
Postatörténeti kiállítás nyílt

Száztíz évvel ezelőtt, 1905-ben 
nyitottak postát a településen. Az 
évforduló alkalmából postatörténeti 
kiállítás nyílt a könyvtárban. A kiál-
lítás a posta történetét és a hagyo-
mányos vidéki élet értékeit mutatja 
be. A központi posta anyagai mellett 
a helyi postások, emberek postával 
kapcsolatos tárgyai jelentek meg, a 
régi hagyományos élethez kapcso-

lódó tárgyak mellett. Sokan voltak 
kíváncsiak arra a kiállításra, amit a 
Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány 
bocsátott a falu rendelkezésére. A 
tárlat a Magyar Posta és a hazai 
bélyegkiadás közel 150 éves törté-
netét, valamint Kass János Kossuth-
díjas grafikusművész bélyegterveit, 
bélyegeit mutatja be. A központi 
anyagot helyi dokumentumokkal és 

tárgyi emlékekkel egészítették ki a 
település jelenlegei és korábbi postá-
sai. – Egy falusi közösség életében, 
a falu megtartó erejének nagy sze-
repe van annak, hogy milyen fontos 
közszolgáltatások érhetők el hely-
ben a lakosság számára – mondta 
Pénzváltó István polgármester meg-
nyitó beszédében.   

Folytatás a 3. oldalon.
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Együttműködési megállapodás
A Bács-Kiskun Megyei Önkor-

mányzat és Bács-Kiskun megye tele-
pülései, köztük Nyárlőrinc is, a 2013. 
december 1. 2014. szeptember 30. kö-
zötti időszakra együttműködési megál-
lapodást kötöttek a Bács-Kiskun 2020 
területfejlesztési koncepció és program 
kidolgozására, a területfejlesztésről és 
a területrendezésről szóló törvényben 
foglalt feladatok végrehajtása érdeké-
ben. Az együttműködés eredménye-
ként az EU és a hazai elvárásoknak 
megfelelő, valamint a területfejlesztési 
koncepció, a területfejlesztési prog-
ram és a területrendezési terv tartalmi 
követelményeiről, valamint illeszke-
désük, kidolgozásuk, egyeztetésük, 
elfogadásuk és közzétételük részletes 
szabályairól szóló Kormányrendelet-
ben foglaltak szerint a dokumentumok 
elkészültek és a Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés valamint a tervezésben 
érintett minisztériumok elfogadták 
azokat. A Bács-Kiskun 2020 terület-
fejlesztési programhoz kapcsolódó 
fejlesztési programok illetve projektek 
előkészítésének és megvalósításának 
összehangolása a cél, a fejlesztési for-
rások felhasználási hatékonyságának 
növelése érdekében.

Elkészült a település
gazdasági programja

Ezzel az a cél, hogy az önkormány-
zat egy egységes, előre meghatározott 
célrendszer szerint működjön, fejlőd-
jön. A gazdasági program az önkor-
mányzat részére helyi szinten meg-
határozza mindazon célkitűzéseket, 
feladatokat, amelyek a költségvetési 
lehetőségekkel összhangban, a he-
lyi társadalmi, környezeti, gazdasági 
adottságok átfogó figyelembevételével 
- a megyei területfejlesztési koncepci-
óhoz illeszkedve - az önkormányzat 
által nyújtandó kötelező és önként vál-
lalt feladatok biztosítását, színvona-
lának javítását szolgálják. A program 
tartalmazza az egyes közszolgáltatások 
biztosítására, színvonalának javítására 
vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. 
A gazdasági program összeállítása so-
rán az alábbiak kerültek figyelembevé-

telre: a képviselő-testület és a polgár-
mester elképzelései, az önkormányzat 
működtetésében résztvevő intézmé-
nyek vezetőinek javaslatai, elvárásai, 
elképzelései, a lakosság, önszervező-
dő közösségek által megfogalmazott 
elképzelések, igények, az önkormány-
zat jelenlegi, illetve várható pénzügyi 
helyzete. A meghatározott célkitűzések 
eléréséhez a képviselő-testületnek két 
irányba is koncentrálnia kell: egyrészt 
a célkitűzések egymásra épülő meg-
valósítására, másrészről a szükséges 
anyagi források, eszközök megterem-
tésére. A célkitűzések megvalósítása-
kor ügyelni kell arra, hogy az egyes 
elképzelések úgy valósuljanak meg, 
hogy azok a legfőbb célként megha-
tározottakat segítsék, járuljanak hozzá 
a részcélok megvalósításához. Ehhez 
biztosítani kell a szükséges anyagi 
eszközöket, valamint a vagyont. Az 
anyagi eszközök, valamint a vagyon 
megteremtéséhez nem elegendőek a 
szokásos, évről évre keletkező forrá-
sok (állami támogatások). Szükség van 
pályázati lehetőségek felkutatására, il-
letve az önkormányzat sajátosságainak 
kihasználása alapján új lehetőségek 
keresésére, illetve a meglévő anyagi 
források, nagyobb mértékű kihaszná-
lására.

 
Át kel sorolni a területeket

A kerékpárúttal kapcsolatosan le-
választási vázrajzot kell készíteni az 
elkészült kerékpárút és a 44-es főút 
között, melybe belterületi és zártkerti 
ingatlanok is beletartoznak, és amelye-
ket külterületbe kell átsorolni. Azokról 
a területekről van szó, melyek a kerék-
párút építése miatt kisajátításra kerül-
tek. Ezeket az átsorolásokat a Földhi-
vatalnak be kell jegyeznie ahhoz, hogy 
a kerékpárúttal kapcsolatos projektet be 
lehessen fejezni. A képviselő-testület a 
kerékpárút építése miatt a változással 
érintett belterületi 13/43, 13/45, 13/47, 
13/49 helyrajzi számú ingatlanok, és 
a zártkerti 1015/1, 1002/1, 1003/3, 
1004/8,1004/6, 1004/4, 1005/1, 
1006/1, 1007/1, 1009/6, 1010/1 hely-
rajzi számú ingatlanok külterületbe 
történő átsorolásához hozzájárult, 

mely a rendezési tervvel összhangban 
van.

Szakembert kérnek fel
A 44-es főút mellett lévő Bácsvíz 

terület, mely a „Nyárlőrinc III-as telep” 
nevet viseli, már az önkormányzat tu-
lajdonában van, de a területen lévő erdő 
tulajdonjoga a Bácsvízé maradt. Ezzel 
kapcsolatosan folytak már tárgyalások. 
A Bácsvíz hajlandó az erdészeti tulaj-
donjogot átadni az önkormányzatnak, 
akinek erdőgazdálkodási jogosultságot 
kell szereznie erre az erdőrészletre. 
Ennek a feladatnak a koordinálásával 
szakembert kell megbízni. A képviselő-
testület elfogadta, hogy a feladat elvég-
zésére szakembert kérjenek fel.

Lemondtak a tiszteletdíjról
A 2014. évi tiszteletdíját egy kép-

viselő, a pénzügyi bizottság elnöke 
és az egészségügyi bizottság egyik 
kültagja nem vette fel azzal a céllal, 
hogy az összeggel civil szervezetet 
vagy alapítványt szeretne támogatni. 
A felhasználható összeg 140.400 Ft, 
mely pénzmaradványként szerepel. 
Az összeg felhasználásáról a képvi-
selő-testületnek kellett dönteni. Az 
egészségügyi bizottság kültagja úgy 
nyilatkozott, hogy a 32.400,- Ft tisz-
teletdíjával a Nyárlőrinci Polgárőr 
Egyesületet, a pénzügyi bizottság el-
nöke pedig 108.000,- Ft-tal a Napközi 
Otthonos Óvodát kívánja támogatni. A 
képviselők úgy döntöttek, hogy a kért 
szervezetek kapják meg a pénzt.

Ingatlant vásárolnak
Az önkormányzat szeretné megvá-

sárolni a Dózsa György utca 30. szám 
alatti ingatlant (faházat), aminek elké-
szült az értékbecslése. Az értékét 1.440 
ezer forintban határozták meg. Az érték-
becslő kiszámolta a bontási és szállítási 
költséget, és az értéket így 1.200 ezer 
forintban állapította meg. Az önkor-
mányzat ennek megfelelően a Magyar 
Állam részére – akinek a tulajdonában 
van a terület – az értékbecslés alapján 
1.200 ezer forintot ajánl fel. Az ingat-
lant községi konyha és helyi termelői 
termékek helyiségének kialakítására 
akarja használni az önkormányzat. 

A testületi ülésről jelentjük
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(Folytatás az első oldalról)
Ezek között a szolgáltatások között 

kell számon tartani a postahivatalt. 
Különösen így volt ez régebben, mert 
a posta köldökzsinór volt a külvilág 
felé. A kapcsolattartásnak a posta volt 
a helyszíne. Egy-egy közösségnek leg-
népszerűbb emberei közé tartoznak a 
postások. Minden házban ismerik, sze-
retettel fogadják őket, irántuk bizalom-
mal vannak az emberek. Olyan titkok 
tudói, amelyeket más embereknek nem 
mondanak el, például a nyugdíjasok. 
Beengedik a házukba, amit nem min-
denkivel tesznek meg. Ezért a falusi 
emberek életében a postások fontos 
szereplők. Remélem, hogy a szemé-
lyes kapcsolaton alapuló közösségi élet 
nem veszti el ezt a fontos láncszemét. 
Remélem azt is, hogy ez a 110 éves 
múlt, még legalább 110 éves jövőt vetít 
előre, és ugyan olyan megbecsült része 
lesz a posta, a postások Nyárlőrinc 
közösség életében, mint eddig voltak. 
A kiállításhoz korabeli környezetet is 
teremtettünk a könyvtárban. Az, hogy 
a falusi emberek életében megbecsült a 
posta, tanúsítja az is, hogy támogatók is 
hozzájárultak a kiállítás létrehozásához. 
Ezek a következők: Nyárlőrinc köz-
ség önkormányzata, Baranyi Pékség, 
Maspex Olympos Kft., Szikrai Borászati 
Kft., Univer Coop, Kecskemét I. számú 
megyei postafiók, nyárlőrinci posta 
dolgozói, és Csernák Pálné. 

 A Magyar Posta Kelet-
Magyarországi Területi Igazgatóságának 
nevében Torkos László üzemeltetési 
osztályvezető mondott beszédet. – A 
110 évvel ezelőtt létrejött posta előre-
vetítette a település fejlődését, bekap-
csolta az itt élőket az ország vérkerin-
gésébe – hangsúlyozta. A posta hozta a 
híreket, újságokat, a hivatalos és magán 
leveleket. Célba juttatta pénz küldemé-
nyeket, őrizte a megtakarított pénzeket. 
Működtette a távíró és telefon összeköt-
tetést, intézte a rádió és televízió ügye-
ket. Összekapcsolta az itteni embereket 
távoli tájon élőkkel, rokonokkal, isme-
rősökkel, az egész országgal, a nagyvi-
lággal. Köszönettel tartozunk azoknak a 
postás elődöknek, akik itt Nyárlőrincen 
szolgáltak. A Magyar Posta megbe-
csült szolgáltató. Hosszú évtizedeken át 
ellátta a vezetékes telefonszolgáltatást, 

a rádió és televízió műsorok sugárzását. 
A postások munkája sokat változott az 
elmúlt száz évben. Kezdetben csak levél 
és pénzforgalom volt, majd jöttek hozzá 
egyéb pénzügyi szolgáltatások, mint a 
Postatakarék. 1950-ben vette át a posta 
a hírlapterjesztést. Nagy változás volt a 
szervezet életében az 1990-es év, ami-
kor kivált a távközlés és a műsorszórás. 
Korszerű informatikai rendszerek és 
megújult gépkocsi rendszer támogatja 
a postások munkáját.  E mellett még 
meg van a kerékpár, a kismotor, vagy 
éppen a kézbesítő táska is. Na és persze 
az a bizalom, amit a lakosság körében 
a postások kiérdemeltek. A Magyar 
Postának nem csak a múltja érdemes 
társadalmi elismerésre, hanem a jelene 
és a jövője is. Tudjuk, hogy jó szolgál-
tatóként megbízhatóan tekintenek ránk 
ügyfeleink, és ezt kamatoztatni szeret-
nénk. Egyre több szolgáltatással talál-
kozhatnak a postán az emberek. Azért 
dolgozunk mindennap, hogy a lakosság 
bizalmát sikerrel megtartsuk. Amikor 
levelet, csomagot, vagy csekket adnak 
fel, vagy valamilyen pénzügyi szol-
gáltatást vesznek igénybe, akkor egy 
nagy komplex rendszer mozdul meg. 
Teszi a dolgát precízen, szakértelem-
mel. A posta örök, de úgy, hogy örökké 
változik. Változik a korral, a technikai 
fejlődéssel, a társadalmi igényekkel. 
Jöhet bármilyen változás hosszútávon 
számíthatnak ránk Nyárlőrincen is. 
Torkos László megköszönte a postások 
áldozatos munkáját. 

Tóth László a kiállításról tartott 
beszédet. A száztíz évvel ezelőtt alakult 
postával kapcsolatban a számlakönyvek 
sok mindent őriznek. A kiállítást úgy 
állították össze, hogy a község apraja, 
nagyja, mindenki lásson belőle valamit. 
Négy kiállítást láthatnak az érdeklő-
dők. Az egyik általános postatörténeti. 
A szervezet fejlődése a tablókon végig 
követhető. Tóth László elmondta, hogy 
ha megnézzük a bizalmi indexet, akkor 
első helyen a tűzoltók, másodikon a 
postások szerepelnek, és ez jó érzéssel 
tölti el őket. Fontosnak tartották azt 
is, hogy a bélyeget is megmutassák a 
látogatóknak. A bélyeg minden hova 
elviszi egy ország kultúráját, sportját, 
művészetét. Mindössze néhány négy-
zetcentiméteren ábrázolják a grafikus 
tervezők. A bélyeg információval is 
szolgál. Külön felhívta a figyelmet a 
bélyegek tervezésére, ami Kass János 
kezei közül került ki. A kiállítás egyik 
legértékesebb része a helyi postatör-
téneti rész. Köszönhető ez Klement 
Zoltánnak és feleségének Katikának, 
akik több évtizedes postai munkájuk 
során megőrizték az utókornak a doku-
mentumokat, tárgyakat. De köszönhető 
ez azoknak is, akik segítettek rajtuk 
kívül a gyűjtésben, a helyi jellegű 
anyagok összeállításában. Különösen 
Jokhel Árpádnak, valamint a kulturális 
közfoglalkoztatásban résztvevőknek, 
mert ők rendezték be a könyvtárban 
a kiállítást, amelyet május 31-ig lehet 
megtekinteni.

Postatörténeti kiállítás nyílt
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Általános iskola második osztá-
lyosai versengtek egy rendhagyó iro-
dalmi vetélkedő keretében a könyv-
tárban. Az osztályok ötfős csopor-
tokba osztva dolgoztak a feladatokon 
a minél jobb közös eredményért. A 
gyerekeket számtalan irodalmi fel-
adat, fejtörő, találós kérdés várta a 
könyvtári közeget, felépítést bemuta-
tó feladatok mellett. 

A kicsik nagy hévvel vetették 
bele magukat a küzdelembe és mind-
két osztálynak sikerült megoldania 
a kiosztott feladatokat. A vetélke-
dő után minden résztvevő részesült 
az IKSZT részéről biztosított kisebb 
jutalmakban, ajándékokban.

IrodALMI vEtéLKEdő A KöNyvtÁrBAN

Közösen szedték a szemetet
A szokás szerint május 1-jén 

megrendezésre kerülő futóver-
seny előtt az ifjúság szemétszedé-
si akcióban vett részt az Integrált 
Közösségi és Szolgáltató Tér szer-
vezésében. A fiatalok megfelelő 
kesztyűkkel, zsákokkal és jókedv-
vel felszerelkezve vágtak neki a 
falu megtisztításának. 

A szemét összegyűjtését a jelen-
lévők két csoportban kezdték el. 
Míg az egyik csoport a futóverseny 
útvonalát járta végig, addig a má-
sik csoport a falu fontosabb neve-
zetességeinek, parkjainak környé-
két, és a focipályát tisztította meg 
több utca mellett. A két csoport 
végül a templomromnál találkozott 
egymással, ahol a közös munkát 
egy közös csoportképpel zárták 
le. Az akció végére több zsáknyi 
szemét gyűlt össze, amely révén 
Nyárlőrinc tovább szépült és a fia-
talok közösségbe tehettek környe-
zetükért, a természetért. Reméljük, 
hogy a legközelebbi alkalommal 
már sokkal kevesebb szemét fog 
összegyűlni és mindenki oda fog 
figyelni községünk közterületeinek 
tisztaságára.
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milyen csodálatos
Milyen csodálatos dolog, hogy ami-

kor a természet megújul, és az év leg-
szebb hónapja van, május első vasárnap-
ján mindenhol egy valakit köszöntenek 
a gyermekek: az Édesanyákat. Nem tud-
juk szavakba foglalni, hogy mit jelent 
nekünk, gyerekeknek az édesanya. 

Petőfi Sándor így ír róla: „S anyán-
kat, Pistikám, azt az édes jó anyát, ó 
Pistikám, szeresd, tiszteld, imádd! Mi ő 
nekünk? Azt el nem mondhatom, mert 
nincs rá szó, nincs rá fogalom.” A gye-
rekek megköszönik azt a tengernyi jó-
ságot, szeretetet, amit szavakkal alig le-
het kifejezni. Mi is lázasan készültünk, 
hogy megköszönjük a féltő gondosko-
dást, az óvodakapuig kísérő biztató te-
kintetet. Minden meghitt szó, minden 
virág kevés és szegényes cserébe azért, 
amit édesanyák tesznek gyermekeikért. 
Hála, szeretet, köszönet. E három szó 
melengeti a drága anyai szívet. A virág-
csokorért, a csókért a mama köszönete a 
simogatás, melynél lágyabb, melegebb 
kapcsolat nem létezik. Ez csak a gyer-
mek és az édesanya sajátja. 

Anyák napja csak egyszer van egy 
évben. De ne feledjük! Oly sokat kö-
szönhetünk édesanyánknak, hogy az év 
minden napja is kevés hálánk lerovására. 
Anyák napjára a legszebb és legnagyobb 
ajándék az lesz édesanyánk részére, 

hogy ígéretet teszünk, hogy mi, gyer-
mekek leszünk édesanyáink boldogsága 
jóságunk és szeretetünk által, és azok is 
maradunk egész életünkön át.

Azokban a napokban a gyerekek és 
a felnőttek virágokkal siettek haza, a 
szülői házba, hogy köszöntsék az édes-
anyákat, nagymamákat. Óvodánk Nyu-
szi csoportosai nemcsak az anyukájukat 
és nagymamájukat köszöntötték, hanem 
községünk nyugdíjasait is május 4-én 
délután a művelődési házban. Az ünne-
pelteket először Pénzváltó István polgár-
mester köszöntötte, majd a gyerekek „A 

só” című mesejátékkal, rövid versekkel 
és dalos játékokkal örvendeztették meg 
a nagymamákat. A műsort színesítette az 
általános iskola tanulóinak versmondá-
sa és citerajátéka. A szeretet jelképeként 
egy-egy cserepes virágot nyújtottak át a 
gyerekek, egy-egy puszi kíséretében.

Nagyon szépen köszönjük a nyugdí-
jas klub tagjainak a szíves vendéglátást, 
az elismerő és bíztató szavakat. Kíván-
juk, hogy még nagyon sok szép ehhez 
hasonló élményben legyen részünk 
mindannyiunknak! 

Sváb-Kovácsné Rédai Erzsébet

BÁBSzíNHÁzI éLMéNyEINK
Már évek óta hagyomány óvodánk-

ban, hogy nagycsoportosaink bérletet 
válthatnak a kecskeméti Ciróka báb-
színház óvodásoknak szóló előadása-
ira. Gyerekeink nagy izgalommal vár-
ják, mikor megyünk már bábszínházba. 
Ebben az évben már három előadáson 
vettünk részt:

 Első, a Talált szív, mely arról szólt, 
hogyan keresi meg egy kisfiú egy utcán 
talált textil szív gazdáját. A gyerekek 
fantáziáját sikeresen mozgatta meg 
a szereplők szimbólumokkal történő 
megjelenítése, például: egy pár torna-
cipő egy gördeszkán, aki egy nagyfiú. 
Szeretetre, segítőkészségre, másokra 
való odafigyelés fontosságára, értékére 
tanította a nézőket.

A második előadás,a Székely me-
nyecske meg az ördög, igazi, ízes, gyö-

nyörű magyar szavakkal, kifejezésekkel 
előadott, humoros, egyben tanulságos 
népmese volt. Nagy élmény volt a gye-
rekek számára az a felismerés, hogy 
egyetlen előadó hogyan képes egyedül 
életre kelteni egyszerre két, sőt három 
szereplőt is a meséből. Még a felnőtt kí-
sérőknek is meglepő volt a mese befeje-
ző része, amiből megtudhattuk, hogy a 
menyország és a pokol tulajdonképpen 
ugyanúgy néz ki, csupán csak az ott tar-
tózkodók önzése, illetve önzetlensége 
teszi különbözővé a két helyet. Az átélt 
élményről jól tanúskodnak a gyerekek 
által a bábszínházról készült rajzok is. 
Az utolsó előadás, a Három pillangó, a 
legkisebbeket célozta meg azzal, hogy 
a gyerekek által jól ismert mondókákat, 
dalokat, rövid mesét dolgozott fel. Az 
élményt leginkább a ráismerés élmé-

nye: „Ahá! 
Hiszen ezt 
én is isme-
rem!”, vala-
mint az élő 
hangszeres 
zenei kíséret 
biztosították. 
Nagy örö-
met jelentet 
a gyerekek-
nek, hogy 
maguk is a 
játék részeseivé válhattak a tekeredő 
óriáskígyó megelevenítésével. 

Reméljük, a jövő évben is eljuthat-
nak gyerekeink a valóban színvonalas, 
igazi színházi élményt nyújtó bábszín-
házi előadásokra.

Tóth Mihályné
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Falunap Pünkösd vasárnapján

A hagyományoknak megfelelő-
en mindig Pünkösd vasárnap tartják 
Nyárlőrincen a falunapot. Ezúttal is a 
labdarúgó pálya és a mellette lévő piac-
tér várta az érdeklődőket. A szervezők 
úgy állították össze a programot, hogy 
minden korosztály megtalálja az érdek-
lődését a nap folyamán.

A színpad új burkolatot kapott, így 
nem voltak már benne repedések, s ez 
megkönnyebbítette a fellépők sorsát. 
Mindössze néhány nappal a falunap 
előtt lett kész. Először a legkisebbek 
az óvodások léptek a színpadra, akik 
Romhányi Olga táncpedagógus irányí-
tásával mutatták be táncukat. Őket kö-
vették a lakiteleki és nyárlőrinci vegyes 
népdalkör tagjai Csinger Sándorné ve-
zetésével.

Az már megszokott dolog, hogy a 
hagyományőrzők is ott vannak az egyik 
sátor alatt és kínálják portékájukat. Ez-
úttal különböző sajtok és, körözöttes, 
valamint zsíros kenyér volt a „menü”, 
az utóbbi lila hagymával. Ha már kóstolt 

az ember, akkor arra inni is kell. És mit 
lehet ilyen ételekre inni? Csak is bort, 
még hozzá a helyi gazdák terméséből 
származót. Z. Kovács József, Tormási 
Jenő, Németh Pál, Szabó István, Forgó 
Dávid és Varga Imre borkóstolót tartott. 
Mindenkit szívesen kínáltak meg nedű-
jükből. Akadt is rá fogyasztók. Bánföldi 
Ferenc fazekas mester, korongozó tudo-
mányát mutatta be az érdeklődőknek. 
Ezúttal is volt főzőverseny, de sajná-
latos módon, ez már nem annyira nép-
szerű, mint amilyen korábbi években 
volt. A zsűri, melynek elnöke Vargáné 
Farkasházi Orsolya volt, Könyves Zol-
tán marhapörköltjét találta a legízlete-
sebbnek. Második helyen végzett ifj. 
T. Nagy Zoltán szürke marha pörköltje, 
harmadikon pedig Pulai László marha-
pörköltje. Ez utóbbival egy kis baj tör-
tént, mert víz helyett pálinkát öntöttek 
bele. A díjakat Pénzváltó István adta át, 
és természetesen a zsűri elnöke is gra-
tulált a főzőknek. Baksa László eredeti 
szakmájától eltérően azt vállalta, hogy 

a főzi meg a pacalpörköltet. Összesen 
százharminc kiló került a bográcsokba. 
Bizony nem volt egyszerű elkészíteni 
ekkora mennyiséget. Aki megkóstol-
ta, az nem csalódott, mert olyan volt, 
amilyennek egy pacalpörköltnek lennie 
kell. A labdarúgó pályán kutyás bemu-
tatót tartottak, ami szintén népszerű a 
helybéliek körében. Gyerekek és fel-
nőttek kíváncsian nézték, hogy milyen 
fegyelmezettek a kutyák, hogyan tartják 
be gazdáik utasításait, pedig még fiatal 
állatokról volt szó.

A színpadon fellépett a Boróka cite-
razenekar is, akik pörgős dallamokkal 
szórakoztatták a jelenlévőket. Már az el-
múlt évben is koncertet adott a kecske-
méti Nova Prospect zenekar, akik ezúttal 
is a fiatalabb generációhoz szóltak mu-
zsikájukkal. A nap sztárvendége Bebe, 
a Black II Black együttes frontembere 
volt. A falunap befejező programja min-
den évben az utcabál. Ezúttal a Nomád 
zenekar húzta a talpalávalót, addig, míg 
a táncolni vágyók bírták szusszal.
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Harminc kilométeres zarándoklat
Több mint harminc kilométert 

tettek meg gyalog azok a zarándo-
kok, akik Boldog Gizella, Szent Imre, 
Szent István ereklyéit járták körbe a 
Nyárlőrinc - Lakitelek - Szentkirály 
- Nyárlőrinc útvonalon. Ez volt már a 
tizedik alkalom, amikor megszervez-
ték a 30.4 kilométeres utat. Ezúttal 
Nyárlőrincről indultak, ahol a katoli-
kus templomban találkoztak. A napot 
imádkozással kezdték, és azzal is fe-
jezték be. – Harminchárman indultunk 
Nyárlőrincről, amihez csatlakoztak 
Lakiteleken és Szentkirályon is, így ösz-
szesen ötvenen vettek részt a zarándokla-
ton, köztük gyerekek is. Huszonöten vé-
gigmentünk az egész útvonalon –mondta 
Rozsnyói Ákos főszervező. Nyárlőrinc 
és Lakitelek között a leghosszabb a táv. 
Az útvonal felét imádsággal töltöttük el. 
Ez sok szempontból volt jó. Egyrészt az 
imádság kegyelmi hatásai miatt, másrészt 
úgy időzítettük az imádságokat, hogy a 
nehezebb szakaszra essenek, így nem 
figyeltünk annyira oda, hogy mélyebb a 

homok és nehezebb menni. Az út teljes 
ideje alatt (11 és fél óra) mintegy négy 
órát imádsággal töltöttünk el. Ebből egy 
órát a templomokban. A Magyar Szent 
Család közbenjárását kérve imádkoz-
tunk családjaink, közösségeink, magyar 
hazánk és nemzetünk lelki megújulásá-

ért, valamint felajánlottuk engesztelésül 
fáradtságunkat, imáinkat bűneinkért és 
az egész világ bűneiért. A zarándoklatot 
a kiindulóponton, Nyárlőrincen fejezték 
be, ahol szentmise keretében emlékeztek 
Boldog Gizellára, Szent Imrére és Szent 
Istvánra.

Motorosok pünkösdi túrája
Szokásukhoz híven ismét túrára in-

dult a Nyárlőrinci Motorosok Baráti 
Köre a pünkösdi hosszú hétvégén. 

Jó kis társaság jött össze ismét ötven 
fő. Az indulás szombat reggel volt. Az 
időjárási előrejelzést tekintve volt, aki 
úgy gondolta autóval biztonságosabb 
lesz. Pár kilométer után el is kezdett 
zuhogni az eső. Az időjárás viszon-
tagságai ellenére késő délután megér-
keztünk szerencsésen Őrimagyarósd 
nevű kis faluba. Az ifjúsági tábor tulaj-
donosa és családja nagy szeretettel és 
finom házi pálinkával fogadott minket. 
Elfoglaltuk a szállásunkat és vacsora 
után nyugtáztuk a napot, ami éjszaká-
ba nyúlt, de tartalmas volt.  Kisebb, 
nagyobb sikerrel reggelig nyugalom 
volt a táborban Vasárnap reggel végre 
napsütésre ébredtünk és a finom reggeli 
után Ausztria felé vettük az irányt. Saj-
nos a Zotter csokigyárba nem jutottunk 
be, de akadt más látnivaló bőven. A 
Styrassic park felnőtteket is elvarázsol 
nem csak gyerekeket! Szlovéniát sem 
hagytuk ki, ha már arra jártunk, fő cél 
az Orhydea park volt. Mesés látvány-
ban volt részünk, pár motoros társunk 

„hanganyagot” is tudna csatolni hozzá. 
A szlovéniai ebédet egy jó kis hegyi 
motorozás követett, majd visszatértünk 
szállásunkra. Szállásadóink ismét jól 
tartottak minket, de némi ejtőzés után 
a szokásos szalonnasütést nem hagy-
hattuk ki, persze csak az íze miatt. A 
nap eseményeit, élményeit csak így 
lehet elemezni némi itóka fogyasztása 
mellet. Hétfőn reggel frissen és üdén 
ébredtük és készülődtünk haza. Keszt-
hely felé vettük az irányt, a Festetics 

kastélyt még meglátogattuk. Az idő-
járás az utolsó nap sem kecsegtetett 
minket, de ennek ellenére szerencsésen 
haza érkeztünk. 

Azt hiszem mindenki sok szép él-
ménnyel gazdagabb lett és ismét egy 
tartalmas, jól szervezett túrán vehettünk 
részt.  Köszönjük Oláh Csabi! Kívánom, 
hogy még sok ilyen balesetmentes, él-
mény dús túrát szervezz ennek a jó kis 
társaságnak!

Kissné Erzsi
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A hagyományokhoz híven ezúttal 
is a Lakitelek Népfőiskolán rendezték 
meg a Buzánszky Kupa Labdarúgó Tor-
nát kis iskolák részére. 

Az alsó és felső tagozatos korosz-
tályban hat-hat csapat küzdött a kupáért. 
A két napos tornán körmérkőzést vívtak 
egymással a csapatok, ez alapján döntöt-
ték el a helyezések sorsát. Az izgalmas 
találkozókon néhány játékos remek tel-
jesítményt nyújtott, rájuk akár nagyobb 
csapatok is felfigyelhetnének. A helye-
zések sorsát nem egy esetben nem pon-
tok, hanem a gólok száma döntötte el. 
A díjakat Molnár Arnold a népfőiskola 

munkatársa adta át a diákoknak, aki azt 
ígérte, hogy három év múlva már sokkal 
jobb körülmények között tudnak majd 
küzdeni a kupáért a diákok.

Az alsó tagozatosoknál első helyet ért 
el Jakabszállás, második lett Nyárlőrinc, 
harmadik Bugac csapata. A további he-
lyezések: negyedik lett Jászszentlászló, 
ötödik Lakitelek, hatodik pedig Szent-
király. A legjobb játékos Ferencz Jó-
zsef (Bugac), a legjobb kapus Molnár 

Márk (Jakabszállás), a legtöbb gólt 
lövő pedig Átrok Zalán (Jakabszállás) 
lett 16 találattal. A felső tagozatosoknál 
Nyárlőrinc végzett az élen, második lett 
Szentkirály, harmadik Lakitelek, negye-
dik Jászszentlászló, ötödik Jakabszállás, 
hatodik pedig Bugac. A legjobb játékos 
Farkas Norbert (Szentkirály), a legjobb 
kapus Nyúl Patrik (Nyárlőrinc) a gólki-
rály pedig Horváth Béla (Szentkirály) 
lett hét találattal.

A Buzánszky Kupáért hajtottak a diákok

Táncos tanév végi műsorral várták 
az óvodásokat Dóbiás Péter és társai a 
Mesélő dallamok zenei előadássorozat 
utolsó műsorán május ötödikén.

Péter bácsi bemutatta nekünk „Mó-
nikát”, a szépen szóló harmonikát. 
Megismertük az így meg az úgy fújható 
mirlitont, amit ha így fújunk, nem szólal 
meg, csakis, ha úgy!!! Mert ez egy re-
zegtetős hangszer. A dalban Péter bácsi 
fia Péter kísérte a mirlitont szintetizátor-
ral. 

A gyerekek nagy érdeklődéssel fi-
gyelték, miként szólal meg a vadászkürt 
János bácsinál, amit ha kihajtogatnánk, 
négy méter hosszú lenne. Bemutatta a 
rumbatököt, amit Latin-Amerikában 
használnak, és vadászkürttel kísérték a 
tangó alatt.

Ezután következtek a nagycsopor-
tosok, akik pillanatok alatt megtanultak 
twistelni, majd a középső- és kiscsopor-
tosok ismerték meg hogyan is táncolnak 

a kacsák. Igen, a kacsatáncot!
Ezúton is köszönjük az élmény dús 

műsort és a széles ismeretanyagot, amit 
változatos körítéssel kísérve zenei alá-

festéssel ismerhettünk meg az év folya-
mán!

Kovácsné Szekeres Szandra
óvónő

Mesélő dallamok az óvodában



                            9. oldalNyárlõriNci hírmoNdó

Sokan választották a futást május elsején
A hagyományokhoz híven május első 

napján bonyolították le Nyárlőrincen a 
Buzás János emlékfutást, ami a Fornetti 
Bács megyei futókörverseny egyik 
állomása is volt egyben. Nem csak a 
megyéből és a környező települések-
ről érkeztek sportolók, de távolabbról 
is. Összesen százötvenen vágtak neki a 
különböző távoknak.

Ez volt már a tizenhatodik alka-
lom, amikor a település megrendezte a 
Buzás János emlékfutást. Ezúttal is az 
egykori pedagógusról elnevezett iskola 
elől rajtoltak a futók különböző távo-
kon. Az óvodások 200 métert, az alsó 
tagozatosok ezer, a felsősök pedig há-
romezer métert futottak. Néhány bátor 
iskolás elindult a felnőtteknek szóló öt-
ezer méteren is. A leghosszabb táv pe-
dig tíz kilométer volt. A két hosszabb 
távra nevezők egyszerre indultak. Az 
öt kilométeresek egy, a tíz kilométere-
sek két kört futottak. A verseny egyik 
érdekessége, hogy nem csak aszfalton, 
vagy földúton kell futni, hanem mezőn 
is. Ez bár nem könnyű, de a táj és a jó 
levegő kárpótolja a futókat, akik közül 
sokan szeretik is ezt a környezetet. 

Eredmények, 5000 méter általános 
iskolás lányok: 1. Molnár Izabella, 2. 
Varjasi Dóra (mind kettő Nyárlőrinc). 
Fiúk: 1. Trungel Nagy Kolos (Kis-
kunfélegyháza), 2. Csikós Zoltán 
(Tiszakürt). 15-19 éves lányok. 1. 
Fricska Fanni (Kiskunfélegyháza). 
Fiúk: 1. Hegedűs László (Ballószög), 
2. Kelemen Alex (Nyárlőrinc), 3. 
Görbe Máté (Kecskemét). 20-39 éves 
nők: 1. Boronkay Orsolya (Kecske-
mét), 2. Szabóné Szekeres Zsuzsanna 
(Nyárlőrinc), 3. Hajdúcsák Annamária 
(Szeged). Férfiak: 1. Boronkay Péter 
(Kecskemét), 2. Papp István (Kiskun-
félegyháza), 3. Pénzváltó Bence (Kecs-
kemét). 40-59 éves nők: 1. Csontosné 
Retkes Mónika (Kiskunfélegyháza), 2. 
Bali Gáborné (Nyárlőrinc), 3. Németh 
Lászlóné (Kiskunfélegyháza). Férfiak: 
1. Németh László (Kiskunfélegyháza), 
2. Eperjesi János (Kiskunfélegyháza, 
3. György Csaba (Nyárlőrinc). 60 éve 
feletti nők: 1. Németh Lászlóné (Kis-
kunfélegyháza). Férfiak. 1. Dr. Baski 
Imre (Kunszentmiklós), 2. Barna Ist-
ván (Szeged).

10.000 méter 15-19 éves lányok: 1. 

Bácsmegi Boglárka (Martfű), 2. Huszta 
Vivien (Izsák). Fiúk: 1. Holló-Szabó 
Márton (Kiskunfélegyháza), 2. Sváb 
Kovács Máté (Nyárlőrinc), 3. Hegedűs 
János Alex (Kerekegyháza). 20-29 éves 
férfiak: 1. Görbe Adrián (Kecskemét), 
2. Varga Tamás (Nyárlőrinc), 30-39 
éves nők: 1. Juhász Ágnes, 2. Kerekes 
Emese, 3. Újszászi Zita (mind három 
Kecskemét). Férfiak: 1. Polyák Csaba, 
2. Szalóki Róbert, 3. Molnár Mihály 
(mind három Kecskemét). 40-49 éves 
nők: 1. Háryné Staskó Anita (Kecske-
mét), 2. Balogh Magdolna (Szeged), 3. 
Vidács Irén (Kiskunfélegyháza). Férfi-
ak: 1. Fekete Zoltán, 2. Jéga Szabó Zsolt 

(mind kettő Kecskemét), 3. Bensinger 
Ralf (Kunszentmiklós). 50-59 éves 
nők: 1. Harsányi Mária, 2. Andrássyné 
Dolog Éva (mind kettő Kecskemét), 3. 
Lekrinszki Éva (Csongrád). Férfiak: 1. 
Baranyi Zoltán (Kecskemét), 2. Nemes 
Nagy Tibor (Kiskunfélegyháza, 3. Mol-
nár Gyula (Csongrád). 60-69 éves nők: 
1. T. Nagy Magdolna (Kecskemét), 2. 
Tóth Margit (Erdőkertes), 3. Koncsik 
Ibolya (Budapest). Férfiak: 1. Kanyó 
Antal, 2. Mészáros Zoltán, 3. Dr. Lele 
Zoltán (mind három Kecskemét). 70 
év felettiek, férfiak: 1. Kiss Ferenc 
Csongrád, 2. Kenyér Imre (Budapest), 
3. Tabajdi József (Kiskunhalas).



Véget ért a 2014-2015-ös megyei 
II. osztályú labdarúgó bajnokság, az 
Északi csoportban. A felnőtt csapat 
a negyedik helyen végzett 44 pont-
tal, mindössze egy ponttal maradt el a 
harmadik helyezett Kiskunfélegyházi 
KHTK II-től. Igaz, az ötödik helyezett 
Pálmonostora is 44 pontot gyűjtött. Az 
eddig még nem közölt mérkőzésekről 
olvashatnak néhány sort.

A 22. fordulóban idegenbe utaztak 
a fiúk, nem is akár hova, a listavezető 
otthonába Városföldre. Jól indult a játék, 
mert meg tudták állítani a hazai rohamo-
kat, egészen egy fél órán keresztül. Akkor 
azonban tíz perc alatt három gólt is kap-
tak, amire csak eggyel tudtak válaszolni, 
a félidő hajrájában, Bali Gábor révén. 
Nem sokkal a második félidő megkezdése 
után két meghatározó városföldi játékost 
Márics Bélát és Kovács Zsoltot is kiál-
lítottak a játékvezető, de ez sem jelentett 
olyan előnyt, amit gólokra tudott volna 
váltani a nyárlőrinci gárda. Mindössze 
egy alkalommal tudtak még a hazai kapu-
ba betalálni a 92. percben Ozsbáth Bence 
révén, amivel csak szépítettek az ered-
ményen, de kiegyenlíteni nem tudtak. 
Városföld-Nyárlőrinc 3-2 (3-1). Ifjúsági 
eredmény: 7-0 (3-0).

Ezután következet a nagy rangadó 
a szomszéd település Lakitelek ellen. A 
két csapat mindig nagy harcot vív egy-
más ellen, függetlenül attól, hogy milyen 
helyezést foglalnak el a tabellán. Ezúttal 
Nyárlőrinc állt jobban, mert a negyedik, 
míg Lakitelek a hetedik helyet foglalta el. 
A játék képe a táblázaton elfoglalt hely-
nek megfelelően alakult. A hazaiak bir-
tokolták a labdát, de igazi helyzetet nem 
tudtak kialakítani. Aztán a sikertelensé-
geket sikerek követték. Három perc alatt 
ugyanis kétszer sikerült a hazai csapatnak 
betalálnia a kapuba. Először Bali Gábor, 
majd pedig Bera András volt eredményes. 
A szünet előtt jött két gól letaglózó volt a 
vendégek számára. A második játékrész-
ben változott a helyzet. A lakitelekiek 
mindent megpróbáltak annak érdekében, 
hogy szépítsenek, vagy döntetlent érjenek 
el, de ez nem sikerült. A védelem jól állt 
a lábán, bár voltak megingásaik, de gól 
több már nem született, maradt az első 
félidei eredmény. Nyárlőrinc-Lakitelek 2-
0 (2-0). Ifjúsági eredmény: 0-4 (0-1).

Hátra volt még három mérkőzés, ami-
ből kettő különösen nehéznek ígérkezett. 
Először Pálmonostorára mentek a fiúk. 
Erről a csapatról tudni kell, hogy a tava-

szi szezonban nagyon jó teljesítményt 
nyújtottak. Új edzővel és több új játé-
kossal készültek a tavaszi mérkőzésekre. 
Ezúttal tudásban többet nyújtottak, mint 
a nyárlőrinci csapat. Ezen a találkozón 
már nem játszott Farkas Márk, aki kül-
földre, Írországba ment dolgozni. Már 
az első negyed óra végén gólt ért el a 
hazai gárda, ami meghatározta a folyta-
tást. Később újabb találatot értek el. A 
szünetig már nem változott az eredmény. 
A második félidő 15. percében Ozsbáth 
Bence révén sikerült szépíteni. Akkor 
felcsillant a remény, hogy egy újabb talá-
lattal ki lehetne egyenlíteni. Sajnos nem 
ez történt, mert a hazaiak újabb gólt sze-
reztek, és ezzel szinte lehetetlenné tették 
azt, hogy pontot szerezzen Nyárlőrinc. 
Nem is sikerült, vesztesként hagyták el 
a pályát. Pálmonostora-Nyárlőrinc 3–1 
(2–0). Ifjúsági eredmény: 1-3 (0-2).

A következő forduló slágermérkőzése, 
a Nyárlőrinc-Tiszaalpár találkozó volt. 
Mind a két félnek szüksége lett volna a 
három pontra, hogy megtartsa helyét a 
táblázaton. A vendégcsapat szurkolói a 
mérkőzés megkezdése előtt és a második 
félidő előtt is füstbombát dobtak a pálya 
szélére. A játékvezető addig nem fújt a 
sípjába, míg azokat el nem távolították. 
A hazaiak kezdték jobban a játékot, és 
Bali Gábor fejes góljával a félidő közepén 
meg is szerezték a vezetést. Nem sokkal 
később Túri István is a kapuba juttatta 
a játékszert, így kettőre nőtt Nyárlőrinc 
előnye. A második játékrészben taktikát 
változtattak a tiszaalpáriak. Ez azt ered-
ményezte, hogy többet támadtak, veszé-
lyes helyzeteket alakítottak ki. Egy alka-

lommal a kapuba is betaláltak, de a játék-
vezető les címén nem adta meg a gólt. A 
hazaiak is lőttek egy les gólt, és a kapufát 
is eltalálták. A második félidő közepén a 
játékvezető a tiszaalpári Fábián Róbertet, 
valószínűleg nem megfelelő beszéd miatt, 
kiállította. A második félidő kiegyenlítet-
tebb játékot hozott, de gól nem esett, így 
a nyárlőrinciek megérdemelten tartották 
otthon a három pontot. Sajnálatos módon 
a találkozón néhány sérülés is történt, 
ami miatt a játékosokat le kellett cserélni. 
Nyárlőrinc-Tiszaalpár 2-0 (2-0). Ifjúsági 
mérkőzés: 1-1 (0-0). A mérkőzés végén 
a Balogh Illés által készített babgulyást 
fogyaszthatták el a játékosok, vezetők, 
támogatók és a meghívott vendégek.

A bajnokság utolsó mérkőzését 
Jakabszálláson játszották a fiúk. Bár a 
hazai gárdának volt egy olyan szakasza, 
amikor nagyon jól produkált, az utóbbi 
mérkőzéseit azonban rendre elveszítette, 
és nagy gólarányú vereségek is a szám-
lájukra írhatók. Ettől függetlenül nem 
lehetett biztosra venni a győzelmet. Ha 
lehet azt mondani, hogy egy találkozó 
kezdése a legjobban sikerült, akkor erről a 
mérkőzésről ezt el lehet mondani. Negyed 
óra elteltével ugyanis már 2-0 arányban 
vezetett Nyárlőrinc. Ettől függetlenül a 
hazaiak nem adták fel, és több ígéretes 
támadást is vezettek, de ezúttal Kocsis 
Béla remekül helyt állt a kapuba, lehúzta 
a rolót. Ahogyan a mondás tarja kivédte 
a jakabszállásiak szemét. Persze a másik 
oldalon is jó őrizte kapuját a hálóőr, így 
több találat már nem esett. Jakabszállás-
Nyárlőrinc 0-2 (0-2). Ifjúsági eredmény: 
7-1 (4-0).
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Negyedik helyen zárták a bajnokságot
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Anyakönyvi hírek
Akik házasságot kötöttek: Turi Norbert és Cseke 
Beáta, Oláh Tamás és Varga Ildikó, Szabó Attila és 
Kiss Nelli.
Akiket nagyon vártunk: Balogh Norbert (anyja 
neve: Mikus Csilla), Perjési-Szabó Réka (Szabó 
Márta), Hegyesi Dominik Ferenc (Domokos Mária).
Akiket elveszítettünk: Baksa András (1943), 
Wenhardt András (1922), Géró János (1957), Bodri 
József (1947), Csernák János Antalné Kovács 
Erzsébet (1945). 
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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.

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

* MINDIG TV, 1 éves 8 csatorna ingyenessel, adap-
terrel, hosszú kábellel, antennával, kitűnő képminő-
ség, 12 hónapos televízióval. Eladó: irányár: 52 ezer, 
YAMAHA SMP 109 ezer. Érdeklődni: 20/449-1419.

* AKCIÓS ÁRON ereszcsatornázás, bádogozás, hor-
gonyzott csatorna szerelése anyagárral 1500,- Ft/fm. 
Érdeklődni: 20/923-17-19.
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