő fordulót Helvécián ját-
szottuk. A hazai csapat tavasszal meg-
erősödött, több fiatal játékost igazoltak. 
Tudtuk azt, hogy ellenük nehezebb lesz 
majd játszani, ha nem tudunk 120-130 
százalékot nyújtani. Egy olyan acélo-
sabb csapat ellen, mint a Helvécia nem 
elég a 100 százalék. Azért nem, mert 
megleptek bennünket, a letámadások-
kal. A mi játékunknak egyetlen ellensze-
re van, ha letámadnak, nem engednek 
kibontakozni, akkor meg tudnak fogni 
bennünket, mert a mélységi játékunkat, 
nem tudjuk előkészíteni a támadásaink-
hoz. Ezt csinálta Mata József edző is el-
lenünk, amikor agresszíven letámadtak 
bennünket. Ziccerük nem volt, nekünk 
volt kettő is, de az kimaradt. A szünet-
ben kicsit helyre tettem a csapatot. A 
második félidő elején Márkó egyéni 
akcióból gólt szerzett, de ezt követő-
en második sárga lapját is megkapta, 
majd pedig a pirosat. Volt még hátra 25 
perc, de a csapat nem találta a ritmust, 
kapkodtunk, a középpályán nem tudtuk 
megtartani a labdát. Volt három olyan 
játékos, aki jóval az átlag alatt teljesí-
tett, és ennek a következménye volt az, 
hogy tíz emberrel nem tudtuk megtarta-
ni az eredményt. A találkozó befejezése 

előtt két perccel adható 11-est kaptunk 
és kiegyenlítet a Helvécia. Ezen a mér-
kőzésen nem érdemeltünk győzelmet. 
Helvécia-Nyárlőrinc 1-1 (0-0). Ifjúsági 
mérkőzés: 5-1.

A ballószögi rangadó előtt elmond-
tam a csapatnak, hogy engem a telje-
sítmény érdekel, nem pedig a kor. Aki 
nem teszi oda magát a találkozón, an-
nak a visszaszámlálását megkezdtem. 
Én a második helyre koncentrálok. Ha 
valaki nem úgy készül, ahogy kell, ak-
kor kihagyom a csapatból. Egy játékos 
gyenge játékát elbírja a csapat, háromét 
azonban nem. Vagy beáll az a három-
négy ember a sorba, vagy tíz perc után 
lecserélem. Szerencsére jól elkaptuk a 
ritmust, ennek volt az köszönhető, hogy 
motiváltak lettünk, és már az első fél-
időben eldöntöttük a mérkőzést. Az 
ellenfelünknek is voltak helyzeteik, de 
azokat nem tudták kihasználni, pedig 
a belső védők több esetben is rosszul 
helyezkedtek. Nem csak rajtunk múlott 
az, hogy 4-0 lett az eredmény. Az aka-
ratunk, a lendületünk és a motivációnk 
azonban összehozta ezt az eredményt. 
A második félidőre azt kértem, hogy 
álljunk vissza, és úgy próbáljunk kont-
rázni. Ez már nem úgy sikerült, ahogy 
szerettem volna. Cseréltem is, hogy 
mindenki játéklehetőséghez jusson. 
Egy nagyon jól játszó szervezetten vé-
dekező csapatot sikerült megvernünk. 
Nyárlőrinc-Ballószög 4-0 (4-0). Ifjúsá-
gi mérkőzés: 4-2.
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Megújult a középkori templomrom
Vadonatúj külsővel várja a lakosságot, 

a turistákat és az idelátogató vendégeket 
Nyárlőrinc nevezetessége, a középkori 
templomrom. A felújítás mindenekelőtt 
a kerítés teljes cseréjét foglalta magában, 
de más változások is történtek a megúju-
lás során, hogy méltó külsőt kaphasson a 
községnek eme fontos színhelye.

A templomrom a Darányi Ignác Terv 
keretében szépült meg, az Európai Unió 
és Magyarország Kormánya által nyújtott 
támogatásból, melynek összege 8.500.000 
Ft. Az önkormányzat a legjobb árajánlatot 
tevő Zsigó és Társa Kft.-t bízta meg a kivi-
telezéssel, akik kellő alapossággal végez-
ték el a rájuk bízott munkát. A kivitelezés 
során a régi kerítést eltávolították és a 
mezsgyehatárok is kiigazításra kerültek. A 
következő fázisban egy teljesen új beton, 
illetve tégla alapzat került kialakításra stí-
lusos oszlopokkal, melyek teljes mérték-
ben illeszkednek a templomrom jelenlegi 
állományőrző állapotához. Az oszlopok 
közötti részeket erős, mégis a környékkel 
harmóniában álló, lakozott fakerítés tölti 
ki, tetszetős és egyben megnyugtató képet 
adva a területnek. A templomrom kerí-
tésének felújításába bele kellett tervezni 
megújuló energiafelhasználást is. Ennek 

kere tében 
egy a kör-
n y e z e t b e 
illeszkedő, 
napelemes 
kandeláber 
került fel-
állításra. A 
kandeláber 
k i t ű n ő e n 
bevilágítja 
a mellette 
álló keresz-
tet, vala-
mint szinte az egész templomromot éjsza-
ka is. Ezáltal akár egy éjszakai megtekin-
tésre is alkalmassá vált a rom, és egyfajta 
biztonságot is nyújt az egész területnek 
évszaktól függetlenül. Természetesen 
fontos szempont az energiatakarékos és 
az így létrejövő költségkímélés is napele-
mes megoldás révén. 

Mindezek mellett bejárattól nem mesz-
sze álló, nyitott kiállító-épület teteje is 
teljesen kicserélődött, egy a környezetébe 
szintén megfelelően illeszkedő, faalapú 
tetőfedéssel. A belső térbe öt zárható 
vitrin is elhelyezés került, amelyekben 
a kecskeméti Katona József Múzeum 

főrégésze, Székely György által készített, 
leírásokból és képekből álló „tablók” lát-
hatóak. A tablók többek között bemutat-
ják a templom történetét, a kialakítását, az 
itt végzett régészeti ásatásokat, valamint 
a temetkezési szokásokat és az előkerült 
leleteket.

Reméljük, minél többen fogják meg-
tekinteni Nyárlőrinc új köntösbe búj-
tatott hírességét és kellő büszkeséggel, 
odafigyeléssel fognak iránta viseltetni 
kortól függetlenül, hisz a templomrom 
Nyárlőrinc alapja évszázadok óta és a 
közösségi összetartozás méltó szimbó-
luma.

Jokhel Árpád
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Anyakönyvi hírek
Akik házasságot kötöttek: Balázs János és Tóth 
Tünde Csilla.
Akit vártunk: Ágost Zoltán Benedek (anyja neve: 
Nyúl Zsuzsanna).

nyárlŐrinci HÍRMONDÓ
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának közéleti lapja

Megjelenik minden hónapban
Felelős kiadó: Pénzváltó István

Felelős szerkesztő: Szentirmay Tamás
A szerkesztőség tagjai: Kiss Györgyné, Nyúl Zsuzsanna,

Felföldi Zoltánné
"Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 163/583/1/2007.

nyilvántartási száma alatt szerepel."
Készült a tiszakécskei Kécske Nyomda Kft. nyomdájában

Felelős vezető: Tóth Géza

Ingyenes hirdetési szelvény
Hirdetés szövege: ________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Apróhirdetések leadhatók az általános iskola gond
noki irodájában hétfőtől péntekig munkaidőben. A 
hirdetések szövegét hirdetőinktől készen kapjuk. Az 
abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi,  jogi 
felelõsséget nem vállal. Kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem küldünk vissza. Csak hirdetési szelvé
nyen leadott hirdetéseket fogadunk el.

KÖZÉrDEKŰ TElEFOnSZáMOK
Polgármesteri hivatal: 343-013, 343-019,
   589-001, 589-019
Művelődési ház: 343-076, 589-009
Orvosok: dr. Kuczka Judit 06-20/453-4451, 343-121
Kehely Gyógyszertár, telefonszám: 76/342-517
Tűzoltóság Kecskemét: 502-810
Segélyhívó: 105
Rendőrség Kecskemét: 484-684
Segélyhívó: 107
Körzeti megbízott: Koós István 06-70/368-4397
Mentők Kecskemét: 486-511, 478-119
Segélyhívó: 104
Polgárőrség, Kiss Ferenc: 06-30/621-7600
Gyermek jóléti szolgálat és családsegítő
Horváthné Dékány Judit: 343-590, 06-30/262-7486
Védőnő, Túri Istvánné: 06-30/563-4441
Fogorvos: dr. Németh László 449-279
Jogosult állatorvos: Dr. Pitti Lajos 06-30/925-4249
Hatósági állatorvos: Dr. Tóth Dezső 06-70/436-1368

Könyvelést és
könyvvizsgálatot vállalok:
Egyéni vállalkozók, őstermelők, magán-
személyek, Kft-k, Bt-k, alapítványok 
részére, teljes körű APEH - és TB-ügy-
intézéssel, képviselettel. Havonta tájé-
koztatást kap vállalkozása eredményéről, 
áfájáról, a könyvelést így pontosan tudja 
követni. Igény szerint a könyvelési anya-
gért elmegyek.
Az IRoDA NyITvA TARTáSA hétfő-

től szombatig 8 - 18 óráig.
Telefonos egyeztetés alapján csak egy főt 
fogadok a teljes diszkréció érdekében.
Kérem, válasszon engem, ha családias környe-
zetet és nem "tömeg-könyvelőirodát" keres.

vargáné Farkasházi orsolya 
•  76/343-219, 06/30/266-8536

969 m2 sarki telek eladó Nyárlőrincen az Ősz utcában. 
Bekerített, közművesített, 120 m2 kész  alappal, építési 
tervekkel. Irányár: 2,5 M Ft. Érdeklődni: 06-30/256-
96-09

*
Hegyikristály-színterápiával kedvező áron eladó. 
Tel.:343-238.

*
Eladó családi ház Lakiteleken. 3 szoba, fürdőszoba, 
gázfűtés plusz beépített cserépkályha, nagy udvar. T: 
30/9687-194.

Köszönetet mondunk mindenkinek, akik
id. Erki jános

temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban velünk együtt éreztek.

A gyászoló család


