
Vidám mulatság Szent Iván napján és éjszakáján

A Vidámsöröző és 
Rendezvényház szervezte ebben 
az évben a Szent Iván éji mulat-
ságot a vásártéren, vagy ahogyan 
a köznyelv ismeri a labdarúgó 
pálya melletti téren. Az volt ezzel 
a célunk, hogy a helyi lakosoknak 
családias légkört tudjunk biztosí-
tani és meghívjuk őket a program-
jainkra –mondta Béniné Csenki 
Gabriella főszervező. Voltak vásá-
rosok, hagyományőrző kézmű-
vesek, Ballószögről, Csemőről, 

Tiszaalpárról, Helvéciáról, 
Kisújszállásról. A program délután 
három órakor kezdődött óriás szap-
panbuborék fújással, nemezeléssel, 
szalmabábuk készítésével. Ő helyi, 
Boldizsár Tímea. Arcfestés, szél-
forgó készítés is volt, és színeztek 
is a gyerekek. Bográcsfőző ver-
senyt is hirdettünk.

Sajnos többen lemondták, de 
négyen azért vállalták azt, hogy 
megmérettetik magukat. Gyenes 
Zoltán vaddisznó pörköltje bizo-

nyult a legjobbnak. Csemőből 
érkeztek a Turul Íjász Egyesület 
tagjai. Hoztak magukkal hagyomá-
nyos nyilakat, amelyekkel lehetett 
lőni, és amit a gyerekek nagyon 
élveztek. Baranyi János csikós és 
karikás ostor bemutatót tartott, ami 
szintén nagyon tetszett mindenki-
nek. Egy szentkirályi fogatos gye-
rekeket fuvaroztatott lovas kocsi-
jával, így meg tudtuk mutatni a 
falut a nem itt élőnek. Folytatás a 
2. oldalon.
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(Folytatás az első oldalról)
Orosházáról érkezett az Arany 

Griff Dobkőr, akik szintén bemu-
tatkoztak, de megnézték az Árpád-
kori templomromot, ami nagyon 
tetszett nekik. A látványtól átszel-
lemültek, mert valamennyien 
hagyományőrzők és tisztelik a 
régi dolgokat. A Pannon Vitézlő 
Oskola Hagyományőrző Egyesület 
Ráckevéről érkezett, akik sátortábort 
építettek fel, régi páncélokat mutat-
tak be, amit a gyerekek fel is próbál-
hattak. Természetesen volt sütögetés 
batyus módra, ami ugye azt jelenti, 
hogy mindenki azt süt és fogyaszt el, 
amit magával hozott. Sötétedéskor 
meggyújtották a hatalmas mág-
lyát, amit körül lehetett táncolni. 
Később, amikor már leégett, akkor 
pedig át lehetett ugrani. Akinek 
még ez sem volt elég, az parázson 
járhatott, a tordasi Kovács Krisztián 
vezénylésével. Utána pedig hajnalig 
tartott a táncos mulatság.

Béniné Csenki Gabriella a 
következőket írta az esemény után 
a Vidámsöröző és Rendezvényház 
közösségi oldalára. 

Kedves Vendégeink! Kicsit 
késve, de szeretnénk megmu-
tatni a múlt heti Szent Iván Éji 
rendezvényről készült képeket. 
Nagyon szépen köszönjük a biz-
tató szavakat és támogatást, amit 
kaptunk látogatóinktól. Szeretném 
külön megköszönni a Nyárlőrinci 
Önkormányzat támogatását, hogy 
létre jöhetett a rendezvény, e mel-
lett Németh Renátának, Balogh 
Illésnek a sok segítséget és ezen 
kívül mind azoknak, akik seg-
ítettek a gyermek programoknál. 
Köszönjük a Nyárlőrinci Önkéntes 
Tűzoltóknak, hogy részt vettek a ren-
dezvényen és jelenlétükkel biztosí-
tották a programokat. Előadóinknak 
pedig köszönet, hogy eljöttek és 
előadásukkal sok boldog percet 
hoztak falunk életébe. 

Vidám mulatság Szent Iván napján és éjszakáján
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A régiek hiedelme szerint varázs-
latos éjszaka ez, amikor szinte bármi 
megtörténhet, a kívánságok teljesül-
hetnek. A néphagyományok szerint 
ilyenkor örömtüzeket gyújtanak, me-
lyeknek csodás erőt tulajdonítanak. 

Június 21-e, a nyári napforduló 
szinte az összes kultúrában a Nap, és 
ennél fogva a fény diadalának ünnepe 
volt, amely a pogány ember hiedelmei 
szerint a világosság és a sötétség ál-
landó harcán alapult. A természettel 
összhangban élő, kereszténység előtti 
ember a nyárközépi tűzgyújtással el-
sősorban a Napot kívánta megsegíte-
ni a sötétséggel vívott küzdelmében, 
a tűz fényének erejével pedig az ártó 
szellemeket igyekeztek minél mes-
szebb űzni. 

a naptárreformok
miatt van csúszás

A nyári napforduló az évnek az a 
jellegzetes időpontja, amikor a Nap az 
égbolton a legmagasabb delelési pon-
ton áll. A Föld – különösen az északi 
félteke – ilyenkor terményekben bő-
velkedik, szépsége és ereje teljében 
van. Egyféle csúcspont ez, hiszen a 
nappalok a következő napforduló-
ig innentől már csak rövidülhetnek. 
Ezen a napon – június 21-én – az év 
leghosszabb nappalát és legrövidebb 
éjjelét élhetjük meg évről-évre.

Keresztelő Szent Jánost
ünnepeljük

Mivel a keresztényi logikába is 

beleillett a fény és a sötétség küzdel-
me, ezért a kereszténység végül ezt a 
napot Keresztelő Szent János napjává 
tette. Az Iván elnevezés a régi magyar 
Jovános, Ivános alakból ered, illetve a 
János névnek a szláv formájából.

Európa szerte – különösen az észa-
ki és a szláv népek – gyakorolták 
Szent Iván varázslatos éjszakáján a 
mágikus praktikákat, amelyek a meg-
tisztulással, gyógyítással, az egészség 
megőrzésével, szerelemmel, a házas-
sággal és a termékenységgel voltak 
szoros kapcsolatban.

Nem volt ez másképp a magyar 
néphagyományban sem, s a tűz nem 
véletlenül vált a világosság, a tisz-
taság, az egészség, a szenvedély, 
az elevenség, a szerelem és az örök 
megújulás jelképévé a magyar hiede-
lemvilágban is. A nyári napfordulóra 
eső Keresztelő Szent János ünnepe 
az 5-ik században vált elterjedtté, s a 
keresztény ünnep magába olvasztotta 
mindazokat a hiedelmeket és rítuso-
kat, amelyek korábban a különböző 
népeknél a nyári napfordulóhoz kap-
csolódtak.

Szent Iván napi
magyar népszokások

A Szent Iván naphoz fűződő hie-
delmek és szokások egyrészt a szom-
szédos népektől, másrészt egyházi 
közvetítéssel kerültek hozzánk. „A 
magyar szokások szerint régen a jú-
nius hónapot is Szent Iván havának 
nevezték. A nyárközépi tűzgyújtást, 

illetve a tűzcsóvák forgatását – né-
pies nevén lobogózást – a történelmi 
Magyarország egyes területein, főleg 
Nyitra megyében Szent Iván napi da-
lok éneklése kísérte. A tűz körül álló 
asszonyok különféle illatos füveket, 
virágokat füstöltek, s ezeket később 
fürdők készítéséhez használták fel. 
Gyógyító hatást tulajdonítottak a tűz-
be vetett almának is, mondván, aki 
abból eszik, nem betegszik meg. Ba-
ranya megyében a sírokra is tettek a 
sült almából, míg Csongrád megyében 
azt tartották, hogy a tűzbe dobott alma 
édes ízét az elhunyt rokonok is meg-
ízlelhetik. Szerelmi praktikák és jós-
lások is fűződnek e naphoz. A szalmá-
ból és a többféle fából megrakott tűz 
fölött a hagyomány szerint a lányok 
átugráltak, amíg a fiúk azt figyelték, 
ki mozog közülük a legtetszetőseb-
ben. Az ugrások magasságából és 
irányából persze sokféle jövendölést 
lehetett kiolvasni.

Múzeumok éjszakája
Manapság Magyarországon is 

újra visszatérőben van a tradicionális 
Szent Iván éji tűzrakás, az ahhoz kö-
tődő népi hagyományok, hiedelmek 
felelevenítése, és a nyári napforduló 
alkalmából történő kulturális feszti-
válok megrendezése. A berlini pél-
dát követve 2001 óta már nálunk is 
megrendezik a Múzeumok Éjszaká-
ját, amikor évről-évre, késő éjszakáig 
tartó nyitvatartási renddel egyre több 
múzeum várja nyitott kapukkal a lá-
togatókat.

Az év legrövidebb éjszakája a nyári napforduló
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A nyár a pihenés, a ki-
kapcsolódás, a vakáció 
ideje, de tudjuk, sok csa-
ládban nem megoldható, 
hogy a gyerekek június 
elejétől augusztus végé-
ig „szabadságra” mehes-
senek az óvodából.
Az idei évben kétcso-
portnyi, (kb.50) gye-
rek számára igényeltek 
szüleik óvodai ellátást a 
nyárra. Hogy számukra 
is élményekkel teli, és ne 
unalmas, fárasztó legyen 
ez az időszak, az óvó-
nők igyekeztek minél 
változatosabb, környe-
zetünkből és az évszak 
jellemzőiből adódó tevé-
kenységet szervezni. Az 
idei nyáron a következő 
témákban szerezhettek 
és szerezhetnek élmé-
nyeket, ismereteket a gyerekek az óvó-
nők irányításával:
„Érik a ropogós cseresznye”
A gyerekek cseresznyét szüreteltek, 
természetesen be is lakmározhattak a 
finom gyümölcsből. Énekeltek, verset 
mondtak róla, sőt még a mese is erről 
szólt. Elkészítették a cseresznyét gyur-
mából, a benne lakó kukacot is meghaj-
togatták papírból.
„Ott a fészek az ereszben”
Megfigyeltük a fecskék életét, énekel-
tünk, meséltünk, verseltünk róluk, bá-
bot is készítettünk papírcsíkokból, játék 
közben a gyerekek fecskévé változtak, 
sőt a „fecske étlapon” meg is számlál-
tuk, miből mennyit eszik egy ilyen ma-
dárka.
„Szelek szárnyán”
Szappanbuborékok repültek, lehetett ve-
lük fogócskázni, a színeket csodálni, meg-
figyelni, ki mennyi és mekkora buborékot 
tud fújni, kié száll legmesszebbre, milyen 
lenyomatot hagynak a papírlapon.
„Irány Afrika”
A projekt során képzeletben ellátogat-
tunk „homokországba,” ismerkedtünk 
az ott élő állatokkal, mezítláb próbálgat-
tuk, milyen érzés különböző felületeken 
(homok, kavics, farönk, fű) járkálni.
„Élő rovargyűjtemény”

A témahét alatt a gyerekek megismer-
kedtek és közeli barátságot kötöttek a 
körülöttünk élő apró élőlényekkel. Az 
élő rovargyűjtemény létrehozása segí-
tett a félelem feloldásában, lehetősé-
get teremtett a rovarok, pókok alapos 
megfigyelésére, az élő természet iránti 
tiszteletre, felelősségérzetre történő ne-
velésre. 
„Brekekex, brekekex, brekekex”
A projekt nevéből kitalálhatjuk, hogy 
a békákkal, életükkel, az indokolatlan 
félelmek feloldásával telt ez a hét. Jó 
móka volt a „békaetetés”, amikor kis-
labdákkal lehetett célba dobni az „éhes 
béka”szájába, a gyerekek utánozták 
hangjukat, mozgásukat. Az origami 
technikával készített, ugrálni tudó bé-
kákkal is jó volt versenyezni.
„Utazzunk vakációzni”
A témahét során a közlekedési esz-
közökkel kapcsolatos tevékenységek 
kerültek sorra: a gyerekek megfigyel-
ték, összehasonlították őket: melyikkel 
hová, milyen messzire, és hány ember 
tud elutazni. Mesét, verseket mondtak 
autóról, vonatról, járműveket barkácsol-
tak, közlekedési játékokat játszottak.
„Méhraj duruzsol”
Az óvodások meglátogatták az ismerős 
méhészt, ahol megfigyelhették, hová 
gyűjtik az apró rovarok a finom mézet, 

természetesen meg is lehetett kóstolni. 
Az is kiderült, mire való a füstölő. A 
méhész elmesélte, hogy milyen fontos 
feladatuk van a méheknek a növények 
életében. A témához kapcsolódó játé-
kok is előkerültek: a gyerekek méhecs-
kévé változva adott színű virágokból 
gyűjtötték a mézet, a mese, a versek is 
róluk szóltak.
„Érik a dinnye”
Projektünk során sárga és görögdinnyét 
kóstolhattak az óvodások a szülők jóvol-
tából. Képek segítségével megismerték, 
hogyan lesz a magból bokor-majd din-
nye, festéssel, gyurmázással meg is örö-
kítették ezt a nyári finomságot.
Mindegyik témánkhoz kapcsolódott 
séta, emellett szinte minden héten ellá-
togattunk a könyvtárba is, ahol az éppen 
esedékes témánkhoz kapcsolódó mesé-
ket, természetfilmeket, képeket nézhet-
tünk, zenét hallgathattunk, vagy olyan 
könyveket keresgélhettünk, amiben 
rovarok vagy éppen járművek voltak. 
Köszönet Jokhel Árpád könyvtárosnak 
a szíves vendéglátásért.
Reméljük, óvodásaink számára mara-
dandó élményeket sikerült nyújtanunk, 
de abban is reménykedünk, hogy min-
den család számára jut az idei nyáron 
legalább egy-két hét igazi vakáció.

Tóth Mihályné

NyárI foglalkozáSok az óVodábaN



Angyalok nemcsak a mennyben 
vannak, hanem itt a Földön közöttünk 
is járnak. És nem csak karácsonykor.  
Nap, mint nap találkozhatunk velük, 
csak nyitott szemmel kell járnunk, 
észre kell venni őket. 

Óvodásaink már megtapasztalhat-
ták, hogy az Angyalka szívesen láto-
gat el az óvodába, megajándékozva 
a gyerekeket. Így történt ez egy szép 
nyári napon is az intézményünkben. 
Igen, egy nyári napon! Egy jó tündér 
beosont hozzánk és gyönyörűséges 
Lego játékokat hagyott az óvoda 

nevelői szobájában. Nemcsak a 
gyerekek, hanem a felnőttek is 
csodájára jártak a hatalmas dobozok-
ban rejlő játékoknak. 

Ez a tündérke gondolt a kisfiúkra 
a motoros, helikopteres játékkal, a 
kislányokra a babaszoba-konyhás 
játékkal és a legkisebbekre is a 
nagyobb méretű építőelemekből álló 
Lego játékkal. Ráadásul a doboz 
tartalma kivilágítható és kívülről 
mozgatható. 

Szóval hatalmas volt az öröm és 
csodálkozás, amikor Banó Márta fela-

jánlotta ezeket a gyönyörű  játékokat 
a nyárlőrinci óvoda gyerekei számára. 
Már évek óta nem él Nyárlőrincen, 
mégis gondolt szülőfalujának aprósá-
gaira. Elmondása szerint hálával és 
köszönettel tartozik az intézménynek, 
mert ő is az elsők között lehetett, akik 
először birtokba vehették az intéz-
ményt. Azóta eltelt jó pár év, mégsem 
feledkezett meg rólunk.

Hálás szívvel köszönjük ezt a 
nagylelkű ajándékot és bízva reméljük, 
hogy a gyerekek nagy örömmel fogják 
használni ezeket a csodákat.
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Hála és köszönet az adományozónak

KönyvAJánló
Beck Andrea: A titoktündér

Valamennyi pedagógus és gyermek-
pszichológus azt tanácsolja a szülők-
nek: meséljenek minél többet gyereke-
iknek, mert ez nagymértékben fejleszti 
a képzeletet, fantáziát, a kreativitást,a 
beszédmegértést, a figyelmet, az emlé-
kezetet, gazdagítja az ismereteket és a 
szókincset.

A legtöbb szülő visszakérdez: Jó, de 
mit?

Most egy olyan mesekötetet aján-

lok, amelyben hétköznapi élethelyze-
tekről szóló, ám mégis varázslatos tör-
téneteket találunk. Ezek segítségével 
feloldhatóvá válik a sötétségtől való 
félelem, kibírhatóvá a betegségből való 
gyógyulás unalmas ideje. Ötleteket ad 
az indulatok kezelésére és az olyan 
élethelyzetek megoldására, mint példá-
ul a kistestvér születése miatt feltáma-
dó féltékenység.

A szerző célja, hogy gyerekeink 
életvidám, magabiztos, a problémákat 
megfelelően kezelni és feldolgozni 

tudó pozitív gondolkodású felnőttekké 
váljanak. Úgy hiszem, ezzel a céllal va-
lamennyi szülő egyet tud érteni. Beck 
Andrea így ajánlja meséit: „Vannak, 
akik hisznek a gondolatok és érzelmek 
erejében, másokat ez egyáltalán nem 
érdekel. E könyv sem egyik, sem má-
siktábort nem kívánja megtéríteni, an-
nál inkább szeretne mindenki számára 
élvezetes perceket nyújtani. Ajánlom 
ezt a mesekönyvet 5-10 éves gyerekek-
nek és szüleiknek.„

Tóth Mihályné
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Augusztus 1-től nem Domokos 
Erika irányítja majd a Buzás János 
Általános Iskolát. Az intézményveze-
tői címet Tóthné Nagy Ilona veszi át, 
megbízatása egy évre szól.

A Buzás János Általános Iskola 
a lakiteleki Eötvös iskola tagintéz-
ményeként működik jó néhány éve. 
Már tavasszal pletyka szinten hallani 
lehetett arról, hogy Domokos Erika 
a tanulmányi év végével elhagyja az 
iskolát és Kecskeméten vállal mun-
kát, gyógypedagógusként. Amint az 

később kiderült, ez nem is volt plety-
ka, valós alapokra épült. Bár a meg-
bízatása még nem járt le, de már meg 
van az utódja Tóthné Nagy Ilona sze-
mélyében, aki eddig a helyettesi pozí-
ciót töltötte be.

Egy évre kaptam megbízást a tag-
intézmény vezetésre – mondta Tóthné 
Nagy Ilona. A megbízatásom augusz-
tus elsejével kezdődik, helyettesem 
Rimócziné Forgó Ildikó lesz. Ő azt a 
feladatot fogja ellátni, amit én eddig. 
A kecskeméti tankerület pályázatot 
nem írt ki, próbálták megoldani belső 
emberrel. Ezért felkértek arra, hogy 
vállaljam el. Korábban volt egy je-
lentkező, de visszalépett. Ő is egy évre 
kapta volna a megbízást. A felkérés 
után közösen döntöttünk úgy Ildikó-
val, hogy ketten elvállaljuk a feladato-
kat. Mindenképpen abban gondolkod-
tunk, hogy együtt fogjuk elvégezni 
a munkát. Ez persze nem azt jelenti, 
hogy a következő tanévben nem fogok 
tanítani. Nyolc kötelező órám van, és 
van egy osztályom, akik most mennek 
negyedikbe. Amikor kiderült, hogy mi 
irányítjuk az iskolát, a szülők is mind-
járt azt kérdezték, hogy mi lesz a gye-
rekekkel? Szeretném elmondani, hogy 
maradok osztályfőnök, nyolc órában 
tanítom őket, míg a másik nyolc órát 

Ildikó vállalta. A rendelet szerint a 
tagintézmény vezetőnek heti kötelező 
nyolc órát kell tanítania, míg a helyet-
tesének csak négyet. Már az elmúlt 
évben is felkértek tagintézmény ve-
zetőnek, de akkor még azt mondtam, 
hogy az osztályomat nem adom fel. 
Így tizennégy órában tanítottam őket. 
Jelenleg az a helyzet, hogy Ildikónak 
van közoktatás vezetői szakvizsgája, 
de nincs meg az öt éves pedagógiai 
gyakorlata. Nekem meg nincs meg 
a közoktatás vezetői szakvizsgám, 
viszont van több évtizedes gyakorla-
tom. Így tréfásan azt mondanám, hogy 
ketten teszünk ki egyet. Korábban 
Olajos István az Eötvös iskola igaz-
gatója felkérte Ildikót, hogy vállalja 
el a tagintézmény vezetését, és akkor 
én maradtam volna továbbra is helyet-
tes, de Ildikó nemet mondott. Fordí-
tott felállásban viszont igent mondott, 
így remélem, jól ki fogjuk egészíteni 
egymást. Korábban Ildikó volt nap-
közis nevelőm, akkor is jól kijöttünk 
egymással. Úgy gondolom, hogy most 
sem lesz probléma. Szerencsére az 
iskola titkár Pádár Alexandra nagyon 
ügyes, sok mindent tud nekünk majd 
segíteni. Ezért is bízom abban, hogy 
meg tudjuk oldani a ránk bízott fel-
adatokat.

Új tagintézmény-vezető az iskola élén

recepT egy VIdám NapHoz
Hozzávalók:
Végy egy varázslatos helyszínt: 
Szarvas.
Végy egy összetartó, vidám közös-
séget: a nyárlőrinci tantestület.
Szerezz 2 nagyszerű szakácsot: Tibi 
bácsi és Kornél bácsi.
Keress sok fürge kiskuktát: a nyár-
lőrinci tanító és tanár nénik.
Szükség lesz még fűszerekre:
jó idő
víz
csónak
sok-sok nevetés.
Ha ez mind megvan, kész is egy 
vidám tanévzáró tantestületi kirán-
dulás!
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Egy Man típusú autóval gyara-
podott a helyi tűzoltó egyesület. A 
gépjárművet július 18-án hozták el 
Ausztriából. Mindjárt tettek is egy 
kört a faluban, megszólaltatva a szi-
rénát jelezvén, hogy megérkeztek.

Mindössze három hónap telt el az 
önkéntes tűzoltó egyesület megala-
kulása óta, már is azzal büszkélked-
hetnek, hogy van egy tűzoltóautójuk. 
Igaz nem fiatal, már harminc éves, 
de mindössze húszezer kilométert 
futott. Ki tudja majd elégíteni a tűz-
oltással kapcsolatos igényeket. 

Gazdák, magán személyek, és az 
önkormányzat is hozzájárult ahhoz, 
hogy sikerült az autót megvásárolni, 
illetve kértünk kölcsönbe is pénzt, 
amit az év végéig vissza kell majd 
fizetnünk – mondta Kiss Ferenc az 
önkéntes tűzoltó egyesület elnöke. 
Vannak még függőben lévő tárgyalá-
sainak, de további támogatásokra is 
szükségünk lenne ahhoz, hogy vissza 
tudjuk fizetni a kölcsönt. Nagyon so-
kat dolgoztunk azért, hogy ezt tűzol-
tóautót megszerezzük. Szerénytelen-
ség nélkül állíthatom, hogy ez a jó 
szervezésnek és a szerencsének is a 
következménye. Gyakorlatilag min-
denki akarta, mert autó nélkül nem 
tűzoltó a tűzoltó. Magyarországon 
nem lehet tűzoltó autó kapni, vagy ha 
igen, az már nagyon lestrapált állapo-
tú. Mi olyan autót szerettünk volna, 
ami hosszú távra biztosítja a techni-
kai eszközt. Én és még néhányan né-
zegettük az interneten a tűzoltó au-
tókat. Ezt megláttuk és megtetszett. 
Persze sok autót megnéztünk, de ez 
jobb áron volt, mint a hasonló korú 
többi autók, harmincöt-negyven szá-
zalékkal olcsóbb volt, mint a többi. 
7200 euróért vettük magát az autót, 
de egyéb felszereléseket is vásárol-
tunk hozzá 700 euróért, így összesen 
7900 euróba került, ami átszámítva 
olyan 2,4 millió forint. Oberneukri-
chenből hoztuk, ami 570 kilométer-
re van Nyárlőrinctől. Egyszer már 
voltunk kint megnézni a gépjármű 
állapotát tűzoltó és autószerelő szak-

emberekkel. Ezzel az volt a célunk, 
hogy bizonyosságot szerezzünk ar-
ról, hogy nem kell majd sok pénzt 
rákölteni, ha megvásároljuk. A Man 
típusú autó 192 lóerős, 5686 köbcen-
tis 20200 kilométer van benne. Mo-
torikusan nagyon jó.

Ausztriában a tűzoltóautók na-
gyon keveset mennek. Maximum 
ötvenezer kilométer után, vagy ha 
elér egy bizonyos kort, akkor le kell 
cserélni. A szakértők véleménye 
szerint, ez az autó a korához képest 
nagyon jó állapotban van. Egy ilyen 
autó ára egyébként 12500-13000 
euró. Mi ebből az autóból alkud-
tunk. Kijelentettük, hogy ennyi pén-

zünk van, ennyit tudunk érte adni. 
Most hogy hazahoztuk, a mű-

szakiztatás, engedélyeztetés követ-
kezik. Úgy gondolom, hogy három 
hét múlva harcképes állapotba tud-
juk hozni. Az autót elsősorban a pa-
rancsnok Balla István fogja vezetni, 
de szeretnénk egy másik sofőrt is, aki 
jelentkezett hozzánk. Ezen kívül még 
legalább két gépkocsivezetőre szük-
ségünk lenne, hogy ha valaki nem ér 
rá, vagy valamilyen baja van, akkor 
tudjuk helyettesíteni. Bízunk benne, 
hogy nem sokat kell majd használ-
ni az autót, de ha amikor szükséges 
lesz, akkor jól fog majd dolgozni 
– mondta Kiss Ferenc.

Egy autóval gazdagodott a tűzoltó egyesület
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EliSmERTéK A pOlgáRőRöK munKáJáT

Dunapatajon a Szelidi-tónál rendez-
ték meg a XVII. Megyei Polgárőr és 
Családi napot. Az eseményre ezerkétszá-
zan regisztráltak, ami részvételi csúcs-
nak számít.

Bács-Kiskun megyében 117 polgár-
őr egyesület működik, melynek közel 
négyezer tagja van. A polgárőr napra 
ezerkétszázan regisztrálták magukat, ami 
az eddig lebonyolított tizenhét megyei 
polgárőr nap közül a legnépesebbnek 
bizonyult. Kiváló Polgárőr Szolgálatért 
díjazásban összesen 31-en részesültek. 
Közöttük volt, Varga János nyárlőrinci 
polgárőr is, aki hosszú idő óta tagja a he-
lyi egyesületnek. Mindig lehet rá számí-

tani, ha valamilyen 
feladatot el kell vé-
gezni. Társai szere-
tik, a fiatalabbak fel-
néznek rá. Ezért is 
vehette át az elisme-
rést dr. Fekecs Dé-
nestől az Országos 
Polgárőr Szövetség 
elnökhelyettesétől, 
megyei elnöktől. 

Varga Jánost Kiss 
Ferenc a polgárőr 
egyesület elnöke 
terjesztette fel az el-

ismerésre. Amint azt elmondta, János a 
leghatékonyabban dolgozó polgárőr. Na-
gyon sokat jár külterületre, mivel nappali 
szolgálat nincs, csak éjszakai. Ettől füg-
getlenül az éjszakai szolgálatot ugyan úgy 
ellátja, mint a többi polgárőr. Felvállalja 
feleségével együtt, aki szintén polgárőr, 
hogy hetente három, négy alkalommal az 
idejétől függően, kimennek külterületre 
és a tanyán élő idős embereket megláto-
gatják. Varga János az egyesület megala-
kulása óta, vagyis 2001óta polgárőr. 

A helyi polgárőr egyesületnek több 
mint 160 tagja van. Valamennyien ak-
tívak, árulta el Kiss Ferenc. Viszonylag 

ritkán, hét hetente kerül mindenkire a 
sor, hogy szolgálatba lépjen, így elvárja 
mindenkitől, hogy becsületesen lássa el 
a szolgálatát. Az egyesület autóját azon-
ban nem mindenki használja, vannak 
olyanok, akik saját gépjárművel közle-
kednek. Az elnök szerint sokan nem sze-
retik takarítani az autót. Aki viszont nem 
takarítja ki, az nem mehet vele. Vannak 
olyanok, akik inkább ezt választják. Akik 
viszont saját autóval vállalják a szolgá-
latot, azok saját benzint is használnak. 
Aki kéri az üzemanyag térítést, annak 
természetesen kifizetik, de ez nem jel-
lemző. A nem kérők ezzel is támogatják 
az egyesületet. Kiss Ferenc még hozzá-
fűzte, hogy az egyesület legnagyobb tá-
mogatója az önkormányzat. Vállalkozók 
nem igazán támogatják, de az adó egy 
százalékával is tudnak bevételre szert 
tenni, és természetesen kihasználják a 
pályázati lehetőségeket. Gyakorlatig a 
Suzuki SX4-crosst is így tudták megsze-
rezni. A megyében elsők között kaptak 
ilyen négy kerék meghajtású új autót. Az 
elmúlt három év alatt huszonháromezer 
kilométert hajtottak bele. Nagyon elége-
dettek vele. Így, hogy vigyáznak rá, még 
hosszú ideig fogja majd szolgálni a pol-
gárőröket.

Nem mindennapi élményben volt 
részük azoknak, akik részt vettek a 
tiszaugi sárkányhajó versenyen. Gye-
rekek és felnőttek gyülekeztek a Holt-
Tisza partján, hogy részt vegyenek a 
tizedik alkalommal megrendezésre 
kerülő Kenu-beach-en, melyet a tisza-
ugi önkormányzat szervezett. A kez-
deti években csak kenu versenyben 
mérték össze evezős tudásokat a csa-
patok, de egy ideje már sárkányhajó-
ban is. Ez a különlegesség csábító sok 
mindenki számára, mert nem minden 
napi élmény húsz főnek egyszerre 
húzni a lapátot. Természetesen ezúttal 
sem maradtak el a kenus küzdelmek, 
amiben három, négy fős csapatok ver-
sengtek, de az igazi látványosságot 
a sárkányhajó versenyek nyújtották, 
mert nagy küzdelem folyt a csapatok 
között. Szerencsére baleset nem tör-
tént, senki sem borult fel a hajóval. Az 

viszont néhány csapattagon látszott, 
hogy nagyon elfáradt a lapátolásban.

Első helyen a tiszaugiak végez-
tek, másodikak lettek a nyárlőrinciek, 
harmadikok pedig a lakiteleki Eötvös 

csapat. A szervezők jóvoltából minden 
induló halászlevet kapott, de sült hal is 
jutott annak, aki kért. Aki pedig nem 
szereti a halat, az főzhetett, süthetett 
magának és csapattársainak.

Sárkányhajóval versenyeztek a Holt-Tiszán
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A szokásos programok mellett 
különleges kézműves foglalkozá-
sok várták az ifjúságot június és 
július folyamán. A „Kukaművek” 
című foglalkozás keretében Eszte-
rág Ildikó a Móra Ferenc Könyv-
kiadó oktatásfejlesztési vezetője 
hozta el a könyvtárba legújabb 
környezetvédelemmel foglalko-
zó könyveiket a Katona József 
Könyvtár jóvoltából. A mesehall-
gatással induló program után já-
tékos, környezetvédelmi kézmű-
ves foglalkozáson vehettek részt 
a gyerekek. Maguk készíthettek 
színezős összepárosító játékokat, 

illetve a tradicionális malom ne-
vezetű játékot újrahasznosítható 
anyagokból, például kupakokból. 

A „Nyárnyitó”, valamint a 
„Hagyományőrző” kézműves fog-
lalkozásokon az agyagozással, a 
bőrművességgel és a hajtogatás-
sal, könyvjelzőkészítéssel ismer-
kedhettek a fiatalok. A megjelenő-
ket fix minták, sablonok vártak, de 
szabadon is kibontakoztathatták 
megfelelő tanácsokkal ellátva saját 
kreativitásukat. A fiatalság szám-
talan szórakoztató tárgyat, díszt 
készített is saját kezűleg, a segítő 
kezek vezetésével, érdeklődésük-

nek és kedvüknek megfelelően. 
Volt olyan résztvevő, aki egy-egy 
felkínált ötletből akár több dara-
bot is készített szüleinek, testvé-
reinek vagy éppen barátainak. A 
programok során fontos hangsúly 
helyeződött a gazdag színvilágra, 
a kreativitásra és a felhőtlen vi-
dámságra.

Reméljük mindenki jól érezte 
magát a könyvtár, az IKSZT kéz-
műves foglalkozásain, program-
jain! Természetesen mindenkit 
várunk továbbra is szeretettel az 
augusztusi alkalmi programjaink-
ra, eseményeinkre!

Olvasásnépszerűsítő és
kézműves foglalkozások a könyvtárban
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A legmagasabb osztályban már el-
kezdődött a labdarúgó bajnokság. A 
megyei II. osztályban azonban még 
pár hetet várni kell, hogy útjára in-
duljon a labda. Az elmúlt évi eredmé-
nyekről és az idei tervekről György 
Csabával, a felnőtt csapat edzőjével 
beszélgettünk.

A bajnokság végén tartottunk egy 
évzáró értekezletet, ahol az egész 
2016/2017-es évet értékeltük, nem 
csak a felnőtt csapatnál, hanem az ifjú-
sági játékosoknál is. Ezzel zártuk le az 
évet. Először a fiatalokról beszéltünk, 
akik a negyedik helyen végeztek. A 
huszonhat mérkőzésből ötvenkét pon-
tot értek el, 120 gólt lőttek, negyven-
kettőt kaptak, a különbség hetvenki-
lenc. Ez azt jelenti, hogy majd nem 
ötgólos meccs átlag jött ki, ami táma-
dó focira vall. Meg kell említeni azt is, 
hogy nagyon sportszerűen játszottak. 
Az egész bajnoki év alatt alig kaptak 
sárga lapot. Mindössze egy olyan já-
tékos volt, aki öt sárgát kapott, pirosat 
pedig senki sem, így játszották végig 
az évet. Igazi fair play csapat volt az 
U 19-es gárda. A házi gólkirály Né-
meth Norbert lett huszonkét találattal. 
Őt követte Kulcsár Tamás tizennégy, 
Golovics Tamás pedig tizenhárom gól-
lal. A fiatalokról el kell még mondani 
azt, hogy vannak olyan játékosok, akik 
miden edzésen ott vannak, néhánya 
ritkábban vesznek részt a gyakorláso-
kon, de olyanok is akadnak, akik csak 
a mérkőzésekre járnak. Ezen persze 
lehetne változtatni. A legnagyobb gon-
dot mégis az jelenti, hogy létszámban 
kevesen vannak. Nem igazán lehet a 
felnőtt csapatba felvinni közülük já-
tékosokat, mert inkább a felnőttek 
közül kell visszaadni játékost, hogy ki 
legyen az ifjúsági csapat. Hiába ügye-
sek, ha ilyen problémákkal küszköd-
nek. Nem tudom, hogyan lehetne ezen 
változtatni. Az edzőjük Bali Gábor, aki 
megtalálta velük a hangnemet. Mivel 
még az átigazolási időszak nem zárult 
le, így nem lehet tudni, hogy lesznek-
e olyan játékosok, akik elmennek tő-
lük. Amennyiben maradna ez a csapat, 
akkor akár éremszerzésben is lehetne 
reménykedni, bár ez még a jövő kér-

dése. A magam részéről azt szeretném 
látni, ha fel akarnának kerülni a fel-
nőtt csapatba. Ott ugyanis szükségünk 
lenne jó képességű fiatal játékosokra. 
Élvezik ők a focit, de az elszántság hi-
ányzik belőlük, de ez most egy ilyen 
generáció.

A felnőtt csapat a nyolcadik helyen 
végzett az elmúlt bajnokságban. Tizen-
öt győzelem mellett öt döntetlen és tíz 
vereség született, ami után ötven pontot 
gyűjtöttünk. Igaz, én ezt úgy számol-
tam, hogy benne van az a három pont 
is, ami asztal mellett dőlt el, nem a mi 
javunkra. A hetvenöt rúgott gól mellett 
ötvenötöt kaptunk, így húsz a gólkü-
lönbség. A tavaszi szereplésünk job-
ban sikerült, mint az őszi, mert tizenöt 
mérkőzésből kilencet nyertünk, kettő 
döntetlen született és négy alkalommal 
szenvedtünk vereséget. Olyan csapa-
toktól kaptunk ki, akik a bajnokság-
ban elől végeztek. A négy vereségből 
kettőt a végén fordított meg az ellen-
fél. A bajnok Városföld ellen is szoros 
mérkőzést játszottunk. Hatvan-hetven 
percig bírtuk erővel, utána fizikálisan 
és mentálisan is elfáradtunk a mérkő-
zéseken. Így vagy ki tudtuk hozni győ-
zelemre a mérkőzést, vagy vereség lett 
a vége. Azon lehetne változtatni, hogy 
a hatvan-hetven percet ki tudjuk tolni 
hosszabb időre. A táblázatom szerint a 
tavaszi tizenöt mérkőzésen legtöbbet 

Magyar Imre és Bali Gabi szerepelt. 
Ők mindegyik meccsen játszottak. Bá-
lint Tibi, Homola Józsi, Bera Andris 
és a Tamásy Roland eggyel kevesebb 
találkozón, míg ifj. Bálint Tibi, Mo-
hácsi Marcell tizenhárom mérkőzésen 
léptek pályára. Ők voltak azok, akik 
tíznél több találkozón szerepeltek kez-
dőként a tavasz folyamán. Két játékost 
tiltottak el öt sárga lap miatt egy-egy 
mérkőzésről. Piros lapot egész évbe 
négyet gyűjtöttünk, ami azt jelzi, hogy 
néha elszakadt a cérna. A góllövő lista 
élén Bali Gábor végzett huszonegy ta-
lálattal. Bera András tizenhatot rúgott, 
Torbán Csaba pedig tizennégyet. A 
játékosok tudása a megye II. osztályú 
szinthez meg van, azon kellene dol-
gozni, hogy erősödjünk, és amit emlí-
tettem, hogy a hatvan-hetven perc erőt, 
hosszabb időre kitoljuk.

Az új bajnokságra a felkészülést 
július 11-én kezdtük el. Még az átiga-
zolási szezon közepén vagyunk, így 
nem lehet azt tudni, hogy kik érkeznek 
és kik mennek el. Egy biztos, hogy Ta-
másy Roland visszamegy Lakitelekre. 
Másról egyelőre nem tudok, de lehet-
nek még változások. Szeretnénk meg-
tartani a társaságot, de az sem lenne 
baj, ha jönne néhány játékos és lendü-
letet adna a csapatnak. Az első edző-
mérkőzésünket Tiszaalpárral játszottuk 
idegenben és 4–1-re győztünk.

Elkezdték a felkészülést a labdarúgók
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Ennek a mérkőzésnek csak az volt 
a jelentősége, hogy mozogjunk, az 

eredmény nem annyira számított. Ti-
zennyolcas keretünk van, de ha lehet, 

akkor szeretnénk egy-két fiatalt is 
felhozni a felnőttek közé, és ha lesz 
rá lehetőség, akkor erősíteni is szeret-
nénk.

Az igazság az, hogy a védelem-
ben gondolkodtunk, mert ott inkább 
tapasztalt játékosok vannak. A közép-
pályán futó emberekre lenne szükség, 
és persze szükség lenne egy gól erős 
csatárra is.

Persze az, hogy mit akarunk, és 
mi valósul meg, az nem ugyan az. A 
következő edzőmérkőzést Kiskunfél-
egyházán játsszuk, majd jön hozzánk 
Tiszaalpár. Mivel rövid a felkészülési 
idő, próbáltunk lekötni néhány mérkő-
zést.

Annak a tudatában, hogy nagyon 
erősíteni nem tudunk, a cél az, hogy 
a középmezőnyben végezzünk a 
2017/2018-as bajnokságban – mondta 
György Csaba.

Egyházközségi hírek
Településünk és 

templomunk védőszent-
je Szent Lőrinc, akinek 
ünnepét augusztus 10.-
én ünnepeljük. Minden 
évben ehhez a dátumhoz 
legközelebb eső vasár-
nap van a templombú-
csú. Idén augusztus 6-án 
vasárnap 10 órakor lesz 
az ünnepi szentmise. 
Ezen a napon 8 órakor 
nem lesz szentmise. A 
búcsúi főpap professzor 
Dr. Kuminetz Géza a 
Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem oktatója, 
aki kánonjogi licenciával, teológus PhD fokozattal és 
teológiai habilitációval rendelkezik

A templombúcsú utáni héten folytatódik a temp-
lombelső tatarozása, megkezdődik a templom belső-
festése. A munkálatok végeztével Dr. Bábel Balázs ka-
locsa-kecskeméti érsek 2017. október 29-én vasárnap 
délelőtt 10 órakor áldja meg a felújított templomot és 
a bérmálás szentségét szolgáltatja ki fiataljainknak.

A tervek szerint a szokásos egyházközségi bál 
szeptember utolsó hétvégéjén lesz. A részletekről a 
hirdetőtáblán olvashatnak az érdeklődők.
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Anyakönyvi hírek
Akiket elveszítettünk: Faragó Ferencné Kovács 
Margit Mária (születési éve: 1941), Szénási József 
(1930), Németh Pálné Lovász Jusztina (1940).

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. Pesír Zoltán 06-20/361-9330
Nyárlőrinc Község Temetkezési Vállalkozója: 
Himalája Blue Kft. Képviselő: Szénási Bertalan. 
Telefonszám:  76/449-044, mobil: 20/9571060

Fokozott figyelemet
az utakon!

Július 10. és augusztus 20. közötti időszakban 
komoly veszélyt jelent a közlekedőkre az ország 
útjain az őzek „szerelmi” időszaka. A biológiai 
órájuk vezényli ezt a ciklust. Az egyéb időszak-
ban a félénk őzek most megfeledkeznek minden 
óvatosságról és bizony többen végzik az autók ke-
rekei alatt, átszaladgálva éjjel és nappal az ország-
utakon. Sérül az autó, sok esetben nagy értékű 
trófeát viselő őzbakok is elpusztulnak. A törvény 
ezért határozta meg a vad-gépjármű ütközést két 
veszélyes üzem találkozásának. Az utakon a kihe-
lyezett vadveszélyt jelző táblákat mindenkor, de 
most fokozottan figyelembe kell venni!


