
Helyi alkotók műveiből nyílt kiállítás

Művészet a mindennapi ember 
szemében címmel, első alkalommal 
nyílt, csak helyi alkotók műveiből 
kiállítás a művelődési házban. 

Zayzon Jenőné jegyző megnyitó 
beszédében elmondta, hogy a címnek 
kettős jelentése van, ahogyan a kiál-
lítás is kettős célt szolgál. Egyrészt 
az volt a cél, hogy a helyi elismert 

művészek mellett, illetve azokkal 
együtt, a közösség számára kevésbé 
ismert, még felfedezetlen alkotók, 
ifjú tehetségek is megmutathassák 
értékes munkáikat. Másrészt, hogy 
ezek az alkotói teljesítmények a 
művészetet nem művelő emberek, 
közösség egésze előtt is ismertté vál-
janak. A hagyományos, népi jelle-

gű tárgyakat az anyag nagysága és 
a kiállítás témája miatt most nem 
akarták kiállítani. A nyár folyamán 
azonban szeretnének ezekből is egy 
tárlatot készíteni és megmutatni a 
közösségnek, mivel már egy külön 
kiállításnyi anyagot sikerült lajstrom-
ba venni.

(Folytatás a 3. oldalon)

X. évfolyam  5. szám  2014. május  Ára: 120 Ft

TarTalomból: • A testületi ülésről jelentjük • Helyi alkotók műveiből nyílt kiállítás 
• Falunapi program • Sóti Ösztöndíjjal ismerték el Hajagos Csaba munkáját • Közel hét 
mázsa kupakot gyűjtöttek az óvodások • Réten is futottak a Buzás János emlékversenyen • 
Harmadik helyezés a Játssz velemben • Lányok rúgták a labdát • A dundi nőket népszerűsíti 
Gulyás Tímea • Nyugdíjasok köszöntése anyák napja alkalmából • Második helyen végzett a 
felnőtt labdarúgó csapat • A kerékpáros túra utolsó állomása Nyárlőrinc • Második és har-
madik hely a Buzánszky Kupán • A tavaszi időszak motoros történései • Anyakönyvi hírek



2. oldal

Napelemes rendszert építenek ki
a hivatalnál és az óvodánál

Az elmúlt évben a képviselő-testület 
jóváhagyta, hogy a SKC Consulsting Kft. 
pályázatot nyújtson be a „Helyi hő és vil-
lamos energia igény kielégítése megújuló 
energia forrásokkal” című pályázati kiírás-
ra, melynek során a polgármesteri hivatal-
ra és az óvodára napelem kerülne, és azzal 
lehetne biztosítani az elektromos áramot. 
A cég vállalta a szükséges önerő bizto-
sítását, valamint mindkét rendszer szak-
szerű üzemeltetését. A kft. által benyújtott 
pályázat nyert, így az önkormányzatnak 
szerződést kell kötni a megvalósításra, 
annak feltételeire és az üzemeltetésre. 
Az önkormányzat 15 éves időtartamra 
köti szerződést az SKC Kft-vel. Az üze-
meltetés alatt az áramdíj költsége 15 szá-
zalékkal csökkenne és az üzemeltetési 
időszakot követően az eszközök egy forint 
+ ÁFA díj ellenében az önkormányzat 
tulajdonába kerülnek. A képviselő-testület 
felhatalmazta Pap Sándor polgármestert, a 
szerződés aláírására.

Autót nyertek a polgárőrök
A polgárőr egyesület pályázat útján 

egy gépjárművet nyert. Kérelemmel for-
dultak az önkormányzathoz, hogy mivel a 
pályázat utófinanszírozott, az önkormány-
zat 4.650.000 forint kamatmentes, vissza-
térítendő kölcsönt biztosítson részükre, 
melyet 2014. szeptember 30-ig térítenek 
meg. A képviselők támogatták a kérést.

Likvidhitel a felújításhoz
A tűzoltószertár felújítására, melyből 

Idősek Napközi Otthonos foglalkoztatóját 
fogják kialakítani, a nyárlőrinci alapítvány 
pályázaton 15 millió forintot nyert. A 
pályázat utófinanszírozott, így az alapít-
vány azzal a kéréssel fordult az önkor-
mányzathoz, hogy kamatmentes hitelt 
biztosítson a beruházás megvalósításra, 
melyet a kifizetési kérelem benyújtása 
után visszafizetnek. Az önkormányzat a 
pénzösszeget az OTP-től történő likvid 
hitel felvételével tudja biztosítani, mely 
hitelt 2014. december 20-áig kell visz-
szafizetni. Zayzon Jenőné jegyző arról 
tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 
a likvid hitel éven belül felvehető hitel, 
tehát ezt az összeget ebben az évben visz-
sza kell fizetni. Annak érdekében, hogy a 
bank biztosítva lássa a pénz visszafizeté-
sét, melyet meghitelez, zárolja az önkor-

mányzat iparűzési adó számláját, hogy 
az összeget, amennyiben szükséges, erről 
a számáról le tudja emelni. A képviselő-
testület elfogadta a likvidhitel felvételét a 
tűzoltószertár felújításához.

A legolcsóbbakkal dolgoztatnak
A tűzoltószertár felújításával kapcso-

latban van néhány munkálat, mely nem 
fért bele a pályázaton nyert összegbe. 
Ezeket a munkálatokat az önkormányzat-
nak kellene finanszírozni, az általános tar-
talék terhére. A kivitelezéssel kapcsolat-
ban három árajánlatot kértek be. A Kriolit 
Kft. bruttó 1.489.379,- Ft-os, a Majzik 
Bau Kft. 1.533.178,- Ft-os, míg a Zsigó 
Kft. 1.350.806,- Ft-os árajánlatot adott. A 
testület a legolcsóbbat a Zsigó Kft. áraján-
latát fogadta el.

A tűzoltószertárnál nincs az épületben 
víz. Ehhez meg kell terveztetni a vízbe-
kötést. A tervezésre Munkácsi Attilánétól 
kértek árajánlatot, aki bruttó 40.000,- Ft-
ért vállalta a tervezést. Az önkormányzat 
vele köti meg a szerződést.

Az önkormányzat árajánlatot kért a 
vizesblokk, valamint kiegészítő gépészeti 
munkálatok elvégzésére is. A Nagyszer 
Kft. bruttó 1.377.080,- Ft-os, az Emán 
Komfort Kft. 1.561.579,- Ft-os, míg Zubor 
László 1.447.675,- Ft-os árajánlatot adott. 
A képviselők a Nagyszer Kft. ajánlatát 
fogadták el.

A vízbekötés megtervezése után 
a vizesblokk bevitelére az épületbe a 
Bácsvíz Zrt-től kértek árajánlatot, mely 
bruttó 175.439,- Ft., Az összeget a képvi-
selők elfogadták.

A kerékpárúttal kapcsolatos közbe-
szerzési szakértő, Dr. Kovács Lóránd 
feladata a támogatási szerződés aláírásá-
val befejeződött. Miután a kisajátítással, 
valamint a kerékpárút melletti egyoldalú 
árok kialakításával kapcsolatosan prob-
lémák merültek fel, így módosítani kell 
mind a kivitelezővel, mind az irányító 
hatósággal a szerződést. Erre a feladatra 
közbeszerzési szakértőt kell kiválaszta-
ni. Három árajánlatot kértek be ezzel 
kapcsolatosan. Dr. Barna Orsolya bruttó 
1.524.000,- Ft-os, a B&W Tender Plus 
Kft. 996.950,- Ft-os, míg a BEK-OPHT 
Bt. 1.397.000,- Ft-os árajánlatot adott. A 
testület a legolcsóbbat fogadta el.

Kölcsönt adnak az alapítványnak
A Nyárlőrinc az Idősekért és a 

Rászorulókért Alapítvány tanyagond-
noki pályázat keretében egészségügyi 
szűrővizsgálatokra pályázott, melyen 
2.068.967,- Ft-ot nyert. Kérelemmel 
fordultak az önkormányzathoz, hogy 
miután a pályázat utófinanszírozott, az 
önkormányzat 1.357.753,- Ft kamatmen-
tes, visszatérítendő kölcsönt biztosítson 
részükre. A kölcsön összegét a kifizetési 
kérelem benyújtását követően, a szám-
lájukra érkező összegből térítik meg az 
önkormányzat részére. Az önkormányzat 
biztosítja a kölcsönt az alapítványnak.

Módosul a településszerkezeti
terv és az építési szabályzat

A módosítást az indokolja egyrészt, 
hogy a sportpályát és piacot ketté kell 
választani, és így külön helyrajzi szá-
mot kaphatnak, másrészt pedig, hogy az 
Emmaus házat bővíteni szeretnék és így a 
beépítésre szánt területet meg kell növel-
ni. Egyeztetés alapján kellett lehatárolni a 
régészeti lelőhelyeket valamint a termé-
szetvédelmi területeket és be kellett jelölni 
a belvíz veszélyes területeket is. Tormási 
Zoltán alpolgármester indokolatlannak 
tartotta a sok természetvédelmi területet, 
és érthetetlen volt számára, hogy a tulaj-
donosok miért nem kaptak erről értesíté-
sét. Javasolta a rendezési terv elfogadását 
- hogy ne hátráltassák a településszerkeze-
ti terv módosítását - de egyben felkérte a 
jegyző asszonyt, hogy kérjen információt 
arról, hogy mi indokolja a település majd 
felét érintő természetvédelmi érintettséget. 
A településrendezés keretében pedig  arra 
kérte a jegyző asszonyt, kérjen írásos tájé-
koztatást arról, hogy milyen korlátozással 
jár a természetvédelmi és régészeti érin-
tettség. Zayzon Jenőné elmondta, hogy az 
adatok az egyeztetés alapján, mint állami 
alapadatok kerültek a tervbe, átvételük a 
jogszerű jóváhagyásnak feltétele.

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel-
adatok ellátásáról

Horváthné Dékány Judit családgon-
dozó tájékoztatta a képviselő-testületet 
a gyermekvédelemmel kapcsolatos jog-
szabályváltozásokról, másrészt pedig a 
tiszaalpári társuláshoz történő csatlako-
zásról. A kollégákkal sikerült jó kapcsola-
tot kialakítania. Hajagos Antal azt kérdez-
te, hogy a 16 éves iskolai tankötelezettségi 
korhatár okozott-e Nyárlőrincen valami-
lyen problémát?

A testületi ülésről jelentjük
NyárlõriNci hírmoNdó



                                             3. oldal

(Az első oldal folytatása.)
A kiállítás létrejöttében nélkü-

lözhetetlen szerepe volt az alkotók-
nak: Bánföldi Ferenc fazekas mester-
nek és tehetséges diákjainak, Fajka 
József Tamás tanárnak és Buzás 
János Általános Iskolás tanítványai-
nak. Továbbá: Bodri Jánosnak, Bodri 
Mariannak, Golovics Ilonának, 
Jokhel Gergelynek, Kővágó 
Máriának, Marsa Máriának, Németh 
Ildikónak, Nyúl Zsuzsannának, és 
Tóth Melindának. Ők bocsájtották 
rendelkezésre műveiket.

Golovics Ilona színes újságpa-
pírokból készített különböző nagy-
ságú dobozokat, kosárkákat. Arról 
érdeklődtünk tőle, hogy milyen 
technikával dolgozott. - A csíkokra 
vágott újságokat összeragasztottam 
és egy hurkapálcára feltekertem. Ezt 
követően a hurkapálcát kihúztam, 
és a papírt egyszerűen összefontam. 
Nagyon gyorsan készen van egy-
egy darab. Az interneten találtam 
ezt az elkészítési módot. Mindössze 
néhány hónapja foglalkozom csak 

ezzel. Családi összejövetelekre szok-
tam készíteni különböző kosarakat, 
amit ajándékba adok. Nagyon egy-
szerű és gyorsan elkészíthető, min-
denki megtanulhatja.   

A kiállítást az Integrált Közösségi 
és Szolgáltató Tér, valamint az önkor-
mányzat közösen szervezte. Zayzon 
Jenőné köszönetet mondott Jokhel 
Árpádnak, Pénzváltó Istvánnak, 
Nyúlné Hajagos Erzsébetnek és a 
polgármesteri hivatal dolgozóinak a 
kiállítás megszervezésért, a tárgyak 
elhelyezésért. Reményét fejezte ki, 
hogy mindenki tetszését el fogja 
nyerni a tárlat és örömmel fogják 
megcsodálni a különféle alkotásokat. 
Hozzátette, hogy az elkövetkezendő 
időben még sok hasonló programmal 
fogják majd a település kulturális éle-
tét gazdagítani. Egyfajta hagyományt 
is szeretnének teremteni a különféle 
kiállításokkal, hogy a kulturális éleet 
színesebbé tegyék. Ennek apropó-
ján néhány hónap múlva Nyárlőrinc 
hagyományos, népies jellegű tárgya-
iból terveznek kiállítást.

NyárlõriNci hírmoNdó

Helyi alkotók műveiből nyílt
kiállítás

Horváthné Dékány Judit válaszában 
elmondta, hogy nem, nagyon kevés jelzés 
érkezett ezzel kapcsolatban. A törvény 
szigorítása – a családi pótlékkal kapcsola-
tos szigorítás – nagyon kedvezően hatott 
a családokra, gyerekekre. Természetesen 
vannak notórius hiányzók, akiket a családi 
pótlék megvonása sem akadályoz meg 
abban, hogy hiányozzanak. 

Megfelelő a közbiztonság Nyárlőrincen
Tóth Tibor a tiszakécskei rendőrség 

őrsparancsnoka számolt be a település 
elmúlt évi közbiztonsági helyzetéről, 
valamint a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről. Pap Sándor polgármes-
ter ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a 
beszámolóból kitűnt, hogy a község és a 
rendőrség kapcsolata jó, és hogy a telepü-
lésen a közbiztonság megfelelő.

Hajagos Antal szerint Nyárlőrinc az 
elkövetkező években lesz veszélyezte-
tettebb helyzetben. A község lakossága 
idősödik, a létszáma fogy. Jelenleg 30-40 

ház van eladó, és az újonnan ideköltözők 
nem mindig azt az értékrendet képviselik, 
mint az itt lakók. Tóth Tibor erre azt a 
választ adta, hogy azt nem lehet megha-
tározni, hogy ki költözzön a községbe, de 
amennyiben olyan személyek érkeznek, 
akár a lakosság részéről, akár a polgárőr-
ség részéről jelzéssel kell élni a rendőrség 
felé. Tormási Zoltán azt kérdezte, hogy 
lesz-e állandó körzeti megbízottja a köz-
ségnek, aki Nyárlőrincen fog tartózkodni? 
Az őrsparancsnok szerint az lenne a meg-
felelő, ha a körzeti megbízott a községben 
tartózkodna. A jelenlegi körzeti megbízott 
Kóos István Tiszakécskén kíván letele-
pedni, most is ott él élettársával és gyer-
mekével. Amint mód és lehetőség nyílik 
rá, keresnek olyan embert, aki úgy vállal-
ja a körzeti megbízotti kinevezést, hogy 
Nyárlőrincen is lakik. Tudomása szerint 
2-3 nyárlőrinci fiatal is van, aki most 
kezdi a pályát, ebben az irányban kellene 
gondolkozni. Megragadta az alkalmat és 
kéréssel fordulni a testület felé. Az elmúlt 

években is kisebb összeggel támogatta a 
képviselő-testület a rendőrőrsöt. Azt kérte, 
hogy amennyiben mód és lehetőség van 
rá, most is támogassák őket. A képviselők 
százezer forint támogatásról döntöttek.

Falunap június 8-án
Az elmúlt évben is megrendezésre 

került a községben a falunapi rendezvény. 
Papa Sándor polgármester a június 8-i 
rendezvényre 900 ezer forintot kért a kép-
viselőktől, akik a kérést megszavazták.

150 ezer forint az alapítványnak
A Nyárlőrinc az Idősekért és a 

Rászorulókért Alapítvány támogatási 
kérelemmel fordult az önkormányzathoz. 
A tűzoltószertár felújításával kapcsola-
tos pályázatot az alapítvány megnyerte, 
és az ehhez kapcsolódó adminisztrációs 
kiadásainak fedezésére kértek 150 ezer 
forint támogatást, amit a képviselők meg-
szavaztak.

FALUNAPI 
PROGRAM

2014. június 8.
nyárlőrinci piactér

15.00 - Lufibohóc műsora
16.00 - Toporgók (óvodások tánca)
 Óvodások Zumba bemutató-

ja
 Iskolások Zumba bemutatója
 Szekeres Ágnes tánccsoport-

ja
17.15 Nyárlőrinci Nyugdíjas Klub  

énekkara
18.00 - Főzőverseny eredményhirde-

tése
18.15- Szentkirályi Tánccsoport fel-

lépése
20.00- Erős Testvérek fellépése 

(Agrár Rock)
21.00- Utcabál

Napközbeni programok: kézműves 
foglalkozás, lufihajtogatás, arcfestés, 
körhinta, ugrálóvár, trambulin, főző-
verseny, borkóstolás

Mindenkit szeretettel várunk!
A műsorváltoztatás jogát

fenntartjuk!



Május 6–án Szegeden adták át a 
Szegedi Tehetséggondozó Tanács és a 
Pro Talentis Universitatis Alapítvány 
kuratóriumának éves díjait. A szegedi 
tudományegyetem összes karának hall-
gatói közül több mint 600 pályázat 
érkezett be a kuratórium elé, akik 220 
fő, többek között községünkből Hajagos 
Csaba történész-levéltáros tudományos 
munkáját és tanulmányi eredményeit is 
elismerték a rektori hivatalának díszter-
mében megtartott díjkiosztón.  

A díjak között szerepelt az egyete-
men 13 éve működő, az intézmény 
nemzetközileg is elismert, kiemelkedő 
professzorai, tudósai alkotta kuratóri-
um, a Szegedi Tudományegyetem 
Sófi József a Szegedi Tehetségekért 
Alapítvány díjazottjai közül a Kiemelt 
Kuratóriumi díjak átadása is, melynek 
célja a kiemelkedő tanulmányi és 
tudományos teljesítményt nyújtó, tehe-
tséges egyetemisták anyagi támogatása 
ösztöndíjak által. Az SZTE Szegedi 
Tehetségpont részeként működő Sófi 
Ösztöndíj további fontos feladatának 
tekinti a hallgatók eredményeinek 
erkölcsi elismerését, és jövőbeni életpá-
lyájuk nyomon követését, elősegítését 
is. Az elnyerhető ösztöndíjak értékét 
növeli, hogy az Oktatási és Kulturális 
Miniszter 2008-ban a repüléstudomány 
és rakétatechnika világhírű tudósáról 
elnevezett Kármán Tódor díjjal ismerte 
el az alapítvány munkáját, amely a 
jelenlegi társadalmi felelősségvállalás 
területén adható legrangosabb állami 
kitüntetés. A Sófi Alapítvány egyedülál-
ló tevékenységével és komplex értékelé-
si rendszerével elérte, hogy ösztöndíja 
a legnagyobb hallgatói elismerésnek 
számít a magyar felsőoktatásban. 

Hajagos Csaba, az SZTE 
Bölcsészettudományi Kar Kulturális 
örökség tanulmányok MA szakos hall-
gatója, a Magyar Nemzeti Levéltár 
levéltáros–tudományos munkatársa a 
Szegedi Tudományegyetem Sófi József 
a Szegedi Tehetségekért Alapítvány 
Kiemelkedő Kuratóriumi Díját 
nyerte el az erre a pályázatra bea-
dott közel 90 pályázó közül. A pályá-
zat feltételeinek teljesítésében (tanul-
mányi eredmény, tudományos munka, 
publikációk) nagy szerepet játszott a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

Bölcsészettudományi 
Karának történelem–
esztétika–pedagógia 
szakán mutatott tan-
ulmányi eredménye, 
2011-ben megszerzett 
t ö r t énész -pedagó -
gus-esztétika szakos 
diplomája, illetve 
jelenleg is folyó 
tudományos munká-
ja, amiben a Magyar 
Nemzeti Levéltár 
Bács-Kiskun Megyei 
Levéltára hathatósan 
támogatja. (Minimum 
4,00 felettii össz-
esített tanulmányi 
átlag, nyelvvizsgák, 
a publikációs munka, 
konferenciákon való 
részvétel, kiállítás 
tervezés, idegen nyelvű 
tudományos munka 
eredményei szintén 
nagy súllyal számítat-
tak be a kuratórium 
döntésébe.) 

Az SZTE-BTK 
Kulturális örökség tanulmányok sza-
kán, kulturális örökség (írott) védelme 
szakirányon 2013. szeptember óta 
folytatott tanulmányai – összhangban 
a levéltárban végzett munkával – jól 
szolgálták és szolgálják a Sófi József 
a Szegedi Tehetségekért Alapítvány 
Kiemelt Kuratóriumi díjának elny-
erését.

Hajagos Csaba jelenleg az Magyar 
Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun 
Megyei Bizottsága iratanyagának (1990-
ig) levéltári rendjét, jegyzékét készíti, 
hogy az kutathatóvá váljék az utókor 
számára. Kutatási eredményeit, cikkeit, 
forrásközléseit a Múltbanéző című inter-
netes folyóirat, a Múlt-kor történelmi 
portál, az Egyháztörténeti Szemle, és a 
Honismeret című havonta megjelenő lap 
közli. A 2014. Holocaust Emlékév méltó 
megemlékezése alkalmából részt vett 
a Magyar Nemzeti Levéltár Országos 
Levéltára és a megyei levéltárak által 
őrzött, korabeli dokumentumokra 
épülő online kiállítás elkészítésben is, 
amely igyekszik hozzájárulni a nemzeti 
emlékezet kultúrájának ápolásához, a 

tudományos igényű megközelítések 
forrásbázisának bővítéséhez. (http://
mnl.gov.hu/szomszedaink_voltak.
html), e mellett folyamatosan kutatja 
az I. világháborúban 1914-1948. között 
Kecskemét város Hadirokkantakat és 
sérülteket gyámolító tevékenységét, 
amely kutatási eredmények 2014. 
novemberében, egy a város történetét 
1914-1918. között feldolgozó díszkötet-
ben jelennek meg nyomdai formában. 
Tagja a Honismereti Szövetségnek, 
amelyben néprajzi, helytörténeti 
témában is közöl írásokat, kiemelten 
kezeli Szentlőrinc, Koháryszentlőrinc, 
Nyárlőrinc történetére vonatkozó for-
rásokat. 

Hajagos Csaba ezt írta: „Ezúton 
szeretném megköszönni Nyárlőrinc 
elöljáróinak a tanulmányaim alatt 
nyújtott sok-sok támogatást és bizal-
mat, amit belém fektettek. Most pedig 
rajtam a sor, hogy viszonozzak ebből 
a sok jóból valamit, amit az évek alatt 
kaptam. Szándékomat pedig Tamási 
Áron szavaival nyugtázom: „Az ember 
a szíve mélyén örökké oda való, ahol 
született.”
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Sóti Ösztöndíjjal ismerték el Hajagos Csaba munkáját
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Közel hét mázsa kupakot gyűjtöttek az óvodások
Kupakot gyűjtöttek az óvodások. 

Nem is keveset, több mázsát. A gyűj-
tés célja az volt, hogy segítsenek egy 
beteg kisfiún.

Orbán Gyöngyi a nyárlőrinci 
Ficánka presszó tulajdonosa látta meg 
az interneten azt, hogy egy kecske-
méti család arra kéri a jó szándékú 
embereket, hogy gyűjtsenek nekik 
kupakokat. Az ebből befolyt összeg-
ből beteg kisfiuk kórházi műtéteit sze-
retnék finanszírozni. Orbán Gyöngyi 
az óvodához fordult, hogy segítsenek 
a gyűjtésben. Az óvó nénik pedig 
megkeresték a szülőket és beindult az 
akció. Egyre több és több kupak érke-
zett, és eljött azaz idő, amikor már 
nem tudták az intézményben elhe-
lyezni a különböző műanyag flakonok 
kupakjait, a tárolását át kellett tenni a 
szomszédos művelődési ház teraszá-
ra. A mérés és számlálás elképesztő 
számot mutatott: 675 kiló, 235 ezer 
darab és mindez egy hónap alatt. A 
beteg kisfiú – akinek a kupakokat 
gyűjtötték – és édesanyja úgy dön-
töttek, hogy személyesen szeretnék 
megköszönni az óvodásoknak a segít-
séget, ezért ellátogattak az óvodába. 
A gyerekek a tornaszobában várták 
Asztalos Andreát és kisfiát, a kilenc 
és fél éves Alexet, Andrea elmondta, 
hogy gyermeke a szülés alkalmával 
sérült meg és ebből adódóan nem 
úgy mozognak a végtagjai, ahogyan 
kellene. Éppen ezért bizonyos idő-
közönként műtéti beavatkozásra kel 
sort keríteni, hogy azokat a szalagot 
elvágják, amelyek az izomgörcsöt 
okozzák. Először természetesen itt-
hon próbált orvosi segítséget kérni, 
de gyermeke egy éves korában azt a 
választ kapta, hogy nem lehet Alexen 
segíteni. Természetesen nem hagyta 
annyiban és megpróbált és megpróbál 
azóta is mindent megtenni annak érde-
kében, hogy kisfia ne egész életében 
legyen kerekesszékhez kötve. Több 
alkalommal is voltak már külföldön, 
ahol az orvosok elvégezték a műtétet. 
Legközelebb Barcelonába utaznak, 
ahol másfél millió forintért végzik 
el a műtétet. Ezért is gondolták azt, 

hogy nem pénzt kérnek a jó szándékú 
emberektől, hanem kupakokat, amit 
egy műanyag feldolgozóba kell szál-
lítani, amit ledarálás után újra hasz-
nosítanak. Az ebből befolyt összegből 
próbálják Alex kezelést finanszírozni. 
Amint azt Andrea elmondta, gondot 
jelent az is, hogy a speciális járásse-
gítő eszközöket nem finanszírozza 
az állam, így azok is sokba kerülnek. 
Alex egyébként járt óvodába, piros 
alma volt a jele. Most már speciális 
iskolába jár, ahol megfelelően tud-
nak vele foglakozni. Alex azt szeret-
né elérni, hogy rendesen tudja majd 
mozgatni a kezét, anyukája pedig azt, 
hogy egyszer majd önállóan el tudja 
magát látni. A Maci csoport tagjaitól 
egy kifestett papírmacit kapott, amit a 
gyerekek adtak át Alexnek. Az óvodá-
sok énekeltek is neki, amit örömmel 
hallgatott a beteg kisfiú, csak akkor 
szeppent meg, mikor megtapsolták. 
Asztalos Andrea köszönetét fejezte 
ki az óvónőknek, szülőknek és gyere-
keknek. Orbán Gyöngyi meglepetést 
tartogatott az óvodások számára. Az 
egész óvodát meghívta Tőserdőbe, a 
Döme büfébe üdítőre és palacsintára, 
mert gyorsan, nagy mennyiségű kupa-
kot gyűjtöttek össze. Almási Barbara 
tagóvoda vezető megköszönte a fel-
ajánlást, amit május 22-én csütörtö-
kön vettek igénybe. Orbán Gyöngyi 
még abban is segített, hogy a közel 

hét mázsa kupakot a feldolgozó hely-
re szállítsák.

Orbán Gyöngyi az alábbiakkal 
egészítette ki a kupakgyűjtési akciót. 
A kecskeméti cicamentők, egy kör-
nyezet és állatmentő alapítvány. Ők 
hirdették, hogy Alexnek segíteni lehet 
a műanyag kupak gyűjtésével, kvázi 
ők is szemetet szedtek össze az embe-
rekkel kupak formájában. Mert ez az 
alapítvány feladata is. A hirdetést meg-
látva, megkérdeztem hogyan tudunk 
segíteni mi is. A plakátra felkerültünk, 
mint gyűjtő pont. Ekkor a Ficánka 
Presszó vendégei, és a nyárlőrinci 
óvoda segítségével elindult a kupak-
gyűjtés. A Ficánka Presszóban 65-70 
ezer db kupakot sikerült eddig össze-
gyűjteni, természetesen mi még nem 
hagytuk abba. Itt szeretnék köszö-
netet mondani a kis ovisoknak, kik 
670 kg kupakot gyűjtöttek. Május 
22-én Tőserdőben a Döme Büfében 
kakaós, fahéjas és lekváros palacsin-
ták közül választhattak. Köszönet 
a Ficánkásoknak, nagyon ügyesek 
voltatok. És kiemelve köszönet a 
Kecskeméti Cicamentők Környezet 
és Állatmentő Alapítványnak, hogy 
befogadtak bennünket és lehető-
séget kaptunk kupak formájában a 
szemét gyűjtésre. Alex, köszönjük, 
hogy megismertünk és tudd, melletted 
vagyunk.
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Réten is futottak a Buzás János emlékversenyen
A Bács-megyei Fornetti Futókörver-

seny egyik állomását Nyárlőrincen bo-
nyolították le, ami egyúttal a 15. Buzás 
János emlékverseny is volt. A különbö-
ző távokon közel kétszázan neveztek 
óvodástól nyugdíjasig. 

A rendezők, ígértek csak erre az 
alkalomra készült díjakat, ajándékcso-
magokat, emblémázott pólót, tavaszt, 
zenészeket az út szélén (tücsökciripe-
lést), borkóstolót és péksüteményeket a 
verseny után, friss tanyasi levegőt, tehe-
neket, lovakat, birkákat, kutyákat szaba-
don, és ezt be is tartották. A nyárlőrinci 
versenyen ugyanis réten is keresztül 
kellett menni az indulóknak. Érdekes-
ségnek számított, hogy Horváth Tibor-
nak mind a négy fia, és felesége is indult 
a 3500 méteres versenyen. Közülük a 
három nagyobb fiú elsőként, egyszerre 
ért célba. A legkisebbik is megnyerte 
kategóriáját, míg az anyuka a negye-
dik helyen végzett. A 10.5 kilométeres 
távon abszolút versenyben a nőknél 
első helyen végzett Bácsmegi Boglárka 
(Martfű), második lett Háriné Straskó 
Anita (Kecskemét), harmadik pedig Ju-
hász Ágnes (Kecskemét). A férfiaknál 
Molnár Mihály (Kecskemét) bizonyult 
a legjobbnak, megelőzve a második he-
lyezett Szalóki Róbertet (Kecskemét) 
és a harmadik helyezett Nagy Sándort 
(Kiskunfélegyháza).

A verseny végén különleges játék-
ban vehettek részt a fiatalok, még hoz-
zá tojásdobálásban. A kétfős csapatok 
egyik tagjának kellett eldobni a tojást, 
a másiknak pedig el kellett kapnia úgy, 
hogy ne törjön össze. Ha ez sikerült, ak-
kor messzebb kellet menniük. Az nyert, 
aki legtovább bírta úgy, hogy nem tört 
össze a tojás. A Horváth fivérek ebben is 
jeleskedtek, mert úgy dobták el a tojást 
és kapták el, hogy az nem tört össze. 

Korosztályos eredmények óvodás fu-
tam, lányok: 1.Trencsényi Noémi (Szent-
király), 2. Dányi Zsófi (Nyárlőrinc), 
3. Molnár Anna (Nyárlőrinc). Fiúk: 
1.Kiss Roland (Kiskunfélegyháza), 
2. Koleszárik Bence (Kecskemét), 3. 
Rogozsán Bánk (Kiskunfélegyháza). 
Általános iskolás futam 1000 m, 1-2. 
osztályos lányok: 1 Papp Laura (Kis-
kunfélegyháza), 2. Csontos Dóra (Kis-
kunfélegyháza), 3. Bácsmegi Laura 
(Martfű). Fiúk: 1. Koleszárik Balázs 

(Kecskemét), 2. Trungel Nagy Balázs 
(Kiskunfélegyháza), 3. Domokos Kószó 
Marcell (Kiskunfélegyháza). 3-4. osztá-
lyos lányok: 1. Oláh Enikő (Szentkirály), 
2. Varasi Dóra (Nyárlörinc), 3. Karsai 
Veronika (Kiskunfélegyháza). Fiúk: 1. 
Trungel Nagy Kolos (Kiskunfélegyhá-
za), 2. Patyi Csongor (Kiskunfélegyhá-
za), 3. Kelemen Sándor (Kecskemét). 
5-6. osztályos lányok: 1. Karsai Bar-
bara (Kiskunfélegyháza), 2. Golovics 
Alíz (Nyárlőrinc), 3. Turza Szandra 
(Nyárlőrinc). Fiúk: 1. Pácsa Zoltán 
(Nyárlőrinc), 2. Karsai Mátyás (Kiskun-
félegyháza), 3. Kasza István (Kecske-
mét). 7-8. osztályos lányok: 1. Csontos 
Fanni (Kiskunfélegyháza), 2. Kasza 
Szilvia (Kecskemét). 7-8. osztályos fiú: 
1. Tasi Csaba (Nyárlőrinc). 3500 méte-
res futam, általános iskolás lányok: 1. 
Patyi Lili (Kiskunfélegyháza), 2. Frics-
ka Anna (Kiskunfélegyháza), 3. Szabó 
Laura (Kecskemét). Fiúk: 1. Papp Mar-
tin (Kiskunfélegyháza), 2. Fekete István 
Gábor (Nyárlőrinc), 3. Csikós Zoltán 
(Tiszakürt). 15-39 éves nők:1. Zsubori 
Nikolett (Nyárlőrinc), 2. Szabóné Sze-
keres Zsuzsa (Nyárlőrinc), 3. Rimócziné 
Forgó Ildikó (Nyárlőrinc). Férfiak: 1. 
Horváth Tamás (Nyárlőrinc), 2. Horváth 
Csaba (Nyárlőrinc), 3. Horváth Áron 
(Nyárlőrinc). 40 év feletti nők: 1. Kelő 
Sára (Budapest), 2. Patyiné Garai And-
rea (Kiskunfélegyháza), 3. Csontosné 
Retkes Mónika (Kiskunfélegyháza). 
Férfiak: 1. György Csaba (Nyárlőrinc), 
2. Fodor Róbert (Magyarkanizsa), 3. 
Dr. Baski Imre (Kunszentmiklós). 10 
000 méteres futam, általános iskolás lá-

nyok: 1. Tandi Adél (Magyarkanizsa), 2. 
Fricska Fanni (Kiskunfélegyháza). Fiúk: 
1. Horváth Balázs (Nyárlőrinc). 15-19 
éves nők: 1. Bácsmegi Boglárka (Mart-
fű), 2. Balázs Bettina (Magyarkanizsa), 
3. György Brigitta (Nyárlőrinc). Férfi-
ak: 1. Madari Zsolt (Nyárlőrinc), 2. Bali 
Gábor (Nyárlőrinc), 3. Hegedűs János 
Alex (Kerekegyháza). 20-29 éves nők. 
1. Fekete Szeréna (Röszke), 2. Balogh 
Mária (Kecskemét), 3. Borovics Laura 
(Budapest). Férfiak: 1. Pénzváltó Viktor 
(Győr), 2. Szomjú Richárd (Nyárlőrinc), 
3. Pénzváltó Bence (Kecskemét). 30-39 
éves nők: 1. Juhász Ágnes (Kecskemét), 
2. Koleszárikné Németh Beáta (Kecske-
mét), 3. Huszta Anikó (Izsák). Férfiak: 1. 
Molnár Mihály (Kecskemét), 2. Szalóki 
Róbert (Kecskemét), 3. Boronkay Péter 
(Kecskemét). 40-49 éves nők: 1. Háryné 
Staskó Anita (Kecskemét), 2. Tarjányiné 
Vidács Irén (Kiskunfélegyháza), 3. 
Mazák Gabriella (Oromhegyes). Fér-
fiak: 1. Fekete Zoltán (Kecskemét), 2. 
Domján Ferenc (Kunszentmiklós), 3. 
Bránya Roland (Kecskemét). 50-59 
éves nők: 1. T. Nagy Magdolna (Kecs-
kemét), 2. Harsányi Márta (Kecskemét), 
3. Barna Éva (Kecskemét). Férfiak: 1. 
Nagy Sándor (Kiskunfélegyháza), 2. 
Kelő Sándor (Kecskemét), 3. Harsányi 
Zsolt (Kecskemét). 60-69 éves nő: 1. 
Koncsik Ibolya (Budapest). Férfiak: 1. 
Kanyó Antal (Kecskemét), 2. Laczkó 
Mihály (Magyarkanizsa), 3. Kapitány 
László (Veresegyház). 70 év feletti fér-
fi: 1. Molnár Mihály (Szeged), 2. Kiss 
Ferenc (Csongrád), 3. Hováth István 
(Nyíregyháza).
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2014. az olvasás éve. Ebből az al-
kalomból a Petőfi Irodalmi Múzeum 
országos olvasásnépszerűsítési pályáza-
tot hirdetett 3 témakörben. Az egyik pá-
lyázatban 3 perces reklámfilmet kellett 
készíteni az olvasás népszerűsítésére. A 
másikban illusztrációkat lehetett rajzol-
ni megadott művekhez. A 3., Játssz ve-
lem! című pályázat volt az, ami külön-
legességével megragadta a fantáziánkat. 
Négy ajánlott könyvből kellett elolvasni 
egyet, majd társasjátékot alkotni belőle. 
A választható könyvek a következők 
voltak: Lázár Ervin: Szegény Dzsoni 
és Árnika, Lowry: Az emlékek őre, 
Tolkien: A gyűrűk ura, Austin: Büszke-
ség és balítélet. 

 Mi Lowry: Az emlékek őre című 
művét választottuk, mert a többi regény-
ből már készült film, s így ez a könyv 
valóban első találkozás volt a történet-
tel.

 A játék elkészítésénél szempont 
volt, hogy adja vissza a könyv hangu-
latát, szellemiségét, ugyanakkor izgal-
mas, újszerű is legyen. Ezért azt találtuk 
ki, hogy a játéktáblán a regény legfon-
tosabb helyszínei egy-egy akadályt 
képezzenek, amin csak akkor lehet túl-
jutni, ha különböző képességfejlesztő 
feladatokat teljesítenek a játékosok. Így 
aztán volt feladat, amelynél a memóri-
ára, volt, ahol a szókincsre, volt, ahol a 
gyorsaságra volt szükség. Persze nem 
hiányozhattak a megszokott jutalmazó 
illetve büntető mezők, amelyek szintén 
szorosan a történethez tartoztak.

 Az eredményhirdetést május 24-én 
egy irodalmi majális keretében tartották 

a múzeumban. Az eredményhirdetésen 
kívül író-olvasó találkozó, és koncert 
színesítették a programot, valamint ki-
próbálhattuk a legjobb 14 társasjátékot 
is. Rendkívül izgatottak lettünk, mikor 
végre beléphettünk a játékterembe, s ott 
állt kipróbálásra a mi alkotásunk is! Fő-
leg, mert a köszöntőben már elmondták, 
hogy összesen 72 társasjáték érkezett a 
pályázatra! Már csak az volt a kérdés, 
hogy sikerült-e helyezést is elérnünk.  
Mindenesetre több játékot is kipróbál-
tunk, s mindegyiket nagyon élveztük. 
Tapasztalhattuk, milyen erős a mezőny. 

Déltől fél 3-ig egy kis szünetet tar-
tottak a programokban. Ezt arra hasz-
náltuk, hogy elsétáltunk a Bazilikához, 
hogy részt vehessünk a lego-torony épí-
tésében. Nagyon büszkék vagyunk rá, 
hogy a mi kezünk munkája is benne van 
a sikeres rekorddöntésben!

 Aztán elérkezett az eredményhir-
detés. Az Irodalmi Múzeum vezetője 
elmondta az értékelés szempontjait. 
Pontozták a kivitelezést, az ötletessé-
get, hogy a játékszabály egyértelmű-e, 
hogy mennyire játszható a játék, kap-
csolódik-e a történethez, s persze, hogy 
izgalmas-e. Mindezek után kihirdették, 
hogy a nyárlőrinci csapat Az emlékek 
őre című társasjátéka 3. helyezést ért el! 
Rendkívül örültünk ennek a szép siker-
nek, méltó befejezése volt egy színes, 
vidám napnak.

 A játékot készítő csapat tagjai: a 
6. osztályból Gyöngyösi Lili, Szakács 
Evelin,Takács Dorka, Túri Zsolt, Zubor 
Fanni; a 7. osztályból Baranyi Bianka, 
Barna Vivien, Csille Milán, Kerekes Ad-
rienn, Lovász Adrienn, Mészáros Móni-
ka, Sváb Kovács Marcell, Zubor Bence. 
Segítő tanár Szenekné Édes Kornélia.

Harmadik helyezés a Játssz velemben

Lányok rúgták a labdát
Ha nyárlőrinci labdarúgásról be-

szélünk, nem csak a fiúkról és a bírók 
édesanyjáról teszünk említést, hanem a 
szebbik nem ifjú képviselőiről is szól-
nunk kell.

Évtizedes hagyományai vannak az 
iskolában a leány labdarúgásnak. Fontos 
ez elsősorban magáért a sportért, a moz-
gásért, de igen előnyös a sportág szem-
pontjából is. A focizó lányok anyukává 
válva biztosan támogatni fogják gyer-
mekeiket a labdarúgásban, a sportban. 
A rendszeres edzés egyik motiválója a 
verseny, a mérkőzés. Ennek szellemé-

ben rendeztünk május 26-án délután le-
ány labdarúgó tornát a III. korcsoportos 
lányok számára. A környék, sőt mond-
hatnám, a megye legjobbjai közé tartozó 
csapatokat hívtuk meg.

A szentkirályi, bugaci, izsáki és 
nyárlőrinci lányok hat csapatot állítot-
tak csatasorba. A fülledt melegben két, 
hármas csoportban, két pályán non-stop 
zajlottak a mérkőzések. A keresztjáték, 
majd a helyosztók után a következő sor-
rend alakult ki: 1. Bugac, 2. Szentkirály, 
3. Izsák, 4. Nyárlőrinc I., 5. Nyárlőrinc 
II., 6. Bugac II.
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A dundi nőket népszerűsíti Gulyás Tímea
Vannak olyan emberek, akik nincsenek 
megelégedve az alakjukkal. Éppen ezért 
nem szívesen mennek társaságba, nem 
szívesen mutatkoznak idegen helyeken. 
Gulyás Tímeáról ez nem mondható el, 
pedig az átlagosnál több a súlya, de ez 
cseppet sem zavarja. Sőt a dundi nőket 
szeretné népszerűsíteni.
Mindig is szerettem, ha fotóznak és 
szép és különleges képek készülnek 
rólam - meséli. A 38. születésnapomra 
megleptem magam egy porfolió készí-
téssel. Jelentkeztem Duci Modellnek a 
Mondecaste Modellügynökséghez Szé-
kesfehérvárra.  Áprilisban egy hétvégén 
egy napos képzésen és fotózáson. vet-
tem részt. Fantasztikus élmény volt, és 
az önismeret újabb lépcsőfokait léptem 
át.  Négy hét múlva elkészültek a várva 
várt fotóim, és felkerültek a képeim a 
duci modellek adatbázisába. Figyeltem 
az ügynökség oldalát és itt találtam rá 
a Miss Dundi Dögös Szépségverseny-
re. Kellő kihívást éreztem, hogy jelent-
kezzek. Jelentkezésemet el is fogadta a 

szervező. Bekerültem a válogatóba, ami 
május 24-én volt Budapesten. Nyolc-
vannégy szebbnél-szebb lány közül vá-
lasztottak két kategóriában 10-10 lányt. 
Mivel érdekel a modellkedés, így szí-
vesen jelentkeztem modellnek a szép-
ségverseny keretén belül megrendezett 
divatbemutatóra. A négytagú zsűri be-
válogatott a fellépőkk közé. Így a jú-
nius 7-i szépségversenyen a dundi nők 
divatját fogom büszkén népszerűsíteni a 
kifutón.
Azt gondolom az igazi szépség nem 
csak a külső,  a szépség belülről fakad. 
"A tökéletes paramétereket. A modell-
szépséget. A centire és dekára mért tö-
kéletességet. Ezt nézed, ezt kutatod, 
ezt méregeted. Bombázót akarsz. Igazi 
bombázót. Ám rossz helyen keresel. 
Mert a tökéletes paramétereket nem kí-
vül kell keresned. Hanem belül. A lel-
kében. De nem is kell keresned. Hiszen 
meglátod rajta, megérzed benne. Meg-
látod mosolyában, meghallod nevetésé-
ben, megérzed kisugárzásában. És ezek 

a paraméterek a legfontosabbak. Nem 
mérhetők centivel, mérleggel, csak lé-
lekkel. De ennél pontosabb mérce nincs. 
Így mérd. Mert így lesz a Másik igazi 
bombázó."

Nyugdíjasok köszöntése anyák napja alkalmából
Május 12-én immár jól ismert ha-

gyományként köszöntötték az iskolá-
sok és az óvódások a helyi nyugdíja-
sokat a művelődési ház nagytermében. 
Sok nyugdíjas érkezett az eseményre 
és kíváncsian várták a tiszteletükre elő-
adandó műsort. 

A műsor nyitányaként Almási 
Barbara üdvözölte a jelenlévőket pár 
kedves szóval és konferálta be az óvo-
dásait, valamint a háttérbe várakozó 
iskolásokat. Elsőként az ovisok mutat-

tak be egy aranyos műsort rendkívül 
talpraesett módon, bizonyítva, hogy 
mennyire fegyelmezetten és ügyesen 
képesek együtt egy ilyen megható al-
kalommal összedolgozni. Szinte min-
den apróság részt vállalt egy-két apró, 
önálló szöveggel, mondókával az elő-
adás megszületésében. A folytatásban 
a Buzás János Általános Iskola diákjai 
adtak elő anyák napi verseket, valamint 
énekkel kísért citerajátékkal fejezték 
be a műsort bizonyítva rátermettségü-

ket és tiszteletüket 
az idősek iránt. 
Bátran kijelenthet-
jük, hogy a mű-
sorszámok szinte 
minden jelenlévőt 
kivétel nélkül mé-
lyen meghatottak és 
a közönség el volt 
ragadtatva a gye-
rekek tehetségétől, 
valamint a kiválóan 
előadott versektől 
és a citerázástól. 

A műsor végén 

Tormási Zoltán alpolgármester kü-
lön köszöntötte a jelenlévőket, vala-
mint rendkívül érzékletesen beszélt az 
anyák, és a nagymamák fontosságáról 
mind régen, mind manapság a csalá-
dokban. Kiemelte, hogy velük létezhet 
csak hagyományos értelemben vett, 
tradicionális család és családi össze-
tartozás. Külön kiemelte a nagymamák 
jelentőségét a mindennapokban. A mű-
sor zárásaként az iskolások minden 
egyes jelenlévő nagymamát, nyugdí-
jast külön-külön virággal köszöntöttek, 
akik meghatódva és örömmel vették 
át virágokat. Terike néni, a nyugdíjas 
klub vezetője megköszönte a gyönyörű 
előadást a jelenlévők nevében Tormási 
Zoltánnak, Zayzon Jenőnének, Almás 
Barbarának, aki a műsort létrehozta. De 
legfőképpen a gyerekeknek köszönte 
meg a felejthetetlen anyák napi hangu-
latot. Egyúttal mindenkit meginvitált a 
klubhelyiségbe egy kisebb uzsonnára. 
A gyerekek nagy örömmel fogadták el 
a meghívást, mert számtalan sütemény, 
rengeteg finomság várta őket. 

Jokhel Árpád
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Második helyen végzett a felnőtt labdarúgó csapat
Befejeződött a megyei II. osztályú 

labdarúgó bajnokság. A nyárlőrinci csa-
pat Bende József irányításával az elő-
kelő második helyen végzett. Az eddig 
még nem közölt mérkőzésekről a mester 
mondta el véleményét.

A dunavecsei vendéglátónk alaposan 
megszervezte védekezését, nehezen ta-
láltuk meg a saját ritmusunkat, mert jól 
zárták le a területeket. Kicsit nyögve nye-
lősre sikerült az a mérkőzésünk, főleg az 
első félidőben. A második játékrészben 
megtaláltuk a fonalat és ez gólokban is 
megmutatkozott a 4-0-as végeredmény 
magabiztosnak tűnt, de nem volt az. Nem 
játszottunk jól. Ifjúsági mérkőzés: 0-2. 

A téli felkészülésen azt mondtam a 
csapatnak, hogy a tavaszi mérkőzések 
alapján próbáljunk az első helyre kerülni. 
Ebbe nem kalkuláltam bele, hogy a Vá-
rosföld leigazolt egy olyan játékost, Kiss 
Lászlót, aki ontja a gólokat. Az ő játéka 
meghatározó volt az ellenünk való mér-
kőzésen is. Talán az év mérkőzése volt 
az a találkozó. Nagyon felkészültünk 
Városföldből, de úgy érzem, hogy abban 
én is hibás voltam, hogy letámadtuk el-
lenfelünket. Egy jó védekezéssel ki tud-
tuk volna kapcsolni Kisst, de egy az egy 
ellen játékban megvert bennünket. Az 
első góljánál több játékosunk is nagyot 
hibázott. A második gólt szabadrúgásból 
lőtte,a harmadikat pedig kontrából. Az 
első félidőben még kiegyenlített játék 
volt, a másodikban úgy érzem, hogy mi 
domináltunk. Óriási energiát mozgósí-
tottunk az egyenlítéshez és a győzelem 
megszerzéséhez, de egyik sem sikerült. 
Hiába támadtunk egy kontratámadásból 
újabb gólt értek el. Sajnos jobb csapat el-
len a belső védekezésünk kicsit lassú. A 
sors igazságtalan volt, mert azt a mérkő-
zést minimum döntetlenre kellett volna 
hoznunk. Nyárlőrinc-Városföld 1-3 (1-
2). Ifjúsági mérkőzés: 0-3.

Következett a bugaci mérkőzés. Ne-
künk nem igazán megy a játék gyengébb 
csapatok ellen, mert nincs gólvágónk, 
nincs olyan játékosunk, aki zárt véde-
kezésű csapat ellen labdát tudna tartani, 
vagy egyénileg megoldható szituációt 
össze tudna hozni. Nehezen tudtuk fel-
törni a házigazdák védekezését. Ez a 
mérkőzés volt az, amikor átlagon alu-
li teljesítményt nyújtott a csapat. Ettől 
függetlenül hoztuk a kötelezőt. Bugac-
Nyárlőrinc 1-3 (0-0). Ifjúsági mérkőzés: 
1-9.

Ezt követően Tiszaalpár csapatát fo-
gadtuk. A három pont megszerzése mind 
a két csapatnak fontos lett volna. Nagyon 
jó mérkőzést vívtunk egymással, mind a 
két félidőben mi voltunk a jobbak, mert 
az akaratunkat rá tudtuk erőltetni el-
lenfelünkre. Az első félidőben ez még 
gólokban nem mutatkozott meg, de a 
második félidőben öt perc alatt két gólt 
is rúgtunk, amivel el tudtuk dönteni a ta-
lálkozó sorsát. Ezt követően már látszott, 
hogy az alpáriakban nincs több energia, 
és egy sima mérkőzés kerekedett ki a ta-
lálkozóból. Sportszerű csapat ellen egy 
jó mérkőzésen nyertünk. A sors iróniája, 
hogy a találkozó előtt még a második 
helyen voltak, de végül a dobogóról is 
lecsúsztak. Ez a győzelem azt is jelentet-
te, hogy megszereztük a második helyet. 
Nyárlőrinc-Tiszaalpár 3-0 (0-0). Ifjúsági 
mérkőzés: 2-1.

A bajnokság utolsó mérkőzését 
Jakabszállás ellen vívtuk, ahol teljesen 
felszabadult játékot mutattunk, pedig 
két meghatározó emberünk Bera Andris 
és Madari Zsolt hiányzott. A kiegészítő 
játékosok azonban jól szerepeltek, öröm 
focit játszottunk. A harmadik gólunk 
után már eldőlt a mérkőzés. Fogalmaz-
hatok úgy is, hogy nem volt egy súlycso-
portban a két csapat. Ezen a mérkőzésen 
is volt motiváció, annak ellenére, hogy 
már a második hely biztos volt. Ezúttal 
az ötven pont megszerzését tűztük ki 
célul, és ezt sikerült is megvalósítani. 
Jakabszállás-Nyárlőrinc 0-6 (0-3). Ifjú-
sági mérkőzés: 3-3.

A tavaszi teljesítményünk sokkal 
jobb volt, mint az őszi. Sokat jelentett 
az, hogy sérülés mentesen tudtunk szin-
te végig játszani. Eddig három ciklusban 
voltam a csapat edzője, mind a három-
szor érmet szereztünk, két ezüstöt és egy 
bronzot. Ez nem az én érdemem, hanem 
a csapaté. Azt is ki kell emelni, hogy 
nyárlőrinci játékosok alkotják a csapatot. 
A Bera testvérek és Böde ugyan Kecske-
métről járnak ki, de ifjúsági korukban itt 
kezdték a focit. Varga Ottó is túlnyomó 
részt itt védett. A Pádár testvérek óta fi-
gyelemmel kísérem a nyárlőrinci csa-
pat sorsát.  Olyan tehetségek voltak és 
vannak, hogy csak néhányat említsek, 
mint Forgó Zoli, Torbán Csaba, Mol-
nár Misi, Csernák Janó, László Csaba. 
Utánuk jött az újabb generáció: Madari 
Zsolt, Bali Gabi, Hajagos Miklós, Farkas 
Márk, ők a ma játékosai. A fiatalabbak 

között is vannak tehetségesek: Horváth 
Csaba, Rimóczi Karcsi, Faragó Sanyi 
a jövő emberei. Kopogtat már az ifinél 
ifjú Bálint Tibi, aki 14 éves kora ellené-
re nagyon ügyes. Folyamatában mindig 
meg vannak a tehetségek, amiből lehet 
táplálkozni Nyárlőrincnek. Szeretném 
megköszönni Pénzváltó Istvánnak azt 
a munkát, amit évek óta az utánpótlás 
nevelésben végez, és persze Faragó Mi-
hálynak is. Az ő munkájuk garancia arra, 
hogy Nyárlőrincen a csapatépítési folya-
mat megmaradjon. 

Annyit még elmondanék, hogy a tak-
tikai fegyelem és a motivált játék vezetett 
oda, hogy a második helyen végeztünk. 
A pénteki edzés után mindig volt egy kis 
összetartás, amivel motiválttá tudtuk ten-
ni önmagunkat a következő mérkőzésre. 
A srácok azt játszották, amit kértem tő-
lük. Mindenki jól érezte magát azon a 
poszton, ahol játszott. Egész tavasszal 
úgy éreztük, hogy jó irányba haladunk, 
és ahogyan mondtam az utolsó hazai 
mérkőzésünkön nem jók, hanem k…a 
jók voltunk. ( Bende József ígéretéhez 
híven, a második hely megszerzése után 
az öltözőben lévő asztal tetején reppelt.) 
Célba ért a nyárlőrinci foci csapat szeke-
re, mert amatőrként a második helyen vé-
geztünk. Hogyan tovább? Nyolcvan szá-
zalékban azt mondtam, hogy nem akarok 
tovább felnőtt csapatnál dolgozni. A húsz 
százalék még kérdőjel. Az évzárón még 
több minden eldőlhet, de ez az alapállá-
som – mondta Bende József.
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A kerékpáros túra utolsó állomása Nyárlőrinc

Nagy fába vágták a fejszéjüket a kecs-
keméti református gimnázium diákjai és 
tanárai. Az iskola 450 éves fennállásának 

alkalmából 450 kilométert tekertek két 
keréken. 

Útjuk során azokat az iskolákat keres-

ték fel, ahonnan régi diákjaik kerültek 
ki. Utolsó állomásuk a nyárlőrinci Buzás 
János Általános Iskola volt. Nagy meleg-
ben érkeztek meg az intézménybe, ahol 
Pénzváltó István igazgató és Domokos 
Erika helyettes várta őket. Pogácsával és 
üdítővel kínálták a fáradt utazókat. A refis 
diákok ajándékot is hoztak, iskolájuk jel-
képét, egy pálmát nyújtottak át. 

A túrások között volt Tóth Dániel, aki-
nek a szülei ( S.Tóth Jenő – Vincze Irén) 
jártak ide a nyárlőrinci iskola még régi 
falai közé. Akadt még egy érdekesség is, 
a kerékpárosok vezetője Szabados László 
volt, akinek édesapja, Szabados Pál az 
egykori Olympos-Top Kft. vezetőjeként 
dolgozott Nyárlőrincen. Így természetes 
volt, hogy a fia itt vállalt nyári munkát, 
így nagyon sokat tudott mesélni a csa-
patnak kis falunkról. A rövid pihenő után 
fáradtan, de töretlenül indultak útjuk vég-
állomása felé Kecskemétre a Református 
Gimnáziumhoz. Nem hiába tartja a mon-
dás: „Teher alatt nő a pálma.”

Második és harmadik hely a Buzánszky Kupán
Buzánszky Kupa néven kispályás 

labdarúgó tornát rendeztek kis iskolák 
alsó és felső tagozatos tanulói részére a 
Lakitelek Népfőiskola. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan, mos is 
kemény küzdelmekben dőlt ez az, hogy 
mely csapatok a legjobbak. A testnevelő 
tanárok jó munkát végeztek, mert mind 
a két korosztályban nagy csatát vívtak 
egymással a diákok. Mivel a csapatok 
körmérkőzést vívtak egymással, így egy 
nap alatt nem lehetett lebonyolítani a 
rendezvényt, csak kettő alatt. A tanulók 
természetesen komolyan vették a játé-
kot, mindenki győzni akart. Persze vol-
tak olyanok, akik felkészültebbek voltak, 
nagyobb tudással rendelkeztek, de min-
denki hajtott és küzdött, hogy minél jobb 
eredményt érjen el. Volt olyan, hogy az 
egymás elleni eredmény alapján lehetett 
csak eldönteni a helyezés sorsát.

Eredmények, alsó tagozatosok: 
Bugac-Nyárlőrinc 2-0, Jakabszállás- 
Szentkirály 7-1, Lakitelek-Jászszentlászló 
0-9, Nyárlőrinc- Szentkirály 2-0, Bugac 
–Jászszentlászló 1-0, Jakabszállás-
Lakitelek 9-0, Nyárlőrinc- Jászszentlászló 
1-0, Lakitelek-Bugac 0-6, Jakabszállás-
Nyárlőrinc 3-0, Szentkirály-Bugac 
4-0, Jakabszállás-Jászszentlászló 1-
0, Jászszentlászló-Szentkirály 2-1, 

Jakabszállás-Bugac 1-0, Nyárlőrinc-
Lakitelek 10-0, Szentkirály-Lakitelek 8-
0. 

Felső tagozatosok: Szentkirály-
Lakitelek 6-0, Jakabszállás-
Jászszentlászló 2-0, Bugac-Szentkirály1-
7, Jakabszállás-Lakitelek 1-0, Nyárlőrinc-
Bugac 4-1, Jászszentlászló-Lakitelek 6-1, 
Jakabszállás-Bugac 1-0, Jászszentlászló-
Nyárlőrinc 1-3, Szentkirály-
Jászszentlászló 2-0, Jakabszállás-
Nyárlőrinc 0-1, Bugac-Lakitelek 1-4, 
Jakabszállás-Szentkirály 0-2, Nyárlőrinc-
Lakitelek 1-3, Bugac-Jászszentlászló 0-5, 
Nyárlőrinc-Szentkirály 1-5.

Ennek alapján a helyezések sorrend-
je, alsó tagozatosok: 1. Jakabszállás, 2. 
Bugac, 3. Nyárlőrinc, 4. Jászszentlászló, 
5. Szentkirály, 6. Lakitelek. A legjobb 
játékos: Vakulya Viktor (Bugac), a legjobb 
kapus: Szekeres Márk (Jászszentlászló), a 
gólkirály: Átrde István (Jakabszállás).

Felső tagozatosok:1. Szentkirály, 
2. Nyárlőrinc, 3. Jakabszállás, 4. 
Jászszentlászló, 5. Lakitelek, 6. Bugac. 
A legjobb játékos: Farkas Norbert 
(Szentkirály), a legjobb kapus: Kálmán 
Dániel (Jakabszállás), a gólkirály: 
Steklács János (Szentkirály).
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A tavaszi időszak motoros történései
Az idei motoros szezon is misével és 

motorszenteléssel indult, csak úgy, mint 
korábban. Ágoston atya ápr. 27-én áldotta 
meg a járműveket és utasait. A szentmisén 
megszívlelendő tanácsokkal látott el min-
ket. Arra hívta fel a figyelmünket, hogy az 
életünket is olyan megfontoltan, figyelme-
sen, célratörően irányítsuk, mint a masiná-
inkat. Ne hagyjuk, hogy csak úgy történ-
jenek velünk a dolgok. Mi tartsuk kézben 
és mi kormányozzuk a sorsunkat. Ehhez 
elengedhetetlen feltétel az is, hogy időn-
ként lelkünket is feltankoljuk, akárcsak a 
motorokat. Azok sem tudnak üzem-
anyag nélkül működni, akárcsak mi. 
Szükségünk van arra, hogy közös élmé-
nyeket gyűjtsünk, szerezzünk, akár 
családi, akár baráti összejövetelekkel. 
Jóízűeket beszélgessünk, elmondjuk 
egymásnak a velünk a történteket, 
együtt örüljünk a jó dolgoknak és együtt 
próbáljuk megoldani a felmerülő gon-
dokat. Hatalmas ereje van a közösségbe 
tartozásnak. Mi motorosok rendszere-
sen észben tartjuk ezt, és mindig teszünk 
is érte a különböző programok szerve-
zésével. Ágoston atya a templom előtt 
felsorakoztatott vasparipákat szenteltvízzel 
áldotta meg.

Indulhatott az első túra. Ilyenkor 
Soltvadkert a célállomás egy finom 
fagyira. Következő tervünk a május elsejei 
kiruccanás volt, amikor is Őrbottyánba tar-
tottunk. Nekem most azért is volt különleges 
ez a kirándulás, mert mindkét lányom jött 
velünk Pestig, így nekem most Balogh Illés 
autójában jutott hely odafelé. Ennek viszont 
az lett a nagy előnye, hogy jó kis fotókat 
tudtam „gyártani” menetközben is, 
amire ugye motoron ülve esélyem sincs.  
Őrbottyánban Gombos Miklós harangön-
tő műhelyét járhattuk be és csodálhattuk 
meg, hogyan készül egy-egy széphangzású 
harang. A tulajdonos minden apró részletbe 
beavatott minket, lépésről lépésre mutatta 
meg a fázisokat, hogy mennyi minden ten-
nivaló van, míg elkészül egy-egy gyönyörű 
alkotás. Kíváncsisággal, vegyes csodálat-
tal hallgattuk. Onnan Pestre igyekeztünk, 
mert mindenki nagyon megéhezett már 
ekkorra. Oláh Csaba a belvárosban foglalt 
nekünk ebédelő helyet. A majálisi csúcs-
forgalomban időnként szétszakadt a csapat, 
be kellett egymást várni, nehogy valaki 
elvesszen. De sikeresen legyőztük ezt az 
akadályt is. Ebéd után átgurultunk Budára, 
hogy megnézhessük a gellérthegyi szikla-
templomot. A Gellért-hegy falában talál-
ható egy bámulatos alkotás, a pálos rend 
szentélye a Szent Gellért Sziklatemplom. 
A Szent Gellért tér és a csodálatos Gellért 

Gyógyfürdő mellett, a hegyben kialakított 
templom és a hozzá tartozó neoromán 
kolostor 1934 óta szolgálja a pálos rendet. 
A Szent Gellért-hegyet már a honfoglalástól 
kezdve Pesti-, vagy később Pest-hegynek 
nevezték, a rajta található ősi barlang miatt. 
A szláv eredetű pest szó ugyanis kemencét, 
barlangot, üreget jelent. Ez a barlang a mai 
Sziklatemplom külső barlangja, az a tér, 
ahol a Fogadóközpont létesült. 1926-ban, a 
templom fölszentelésekor, a külső barlang-
ban volt a főoltár, a hívek padsorait pedig 
a barlang előtt, a sziklateraszon, a szabad 
ég alatt helyezték el. Innen kapta a nevét: 
Sziklatemplom. Bámulatos dolgokat lát-
tunk itt is. A nevéből eredően barlangszerű 
„építmény”, ahol minden kis helyet kihasz-
nálva alakították ki a főoltárt és miseter-
met, de találhatunk ott imádkozó helyeket, 
mini kápolnát is. Lenyűgöző, különleges 
és csodálatos hely. Mikor kigyönyörköd-
tük magunkat belülről, a turistaútvonalon 
kapaszkodtunk fel a Szabadság szoborhoz. 
Erre a gyalogtúrára már csak a bátrabbak 
és kitartóbbak neveztek be. Utólag értettem 
meg, hogy miért. Utána két napig izom-
lázzal küzdöttem, de az élmény megérte. 
Körbe sétáltuk a Citadellát is, közben nem 
győztünk csodálkozni az elébünk tároló 
látványban. Bármerre néztünk, gyönyörű 
panoráma fogadott. A nagyváros a lábunk 
előtt hevert.  Mesés volt a kilátás onnan a 
magasból. Mire visszaértünk a motorok-
hoz, egyikünk se bánta, hogy leülhettünk. 
De azt se bántuk meg, hogy felkapaszkod-
tunk olyan magasra.

Május 11-én Szarvasra indultunk. Az 
eső miatt nagyon megcsappant a létszám, 
sok társunk, nem mert nekivágni az útnak. 
Igaz, mi is második nekifutásra indultunk 
el, mikor már elállt az eső. Mire Tiszaugra 
értünk már kibújt a nap a felhők közül, 
Szarvason meg végig sütött. Odaérve elő-
ször a vízi színpadot jártuk körbe. Közép-
Európa szívében, Békés megye kapujá-
ban új szabadtéri játszóhely született 2011 
júniusában. Szarvason, a festői szépségű 
Holt-Körös partján egy különleges atmosz-
férájú, közel ezer ember befogadására 
alkalmas színházat adtak át. A Szarvasi 
Vízi Színház Magyarországon egyedülál-
ló építészeti megoldásként egy finoman 
stilizált várkastély és egy amfiteátrum 
szelíd ötvözeteként épült fel egy remekbe 
szabott új gyalogos fahíd szomszédságá-
ban. Ez a színpad egyfajta összművészeti 
játszóteret kíván biztosítani a hazai és a 
Kárpát-medencei színjátszásnak. Ezután 
az arborétumhoz gurultunk és körbejár-
tuk a meseszerű Mini Magyarországot. 
A magyar vasúttörténet legendás mozdo-

nyainak, legszebb állomásépületeinek és 
a balatoni vitorlázás ikonikus hajóinak 
kicsinyített másai debütáltak 2014. ápri-
lis 11-én a szarvasi Mini Magyarország 
makett park új makettjei között. Tavasztól 
az ország egyetlen interaktív makett park-
jában mintegy félszáz makett látható. 
Közel 280 méternyi mini vasúti sínen, 
alagutakon, hidakon átkelő mini mozdo-
nyok és a mini Balatonon, illetve a mini 
Dunán ringatózó hajó és vitorlás makettek 
mellett több emblematikus épület, kas-
tély, templom, állomásépület meg is szó-
lal a történelmi Magyarország közepén, 
a Szarvasi Arborétumban található Mini 
Magyarországban. Miután itt kicsodálkoz-
tuk magunkat, egy kiadós sétát tettünk a 
parkban. Itt is volt látnivaló bőven! Aki 
járt már erre, az tudja, hogy miről beszé-
lek, aki még nem látta, feltétlen ajánlom 
figyelmébe! Nézelődés után a kikötőbe 
igyekeztünk, mert egy kis sétahajókázás 
is várt ránk. A Katalin II. rövid várako-
zás után befutott és vitt minket a folyón. 
Először a történelmi Magyarország köze-
pét mutatta meg kapitányunk, majd vissza-
fordulva lehajókáztunk egészen a színpa-
dig és vissza. Mindeközben lehetőség nyílt 
egy kis hajóirányításra is. Akinek kedve 
szottyant hozzá, feltette a matrózsapkát és 
odaülhetett a kormánykerékhez. Többen 
ki is próbáltuk, hogy mozog egy ilyen 
vízi jármű. Nem reagál olyan gyorsan a 
kormánymozdulatokra, mint egy autó. A 
kapitány történetei és a mi adományozása-
ink közben olyan gyorsan telt az idő, hogy 
fel sem tűnt, hogy 50 perc helyett másfél 
órát hajókáztunk. Az ebéddel már vártak 
a Vadászkürt étteremben. Nagyon finom 
májgaluska levest és marhapörköltet kap-
tunk. A vidám, jó hangulatú, sztorizós, 
viccmesélős kajázás után szépen kényel-
mesen hazafelé vettük az irányt. Amúgy 
„öregurasan”.

Következő motoros összejövetelünket 
május 16-án tartottuk a tavaszi szalonna-
sütés ürügyén. Még ott is lógott az eső 
lába, de ugye mi nem vagyunk ijedősek, 
ezért bátran nekiláttunk tüzet rakni. Vagyis 
ez már évek óta Balogh Illés bevállalása 
és feladata. Most se csalatkoztunk benne, 
szép hosszú tüzet gyújtott nekünk, hogy 
mind a 27-en odaférjünk. Ez az este is 
hasonló jó hangulatban, vidáman telt, mint 
az összes többi. Szót fogadunk Ágoston 
atyának, aki arra buzdított a szentmisén, 
hogy minél többet legyünk együtt, hogy 
lelkünket is feltankoljuk üzemanyaggal, 
ne csak a motorokat. Legközelebbi túránk 
Pünkösdkor lesz, a Bakonyba megyünk 
három napra. Kissné Kati
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Anyakönyvi hírek
Akiket nagyon vártunk: Pácsa Nándor (anyja neve: Miklós 
Tímea), Káldi-Hajagos Noémi Lilla (Kasziba Éva).
Akit elveszítettünk: Horváth Ferenc (1932).

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, magánszemé-
lyek, Kft-k, Bt-k, alapítványok részére, teljes 
körű APEH - és TB-ügyintézéssel, képviselet-
tel. Havonta tájékoztatást kap vállalkozása ered-
ményéről, áfájáról, a könyvelést így pontosan 
tudja követni. Igény szerint a könyvelési anya-
gért elmegyek.

AZ IRODA NYITVA TARTÁSA hétfőtől 
szombatig 8 - 18 óráig.

Telefonos egyeztetés alapján csak egy főt foga-
dok a teljes diszkréció érdekében.
Kérem, válasszon engem, ha családias környezetet 
és nem "tömeg-könyvelőirodát" keres.

Vargáné Farkasházi Orsolya 
•  76/343-219, 06/30/266-8536


