
KereK  Kaland

Eső, dörgés, villámlás ijesz-
tgetésével kezdődött várva várt 
napunk, amikor az óvoda nagyc-
soportos gyermekei kirándul-
tak a kerekegyházi Kerekerdő 
Kalandparkba. Szerencsére 
ránk sütött a nap, és a gyerekek 
bátorságuknak, kitartásuknak, 
ügyességüknek bizonyításával kel-

tek át a kalandpark kötélpályáin. Ki 
gyorsabban, ki lassabban, de mind-
enki kitartóan leküzdötte félelmét, 
és élvezettel himbálóztak, egyen-
súlyoztak, kapaszkodtak, csúsztak 
át egyik fáról a másikra. Minket 
még a labirintus, a hordólovaglás, 
a tanösvény sem győzött le, s a 
nyuszikák, bárányok simogatása, 

etetése is gazdagította napunkat.
A gyerekek egy életre szóló 

élménnyel tértek haza, s a 
megfelelő időjárásnak, a különleg-
es programnak, a szabad játéknak, 
közös nevetéseknek köszönhetően 
kellemesen elfáradtak.

Kovácsné Szekeres Szandra
óvónő

XII. évfolyam 5. szám  2016. május  Ára: 120 Ft

TarTalomból: • A testületi ülésről jelentjük • Olimpiai vetélkedő az ifjúság részére • 
3 D-s nyomtató a Bőszén családtól • Tróger Mókus kaszkadőr mutatványai • Eső akadályozta a 
falunapi programokat • Kincskereső tehetségműhely • Gyermeknap az óvodában • Bekerültem az 
országos döntőbe • Május 1. a futás ünnepe • Zenére csábít az Új Nomád zenekar • Strandfociban 
is győzedelmeskedtünk
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Elfogadták a zárszámadást

Minden év május végéig kell elfogadni 
a képviselő-testületnek, az önkormányzat 
zárszámadását. A számok azt mutatják, 
hogy az elmúlt év gazdasági szempontból 
eredményesnek mondható. A képviselők 
elfogadták a 2015 évi zárszámadást.

Megemelték a tiszteletdíjat

A helyi önkormányzati képviselők 
tiszteletdíját, juttatásait törvényszabá-
lyozza. A jogszabály a tiszteletdíjak ad-
ható mértékét – a korábbi szabályozással 
ellentétben – nem határozza meg, nem 
állapít meg maximális összeget. A tisz-
teletdíjakról történő döntést a képviselő-
testületekre bízza oly módon, hogy azok 
megállapítása nem veszélyeztetheti az 
önkormányzat kötelező feladatainak ellá-
tását. Eddig a képviselők tiszteletdíja ha-
vonta bruttó 6.300 forint volt, ezen felül 
a bizottsági munkájukért 2.700 forint tisz-
teletdíjat kaptak. A bizottsági elnökök te-
vékenységük után külön 4.000 forint tisz-
teletdíjban részesültek. A bizottság nem 
képviselő tagjainak díjazása bruttó 2.700 
forint volt. Az eddigiekhez képest emel-
tebb összegű díjazást terjesztett a hivatal 
a képviselő-testület elé, amely havi bruttó 
20.000, illetve 5.000 forintot tartalmazott. 
A rendelet a képviselők bizottsági vala-
mint, bizottsági elnökök munkájára külön 
tiszteletdíjat nem tartalmazott. A testület 
ezt fogadta el.

Létrehozták a Települési Értéktárat

Korábban úgy döntött a képviselő-
testület, hogy nem hoz létre Települési 
Értéktárat. Pénzváltó István polgármester 
legutóbbi ülésen mégis azzal állt elő, hogy 
a testület döntsön a Települési Értéktár 
létrehozása mellett. Az értéktár működé-
séhez és feladatainak ellátáshoz szükséges 
pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a 
helyi önkormányzat biztosítja. A nemzeti 
értékeket a következő, szakterületenkén-
ti kategóriák szerint kell azonosítani és 
rendszerezni: agrár- és élelmiszergazda-
ság, egészség és életmód, épített környe-
zet, ipari és műszaki megoldások, kultu-
rális örökség, sport, természeti környezet, 
turizmus és vendéglátás. A testület úgy 
döntött, hogy létrehozza a Települési Ér-
téktárat. Nyárlőrinc közigazgatási terü-
letén fellelhető, illetve az itt létrehozott 
nemzeti érték felvételét Települési Érték-
tárba a polgármesternek címezve bárki 

írásban kezdeményezheti. A javaslatnak 
tartalmaznia kell: a javaslattevő adatait, 
az értéktárba felvételre javasolt nemzeti 
érték adatait, az értéktárba felvételre java-
solt nemzeti érték fényképét vagy audio-
vizuális-dokumentációját, a Htv. 1. § (1) 
bekezdés i) pontjának való megfelelést 
valószínűsítő dokumentumokat, valamint 
szakértő, illetve szakmai, vagy civil szer-
vezet, támogató vagy ajánló levelét. 

Településrendezési terv módosítása

A korábban készült rendezési tervek, 
így a nyárlőrinci is 2018. december 31-ig 
alkalmazhatók, de a módosításoknak jog-
szabályváltozás miatt ez év végéig hatály-
ba kell lépnie. Ez azt jelenti, hogy a testü-
letnek november végéig a módosításokat 
el kell fogadni. A testületnek arról kellett 
dönteni, hogy a módosító kérelmeket tá-
mogatja-e vagy sem. Ha igen, akkor meg-
indul a tervezés és az elsőkörös egyezte-
tés. Jelenleg nyolc módosítási tétel merült 
fel, melyeket meg kellett tárgyalnia az 
önkormányzatnak.

Zoboki Zsuzsanna nyújtott be kérel-
met, lakóház kialakítására a község bekö-
tő útjának bal oldalán lévő sarok telken, 
mely jelenleg zöldövezeti besorolásban 
szerepel. Szilbernhorn Erzsébet tervezőnő 
elmondta, hogy főúttól 50 méterre lakó-
ház nem építhető és hogy a körülötte lévő 
rész gazdasági terület, melynek környezeti 
normái megengedőbbek, mint a lakóházi 
besorolás. Esetleg gazdasági tevékenysé-
get korlátozhat az, ha ott felépül egy lakó-
ház, mert akkor ott lakóházi normákat kell 
alkalmazni. Túri István elmondta, hogy 
ezt a módosítást nem támogatja egyrészt a 
gazdasági tevékenység korlátozása miatt, 
másrészt, mert arról is volt szó, hogy ott 
egy út kerül kialakításra. Hajagos Antal 
azt kérdezte, hogy zöldövezetből hogyan 
lehet ipari területet csinálni? Ez nem fog 
problémát okozni? A válasz erre az volt, 
hogy amennyiben az önkormányzat kez-
deményezi, nincs olyan jogszabály mely 
ezt tiltaná, de a biológiai aktivitás válto-
zatlanságát biztosítani kell. Hajagos An-
talnak az volt a véleménye, hogy ha már 
változtatnak, akkor inkább ipari terület 
legyen, mint lakóövezet. Figyelembe kell 
venni, hogy ha valaki ott gazdasági te-
vékenységet szeretne folytatni a mellette 
lévő lakóövezeti besorolás miatt szigorúb-
bak lesznek az előírások. Tormási Zoltán 
szerint azt is figyelembe kell venni, hogy 
az magánterület, nem az önkormányzat 

tulajdona. Pénzváltó István hozzátette, 
hogy a sarok valóban zöldterület, de a 
körülötte lévő összes többi ipari terület. 
Jelenleg is vannak ott lakóházak, tehát az 
esetleges gazdasági tevékenységet ennek 
megfelelően kell akkor is kialakítani, ami 
azt jelenti, hogy eggyel több lakóház már 
nem számítana. Vas Ildikó szerint ameny-
nyiben bentebb épül ipari létesítmény, an-
nak megközelítését biztosítani kell. A be-
vezető út szintén magántulajdon, így nem 
kötelesek hozzájárulni egy új létesítmény 
megközelítéséhez. A korábban jelzett út 
minősége sem teszi lehetővé, hogy nap-
mint nap nagyobb gépjárművek járjanak 
rajta. Ott mindenképpen szükséges egy út 
kialakítása. Tormási Zoltánnak az volt a 
véleménye, hogy a saroktelken lakóház ki-
alakításának nem lenne akadálya, vélemé-
nye szerint még egy út is elférne mellette. 
Hajagos Antal hozzászólásában elmondta, 
hogy az út túl közel lenne a 44-es főúthoz, 
ott a kamionok nem tudnának rendesen 
befordulni és valószínűtlen, hogy a közút 
ezt engedélyezné. Szilbernhorn Erzsébet 
azt javasolta, hogy olyan határozat hoz-
zon a testület, melyben kezdeményezi a 
telekre vonatkozóan a településrendezési 
terv módosítását úgy, hogy a kiszolgálóút 
megmaradjon és beépítésre szánt terület 
legyen a jelenlegi zöldterület. A képvise-
lők elfogadták a javaslatot.

Kezdeményezték a módosítást

Felmerült annak a lehetősége, hogy a 
Fő utcán lévő orvosi rendelő és szolgálati 
lakások a gazdasági területi besorolás mi-
att nem tud már meglévő épület fennma-
radást vagy átépítést kezdeményezni. Az 
önkormányzat tulajdonában lévő orvosi 
rendelő esetében, például egy pályázat-
nál, nem jó, hogy nincs kiemelve az, hogy 
azon a kereskedelmi szolgáltató területen 
nem csak gazdasági funkciók vannak, ha-
nem egyéb is. Ezért egyrészt a helyi építé-
si szabályzatot ki kellene egészíteni azzal, 
hogy a már meglévő funkciók figyelembe 
vétele megtörténhessen, ne lehetetlenülje-
nek el azok a funkciók, amik közvetlenül 
nem gazdaságiak. Másrészt az út nem ott 
van, ahol a térkép tartalmazza, tehát ki kel-
lene egészíteni, hogy területében ugyanott, 
csak át kellene helyezni, mert jelenleg nem 
ott járnak, ahol a térkép az utat mutatja. A 
testület egyetértett ebben, és kezdeménye-
zik a módosítást, hogy az egykori gazda-
ság területének útszabályozása a meglévő 
funkciók figyelembevételével történjen.

A testületi ülésről jelentjük
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Kifogások a zártkerteknél

A zártkerti lakóházak beépíthetőségé-
vel kapcsolatban több kifogás is felmerült. 
A terület egy része az országos főúttól 50 
m-nél közelebb van, a kialakult közterü-
letek a teljes közművesítésre alkalmatla-
nok, útszélesítésre van szükség, valamint 
elengedhetetlen a vasúti átjáró biztonságos 
kiépítése. Mivel van már kijelölt és még 
beépítetlen lakóterület – az Árpád utcával 
párhuzamosan – ugyanolyan célra új már 
nem jelölhető ki. A zárt kerteket annak ide-
jén úgy osztották, hogy a tájba illő, fehérre 
meszelt, kisgazdasági épületek, és ezek a 
paraméterek kerültek később a rendezési 
tervbe is. Szakmailag az fogalmazódott, 
meg hogy lakóépület ugyan ne legyen épít-
hető, lakó övezetbe ne legyen besorolva, 
de azok az építészeti külön előírások, me-
lyek már komoly ellenkezést váltanak ki, 
kerüljenek ki a szabályozásból. A képvise-
lő-testület kezdeményezte a zártkertek épí-
tésügyi előírásainak módosítását úgy, hogy 
az országos előírásoknál szigorúbb előírá-
sok kerüljenek ki a szabályozásból.

Kisajátítás is lehetséges

A település keleti kivezetése, a Dózsa 
Gy. utca folytatása, ahol a térképen eltűnt 
az út, a csatorna. A mostani módosítással 
ezt is rendezni kell az út kiszabályozásá-
val és a csatorna feltüntetésével, hogy egy 
későbbi telekalakításnak, területrende-
zésnek jogi alapja legyen. Amíg ez nincs 
a szabályozási tervben, addig ez nem tud 
megtörténni. Tormási Zoltán szerint a tér-
képen egyik oldalon sem szerepel a Dózsa 
Gy. utca végén jobbra és balra forduló út, 
pedig azok legalább 30 éve utak, egyéb-
ként a balra forduló út magánkézben van. 
Pénzváltó István azt kérdezte a tervezőtől, 
hogy menyiben érinti a rendezési terv mó-
dosítását, hogy a kiszabályozni kívánt út 
magánkézben van? Kell-e a tulajdonostól 
engedélyt kérni? Szilbernhorn Erzsébet 
elmondta, hogy a szabályozási tervben 
útlejegyzés lesz. Amennyiben a képviselő-
testület elfogadja a szabályozási tervet az 
ingatlan tulajdonos köteles tűrni, de ingyen 
nem köteles odaadni, a kisajátítás szabály 
szerint meg kell vásárolni tőle. 

Nyárlőrinc településrendezési eszkö-
zeiben jelentős gazdasági területi kijelö-
lés van. Ezek nagy része mezőgazdasági 
hasznosítású magánterület. Amennyiben a 
telektulajdonos nem kívánja beépíteni és 
beépítésre sem kívánja eladni a gazdasági 
beépítésre nincs lehetőség. A település-
rendezésen keresztül a gazdasági beépítés 
kikényszeríthető. Abban az esetben, ha az 
önkormányzat szeretné, hogy gazdasági 

terület rendelkezésére álljon, és tényleg 
megszerezhető legyen, akkor a helyi épí-
tési szabályzatba bele lehetne tenni a ki-
sajátítást. Az a kérdés, hogy a már kijelölt 
gazdasági területek kisajátíthatósága kerül-
jön-e be a helyi építési szabályzatba. Ehhez 
a hatályos terv olyan gazdaságfejlesztési 
szempontú felülvizsgálatára van szükség, 
amely részletes vizsgálaton alapul. Önkor-
mányzati érdekű gazdaságfejlesztéseknél 
sajátos jogintézmények (kisajátítás) beve-
zetésével is indokolt lehet. A képviselők-
nek az volt a véleménye, hogy ezt bele kell 
venni a helyi építési szabályzatba, hogy az 
önkormányzatnak legyen mozgástere.

Figyelembe veszik a
tulajdonviszonyokat

A következő módosítási javaslat a Rét-
alja utcánál található út kiszabályozásával 
kapcsolatban merült fel, mely belement a 
belterületbe. Az önkormányzatnak az len-
ne az érdeke, hogy a Május 1. utca és az 
Úttörő utca között tervezett utca inkább a 
rétből legyen kiszabályozva. Az egy termé-
szetes gyep, melyhez a Kiskunsági Nemze-
ti Park engedélye szükséges. Amennyiben 
ezt az önkormányzat kezdeményezi ez is 
lehet egy módosító indítvány, hogy az otta-
ni telkek eladhatóbbak legyenek. Tormási 
Zoltán szerint út kialakításnak lenni kell, 
mert az lehetetlen állapot, hogy egy falu 
nem körbejárható. A testület azt fogadta 
el, hogy a Rétalján tervezett Május 1. u. 
és Béke u. között vezetett út a tulajdonvi-
szonyok figyelembevételével módosítható 
legyen, a körbejárhatóság érdekében. 

Kidolgozzák az állattartó épületeket

Polyák Antal kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz. A Május 1. utcában sze-
retne két telket megvásárolni, melyek épí-
tési telkek, lakóház építhető rá. Gazdasági 
épület építése esetén azt határozná meg az 
önkormányzat, hogy nem lehet nagyobb 
100m2-nél. Jelenleg ugyan nem lehet kor-
látozni az állatok számát, de a hatályos 
építési szabályzatban benne van, mekkora 
négyzetméteren lehet tartani egy állatot, te-
hát így valamilyen szinten az állatok száma 
is korlátozva van. Amennyiben azonban 
több telket összevon, célszerű az állattartó 
épületek négyzetméterét is szabályozni. A 
helyi építési szabályzat az állattartó épít-
mények vonatkozásában kiegészítendő, 
mivel az állatok tartására vonatkozó egyes 
korábbi rendelkezések már nem alkalmaz-
hatók. Kérdésként merült fel, hogy ez a be-
építhetőség akkor nem csak a mezőgazda-
sági célú gazdasági épületekre vonatkozna, 
hanem minden épületre. A testület azt fo-

gadta el, hogy a
lakóterületen elhelyezhető állattartó épület 
méretének részletes szabályozása kidolgo-
zásra kerüljön. 

Kérelmekről döntöttek

Az önkormányzathoz beérkezett tá-
mogatási kérelmekről is döntött a képvi-
selő-testület. Ennek megfelelően a labda-
rúgó klub 1.5 millió forintot, a polgárőr 
egyesület négyszázezret, a Bács-Kiskun 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltsége és a Kecskeméti Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság kétszázezret, az 
Egészséges Ifjúságért Alapítvány 150 ez-
ret, a római katolikus egyházközség há-
romszázezret, a református társegyházköz-
ség ötszázezret, a Medicopter Alapítvány 
ötvenezret, az Országos Egyesület a Moso-
lyért Közhasznú Egyesület szintén húszez-
ret, a Tiszakécskei Rendőrőrs kétszázezret 
kapott az önkormányzattól. A Nyárlőrinc 
az Idősekért és Rászorultakért Alapítvány 
a múlt évben 800 e/Ft támogatást kapott, 
melyből 360.020,- Ft megmaradt. Ezt az 
összeget ebben az évben használhatja fel. 

Felajánlották a tiszteletdíjukat

A 2015. évi tiszteletdíját két képviselő, a 
pénzügyi és az egészségügyi bizottság el-
nöke, valamint az egészségügyi bizottság 
egyik kültagja nem vette fel azzal a céllal, 
hogy az összeggel civil szervezetet vagy 
alapítványt szeretne támogatni.
A felhasználható összeg 279.600 forint. Az 
összeg felhasználásáról a képviselő-testület 
döntött. Ennek megfelelően az egészség-
ügyi bizottság kültagja úgy nyilatkozott, 
hogy a 32.400,- Ft tiszteletdíjával a pol-
gárőr egyesületet, a pénzügyi bizottság el-
nöke 123.600,- Ft tiszteletdíjával fele-fele 
arányban a polgárőr egyesületet és a lab-
darúgó klubot, míg az egészségügyi bizott-
ság elnöke 123.600,- Ft tiszteletdíjával az 
Egészséges Ifjúságért Alapítványt kívánta 
támogatni. Ezt a testület elfogadta.

Elszállítják a veszélyes hulladékot

A lomtalanítás során nagyon sok veszé-
lyes hulladék került elő a lakosság otthona-
iból. Pénzváltó István polgármester felvet-
te a kapcsolatot a „Design” Kft-vel, mely 
ilyen hulladék elszállításával foglalkozik. 
Arra kérte a képviselő-testület tagjait, hogy 
a lakosságnál felhalmozódott veszélyes 
hulladék (monitor, hűtő, autógumi, televí-
zió, háztartási gépek stb.) térítésmentes el-
szállításának pénzügyi vonzatát vállalja fel 
az önkormányzat, 1 millió forint erejéig.
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Rendbe teszik az utakat

Indokolt lenne a község belterüle-
tén lévő utak rendbetétele, javítása, mely 
munkálatokra most rendelkezésre állna 44 
millió forint. Meg kellene oldani a Bem, 
Vadvirág utcák aszfaltozását és a Liget 
utcán burkolatalap készítését. A Rákóczi 
utca Iskola utcai kereszteződésétől történő 
teljes felújítását, a Sugár utca aszfaltozásá-
nak folytatását 51,5 fm hosszon (Túri Ti-
bor lakóházáig) – mivel az ott lévő építési 
telkekre vásárlási szándék érkezett – va-
lamint a Dózsa Gy. utca további aszfalto-
zását 208,2 fm hosszan (László Istvánék 
ingatlanáig). Az Iskola utca Dózsa Gy. 
utca – Rákóczi utca közötti részén járdát 
lehetne építtetni. Az iskolások ezen az út-
szakaszon járnak le naponta a focipályára, 
a bejövő buszjárat valamint a gépjármű 
forgalom indokolttá teszi a járda megépí-
tését. A rendkívül rossz állapotban lévő 
Iskola u. – Dózsa Gy. utca kereszteződését 
is szeretnék felújíttatni, mert balesetve-
szélyes. A képviselő-testület a fenti mun-
kálatok elkészíttetésére 44 millió forintot 
szavazott meg. 

Megszűnik a Víziközmű Társulat

Április végén tartotta közgyűlését a 
Víziközmű Társulat, ahol felvetődött, 
hogy a csatorna projekt befejeztével a tár-
sulat hamarosan megszűnik. A Víziközmű 

Társulat számláján jelenleg 19 millió forint 
van, melyből 16 millió forint felhasznál-
ható, a többi pénzt pedig meg kell hagyni 
a működésre, és a felszámolásra. Mielőtt a 
társulat megszűnne, a pénzt kölcsön adná 
az önkormányzatnak. Ezt az összeget az 
átereszek kialakítására, melyekre nem 
jutott pénz, valamint a csapadékvíz elve-
zetők tisztítására, javítására lehetne for-
dítani. A pénzből tartalékot is kellene ké-
pezni, az esetleges javíttatások, alkatrész 
cserék kifizetésére, miután már minden 
az önkormányzat tulajdona, így ezeket a 
munkálatokat is az önkormányzatnak kell 
finanszírozni. 

A Víziközmű Társulattal az önkor-
mányzatnak kölcsönszerződést kell kötni 
a számláján található 16 millió forint ösz-
szegre, mely összeggel az önkormányzat 
elszámolással tartozik. A Víziközmű Tár-
sulattal a kölcsönszerződés megkötéséhez 
az engedélyt a testület megadta.

Pályázatot nyújtanak be az óvoda
felújítására

Hamarosan kiírásra kerülnek a TOP-os 
pályázatok. A Bács-Kiskun Megyei Ön-
kormányzat és a megye települései együtt-
működési megállapodást kötöttek a Bács-
Kiskun 2020 területfejlesztési koncepció 
és program kidolgozására. A 2014-2020 
programozási időszakban a Településfej-
lesztési Operatív Program (TOP) kereté-

ben megvalósítandó projektjei esetében 
ez az együttműködés a projektek előké-
szítése illetve megvalósítása során egy-
aránt folytatódik. A projektmenedzsment 
és a projekt előkészítési feladatokban a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 100 
%-os tulajdonában lévő Bács-Kiskun Me-
gyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. lesz 
a partnere az önkormányzatoknak. Az 
együttműködés konzorciumi formában 
valósul meg, melyre Konzorciumi Együtt-
működési Megállapodás jön létre a Bács-
Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal, 
a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési 
Nonprofit Kft. valamint az önkormányzat 
között. A Széchenyi 2020. pályázati kiírás 
keretében megjelent, „A foglakoztatás és 
az életminőség javítása családbarát, mun-
kába állást segítő intézmények, közszol-
gáltatások fejlesztése” című felhívás. A pá-
lyázati kiírás keretében óvodák, bölcsődék 
felújítására, építésére és a szolgáltatások 
minőségi fejlesztésének megvalósítására 
lehet pályázni. Ennek keretében az önkor-
mányzat szeretne pályázatot benyújtani az 
óvoda felújítására és bölcsődei férőhely 
kialakítására. A tervek elkészítése után a 
bekerülési költség – mely tartalmazza a 
tervezést, pályázatírást, projektmenedzseri 
tevékenységet is – bruttó 256 millió forint, 
mely 100 %-os támogatottságot élvez. A 
testület egyetértett a pályázat benyújtásá-
val.

A közelgő riói olimpia apropóján 
Olimpia ki mit tud címmel ismeretter-
jesztő vetélkedő került megrendezésre a 
könyvtárban, IKSZT-ben az ifjúság ré-
szére. A kulturális aspektusokat is figye-
lembe vevő program során az olimpiák 
különféle érdekességeivel, történeti hát-
terével, hozzájuk kapcsolódó témákkal 
ismerkedhettek meg a fiatalok.

A feladatok között volt olimpiai jel-
képek, kabalafigurák, logók beazonosí-
tása, valamint olimpiai fejtörők, kvízek 
és egyéb rejtvényes játékok. Mindeze-
ket persze érdekes segítségek, különféle 
segédanyagok, könyvek révén tudták 
megoldani a résztvevők saját tudásuk 
mellett. Természetesen nem maradtak 
el a mozgást igénylő ügyességi, olim-
piákhoz kapcsolódó sportjátékok sem. 
A rendhagyó órák keretében az ifjúság 
önfeledten ismerkedhetett az olimpiák 
különféle érdekességeivel és készülhe-
tett lélekben az idei nyári olimpiára.

Olimpiai vetélkedő az ifjúság részére
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3 D-s nyomtatott Bőszén László és 
fia, amit a falunap alkalmával mindenki 
megnézhetett. Két évvel ezelőtt fogtak 
bele az első nyomtatóba. Azóta készí-
tettek már egy függőlegeset és egy víz-
szinteset is. Mivel nagyon sokba kerül 
megvásárolni egy ilyen gépet, apa és fia 
elhatározta, hogy saját maguk építet-
tek, saját használatra egy nyomtatót. Az 
elsőnek a pontossága kettő tized milli-
méter, míg a legújabbé  két század. A 
legmodernebb gépekkel fel tudják ven-
ni a versenyt. A legújabbat nem hoz-
ták el, az otthonukban van. Az annyira 
modern, hogy folyadékból képes lesz 
nyomtatni. Ahhoz még pár hónap szük-
séges. A fia tanul, a GAMF-on tanul 
Boss gokart építő versenyen első má-
sodik helyen végzett. Most a Megalux 
napelemes autó készítésével foglalkoz-
nak. A 3 D-s nyomtató azt jelenti, hogy 
egy műanyag szálat felmelegítenek és a 
nyomtató segítségével pici vékony réte-

geket rak egymás tetejé-
re. így építi fel az elkép-
zelt vagy megtervezett 
tárgyat. Mindegy, hogy 
milyen tárgy. Lehet csa-
paágy fogaskerék, szo-
bor, bármi. Ami a fejben 
megszületik. Gyakorlati-
lag arra való, hogy amit a 
mérnökök megterveznek, 
a tervező asztalon, nem 
kell a sokmilliós értékű 
szerszámot megépíteni, 
megvenni, hanem ez a 
nyomtató kinyomtatja a 

tárgyat és technikailag lehet látni, hogy 
mit is képzeltek el valójában. Termé-
szetesen minden műanyagból készül 
el. Ez az anyag öt éven belül a termé-
szetben elbomlik, tehát természetbarát. 
Én gépész vagyok a fiam elvégezte az 
elektrotechnikai szakot, most a mérnök 
grafikán tanul. Én a mechanikát épí-
tettem ő pedig az elektronikát. Évente 
egyet tudunk megépíteni, mert estén-
ként munka után végeztük a nyomta-
tóval kapcsolatos teendőket. Ha mun-
kánkat nem számítjuk, akkor olyan 
kétszázezer forintba kerül a nyomtató 
megépítése. Mi csak saját részre készít-
jük a nyomtatót. A legújabb gépünket 
akarjuk sorozatban gyártani. Az már 
annyira piacképes lesz, hogy a világon 
bárhol megálljuk majd a helyünket. De 
ha csak annyi történik, hogy a tudásun-
kat fejlesztettük, vagy a fiam karrierjét 
építettük, már akkor is megérte.

3 D-s nyomtató a Bőszén családtól

Tróger Mókus kaszkadőr mutatványai
Az eső sem tántorította el a nézőket, 

hogy megnézzék Nyárlőrinc fő utcáján 
Herczeg Balázs (Tróger Mókus) motoros 
kaszkadőr bemutatóját.

Alig kezdődött el a polgármesteri hi-
vatal és az óvoda közötti úton a bemutató, 
máris esni kezdett az eső. Ez azonban sen-
ki sem zavart. Legfőképpen Tróger Mó-
kust nem, aki fantasztikus dolgokat mű-
velt motorjaival. Igen motorjaival, mert 
nem eggyel csinálta a trükköket. Aki még 
nem látta őt, vagy más hasonló bemutatót, 
az szájtátva figyelte, mi fog következni, 
milyen újabb trükkel szórakoztatja majd 
Mókus a nézőket. Az eső azért annyira 
közrejátszott, hogy minden mutatványát 
nem tudta bemutatni. A csúszós úttesten 

nem biztos, hogy sikerült volna, és ugye 
nem érdemes kockáztatni. Ennek ellenére 
a több mint fél órás show alatt remekül 
szórakoztak a jelenlévők. Az egyik leglát-
ványosabb mutatványa Mókusnak talán 
az, amikor a Titanic zenéjére mászik fel 
egy létrára, természetesen úgy, hogy köz-
ben megy az öreg Pannónia motorja. Ez-
úttal elmaradt a másik nagy mutatványa, 
ami abból áll, hogy egy embert szétter-
pesztett lábbal leültet az aszfaltra, és egy 
kerékkel áll meg centiméterekkel előtte. 
Ezt azonban nem lehetett elvárni tőle, hi-
szen az eső miatt valóban csúszott az út, 
és nem lett volna szerencsés, ha valami 
baj történt volna. A remekül kivitelezett 
kaszkadőrmutatványokba természetesen 

beletartozik a bohóckodás is, ami ezúttal 
sem maradt el. Igaz volt olyan „jelenet” 
is, ami megért volna, ha tévében látjuk, 
18-as karikát, de ez is a show része volt. 
A produkció után Tróger Mókus megkö-
szönte a közönség tapsát. Mint mondta, 
ezúttal ennyi fért bele a mutatványába. A 
nézők nem csalódtak. Valóban kiszolgálta 
őket, és nem csak azokat, akik több alka-
lommal látták már mutatványait, hanem 
mindenkit. A kaposvári Tróger Mókus 
ezúttal is bizonyította, hogy nem hiába 
nyert freestyle világkupát 2007-ben és az 
utána következő évben lett második, az-
óta is ott van a toppon, és Magyarország 
egyik legjobb motoros kaszkadőrei közé 
tartozik.

Ezzel a címmel tartotta továbbképzé-
sét Gergely Ildikó, az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem docense óvodánkban. A 
két napos képzésre összesen 15 pedagó-
gus jelentkezett, nevelőtestületünk tag-
jain kívül Lakitelekről, Szentkirályról, 
Kecskemétről és Budapestről is érkezett 
hozzánk kolléganő.

Gergely Ildikó az óvodai mozgásta-
nítás nagyasszonya, a nevével fémjelzett 
módszer egészen új megvilágításba he-
lyezi az óvodás gyermekek testnevelés-
ének fogalmát.

A képzés mindkét napon 8-19 óráig 
tartott, mégsem éreztünk fáradtságot, 
mert az elméleti szakaszokat rendre gya-
korlati képzés, mozgásos játékok egész 
sora követte. Minden pedagógus a lel-
kében megőriz egy darabka gyermeket, 
nem csoda hát, hogy nevetve, kipirulva, 
a játékba belefeledkezve szökdeltünk, 
másztunk, fogócskáztunk az udvaron. A 
gyakorlat segített elmélyíteni az elmé-
leti tudást és ébren tartotta a résztvevők 
érdeklődését, motiváltságát, s elősegítet-
te, hogy ne csak az új gondolatok, de a 
tagjainkban érzett izomláz is ébren tartsa 
emlékezetünkben a hallott információ-
kat. 

A képzés végére sok új ismerettel 
gazdagodtunk, s kezünkbe kaptunk egy 
olyan módszert, mellyel - szeptembertől 
beépítve gyakorlatunkba - megreformál-
juk óvodánk mozgástanítási gyakorlatát.

Almási Barbara

mit? miért?
Hogyan?
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Eső akadályozta a falunapi programokat
Minden évben pünkösd napján 

szervezik meg településünkön a falu-
napot.  Nem volt ez másképpen most 
sem. Sokan várták azt, hogy kikap-
csolódjanak, és színvonalas progra-
mokat láthassanak a labdarúgó pálya 
melletti piactéren.

Sajnálatos módon ezúttal az idő-
járás közbeszólt. Bár délelőtt még 
semmilyen probléma nem volt, dél-
utánra, mikor a programok elkez-
dődtek, eleredt az eső. A művelődési 
ház és a polgármesteri hivatal közötti 
szakaszon először láthattak az érdek-
lődők motoros kaszkadőr bemutatót 
Herczeg Balázstól, vagy ahogyan so-
kan ismerik Tróger Mókustól. (Erről 
külön cikkben számolunk be.)

A falunap azért is jó, mert ilyen-
kor együtt lehet a falu apraja naggya, 
együtt tölthet egy délutánt, és estét, 
ami nem munkával, hanem szórako-
zással telik. A rendezvény jelentősé-
ge, hogy már hagyománnyá vált köz-
ségünkben, évtizedes múltra tekint 
vissza, melyen megismerhetjük tele-
pülésünk kulturális értékeit, és a kö-
zösség összetartó erejét, hogy együtt 
élünk és összetartozunk. Sajnálatos 
módon az eső néhány programot 
meghiúsított.  A kézműves udvarban 
Bánföldi Ferenc fazekas mester segít-
ségével megismerkedhettek volna az 
agyagozással és a fazekasság alapjai-
val a gyerekek, de ez nem valósulha-
tott meg az égi áldás miatt.  A csutka-
baba készítést, hímzést, gobleinezést 
a nyugdíjas klub tagjai mutatták be. 
Ők is arra készültek, hogy majd a 
helyszínenis bemutatják mit és ho-
gyan kell készíteni. A multimédiás 
sátorban Bőszén László és ifj. Bőszén 
László saját tervezésű és építésű 3D 
scannerével és 3D-s nyomtatójával 
ismerkedhettek meg az érdeklődők, 
ami nem csak a technika iránt érdek-
lődőknek nyújtott érdekességet. (Er-
ről is egy külön cikkben számolunk 
be.) Továbbá a PIXEL – Az Elektro-
nikus Kultúráért Egyesület videójáték 
bemutatóját is meg lehetett tekinteni, 
játéklehetőséggel együtt.
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A gyereknek a figyelmét az ugrá-
ló vár és a dodzsem keltette fel legin-
kább. Gulyás Tímea pedig bohócru-
hába öltözve várta őket arcfestésre és 
lufi hajtogatásra. 

A délután folyamán lehetősége 
volt mindenkinek helyi borok, és 
hozzá finomabbnál finomabb sajtok 
kóstolására. A színpadi produkció az 
óvodások táncával kezdődött volna, 
de az időjárás ezt megakadályozta, 
így először a helyi és a lakiteleki 
népdalkör lépett a közönség elé. 
Nagy érdeklődés kíséri minden év-
ben a kutyás bemutatót. Ezúttal nem 
a labdarúgó pályán, hanem a piacté-
ren mutatták be a kutyák és gazdáik, 
hogy milyen fegyelmezett összhang 
van közöttük. A késő délután prog-
ramját a Dupla Kávé alapozta meg. 
Sokan voltak kíváncsiak az énekük-
re. Közben az önkormányzat jóvoltá-
ból lehetett enni a finom marhapör-
költből. Az esti jó hangulatról pedig 
az Új Nomád Zenekar gondoskodott, 
a söntések segítségével. A mulatság 
hajnalig tartott.
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Gyermeknap az óvodában
Az előző évek szokásai szerint és a 

gyermekek kívánságait lesve szerveztük 
a gyermeknapot az óvodában. Az időjárás 
a mi kérésünkre alakult, szép, napsütéses 
idő volt. Szükségünk is volt erre, mert a 
sok meglepetés az óvoda udvarán várta a 
Maci, Nyuszi, Katica csoportos gyerme-
keket. Nagy kedvenc az ugráló vár, amit a 
szülői szervezet hívott meg. Reggel már az 
ablakoknál tolakodva figyelték a gyerekek, 
hogyan hízik a vár. A türelmetlen, gyorsan 

elfogyasztott tízórai után már indult is a 
buli.

A kincskereséssel a kövek, kavicsok közé 
bújt „drágakövek” nem maradtak sokáig ti-
tokban. Meggazdagodva indultak tovább a 
felfedezők. Timcsi bohóc, régi, jó barátunk 
a lufikat varázsolta el virágokká, kutyusok-
ká, zsiráfokká, kardokká. A fűzfa kellemes 
árnyékában készültek a csillámtetkók, az 
ovisok egyéni kívánságaik szerint. A csi-
lingelős fagyis bácsi is betért az óvodába, 

hozta hűsítő finomságát. Egy gombóc jutott 
minden kisgyermeknek. Ezen a napon min-
denki talált magának kedvenc játékot. A sok 
izgalom, a nagy vidámság, az egész délelőtt 
friss levegőn töltött mulatozás eredménye-
képpen az ebéd elfogyasztása után jólesett 
a délutáni pihenés. Az, hogy melyik állomás 
volt a legkedvesebb? Gyors közvélemény 
kutatással sem lehetett kideríteni, mert szin-
te mindenki az összes állomást felsorolta.

Kis Csilla

Kincskereső tehetségműhely
A 2015/16-os tanévben kísérleti jelleggel 
„Kincskereső” tehetségműhely kezdte 
meg tevékenységét az óvodában. 2015 
szeptemberében, az iskolába készülő n 
agycsoportos korú óvodások körében 
történt a tehetségígéretek azonosítása és 
kiválasztása. 
A műhely működésének célja: olyan te-
hetséggondozó program működtetése a 
vizuális és népi művészetek eszközeivel, 
amely elősegíti és esélyt, hozzáférést ad 
a gyermekekben rejlő tehetség kibontako-
zásához. 
A műhely működésének feladata: az alko-
tó-alakító tevékenységekhez a feltételek 
megteremtése, tartalmának, minőségének 
fejlesztése és a szervezeti formák, mód-
szerek biztosítása. 
• Tehetségígéretes gyermekek erős olda-

lának, kreativitásának támogatása.
• A gyermek tehetségével összefüggő 

egyéb területek fejlesztése.
• „Megelőzés”, „légkörjavítás”. Elfo-

gadó, a személyiséget fejlesztő légkör 
biztosítása.

• Pihenés és relaxációs lehetőség  meg-
teremtése.

• Olyan területek támogatása, amely 
közvetve is befolyásolják a tehetség 
kibontakozását.

A műhelymunkába bevont gyermekek 
száma 8 fő. Műhelyvezető pedagógus: 
Mohácsi Gézáné tehetségfejlesztő peda-
gógus. Műhely működésének időtartama: 
2015. október 1-től - 2016. május 31-ig. a 
tehetségprogramnak biztosítani kell a 
gyermekek gazdagítását. Ezek alapján 
az egyéni élményeikre, ismereteikre, a 
tapasztalataikra történő építkezésre 
figyelünk, olyan körülményeket és fej-
lesztési lehetőségeket kínálunk fel, ami 
az alapprogramon túl lép.

A tehetséggondozó műhely munkája:
• A műhely heti 1 alkalommal 30 perces 

időtartamban működik.
• A program által komplex személyiség-

fejlesztés, mellyel megvalósul a gyer-
mekek gondozása különféle művészeti 
ágakon keresztül.

• A meglévő vizuális kultúra fejlesztése. 
• A tehetséges gyermekekben rejlő lehe-

tőségek kibontakozása.
• Lehetőség biztosítása a műhelymun-

kák során a gyermekek élmény és 
fantáziavilágának képi, tárgyi szabad 
önkifejezésének, a kreativitás kibonta-
kozásának.

• Olyan munkaformák, módszerek biz-
tosítása, melynek során képessé válnak 
az együttműködésre, az összedolgo-
zásra, fejlődnek szociális képességeik, 
társas kapcsolataik, önbizalma, ön-
kontrollja fejlődik. 

• Kitekintés a környező tágabb világba: 
tehetséges emberekkel, művészekkel 
való ismerkedés, náluk tett látogatá-
sok, alkotásaikba történő betekintés, 
együtt tevékenykedés. 

• Változatos, színes differenciált témák, 
technikák felajánlása más művészeti 
területekkel pl. –népi hagyományaink, 
- zene, - mozgás, drámajáték.

Az érintett szülők nyílt napok során ta-
pasztalatot szerezhettek az alkotó tevé-
kenységekről, a vendégművészekkel való 
közös munkákról, a „Kincskereső” tehet-
ségműhely attitűdjéről.  
A program legfontosabb eredménye, hogy 
a gyermekek abban örömmel tevékeny-
kedjenek, újra és újra alkossanak, megva-
lósíthassák elképzeléseiket.

Mohácsi Gézáné 
tehetségfejlesztő pedagógus

Idén először döntöttem úgy, hogy 
benevezek egy angol versenyre.

Ez meg is történt. Öt fordulóból állt 
a verseny, utána következett a döntő. Az 
első forduló október elején kezdődött. 
Minden forduló az interneten zajlott, 
mivel ez egy internetes verseny volt. 
Izgatottan vártam a fordulók végét, hi-
szen ezek zárását követően találhattam 
meg a honlapon, hogyan oldottan meg 
a feladatokat. Mivel jól sikerültek ezért 
az 5. forduló végén, amikor kaptam egy 
értesítést, hogy bejutottam az országos 
döntőbe, nagyon megörültem. A döntő 
április 16-án volt Szegeden, ahol a 210 
versenyző közül végül 12. helyezést 
értem el. Nagyon örültem annak, hogy 
eddig is eljutottam. 

Köszönöm a segítséget felkészítő 
tanáromnak: Horváthné Ackerl Ildikó-
nak.

Bőszén Fanni

Bekerültem az 
országos döntőbe



Elméletben mindenki tudja, hogy 
rendszeres mozgással sokat tehetünk 
egészségünk megőrzéséért. A gyakorlat 
ezzel szemben még koránt sem ilyen el-
terjedt. Vannak azonban biztató jelek. Egy 
kis biztatás, némi ösztönzés, a lehetőségek 
megteremtése, a „helyzetbe hozás” segít-
het. Ennek jegyében 17. alkalommal ren-
deztük idén is – ahogyan 2000. óta minden 
évben – május 1-én hagyományos futóver-
senyünket. A Buzás János Általános Isko-
la és az Egészséges Ifjúságért Alapítvány 
szervezésében lebonyolított rendezvény 
méltó hírverése a sportnak. A különböző 
távokon 5-től a 75 évesig összesen 180-an 
vettek részt a versenyen. Örvendetes, hogy 
a korábbi évekhez képest jelentősen nőtt a 
résztvevő gyermekek száma. Több telepü-
lésről  mint például Szentkirályról, Szen-
tesről, Kiskunfélegyházáról – nagyobb 
létszámú csapatok érkeztek. Jelen voltak 
persze régi sportbarátaink Budapestről, 
Szegedről, Csongrádról, Kecskemétről, 
Tiszakürtről és még vagy tíz településről. 
Külön öröm, hogy a nyárlőrinciek is egyre 
nagyobb számban vesznek részt a verse-
nyen. Az esemény megrendezése, szín-
vonalának fenntartása évről évre komoly 
feladat. Az iskola, az önkormányzat és a 
művelődési ház dolgozói, a polgárőrség 
tagjai, önkéntes diákmunkások segítették 
a szervezést és lebonyolítást. A verseny 
jó hangulatához tartozik a megfelelő kö-
rítés. Erről a támogatók gondoskodtak. 
Futás után volt Fornetti sütemény, finom 
házi sajt, kőrözött, tej Széllné Andrea és 
Nyúlné Magdi jóvoltából, kóstolhattak 
Szikrai borokat, Olymposos üdítőket. A 
résztvevők emblémázott sporttáskát kap-
tak, a helyezettek pedig Bánföldi Ferenc 
gyönyörű, egyedi kerámia érmeit és ser-
legeit vehették át. A gyerekek szórakoz-
tatására most is volt tojásdobáló és csiga-
futtató verseny. Az esemény végeztével 

sok dicséretet kaptunk a résztvevőktől, 
no meg ígéretet, hogy jövőre ismét eljön-
nek. Azt hiszem elmondhatjuk, hogy a 
17. Nyárlőrinci Buzás János futóverseny 
ismét az egészséges életmód és a sport ün-
nepe volt.

A verseny helyezettjei:
10.000 méter 15-19 évesek: nők -; 

férfiak 1. Horváth Balázs Nyárlőrinc, 2. 
Szabó Márk Szentkirály. 20-29 évesek: 
nők 1. Kabók Andrea Kecskemét, 2. Tóth 
Enikő Kecskemét, férfiak 1. Simon József 
Nagykálló, 2. Boros Kornál Kecskemét, 
3. Varga Tamás Nyárlőrinc. 30-39 évesek: 
nők 1. Juhász Ágnes Kecskemét, 2. Ba-
logh Mária Kecskemét, 3. Kerekes Emese 
Kecskemét, férfiak 1 Polyák Csaba Kecs-
kemét, 2. Szalóki Róbert Kecskemét, 3. 
Molnár Mihály Nyárlőrinc. 40-49 évesek: 
nők 1. Újszászi Zita Kecskemét, 2. Ba-
logh Magdolna Szeged, 3. Dr. Dudás Gab-
riella Kecskemét, férfiak 1. Fekete Zoltán 
Kecskemét, 2. Varas László Kecskemét, 
3. Hegedűs János Kerekegyháza. 50-59 
évesek: nők 1. Kelő Sára Budapest, 2. 
Harsányi Márta Kecskemét, 3. Faragóné 
Czanik Éva Kecskemét, férfiak 1. Tigyi 
László Tiszasas, 2. Dinnyés János Kecs-
kemét-Matkó, 3. Görög László Kiskun-
félegyháza. 60-69 évesek: nők 1. T. Nagy 
Magdolna Kecskemét, 2. Tóthi Margit 
Erdőkertes, 3. Koncsik Ibolya Budapest, 
férfiak 1. Schneider Gábor Budapest, 2. 
Czakó László Budapest, 3. Mészáros Zol-
tán Kecskemét. 70 év felett nők -, férfi-
ak 1. Kiss Ferenc Csongrád, 2. Kapitány 
László Veresegyháza.

Óvoda lány: 1. Sebestyén Lilla 
(Vecsés), 2. Varga Anna (Szentes), 3. Var-
ga Regina (Kiskunfélegyháza). Fiú: 1. 
Bimbó Bálint (Nyárlőrinc), 2. Szabó Sán-
dor (Szentkirály), 2. Ökrös Zénó (Szen-
tes), 3. Szeles Vince (Nyárlőrinc).

Általános Iskola 1000 m 1-2. osztály 
lány: 1. Beck Tamara (Kiskunfélegyháza), 
2. Rogozsán Anna (Kiskunfélegyháza), 3. 
Sebestyén Petra (Vecsés). Fiú: 1. Csikós 
Csanád (Tiszakürt), 2. Kis Roland (Kis-
kunfélegyháza), 3. Dobi János (Szentki-
rály). 3-4. osztály lány: 1. Csontos Dóra 
(Kiskunfélegyháza), 2. Vincze Nádja 
(Kunszállás), 3. Bimbó Petra (Szentkirály). 
Fiú: 1. Balogh Zsombor (Nyárlőrinc), 2. 
Pádár Zétény (Kecskemét), 3. Barna Máté 
(Szentkirály).

Általános Iskola 3000 m 5-6. osztály 
lány: 1. Oravecz Csenge (Szentkirály), 2. 
Gyenes Barbara (Szentkirály), 3. Danka 
Enikő (Szentkirály). Fiú: 1. Trungel Nagy 
Zalán (Kiskunfélegyháza), 2. Hatvanyi 
József, 3. Mózer Ferenc. 7-8. osztály lány: 
1. Csontos Fanni (Kiskunfélegyháza), 2. 
Pataki Tímea (Szentkirály), 3. Gálfi Ni-
kolett (Nyárlőrinc). Fiú: 1. Pácsa Zoltán 
(Nyárlőrinc), 2. Papp Martin (Kiskunfél-
egyháza).

5000 m 15-19 éves nők: 1. Papp La-
ura (Kiskunfélegyháza), 2. Fricska Anna 
(Kiskunfélegyháza), 3. Szabó Laura 
(Kecskemét). Férfiak: 1. Trungel Nagy 
Kolos (Kiskunfélegyháza), 2. Sváb-Ko-
vács Máté (Nyárlőrinc), 3. Sváb-Ko-
vács Marcell (Nyárlőrinc). 20-39 éves 
nők: 1. Szabó Ildikó (Kiskunfélegyhá-
za), 2. Baranyi Nikolett (Kecskemét), 3. 
Kondorosi Cintia (Lajosmizse). Férfiak: 
1. Baukó Ferenc (Ballószög), 2. Pozsár 
Norbert, 3. Pénzváltó Bencze (Kecske-
mét-Szeged). 40-59 éves nők: 1. Vidács 
Irén (Kiskunfélegyháza), 2. Szabóné 
Bazsó Ágnes (Kecskemét), 3. Csontosné 
Retkes Mónika (Kiskunfélegyháza). Fér-
fiak: 1. Domján Ferenc (Kunszentmiklós), 
2. Csörbe József (Kecskemét), 3. Bartos 
István (Kiskunfélegyháza). 60 felett nők: 
1. Lekrinszki Éva (Csongrád). Férfiak: 1. 
Barna István (Szeged), 2. Keren Tamás 
(Szentandrás), 3. Tabajdi József (Kiskun-
halas)
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Május 1. a futás ünnepe
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Zenére csábít az Új Nomád zenekar

Több évtizede, hogy muzsikájá-
val szórakoztatja az embereket, lako-
dalmakban, rendezvényeken, családi 
eseményeken a Nomád zenekar. Az 
elmúlt időszakban azonban keveset 
hallottunk róluk. Pünkösdkor a falu-
nap alkalmával azonban ismét táncol-
hattak zenéjükre a nyárlőrinciek.

A nomád szót minden bizonnyal 
sokan ismerik, de azért sokakban fel-
vetődik a kérdés, hogy miért éppen 
Nomád lett a zenekar neve. A kérdés-
re Balogh Illés a zenekar vezetője adta 
meg a választ. Valaki egyszer azt kér-
dezte tőlem, még 1976 őszén, ötven 
kilométerre Nyárlőrinctől, mikor ját-
szottunk egy településen, hogy ti itt is 
itt vagytok? Olyanok vagytok, mint a 
nomádok. Így ezt a nevet választottuk 
a zenekarnak. Az elmúlt időszakbak 
sokan úgy is köszöntek nekem, hogy 
szevasz öreg Nomád. Már megszok-
tam az elmúlt négy évtized alatt. Ko-
rábban tíz évet játszottam egy másik 
zenekarban, ami nagy menő volt ak-
koriban. A Nomáddal először három 
fővel kezdtünk el zenélni, majd négy-
re nőtt a zenekar létszáma, később 
pedig ötre. Mintegy harmincöt éven 
keresztül az gárda játszott együtt. A 
gazdasági válság idején csökkent a 
zenekar létszáma. Nehezebben tudtuk 
eladni magunkat öt fővel, mert akkor 
több pénzt kellett kérni. Ezért gondol-
tuk azt, hogy lecsökkentjük a létszá-
mot. Három évig csak ketten-hárman 

kellettünk. Akkor ezt tudták megfizet-
ni az emberek. Persze egyéb okok is 
hozzájárultak ahhoz, hogy csorbult a 
zenekar taglétszáma, és csak ketten 
maradtunk H. Kis Józsival. Nem ad-
tuk fel, és ahova hívtak, odamentünk. 
Kisebb házibulikra, születésnapi ren-
dezvényekre egyedül is eljártam, és 
eljárok a mai napig is öreg hangsze-
reimmel, amelyekkel jó retro bulit 
tudok csinálni a megrendelőknek. 
Három éve újra alakult a zenekar. 
Négyen alkotjuk a bandát, köszönhe-
tő ez a régi jó vőfélyeinknek, baráta-
inknak és megrendelőinknek. Most 
ilyen összeállításban játszik a zene-
kar: Balogh Illés billentyű, szaxofon, 
harmónika, H. Kiss József gitár, Bíró 
Tamás billentyű, H. Szabó József dob. 
Most pünkösdkor a falunap alkalmá-
val vendégzenészként játszott velünk 
Zoboki Károly is. Széles a repertoá-
runk, szinte minden fajta zenét tudunk 
játszani. Így minden korosztály zenei 
igényét ki tudjuk elégíteni. Örülünk 
annak, amikor az ismert nótákat ve-
lünk együtt éneklik. Nem akarok 
nosztalgiázni, de hosszú időn keresz-
tül a környék egyik legjobban foglal-
kozatott zenekara voltunk. Volt olyan 
év, amikor alig volt szabad hétvégén, 
mert mindig játszottunk valahol. Tud-
ták azt rólunk, hogy milyen kapósak 
vagyunk, ezért már hónapokkal előtte 
lefoglaltak bennünket. Az egy szép 
korszak volt. Sajnos az idő mi fölöt-

tünk is eljár, de úgy gondolom, hogy 
azért még most sem vallunk szégyent 
a muzsikánkkal. Köszönjük minden-
kinek, akik foglalkoztattak, foglal-
koztatnak bennünket! Mindig is az 
volt a célunk, hogy a szórakozni vá-
gyók jól érezzék magukat, ha minket 
hallgatnak. Az elmúlt negyven év azt 
bizonyítja, hogy érdemes volt a ze-
nére alapozni, mert rengeteg barátot, 
ismerőst szereztünk a zene által. Most 
már csak levezetünk, de még mindig 
érezzük a zene pozitív hatását. Azt hi-
szem, hogy erről már nem is tudunk 
lemondani. Szerintem akkor jó egy 
buli, amikor a közönség és a zenekar 
is együtt tud élni azzal, amit a hang-
szerekből ki tudunk hozni. És ha ez 
közös nevezőre talál, akkor mindenki 
örülhet.

Mit is jelent az a szó, hogy nomád? 
A nomadizmus vagy nomád pásztor-
kodás olyan társadalmi, gazdasági 
életforma, amelynek gyakorlói, a 
nomádok a háziállatokat szabadon 
legeltetve tenyésztik (rideg állattar-
tás), és az egész közösség az állatok-
kal együtt vándorol. A nomád népek 
régen többnyire törzsközösségekben 
éltek, ezekre használhatjuk a nomád 
törzsek elnevezést is. Az ókorban és a 
középkorban volt jellemző ez az élet-
mód, de a világ néhány pontján ma is 
gyakorolják. A nomád szó eredete a 
„legeltetni” igével összefüggő görög 
nomasz („pásztor”).
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Strandfociban is győzedelmeskedtünk

Kíváncsian utaztunk május 19-én Hódmezővásárhelyre, 
a strandfoci régiós döntőjére. Ez a verseny egyfajta ugrás 
volt a sötétbe, hiszen a játékot eddig csak egyszer tudtuk 
kipróbálni, az elmúlt évben Zánkán. Akkor viszont 3-4 na-
pon át rúgták a fiúk a homokot és a labdát. 

Úgy beszéltük meg Boros Kornéllal, hogy mivel ügye-
sek a 7-8. osztályos fiúk, sok versenyre nevezünk a focis-
tákkal. Ezért szerepelt az „étlapon” a futsal (teremfoci), 
diákolimpia, kis iskolák versenye, illetve most a strandfoci 
is. Ez egy nagyon érdekes sport, mert a 40 centis homok-
ban teljesen máshogy viselkedik az ember lába és a lab-
da is. Gyors a játék és a váratlan pattanások és szituációk 
gyakran megtréfálják a focistákat. Az esős idő miatt nem 
tudtunk gyakorolni, a szabályokat pedig az első meccsen 
a bírók segítségével csak úgy, sebtiben tanultuk. A játék-
idő 3x8 perc volt, 2 perces pihenőkkel. A kapu szokatlanul 
nagy, 5x2 m-es volt. Négy plusz egy fő játszik a kb. 36x28 
m-es pályán, folyamatosan lehet cserélni az embereket, akár 
hármat, néhgyet is egyszerre. A szabadrúgásra, a kidobásra 
és szögletekre 4 mp-et adnak. A labda kicsit könnyebb, de 
persze azért csípi a rúgó játékosok lábát. A játékosok szá-
mozott mezben játszanak ugyan, azonban mezítláb, cipő 
és sípcsont védő nélkül. Ezek a legfontosabb strandfocis 
tudnivalók. 

Az öt csapatból egyedül voltunk 200 fő alatti kis iskola, 
de ezt természetesen nem árultuk el a többieknek. Makó, 
Algyő, Püspökladány, Szeged (Móravárosi Iskola) mind 
tapasztaltabbnak tűntek. Volt homoktól védő pántos szem-
üveg, fásli és bokazokni, begyakorolt figurák és szabad-
rúgásos variáció is a tarsolyukban. Mi játszottuk az első 
meccset és a 8–0- ás győzelem Püspökladány ellen önbi-
zalmat adott a csapatunknak. Később a 6–3, 4–3, 5–4-es 
győzelmeket arattunk és az első helyen végezve bejutot-
tunk az országos döntőbe, ami Siófokon kerül megrende-
zésre június 13-15-ig. Addig lesz időnk kigondolni, hogy 
kell-e nekünk bokazokni, begyakorolt figura, stb. 

A sportban a jó eredmények soha nem a véletlenek szü-

löttei. Mostani eredményük alapját 
még István bácsi (Pénzváltó István) 
ovis focijától kell számítani. Ez foly-
tatódott az iskolai foci szakkörökön és 
a mindennapi testnevelés órákon, az 
ifi’ edzéseken, illetve meccseken, ami 
jelenleg is él és működik. Az iskola 
és a falu közössége büszke azokra az 
eredményekre, amelyeket a tavalyi 8-
osok, elődjeik, és a mostani 7-8-osok 
rendre elértek és elérnek. Sikereiket 
mégis leginkább maguknak köszönhe-
tik, mert jó szellemű, egymásért és a 
győzelemért küzdeni tudó, lelkes, vi-
dám fiatalok.

A Bács-Kiskun, Csongrád, Békés 
megyei régió által szervezett rendez-
vényen a csapatok nem kaptak érmet, 

de még egy oklevelet sem, nem volt ivóvíz, kuka és fürdési 
lehetőség… Ki érti ezt?

A résztvevő játékosok (balról jobbra): Medveczki Jenő, 
Horváth Balázs, Pácsa Zoltán, Kulcsár Tamás, Nyúl Patrik, 
Varga József, Tóth Tamás, Forgó László, Túri Szabolcs, 
Felkészítők: Horváth Tibor, Boros Kornél. 

Horváth Tibor
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Anyakönyvi hírek
Akiket nagyon vártunk: Marsa Márton (anyja neve: 
Nyúl Anita Erzsébet).
Akiket elveszítettünk: Turza Ferenc (1954), Faragó 
Mihály (1924).

nyárlŐrinci HÍRMONDÓ
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának közéleti lapja

Megjelenik minden hónapban
Szerkesztő: Rimócziné Forgó Ildikó

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

Buzás János Általános Iskola
diákjai

június 18-án 9 órakor tartják
ballagásukat.

Az évzáró ünnepély
június 22-én 8 órakor kezdődik.

Megemlékezés
Úgy mentél el, ahogy éltél, csendesen és szerényen.
Drága lelked nyugodjon békében.

Horváth Ferenc
halála második évfordulóján.

Fájó szívvel emlékezik szerető felesége.

Családi nap 2016.
2016. 05.28. 9 óra Óvoda udvara

(eső esetén a tornacsarnok)

Szeretettel várunk minden óvodás gyermeket és hoz-
zátartozóját a minden évben hagyományosan meg-
rendezésre kerülő „ballagással” egybekötött családi 
napra!
Programok:
9.00-10.00 Nagycsoportosok búcsúztatása
10.00-10.15 Tízórai (Szendvics+üdítő)
10.15-11.00 Tengeri Attila- interaktív zenés műsora
11.00-12.00 Sorverseny a vándor kupáért
12.00- Ebéd (bográcsos babgulyás)
Mindenkit szeretettel vár: Az óvoda összes dolgozója 
és az SZMK! 

A rendezvényre nem kell hozni sem süteményt, sem 
szendvicset, sem üdítőt! Ezekről a szervezők gondos-
kodnak!


