
A forradalom ünnepére

Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc évfordulója alkalmából - az 
általános iskola 7. osztályos tanulói-
nak közreműködésével - községünk 
ünnepséget rendezett. Október 22-én 
délután 15 órakor vette kezdetét a 
megemlékezés az ’56-os emlékműnél 
az IKSZT (volt művelődési ház) előtt. 
A csípős hidegben - Szőke Ferenc 

vezényletével – a Lakiteleki Tűzoltó 
Zenekar csendítette fel a Himnusz 
hangjait, miközben Molnár Izabella 
és Forgó László diákok felvonták az 
ünnepi lobogót, majd meghallgat-
tuk Gazdag Erzsi: Ifjúság, Te vagy a 
Csillagunk című versét, Golovics Aliz 
előadásában. Ezt követte a koszo-
rúzás, amikor is az önkormányzat 

képviseletében Pénzváltó István pol-
gármester és Zayzon Jenőné jegy-
zőasszony, az iskola képviseletében 
pedig Mák Réka és Magyari Kristóf 
elhelyezték a megemlékezés virágait 
az emlékműnél.

Meghallgattuk Pénzváltó István 
polgármester ünnepi beszédét, amit a 
3. oldalon olvashatnak.
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Új rendelet készült 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 

törvény, kötelező feladatokat ír elő az ön-
kormányzat részére. Az önkormányzatnak 
az egészségügyi alapellátás körében gondos-
kodnia kell a háziorvosi, házi gyermekorvosi 
ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alap-
ellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyer-
mekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról, a 
védőnői ellátásról és az iskola-egészségügyi 
ellátásról. Az egészségügyi alapellátás körze-
teit rendeletben kell kialakítani. A napirendi 
ponttal kapcsolatban Zayzon Jenőné jegyző 
elmondta, hogy Nyárlőrinc egyszerűbb hely-
zetben van, mert minden alapellátás egy kör-
zetet jelent. Az ügyeleti ellátás Kecskeméten 
történik, a fogorvosi ellátás pedig jelenleg 
Lakiteleken, melyet dr. Németh László lát el. 

Csatlakoztak a pályázathoz
Az önkormányzat 2000. óta minden év-

ben csatlakozott a Bursa Hungarica pályázat-
hoz, melynek lényege, hogy a felsőoktatási 
intézményben tanulókat támogassa az ön-
kormányzat. Kétféle pályázatot, „A” és „B” 
típusút, lehet benyújtani. Az „A” típusúra a 
már a felsőoktatásban tanulók nyújthatnak 
be, a „B” típusúra pedig a középiskola utolsó 
évében tanuló diákok, akik majd felsőokta-
tási intézményben kívánják folytatni tanul-
mányaikat. A képviselő-testület elfogadta az 
ösztöndíj-pályázathoz történő csatlakozást. 

Helyi esélyegyenlőségi program
Az egyenlő bánásmódról és az esély-

egyenlőség előmozdításáról szóló törvény 
szerint a településeknek ötévente öt évre 
szóló helyi esélyegyenlőségi programot kell 
elfogadni. A helyi esélyegyenlőségi prog-
ramban helyzetelemzést kell készíteni a hát-
rányos helyzetű társadalmi csoportok – külö-
nös tekintettel a nők, a mélyszegénységben 
élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, 
valamint a gyermekek és idősek csoportjára – 
oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészség-
ügyi és szociális helyzetéről. Az intézkedési 
tervben meg kell határozni a helyzetelemzés 
során feltárt problémák komplex kezelése ér-
dekében szükséges intézkedéseket. A progra-
mot meghatározott részletes szabályok alap-
ján kell elkészíteni. A programalkotás során 
gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi 
program és az önkormányzat által készíten-
dő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, to-
vábbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv 
és az integrált településfejlesztési stratégia 
antiszegregációs célkitűzéseinek összhang-
járól. Az önkormányzat az államháztartás al-
rendszereiből, az európai uniós forrásokból, 

illetve a nemzetközi megállapodás alapján fi-
nanszírozott egyéb programokból származó, 
egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton 
odaítélt támogatásban csak akkor részesül-
het, ha a törvény rendelkezéseinek megfele-
lő, hatályos helyi esélyegyenlőségi program-
mal rendelkezik. A testület elfogadta a helyi 
esélyegyenlőségi programot.

Szociális tűzifára pályáznak
Az önkormányzatoknak szociális célú 

tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegé-
szítő támogatás igénylésére van lehetősége. 
Az igényléséhez a képviselő-testületnek 
határozatot kell hoznia, melynek tartalmaz-
nia kell egyrészt, hogy biztosítja az önerőt, 
másrészt hogy vállalja, hogy a 2015. évi 
igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a 
tüzelő anyag megvásárlását követő 10. napon 
hatályba lépő – rendeletben szabályozza, és 
hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől 
ellenszolgáltatást nem kér. Az önkormányzat 
62 m3 kemény tűzifára nyújtotta be igényét, 
melyhez közel nyolcvanezer forint önerőt 
biztosít.

Résztulajdont vásárolnak a rendelőből
A képviselő-testület korábban döntött ar-

ról, hogy a fogorvosi rendelő dr. Macsári Má-
ria tulajdonában lévő részét megvásárolja. Az 
ingatlanra vonatkozó értékbecslés elkészült. 
Az ingatlan részét képezi dr. Macsári Mária 
tulajdonában lévő orvosi rendelő, valamint a 
Bashiri Kft. tulajdonában lévő gyógyszertár, 
továbbá az önkormányzat tulajdonát képező 
fogorvosi rendelő. Az osztatlan közös tulaj-
donból 38/88-ad rész dr. Macsári Mária tu-
lajdona. Az értékbecslő szerint az ingatlan 
központi helyen, jó környezetben található, 
forgalomképes, ez növeli a piaci értékét, de 
25 százalékos értékcsökkenést figyelembe 
kell venni, mert az elhasználódott épület-
szerkezetek javítása, karbantartása jelentős 
ráfordítást igényel. Mindezek alapján a for-
galmai rész értéket az értékbecslő 4,2 millió 
forintban állapította meg. Dr. Macsári Mária 
az összeget elfogadta, így lehetőség van az 
ingatlan megvásárlására. A képviselők is el-
fogadták a részérték megvásárlást.

Fizetnek a Démásznak
Az önkormányzat 2008-ban szerződést 

kötött az EDF Démász Zrt-vel tíz éves idő-
tartamra, a község közvilágításának üzemel-
tetésére, karbantartására. Közben az önkor-
mányzat pályázaton vissza nem térítendő 
támogatást nyert a közvilágítás korszerűsíté-
sére. A pályázati tervdokumentáció műszaki 
leírása alapján összesen 219 db. lámpatestet 

szeretnének korszerűsíteni, melyből 213 a 
Démász tulajdona. Miután a szerződés 2018. 
október végéig szól, a Démász-nak hozzá 
kell járulnia a tulajdonában lévő lámpates-
tek korszerűsítéséhez. A szolgáltató abban 
az esetben adja meg hozzájárulását, ha az 
önkormányzat megfizeti részére a korábban 
végrehajtott csoportos fényforrás-csere költ-
ségének időarányos részét, valamint az ener-
gia hatékonysági díjat. Egy összegű megfize-
tés esetén kedvezményt ad az önkormányzat 
részére, így a fizetendő összeg a fényforrás-
csere estében 168.488,- Ft+Áfa, az energia 
hatékonysági díj pedig 2.996.747,- Ft+Áfa, 
melyek összességében 3.165.235,- Ft+Áfa 
összeget tesznek ki. Az elmúlt évben a kép-
viselő-testület annak tudatában nyújtott be 
pályázatot a közvilágítás korszerűsítésére, 
hogy nyert pályázat esetén a Démász Zrt. 
felé fizetési kötelezettséggel tartozik. A testü-
let úgy döntött, hogy a szerződést megköti a 
Démásszal és az összeget megfizeti.

Alapítványt támogatnak
A Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászoru-

lókért Alapítvány pályázaton nyert mikrobu-
szának üzemeltetési költségeihez négyszáz-
ezer forinttal járult hozzá az önkormányzat. 
Az Alapítványnak 2015. december 31-ig kell 
elszámolnia az összeggel az önkormányzat-
nak.

Felül kell vizsgálni az iskola fűtését
A testületi ülésen Hajagos Antal képvi-

selő azt kérdezte, hogy lehet-e tenni vala-
mit annak érdekében, hogy az iskolában be 
lehessen gyújtani a konvektorokat és rendes 
fűtés legyen a gyerekekre. Ez a kérdés már 
hónapokkal ez előtt is felvetődött, de az óta 
sem történt semmi. Pénzváltó István polgár-
mester elmondta, hogy miután az iskola már 
nem az önkormányzat intézménye, így csak 
nyomatékosító levelet lehet írni, hogy milyen 
probléma merült fel, melyet sürgősen meg 
kell oldani. Gyakorlatilag minden teremben 
egy konvektor működőképes, de a szünetek 
után, mikor nyitva vannak az ajtók, nagyon 
nehezen melegszenek fel a tantermek. Az is-
kola fenntartója felé egyébként már többször 
élt jelzéssel az iskola, hogy a fűtésrendszer 
teljes cserére szorul. A képviselőknek az volt 
a véleményük, hogy mindenképpen intézked-
ni kell annak érdekében, hogy az iskolában 
a konvektorok javításra kerüljenek és legyen 
fűtés a tantermekben. A képviselő-testület 
felhatalmazta fel a polgármestert, hogy in-
dítványozza a Lakiteleki Eötvös Általános 
Iskola Buzás János Tagintézmény elavult fű-
tésrendszerének sürgős felülvizsgálatát.

A testületi ülésről jelentjük
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A forradalom ünnepére
„Tisztelt Ünneplő Közönség!
Ismét egybe gyűltünk, hogy tör-

ténelmünk hozzánk legközelebb álló, 
nemzetmegtartó, felemelő és dicsőséges 
eseményére, az 1956-os forradalom és 
szabadságharcra emlékezzünk. Hiszem, 
hogy aki ismeri a múltját, annak hibáit és 
eredményeit, tiszteli és megbecsüli elődei 
cselekedeteit, csak az tud bölcsen és ered-
ményesen jövőt építeni.

A történelem megítélése bármennyire 
is szubjektív, bármennyire is igyekszik 
valaki vagy valakik megváltoztatni, félre-
magyarázni, vagy meghamisítani, az igaz-
ság előbb vagy utóbb kiderül és utat tör 
magának, ahogy az 1956-ban is történt. 
Ma erre emlékezünk.

Természetesen minden történelmi ese-
ménynek vannak tevékeny részesei –ne-
vezzük őket nyugodtan hősöknek – akikre 
példaképként kell tekintenünk. Bizonyára 
Önök is elgondolkodtak már azon, vajon 
mi motivál embereket arra, hogy akár éle-
tüket áldozzák egy ügyért?! Voltak, akik 
hitük vagy meggyőződésük miatt szen-
vedtek mártírhalált. És voltak, akik nem-
zetük szabadságáért haltak hősi halált. 
Igen. A nemzet, és benne az egyén sza-
badságvágya ilyen hatalmas motiváló erő. 
Az emberi lét alapvető célja, az önmegva-
lósítás, szabad akarat nélkül elérhetetlen. 
Csavaros észjárású nemzetünk soha nem 
tűrte sokáig a béklyót, a diktatúrát, az uni-
formizálást. Mégis, időről időre akadnak 
proféták, akik ki tudja milyen céltól ve-
zérelve, akár idegen segítséggel, akár csak 
magyarságukban önnön magukat minden-
ki maga fölé helyezve igyekeznek kalitká-
ba zárni bennünket. Mondtam, az ünnep 
azért van, hogy emlékeztessen a múltunk-
ra, annak hibáira, erényeire, a hősökre. A 
fiataloknak mondom, az idősebbeket em-
lékeztetem. Volt idő, mikor magas kerítés 
vett körbe bennünket és a Sopronba tartó 
vonaton mindig igazoltattak. Akinek föld-
je volt, attól elvették. Minden állami volt, 
az állami cégek vezetői pártkáderek vagy 
azok rokonaik lettek. A kultúra szigorú 
cenzúrán keresztül jutott az emberekhez. 
Az oktatás tartalmilag erősen ideologizált 
és uniformizált keretek között működött. 
Független média nem létezett, ahogyan 
pártatlan igazságszolgáltatás sem. Volt 
viszont teljes foglalkoztatás, a közve-
szélyes munkakerülőket szigorúan bün-
tették. A rendszer alapjait az egy párt, a 
személyi kultusz, a káderpolitika, az erős 
rendőrség, a besúgóhálózat, a koncepciós 
perekben eltüntetett bírálók sokaságai al-

kották. Na, meg 
persze néhány 
ezer orosz kato-
na. Aztán 1956-
ban eljött néhány 
napra a szabad-
ság, a remény a 
jobb életre. Ki 
itthon élte vagy 
halta mindezt, ki 
pedig nyugatra 
távozott. Fiata-
lok! Jegyezzétek 
meg jól ezt a szót: 
DISSZIDENS. 

A történelem kereke pedig nagyon las-
san, de fordult tovább. Mígnem 1989-ben 
kiadták a jelszót: Ruszkik, haza! Színre 
lépett az ellenzék, lett ismét valódi válasz-
tás, az állami vagyont, a földeket privati-
zálták, beléptünk a NATO-ba, az Európai 
Unióba, a schengeni övezetbe…

A történelem kereke pedig forog to-
vább…. nyugatra települt néhány százezer 
ember, lettek állami vállalatok, egyforma 
iskolák, s a többi , s a többi…. A történe-
lem kereke pedig forog tovább? „

Ezt követően jó néhány zeneművet 
meghallgattunk még a Lakiteleki Tűzoltó 
Zenekartól, melyek témában természete-
sen kapcsolódtak a forradalomhoz. 

Ezután a hagyományokhoz híven, 
fáklyás felvonulás következett a vasútál-
lomás melletti Milleneumi Emlékműhöz, 
ahol gyönyörű zenékre, gyönyörűen kore-
ografált műsort és verseket adtak elő a 7. 
osztályosok, hogy méltóképpen emlékez-
hessünk meg történelmünk hőseiről, áldo-
zatairól.  Az ünneplő közönséghez pedig 
Szenekné Édes Kornélia intézett nagyon 
is elgondolkoztató mondatokat:  „Milyen 
régi sorok, s ma is milyen aktuálisak. 
Történelmünk során jöttek ide tatárok, 
törökök. Mind készült áttörni rajtunk nyu-
gatra, de mi megállítottuk őket. Magyar-
ország vérzett, pusztult, de megmaradt a 
kereszténység őrzőjének. Köszönetet kap-
tunk érte? Nem. Nem is ezért tettük. 

Azt mondják, a történelem megismét-
li önmagát. Most éppen ilyen ismétlést 
élünk.

Itt áll ez az ezer sebből vérző kis or-
szág, s most két oldalról is ér minket a 
támadás. Illegális bevándorlók százezrei 
döngetik kapuinkat. Nem veszik tudo-
másul, hogy ha valahová be szeretnének 
lépni, ott először is illik kopogtatni. Ha 
valahová beinvitálnak bennünket, ott illik 

viselkedni. Ha valamivel megkínálnak, 
azt megköszönni illik, nem pedig még 
többet követelni. 

A nyugat, mint mindig, tőlünk várja a 
csodát. Mi állunk a vártán, segítő kezek 
helyett azonban csak szidalmakat kapunk. 
Mi megpróbáljuk betartani az uniós tör-
vényeket, ez felháborít egyeseket. Van-
nak, akik mindent jobban tudnak, majd 
egy nap után feladják a próbálkozást. Bár-
mit teszünk, az nem jó, az sérti az emberi 
jogokat, majd más országok megteszik 
ugyanazt, amiért minket átkoztak. A meg-
oldást pedig tőlünk várják, magyaroktól. 
Nekünk pedig meg kell védenünk orszá-
gunkat, meg kell tudnunk őrizni magyar-
ságunkat, hisz mindenki tudja, ezek nélkül 
hosszú távon elvész nemzetünk. „

Hasonlóan, mint az ’56-os emlék-
műnél, itt is koszorút helyezett el az ön-
kormányzat nevében Pénzváltó István 
polgármester és Zayzon Jenőné jegyző-
asszony, az iskola nevében pedig Mák 
Réka és Magyari Kristóf. 

A forradalom évfordulója előtt egy 
nappal, bíztunk a szabadság összekötő ere-
jében azt remélve, hogy erőt ad a minden-
napok harcához. Az egyéni és közösségi 
szabadságharchoz. Mert bizony, ebben az 
átalakult, kibicsaklott, egyensúlyát kereső 
világban nekünk is állandóan egyensú-
lyoznunk kell, hogy talpon maradjunk. 

A 7. osztályosok névsora: Ádám Sza-
bina, Agárdi Erika, Almási Péter, Bálint 
Antónia, Bartha Alexandra, Bőszén Fan-
ni, Forgó László, Gálfi Nikolett, Golovics 
Aliz, Györösi Fanni, Híz Dániel, Magyari 
Kristóf, Mák Réka, Molnár Izabella, Mol-
nár Róbert, Németh Natália Elizabet, Tóth 
Tamás.

Felkészítő tanáraik: Szenekné Édes 
Kornélia, Pénzváltóné Bertleff Erika, 
Horváthné Ackerl Ildikó

Rimócziné Forgó Ildikó
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A legégetőbb útfelújításokról, 
kerékpárutak építéséről, illetve a 
mezőgazdasági pályázati lehetőségekről 
egyeztettek Lezsák Sándor választók-
erületének polgármesterei a nyárlőrinci 
művelődési házban.

Tizenhét éve hívja össze válasz-
tókerületének polgármestereit Lezsák 
Sándor országgyűlési képviselő. A hus-
zonnégy településvezető hatvanharmadik 
alkalommal ült tárgyalóasztalhoz, ezúttal 
Nyárlőrincen. A tanácskozáson a térség 
aktuális problémáit összegezték, majd 
Font Sándor országgyűlési képviselő az 
uniós pályázati lehetőségekről tájékoz-
tatta a résztvevőket. Kiemelte: a koráb-
biakkal ellentétben sokkal nagyobb 
mértékben támogatják a kézimunkaerőt 
igénylő ágazatokat, így a feldolgo-
zóipart és az állattenyésztést, ezzel is 
növelve a foglalkoztatást. Mint mondta, 
a nagyüzemi, szántóföldi gazdálkodás 
helyett a kis- és közép gazdaságokat 
részesítik előnyben a pályázatoknál, 
melyek egyharmadát még idén meg-
nyitják, a többit pedig jövő év végéig. 
Lesznek kizárólag kisebb gazdaságok 
számára kiírt 50 százalékos intenzitású 
pályázatok. A fiatal gazdáknak pedig 
60 százalékos támogatottságú. Szintén 
60 százalékos támogatást kaphatnak 
a gazdák, ha legalább öten összefog-
nak. És lehetőség lesz 50 százalékos 
előleg felvételére is. Ennek hiányában 
korábban ugyanis nagyon sok gazda 
nem tudott pályázni – részletezte Font 
Sándor.

Tasó László közlekedéspolitikáért 
felelős államtitkár a választókörzetet 
érintő közutak fejlesztésekről számolt 
be. Elmondta 465 milliárd forint uniós 
forrás áll rendelkezésükre a közúthálózat 
fejlesztésére. Ez az összeg mintegy fele 
az előző uniós költségvetési ciklushoz 
képest, így az államnak jelentősen ki 
kell egészítenie ezt a keretet. A megyét 
érintő utak közül kiemelte a 44-es utat, 
melynek fejlesztése nagy jelentőséggel 
bír. Szólt arról is, hogy a kormány 
támogatja a 445-ös út fejlesztését. Azt 
is elmondta, 2018-ig mindenképp meg-
épül a Kalocsa-Paks közötti Duna-híd. 
A 660 méter hosszú híd építését a paksi 
atomerőmű fejlesztése indokolja – tette 
hozzá az államtitkár, aki arról is tájékoz-
tatta a polgármestereket, hogy a válasz-
tókerületben jelenleg 40 kilométer 
mellékutat kellene sürgősen kijavítani. 
Több mint 20 milliárd forintra lenne 
szükség ahhoz, hogy választókerületben 
valamennyi út teljesen rendben legy-
en, ehhez képest a rendelkezésre álló 
keret ennek tizede. Beszámolója után 
a polgármesterek sorolták a legégetőbb 
igényeket. Így például a Tiszaalpárt 
Bokrossal összekötő út felújítását, amire 
több mint 20 éve várnak a környék-
beliek. A Jászszentlászlót Móricgáttal 
összekötő út felújítása szintén évtizedek 
óta húzódik. A honatya kiemelte a Szank 
Bócsa közötti út, illetve a Lakitelek 
Szentkirály közötti út felújítását, illetve 
a kunszállási autópálya lehajtó meg-
építését.

Balla László Félegyháza alpolgárm-
estere az Ipari Park és az autópálya 
közötti mindössze 500 méter hosszúságú 
útszakasz kiszélesítését és felújítását 
szorgalmazta, ez ugyanis nagyban hoz-
zájárulna a város gazdasági fejlődéséhez. 
Jánosiné Gyermán Erzsébet Gátér 
polgármestere a településüket is érintő 
Félegyházát Szentessel összekötő út 
felújítása és kerékpárút építése felől 
érdeklődött. Mint mondta, a 451-es 
számú út a hatalmas forgalom miatt 
teljesen tönkre ment, balesetveszélyes. 
Ugyanakkor nagyon sokan közlekednek 
Gátér és Félegyháza között kerékpár-
ral, ami életveszélyes. Szabó László 
Bugac polgármestere pedig Bócsa és 
Bugac közötti kerékpárút megépítését 
szorgalmazta, az ugyanis jelentősen fel-
lendítené a puszta turizmusát. Az állam-
titkár ígérte minden felvetésre írásban 
reagál.

Lezsák Sándor a Hungarikum bizo-
ttság tagjaként a helyi értékek folyama-
tos gyűjtésére ösztönözte a polgármes-
tereket. Mint mondta, a helyi értékek 
olyan energiaforrást jelentenek a tel-
epülések életében, melyek újra felfrissí-
tik a helyi, a járási, és akár a határon túli 
kapcsolatokat is. Hangsúlyozta: nagy 
híján vagyunk a sikerélményeknek. Ezért 
is fontos, hogy előhívjuk értékeinket. 
Elismerjük a települések csúcsteljesít-
ményeit. Arra biztatta a polgármes-
tereket, hogy minél több helyi értéket 
képviselő személynek adományozzák a 
helyi címer használatának lehetőségét.

Polgármesterek találkoztak Nyárlőrincen



Október 7.-én tartották a mozgás-
korlátozottak az évzáró rendezvényü-
ket. A tagok szép számban megjelentek. 
Jöttek vendégek Kiskunfélegyházáról 
és Lakitelekről is. 

Elfogadta meghívásunkat a Moz-
gáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei 
Egyesületének elnöke, Hanó Mihály és 
helyettese Laczkó Mátyás. A rendezvé-
nyen jelen volt Pénzváltó István pol-
gármester és Zayzon Jenőné jegyzőasz-
szony. A csoporttitkár Kovácsné Katika 
köszöntője és beszámolója után, Pénz-
váltó István és Hanó Mihály is köszön-
tötte a vendégeket. Csikósné Irénke a 
csoport nevében megköszönte Katika 

egész éves munkáját. Ebéd előtt Végh 
Marika olvasott fel egy vidám verset. 
Ebéd után Hojsza Esztike és Zsíros 
Istvánné nótáztak. Ezután Seres Csen-
ge furulya és Jokhel Mónika vadász-
kürt előadásában gyönyörködhettünk. 
Tombolahúzásig Fekete Attila biztosí-
totta a jó hangulatot, többen táncra is 
perdültek. A tombolán sok szép, értékes 
nyeremény talált gazdára. Mindenki jól 
érezte magát!

Szeretettel várjuk tagjainkat no-
vember 4.-én (szerda) 14.00 órára havi 
teadélutánra, és december 3.-án (csü-
törtök) 14.00 órára havi összejövete-
lünkre, ahová a Mikulás is ellátogat.

5. oldalNyárlõriNci hírmoNdó

Ötven éve együtt

Forgó István és Csenki Sára 1965. 
október 9-én kötöttek házasságot. Öt-

ször tíz esztendő telt el azóta, és az 
évfordulós házaspár aranylakodalmat 

ült. Az ünneplés október 10-én, este 
6 órakor a templomban kezdődött. Az 
esküvői szertartás anno Kiskunfélegy-
házán zajlott -most ennek emlékére 
- Rónaszéki Gábor, a félegyházi Ó-
templom plébánosa köszöntötte Pista 
bácsit és Sárika nénit, és kérte Isten 
áldását házasságukra ismét. Felidézte 
az egykor elhangzott jókívánságokat: 
Legyetek boldogok! Legyetek gazda-
gok! Isten áldjon benneteket! Ezek-
kel az örök érvényű jókívánságokkal 
bocsátotta útjára az idős párt. A szer-
tartás végén fogadták a család és a 
vendégek gratulációit. Családi, baráti 
körben folyt tovább az ünneplés, haj-
nalig tartott a jókedv, a vidám hangu-
latú aranylakodalom.

Nyúl Zs.

Évzárót tartottak a mozgáskorlátozottak
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Motorosok szalonna sütése

Jó közösséget alkot a Nyárlőrinci 
Motorosok Baráti Köre. Tavasztól 
őszig, több alkalommal is szerveznek 
túrákat, az ország különböző részeire, 
ahova természetesen motorral men-
nek.

Nem csak nyárlőrinciek alkotják a 
tagságot, de a környező településről 
is vannak motorkedvelő házastársak. 
Most, hogy gyakorlatilag már vége 
van a jó időnek, úgy gondolták, hogy 
egy baráti szalonnasütésre jönnek 
össze. A helyszín adva van, a labda-
rúgó pálya mögötti piactér. Ott fedett 
rész is van, és ha esetleg esett volna 
az eső, akkor bemehettek volna a fe-
dél alá. Az egyik részt ponyvával el-
kerítették, hogy a szél ne fújjon be. A 
jelentkezők létszáma alapján az a rész 
is elegendő volt az összejövetelhez. 
Balogh Illéséktől hoztak asztalokat és 
padokat, amire rá lehetett tenni a ho-
zott ételt, italt. 

Jól megszervezték azt a szombat 
délutáni akciót. Balogh Illés előkészí-
tette a sütéshez szükséges helyet. A 
meggyújtandó rőzsét és a fát hosszan 
helyezte el, hogy többen hozzáférje-
nek. Még mielőtt meggyújtotta volna 
tüzet, előkerültek az étvágygerjesz-
tő italok. Természetesen kitették az 
egyesület molinóját, és még a magyar 
zászlót is. Addig, míg a férfiak itallal, 
az asszonyok süteménnyel kínálták a 
jelenlévőket. Fogyott is mind a kettő-
ből rendesen. Mindenki büszke volt a 

saját italára, süteményére, és azt csak 
úgy lehetett eldönteni, hogy milyen, 
ha mások is megkóstolták. Meg is 
kóstolták, és véleményt mondtak róla. 
A férfiak az italokat, a nők a sütemé-
nyeket dicsérték, még az elkészítés 
módja is szóba került.

A tiszaalpári Papp József hatal-
mas fehérszalonnát hozott. Amint 
azt elmondta egy 350 kilós disznótól 
származik. A vastagsága elérte a tíz 
centimétert. Persze nem egybe akarta 
megsütni, de azért a fotó kedvéért Ba-
logh Illés vállán keresztül a tűz fölé 
tartotta. Kőszegi József több saját 
készítésű nyársal is készült. A hossza 
jóval meghaladta az egy métert. Mint 
mondta, azért olyan hosszú, hogy ne 
kellejen nagyon közel menni a tűz-
höz. Természetesen az ilyen hosszú 
nyárshoz tartó is szükségeltetik, mert 
különben a ráhúzott szalonnát nehéz 
lenne folyamatosan tartani. Abból 
sem volt hiány Jóska mindenről gon-
doskodott. Akinek szüksége volt a 
nyársra és a tartójára, annak adott. 

Az ilyen közösségi sütéseknél 
nem maradhat ki az egymás ugratá-
sa sem, és persze a túrákon történte-
ket is felelevenítik. A beszélgetések 
után pedig lehet nótázni is. Előkerül 
a harmónika, és aki tudja, az énekli a 
dalokat. A Motoros Baráti Kör tagjai 
ezúttal is jól szórakoztak. Talán ez 
volt az idei év utolsó ilyen összejöve-
tele.

Hatalmas gomba
Az esős időjárás kedvezett a gom-

bák fejlődésének. Az erdőkben több 
fajtával is lehet találkozni, ami ehe-
tő, de olyannal is, amit nem érdemes 
szedni és pláne nem megfőzni, meg-
kóstolni.

Oláh Csaba, a település határában 
már több alkalommal szedett őzláb-
gombát. Most azonban olyanra akadt, 
amivel még nem találkozott. Egy tő-
ből két fej is nőtt, de nem ám kicsi, 
hanem hatalmas. A kettőnek az átmé-
rője együttesen hetven centiméter volt. 
Nem először fordult az elő, hogy nagy 
gombát talált, de ekkorát, és olyat, 
amely egy tőről fejlődött volna ki, még 
soha. Az a napja különlegesen jól sike-
rült, több kilót sikerült szedni, amiből 
jutott a barátoknak, ismerősöknek is. A 
nagy gombából pörköltet főztek.

Szentmisék
Megkezdődött a téli időszámítás, 
ezért a hétköznapi szentmisék csü-
törtökön és pénteken este 5 órakor 
kezdődnek. A vasárnapi szentmisék 
időpontja változatlan, reggel 8 illet-
ve 10 óra.
November 1-jén, Mindenszentek 
ünnepén a Temetői szertartás 15 
órakor kezdődik a temetőben, a ra-
vatalozónál, majd ezt követően sír-
szentelés lesz.
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Különdíjasok lettek a Katicások
2014-2015-ös nevelési év nagycso-

portosai, a Katica csoportos gyermekek 
részt vettek az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma által meghirdetett: Európai 
Mobilitási hét 2015. évi kreatív pályá-
zatán.

A pályázat feladata volt, hogy készít-
senek olyan alkotásokat, amely hulladék 
újrahasznosításával készül, és környezet-
tudatos magatartásra nevel azáltal, hogy 
tudatosítja a gyerekekben, hogy tömeg-
közlekedési eszközökkel, kerékpárral, 
gyalogosan közlekedjünk, környezetünk 
szennyezésének csökkentéséért. A pályá-

zaton résztvevő alkotások, A/3 méretű 
kartonra készültek, vegyes technikával. 
Gyufás skatulyából vonatok, buszok ké-
szültek, melyek kerekeihez parafadugó 
szeleteket használtak fel, majd rajzzal 
egészítették ki az alkotásokat. A rajzok 
kirándulást ábrázoltak. A Katica csoport 
műveit Tóth Mihályné óvónő összegyűj-
tötte és a héten a kollektív munkájukért 
megkapta óvodánk egykori Katica cso-
portja a különdíjasoknak járó emlékla-
pot, és a tízezer forint értékű könyvutal-
ványt. GRATULÁLUNK!

Kovácsné Szekeres Szandra óvónő

Játék-felhívás
Kedves Óvodás Szülők és gyerekek!
Folytatódik az előző hónapban meghir-

detett játékunk. Most a kép 3. és 4. puzzle 
darabját találjátok itt. Jó tanács: Egyenlőre 
még ne vágjátok ki ezeket, nehogy „kámfor-
rá” váljanak addigra, amíg mind a 16 dara-
bot összegyűjtitek. Az újsággal együtt őriz-
zétek meg 2016. májusáig és akkor jöhet a 
munka! Mindenkinek kitartást kívánunk!

Az óvoda nevelőtestülete

KÖSZÖNET
Köszönetet mondunk Zöldi-Kovács Máté 
családjának, hogy lehetőséget kaptunk 
betekinteni a szüretelés hagyományába. 
Vannak közöttünk olyan gyerekek, akik 
még soha nem láttak és vettek részt szüre-
telésen. Nagy élmény volt mindannyiónk 
számára! Még az éhenhalástól is meg-
mentett Máté anyukája, Ági néni finom 
pogácsájával.
Köszönjük Madarász Panna nagymamájá-
nak a kis vödröket, nélkülük nem boldo-
gultunk volna!!!
Az utazásunkba Pácsa Zsófi apukája, Bim-
bó Bálint nagypapájának lovai és Seges-
vári Csaba bácsi segített. Hálás szívvvel 
köszönjük Nekik is a részvételt!!!
Hogy az itthon maradt gyerekek se  szo-
morkodjanak egy kis kóstolót hoztunk ne-
kik szőlőből és az elkészített mustból.
És nem utolsó sorban köszönetet kell 
mondanunk a szép, napos időért, mert e 
nélkül nem valósulhatott volna meg ez a 
csodás délelőtt!!!

A Nyuszi csoportosok

A kíváncsi vízcsepp útja

Október 16-
án, Dóbiás Péter a 
Mesélő Dallamok 
2015-2016-os ne-
velési év első elő-
adásán varázsolta 
el a nyárlőrinci 
óvodásokat kicsiny 
kíváncsi vízcsep-
pekké.

Smetana: Mold-
va című művén 
keresztül kísérte 
a cseppecskéket a 
Moldva folyóig, 
mely a kicsiket és 
nagyokat is ámulatba ejtette.

Kiscsoportosaink csillogó tekintete 
sugárzott a mű hallgatása közben, a na-
gyobbak pedig már előadóinkat ismerve 
várták a csodát. Nagycsoportosainkat 

büszkeség tölthette el, amint ők játsz-
hatták el a kicsiny vízcseppeket, ahogy 
eljutnak a NAGY folyóig.

Kovácsné Szekeres Szandra
óvónő
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Jó hangulatú katolikus bál
„Mert ahol ketten vagy hárman 

összegyűlnek, az én nevemben ott va-
gyok én is köztük” Máté evangéliumá-
ból

2004-ben az egyházközségi képvi-
selő-testület tagjai elhatározták, hogy 
a templomunk felszentelésének évfor-
dulójához közel eső időpontban bált 
rendeznek. Hagyomány teremtődött, 
ez a mostani bál az egyházközség ti-
zenkettedik bálja volt, templomunk 
felszentelésének 77. évfordulójához 
közeledve. (Templomunk felszente-
lése 1938. október első vasárnapján 
volt.)

Ebben az esztendőben ezekkel a 
gondolatokkal vette kezdetét a 12. Ka-
tolikus bál. 

A vendégek köszöntése után fő-
tisztelendő Ágoston plébános atya, 
az est házigazdája, mondta el ünnepi 
köszöntőjét. Ezután a lelkes hittanos 
gyerekek műsora következett, az estén 
a lányok és a fiúk külön kis műsorral 
mutatkoztak be. A lányok Zelk Zoltán: 
Őszi mese című kedves kis történetét 
adták elő.

Szereplők: Seres Csenge, Dányi 
Zsófi, Polyák Dóra, Molnár Anna, 
Horváth Réka és Baksa Nóra. A fiúk 
a vadnyugat hangulatát varázsol-
ták elénk az egykori Sprint együttes 
Postakocsi című dalával. Énekeltek: 
Golovics Gergő, Polyák Antal, Polyák 
Máté, Polyák Márk, Baksa Tamás. A 
műsort betanította Hajagosné Csernák 
Gizella.

Ezután következtek a lakiteleki 
Dudorások, akik bemutatkozásukban 
elmondták, általános iskolás korukban 
kezdtek citeráznia helyi énekkarban, 
de az élet elsodorta őket egymástól. 
Negyven év után két ével ezelőtt a 
lakiteleki falukarácsonyon mutatkoz-
tak be ismét, és azóta, folyamatosan 
járnak fellépésekre.

Ezt követően a vacsora követke-
zett, mely nem volt más, mint marha-
pörkölt tarhonyával. A jó hangulatról 
a Casinó zenekar gondoskodót, a ze-
nekar vezetője Szabó József, aki min-
den alkalommal muzsikált nekünk. A 
zenekar tagjai pedig, Kalmár Tünde 
és Szomor Zoltán. Az étel elfogyasz-

tása után, már csak a jó hangulaté volt 
a főszerep, és a szerencséé, mert sok 
tombola tárgy talált gazdájára, köztük 
a fődíj egy tábla gép.

Köszönet hangja: Köszönjük az 
Önkormányzat és az iskola vezetésé-
nek, hogy a sportcsarnokot rendelke-
zésünkre bocsátotta a bál megrende-
zéséhez. Turi Andrásnak a vacsorát. 
Tóth Istvánnak, Almási Dezsőnének a 
vacsora elkészítését. Hajagos Ágnes, 
Marsa Ferencné, Marsa Mária, Var-
ga Imre, Tormási Zoltán, Kulcsárné 
Tormási Erika, Szabó Ferenc, Szabó 
Ferencné, Szabó Péter, Hári Ferencné, 
Németh Antalné, Domokos Jánosné, 
Sánta Angéla, Horváth Jánosné, 
Gyenes Sándorné, Bognár Jánosné, 
Rimóczi Tamás, Rimócziné Forgó 
Ildikó, Golovics Gyula, Golovicsné 
Oláh Ágota, Tóth Mihályné. Rimoczi 
Jánosné, Deák Elekné, Bagi Ferenc, 
Baranyi Pékség, Univer Szövetkeze-
ti Zrt, 100Ft bolt, Quantis Zrt, Forgó 
Adrien, Forgó Dávid, Hajagos Antal, 
Turi István, Rimóczi Ferenc, Nyúlné 
Hajagos Erzsébet, Forgács Dezsőnek, 
és mindazoknak, akik a vacsorát fel-
szolgálták, és gondoskodtak arról, 
hogy az asztalra sütemény kerüljön, 
és mindenkinek, akik segítették, a ren-
dezvény létrejtőét.

Varga Imre
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A hagyományokat követve, immár 
10. alkalommal, idén is megrendezésre 
került az Országos Könyvtári Napok ok-
tóber 5. és 11. között. Az ország szám-
talan könyvtára csatlakozott a prog-
ramsorozathoz és ebből a Nyárlőrinci 
Könyvtár, Információs és Közösségi 
Hely sem maradt ki, ahogy az elmúlt 
években egyszer sem. 

A jól megszokott vasárnapi, külön-
leges nyitva tartás mellett minden nap-

ra jutott egy vagy akár több program 
meghatározott korosztályoknak. Az is-
mert Baba-mama, valamint társasjáték 
foglalkozások mellett számtalan egyedi 
program is megrendezésre került. Töb-
bek között „Tűzre-vízre vigyázzatok” 
címmel általános iskolásoknak játé-
kos, fejtőrökkel tarkított foglalkozás, 
mely során a tűzzel és vízzel kapcsola-
tos főbb veszélyekkel ismerkedhettek 
meg a könyvtári közegben. Emellett a 

Kecskeméti Rendőrkapitányság Vizs-
gálati Osztály, Adatvédelmi Alosztály 
munkatársai is tartottak egy előadást az 
érdeklődő felnőtteknek, szülőknek. A 
két téma „Számítógép-internet – szen-
vedély és függőség” illetve „Csak egy 
túrórudi – szabálysértési lopások és 
bűncselekmények” volt. A jelenlévők 
egy interaktív, beszélgetős előadás ke-
retében számos hasznos információval, 
tanáccsal, véleménnyel gazdagodhattak. 
Igazán bánhatja az a szülő, aki nem tu-
dott eljönni rá.

A könyvtári napok alatt a megszo-
kottaknak megfelelően az őszi óvo-
dás foglalkozások is újraindultak az új 
óvodai év kezdetével. Természetesen a 
könyvekkel, könyvtárral ismerkedő fog-
lalkozásokba újdonság is kapcsolódott a 
játékos feladatok mellett. Az újonnan 
induló Könyvtármozi keretében az ovi-
sok mesefilmeket tekinthettek meg a 
könyvtárba.

A jövőben szeretnénk a Könyvtármozi 
keretében mind az idősebbeknek, mind 
a fiataloknak is érdeklődésüknek meg-
felelően vetítéseket szervezni. Remél-
jük lesz rá érdeklődés és számtalan film 
megtekintésével, kibeszélésével gazda-
godhat a közösség! J.Á.

Újból országos könyvtári napok

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhi-
vatal felkészült a „Földet a gazdáknak!” 
című projekt keretében megvalósuló 
állami tulajdonú termőföldek magántu-
lajdonba adásának Bács-Kiskun megyei 
levezénylésére- mondta Kovács Ernő 
kormánymegbízott az október 14-én meg-
tartott sajtótájékoztatón. A kormánymeg-
bízott ismertette az árverezések menetét, 
részletszabályait valamint a garanciális 
biztosítékokat is.

A kormány döntése alapján várhatóan 
2015. november végétől a helyben lakó 
földművesek számára lehetővé válik a 
300 hektár mértékű földszerzési maxi-
mum alkalmazásával az állami tulajdonú 
földterületek egy részének megvásárlása.

A földterületek értékesítése az ál-
lami földbirtok- politika irányelveivel 
összhangban, a kellő eljárási garanciák 
megteremtése mellett, átlátható eljárások 
keretében zajlik majd. A három hektárnál 
nagyobb földrészletek a 23 megyei jogú 
városban a fővárosi és megyei kormány-
hivatalok által lebonyolított árverésen, 
míg a három hektárnál kisebb földrészle-
tek egyszerűsített, ajánlattételi felhívással 

kerülnek értékesítésre. Az erdők és termé-
szetvédelmi területek kivételt képeznek 
minden esetben, azok tulajdonjoga nem 
szerezhető meg a Magyar Államtól.

Kovács Ernő kiemelte, hogy jelen 
esetben nem beszélhetünk alkalmi vétel-
ről. A földek kikiáltási ára a jelenlegi pi-
aci ár felett kerül meghatározásra, amely 
alá nem lehet menni. A kormánymegbí-
zott felhívta arra is a figyelmet, hogy az 
elárverezett földekre a Magyar Állam ja-
vára 20 éves időtartamra elidegenítési és 
terhelési tilalom, valamint visszavásárlási 
jog kerül bejegyzésre, amely bejegyzések 
alapjába véve zárják ki a lehetőségét a 
földspekulációnak. Az árverési eljárások 
a lehető legnagyobb nyilvánosság mellett 
kerülnek lebonyolításra. Természetesen 
nyilvános, bárki által hozzáférhető lesz 
az értékesítésre kerülő földek listája, és 
nyilvános lesz, maga az árverés is, mely-
nek megtartására közjegyző jelenlétében 
kerül majd sor.

Az árverési hirdetményt a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően a kormány-
hivatalnak az árverezés helye szerinti 
megyei jogú városban található hivatali 

helyiségben, az árveréssel érintett föld-
részlet fekvése szerinti településen a hely-
ben szokásos módon, valamint az árverés 
helyszínén is ki kell függeszteni, továbbá 
megyei, illetve helyi sajtótermékekben is 
közzé kell tenni. Az árverés meghirdeté-
sének a napja az árverési hirdetménynek 
a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet in-
ternetes honlapján történő közzétételének 
napja. Az árverési hirdetmény közzététel-
ének időpontja legalább harminc nappal 
meg kell, hogy előzze a hirdetményben 
megjelölt árverési időpontot. Az árveré-
sen történő részvétel részletes szabályai a 
hirdetményben szintén minden érdeklődő 
számára megismerhető lesz. 

Kovács Ernő kormánymegbízott a saj-
tó kérdésére válaszolva elmondta, hogy 
az árverési eljárásokat a kormányhivatal 
tapasztalt, nagy gyakorlattal rendelkező 
munkatársai fogják levezényelni, ezért 
biztos abban, hogy minden különösebb 
probléma nélkül év végéig be is fejeződ-
nek az eljárások.

(Bács- Kiskun Megyei
Kormányhivatal)

Minden készen áll az állami földek gazdáknak történő árverezéséhez



10. oldal NyárlõriNci hírmoNdó

A pálosszentkúti búcsú minden évben 
kétszer, Pünkösdkor és Kisboldogasszony 
napjához legközelebb eső szombaton ke-
rül megünneplésre. 

A búcsújárás a múlt század máso-
dik felében lendült fel, akkor mentek a 
pálosszentkúti forráshoz. A legenda sze-
rint 1791-et írtak, amikor egy pásztor, 
nyáját az éjjeli órán is legeltetvén egy 
ismeretlen forrásra bukkant, melynek 
vizében a nagy fénnyel tündöklő Szűz 
Mária alakját pillantotta meg. A hír gyor-
san terjedt a környéken és sokan jöttek a 
forráskúthoz a csodát látni, vizéből pedig 
betegeiknek vittek haza. A hagyomány az 
eseményt azzal magyarázta, hogy annak 
idején a falu papja a betörő török csapa-
tok elől a templom előtti forráskútba rej-
tette az Oltáriszentséget, nehogy a törö-
kök megszentségtelenítsék. 

Az 1700-as évek végén - mondja egy 
másik csodás történet - egy béna koldus 
jött a Szentkúthoz. Ivott a vízből, meg-
mosakodott, és meggyógyult, lába visz-
szanyerte erejét. Mankóit a forrás mellett 
a földbe szúrta, ezek kihajtottak és nagy 
fává terebélyesedtek. A fákat később a 
búcsúsok szilánkonként széthordták.

Ebben az évben szeptember 6-án, 

szombaton tartották meg Szűz Mária 
születésének ünnepét. Én a tiszaalpári 
bencés nővérekkel érkeztem oda, de több 
nyárlőrinci hívővel is találkozhattam, 
például Szabó Feri bácsival és feleségé-
vel is. A program gyönyörű volt, rengeteg 
ember töltötte be az aprócska templomot, 
akik közül sokan zarándokolva tették 
meg az utat, köztük a legtöbben Kiskun-
félegyházáról. Korábban sok nyárlőrinci 
hívő is vállalkozott arra, hogy gyalog 
tegye meg a hosszú utat Szűz Mária ün-
nepének tiszteletére, sajnos, azonban ez 
a hagyomány mára már feledésbe merült 
kis falunkban.

A búcsú szónoka Jávorka Lajos atya, 
Tiszakécske plébánosa volt, aki igazán 
elgondolkodtató beszédet mondott Szűz 
Máriáról, arról, milyen példamutató alá-
zatossággal és engedelmességgel vállalta 
az Isten által rámért szenvedést, megpró-
báltatásokat. Milyen hűen kitartott Isten 
akarata mellett, minden körülmények 
között és nem lázadozott, nem kért „kü-
lönleges bánásmódot” Istentől arra hivat-
kozva, hogy Ő a Megváltó Édesanyja. A 
továbbiakban Ferenc pápáról is beszélt, 
saját személyes élményeiről, arról, meny-
nyire csodálja bátorságát és azt, hogy 

minden között igyekszik legjobb tudása 
szerint a szeretet ösvényét követni. Fel-
szólított, hogy a Szent Szűzhöz és Ferenc 
pápához hasonlóan nekünk is ezt kell ten-
nünk, nekünk is a szeretet útján kell jár-
nunk, ki kell nyújtanunk kezünket a szük-
séget szenvedők felé, különösen most, a 
jelenlegi nehéz helyzetben. Emlékezte-
tett, hogy a mi dolgunk nem az ítélkezés, 
nem az, hogy eldöntsük, mi a helyes és 
mi nem, hogy vádoljuk egymást és ki-
közösítsük bajba jutott embertársainkat, 
hanem az, hogy lehetőségeinkhez mérten 
segítsünk a szükséget szenvedőknek.

Miközben az atya beszélt, szememet a 
templomban található Szűz Mária szobor-
ra emeltem. Figyelemre méltó, hogy mi-
lyen gyönyörű, ahogyan olyan megindí-
tó, szomorú tekintettel imádkozik értünk, 
a mi bűneinkért! Ez a, számomra, olyan 
megindító látvány szinte önkéntelenül 
elgondolkoztatott, milyen szép is lenne, 
ha mi emberek is így tudnánk imádkozni 
bűneink bocsánatáért, a világ és ember-
társaink sorsának jobbításáért. És milyen 
szép is lenne, ha Nyárlőrinc lakóinak szí-
vében újra feléledne a hagyomány és újra 
zarándokútra indulnánk Pálosszentkútra, 
ezáltal is kifejezve tiszteletünket a Szent 
Szűznek, aki szüntelenül imádkozik ér-
tünk! Hajagosné Csernák Gizella

Búcsú Pálosszentkúton

Idén októberben immár negyedik éve 
került megrendezésre a kiskunfélegyházi 
Sarlós Boldog asszony templomból indu-
ló és a tiszaalpári bencés zárdatemplom 
felé haladó Berecz Skolasztika zarán-
doklat, melyet a bencés kolostor alapító-
nőjéről neveztek el, s amit Szórádi Anita 
Mária, bencés nővér vezet a bócsai plé-
bános, Ruskó Norbert atya segítségével.

Berecz Skolasztika testvér - aki Bá-
lint Sándor szerint a „futóhomok szent-
je”, Kolbe Jenő atya szerint: „a magyar 
tanyák angyala”, aki egész életét az al-
földi, tanyasi emberek szellemi, lelki és 
erkölcsi nevelésére szentelte. Egy hitet-
len, rideg ember megjegyezte: „mégis 
csak kell abban az ideálban valaminek 
lennie, amely ennek a gyönge lánynak 
annyi erőt, kedvet, örömet ad ehhez a fá-
rasztó munkához!”

Zarándoklatunk reggel 9 órakor vet-
te kezdetét, melyen 73-an vettünk részt, 
köztük négy pap, többek között Bagi Fe-
renc atya, a lakiteleki plébános, illetve 
Lezsák Sándor úr is.

A nap „lelki gerincét” az ima, a csend, 
az elmélkedés, a rózsafüzér imádkozása 

és a csodálatos, Istent dicsőítő éneklés 
adta meg, illetve útközben lehetőség volt 
a szentgyónás elvégzésére is, majd mi-
után megérkeztünk a zárdatemplomba 
egy finom meleg ebéd után szentmisén 
vehettünk részt. 

Mária nővér utunk elején igazán 
megható, szívhez szóló beszédet inté-
zett hozzánk, amely arról szólt, hogy az 
út, ami előttünk áll nem mindig köny-
nyű, de ha valóban Istenre gondolunk, 
és rá figyelünk, akkor mindig le fogjuk 
tudni győzni az előttünk álló akadályo-
kat, s biztosított minket arról, hogy Isten 
mindig látja a mi állhatatosságunkat és 
viszonozni fogja azt! Ezért ne adjuk fel 
akkor sem, ha az út göröngyös, kietlen, 
vagy éppen mocsaras, mert Jézus azt kéri 
tőlünk, hogy reá tekintsünk, és felé ha-
ladjunk!

És valóban, az utunk sok kalanddal, 
sárral eséssel és fáradsággal telinek bi-
zonyult, mégis csodálatos érzés volt látni 
azt a szeretetet, amellyel ismeretlen em-
berek siettek egymás segítségére a kellő 
pillanatokban. Minden viszontagságot 
feledtető élmény volt tapasztalni a fele-

baráti szeretetet, amely Isten szeretetén 
keresztül árad az emberekbe.

Utunk vége felé haladva Norbi atya 
egy felújított keresztet áldott meg, ahol 
találkoztunk a zárdatemplomból felénk 
haladó másik, úgynevezett „kis” zarán-
dok csoporttal, majd együtt folytattuk a 
további utat a templom felé.

Amikor végre fáradtan megérkeztünk 
és megebédeltünk, Titusz atya szavait 
hallhattuk a prédikációban arról, meny-
nyivel jobb az Úr házában lenni, mint a 
disznóólak körül – utalva itt a tékozló 
fiú esetére. Azt hiszem, azon a napon mi 
is megtapasztalhattuk ezt, hiszen zarán-
doklatunk során, azon a hűvös, saras, 
csúszós napon mi is Istenre figyeltünk, 
felé haladtunk. Nincs kétségem a felől, 
hogy mindannyian megtapasztalhat-
tuk lelki kegyelmét, mellyel viszonozta 
állhatatosságunkat, s ez által bennünk 
is életre kelhettek Szent János apostol 
szavai, melyet Berecz Skolasztika oly-
annyira kedvelt: „Szeretet az Isten, aki 
szeretetben van, Istenben van és Isten 
őbenne. A tökéletes szeretet kizárja a fé-
lelmet.”                           Hamar Brigitta

Zarándoklat Félegyházáról Alpárra



A Bócsa elleni találkozó volt az utolsó 
mérkőzés, amiről írtunk. Akkor az ötödik 
helyen állt a csapat. Az öt mérkőzésből 
négyet megnyert, csak egyet veszített el. 
Ezt követően hullámvölgy következett.
A hatodik fordulóban a Kiskunfélegyházi 
Vasutashoz utaztak a labdarúgók. A táblá-
zaton elfoglalt helyük alapján arra lehetett 
következtetni, hogy sima mérkőzés lesz. 
Nem így történt. Az addig csak három 
pontot gyűjtött hazaiak biztosan tartották 
otthon a három pontot. Az első félidő kö-
zepén a hazaiak megszerezték a vezetést, 
ami arra ösztönözte őket, hogy megtartsák 
a három pontot. Persze ez nem olyan egy-
szerű, de azon a napon semmi sem úgy si-
került, mint ahogyan azt előre eltervezték 
a vendégek. Nem jöttek a gólok, ami szur-
kolókat és a játékosokat is elkeserítette. A 
második játékrészben egy újabb találattal 
növelték előnyüket a kiskunfélegyháziak. 
Ez a lehető legrosszabbkor jött. Bár még 
több mint fél óra volt hátra a mérkőzésből 
gólt nem sikerült szerezni. Kiskunfélegy-
házi Vasutas-Nyárlőrinc 2-0 (1-0). Ifjúsá-
gi mérkőzés: 2-2.
A következő mérkőzésen, hazai pályán fo-
gadtuk a kerekegyháziakat. Az elmúlt sze-
zonban nem nagyon tudott a vendégcsapat 
beleszólni a bajnokság első felébe, legin-
kább hátul kullogtak. Erre a bajnoki sze-
zonra azonban több játékost is leigazoltak, 
akik fazont tudtak adni a játékuknak. Ép-
pen ezért nem lehetett lekezelni a csapa-
tot. Az első találatot Bali Gábor szerezte, 
de a félidő vége felé sikerült a vendégek-
nek kiegyenlíteni. A második játékrészt a 
kerekegyháziak kezdték jobban, ami azt 
jelentette, hogy meg is szerezték a veze-
tést. Nem sokáig élvezhették azonban az 
előnyt, mert Kulcsár Gábor révén egyen-
lített csapatunk. Döntetlen szagú volt a ta-
lálkozó, de a fiatal Kulcsár úgy gondolta, 
hogy a három pont többet ér, mint az egy. 
Újabb találatával megszerezte a vezetést.  
Nyárlőrinc-Kerekegyháza 3-2 (1-1). Ifjú-
sági mérkőzés: 4-6
A Lakitelek elleni mérkőzés mindig há-
rom esélyes. A csapatok tudják, csak ak-
kor elégedettek a szurkolók, ha nyernek. 
Nyerni azonban csak az egyik félnek le-
het. Ezúttal Nyárlőrinc bizonyult jobbnak. 
Az első félidő közepén Túri István szerez-
te meg a vezetést, ami minden féle szem-
pontból előnynek számított. Fokozta az 
izgalmakat az, amikor a félidő befejezése 
előtt Kulcsár Gábor is bevette a lakiteleki 
kaput. Ez bénítólag hatott a hazaiakra. A 
második játékrészben sem tudtak felpö-

rögni, szenvedtek a pályán. Ezt a szenve-
dést használta ki Böde Krisztián és egy jól 
eltalált lövéssel növelte az előnyt. Talán 
egyik szurkolótábor sem gondolta azt, 
hogy ilyen eredmény fog születni. Csa-
patunk jól játszott és megérdemelten vitte 
haza a három pontot. A lakitelekiek mé-
lyen a tudásuk alatt játszottak. Lakitelek-
Nyárlőrinc 0-3 (0-2). Ifjúsági mérkőzés: 
1-1.
Régen játszott csapatunk Izsákkal. Ezút-
tal úgy hozta a sors, hogy ellenük kell a 
három pontot begyűjteni. Az ellenfél az 
előző bajnokságban még a III. osztályban 
szerepelt, de most vállalták a magasabb 
osztályt. A játékos állományuk azonban 
jóval gyengébb Nyárlőrincnél. Ennek 
ellenére meglepték csapatunkat. Már ne-
gyed óra elteltével gólt szereztek, és két 
perc múlva növelni tudták előnyüket. 
Ilyen kezdésre senki sem számított. Két 
gól még nem a világ, lehet szépíteni. Jött 
is Kulcsár Gábor és szépített. Az egyenlí-
tés sem állt messze, de az izsákiak újabb 
találatukkal ismét két gólra növelték elő-
nyüket. Az első félidő befejezése előtt 
Bali Gábor csökkentette a különbséget. 
Hátra volt még negyvenöt perc. Ez alatt 
az idő alatt még öt gólt is lehetett volna 
rúgni, úgy, ahogyan az első játékrészben. 
A csapatok azonban nem tudták bevenni 
az ellenfél hálóját, így maradt az ered-
mény. Nyárlőrinc-Izsák 2-3 (2-3). Ifjúsági 
mérkőzés: 3-2.
A lajosmizsei csapat az elmúlt időszakban 
mindig ott van a dobogón, vagy annak kö-
zelében. Hazai pályán erősek, nehéz őket 
kibillenteni a játékból. A lehetőségekkel 
azonban élni kell. Ez a mérkőzés sem úgy 

kezdődött, mint ahogyan azt a nyárlőrinci 
szurkolók szerették volna. Már az ötödik 
percben vezetést szerzett Lajosmizse. A 
korai gól minden csapatnak önbizalmat 
ad. Így volt ez a hazaiaknál is. Tíz perc 
elteltével újabb gól értek el. A félidő hát-
ralévő részében nem esett több találat. A 
második játékrész úgy kezdődött, mint az 
első, hazai góllal. És még nem volt vége 
a hazai gólgyártásnak. Negyed óra múlva 
ismét a nyárlőrinci hálóban volt a labda. 
Úgy tűnt, hogy nem sikerül bevenni a ha-
zaiak kapuját, de a mérkőzés utolsó percé-
ben Bali Gábornak sikerült gólt szerezni. 
Ez a találkozó nem tartozik a sikeres mér-
kőzések közé, de ebből is lehetett tanulni. 
Lajosmizse-Nyárlőrinc 4-1 (2-0). Ifjúsági 
mérkőzés: 6-0
Tiszakécske ellen is rangadónak számít 
minden mérkőzés. Ebben az osztályban 
a városnak a II. csapata játszik. Közülük 
többen is az előző bajnokságban még a 
megyei I. osztályban rúgták a labdát, ezért 
jó mérkőzésre volt kilátás. Sajnálatos mó-
don ezúttal is az ellenfél használta ki job-
ban a lehetőségeket. A félidő felénél ve-
zetést szereztek a vendégek, majd tíz perc 
múlva növelték előnyüket. A második 
játékrész elején egy újabb találattal már 
háromra nőtt a tiszakécskei előny. Ezt be-
hozni nem egyszerű, de nem is lehetetlen. 
Volt már rá példa. Fél óra volt még hátra a 
mérkőzésből, mikor tíz főre fogyatkozott 
a vendégcsapat. Ezt sikerült kihasználni, 
és először ifj. Bálint Tibor, majd pedig 
Bera András lőtt gólt. Egyenlíteni azon-
ban nem sikerült. Nyárlőrinc-Tiszakécske 
II 2-3 (0-2).
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Hullámzó teljesítményt nyújtott a csapat
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Anyakönyvi hírek
Akik házasságot kötöttek: Hári Klára és Szuetta Ervin
Akit nagyon vártunk: Lantos Tamara (an. Szórád Dominika), 
Csernák Levente Ferenc (Nyúl Krisztina)
Akiket elveszítettünk: Horváth József 1949, Kovács István 
József 1965, Vandzsár Lajosné 1935, Fazekas Lászlóné 1949

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.

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

* Minden típusú autóhoz 
alkatrészek rendelhetők a 
VASEGYÉB-ben. Szállítás a 
legtöbb esetben pár órán belül! 
Részletekről érdeklődjön az 
üzletben! 

* Egy db. Gáztűzhely (Palackos), 
egy db. Egy éves zuhanyzókabin 
tálcával, 5 mm-es pettyes üveg, 
2 db. Szobaredőny, két éves két 
részes eladó. Érdeklődni: Balogh 
Illés Nyárlőrinc, Ifjúság u. 11.

Aprók

Fohász
Az öreg székely elkezd fohász-
kodni a Jóistenhez:
- Édes, drága Jóistenem, én olyan 
nagyon szeretem a feleségemet, 
hogy mindenemet odaadnám 
érte!
- Ne engedd, hogy beteg legyen, 
legyek inkább én!
- Ne engedd, hogy szenvedjen az 
életben, szenvedjek inkább én!
- Ne engedd, hogy özvegy legyen, 
legyek inkább én!

Bicska
Vesz a székely a fiának egy rugós 
bicskát. Reggel látja ám az ember, 
hogy a gyerek kezén egy kvarcóra 
van, és megkérdi: Honnan van az 
az óra, te gyerek?
- Hát cseréltem.
- És mire cserélted, te gyerek?
- Hát a rugós bicskára.
- És amikor apádat ütik a kocsmá-
ban, mit csinálsz? Azt mondod, 
hogy fél nyolc?!!!

ViccEK


