
Kis iskolák között a legjobbak a diákolimpián

A Buzás János Általános Iskola 
növendékei a 2014/2015 tanévi diák-
olimpián mutatott kiváló teljesítmé-
nyük alapján országos első helyet 
szereztek a kisiskolák között.

A Magyar Diáksport Szövetség 
minden évben díjazza a diáksport 
területén legaktívabb és legeredmé-
nyesebb köznevelési intézményeket, 
és azok diákjait. A 2014/2015-ös 

tanévben kiválóan szereplő iskolák 
tanulóinak az elismerést január 13-
án adták át Budapesten a Magyar 
Tudományos Akadémia Vörösmarty 
termében. Az ünnepségre a meghívták 
az Eötvös Lóránd Általános Iskola 
Buzás János tagintézményének fel-
készítő pedagógusait is. Az iskola 
diákjai atlétikában és labdarúgásban 
indultak a diákolimpián. A kétszáznál 

kevesebb tanulói létszámmal rendel-
kező kisiskolák között az első helyen 
végeztek. Labdarúgásban megnyer-
ték az országos döntőt, atlétikában, 
csapatban pedig a negyedik helyen 
végeztek. A díjátadó ünnepségen nem 
csak emlékplakettet és oklevelet, de 
százezer forint értékű vásárlási utal-
ványt is kaptak.

Folytatás a 4. oldalon.
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A hagyományokhoz híven ezúttal 
is az általános iskola tornacsarnokában 
tartották a Falukarácsonyt, amely ez-
úttal is megtelt érdeklődőkkel, akik az 
ünnepre érkeztek. A csarnokba érkező-
ket ezúttal is mákos és diós bejglivel, 
valamint meleg teával és forralt borral 
fogadták. Azon az estén gyújtották meg 
a negyedik adventi gyertyát is. Ez volt 
már a tizenharmadik Falukarácsony, 
amikor együtt ünnepeltek a település 
lakói.

Először Pénzváltó István polgár-
mester szólt a jelenlévőkhöz. Örömét 
fejezte ki, hogy ezúttal is sokan el-
mentek a település egyik legnagyobb 
ünnepségére. A negyedik gyertyát pe-
dig Kókai Géza református tiszteletes 

gyújtotta meg, ünnepi szavai után. A 
Falukarácsonyon történetében először 
köszönthettünk kamaramuzsikosokat a 
színpadon. A Kecskeméti Szimfonikus 
Zenekar tagjaiból alakult vonósnégyest 
Juhász Ágnes koncertmester vezette. 
Hegedűn közreműködött Juhász Géza, 
brácsán Dóbiás Péter, csellón pedig ifj. 
Dóbiás Péter. Ezt követően Dudás Ka-
talin Ady Endre: Karácsony című versét 
adta el. Két évvel ezelőtt köszönthettük 
először a színpadon a Nyárlőrinci To-
porgók gyermek néptánccsoportot. Az 
elmúlt években a tánccsoport népsze-
rűsége töretlenül nőtt és több alkalom-
mal is sikerrel szerepeltek a községi 
ünnepségeken. Romhányi Olga veze-
tésével Mit játszunk lányok? címmel 

mutatták be táncukat. A karácsonyi 
hangulathoz hozzátartozik a betlehe-
mes játék. Az általános iskola hittanos 
tanulóit Golovicsné Oláh Ágota és 
Tóth Mihályné hitoktatók készítették 
fel. Az első apró táncosok már felcse-
peredtek és már iskolai tánccsoportként 
folytatják tovább a néptáncot Pántlika 
néptánc csoport néven. Koreográfiájuk 
címe: A pozsonyi sétatéren volt. Ők is 
bemutatták produkciójukat. Kiss Csilla 
Fekete István: Rorate novelláját mond-
ta el. A Lóca együttes tagjai: Fekete 
Irén, Almási Krisztián, Inoka Győző és 
Palotás Endre karácsonyi dalokat adtak 
elő. Az együttesnek olyan nyárlőrinci 
kötődése van, hogy Korábban Palotás 
Endre az általános iskolában dolgozott.

A községben hagyomány, hogy a 
falukarácsony alkalmából köszöntik, és 
ajándékkal lepik meg, a 85 éven felü-
li lakosokat. Ezúttal is Forgó Istvánné 
képviselő köszöntötte azt a harminc-
nyolc idős helyi lakost, aki már be-
töltötte ezt a kort. Az önkormányzat 
jóvoltából ajándékot is kaptak. Név 
szerint is megemlítjük őket, hiszen év-
ről évre egyre többen vannak olyanok, 
akik megérik ezt a tisztes kort. Baksa 
Lászlóné, Biblák Györgyné, Csernák 
János, Csernák Pál, Drozdik Istvánné, 
Faragó Mihály, Farkas Lőrincné, Far-
kas Lőrinc, Fazekas Istvánné, Forgó 
Jánosné, Forgó József, Földi Gáborné, 
Hajagos Antalné, Hajagos Raffael 
Szaniszló, Hegedűs István, Horváth 
Mária, Kecskés Istvánné, Kecskés Ist-
ván, Kerekes Lászlóné, Kiss István, 
Kovács Ferencné, Kovács Istvánné, 
Kovács Károlyné, Kovács Lászlóné, 
Novák Gáspárné, Piroska Andrásné, 
Rédei Gáborné, Rédei Gábor, Rimóczi 
Istvánné, Rimóczi Lászlóné, Szabó Pé-
ter, Száraz József, Szekeres Istvánné. 
Szénási József, Szomjú Ferencné, Turi 
Balázsné, Ökrös Józsefné, Varga Antal 
Mihályné. A névsorból kitűnik, hogy 
mennyivel több nő érik meg ezt a kort, 
mit férfi, nem csak Nyárlőrincen, de 
országos szinten is. Az önkormányzati 
képviselők ezúttal is megajándékozták 
a szép korúakat. Azok, akik egészségi 
állapotuk miatt nem tudtak jelen lenni, 
azoknak később juttatták el az ajándé-
kot.

Falukarácsony kitüntető díjakkal
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Ezúton is jó egészséget kívánunk 
minden nyolcvanöt évét betöltött 
nyárlőrinci lakosnak!

A település érdekében ezúttal is 
sokan végeztek közösségi munkát ön-
zetlenül. Pénzváltó István polgármes-
ter ígéretet tett arra, hogy nem fogja 
elfelejteni azokat, akik fáradságot nem 
kímélve, szabadidejüket feláldozva 
segítenek abban, hogy a település fej-
lődjön és szebb legyen. Köszöntötte, és 
ajándékot adott át: Túri Tibornak, Turi 
Istvánnak, Tormási Zoltánnak, Zoboki 
Károlynak, id. Varga Imrének, Forgó 
Istvánnénak, Németh Mihálynénak, 
Kovács Sándornénak, Csinger 
Sándornénak, Nyúl Jánosnénak, Varga 
Anitának, Zubor Andrásnénak, Cs. Sza-
bó Péternének, Szénási Józsefnénak, 
Balogh Mátyásnénak, Dakó 
Lászlónénak, Szaniszló Gézánénak, 
Csikós Jánosnénak, Nyúlné Hajagos 
Erzsébetnek, Almásiné Tóth Juditnak, 
Ágoston atyának, Szabó Istvánnak, 
Zöldi-Kovács Józsefnek, Bánföldi Fe-
rencnek, Csík Kálmánnak, Szabó Fe-
rencnek, Baksa Lászlónak, Golovics 
Attilának, ifj. Varga Imrének, Molnár 
Máténak, Szabó Jánosnak, Kovács 
Sándornak, Kiss Zoltánnak, Balogh 
Viktornak, Németh Pálnak, Sípos Imré-
nek, Balla Istvánnak, Balogh Illésnek, 
és Forgács Dezsőnek. 

Minden évben a falukarácsony al-
kalmával adják át a település legna-
gyobb elismerést a Nyárlőrincért Ki-
tüntető-díjat. Ezúttal Gyenes Katalin a 
megyei kórház sürgősségi osztályának 
főnővére, a településen élők betegsé-
gek megelőzésében és gyógyításában 
végzett önzetlen munkájáért, Hajagos 
Ágnes pedig az egyház tevékenységé-
ben végzett több évtizedes munkájáért 
vehette át az elismerést Pénzváltó Ist-
ván polgármestertől. 

A település első embere azoknak 
is megköszönte a munkáját, akik a 
program szervezésében, létrejöttében 
tevékenykedtek. Ők a következők vol-
tak: Romhányi Olga, Tóth Mihályné, 
Golovicsné Oláh Ágota, Dudás Ka-
talin, Kiss Csilla, Rimócziné Forgó 
Ildikó, Forgó Klaudia, Behány Nelli, 
Horváthné Dékány Judit, Jokhel Árpád 
és Almási Barbara. 

A műsor végén a programban sze-
replők közös énekkel köszöntötték a 
Falukarácsony résztvevőit.
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Az első oldal folytatása.
Az ország több mint kétszáz 

iskolája képviseltette magát a diák-
olimpián – meséli Horváth Tibor 
testnevelő tanár. Nyolcezer tanár és 
mintegy háromszázezer diák, álta-
lános és középiskolás, vett részt a 
megmérettetésen, városi és falusi 
iskolák kategóriájában. A megyék 
legjobbjai vehettek részt az országos 
döntőn, amit az elmúlt tanév végén, 
Békéscsabán rendeztek. Iskolánk 
diákjai a foci és az atlétikai megyei 
döntőt megnyerték, így juthattunk 
el az országos döntőre. Az atlétikai 
versenyekre délelőtt, a labdarúgás-
ra délután került sor. Az atlétikai 
csapatot hat gyerek alkotta, két-két 
hetedik-nyolcadikos, ötödik-hatodi-
kos és harmadik-negyedikes. A volt 
nyolcadik osztályosok már közép-
iskolákban tanulnak. Mindenkinek 
kellett kislabdát dobni, távolt ugra-
ni, a kicsiknek hatvan, a nagyob-
baknak száz métert futni. Mindössze 
öt ponttal maradtunk le a harmadik 
helyről. A pontozásnál az első nyolc 
helyezett kapott pontot. 

A labdarúgókat Pénzváltó István 
polgármester, korábban az iskola 
igazgatója, már óvodás korukban 
kezdte edzeni, heti két alkalommal. 
Éppen ezért már nagyon jól isme-
rik egymást. A diákok oktatását a 
negyedik osztálytól, a mindennapos 
testnevelés keretében Horváth Tibor 
vette át. A tizenkét tagú labdarúgó 
csapat között volt olyan, aki utolsó 
éves általános iskolás volt. Akadt 
közülük olyan is, aki Kecskeméten 
a KTE-be járt focizni. 20014-ben 
Pénzváltó Istvánt megválasztották 
polgármesternek, így nem tudta 
már vállalni a labdarúgók oktatá-
sát. Helyét Boros Kornél vette át. 
Amikor már tudott volt az, hogy a 
fiúk bejutottak az országos döntőbe, 
még több edzésen vettek részt. Az 
iskola befejezése után pedig több 
technikai és taktikai feladatot gya-
koroltak, köztük a hetes rúgásokat 

is, ha egyenlőség alakul ki, akkor 
ne akkor kelljen gyorsan kijelölni 
a büntető rúgókat. A srácok nem 
kampányszerűen álltak össze a diák-
olimpiai megmérettetésre, hanem 
folyamatosan gyakoroltak. Az 
elmúlt évek alatt számtalan verse-
nyen indultak, sok kupát megnyer-
tek. Zagyvarékasra több mint tíz 
éve járnak, ahol, tíz-tizenkét csapat 
vesz részt a Vörösmarty Kupán. A 
több megye által szerepelt csapatok 
közül nem egy esetben bizonyul-
tak a legjobbnak. Teremtornákon is 
remekül szerepeltek a nyárlőrinci 
diákok. Ahhoz, hogy jól tudjanak 
szerepelni, szükség volt és van a 
versenyzésre, a megmérettetésre. 
Atlétikában is sokat segít a min-
dennapos testnevelés. Azt is el kell 
mondani, hogy az atlétikai körülmé-
nyek nem olyan jók, mint a labda-
rúgásban. A távolugró pályájuk nem 
mondható ideálisnak, de kislabda 
dobásban nagyon jók a diákok, és 
ez tudja kompenzálni az ugrásban 
esetleges gyengébb szereplést. Már 
első osztályos koruk óra rendsze-
resen és sokat dobnak kislabdát, és 
ez nagyon fontos. A futást is sokat 
gyakorolják. Az elmúlt évben már 
XVI. alkalommal rendezték meg a 
Buzás János emlékfutást, amelyen 
az iskola diákjai minden évben részt 
vesznek. A diákolimpián sajnos nem 
minden esetben vették figyelembe 
azt, hogy van olyan tanuló, aki lab-
darúgásban és atlétikában is ott van 
a csapatban. Így előfordulhatott az, 
hogy csak rövid idő állt a diákok 
rendelkezésre, hogy az egyik sport-
ágból átmenjenek a másikba. Emiatt 
nem tudták azt az eredményt nyúj-
tani, mint amit a tudásuk szerint az 
várható lett volna. Ezért is döntöttek 
úgy a felkészítő tanárok, hogy atléti-
kában egyéni számban nem nevezik 
őket, csak csapatban. 

Sokat jelent az, hogy a nyárlőrinci 
diákoknak nem a városi tanulókkal 
kell felvenniük a versenyt, hanem 

a falusiakkal. Városokban ugyanis 
sokkal jobb körülmények között tud-
nak készülni a fiatalok. Korábban ez 
nem így volt, de akkor sem vallottak 
szégyent és felvették a küzdelmet a 
városi tanulókkal. Az atlétikán és a 
labdarúgáson kívül kézilabdában is 
eredményesek a diákok. Az eredmé-
nyeik alapján már két alkalommal 
utazhattak a Balaton mellé Zánkára 
nyáron, ahol egy hetes jutalomüdü-
lésen vettek részt. Ez pedig moti-
váció a fiatalabbak részére. Sokat 
jelent az is, hogy a tanulók az edzés 
miatt hajlandók felállni a számí-
tógép, és az okos telefon mellől, 
pedig nagy csábítást jelent mindenki 
számára az elektromos játék. Évek 
óta rendszeresen edzenek, aminek 
ezúttal is meg lett az eredménye. 
Az évente megrendezendő sport bál 
bevételéből az úszásoktatást és a 
gyerekek versenyre való utazását 
támogatják.

Az atléta csapat tagjai: Magyari 
Norbert, Magyari Kristóf, Tóth 
Tamás, Túri Bálint, Rimóczi 
Norbert, Varga József. Labdarúgók: 
Pácsa Zoltán, Tóth Tamás, Kulcsár 
Tamás, Horváth Balázs, Túri Zsolt, 
Medveczki Jenő, Magyari Kristóf, 
Németh Géza, Kaszala András, 
Varga József, Rimóczi Norbert, 
Nyúl Patrik.

Kis iskolák között a legjobbak a diákolimpián



Tehetségre hangolva címmel 
rendezték meg 2015. évre vonatko-
zó ösztöndíjak és oklevelek átadó 
ünnepségét Pécsen. Ezen alkalom-
mal került sor az Országos Grastyán 
Endre Minősítő Konferencia leg-
jobb előadói díjainak kiosztására. 

A 2015. október 5-6-án meg-
rendezett országos konferencián 
12 szekciójában 51 előadó kutatási 
eredményeit és előadását értékel-
te a szakmai zsűri, ahol Hajagos 
Csaba történész, a Kecskeméti Ka-
tona József Múzeum munkatársa 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 
1944-1945. esztendőre vonatkozó 

eseményeit tárgyaló prezentáció-
jával elnyerte a Legújabb kori ma-
gyar történelem szekció "Legjobb 
előadása" címet. Hajagos Csaba a 
Nemzeti Emlékezet Bizottsága és 
a Kecskeméti Katona József Mú-
zeum együttműködésében tagja a 
"Vármegyei kutatások 1945." mun-
kacsoportnak, amelynek vezető ku-
tatója Dr. Bank Barbara történész, a 
NEB tagja. Az eseményen elismerő 
oklevélben részesültek a kutatók 
munkahelyi vezetői, támogatói is és 
átvehették a Prof. Dr. Bódis József, 
a Pécsi Tudomány Egyetem rektora 
által adományozott elismeréseket.
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Hajagos Csaba legjobb előadása

303 magyar filmszínész, 
akit látnod kell, mielőtt meg-
halsz, 75 tuti tipp kezdő és 
haladó túlélőknek – Maria 
Frisa, A dzsihád jegyese - 
Anna Erelle, A földimalac, 
aki semmiben sem volt biztos 
– Jill Tomlinson, A griff bűvö-
letében – Michael Peinkofer, 
A magas vérnyomás csökken-
tése – Annette Bopp és Dr. 
Thomas Breitkreuz, A ma-
gyar helyesírás szabályai, A 
majdnem halálos halálsugár 
– Lakatos István, A nagyma-
mám azt üzeni, bocs – Fredrik 
Backman, A tenger háza 
– Elisabeth Gifford, A Tigris 
és a Motyó – Harcos Bálint, A 
tűz és jég világa – George R.R. 

Martin, A vágyak tengerén 
– Elizabeth Camden, A vám-
pírmenyasszony - Prunella 
Bat, Agymanók, Altatok +CD 
– Palya Bea, Amíg a lányod 
voltam – Elizabeth Little, Az 
éjszaka réme – Sepsi Lász-
ló, Az elit – Kiera Cass, Az 
igazi – Kiere Cass, Balerina 
a barátnőm - Sue Mcmillan 
Banana!, Bármit a zenéért, 
Bogyó és Babóca buborékot 
fúj – Bartos Erika, Budapest 
– Marót Miklós és Marót 
Edit, Csetepaté a kiskertben 
– Sven Nordqvist, Csuromvíz 
– Balázsy Panna, Egy ropi 
naplója – Jeff Kinney, Egy 
vagány vámpír naplója – Tim 
Collins,

Új könyvek érkeztek a könyvtárba „Jobb későn, mint soha!”
Még nincs 

késő bekapcso-
lódni az óvoda 8 
hónapon át tartó 
játékába. Minden 
h ó n a p b a n  e g y 
kirakós játék két 
darabját kell ösz-
szegyűjteni és 
ebből májusban 
egy képet össze-
rakni. A kitartó 
munkát az évzá-
ró családi napon 
jutalmazzuk!

Az óvoda
nevelőtestülete
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A nótás kedvű édesapák emléke

A mi falunk egy kis település. 
Ma - köszönhetően az infrastruktú-
rának és elsősorban az internetnek 
- mégis a legtöbb minden elérhető 
itt.

Ha valami új, kevésbé ismert 
dologról hallasz, nem kell kérde-
zősködnöd utána, azonnal rákeres-
hetsz, amint net közelben leszel. 
Tájékozódhatsz időjárásról, menet-
rendről, egészségről, betegségről, 
hivatali ügyfélfogadásról, áruházi 
nyitva tartásról, valutaárfolyam-
ról, étel és süteményreceptről, mit 
hol lehet olcsóbban megvásárolni. 
Sőt keresetlenül is kapsz még több 
plusz információt, ordító szalag-
címekből és villogó reklámokból. 
Nem kell utaznod érte a városba: 
itt, ebben a mi kis falunkban. Lehet, 
hogy nem is a könyvtár épületében 
vagy, hanem otthon, saját nappa-
lidban, saját számítógépes asztalod 
mellett. Zenét hallgathatsz, ha ép-
pen arra vágysz, filmeket tölthetsz 

le, ha mozizni szeretnél, on-line 
nézhetsz egy ünnepélyes templomi 
szertartást vagy épp távoli isme-
rősöd esküvőjét. Mindezt otthon, 
a szobádban. Sőt, utcán, vonaton, 
fogorvosnál, repülőtéren, a nagy 
semmi kellős közepén, ha egy kis 
vékony, érintőképernyős eszközt 
magadnál hordasz a zsebben. Nem 
kell ott lenni ahol történik, nem kell 
jelen lenni, nem kell hozzá az em-
ber, a másik, csak a kis, lapos, érin-
tőképernyős, megfelelő térerő, és 
némi technikai tudás a billentyűk 
kezeléséhez. Az idősebbek így-úgy 
megtanulták, a középkorúak töb-
bé-kevésbé tudják, a fiataloknak a 
kisujjában van, a legifjabb generá-
cióval már vele születik.

De maradjunk csak a zenénél. 
Ha zenét hallgatni vágysz, tucatnyi 
zene sugárzására specializálódott 
rádió és tv csatorna között keres-
gélhetsz a magyar nyelvűek közül 
is, és akkor ott vannak még a kül-

földi adók. Választhatsz komoly 
zenét, könnyűzenét, filmzenét, 
slágereket, népzenét, cigányzenét, 
egyházi zenét. Ha pedig neten hall-
gatod, akkor a közelmúlt mozgal-
mi dalaitól a középkori gregorián 
énekekig bármit és bárkit megidéz-
hetsz. Vidéki otthonodban, a ka-
napén, egyedül, avagy kettesben a 
laptopoddal.

Zenehallgatás közben, művek 
és előadók között csemegézve, ju-
tott már eszedbe kedves olvasó, az 
előző nemzedék? Szüleink nemze-
déke, milyen körülmények között 
hallgatott zenét? Szalagos majd 
kazettás magnó, bakelit lemez, élő 
citeramuzsika a kultúrházban…? 
Az azt megelőző, nagyszüleink 
nemzedéke? Néprádió, gramo-
fon, lakodalmas nóták, édesanyák 
altatója…?  És a még korábbi, 
dédszüleink generációja? Temp-
lomi énekek, aratónóták, cseléd-
lányok dala…? Természetesen itt, 
Nyárlőrincen, a mi kis falunkban.

A zene mindenképpen élőzene 
volt, ami egyben közösségteremtő 
eszközként is működött. Nem áll-
tak rendelkezésre adathordozó és 
lejátszó eszközök. A zene hallásá-
hoz ott kellett lenni, ahol zenéltek, 
énekeltek. Zene csak úgy volt hall-
ható, ha hangszert vett kezébe va-
laki. Ha valaki dalt kívánt hallani, 
leghamarabb ő maga fakadt dalra.

Érdekességként jegyzem meg 
- élő szemtanú visszaemlékezése 
alapján - 1944 nyarán csupán egyet-
len hangszóróval felszerelt telepes 
rádió működött Nyárlőrincen. Va-
sárnaponként déltájban, a férfiak 
templomból hazafelé tartva, a tulaj-
donos házának nyitott ablaka előtt 
félkörben állva hallgatták meg az 
akkor igencsak baljóslatú híreket.

Pesti sanzonokat nem sugároz-
tak akkor még a mi kis falunkban. 
Éneket tanulni a templomból lehe-
tett meg az édesanyáktól. 
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Hacsak nem eljutott valaki egy 
vásárba, s ott talált esetleg egy nó-
táskönyvet, vagy városi ismeretség 
útján szerzett valami kottákat. A 
hangszer még inkább különleges-
ségnek számított, és aki játszani 
tudott rajta mind valódi őstehetség, 
hiszen zeneoktatás, énekmester 
nem létezett errefelé akkoriban.

Nyárlőrinc paraszti sorban 
edzett, dolgos kezű, vidám szí-
vű népe, élte és művelte a zenét. 
A báloknak megvolt a naptár sze-
rinti éves rendje: farsangi bál, Lő-
rinc napi bál, szent István napi bál, 
szüreti bál, kukoricafosztás bál. 
Ezeken kívül is gyakran találtak 
alkalmat közös éneklésre, táncra, 
ha egy-egy névnapot ünnepeltek, 
ha a katonai szolgálatra besorozott 
fiatalembereket búcsúztatták, vagy 
ha minden egyéb ok híján vala-
melyik gazda „padkaporos” bált 
rendezett. Ezeknek a falusi mulat-
ságoknak előbb a Gazdakör épüle-
tében - majd miután azt a front alatt 
szétbombázták - az iskola udvarán, 
illetve házaknál adtak helyet.

Itt emlékezünk meg Nyárlőrinc 
egykori muzsikusairól, akik ebben 
az időszakban zenét szolgáltattak, 
játszottak lélekből, szívből, saját 
maguk, a puszta és a falu közös-
ségének örömére. A néhai zenekar 
tagjai: Nyúl György cimbalmos, 
Marsa István hegedűs, Marsa Fe-
renc brácsás, Németh József - ké-
sőbb Kovács Sándor - nagybőgős.

Nyúl György /1908-1965/ na-
gyon szegény, népes, hithű vallásos 
családból származott. Szerény, ám 
lélekben igen gazdag, családjának 
élő emberként ismerték. Sokat dol-
gozott egész életében, legkedve-
sebb szórakozása a zene volt. Még 
legény korában megtanult cimbal-
mon játszani, pedig  az nem volt 
könnyű. Számtalan bálon, lakodal-
makban kimuzsikált zenésztársai-
val. Sok barátja volt, szerették hu-
moráért, személye köztiszteletben 
állt, megbecsülték. Legfőbb eré-
nye, hogy az igen nehéz 40-es, 50-
es években is tudott vidám lenni, 
ha hangszere mellé ült elfelejtette 
minden gondját, baját. A hosszú 

téli estéken újabbnál újabb nótákat 
játszott saját maga és családja szó-
rakoztatására. Ma ezekkel a gon-
dolatokkal emlékeznek rá leányai:

„Nótás kedvű volt az apám, átmu-
latott sok éjszakát.
Nem sajnálta rá a napot, kettőt, 
hármat egybetoldott.
De még azt is megduplázta, ha az 
anyám megdorgálta.
Ha a cigány nem jól játszott, a 
nagybőgőbe belevágott.

Nótás kedvű édesapám, jaj de ré-
gen nem dalol már.
A szívemet bánat járja, egy-egy 
régi nótájára…
Az lett a sok nóta vége, kivitték a 
temetőbe.
Dalos ajkú kis madárka, szállj az 
apám sírhalmára!”

Te, kedves olvasó, aki mobilra, 
iphone-ra töltöd legújabb kedvenc 
zenédet, hol találnád helyed a ze-
nekedvelők társaságában, ha a sors 
akaratából 50- 60 - 70 évvel ezelőtt 
születsz meg itt, Nyárlőrincen, a 
mi kis falunkban?
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Karácsony és a SZERETET

Karácsony előtt óvodánkba is 
megérkezett az ünnepi hangulat. A ka-
rácsonyi készülődéseket segítve meg-
köszönjük Bódia László és Szekeres 
Mihály fenyőfa-felajánlását, hogy az 
angyalkák karácsonyfát varázsolhat-
tak az óvoda csoportszobáiba.

Ezúton szeretnénk megköszönni 
a jegyző asszony és polgármester úr 
megtisztelő jelenlétét óvodánk ka-
rácsonyi műsorán, melyet a Nyuszi 
nagycsoportos gyermekek műsora 
biztosított. A karácsonyi hangulatot a 
fenyőfák ünnepi játékával varázsoltuk 
az óvodába, mely a családok meghitt, 
békés karácsonyi pillanatát, a szeretet 
és a béke jelképét varázsolta a gyer-
mekek szívébe. 

A csoportok ajándékait a szülők és 
az óvoda együtt, karöltve segédkeztek 
az angyaloknak, akik biztosították a 

gyermekek ünnepi készülődésének, a 
szülők meglepésének kiteljesedését. 
Nagy boldogsággal töltötte el szívün-
ket, hogy gyermekeink arcán láthat-
tuk a rácsodálkozás, a boldogság, az 
együttérzés élményét!

Reméljük, hogy az együtt töltött 
pillanatok a család ünnepi hangulatát 
is pozitívan pecsételték meg!

Boldog új évet kíván az Óvoda tel-
jes személyzete!

Kovácsné Szekeres Szandra
óvónő

Farsang napján
„Farsang napja eljött már, kezdődik a jelmezbál!"

Kedves Polgármester Úr, Jegyző Asszony, Képviselő Testület!

Tisztelettel meghíjuk önöket a Nyárlőrinci Óvoda farsangi
mulatságára, melyet 2016. február 5-én, 16:00 órai kezdettel

a művelődési házban megnyitunk! 

Kérjük, búcsúztassuk együtt a telet!

Köszönettel:
Nyárlőrinci Óvodások
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Szilveszteri mulatság a jövő javára

Több évtizedes hagyomány 
Nyárlőrincen, hogy az óvoda szülői 
szervezete bált rendez a gyerekek javá-
ra. Volt már Mikulás-bál, Farsangi mu-
latság, Western-bál, Valentin-bál. Idén 
arra a döntésre jutottak: Legyen Szil-
veszteri mulatság! A faluban, de még 
a környező településeken is örömmel 
fogadták a rendezvény hírét, meg is telt 
vendégekkel az alkalomhoz méltóan, 
hangulatosan feldíszített sportcsarnok. 
Volt a vendégek között egykori óvo-
dás, jelenlegi szülő, mindkettő egy sze-
mélyben, nagyszülő, sőt leendő óvodás 
szülő is. Sokan érkeztek Lakitelekről és 
a szomszédos falvakból is.

A talpalávalót Belicza András és ze-
nekara szolgáltatta, az este hangulatát 
Bóna Fanni bájos,látványos elemeket 
bemutató hastánc előadása, és Szőke 
János és partnere által előadott hihetet-
lenül lendületes, színvonalas társastánc 
bemutatója fokozta.

A vacsora gulyáslevesből, bőség-
tálból, valamint az anyukák, nagyma-
mák által készített finom sütemények-
ből állt. Nem maradt el az ilyenkor 
hagyományos virsli és a pezsgő sem.

Az esemény legfelemelőbb pilla-
nata az éjfélkor közösen énekelt Him-
nusz, az újév köszöntése volt, melyet 
tűzijáték követett.

A tombolahúzás során gazdára lel-
tek a szponzorok által felajánlott aján-
dékok is.

Amellett, hogy a 2016-os évet mél-
tóképpen köszöntöttük, fontos szem-
pont, hogy a rendezvény bevétele a 
nyárlőrinci óvodások javára szolgál, 

hiszen ebből a pénzből szerezzük be 
karácsonyra az új játékokat, folyamato-
san bővül, szépül az óvoda udvarának 
felszerelése, olyan kulturális progra-
mokon vesznek részt gyerekeink, mint 
például a Mesélő dallamok, de a gyer-
meknapi meglepetéseket is ebből tud-
juk fedezni.

A gyerekek nevében ezúton szeret-
ném megköszönni a szervezők, a bár-
miben tevőlegesen segítők, a tombola 
díjait felajánló szponzorok nagyvona-
lú, önzetlen segítségét!

Tóth Mihályné

Támogatók: Fekete Gólya Étterem, 
Hírős Kft, Kulman Zsolt és család-
ja, Vörös Ferenc Divatáru, Lakiteleki 
Takarékszövetkezet, Szikrai Borászati 
Kft.; Sári Zoltán; Sári Tibor; Hírös Ag-
rárház Kft-Leviczky Attila, Palatinusné 
Dudás Mónika és családja, Delta Kft, 
Forgó Lászlóné, Bognárné Vas Éva, 
Halasiné Nyúl Anikó, Almási György, 
Almási Barbara, Nagy László és csa-
ládja, Darányiné Nagy Brigitta, Hári 
Ferencné, Szekeres Mihály, Kulcsár 
Imre, Nagy Tamás és családja, Kö-
teles-Dudás Evelin és családja, Dr. 
Dudás Ifeacho Henrietta és család-
ja, Farkas István és családja, Zubor 
Sándor, Szabó János és családja, Mini 
ABC, Anita Divat, Vasegyéb, 100 Ft-os 
Bolt- Kecskés István, Baranyi Pékség, 
Nyúlné Banó Ildikó,Czégány Károlyné, 
Kerekes Tamás és családja, Szabóné 
Hatvanyi Erika, Nyúl Mihály, Turzáné 
Bajnai Ibolya, Sánta Angéla, Szénási 

Edina, Molnár Melánia, Hörömpő 
László és családja, Csajági Zsolt és 
családja, Rózsa presszó, Németh Sped, 
Faluker Bt.-Kiss Zoltán, Tóth István 
és családja, Ficánka Presszó, Amina 
Italdiszkont, Drozdik Zoltán és család-
ja, Darányi Zoltán és családja, Peté-
nyi Andrea, Czinegéné Nyúl Gizella, 
Csernák József, Faragó Mihály, Bimbó 
Antal, Bimbóné Tormási Hajnalka,  Né-
meth Antalné, Polgármesteri Hivatal 
dolgozói, Virág Gábor, Félegyházi Pék-
ség, Tóth Mihályné, Baksa Lászlóné, 
Húsbolt, Miss A Virágbolt, Olympos 
Kft, Sutusné Hamar Erika, Rimócziné 
Erdélyi Márta, Dudás József és család-
ja, Tormási Zoltán és családja, Kulman 
István és családja, Pénzváltó István 
és családja, Zayzon Jenőné, Osztós 
Henrietta, Lapéta Erika, Sinka Anita, 
Kiss Nóra, Falusi-Tóth Balázs, Szabó-
Túri Nikolett, Posta Ilona és család-
ja, Harkály Üzletház Bt. Balla Tímea, 
Nyárlőrinci Mezőgazdasági Szövet-
kezet, Univer-Coop Zrt. Univer-Coop 
Zrt-Nyárlőrinci Üzlet, Kele Julianna, 
Ferencz Melinda, Nyúlné Papp Ág-
nes, Madarász Mónika,Sváb Kovácsné 
Rédai Erzsébet, Gálné Kaszala Krisz-
tina, T. Nagy Elek és családja, Márka 
Presszó, Zöldi- Kovács József és csa-
ládja, Éléskamra- Zöldségbolt, Szabó 
Balázs és családja, Gyenes Róbert, Ba-
logh Ferenc, S. Kovács Marci, Forgó 
Dávid, Gyöngyösi Csaba és családja, 
Váczi Mónika, Szakácsné Marsa Edi-
na, Szakács Evelin , Gazdag Henriet-
ta, Molnár Izabella, Pácsa Zoltán, id. 
Szénási Józsefné, Bóna Fanni
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Egyszerűsödnek a közigazgatásban intézhető ügyek
2016. január 1-jén lépett hatályba 

az a közigazgatási bürokráciacsök-
kentéssel összefüggő törvénymódosí-
tó csomag, amely eredményeképpen 
egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb 
közigazgatási rendszer alakul ki. Ez-
zel egyidejűleg több hatósági eljárás 
díja csökken, egyes eljárások ingye-
nessé válnak.

Az elfogadott törvénycsomag több 
törvényt is módosít, a gyakorlati ta-
pasztalatok alapján egyszerűsítve a 
közigazgatási ügyeket. A közigazga-
tási bürokráciacsökkentés jegyében 
felülvizsgálatra kerültek az általános 
eljárási szabályok, amely minden 
közigazgatási ügyre kiterjedő egysze-
rűsítést eredményez. Az ügyintézési 
határidők nagy része is csökkeni fog. 
A bürokráciacsökkentés keretében 
egyes engedélyezési eljárások eseté-
ben a korábban engedélyhez kötött 
tevékenységeket a jövőben már beje-
lentést követően is lehet folytatni. A 
szabályok módosítása a gyakorlatban 
jelentkező ügyféli igények kielégíté-

sét célozzák azáltal, hogy meghatáro-
zott ügyekben a hatósági eljárásokat 
idő- és költségtakarékosabbá teszik.

Az állami rezsicsökkentés kér-
déskörében a lakosság véleményé-
nek megismerése érdekében az állam 
2015. év nyarán konzultációt tartott 
a megyei kormányhivatalok bevo-
násával, amelynek során közel 400 
ezer ember nyilvánította ki a vélemé-
nyét. A 2016. január 1-jén hatályba 
lépő módosítások eredményeképpen 
ingyenes: a személyazonosító iga-
zolvány és személyi azonosítót és 
lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
(vagyis lakcímkártya) kiállítása, pót-
lása. Családi állapot-változással ösz-
szefüggő névváltozás miatt indult 
hatósági eljárások; eltulajdonított 
okmányok pótlása. Gyermekek út-
levelének kedvezményes kiállítása. 
Gépjárművezetői engedély kiállítása 
első alkalommal. Mozgásában kor-
látozott személy parkolási igazol-
ványának pótlása. Hatósági erkölcsi 
bizonyítvány (évente négy alkalom-

mal). Tulajdonjog, és haszonélvezeti 
jog ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyzése (örökléssel összefüggés-
ben, hagyatékátadó végzés alapján). 
Oktatási igazolvány (diákigazolvány, 
pedagógusigazolvány, oktatói igazol-
vány). Felsőoktatási képzésre jelent-
kezés, jelnyelvi tolmács névjegyzék-
bevétele. Lakóépület bontási, építési, 
és használatbavételi engedélyezési 
eljárása (a 160 m2-nél kisebb hasznos 
alapterületű ingatlan esetén). Adóha-
tósági igazolás, cégiratok kiállítása, 
és cégnyilvántartásban szereplő elekt-
ronikus okiratok megküldése. Cégek 
éves számviteli beszámolójának köz-
zététele. Üzlet működési engedélye 
iránti eljárás, vállalkozói igazolvány 
kiállítása, pótlása. Népi iparművé-
szeti igazolvánnyal kapcsolatos el-
járások, mezőgazdasági és erdészeti 
gépkezelői jogosítvány kiállításával 
kapcsolatos eljárás.

(Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal)

Útban Rió felé
Régen írtunk egykori nyárlőrinci 

iskolásunkról Fogasy Gergőről. 
A 100 Kg-ra „Cseperedett” fi-

atalember jelenleg a BHSE ver-
senyzője. A válogatott judós tava-
lyi szezonja remekül sikerült. A 
100 Kg-os súlycsoportban szerzett 
Magyar Bajnoki Címe mellett több 
külföldi versenyen is bizonyította 
tehetségét és jó formáját. A pozso-
nyi U23-as EB-n bronzérmet szer-
zett, Dél-Amerika bajnoka, érmet 
szerzett Zágrábban, Belgrádban 
Európa Kupa versenyeken. Ezt az 
évet is kiválóan kezdte: Tunéziá-
ban az év első Continental Openén 
3. helyezést ért el.

Az olimpiai szerepléshez szük-
séges pontgyűjtést február 3-án 
Párizsban folytatja. Gergő harcban 
van a riói repülőjegyért. 

Sportpályafutása mellett próbál 
időt szakítani a tanulásra is. Jelen-
leg a Testnevelési Egyetem hallga-

tója. Versenyzői pályafutásához és 
tanulmányaihoz egyaránt sok sikert 
kívánunk a nyárlőrinciek nevében.
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Anyakönyvi hírek
Akit nagyon vártunk: Szabó Marcell (anyja neve:
Józsa Ágnes).

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

* Kis súlyú hízók eladók. Tel: 06-20/481.7492. 
Érdeklődni: Nyárlőrinc, Árpád u. 49. Tercsi J.

* 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

ViccEK
A székely embernek új szomszédja lett. Este kiment a kertjé-
be, ásott egy gödröt, és elrejtett benne egy nagy bödönt. Másnap 
reggel jöttek a zsandárok, s vallatóra fogták:
– Mit rejteget maga! Fegyvert, röpcédulát, tiltott könyveket? 
Vagy tán orgazda ? 
A székely váltig tiltakozott. Föltúrták az egész házat, s végül a 
kertben megtalálták a bödönt. Diadalmasan kiemelték, de ugyan-
csak meglepődtek, mert az  üres volt.
– Mit járatja velünk a bolondját?
– Nem én hívtam kendteket.
– Mondja, jóember! Végül is miért ásta el ezt az üres bödönt?
– Csak azért, hogy megtudjam, milyen ember az új szomszé-
dom.

* * *
Az iskolában farsang van. Jönnek a gyerekek álarcban. Pistike, 
feje csillagokkal díszítve, és egy csavart húz maga után.
- Hát te ki vagy?
- Én vagyok a csillagfejű csavarhúzó.

* * *
- Pincér, ebben az újházi tyúkhúslevesben nincsen tyúk!
- Miért, a székelykáposztában van székely?

* * *
- Most vettem ezt a lovat. Szerinted versenyezhetek vele?
- Persze. Ezt a gebét akár le is győzheted.

* * *
- Anya! Borzasztóan fáj a torkom, meg a hasam is!
- Ó, te szegény gyerek! Miből is írtok dolgozatot ma?

* * *
Az öreg székelynek 100 litert tejelő Riska tehene van, csodájára 
is jár ország-világ. Kimegy a bácsihoz egy riporter is érdeklőd-
ni:
- Bácsika! Hogy lehetséges, hogy az ön tehene ilyen sok tejet 
ad?
- Ááá, semmiség az egész, minden a kedvességen múlik.
- ???
- Minden reggel kimegyek az istállóba, megsimogatom a Ris-
kát, és megkérdem tőle, hogy „Mi lesz ma vacsorára? Tej vagy 
marhasült?”


