
Pótszilveszter jótékonysági bállal

Pótszilveszterként hirdette meg 
a nyárlőrinci általános iskola szülői 
munkaközössége jótékonysági bálját. 
A rendezvényt az iskola tornatermében 
tartották meg.

Mielőtt bárki is betért volna a torna-
terembe, fiatal hölgyek kínálták a mai 
szóhasználat szerint welcame drinkkel. 
Lehetett választani, hogy az erősebbik, 
vagy éppen a gyengébb alkohol tartal-
mú italból kérnek. A férfiak az előző, a 
hölgyek általában az utóbbit kérték. A 
teremben a Partyshow zenekar jóvoltá-

ból már szólt a zene. Mikor már elfog-
lalták helyüket a bálozók Szakácsné 
Marsa Edina köszöntötte a jelenlévő-
ket. A szülői munkaközösség elnöke 
elmondta, hogy nehezen született meg 
a döntés, hogy legyen-e és ha igen, 
akkor mikor legyen az iskolás bál. Mint 
mondta, jó döntést hoztak, hogy bele-
vágtak a szervezésbe. Úgy gondolták, 
hogy lennie kell valamilyen összekötő 
kapocsnak, az emberek között a szürke 
hétköznapokban. A bál egyfajta erőt is 
ad a baráti társaságoknak, családoknak, 

de mindenkinek, hogy a mindennapi 
gondokat kis időre feledni tudják. Az 
előző év iskolai bál bevételéből tudták 
megvalósítani, hogy az intézmény mos-
dóiba kézszárítók kerüljenek. Az idei 
bevételből is az iskolát szeretnék gya-
rapítani, hogy ismét megvalósulhasson 
valami új. Megköszönte mindenkinek 
a segítségét, aki támogatta a rendez-
vényt. Külön köszönetet mondott Balla 
Istvánnak és családjának, akik a vacso-
ra főzését elvállalták.

Folytatás a 3. oldalon.
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Közmeghallgatást tartott az önkormányzat
Az elmúlt év december 22-én közmeg-

hallgatást tartott az önkormányzat. Pénzváltó 
István polgármester tájékoztatta a jelenlévő-
ket az önkormányzat 2014. évi célkitűzései-
nek végrehajtásáról, meghatározó jelentőségű 
eseményekről, valamint a 2015. évre előzete-
sen megfogalmazható célokról.

Amint azt elmondta néhány téma, érdek-
lődésre tarthat számot. Ilyen a szemétszállí-
tás, a közbiztonság vagy a csatornázás. A té-
mákkal kapcsolatosan meghívták Tóth Tibort 
a tiszakécskei rendőrőrs parancsnokát és Mol-
nár Tibort a Városgazdasági Kft. részéről. 

Pénzváltó István polgármester a 2014. év 
eredményeit az előző képviselő-testületnek, 
a hivatal dolgozóinak és Pap Sándor polgár-
mesternek tulajdonította. Az elmúlt évben a 
módosított költségvetés 1 milliárd 25 millió 
forint volt. A bevételi oldalon 556.655 millió, 
míg a kiadási oldalon 507.852 millió forint 
teljesült. A módosított költségvetés és a be-
vétel közötti különbség abból adódik, hogy 
az előirányzatban szerepeltek olyan tételek 
költségei, melyek még nem valósultak meg. 
Ilyen az energetikai és a közvilágítás pályázat 
valamint a kerékpárúttal kapcsolatos pénz-
mozgás. A számokból kitűnik, hogy több volt 
a bevétel, mint a kiadás, az önkormányzatnak 
adóssága nincsen. 

Molnár Tibor a szemétszállításban bekö-
vetkező változásokról adott tájékoztatást. A 
szemétszállítás rendszerén 2015. január 1-től 
jogszabályváltozás miatt kellett változtatni. 
Nem az önkormányzat, hanem a lakosság ne-
gyedévente – márciusi kezdéssel – egyénileg 
fogja kifizetni a szemétszállítási díjat. A díjról 
még nem tudott tájékoztatást adni. A szemét-
szállításban annyi változás lesz még, hogy 
a többlet hulladékot csak és kizárólag VGA 
feliratos zsákban tudják elszállítani. Zsá-
kokat a polgármesteri hivatalban 375 Ft/ db 
áron lehet vásárolni. Változás még a szelektív 
hulladék-gyűjtés bevezetése, melyet szintén 
jogszabály ír elő. Nyárlőrincen minden hónap 
első csütörtökén lesz szelektív hulladékszállí-
tás, melyhez a lakosság a sárga zsákokat már 
meg is kapta. Az elmúlt évekhez hasonlóan 
minden évben lesz lomtalanítás, aminek kü-
lön díja nem lesz, a befizetett összeg ezt már 
tartalmazza. A lakosság 80 literes kukákat ka-
pott, ha valakinek ettől eltérő nagyságúra van 
szüksége, azt jeleznie kell. Amennyiben vala-
ki módosítani szeretné a kuka méretét, névre 
szóló számlával kell igazolni, hogy másik mé-
retű kukával rendelkezik. Előírás az, hogy a 
kukán szerepelni kell a tulajdonos nevének és 
a házszámának, ami a tulajdonos és a szállító 
cég érdeke is. A kft. 2015. első negyedévében 
tervezi a kukák ellenőrzését, és amennyiben 

eltérés tapasztalható egyeztet a tulajdonossal. 
A 70 év feletti, egyedül élő személyeknek, 
akik 60 literes kukákkal rendelkeznek, nem 
kell szemétszállítási díjat fizetni, azt az ön-
kormányzat átvállalja. A külterületi gyűjtőszi-
getek továbbra is megmaradnak. Kérdésként 
merült fel, hogy a zsákok ára drága. Ezzel 
kapcsolatban Molnár Tibor elmondta, hogy 
kétféle zsák létezik, az egyik mely a többlet-
hulladék gyűjtésére szolgál, ez kerül 370 fo-
rintba. A másik zsák, melyet a lakosság már 
meg is kapott ingyenes, ebbe kell gyűjteni a 
szelektív hulladékot. Ennek a zsáknak az ára 
már benne van a szemétszállítási díjban. A 
szelektív hulladéknál a fémet és a műanyagot 
egy zsákba kell tenni. 

 Kérdések: Varga József több kérdést is 
feltett. A fogorvosi rendelővel kapcsolatosan 
azt kérdezte, van-e rá esély, hogy a doktor úr 
itt rendeljen a községben? Soknak tartotta az 5 
millió forintot a parkgondozásra, mit takar ez 
az összeg? A MÁV épülettel kapcsolatban mit 
tervez az önkormányzat? Problémát jelent, 
hogy a ravatalozó egyik esőcsatornája nagyon 
rossz állapotban van, az összes víz a sírokhoz 
folyik. Ha van rá lehetőség üdvözlő-táblákat 
helyezzenek ki a községbe érkezőknek. 

A kérdésekre a feltevés sorrendjében vá-
laszolt Pénzváltó István polgármester. A fog-
orvos némi türelmet kért, míg sikerül mindent 
elintéznie úgy a nyárlőrinci praxissal kapcso-
latban, mint Lakiteleken, ahol a fia fogja át-
venni a rendelést. A mostani szerződés azért 
jött létre, hogy az OEP finanszírozást el tudja 
intézni. Hosszú távú megoldásban gondolkoz-
nak. A rendelőt rendbe kell hozni az önkor-
mányzatnak, és miután dr. Macsári Máriával 
a rendelő közös tulajdon, vele is tárgyalásokat 
kell folytatni. A parkgondozással kapcsolat-
ban azt mondta, hogy az összegben benne van 
az önkormányzati foglalkoztatott bére, tartal-
mazza az eszközök karbantartását, az üzem-
anyagot, a locsolást és eszköz beszerzését. 

A vasútállomással kapcsolatban Pénz-
váltó István szeretne a lakosságtól ötleteket 
kérni. A MÁV-val már felvette a kapcsolatot, 
de konkrét funkciót kell megjelölni, hogy mit 
szeretnének vele kezdeni. Mindenképpen ta-
lálni kell rá valamilyen megoldást, ha más 
nem lesz, akkor le kellene bontani és a helyére 
az önkormányzat egy kisebb várót építene. A 
ravatalozóval kapcsolatos észrevételt jogos-
nak tartotta. Megkeresik a vállalkozót, hogy 
garanciába javítsa ki a hibákat. Az üdvözlő-
táblának a kerékpárút elkészültével lesz létjo-
gosultsága. 

Tóth Tibor őrsparancsnok elmondta, hogy 
évek óta probléma, hogy a körzeti megbízott 
nem lakik a községben. A tervek között sze-

repel, hogy a körzeti megbízott Nyárlőrincen 
lakjon. Két helyi fiatal is van, akik most fog-
ják befejezni az iskolát, esetleg közülük vál-
lalhatna valamelyik itt szolgálatot. Úgy vélte, 
hogy a vagyoni bűncselekmények tekinteté-
ben nagyobb problémák nincsenek, köszön-
hető ez a polgárőrségnek is. 2013-ban 21-25 
bűncselekmény volt a községben, 2014-ben 
is hasonló szinten volt. Kiemelt, súlyos bűn-
cselekmény a községben nem fordult elő. 

Pénzváltó István polgármester a köz-
lekedésbiztonsággal kapcsolatban arról 
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Közle-
kedésfelügyelet a közelmúltban kétszer is 
Nyárlőrincen járt. Az egyik esetben a 44-es 
úton történt halálos baleset miatt, hogyan 
lehetne biztonságosan átkelni annak, aki a 
44-es túloldalán száll le a buszról. A másik, a 
Sugár utcai buszmegálló másik helyre törté-
nő áttétele miatt. A központi buszmegállónál 
lévő buszöböl kialakítása is tervbe van véve. 
Több bejelentés is érkezett, hogy a Dózsa 
György és Sugár utca kereszteződésébe stop 
tábla kerüljön, ezzel kapcsolatosan is igye-
keznek intézkedni.

Zubor András arról beszélt, hogy a pos-
tánál rettenetesen nagy a gödör, mindig áll a 
víz, a sár, ugyan ez mondható el a Ficánka 
presszó előtti részről is. A presszó után az út 
szélén sok a gyümölcsfa, a termés lehullik a 
járdára, beletapossák, nem lehet eljárni, csú-
szik a járda, ami balesetet is okozhat. A másik 
kérdése az volt, hogy lehetne-e árkokat ásni, 
hogy a víz lefolyjon a járdáról? 

Pénzváltó István polgármester szerint a 
fa termését a tulajdonosnak kell eltakarítani 
a járdáról, vagy ha olyan balesetveszélyes 
ki kell vágni a fát. A Közútkezelővel már 
egyeztettek az árkok tekintetében. Igyekez-
nek a problémát megoldani. Sajnos az utak-
ra nem lesz pályázati lehetőség, saját erőből 
kell majd megoldani, mely nem kis összegbe 
kerül. A legközelebbi utca a Rákóczi utca 
lesz, melyet szeretnénk rendbe hozni. A ter-
vek között szerepel Skoperda András telkén 
lévő törmelék bezúzása, a kért árajánlat 4.1 
millió forint. Meg fogják nézni, hogy meny-
nyi a hasznosítható mennyiség lesz belőle, és 
megéri-e bezúzatni, mert útjavításra jó lenne. 
Ezzel kapcsolatosan türelmet kért. 

Tormási Sándor azt kifogásolta, hogy 
az Iskola utca folytatásában lévő út egészen 
a kishídig szinte járhatatlan. Valamit tenni 
kellene, hogy az út jobb állapotba kerüljön. 
A polgármester válasza az volt, hogy az út a 
Közútkezelőé, nem jól sikerült a javítása. A 
kátyúzás már nem elég, egy teljes felújításra 
lenne szükség, de túl nagy biztatást nem kap-
tak ezzel kapcsolatban.
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Pótszilveszter jótékonysági bállal
Folytatás az első oldalról.

Az iskola részéről Rimócziné Forgó 
Ildikó köszöntötte a bálozókat. Amint 
az elmondta, régi hagyománya van az 
iskolás báloknak. Hosszú időn keresztül 
sikerült életben tartani és népszerűvé 
tenni. Akik támogatták a rendezvényt, 
azok a közvetlen környezetüket sze-
retnék segíteni, jobbá tenni. Azok a 
szülők, akik összefogtak – hogy a bál a 
nehézségek ellenére is létrejöjjön – saját 
gyermekeik ügyéért, az iskoláért tettek 
le valamit az asztalra. Örömét fejez-
te ki, hogy a bálozók szívügyüknek 
tekintik a gyermekek második otthoná-
nak fejlesztését, szépítését. Köszönetét 
fejezte ki ő is minden jótevőnek, aki 
bármilyen formában is segített és hitt 
abban, hogy érdemes a bált ebben az 
évben is megrendezni.

Ezt követően a hetedik és nyolcadik 
osztályos diákok segédkeztek abban, 
hogy a marhapörkölt vacsora az asztalra 
kerüljön. A Partyshow zenekar gondos-
kodott arról, hogy a finom ételt le lehes-
sen mozogni. Zenéjükre egyre többen 
kezdtek el táncolni. Sok szám esetében 
a zenekarral együtt énekelték a nótákat. 
Az est vendége volt a Joel Nino páros, 
akik latin-amerikai táncokat mutattak 
be, a jelenlévők nagy örömére. Arra is 
vállalakoztak, hogy a nézők egy részé-
vel megtanítják a mozdulatokat. Bár 
néhányan csak nehezen vállalkoztak 
arra, hogy a nyilvánosság előtt szere-
peljenek, de senki sem bánta meg, hogy 
új lépéseket, mozdulatokat tanult meg. 
Az esten sok tombolatárgy talált gazdá-
ra, a zene pedig hajnalig szólt.

A rendezvény támogatóinak névsora
Zayzon Jenőné, Pénzváltó István, Vargáné 

Farkasházi Orsolya, Varga Imre, Baranyi 
Pékség, Lord Presszó, Hírős Kft., Magyar 
Posta Zrt., Univer Coop Zrt, Lakiteleki 
Takarékszövetkezet Nyárlőrinci Kirendeltsége, 
Vörös Ferenc, Éléskamra, Piccadily Üzlet, 
Miss „A” Virágbolt, Ficánka Presszó, Kehely 
Gyógyszertár, Faluker Bt., Harkály Üzletház, 
Szikrai Borászati Kft., Maspex- Olympos Kft., 
Németh György, 100 Ft-os Bolt, Nyúlné Banó 
Ildikó, Rimócziné Forgó Ildikó, Domokos 
Erika, Kerekesné Kőrös Szilvia, Czégány 
Károlyné, Almási Barbara, Hári Ferencné, 
Nyúlné Hajagos Erzsébet, Forgács Dezső, 
Szekeres Helga, Sváb Kovács Marcell, Gödény 
Zoltán, Gödényné Géró Erzsébet  Banó 
Ferencné, Marsa Zoltánné, Nyúlné Papp 
Ágnes, Tóth Bence, Vas Ildikó, Bognárné Vas 
Éva, Nagy Szabolcs, Csajáginé Nyúl Magdolna 
és családja, Molnár Tamás, Kulman Krisztina, 
Csille Zoltánné, Szénási Edina, Túriné Tormási 
Klára, Faragó Árpádné, Tasi Csaba, Magyari 
Balázsné, Magyari Balázs, Kovács Viviána, 
Hódi Mónika, Kovács Jánosné, Faragó 

Mihály, Polyákné Bimbó Dóra, Kissné Mihály 
Irén, Fődi Henrietta, Szeles-Németh Ildikó, 
Kuruczlakiné Karádi Katalin, Golovicsné Oláh 
Ágota, Golovics Gyula, Váczi Terézia, Bőszén 
Tiborné, Szabóné Kiss Ildikó, Mezősi Andrea, 
Vargáné Csikós Angéla, Palatinusné Dudás 
Mónika, Kaszaláné Pádár Ilona,  Kulman 
Istvánné Tormási Ildikó, Tormási Zoltán és 
felesége, Behány Zsoltné, Csernák Nóra, 
Medveczki Jenőné, Dányi-Papp Zsuzsanna, 
Szabóné Szekeres Zsuzsanna, Szabó János, 
Turzáné Bajnai Ibolya, Kövecses Jánosné, 
Sutusné Hamar Erika, Sutus Pál, Váradiné 
Varga Veronika, Sánta Angéla, Gyenes Sándor 
Józsefné, Baksa Tamás, Rimóczi Károlyné, 
Györgyné Mózes Tünde, Mák Mónika, Halasiné 
Nyúl Annamária, Faragóné Balogh Mónika, 
Kiss Nóra, Forgó Lászlóné, Turza Jánosné, 
Kulcsár Imre, Zoboki Istvánné, Gulyás Tímea, 
Kiss Csilla, Gálfi Józsefné, Kiss Tamás, Bibók 
Orsolya, Deák Ferenc, Fekete Istvánné, 
Mészárosné Németh Anita, Bobrovszki 
Anita, Túri Istvánné, Bálint Ferencné, Varga 
Józsefné, Molnár Tibor, Márfi Anita, Varjasi 
Darinka, Jokhel Tiborné, Seres Csenge Virág, 
Pádár Alexandra, Boldizsár Tímea, Takácsné 
Bakó Tünde, Kovácsné Kővágó Ágnes, 
Szabóné Illés Csilla, Trepák Ilona, Halasi 
Bernadett, Horváthné Ackerl Ildikó, Horváth 
Tibor, Lengyel Csilla, Turi Péter, Nyúlné Páll 
Erika, Zubor Sándorné, Zubor Sándor, Gálné 
Kaszala Krisztina, Dr. Szitás Tibor, Forgó 
Jánosné, Szabó Róbertné, Molnárné Kovács 
Bernadett, Kunságiné Szekeres Tünde, Bíró 
Nikolett, Polyák Balázsné, Forgó Lászlóné, 
Kerekes István, Balla István és családja, 
Szakács Kálmán és családja, Polgármesteri 
Hivatal közmunkásai, valamint a felszolgálók: 
Szakács Evelin, Zubor Fanni, Takács Dorka, 
Nyúl Bianka, Nyúl János Dániel, Lovász 
Adrienn, Kele Julianna, Polyák Vivienn, 
Szemes Szintia,  Ladányi Tamás, Gödény 
Zoltán, Pácsa Zoltán, Golovics Lilla, Farkas 
Dorina, Kiss Dorina,  Kormos Zsolt, Mészáros 
Mónika, Németh Géza, Bán Bence.
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Teltházas falukarácsonyon
Ezúttal is megtelt az általános iskola 

tornaterme a falukarácsony alkalmával. 
A bejáratnál meleg teával, forralt borral, 
mákos és diós bejglivel, valamint mézes-
kaláccsal fogadták az érkezőket. 

Három gyertya már égett az adven-
ti koszorún, a negyediket Ágoston atya 
gyújtotta meg, aki a karácsonyról, Jézus 
születéséről beszélt. Ezt követően Pénz-
váltó István állt a mikrofon elé, aki polgár-
mesterként első alkalommal köszöntötte 
a jelenlévőket. A lélekjóság legnagyobb 
ünnepének nevezte a karácsonyt. Sport-
hasonlatként mondta, nem biztos, hogy az 
lesz a legjobb, aki a legdrágább szerelés-
ben indult, hanem leginkább az, aki egész 
évben rendszeresen edzett. Reményét fe-
jezte ki, hogy sok olyan ember van, aki 
egész évben rendszeresen edzett, és nem 
az számít, hogy mekkora ajándékot tett a 
fa alá, hanem a szeretet, amit egész évben 
árasztott. Pénzváltó István oklevéllel és 
ajándékkal ismerte el azoknak a munká-
ját, akik egész évben sokat tettek a tele-
pülésért. Ők a következők: Ágoston Atya, 
Bánföldi Ferenc, Cs. Szabó Péterné, Csík 
Kálmán, Forgács Dezső, Golovics Attila, 
Gyenes Katalin, ifj. Túri Tibor, id. Varga 
Imre, ifj. Varga Imre, Kiss Zoltán, Kőrös 
Lajos, Németh Pál, Nyúlné Hajagos Esz-
ter, Sípos Imre, Szabó István, Szabó Jó-
zsef, Szomjú Csaba, Szőke János, Vargáné 
Farkasházi Orsolya, Zöldi Kovács József.

A műsorban először az óvodásokat 
láthatták a jelenlévők, akik karácsonyi 
játékfűzért mutattak be. Felkészítőjük 
Romhányi Olga óvónő volt. Őket követ-
te Szekeres Ágnes tánccsoportja, akik Ez 
az otthonunk című koreográfiával léptek 
a színpadra. A Brill-Art Stúdió legifjabb 
táncosai keringőt táncoltak, majd Szőke 
János és Hollósi Barbara A sors kore-

ográfiát mutatta be. A falukarácsony ki-
emelkedő színfoltja minden évben, hogy 
nem csak köszöntik, de ajándékot is ad-
nak át azoknak a helyi lakosoknak, akik 
betöltötték a 85 évüket. Ezúttal is Forgó 
Istvánné a szociális bizottság elnöke állt a 
mikrofon elé, hogy elmondja gondolatait. 
Egészségi állapotuk miatt nem mindenki 
tudott elmenni, de nekik otthonaikban ad-
ták át az ajándékokat. Szívet melengető 
volt az a szeretet, amivel fogadták őket. 
Minden szónál többet ért könnytől csil-
logó szemük, remegő kezük, mellel az 
ajándékot átadók kezét fogták, hálájuk 
jeléül. A névsor mindig változik, mert 
vannak olyanok, akik fentről tekintenek 
le, és vannak új nevek, és szép számmal 
olyanok is, akiknek a neve évről-évre el-
hangzik. Ebben az évben harminchárom 
85 évet betöltött nyárlőrinci polgár kapott 
az önkormányzat jóvoltából ajándékot. 
A névsor a következő: Baksa Lászlóné, 

Biblák Györgyné, Csernák Jánosné, 
Drozdik Istvánné, Farkas Béláné, Forgó 
Mihály, Farkas Lőrinc, Forgó Jánosné, 
Forgó József, Földi Gáborné, Hajagos 
Antalné, Hajagos Raffael Szaniszló, He-
gedűs István, Horváth Mária, Kecskés 
István, Kerekes Lászlóné, Kiss István, 
Kovács Istvánné, Kovács Károlyné, Ko-
vács Lászlóné, Novák Gáspárné, Ökrös 
Józsefné, Piroska Andrásné, Rimóczi 
Istvánné, Rimózi Lászlóné, Szabó Péter, 
Szappanos Istvánné, Száraz József, Szeke-
res Istvánné, Szeleczki Lászlóné, Szomjú 
Ferencné, Túri Balázsné, Weinhart And-
rás.

Pénzváltó István polgármester vi-
rággal köszönte meg a műsor szervezé-
sében és megvalósításában közreműkö-
dők: Romhányi Olga, Szappanos Ágnes, 
Rimócziné Forgó Ildikó, és a főszervező 
házigazda, Bánföldiné Szomjú Gabriella 
munkáját.
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Díj a közéleti tevékenységért
Minden évben, a falukarácsony alak-

almával adják át a Nyárlőrincért kitünte-
tő díjat annak, aki önzetlen munkájával 
segítette a település fejlődését. 2014-ben 
a díjat Kovács Anna érdemelte ki, aki 
tizenkét éven keresztül volt a képviselő-
testület, majd azt követően pedig szintén 
tizenkét évig a pénzügyi bizottság tagja, 
így huszonnégy évet munkálkodott a kö-
zért. A képviselő-testület által odaítélt 
díjat a község fejlődését elősegítő, több 
évtizeden keresztül, a lakosság érdekében 
végzett kimagasló társadalmi és közéleti 
tevékenységért vehette át Pénzváltó Ist-
ván polgármestertől.

Ezúttal nem csak a megszokott műsort 
láthatták az érdeklődők a nyárlőrinci falu-
karácsony alkalmával. Nem volt betle-
hemes előadás, helyette egy komoly, 
elgondolkodtató művet vittek színpadra 
szegedi színészek.

A szegedi Genéziusz színtársulat Wass 
Albert: Csillag az éjszakában című karác-
sonyjátékát mutatta be. Horváth István a 
társulat vezetője elmondta, hogy koráb-
ban Bánföldi Szilárd is a színtársulat 
tagja volt, de ahogy fogalmazott, ő már 
kinőtte magát, a félig amatőr, félig profi 
társulatukból és már Kaposváron tanulja 
a színész mesterséget. Korábban ő volt 
a darab egyik szereplője. Szilárd ezúttal 
is ott volt, csak nem a színpadon, hanem 
a nézőtéren. A különleges előadást nem 
csak a felnőttek, de a gyerekek is nagy 
átéléssel figyelték, és hatalmas tapssal 
jutalmazták.

Csillag volt a nyárlőrinci éjszakában

A gyerekek már hetekkel az ünnepek 
előtt készülődtek az adventi gyertyagyúj-
tásra, a Mikulásra, de amit a leginkább 
vártak az óvodában és otthon is, az a ka-
rácsony.

Óvodánkban hagyomány már, hogy 
az ünnep napján a gyerekek szép ruhában 
érkeznek óvodába, és az öltözőkben gyü-
lekezve várják meg, hogy mindannyian, 
együtt csodálhassák meg az angyalkák 
által elhelyezett karácsonyfát és ajándé-
kokat a csoportszobában. 

Mindhárom csoportnak saját kará-
csonyfája volt, és a gyerekek énekszóval, 
halk zene mellett érkeztek a csoportszo-
bába, ahol eléjük tárult a csodálatos fa, 

és a rengeteg ajándék, és az ünnepi asztal 
gyertyákkal. Megható volt látni, ahogy a 
gyerekek álmélkodva, csillogó szemekkel 
tekintették meg a számukra készült aján-
dékokat, és hatotta át lelküket az ünnepi 
hangulat. Közös versmondással, karácso-
nyi dalok közös éneklésével köszöntük 
meg, hogy együtt lehettünk, és elérkezett 
a gyermekek számára a nap fénypontja, az 
ajándékok megtekintése, lázas kibontása. 
A szülői közösségnek köszönhetően óvo-
dásaink névre szóló ajándékokat kaptak 
egy-egy könyvcsomag formájában és a 
fa alatt lapultak még ajándékok, melyek 
a csoportokban maradó játékok formá-
jában várták a gyermekeket. Mindenki 

megtalálta a kedvére valót, lázas bonto-
gatás kezdődött, természetesen egyetlen 
szabály betartásával: minden mindenkié, 
így mindenki nagyon vigyázott mindenre. 
Az ünnep hangulatának emelésére a nagy-
csoportosok előadását tekinthettük meg, 
melyre szeretettel vártuk a meghívott 
vendégeket, amit Pénzváltó István polgár-
mester úr meg is tisztelt jelenlétével. 

A gyermekek az új játékokkal való já-
ték hevében észre sem vették, hogy elre-
pült a délelőtt, és egy kis udvari játék után, 
egyetlen közös asztalnál elfogyasztották 
ebédjüket, mely az elrendezés, a karácso-
nyi zenék miatt, és a gyertyák fényénél 
meghitt hangulatban zajlott. 

Kovácsné Szekeres Szandra
óvónő

Az év legmeghittebb ünnepe
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Házassági évfordulókat ünnepeltek

2014-ben – az előző években ki-
alakult szokás szerint – Ágoston atya 
karácsony második napjára hívta kö-
zös hálaadásra a templomba azokat 
a házaspárokat, akik ebben az évben 
kerek házassági évfordulót ünnepel-
tek: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 
55, 60 és 62 évvel ezelőtt kötöttek há-
zasságot.  

Ágoston atya a szentmise elején 
köszöntötte az ünneplő házaspárokat 
és családtagjaikat akik, megtöltötték 
a templomot. Az evangélium felol-
vasása után a jubiláló hitvestársak 
egymás kezét fogva mondták el a 
házastársak imáját, és megújították 
házasságkötésükkor egymásnak tett 
ígéretüket. A szertartás végén Ágos-

ton atya megáldotta a gyűrűket, illet-
ve az ünneplők kezét. Ezt követően a 
padok között mozgolódás kezdődött, 
az ünneplő házaspárokat köszöntöt-
ték gyermekeik, unokáik. A szertar-
tás végén Ágoston atya a Győzött a 
szeretet című jubilálók imafüzetével 
ajándékozta meg az ünnepelteket.

Folytatódott a szentmise. A Mi-
atyánk imádkozásakor plébános atya 
az oltár köré hívta az ünneplőket, oda, 
ahol házasságkötésükkor esküt tettek, 
ki néhány éve, ki több évtizede. Az 
oltárt körül állva, egymás kezét fogva 
imádkozták az Úr imáját. A szentmise 
végén ünnepélyes áldásban részesül-
tek a jelenlévők.

Az ünnepi szentmisére hatvanegy 

házaspár kapott meghívást, a közös 
hálaadásra huszonhat házaspár jött el, 
hogy hálát adjanak a jó Istennek az 
elmúlt években megélt kegyelmeket 
és kérjék áldását további életükre. 

Öt évvel ezelőtt nem volt temp-
lomunkban házasságkötés, 10 évvel 
ezelőtt egy esküvő volt. A 15. és 20. 
évfordulót ünneplő házaspárok közül 
két-két házaspár fogadta el a meghí-
vást. Az öt meghívott ezüstlakodal-
mas házaspárból három házaspár jött 
el, hét házaspár volt itt a 30 éves jubi-
lánsok közül. A 35. és 40. évfordulót 
ünneplők közül két-két házaspár jött 
el, egy házaspár ünnepelte a 45. há-
zassági évfordulóját. A meghívott öt 
aranylakodalmas házaspárból négy 
házaspár jött el a közös hálaadás-
ra.  55. évfordulót ünneplők közül 
egy kecskeméti és egy nyárlőrinci 
házaspár volt jelen. Egy gyémántla-
kodalmas házaspár tudott eljönni a 
jubilálók közös hálaadó szentmisére. 
Öt olyan házaspár részesült jubileumi 
áldásban akik, nem templomunkban 
esküdtek örök hűséget egymásnak, de 
Nyárlőrincen élnek, illetve kötődnek 
ehhez a közösséghez.

Kérjük a Szent Család áldását csa-
ládjainkra, nemzetünkre, kérjük az 
első magyar szent család, Szent Ist-
ván király, Boldog Gizella királyné és 
Szent Imre herceg közben járó támo-
gatását életükre.  

Hajagos Ágnes

Tisztelt ingatlanhasználók!
A Kecskeméti Városgazdasági 

Nonprofit Kft. a Magyar Energeti-
kai és Közmű-szabályozási Hivatal 
iránymutatása alapján kiszámította a 
Nyárlőrinc településen használatos 
hulladékszállítási közszolgáltatási 
Díjat.

Nyárlőrinc településen a hulladék 
közszolgáltatási díj mértéke a külön-
böző gyűjtőedény méret szerint az 
alábbiak szerint alakul 2015. január 
1-től: Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft.

Edény-
méret

60 l
80 l
110 l
120 l 
240 l

Vegyes hul-
ladék 1 ürítés 
(nettó forint)

248
331
455
497
994

Vegyes hul-
ladék 1 ürítés 
(bruttó forint)

315
420
578
631
1262

Éves hulladék-
szállítási díj 
heti 1 ürítés 
(nettó forint)

12.896
17.212
23.660
25.844
51.688

Éves hulladék-
szállítási díj 
heti 1 ürítés
(bruttó forint)

16.378
21.859
30.048
32.822
65.644
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Sikerült karácsony előtt átadni a 
Lakitelek és Nyárlőrinc közötti kerék-
pár utat. A beruházás több mint három-
százmillió forintba került. Az átadásnál 
a két település lakói is ott voltak.

Stílszerűen kerékpárral érkeztek 
a nyárlőrinciek Pénzváltó István, a 
lakitelekiek pedig Zobokiné Kiss Anita 
polgármester vezetésével a két telepü-
lés közötti határúthoz, ahol az ünnepé-
lyes átadásra sor került. Más fél évvel 
ezelőtt Lakitelek pályázati pénzből 
megvalósította a kerékpárutat egészen 
a nyárlőrinci határig, Világoshegyig. 
Korábban Nyárlőrinc is beadta pályá-
zatát, majd nem Lakitelekkel egy idő-
ben, és sikerült is támogatást kapnia, 
de különböző okok miatt a kerékpárút 
építését nem tudták megfelelő időben 
elkezdeni. A megvalósítás tervezett 
időpontját több alkalommal is el kel-
lett halasztani. Már folytak a munkála-
tok, de mindig közbejött valami előre 
nem látott dolog, ami miatt egy időre 
le is kellett állítani a kivitelezést. A be-
ruházás műszaki átadásnak időpontja 
december közepe volt. Persze kisebb 
munkálatok még hátravannak, mint 
például a faültetés, de arra majd csak 
tavasszal kerül sor. Pénzváltó István 
december 23-án, az átadás napján el-
mondta, hogy már nem csak óvodai 
és iskolai társulás köti össze a két te-
lepülést egymással, hanem kerékpárút 

is. Ezáltal még szorosabb lett a kap-
csolat a községek között. Most már 
kerékpárral is át tudnak tekerni egyik 
faluból a másikba. Eddig erre a na-
gyon forgalmas 44-es főút miatt csak 
a nagyon bátrak vállalkoztak. Most 
már minden akadály elhárult az elől, 
hogy a hobbi szinten kerékpározók is 
jó úton, jó körülmények között tud-
janak bringázni. A mostani több mint 
hétkilométeres kerékpárút több mint 
háromszáz millió forintból valósult 
meg. A polgármester elmondta azt is, 
hogy 2015 elejénn tárgyalásokat foly-
tatnak Kecskeméttel, hogy a 44-es főút 

szentkirályi elágazásáig már meglévő 
kerékpárút építését tovább folytassa a 
város. Ez azt jelentené, hogy az eddig 
megvalósult Lakitelek és Nyárlőrinc 
közötti, valamint Nyárlőrinc és Kecs-
kemét közötti mintegy két kilométeres 
szakaszt teljesen összekötnék, a már 
meglévő Kecskemétről kifele jövővel. 
A hiányzó nyolc kilométeres szakasz 
megvalósításával teljes lenne Kecske-
mét és Lakitelek között a kerékpárút. 
Pénzváltó István reményét fejezte ki, 
hogy a beruházás hamarosan megva-
lósul.

Kerékpárút köti össze Lakiteleket Nyárlőrinccel

Az élő beszéd szépsége az anya 
szavain keresztül épül. A mai rohanó 
világban a televízió, mobiltelefon, 
számítógép mellett nehéz felvenni a 
versenyt a könyvből olvasásnak, fej-
ből mesélésnek, és a beszélgetésnek. 
A nyárlőrinci óvoda ezt próbálja meg-
valósítani, és tudatosítani a felnőtte-
ken keresztül a gyerekeknek.

A szülők, nagyszülők megszólítá-
sával, felkérésével már harmadik al-
kalommal rendezték meg mesemondó 
délutánjukat. A programon nem csak 
helyi, de a környékbeli települések 
óvodáiból is érkeztek gyerekek. A 
kis mesemondókat természetesen el-
kísérték a szülők, és az óvó nénik is. 

Az intézmény tornaszobája átváltozott 
mesebirodalommá, hangulatos terem-
mé. Megtelt kíváncsi hallgatókkal, bá-
tor mesélőkkel. Sok közös, tanulással 
töltött időt igényelt a mese elsajátítá-
sa, de ezzel csak gazdagodott szülő és 
gyermek egyaránt. Mindenki számára 
élmény volt végighallgatni az ismert 
és ismeretlen mesét. Akadt olyan kis-
gyerek, aki egészen hosszú mesét ta-
nult meg és mondta el kitűnően, míg 
mások rövidebbet választottak. A taps 
kijárt mindenkinek. A házigazda in-
tézmény oklevéllel, csokival díjazta 
az ügyes óvodás mesemondókat. A 
gratuláció nem csak nekik járt, de fel-
készítő szülőknek is.

mesemondó óvodások



8. oldal NyárlõriNci hírmoNdó

Nem mindennapi eseménynek adott 
otthont december 19-én a művelődési 
ház nagyterme. A 2013 évben született 
gyermekek száma alapján Nyárlőrinc 
elnyerte a Királykisasszonyok és Ki-
rályfiak Otthona címet.

A cím elnyerését a Nők a Nemzet 
Jövőjéért Egyesület hirdette meg Bács-
Kiskun megye települései számára 
2010. január 1-jével. Naptári évente az 
a település nyerheti el, ahol az előző 
év december 31-én megállapított sta-
tisztikai létszámhoz viszonyított legna-
gyobb százalékos mértékű az ott lakó 
(állandó bejelentett lakcímmel rendel-
kező) újszülött létszámnövekedés. A 
program támogatói: Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium, Bács-Kiskun Megyei 
Család, Esélyteremtési és Önkéntes 
Ház. A díj részét képezi a településnek 
adományozott tábla, az újszülöttek szá-
mára egy-egy kis jelképes, tűzzománc 
korona, valamint emléklap.

Pénzváltó István polgármester üd-
vözölte a megjelent vendégeket, gyer-
mekeket, szülőket. Almási Lenke vers-
sel köszöntötte a hölgyeket, elhangzott 
Beney Zsuzsa: Hogyan vártalak? című 
megzenésített költeménye, majd Lo-
vász Réka részletet olvasott fel Nagy 
Katalin: Gyalogkakukk című írásából. 

A települések megtartó erejének 
kulcsa a gyermeklétszám növelésében 
rejlik. Ez pedig nem csupán hivatás, 
hanem a család, a közösség ereje, gaz-
dagsága. Az egészséges magyar csa-
ládmodell megőrzése, megismertetése 
és annak népszerűsítése mindannyiunk 

közös érdeke – hangsúlyozta beszédé-
ben Lévai Jánosné, a Nők a Nemzet 
Jövőjéért Egyesület elnökségi tagja. Az 
egyesület részéről jelen volt és a díjak 
átadásában közreműködött: Dr. Zolczai 
Sándor és Dr. Zolczai Sándorné.

Minden szülő gyermeke nevére ki-
állított emléklapot vehetett át, a dísz-
dobozokban elhelyezett emlékplaket-
tek Balanyi Károly kecskeméti művész 
alkotásai. Az ünnepségen 20 kisfiút 
és 11 kislányt köszöntöttek, de öröm-
mel mondhatjuk, hogy a nyárlőrinci 
származási helyű gyermek száma még 
néggyel több, illetve a beköltözéseknek 
köszönhetően jelenleg harmincnyolc a 
2013-as születésűek létszáma.

„A gyermek az öröm, a remény-
ség… ígéret és gyönyörűség.” – Gár-
donyi Géza szavai állnak azon a táblán, 

mely a polgármesteri hivatal falán ke-
rül elhelyezésre.  Ny. Zs.

A 2013-ban született gyermekek 
névsora: Bencsik Viktor Tibor, Bozsik 
Rebeka, Buda Rebeka Boglárka, 
Csernák Karolina Hanna, Darányi Zol-
tán, Fekete Benett Valentin, Gál János, 
Greif Csanád János, Hajagos Gellért, 
Hatvanyi Dávid, Horváth Benjamin, 
Kovács Anna, Marsa László Lázár, 
Matúz Szilárd, Molnár Tamás, Nagy 
Zoé, Nyúl Réka Luca, Palócz Flórián, 
Páll Tamara, Plank Zsombor Mihály, 
Puskás Zsófi, Rácz Leila, Seöbő Do-
nát, Szabó Ferenc, Szász Andor, Szűcs 
Patrik, Tóth Kerka Aida, Tóth Marcell, 
Varga Bendegúz, Varga Vince, Vincze 
Krisztina Erika.

Királykisasszonyok és királyfiak

Két ötödik és egy második hely
Január 9-én a 7-8. osztályos lab-

darúgók a Bugaci Kupán szerepel-
tek. Rajtunk kívül Izsák, Szentkirály, 
Bócsa, Kunszállás és a házigazda 
csapata szerepelt. A hat települést két 
csoportba osztották. Az A csoportban 
Izsák, Nyárlőrinc és Kunszállás, míg 
a B-ben Szentkirály, Bócsa és Bugac 
szerepelt. A fiúk remekül játszottak és 
csak a döntőben kaptak ki, így a má-
sodik helyet szerezték meg. A legjobb 
kapusnak Nyúl Patrikot választották.

Egy héttel később, január 14-én 

Kiskunfélegyházán rendezték meg 
a IV. korcsoportos fiúknak a megyei 
döntőt. Itt már komoly ellenfelekkel 
találták szembe magukat a srácok. 
Olyan nagyhírű iskolák csapatai ju-
tottak a legjobbak közé, mint a Bajai 
Sugovica Sportiskolai Általános Is-
kola, a Kalocsai Eperföldi Általános 
Iskola, az Izsáki Táncsics Mihály Ál-
talános Iskola, a Kecskeméti Belváro-
si Zrínyi Ilona Általános Iskola Tóth 
László Általános Iskolája, és a Kis-
kunhalasi Szilády Áron Református 

Gimnázium csapata. Mi a Kalocsától 
3-2-re a Bajától pedig 2-1-re kaptunk 
ki, így az ötödik helyet sikerült meg-
szerezni.

Január 16-án a 3-4. osztályosok 
vettek részt a Bugaci Labdarúgó Tor-
nán. Rajtunk kívül Bócsa, Városföld, 
Tiszaalpár, Jakabszállás és Bugac sze-
repelt. Szépen játszottak az alsó tago-
zatosok, de két győzelem, egy dön-
tetlen, és egy vereséggel is csak az V. 
helyezést sikerült sajnos elérniük.

B. K.



Zöldköpenyes doktor nénik- és 
bácsik sürgölődtek a műtőasztal mellett. 
Szükség is volt rájuk, mert a maci meg-
betegedett, operálni kellett. Szerencsére 
segítségből nem volt hiány. 

Az óvoda Nyuszi és Katica cso-
portjába járó óvodások ismerkedtek az 
orvosi rendelőben lévő eszközökkel, 
tárgyakkal, de műtétet is végrehajtot-
tak. A maci jól viselte a beavatko-
zást. – A Gyógyító Bocsok-program 
néhány éve jött létre a kecskeméti 
gyermekosztály és a kecskeméti men-
tősök kooperációjából – mondta dr. 
Binder Dominika gyermekorvos, aki 
a műtéti beavatkozást magyarázta el a 
gyerekeknek. Az elsődleges cél az volt, 
hogy kisgyerkőcök ne féljenek annyira 
az orvosi ellátástól, jobban belelássa-
nak abba, hogy ha orvoshoz viszik őket 
szüleik, vagy éppen kórházba kerülnek. 
Ezen kívül egészségre nevelő funkciója 
is van. A program felépítése úgy zajlik, 
hogy két csoportot alakítunk ki az óvo-
dás gyerekek között. Az egyik csoport 
a háziorvosi rendelő ellátással ismerke-
dik, ahol megtanulják azt, hogy mi az 

infúzió, a fonendoszkóp, milyen eszkö-
zök segítik az orvos munkáját, és meg-
gyógyítják saját kis állataikat. A másik 
csoport egy rögtönzött műtéten vesz 
részt, beöltözve úgy, ahogyan az orvo-
sok szoktak műtét közben. Operációra 
is sor kerül, amikor is egy nagy maci 
belső szerveivel ismerkedhetnek meg a 

gyerekek, és közösen műtjük meg. Az 
operáció után természetesen mindent 
úgy végzünk, mint élesben, bekötjük a 
sebet. A harmadik rész abból áll, hogy 
kimegyünk az udvaron lévő mentőau-
tóhoz. Az ovisok megtanulják a számát, 
és azt, hogy mi található az autóban. 
Főleg óvodákba járunk, de még nagyon 
sok helyen nem voltunk a megyében. 
Az eddigi tapasztalatok azt bizonyít-
ják, hogy a gyerekek nagyon élvezik. 
Csak egy-két alkalommal fordult az 
elő, hogy féltek, de sikerült őket meg-
nyugtatni. A találkozásunk után hetekig 
még azt játsszák, hogy ők orvosok, és 
gyógyítanak. Kórházba kerültek már be 
olyan gyerekek, akik részt vettek ilyen 
programon. Ők már tudták azt, hogy mi 
után mi fog következni, és sokkal nyu-
godtabbak voltak, mint azok a kicsik, 
akik még nem találkoztak velünk az 
óvodában.   

A program nagyon népszerű a gye-
rekek körében. A szülők is tapasztalják, 
hogy csemetéik, akik már részt vet-
tek ilyen „kurzuson”, sokkal bátrabban 
viselkednek az orvosi rendelőben.
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Műtétet hajtottak végre az óvodások

Felhívás!
A Nyárlőrinci Postahivatal idén ünnepli 110. „születésnapját”. A jeles ünnep alkalmából többek között pos-

tatörténeti kiállítással is szeretnénk felidézni az évszázados múltat. Ezért kérjük, hogy aki a nyárlőrinci postával 
kapcsolatos tárggyal, fényképpel, távirattal, képeslappal, stb. rendelkezik, a kiállítás időtartamára bocsássa azt a 
posta rendelkezésére. Az eseményre várhatóan májusban a falunapi rendezvények keretében kerül sor.



Ismét nagy lelkesedéssel készültek 
2014 karácsonyára a hittanosok a 
hitoktatók segítségével, hogy pásztor-
játékukkal szebbé tegyék az ünnepet. 
December 24-én délután és december 
25-én délelőtt is láthatták az előadást 
a hívek a templomban. Köszönet a 
felkészítőknek és a szereplőknek a szép 
élményért!

A pásztorjáték szereplői: narrátor: 
Baksa Nóra, asszonyok: Kiss Brigitta, 
Németh Janka, Polyák Dóra, angyalok: 
Seres Csenge, Anda Luca, Torbán Lili, 
Dányi Zsófi, pásztorok: Polyák Antal, 
Polyák Máté, Polyák Márk, Golovics 
Gergő, Rimóczi Norbert, Mária: 
Horváth Réka, József: Nyúl Boglárka.
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Hittanosok pásztorjátéka Tisztelettel adóztak 
a hős bakák előtt

Január 26-án este a Kecskeméti Ka-
tona József Múzeum történész - mu-
zeológus munkatársa: Hajagos Csaba 
tartott előadást „Gyertyák lobognak a 
csöndben, mint messze csatatereken az 
őrtüzek” címmel Nyárlőrincen, a Műve-
lődési Ház Könyvtár−IKSZT szervezé-
sében.  

A közel egy órás interaktív előadás 
során Hajagos Csaba beszámolt az első 
világháború négy éve alatt Kecskemét 
és pusztáit ért megpróbáltatásokról, az 
ide érkező sebesültek, rokkantak ellátá-
sának körülményeiről. Szólt a Kecske-
méten kiépített ideiglenes tartalékkór-
ház rendszer működéséről, illetve az 
igénybe vett az iskolák és a közegész-
ségügy helyzetéről. Az előadó kiemelte 
a magyar, szerb, lengyel, román, német, 
cseh sebesültek Kecskeméten eltöltött 
első, 1914. évi Karácsonyának megható 
eseményeit, a kecskeméti orvosok (pl. 
Dr. Horváth Mihály), patikusok, ápoló-
személyzet humanitását, illetve Sándor 
István Kecskemét város polgármester-
ének őket és a rokkantakat gyámolító 
magatartását.  Az ifjú kutató szemléletes 
példáival megerősítette a „Hírös város” 
első nagy háború alatt tanúsított szo-
ciális érzékenységét, az 1914 és 1918 
között itt is megmutatkozó nemzeti 
összefogást, amelynek az átörökítését 
kiemelt célként jelölte meg.  Az 1913-
ig Kecskemét közigazgatási területéhez 
tartozó Koháryszentlőrinc – majd a Ta-
nácsok megalakulása után mai nevén 
Nyárlőrinc − területéről is sokan kerül-
tek ki a háború frontjaira Galíciától egé-
szen az Isonzóig. Közülük többen haza-
térte, magukon viselve a brutális terror 
nyomait. Az előadás minden résztvevő-
je tisztelettel adózhatott ezen az esten is 
a hős alföldi bakák előtt.

December 18-án egy rendhagyó 
Integrált Közösségi és Szolgáltató 
Tér program keretében a fiatalok 
egy falumegismerő játékon vehettek 
részt. A vetélkedő keretében külön-
féle fejtőrök, feladványok, feladatok 
keretében keresték fel Nyárlőrinc 
nevezetességeit. Minden fontosabb 

emlékhely, nevezetesség sorra került 
a játék során és a fiatalok hasznos 
információkkal gazdagodhattak.

A vetélkedő stílusosan az IKSZT 
épülete elől indult és a romtemplom-
nál ért végett, ahol a fiatalok aktív 
részvételükért közös szaloncukorcso-
mag jutalomban részesültek.

Ismerd meg Nyárlőrincet!
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Alapvető digitális készségek cím-
mel általános infokommunikációs 
előadás került megrendezésre a 
könyvtárban, amely eMagyarország 
Pontként is üzemel. Az előadást a 
Bács-Kiskun Megyei eMagyarország 
Pont, a Katona József Könyvtár pályá-
zaton nyert támogatásából valósult 
meg.

A négy órás előadás keretében 
alapvető számítástechnikai 
kérdésekkel, fogalmakkal és 
számítógép-használati tudnivalókkal 
ismerkedhettek meg a megjelentek. 
Az előadás során a lehető legtöbb 
hasznosan átadható információt 
próbálták meg felölelni, különféle 
prezentációk, vetítések segítségév-
el. Az előadás első felében többek 
között olyan alapvető dolgok kerültek 
szóba, mint például, hogy milyen 
típusú számítógépek vannak, ezek 
hogyan épülnek fel, milyen részekből 
állnak, hogyan kell egy számítógé-
pet alapvetően kezelni. A második 
szegmensben már a különböző 

szövegszerkesztő programok és 
azok használata, valamint az internet 
felépítése, a benne rejlő lehetőségek 
és olyan alapvető funkciók használa-
ta került szóba, mint a levélküldés, 

vagy a böngészés. A zárásként pedig 
a Skype, internetes csevegésre, tel-
efonálásra használható programot 
mutatták be.

Számítástechnikai tudnivalókkal ismerkedtek

101 ötletes játék gyerekeknek a sza-
badban - Isaac, Dawn, 50 mókás mese 
- Parker, Vic, A feng shui detektív 
- Vittachi Nury, A ház - Brunelliére, 
Lucie, A kertben - Burke, Lisa, A kony-
hában - Burke, Lisa, A marsi - Weir, 
Andy, A negyedik kismalac - Agnes 
De Lestrade - Laure Du Fay, A nő 
mosolya - Barreau, Nicolas, A Rosie 
projekt - Simsion, Graeme, A szomorú 
kacagány - Bosnyák Viktória, A tanít-
vány - Hjorth, Michael - Rosenfeldt, 
Hans, A tanya - Brunelliére, Lucie, 
A világítótorony őre - Pavanello, 
Roberto. Álomdoktor - King, Stephen, 
Amit rosszul tudtunk a gyerekekről - 
Bronson, Po - Merryman, Ashley, Ar-
túr tizenkétszer - Weyer Szilvia, Az 
a gyanúm, szerelem - James, Julie, 
Az arany cimbalom - Baráth Kata-
lin, Az új lelkész - Shaw, Rebecca, 
Babilontól Betlehemig - Nagy Péter, 
Barbarella morcos - Mathuisieulx, 
Sylvie de -Le Tandé, Prisca, Csilla-
gainkban a hiba - Green, John, Egy 

ropi naplója - Kinney, Jeff, Élő édes-
ségek könyve - Lénárt Gitta, Élő ita-
lok könyve - Lénárt Gitta, Eltitkolt 
életek - Läckberg, Camilla, Eszterlánc 
- Forrai Katalin, Ezt nem hiszem el - 
, Fél testben ép lélek - Genova, Lisa, 
Galveston - Pizzolatto, Nic, Geek girl 
- Smale, Holly, Grimmek újratöltve 
- , Ha maradnék - Forman, Gayle, 
Hatalmi játszma - Steel, Danielle, 
Hátfájósok kézikönyve - Sutcliffe, 
Jenny, Házasságtörés - Coelho, Paulo, 
Hógonoszka és a hét akaratos sárkány 
- Roncaglia, Silvia -Luciani, Roberto, 
Hogyan szeress? - Cotugno, Katie, 
Hová tűnt a cseresznyefa, nagypa-
pa? - Godfrey, Jan -Corke, Estelle, 
Iskolások kézikönyve - Finy Petra, 
Isten hozott Normalban! - Soderberg, 
Erin, Keresd meg a régi korok hajó-
in! - Trujillo, Eduardo, Keresd meg az 
űrben! - Trujillo, Eduardo, Klementin 
levelet ír - Pennypacker, Sara, Kozme-
tikumok készítése otthon - Jakuszeit, 
Jinaika, Látod, mit műveltél? - Pastis, 

Stephan, Legdrágább szerelmem - 
French, Nicci, Létezik térkép a szere-
lemhez? - Smith, Jennifer E., Mi len-
ne ha ….átmennénk állatba? - Taylor, 
Marianne -Taylor, Lauren, Milyen 
madár - Kollár Árpád, Misztérium - 
Wilson, Robert Charles, Négy barát-
nő, egy rejtély - Pavanello, Roberto, 
Never Enough - Jaden, Denise, Raj-
zolj lépésről lépésre! - Whatmore, 
Candice -Watt, Fiona, Régi magyar 
történetek -, Rossz cica fürdik - Bruel, 
Nick, Száz meg egy kiskutya - Smith, 
Dodie, Titokzatos idegen - Stilton, 
Tea, Trevor - Lecesne, James, Trópusi 
tanoda - Mátyás Lara, Tűzvirágok ide-
je - Lark, Sarah, Ügyes kezek - Kay, 
Adel, Vágyaim listája - Delacourt, 
Grégoire, Vasgyúró Palkó - Bene La-
jos, Tíz év az Európai Unióban - Ágh 
Attila - Fleck Zoltán - Vértes András, 
Sakk és póker - Wiedermann Helga, 
Észak- és Nyugat-Európa -, Itt, Euró-
pában - Konrád György.

Új könyvek érkeztek a könyvtárba!
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Anyakönyvi hírek
akik házasságot kötöttek: Kálvin Annamária és Habran Tibor, 
Vavrek Zsuzsanna és Ujvári József , Krizsa Kitti és Osváth 
Roland Raffael.
Akiket elveszítettünk: Farkas Béláné Nagy Anna (1928), 
Szeleczki Lászlóné Polyák Julianna (1928), Varga János (1930).

nyárlŐrinci HÍRMONDÓ
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának közéleti lapja

Megjelenik minden hónapban
Felelős szerkesztő: Szentirmay Tamás

A szerkesztőség tagja: Nyúl Zsuzsanna, Jokhel Árpád
"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 gondnoki irodájában hétfő
től péntekig munkaidőben. A hirdetések szövegét hirdetőinktől készen 
kapjuk. Az abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi,  jogi felelõs
séget nem vállal. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 
Csak hirdetési szelvényen leadott hirdetéseket fogadunk el.
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