
Falukarácsony a sportcsarnokban

A hagyományokhoz híven az 
általános iskola tornacsarnokában tar-
tották meg a Falukarácsonyt, ezúttal is 
telt ház előtt.

Az érkezőket a bejáratnál meleg 
teával, forralt borral, mákos és diós 
bejglivel, valamint mézeskaláccsal 
fogadták. Ez utóbbit Túri Tibor ajánlotta 
fel, aki már nem egy alkalommal tett 
tanúbizonyságot arról, hogy támogatja 
a nyárlőrinci rendezvényeket. Először 
Ágoston atya osztotta meg ünnepi gon-
dolatait, és gyújtotta meg az adventi 

koszorún a negyedik gyertyát, majd 
Pénzváltó István szólt a jelenlévőkhöz. 
A polgármester elmondta, ünnepekre 
mindenkinek szüksége van. Hétköznap 
azért dolgozunk, hogy mindent megad-
junk a testnek, ünnepnapokat pedig 
azért ünnepelünk, hogy tápláljuk a 
lelkünket, mert a lelkünknek is szük-
sége van táplálékra. Nem is ritkán, 
hanem gyakran. Amint azt hangsúlyoz-
ta, Nyárlőrinc jó úton halad, próbálnak 
minél többet ünnepelni, együtt ünnepel-
ni. Szokták mondani, hogy aki magába 

fojtja a bánatát, azon előbb vagy utóbb 
meglátszik. Az örömöt is meg kell oszta-
ni másokkal, mert az öröm magában mit 
sem ér, ha más nem látja rajtunk, ha más-
sal nem tudjuk megosztani, ha más nem 
örül velünk. Ezért kell gyakran együtt 
lenni. Azt kívánta, hogy karácsonykor 
legyen mindenkinek társa, akivel együtt 
ünnepel, akivel megoszthatja örömét, 
amit az ünnep, karácsony ünnepe okoz! 
A maga és az önkormányzat nevében 
boldog békés karácsonyt kívánt mind-
enkinek! (Folytatás a 6. oldalon.)
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Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben 
gazdag boldog új évet kívánunk minden olvasónknak!
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Pályáztak szociális tűzifára
Ez évben is lehetett szociális célú tüzelő-
anyag vásárlására pályázni. Nyárlőrinc 
93 m3 kemény tűzifában részesült – ez 
körülbelül 600-650 mázsa fának felel 
meg, melyet a szociálisan rászoruló 
személyeknek természetbeni ellátás 
formájában - ellenszolgáltatás nélkül 
- vissza nem térítendő támogatásként a 
téli fűtéshez kell biztosítani. A támoga-
tás feltételeit az önkormányzatnak ren-
deletben kell meghatároznia. A rendelet 
célja, hogy a településen élő szociálisan 
rászorulók részére segítséget nyújtson 
lakásuk fával történő téli fűtéséhez. A 
tűzifát az önkormányzat már megrendel-
te, a szállítás folyamatosan fog történni. 
A támogatás mértéke háztartásonként 2 
m3. A testület egyhangúlag döntött a tá-
mogatás mellett.

Zárt ülésen tárgyalták 
Zárt ülésen, az első napirendi pontban, 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálá-
sára került sor. Az ösztöndíjra összesen 
6 személy nyújtott be „A” típusú pályá-
zatot, és minden pályázó 5.000 – 5.000,- 
Ft támogatásban részesült. A második 
napirendi pontban a „Nyárlőrincért 
Kitüntető Díj” odaítéléséről döntöttek 
a képviselők. A testület egy személy 
kitüntető díjban való részesítéséről 
döntött, mely kitüntető díj 100.000,- Ft 
anyagi elismeréssel jár, és a „Falukará-
csony” ünnepségén került átadásra.

Támogatták az egyesületet
Az Országos Egyesület a Mosolyért 
Közhasznú Egyesület, támogatási kére-
lemmel fordult az önkormányzathoz. Az 
egyesület a koraszülött mentőszervezet 
részére egy speciális Astro készüléket 
szeretne. A képviselők harmincezer fo-
rintot szavaztak meg, mellyel ez év de-
cember 31-ig kell elszámolnia az egye-
sületnek.

Emelkednek az étkezési térítési díjak
Hírös Vendéglátó Kft. vásárolt élelem 
útján biztosítja a Szivárvány Óvodában 
és a Buzás János Általános Iskolában 
az étkeztetést. 2017. január 1-től négy 
százalékos áremelést szeretne végrehaj-
tani, az élelmiszer alapanyagok jelentős 
változása miatt. A Hírös Kft. az étkezési 

térítési díjak árát 2013-ban emelte utol-
jára. Az áremelést elfogadta a képvise-
lő-testület.

Jutalom a polgármesternek
Az ügyrendi bizottság feladatköré-
be tartozik az előterjesztés megtétele 
a polgármester jutalmazására. A köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló törvény 
rendelkezik a főállású illetve társadal-
mi megbízatású polgármester béréről 
illetve díjazásáról. A képviselő-testület 
határozatával jutalmat állapíthat meg 
a polgármesternek meghatározott idő-
szakban végzett munkája értékelése 
alapján. A jutalom évi mértéke nem 
haladhatja meg a polgármester illetmé-
nyének, illetve tiszteletdíjának hat havi 
összegét. Az ügyrendi bizottság a pol-
gármester jutalmazását megtárgyalta 
és háromhavi illetményének megfelelő 
összegre tett javaslatot. Ezzel kapcso-
latban Pénzváltó István polgármester 
bejelentette személyes érintettségét és 
átadta az ülés vezetését Tormási Zoltán 
alpolgármesternek, egyben bejelentette, 
hogy nem kíván részt venni a szava-
zásban. Tormási Zoltán alpolgármester 
szavazásra tette fel Pénzváltó István fő-
állású polgármestert ez évi munkájának 
elismeréseként háromhavi illetményé-
nek megfelelő jutalomban való részesí-
tését. A testület a javaslatot elfogadta.

Pályáznak a külterületi utak felújítá-
sára
Pénzváltó István bejelentette, hogy meg-
jelent a külterületi utak fejlesztésére kiírt 
pályázat. A társadalmi vitára kibocsájtott 
anyaghoz képest is változott a pályázat, 
mind szövegében, mind összegszerűsé-
gében. Az útjavításra, karbantartásra, 
stabilizálásra és szilárd burkolattal tör-
ténő ellátásra 100 millió forintig, míg 
erőgépre 10 millió forintig – konzorci-
um esetén 20 millió forintig – lehet pá-
lyázni. Erőgép esetében csak traktorra, 
vontatott vagy függesztett munkagépre 
lehet pályázni. Miután Kecskemét járás 
nem tartozik a fejlesztendő, vagy a hát-
rányos helyzetű területek közé, ezért itt 
a pályázat támogatottsága 75 százalék, 
így 25 százalék önerőt kell biztosítani. 
Az önkormányzat egyeztetett a pályázat 
író céggel, aki elküldte az összefoglalót, 
hogy mi kell a pályázathoz. Az elbírá-

lás pontrendszer alapján fog történni, 
amelyhez el kell érni egy bizonyos pont-
számot. Fel kell mérni, hogy melyik út-
szakaszok azok, amelyek a legnagyobb 
eséllyel indulhatnak a pályázaton. Fon-
tos szempont, hogy egy-egy útszakasz 
minél több mezőgazdasági objektumot, 
tanyát érintsen. Azt is fel kell mérni, 
hogy az önkormányzat mekkora önerőt 
tud biztosítani, ettől függ, hogy mekkora 
összegre tud majd pályázni. Minél gyor-
sabban el kell dönteni, hogy mely utak 
jöhetnek szóba és mekkora keretet tud 
az önkormányzat biztosítani önerőként, 
mert az első körben kellene beadni a pá-
lyázatot, hogy esély legyen a nyerésre. 
A pályázati összeg 62,5 százalékával 
rendelkeznie kell az önkormányzatnak. 
Valamennyi előleget fognak adni, de a 
legnagyobb részt meg kell finanszírozni 
az önkormányzatnak.
Vas Ildikó szerint ezt a lehetőséget ki 
kell használni, mert már nagyon régen 
írtak ki pályázatot külterületi földutak-
ra. Túri István véleménye az volt, hogy 
a tervezésnél azt is figyelembe kell ven-
ni, hogy az önkormányzatnak Áfa-t is 
kell fizetni, tehát az is terhelni fogja a 
költségvetését.
Pénzváltó István szerint döntést még 
nem kellene hozni ebben a kérdésben a 
testületnek. Először a pályázati kiírást 
kell áttanulmányozni és a következő 
testületi ülésen minden információ bir-
tokában lehet eldönteni, hogy mekkora 
összegre tud pályázni. Az idő rövidsége 
miatt viszont gyorsan kell dönteni. 
Tormási Zoltánnak és Túri Istvánnak 
is az volt a véleménye, hogy meg kell 
ragadni az alkalmat az út, vagy utak 
rendbetételére, de figyelembe kell venni 
azt is, hogy az önkormányzat mit bír el 
anyagilag. Először azt kell tisztázni. 
A testület tagjai abban egyetértetek, 
hogy pályázni kell a külterületi föld-
utak felújítására, karbantartására. A 
következő testületi ülésre megnézik, 
mely földutak jöhetnek szóba, milyen 
költségekkel járna a felújítás és az ön-
kormányzat mekkora összeget tud biz-
tosítani. Szintén akkor döntenének arról 
is, hogy akar, és tud-e az önkormányzat 
erőgépre pályázni. Ezzel kapcsolatosan, 
lehet létrehozni konzorciumot, és akkor 
nem 10, hanem 20 millió forintra lehet 
pályázni. 

A testületi ülésről jelentjük
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Ihatatlan és büdös a csapvíz
Az egyebek napirendi pontok között Túri 
István bejelentette, hogy a lakosság tragi-
kusnak tartja a nyárlőrinci víz minőségét. 
Ihatatlan és büdös. Vas Ildikó ezt meg-
erősítette, és mint mondta, egy ideje már 
nem használják ivásra a csapvizet. 
Pénzváltó István hozzáfűzte, hogy a hi-
vatalba is több jelzés érkezett már főleg a 
víz szagával kapcsolatban. Minden eset-
ben tájékoztatták a BÁCSVIZ-et a prob-
lémáról és a lakosságot is arra kérték, 
hogy jelezze a szolgáltató fele a gondot. 
A probléma bejelentése után 2-3 órával 
a cég emberei kimennek, leveszik a víz-
órát, szellőztetik a rendszert, engedik a 
tűzcsapokon a vizet, igyekeznek mindent 
megtenni. Véleménye szerint a problémát 
az okozza, hogy a toronyban áll, pang a 
víz. Mint mondta, igyekeznek valamilyen 
megoldást találni a problémára. 

Nem lépnek be a klaszterbe
A Lakitelek polgármestere megkereste 
a nyárlőrinci és több más település ön-
kormányzatát azzal kapcsolatban, hogy 
szeretnének létrehozni egy úgynevezett 
klasztert, a Homokhát-Tiszatáj térségfej-
lesztése céljából. Ez egy jogi személyiség 
nélküli szövetség lenne, amibe nemcsak 
önkormányzatokat, hanem vállalkozókat, 
civil szervezeteket is bevonnának. Olyan 
csoportosulást hoznának létre ezzel, ahol 
létre jönne egyrészt egy belső piac, más-
részt egy olyan összefogás, amit kifele is 
meg lehet jeleníteni. Ahhoz, hogy ez a 
klaszter működjön, szükség van egy me-
nedzsmentre, ezért létrehoznak egy ala-
pítványt, melyet be is jegyeztetnek. Ezt 
még ebben az évben szeretnék létrehozni, 
hogy a következő évben kiírt pályázato-
kon indulhassanak. A klaszter tagjai éves 
tagsági díj befizetésével szereznek jogot 

a részvételre. 
Túri István szerint az alapítványoknak, 
ha nincs támogatása, nincs befizetése, 
felélik a pénzüket és egy idő után tönk-
remennek. Vas Ildikó véleménye az volt, 
hogy mint vállalkozó biztosan nem lépne 
be egy ilyen klaszterbe. Tormási Zoltán 
véleménye szerint, ha nincs állami rész-
vállalás és felelősség egy ilyen jellegű 
összefogás mögött az nem rentábilis, nem 
életképes. Túri Istvánnak is az volt a vé-
leménye, hogy mint vállalkozó biztosan 
nem venne részt egy ilyen klaszterben. A 
jelenlegi helyzetben, ha e mögött nincs 
egy komoly állami akarat és szándék, vé-
leménye szerint nem működőképes. Pénz-
váltó István szavazásra tette fel a kérdést 
a Homokhát-Tiszatáj Multifunkciós Tér-
ségfejlesztő Klaszterbe történő belépéssel 
kapcsolatban. A képviselők egyhangúlag 
nemmel szavaztak.

December 7.-én a mozgáskorlátozot-
tak klubdélutánján járt a Mikulás. Erre 
az alkalomra terített asztallal, szend-
viccsel, süteménnyel, meleg teával, 
illetve forralt borral várták a tagokat, 
illetve a meghívott vendégeket. A ren-
dezvényen jelen volt Pénzváltó István 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző-
asszony, Tormási Zoltán alpolgármes-
ter, illetve Hanó Mihály a Bács-Kiskun 
Megyei Mozgáskorlátozott Egyesület 
elnöke. Kovácsné Katika csoportveze-
tő köszöntője után, Pénzváltó István és 

Hanó Mihály is köszöntötte a megje-
lenteket. Ezután megérkezett a Miku-
lás, akinek rénszarvasai hó hiány miatt 
nem suhantak, így gyalogosan, szinte 
nyári szerelésben érkezett. Rendhagyó 
módon a télapó készült műsorral, vígan 
énekelt és táncolt két krampusza kísé-
retében. A jóságos télapónak mindenki-
hez volt egy-egy kedves, olykor humo-
ros szava. Nagyon jól értesült a csoport 
programjairól, nem volt előtte titok, 
minden eseményről, rendezvényről, és 
sikeres pályázatról tudott. Krampuszai 
segítségével mindenkinek névre szóló 
csomagot adott át. A délután további 
része is ünnepi hangulatban telt!

A mozgáskorlátozott klubban járt a Mikulás
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Minden évben az első adventi 
vasárnap előtti szombaton kézműves 
foglalkozásra várják a gyerekeket és a 
szülőket, az általános iskolába. Ezúttal 
is mintegy százötvenen vettek részt 
a szebbnél szebb díszek, koszorúk 
elkészítésében.

Az intézmény valamennyi tanára 
segédkezett abban, hogy a gyerekek 
minél változatosabb és szebb díszeket 
és koszorúkat tudjanak elkészíteni. 
Természetesen több szülő is segített, 
főleg a kisebb gyerekeknek. Három 
tanteremben folytak a munkák, ahol 

változatos dolgokat lehetett meg-
valósítani. Nagy sikere volt az adventi 
koszorúnak, az üvegmatrica festésnek, 
a cserépből készült rénszarvasnak, 
a tobozból készített fenyőfának, a 
képeslapnak, valamint az ajtódísznek, 
ami spatulából készült és dekupázs 
technikával díszítették.

Amint az Tóthné Nagy Ilona 
tanárnő elmondta, az iskola szülői 
munkaközössége, a könyvtárral 
együtt minden évben megszervezi a 
kézműves foglalkozást, amire mindig 
sokan jelentkeznek. Az anyagi hát-
teret a polgármesteri hivatal biztosítja. 
Az elkészült díszeket, koszorúkat ter-
mészetesen mindenki hazavihette.

Karácsonyra készítettek díszeket az iskolában

Jó szándékú emberek sokan van-
nak. Ők azok, akik önzetlenül segítenek 
másokon, azokon, akik bajban vannak, 
akik valamilyen oknál fogva nem tud-
nak teljes életet élni.

Horváth Ferencné mozgásában kor-
látozott. 2009-ben a jobb lábát térd 
fölött amputálták, azóta tolószékben ül. 
Amint az elmondta, két és fél évig járt 
orvosokhoz, de nem tudták megmon-
dani, hogy mi a problémája. Mikor már 
amputálták a lábát a zárójelentésben az 
állt, hogy csontvelőgyulladást kapott. 
Attól kezdve az élete megváltozott. Egy 
családdal eltartási szerződést kötöt-
tek, a házért cserébe. 2014 májusában 
Sárika néni férje elhunyt. Elmondása 
szerint utána a család nem gondoskodott 
róla, így a saját részéről a szerződést 
felbontotta. Teljesen magára maradt 

volna, de az önkormányzat nem hagyta. 
Jöttek takarítani, gyógyszert felíratni, 
begyújtani. Biblák Györgyné Katika és 
Gyenesné Cs. Szabó Ilona szinte mind-
en nap meglátogatják. Mivel fatüzelésű 
kazánja van, így mindennap be kell 
gyújtani, és tenni is kell a tűzre. Ebben 
is akad mindenki, aki tud segíteni. Bár 
készítettek neki egy lejárót, amin a 
kerekesszékkel ki tud jönni a házból, 
de nem olyan régen megcsúszott és 
majd nem felborult. Szerencsére el 
tudta kapni a kapaszkodót. Sárika néni 
köszönetét szeretné kifejezni Pénzváltó 
István polgármesternek, Zayzon Jenőné 
jegyzőnek és minden önkormányzati 
dolgozónak, akik eddig is figyelemmel 
kísérték az életét. Ebédet hétköznapokon 
visznek neki, hétvégén ő szokott főzni, 
mert a házban lévő dolgok egy részét el 

tudja végezni, igaz, hamar elfárad. A lába 
amputálása előtt többször is műtötték, 
ami szintén nagyon megviselte. Sárika 
néni nyakában lóg egy jelző, amivel 
ha komoly problémája van, segítséget 
tud hívni. Szerencsére még nem kellett 
használni, de megnyugtatja az, hogy ott 
van, és jelezni tud, baj esetén. Idősek 
otthonába nem akar menni, mivel még 
csak hetvenkét éves. Sokan kopognak 
be hozzá, hogy meglátogassák, és seg-
ítenek abban, amiben kell. Most karác-
sony előtt köszönetét szeretné kifejezni 
mindenkinek, aki az eddigi megváltozo-
tt életében segített neki. Úgy gondolja, 
hogy az újságunkon keresztül tudja ezt 
megtenni. Hálás szívvel gondol azokra, 
akik nem hagyják magára és bizonyítják 
azt, hogy nem kell rokonnak lenni, úgy 
is lehet másoknak, másokon segíteni.

Köszönet a segítőknek!
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Adventi gyertyagyújtások

November 27-én advent első vasárnapján a gyertyát Ágoston atya gyújtotta 
meg, amire sokan voltak kíváncsiak.

December 11-én a harmadik gyertyagyújtásnál Kéri György skótdudás szóra-
koztatta az érdeklődőket a művelődési ház nagytermében.

December 4-én Kókai Géza református lelkész gyújtotta meg az adventi gyer-
tyát, közreműködött Almási Barbara és az általános iskola 2. osztályos tanulói.

Új könyvek a 
könyvtárban

A fiúknak, akiket valaha szerettem - 
Jenny Han, A francia nő – Fábián Janka, 
A gondolakészítő – Laura Morelli, A hit 
harcosa - Bán Mór, A jó és a rossz, az 
vajon mi? - Oscar Brenifier, A kacifánt 
nem elefánt - Bosnyák Viktória, A ko-
rona - Kiera Cass, A legsötétebb szo-
ba - Johan Theorin, A palacsinta tábor 
- Vadadi Adrienn, A szemüveges szirén 
- Dunajcsik Mátyás, A szultán lánya - 
Chamberlin Ann, A tenger boszorkánya 
- Kendall Kulper, Adél és Aliz – Fábián 
Janka, Arkangyal éjjel - Baráth Kata-
lin, Az ékkő - Amy Ewing, Az élet, az 
vajon mi? - Oscar Brenifier, Az utolsó 
boszorkány történetei 1. -  Fábián Jan-
ka, Babóca a katicalány - Bartos Erika, 
Bálkirálynő - Rachel Renée Russell, 
Big magic – Elizabeth Gilbert, Bogyó 
a csigafiú - Bartos Erika, Csillagfény-
szövők - Szélesi Sándor, Dettikéről és 
más istenekről – Elekes Dóra, Dönci és 
a varázstakaró - Jeli Viktória, Egy szót 
se szólj! - Nagy Anikó Johanna, Emma 
fiai – Fábián Janka, Flóra és Odüssze-
usz - Kate Dicamillo, Gondri nyomoz 
- Babucs Éva, Gonosz pálya - Robert 
Galbraith, Gúfó és a gombák - Lanczkor 
Gábor - Takács Mari, Gyilkos a vonal 
végén - Marni Bates, Gyilkosság az 
Orient expresszen - Agatha Christie, 
Hazatérés – Lauren Brooke, Irány a 
Balaton! - Csapody Kinga, Jók és rosz-
szak iskolája 1. – Soman Chainani, Ki 
vagyok én? - Oscar Brenifier, Kippkopp 
és a többiek - Marék Veronika, Kisgye-
rekek, óvodások… - Vekerdy Tamás, 
Mabel Jones és az Ijesztő Kukac - Will 
Mabbitt, Majdnem egy tucat királylány - 
Simon Réka Zsuzsanna, Nővérek köny-
vesboltja - Cynthia Swanson, Petya és 
Tulipán - Harcos Bálint, Ringató + CD 
- Gróh Ilona, Robban az iskola – Lackfi 
János, Rumini Datolyaparton – Berg Ju-
dit, Rumini és a négy jogar – Berg Judit, 
Rumini kapitány – Berg Judit, Szenilla 
nyomában, Szerencse lánya -  Jessica 
Knoll, Tafiti és Pamacs repül - Julia 
Boehme, The winner’s curse – Marie 
Rutkoski, These broken stars - Amie 
Kaufman - Meagan Spooner, Végre - 
Wendy Mass, Viharos szerelem - Jamie 
Mcguire, Virágszál – Fábián Janka, 
Zebulon, az autódaru - Mechler Anna.



Az első oldal folytatása.
Szerző-Forgó Cintia műsorközlő 

szerint a karácsonynak az élet olyan 
szakának kell lennie, amikor az ember 
egy kicsit megáll, és megnyugszik. El-
felejti a hétköznapok rohanó világát, a 
rengeteg teendőt, ami még hátra van a 
készülődésből, az ajándékvásárlást, a 
sütés-főzést. Az ünnep lényege, hogy 
megállunk a rohanásban, a lelkünket 
ünneplőbe öltöztetjük, és együtt átad-
juk magunkat a pillanatnak. 

A műsorban elsőként a kiskun-
félegyházi Padkaporos táncegyüttes 
lépett a színpadra, akik először egy 
betlehemi műsorral kedveskedtek a 
nézőknek, majd pedig táncoltak. Ezt 
követően Zöldi Kovács Máté első 
osztályos tanuló mondott mesét. A fi-
atalember nem csak elmondta, de el 
is játszotta, kezeivel mutatta miről is 
beszél. Hatalmas tapssal jutalmazták 
produkcióját. A műsorban felléptek 
még a Brill Art stúdió táncosai, és 
Aradi Imre a Kecskeméti Katona Jó-
zsef Színház színésze.

Nem telik úgy el falukarácsony, 
hogy ne köszöntsék azokat, akik so-
kat tettek a településért az adott év-
ben. Pénzváltó István elmondta, hogy 
Nyárlőrincen vannak olyan emberek, 
akik munkájukkal olyan eredményt 
értek el, ami több mint az átlag. A te-
lepülésen nincsenek olyanok, akiket 
ezért a közösség nem szeret. Ugyanis 
ezek az emberek úgy gondolják, hogy 
ami nekik van, és több mint az átlag-
nak, szeretnék megosztani másokkal. 
Szeretnének ezzel másoknak is örö-
möt szerezni nem csak maguknak és 
családjuknak. Ezek az emberek tudják 
azt, hogy önmagában senki sem tud 
annak örülni, amije van. Azt szereti 
megmutatni, megosztani másokkal. 
Szerencsére Nyárlőrincen sokan van-
nak ilyenek. Megköszönte mindenki-
nek, amit a közösségért tettek. Gyenes 
Sándort az év embereként említette a 
polgármester, mivel nagyon sokat tett 
a közösségért, csak úgy, mint párja 
Melinda. Forgó István, Túri István, 
Tormási Zoltán, Zoboki Károly, Baksa, 
László, Varga Imre, Ágoston atya, és 
Sári Zoltán is sokat segítettek. Vannak 

olyanok, akik anyagiakkal nem tud-
nak hozzájárulni a közösség életéhez, 
de munkájukkal rengeteget segítenek, 
nélkülözhetetlenek, mindenhol, min-
denütt jelen vannak. Almásiné Tóth 
Judit és Nyúlné Hajagos Erzsébet kö-
zéjük tartoznak. Olyanok is vannak, 
akik sokat vállaltak az ünnepre való 
készülődésben, és a különböző ren-
dezvényeken. Polyák Antalra, Szabó 
Istvánra, Zöldi Kovács Józsefre, Ba-
logh Viktorra, Balogh Illésre, Molnár 
Mátéra, Balogh Józsefre, Golovics 
Attilára, Szabó Jánosra, ifj. Golovics 
Gyulára, Nagy Elekre, Bali Gáborra, 
büszke lehet a település. 
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Falukarácsony a sportcsarnokban
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Ahogy az évente lenni szokott, a 
képviselő-testület elismerésben része-
síti azt, akinek nem csak az éves mun-
káját, hanem több évtizedest ismerik 
el. Nekik minden évben a Falukará-
csonyon a Nyárlőrincért Kitüntető 
díjat adományozzák. Ebben az évben 
Vargáné Farkasházi Orsolya érdemel-
te ki ezt az elismerést, a községben 
hosszú évek óta tartó, társadalmi mun-
kát végző tevékenységért. Orsolya 
1978 óta él Nyárlőrincen. Végig járta 
a pénzügyi szakma ranglétráját. Min-
den végzetséget megszerezett ahhoz, 
hogy jó szakember legyen. Munkáját 
vállalkozóként végzi. Több civilszer-
vezetnek is ingyen könyvel. Munkája 
elismeréseként kapta a díjat.

A Falukarácsony alkalmával kö-
szöntik azokat is, akik betöltötték 85 
évüket. Ebben az évben negyvenket-
tő ilyen polgár él a településen. Ők a 
következők: Almási Ferenc, Biblák 
Györgyné, Boda Imréné, Csernák, Já-
nos, Csernák Pál, Drozdik Istvánné, 
Faragó Mihályné, Farkas Lőrincné, 
Farkas Lőrinc, Fazekas Istvánné, 
Forgó Jánosné, Forgó Józsefné, For-
gó József, Gál Istvánné, Hajagos 
Antalné, Hajagos Józsefné, Hajagos 
Raffael Szaniszló, Hegedűs István, 
Horváth Mária, Kasza László, Kecs-
kés Istvánné, Kecskés István, Kiss 
István, Kovács Ferencné, Kovács 
Istvánné, Kovács Károlyné, Kovács 
Lászlóné, Kulcsár Józsefné, Németh 
Antal, Novák Gáspárné, Priroska 
Andrásné, Rédei Gáborné, Rédei Gá-
bor, Rácz Attila Sándorné, Rimóczi 
Lászlóné, Szabó Péter, Száraz József, 
Szénási József, Szomjú Ferencné, Turi 
Balázsné, Varga Antal Mihályné, Var-
ga Mihály. Forgó Istvánné köszöntöt-
te őket, majd az Egészségügyi és Szo-
ciális Bizottság tagjai a jelenlévőknek 
átadták az önkormányzat ajándékát. 
Akik egészségügyi okból nem tudtak 
jelen lenni, azoknak is eljuttatták az 
ajándékot. 

Pénzváltó István köszönetet mon-
dott azoknak is, akik a karácsonyi 
előkészületekben segítséget nyúj-
tottak. Elsőként a nyugdíjas klub 
tagjait említette, majd pedig ifj. Var-
ga Imrét. Rajtuk kívül Bánföldiné 
Szomjú Gabriellának, Túri Tibor-

nak, Bánföldi Ferencnek, Szomjú 
Csabának, Nagy Jánosnak, Forgó 
Istvánnénak, Horváthné Dékány Ju-
ditnak, Szappanos Csillának, Szerző-

Forgó Cintiának és Hajagos Adélnak 
köszönte meg a munkáját, és adott 
át ajándékot. A Falukarácsony közös 
énekléssel fejeződött be.
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Karácsony az óvodában
Ismét eltelt egy év. Meggyújtottuk 

a negyedik gyertyát is az óvodai ad-
venti koszorún. Az óvodás gyermekek 
olyan szerencsések, hogy hozzájuk 
már december 19-én ellátogatott az 

„Angyalka”. 
Ezen a reggelen a csoportok az öltö-

zőjükben gyülekeztek, majd együtt vo-
nultak be a csoportszobába, hogy meg-
tekinthessék a hatalmas karácsonyfát 

és a rengeteg ajándékot. Minden gyer-
mek kapott egy karácsonyi könyvet, 
amit hazavihettek. A csoportok játék-
készlete, a Szülői Szervezetnek kö-
szönhetően, rengeteg játékkal és kel-
lékkel gyarapodott. A gyerekek nagy 
örömmel bontották ki az új játékokat 
és az óvónők segítségét kérve haszná-
latba is vették azokat. Az ajándékok 
felavatása után a Maci csoportosok 
betlehemi játékát tekinthették meg az 
óvodás gyermekek, melyet Pénzváltó 
István polgármester, Zayzon Jenőné 
jegyző asszony és a képviselő-testület 
tagjai is megtiszteltek jelenlétükkel. 
A közös ünnepség után a csoportok 
visszatértek a saját csoportjaikba. Ez 
a rendhagyó nap kellően kimerítette a 
gyerekeket, így az ünnepi ebéd elfo-
gyasztása után mély álomba szende-
rültek a csendes pihenő idején.

Hálás szívvel köszönjük Moldován 
Máriának és a Szülői Szervezetnek a 
gyönyörű és hatalmas fenyőfákat, Túri 
Istvánnak a rengeteg finom gyümöl-
csöt, melyet a gyerekek jóízűen fo-
gyasztottak el. Forgó Adrienn

Vendég érkezett a gyerekekhez
„Jó Mikulás, kedves bácsi, tessék hoz-
zánk besétálni,
 tessék, tessék, hozta Isten, sok jó gye-
rek akad itten…”

Ezzel a köszöntő versikével várták 
már a legkisebbek is a jó öreg nagy-
szakállút az óvodába, aki évről-évre 
meglátogatja óvodásainkat és tartal-
mas csomagokkal ajándékozza meg 
a jó gyerekeket. A virgács is előkerült 
a zsákból, de mivel a mi óvodánkba 
nem járnak rossz gyerekek, így gyor-
san vissza is került a helyére.

A gyerekek csoportokban várták 
a Mikulás bácsit. Mindenhol versek-
kel, dalokkal köszöntötték a vendéget. 
A nagyobbak és a kisebbek között is 
akadt olyan kisgyerek, aki bátran állt 
a télapó elé, hogy elmondhassa versét. 
Mindenkihez volt egy-egy jó szava 
a jóságos öregnek. Volt, aki ígéretet 

tett, hogy a játékokra mindig nagyon 
vigyáz, és a helyére teszi játék után, 
vagy éppen nem lökdösi társait. 

A Mikulás megígérte, hogy jövőre 

is eljön hozzánk, de addig bizony még 
sokat kell aludni.  

Sváb – Kovácsné Rédai Erzsébet



Lawrence J. Cohen:

Játékos nevelés
A játék mindenekfelett. Ki ne sze-

retne játszani, akár kicsi, akár nagy. A 
játék mindig, mindenhol végezhető, és 
ez a nagyszerű benne. Mindennapi éle-
tünkben sokszor nehéz helyzetek elé 
kerülünk, és néha vagy gyakrabban nem 
találunk rá megoldást. Amikor reggel 
nem akar öltözni, de sietnünk kellene, 
vagy rossz kedve van a gyereknek, de 

nem tudja elmondani. Ezekben, és még 
sok más a kérdésekben ad segítséget a 
könyv szerzője, aki pszichológus. Jól 
olvasható, sok példán keresztül érthető 
kötet. 

„A közös játék által segíthetünk a 
gyerekeknek abban, hogy kifejezzék 
az érzéseiket, mi pedig sokkal köny-
nyebben megérthetjük azokat. Együttes 
erővel áttörhetjük a félelem, a gátlások 
és a harag kemény falát, hogy eljussunk 
a bensőséges kapcsolatig és a felszaba-

dult örömig. Megerősítjük az önbizal-
mukat, megmutathatjuk nekik, mi min-
denre képesek. Megtanulhatunk velük 
együttműködni anélkül, hogy dühvel és 
erőszakkal próbálnánk érvényt szerez-
ni szándékainknak. A játékos nevelés 
számtalan szelíd és kreatív megoldást 
kínál azokra a helyzetekre, amikor elke-
seredésünkben kiabálni, büntetni, eset-
leg ütni szoktunk.”

Csak ajánlani tudom minden szülő-
nek, nagyszülőnek, a megoldások kul-
csát. Ha a szülő boldog, a gyermek is 
boldog. 

Kis Csilla
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A véradókat köszöntötték

A hagyományokhoz híven ebben 
az évben, december elején véradóestre 
hívták a település lakóit. Főleg azokat, 
akik önként nyújtják oda karjukat, hogy 
másokon segítsenek. 

A művelődési ház nagytermében 
terített asztal fogadta az érkezőket. Az 
asztalon sós sütemények, üdítők, fehér 
és vörös borok. A program keretében 
először Rimócziné Forgó Ildikó kö-
szöntötte a jelenlévőket, különöskép-
pen a véradókat, mert mint mondta ők 
azok, akik önzetlenül, köszönetet nem 
várva, rendszeresen segítenek olyan 
embereken, akiket nem ismernek. Amit 
adnak, az ne kerül semmibe. Saját vé-
rükkel segítenek másoknak gyógyulni, 
vagy akár életben maradni. Ellenszol-
gáltatás nélkül nyújtják karjukat azért, 
hogy embertársaikon segítsenek. Ők 
azok, akik példái lehetnek az összetar-
tozásnak, a segítőkészségnek, egymás 
tiszteletének és elfogadásnak. Ezeknek 

a gondolatoknak a jegyében az őszinte 
tisztelet és nagyrabecsülés jeléül egy 
verssel köszöntötte a véradókat, a vér-
adás területén dolgozókat és az est szer-
vezőit. Ezt követően külön köszöntötte 
Nyúl Jánosné nyugalmazott védőnőt. 
Marika néni egészségi állapota nem tet-
te lehetővé, hogy megszervezze az estet, 
de el tudott menni, és együtt ünnepelt a 
véradókkal. Évtizedeken keresztül szer-
vezte a véradó esteket, szívet melen-
gető színdarabokat 
rendezett a véradók 
tiszteletére, köszön-
tésére. Nagy izga-
lommal készültek 
ünnepi műsorukkal 
az első, második 
és harmadik osz-
tályos gyerekeke, 
vagy is a Pántlika 
néptánccsopor t , 
akiket Romhányi 

Olga készített fel. Őket a nyárlőrinci 
és lakiteleki népdalkör követte. Nyúl 
Jánosné Marika néni is szót kért. Be-
szédében kihangsúlyozta a véradók 
önzetlenségét. Köszönetet mondott 
mindenkinek, aki már adott vért. Ezt 
követően Pénzváltó István polgármes-
terrel és Zayzon Jenőné jegyzővel kö-
zösen adták át a kerek számú véradók-
nak az elismeréseket. Tízszeres véradó: 
Balogh Gergő, Papp Zsuzsanna, Mikus 
László Zoltán, Kovács Tamás, Balogh 
Jánosné. Húszszoros: Domokos János, 
harmincszoros Kiss György János és 
Nagy Ágnes, ötvenszeres pedig Kovács 
Tibor és Bimbó Antal Gábor. 

Színdarab nélkül nincs véradó est. 
Németh Mihályné és Kovács Sándor 
egy humoros jelenetet adott elő. Ősz 
Barnabás József, aki korábban játszott 
több darabban is, köszönetet mondott 
azoknak, akik segítették abban, hogy 
eljátszhatta a szerepeket. A műsor után 
vacsorára hívták meg a jelenlévőket, 
amit Baksa László főzött, segítségére 
volt Baksáné Németh Ilona és Almásiné 
Tóth Judit. Ezt követően kisorsolták a 
tombolákat.

Könyvajánló



Közmeghallgatást tartott az önkor-
mányzat december 19-én. Ezúttal nem volt 
telt ház a művelődési ház nagytermében.

Pénzváltó István polgármester először 
arról számolt be, hogy pozitívan fogják 
zárni az évet, majd az önkormányzat köte-
lező feladatairól beszélt. Az önkormány-
zathoz egyetlen intézmény tartozik, ami 
nem más, mint a polgármesteri hivatal. Az 
általános iskola már korábban elkerült az 
önkormányzattól, az óvoda pedig társulási 
formában működik a lakiteleki Szivárvány 
Óvodával. A segélyezés és a közfoglal-
koztatás is önkormányzati feladat. A köz-
munkaprogrammal kapcsolatban megje-
gyezte, ha nem lennének közmunkások a 
településen, akkor lehet, hogy megállna az 
élet és nem tudnának bizonyos feladatokat 
ellátni. Általában harminc-negyven em-
bert érint a közmunkaprogram keretében, 
hiszen több helyen, iskolában, óvodában, 
polgármesteri hivatalban, közterületeken 
is tevékenykednek. Ha ők nem lennének, 
akkor súlyos pénzeket kellene kifizetnie 
az önkormányzatnak, hogy a munkák el 
legyenek végezve. A temetőt ettől az év-
től új vállalkozó üzemelteti, aki vállalta, 
hogy a kerítést fel fogja újítani. A temetőn 
látszik, hogy van gazdája, fogalmazott a 
polgármester. A közterületek gondozásá-
nál sokat segítenek a közmunkások. Arra 
kérte a jelenlévőket, hogy mindenki tartsa 
rendbe a háza előtti részt. Örömét fejez-
te ki, hogy van a községnek háziorvosa, 
védőnője. Kötelező feladat a fogorvosi 
ellátás biztosítása is. Jelenleg még ugyan 
Lakiteleken rendel a doktor úr, de a he-
lyi rendelő felújítása már elkezdődött, és 
remélhetőleg hamarosan befejeződik. A 
közművelődéssel kapcsolatban megem-
lítette a művelődési ház és a könyvtár 
feladatát. A hulladékszállítás is önkor-
mányzati feladat, amit a kecskeméti Vá-
rosgazdaság végez. Problémaként említet-
te, hogy szeptembertől hetente küldték a 
lakosoknak, hogy fizessék be az elmaradt 
hónapok díjait. Jelenleg a szemét szállítás 
elmarad az uniós követelményektől, így 
minden bizonnyal lesznek majd az elkö-
vetkezendő időben változások. A szociális 
étkeztetés főleg az időseket érinti. Az ételt 
Kecskemétről hozatják, mert a községnek 
még nincs saját konyhája. Közhatalmi 
feladatuk is van, ami az adó kivetését és 
beszedését szolgálja. Legnagyobb bevé-
teli forrás az iparűzési adó. Szerencsére 
vannak olyan nagy cégek, amelyek ko-
moly adót fizetnek az önkormányzatnak. 
Szakemberrel megnézették azt, hogy hol 

kellene nagyobb világítást megvalósítani. 
Utak karbantartása is az önkormányzatra 
hárul. A földutaknál az a probléma, hogy 
a több esetben már nem ott halad, ahol az 
eredeti volt. Ezt meg fogják nézni és szak-
emberrel ki fogják méretni.

Nem kötelező feladatok közül a mező-
őri és tanyagondnoki szolgálatot említette, 
valamint a civil szervezetek támogatását. 
Ez utóbbiból kiemelte a polgárőrséget, 
valamint a labdarúgó egyesületet. Az idei 
beruházásokkal kapcsolatban elmondta, 
hogy ebben az évben nem nyertek pá-
lyázaton. Amit elvégeztek azt önerőből 
valósították meg. Ezek közé tartozik a 
belterületi utak javítása, felújítása, illetve 
nem szilárd burkolatú utak szilárd burko-
lattal való ellátása. Erre ötvenkét millió 
forintot költöttek. Nyárlőrincen nincs már 
sáros utca, ami a lakosság életminőségét 
javította. Önerőből valósul meg a fogor-
vosi rendelő felújítása, amire nyolcmil-
lió forintot költenek. Ehhez még Németh 
doktor további ötmillió forinttal járul hoz-
zá. Hosszasan beszélt Pénzváltó István 
a Kékvíz programról. Ennek keretében 
közel 160 millió forintot költöttek, hogy 
Nyárlőrincen jobb legyen a víz. A vizsgá-
latok szerint a nyárlőrinci víznek az am-
mónium koncentrációja 16 százalékkal ha-
ladta meg a határértéket. Vas tekintetében 
225 százalék a túllépés, mangán esetében 
pedig 180 százalék. Azzal az eljárással, 
amit most elvégeztek rosszabb lett a víz, 
mint volt, ezt több lakos is kifogásolta. 
Nem sárga és nem habzik, de büdös és 
rosszízű. Bár a Bácsvíz szakemberei min-
den esetben kimennek, ha jelzés érkezik a 
víz minőségével kapcsolatban, de komoly 
változást nem lehet tapasztalni. Élvezeti 
értékre ugyanis rosszabb, mint volt. Azt az 
ígéretet kapták, hogy a szokásosnál sokkal 
gyakrabban öblítik a víztornyot.

A polgármester megemlített az óvoda 
felújítását, illetve bölcsődei hely kiala-
kítását. A pályázat elbírálása még nem 
történt meg, holott korábban azt ígérték, 
hogy az összes pénz, mind a 256 millió 
forint, megérkezik decemberre, az önkor-
mányzat számlájára. Ehhez képest még a 
pályázat elbírálása sem történt meg. Két 
kerékpártárolót is szeretnének építeni a 
vasúti megállónál. A labdarúgó pályán 
egy ötven négyzetméteres gumiborítású 
területet valósítanának meg, rajta külön-
böző sporteszközökkel, de itt sem történ 
még meg a pályázat elbírálása. Lakossági 
igény a játszótér kialakítása. Erre legal-
kalmasabb terület, a templomkert egy ré-

sze lenne. Sikerült Ágoston atyán keresz-
tül a püspök urat megnyerni, így meg van 
belegyezés. Az önkormányzat egymillió 
forintos induló tőkét is megszavazott en-
nek a létrehozására, illetve vállalták a ke-
rítés megépítését. Igény merült fel arra, 
hogy a kamionosok is megfelelő helyen 
tudják tartani autójukat. Erre a Gál János 
melletti önkormányzati terület lenne al-
kalmas. A kerékpárút folytatása is fontos 
lenne. Pénzváltó István több helyen is 
lobbizott annak érdekében, hogy a szent-
királyi elágazástól tovább folytatódjon a 
kerékpárút, a meglévőig. A vasútállomás 
egy neuralgikus pontja a településnek, a 
legcsúnyább közterületek közé sorolható. 
Több alkalommal is felvette a MÁV-val a 
kapcsolatot, de eddig nem történt változás. 
Mivel a Kecskemét-Szolnok vasútvonalat 
fejleszteni fogják, elképzelhető, hogy lesz 
változás az állomásnál is.

Minden hagyományos rendezvényt 
megtartottak ebben az évben is, sőt a kí-
nálat bővült a szüreti felvonulással és 
mulatsággal, ami közkívántra került be 
a programok közé. Valamennyi program 
a helyieket szolgálta. A polgármester el-
mondta még, hogy az ajtaja mindig nyitva 
állt és áll a helyi lakosok előtt. Nincs foga-
dóórája bárki fordult hozzá, ami lehetséges 
volt azt megtette, segített azokon, akiknek 
problémájuk volt. Ezúttal is felajánlotta a 
segítséget. Amit a jogszabályok engednek 
azt ezután is meg fogják tenni és segíteni 
fognak azokon, akik erre igényt tartanak.

Pénzváltó István után Tóth Tibor rend-
őr alezredes, a tiszakécskei rendőrőrs pa-
rancsnoka beszélt a bűnügyi helyzetről. 
A bűncselekmények száma hasonló volt 
ebben az évben, mint 2015-ben, ezúttal 
huszonnégy. Ebből tíz, a vagyonelleni. 
Negatívumként említette, hogy hat eset-
ben intézkedtek ittas gépjárművezető el-
len. Ellenük továbbra is szigorúan fognak 
fellépni. Megemlítette a 44-es főúton tör-
tént baleseteket is. Ebben az évben három 
esetben történt büntetőeljárás az ott történt 
baleseteknél. A szabálysértések száma 
nem jelentős, ezeket általában nem helyi 
lakosok követik el. 

A felszólalók közül többen is az ivóvíz 
minőségét kifogásolták. Érkezett olyan 
javaslat is, hogy gyűjtsenek aláírásokat, 
vagy forduljanak a nyilvánossághoz. 
Pénzváltó István a nyilvánossággal kap-
csolatban úgy reagált, hogy ezt csak a vég-
ső esetben fogják megtenni. Mindenkinek 
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új 
évet kívánt!
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A víz minőségét kifogásolták
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A labdarúgó egyesület minden évben 
megrendezi hagyományos bálját. A nagy 
érdeklődésre való tekintettel, mindig a 
tornaterem ad helyet a rendezvények. 
Szorgos kezek ezúttal is feldíszítették 
a csarnokot, és szépen megterítették az 
asztalokat.

A megjelenteket Balogh Viktor elnök 
köszöntötte. Először azokat, akik támo-
gatták, támogatják az egyesületet. Közü-
lük többen évek hosszú sora óta támogat-
ják a klub működését és segítenek abban, 
hogy csapat körüli teendők el legyenek 
végezve, minden munka simán menjen. 
Ezeket a segítségeket pénzben nem le-
het kifejezni, de nagy köszönet jár érte. 
Erkiné Rózsa Márta a Kiskunfélegyházi 
Rózsakert Vendéglőnek a tulajdonosa. 
Ebben az évben az Év vendéglátósa elne-
vezésű Príma díjat is megkapta. Az egyik 
jelentős támogatója a klubnak, ezért a 
mezeken is szerepel a cég neve. A másik 
jelentős szponzor az Univer Zrt. melynek 
elnök vezérigazgatója Szarka Balázs je-
len volt a rendezvényen. Megtisztelőnek 
mondta, hogy ezúttal is meghívták felesé-
gével együtt a sportbálba, úgy, mint ven-
déget, de úgy is, mint támogatót. Balogh 
Viktor köszöntötte azokat a hölgyeket, 
akik eddig is sokat tettek az egyesületért. 
Munkájukat virággal köszönte meg.

Az egyesület elnöke először az ifjú-
sági, majd pedig a felnőtt csapat játéko-
sait szólította. A fiatalok teljes labdarúgó 
szerelésben, míg a felnőttek melegítőben 
érkeztek. György Csaba a felnőtt csapat 
edzője az elmúlt időszakról beszélt. Az 
utánpótlás csapattal kapcsolatban meg-
említette, hogy a 2015-2016-os évben a 
hatodik helyen végeztek, 42 ponttal. A je-
lenlegi bajnokság felénél a negyedik he-
lyen állnak huszonegy ponttal. Teljesít-
ményük elismerést érdemel. Edzőjük Bali 
Gábor. A fiatalok ügyesek, tehetségesek, 
biztató játékot mutatnak, rendszeresen 
járnak edzésre. Sajnos kevés a játékos, a 
mérkőzéseken sokszor nincs az edzőnek 
cserélési lehetősége. Reményét fejezte 
ki, hogy ez a jövőben változni fog. A fia-
talok fejlődnek és egyre többen feljutnak 
majd a felnőttek közé. A felnőtt csapat az 
előző bajnokságban 49 ponttal a hetedik 
helyen végzett. A mostani bajnokságban 
az őszi fordulók után a tízedik helyet fog-
lalják el a tabellán. Ez egy kicsit szerény 
eredmény, de amint azt György Csaba 
hangsúlyozta, egyre nehezebb felvenni 
a versenyt nagyobb városok csapataival. 

Munkáscsapatként említette a fiúkat, mi-
vel a játékosok nagy százaléka két-három 
műszakban dolgozik. Egy éjszakai mű-
szak előtt edzésre menni nem kis lelkierőt 
igényel. Sajnos emiatt létszámhiányosak 
a edzések. Ennek ellenére a srácok meg-
próbáltak minél jobb eredményeket elér-
ni. Most ez jött ki belőle. Ha nyer a csapat, 
akkor rózsaszínbe borul a világ, elfeledik 
kisebb-nagyobb gondjaikat, és mernek 
nagyokat álmodni. Ha veszítenek, akkor 
viszont két-három napig is lelkibetegek. 
Ez hétről-hétre, hónapról hónapra, évről 
évre tartó mókuskerék, ami tartalmaz-
za az állandó készülődést. Megköszönte 
mindazoknak, akik segítették éves mun-
kájukat és biztosították, hogy a közössé-
gük jól működjön. Amint azt elmondta, 
ez a közösség nem zártkörű. Mindenkit 
várnak, aki részt akar venni a csapat éle-
tében. Márciustól, ha jobb időknek lesz-
nek, azért, hogy népszerűsítsék a labda-

rúgást, fociláz napokat fognak szervezni. 
Ezeket a napokat plakáton fogják majd 
jelezni, és bárki részt vehet rajta, kortól, 
nemtől függetlenül. Mehet ilyenkor majd 
nagymama, nagypapa az unokájával. Is-
merkedhetnek a labdával, a nagykapuval, 
mindenkit nagy szeretettel várnak! Az 
utánpótlás csapatból külön köszöntötte 
és ajándékot adott át Golovics Tamásnak 
és Németh Norbertnek. A felnőtt csapat-
nál nem a teljesítményt díjazták, hanem 
azokat, akik több mint húsz évet töltöttek 
a klubnál. Torbán Csaba több mint húsz 
éve, kisebb megszakításokkal a klubot 
képviseli. Bálint Tibornak egy megszakí-
tása volt, ő is több mint húsz éve a csapat 
tagja. Kocsis Béla 1993 óta, László Csaba 
pedig 1992 óta áll a klub rendelkezésére. 

Ezután következett a vacsora, majd 
pedig a hajnalig tartó bál. A rendezvény-
ből befolyt összeget ezúttal is labdarúgó 
egyesületre fogják fordítani.

Sport bál az egyesület javára
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Anyakönyvi hírek
Akit nagyon vártunk: Kovács Dorina (anyja neve: 
Babrián Beáta)
Akiket elveszítettünk: Vribinszki József (1949), 
Szekeres Istvánné Benkó Julianna (1928), Szabó 
Lajosné Erdélyi Julianna (1933).

nyárlŐrinci HÍRMONDÓ
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának közéleti lapja

Megjelenik minden hónapban
Szerkesztő: Szenekné Édes Kornélia

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
Nyárlőrinc Község Temetkezési Vállalkozója: 
Himalája Blue Kft. Képviselő: Szénási Bertalan. 
Telefonszám:  76/449-044, mobil: 20/9571060

Helyet az ifjúságnak
2017. január 21-én fergeteges vígjátékra számíthat 
a nyárlőrinci közönség a művelődési ház nagy termé-
ben A Pótszák társulat adja elő: Helyet az ifjúságnak 
című darabot. elővételben január 02.-ától kaphatók. 
Ki ne nosztalgiázott volna már a régi magyar filmek 
bűbájos világát felidézve? Nos, ez az előadás éppen 
egy ilyen pompás időutazást kínál a harmincas évek 
édesbús és örökké szerelemtől ittas Budapestjének 
világába. És ha már oda varázsol bennünket a képze-
letünk, ugyan ki ne szeretne cinkosa lenni egy ráter-
mett fiatalembernek abban, hogy bebizonyíthassuk, 
nem csupán a rang, a hatalom vagy a pénz segít-
ségével lehetünk sikeresek? Elegendő egy frappáns 
ötlet, egy cseppnyi gátlástalanság, némi bátorság, 
és máris kész a siker, vagy éppen a KASSZASIKER! És, 
ha a férfiak NŐI ruhában jelennek meg? Na az már 
kész vígjáték!
A darab egy bankban játszódik, ahova egy fiatal-
ember csak úgy az utcáról beépül hatalmas bonyo-
dalmakat és komikus helyzeteket teremtve ezzel. 
A korszak jól ismert, klasszikus karakterei kelnek 
életre - most a filmvászon helyett - a színpadon, 
megtöltve azt kacagással, vidámsággal. Igazi vígjá-
ték!
Jegyek elővételben január 2-től kaphatók!


