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Jó hangulatú zenés estet tartottak a 
művelődéi házban, április 23-án hétfő 
este. Két, felállásban és stílusban is más 
zenekar biztosította a zenét.

Hagyomány az településünkön, hogy 
évente legalább egy alkalommal zenés 
estet szerveznek a művelődési ház nagy-
termében. A közép és idősebb korosztály 
ugyanis igényli a magyar nótákat és a 
cigány dalokat. A mostani rendezvény-
re meghívták a bajmoki barátokat is, 
akik mindig nagy örömmel érkeznek a 
településre. A művelődési házban meg-

terített asztal fogadta az érkezőket, de 
előtte meg kellett inni a belépő pálinkát, 
vagy aki azt erősnek tartotta a likőrt. 
Már akkor játszott a Kerekes duó, akik 
szaxofonból és szintetizátorból csalo-
gatták elő a hangokat. Érezhető volt, 
hogy a hangulattal nem lesz semmilyen 
probléma, ugyanis néhányan már táncra 
is perdültek. 18 óra előtt néhány perc-
cel megérkezett a vacsora, ami nem volt 
más, mint csülökpörkölt, és amit Baksa 
László készített. Még mielőtt asztalra 
kerültek volna a tálak, Pénzváltó István 

polgármester köszöntötte a jelenlévő-
ket. Különösen a bajmoki vendégeket 
és a négytagú cigányzenekart, akik nem 
először voltak már Nyárlőrincen, és 
klasszikus felállásban: prímás, brácsás, 
bőgős, cimbalmos játszottak a vacsora 
alatt és még utána is. Ők mind a négyen 
a 100 tagú cigányzenekar tagjai is. Az 
együttes vezetője úgy fogalmazott, hogy 
a magyar nóta és a cigányzene is szép, 
és ez hozzátartozik az életünkhöz, mert 
magyarok vagyunk.

(Folytatás a 3. oldalon)

Zenés est, magyar és cigány dalokkal
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Tapasztalatom szerint a közelgő óvo-
da felújítása lázban tartja az egész kö-
zséget, hiszen szinte mindenki érintett 
az ügyben gyermek, unoka vagy rokon, 
jó barát kapcsán. Szeretném néhány 
szóban tájékoztatni Önöket a ránk váró 
nagy eseményről.

A Nyárlőrinci Óvoda 1975-ben nyi-
totta meg kapuit, majd 4 év múlva újabb 
épületszárnnyal bővült. Bizony, az el-
múlt 43 év alatt több, mint ezer gyermek 
és szülő koptatta a padlóját, és nagyobb 
volumenű felújításra egyszer sem került 
sor. Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az 
épület megért egy teljes körű felújításra, 
melyet az emelkedő gyermeklétszám, a 
szülők változó igénye kapcsán bővítés-
sel- bölcsőde létesítésével érdemes egy-
bekötni.  

A község vezetése nyitott volt erre a 
problémára, és hosszas előkészítő mun-
ka után sikerült, egy TOP-os pályázat 
keretében, 256 millió forint támogatást 
nyerni. Nagy volt az örömünk, és bár 
tudtuk, hogy a beruházás megvalósítása 
áldozatokkal is jár, mindenki egyetértett 
abban, hogy ilyen lehetőség csak ritkán 
adódik egy intézmény életében: meg 
kell hát ragadni az alkalmat és belevágni 
a projektbe.

A kezdeti boldog hangulat után ha-
mar világossá vált, hogy alapos felké-
szülést igényel a felújítás. Ennek egyik 
leglényegesebb elemén, az óvodás 
gyermekek elhelyezésének megoldásán 
együtt kezdtünk el dolgozni: Zayzon 
Jenőné jegyzőasszony, Pénzváltó István 
polgármester úr és jómagam, az óvoda 
vezetője. Hosszú egyeztetések, együtt-
gondolkodások során térképeztük fel a 
lehetőségeket, kerestük a megoldásokat.

A legnagyobb problémát az jelentet-
te, hogy a községben nincs másik gyer-
mekek elhelyezésére kialakított épület, 
sem bölcsőde, sem másik óvodai te-
lephely. Az iskola épülete csak akkora, 
amely éppen elégséges a saját működé-
sük fenntartásához, így tőlük sem kap-
hattunk segítő jobbot. Két épület maradt, 
melyek elfoglalásával az óvodai ellátás 
folyamatossága biztosítható: a művelő-
dési ház és a nyugdíjasház. 

Az óvodások más telephelyen tör-
ténő ellátásához szükség van a NÉBIH 
és az Állategészségügyi Szakhatóság 
engedélyére. Az önkormányzat mindkét 
hatósághoz kérvénnyel fordult, ahonnan 

a szakemberek meg is érkeztek előzetes 
bejárásra.

A gyermekek biztonságos ellátásá-
hoz a szükséges és elégséges feltételek-
nek meg kell lennie, így elég szigorú 
népegészségügyi és járványügyi szabá-
lyoknak kellett megfelelnünk. Ezeknek a 
feltételeknek a megléte vagy korlátozott-
sága adta az engedélyezhető létszámot. 
A művelődési házban 30, a nyugdíjas-
házban pedig 20 kisgyermek ellátására 
kaptunk engedélyt. Ez az 50-es létszám 
jóval kevesebb, mint a jelenleg óvodai 
ellátásban részesülő gyermekek száma. 
Kéréssel fordultunk a szülők felé: arra 
kértük őket, hogy aki teheti, a felújítás 
idejére otthonában gondozza gyermekét, 
és átmenetileg mondjon le az óvodai ne-
velés lehetőségéről. Tudom, ez komoly 
és nehéz kérés, mely mindenkitől áldo-
zatot kíván, de őszintén bíztam a szülők 
megértésében, a közös cél motiváló ere-
jében és a községünkre olyannyira jel-
lemző összefogásban. 

Be kell valljam, igazi érzelmi hul-
lámvasút volt ez számomra. Tagadhatat-
lan, hogy volt egy-két nagy csalódásom 
és méltatlan háborúm is, de a többség 
pozitív hozzáállása, segítőkészsége, sőt 
néhány szülő szívmelengető áldozat-
vállalása megerősített abban a hitem-
ben, hogy Nyárlőrinc mégiscsak a világ 
közepe, ahol jó élni, és amiért érdemes 
tenni. A létszámcsökkentéssel már sike-
rült közelebb kerülni az engedélyezett 
létszámhoz, de még mindig nem sike-
rült elérni azt. Ez a tény nehéz döntésre 
kényszerített.

Évek óta hagyomány, hogy bölcső-
de híján a gyermekeket nagyon korán 
felvettük az óvodába, hogy segítsük a 
szülők munkába állását, megélhetését. 
Vezetésem óta még nem írtam felvételi 
kérelemre elutasító határozatot. A tör-
vény úgy rendelkezik, hogy azoknak a 
gyerekeknek, akik folyó év augusztus 
31-ig betöltik 3. életévüket, kötelesek 
vagyunk helyet biztosítani az óvodában 
(ez alól felmentést kérhet és kaphat a 
szülő, amennyiben úgy kívánja). Meg-
engedő hatályú a törvény a 2,5 évesek 
esetében: az a kisgyermek, aki a szep-
temberi óvodakezdéstől számított 6 hó-
napon belül (vagyis február 28-ig) be-
tölti a 3. életévét, amennyiben az óvoda 
rendelkezik szabad férőhellyel, felvehe-
tő az óvodaérettség feltételeinek teljesü-

lése függvényében.
Sajnos, szabad kapacitásból van 

most nekünk a legkevesebb! Így ebben 
az esztendőben – bármennyire is sajná-
lom – nem tudjuk felvenni a kicsiket. 
Természetesen az építkezés befejeztével 
azonnal rendelkezésére állunk ezeknek a 
gyermekeknek is. 

A költözésre május 21-én, Pünkösd 
hétfőn kerül sor. Hónapok óta készülő-
dünk már, hogy a költözés minél gyor-
sabban és zökkenő mentesebben tör-
ténjen meg. Selejtezünk, dobozolunk, 
mérünk, tervezünk, megpróbálunk min-
den eshetőségre felkészülni. Minden 
igyekezetünk ellenére azonban mindig 
bukkannak fel újabb kérdések, problé-
mák. Az elfoglalt helyiségeket igyek-
szünk barátságossá, gyermek közelivé 
és elsősorban biztonságossá tenni, de ezt 
a feladatot nem tudjuk maradéktalanul 
teljesíteni. Arra kérem a szülőket, hogy 
az átmeneti időszakban türelemmel és 
segítő együttműködéssel forduljanak 
felénk, hogy a felmerülő nehézségeken 
úrrá lehessünk!

A legfontosabb kérdés természetesen 
az, hogy mikor lesz kész az új ovi?

Sajnos, erre a kérdésre nem tudok tel-
jes biztonsággal választ adni. A kivitele-
zővel kötött szerződésben az átadás ha-
táridejeként 2019. április 30. került. De 
ez nem azt jelenti, hogy valóban akkor 
szeretnénk elkészülni! A pályázati for-
rásokat felhasználó beruházások átadási 
idejének meghatározása nagy körülte-
kintést igényel: a be nem tartott határidő 
súlyos pénzeket emészt fel a kötbérezés 
miatt. Ezért a szerződésben olyan idő-
pontot kellett megjelölni, amelyet még 
csak véletlenül sem fogunk túllépni! 

Ennek ellenére nagyon szeretnénk 
legkésőbb januárban a szép, új épületet 
elfoglalni. Amennyiben mégsem sike-
rülne, az önkormányzat megtette a kez-
dőlépéseket, hogy januártól gondoskod-
ni tudjon a tovább már várakozni nem 
tudó gyermekek elhelyezéséről.

Remélem, sikerült válaszokkal szol-
gálnom minden kedves nyárlőrinci szá-
mára, de ha bármilyen kérdés megfo-
galmazódik Önökben, szívesen állok az 
érdeklődők rendelkezésére hétköznapo-
kon 10.00 és 16.00 óra között vagy tele-
fonon, ugyanezen időpontokban.

Almási Barbara
óvodavezető  

Ha felépül egyszer a házunk…
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(Folytatás az 1. oldalról)
A bajmoki vendégek ajándékot adtak 

át Zayzon Jenőné jegyzőnek, Pénzváltó 
István polgármesternek és Németh Mi-
hálynénak a nyugdíjas klub vezetőjének. 
A cigányzenekar azt kérte, hogy aki isme-
ri a dalokat, az nyugodtan kapcsolódjon 
be, és énekelje velük együtt. Nem kellett 
kétszer mondani, mert szinte minden nó-
tát ismertek a jelenlévők, így egy baráti 
éneklésre került sor.  Egy idő után ismét 
a Kerekes testvérpár vette át a zenélést, 
akiknek a nótáikra, táncra is perdültek a 
nyárlőrinciek és a bajmokiak. A vidám 
zenés est közel éjfélig tartott és minden-
kinek az volt a véleménye, hogy jó lenne 
még egyszer megismételni. Mivel ezt a 
programot az önkormányzat szervezte, 
biztosak lehetünk abban, hogy jövőre 
lesz folytatása.

Zenés est, magyar és cigány dalokkal

Példaértékű együttműködés men-
tén valósulnak meg a Területi- és 
Területfejlesztési Operatív Program 
(TOP) keretében azok a projektek, 
amelyek sok esetben, akár évtizedek 
óta várattak magukra. A Kecskeméti 
járás tekintetében is számos település 
kapott lehetőséget a fejlődésre, meg-
annyi projekt indult útjára a tavalyi és 
az idei évben egyaránt. Bács-Kiskun 
megye egészét átfogó beruházások 
indultak meg szerte a térségünkben, 
melyek során a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat a híd szerepét látja el 
a pályázatok koordinálásával, szak-
mai előkészítésével és megvalósítá-
sával, hogy az itt élők életminősége, 
gazdaságának fejlődése hosszútávon 
stabil háttere lehessen a térség népes-
ségmegtartó képességének.

A jelenleg folyamatban lévő, 2014-
2020- as pályázati ciklusban, a megye 
szinte egésze meg tud újulni. A Kecs-
keméti járás tekintetében több mint 5,3 
milliárd forintnyi támogatásra pályáz-
tak sikerrel ez idáig. Többek között 
napközi otthonos bölcsődét és óvodát 
újítanak fel 150 millió forintnyi támo-
gatásból Lajosmizsén. A demográfiai-
lag növekvő, vagy stagnáló népességű 
településeken lévő intézmények, vala-
mint a magas számú hátrányos hely-

zetű gyermekkel rendelkező intézmé-
nyek fejlesztéseinek támogatásával a 
régión belüli társadalmi kohézió, az 
egyenlő esélyek és a korszerű óvo-
da megteremtése a régió hosszú távú 
versenyképességéhez járul hozzá. A 
tervezett átalakításokkal az alapellátás 
mind az igénybevevők, mind a dolgo-
zók komfortérzetét, illetve munkafel-
tételeit javítják majd. Kerekegyházán 
iparterület fejlesztése valósul meg 
közel 430 millió forintból. A projekt 
keretében Kerekegyháza iparterületén 
a meglévő alapinfrastruktúrát alakít-
ják át a szükséges mértékben, mely 
biztosítja a későbbiekben betelepülő 
vállalkozások igényeinek kielégíté-
sét, meghagyva a lehetőséget hogy az 
iparterület hátsó szekciójában lévő na-

gyobb terület egyben is betelepíthető 
legyen.

Ezen kívül a Kecskeméti járásban 
számos olyan projekt valósul meg, 
amely többek között környezetvédel-
met, közlekedést, energetikát, egész-
ségügyi és szociális ellátást, város 
rehabilitációt, valamint közösségi és 
infrastrukturális fejlesztést céloz meg. 
A térség teljes területére kiterjedő fej-
lesztések, a gazdaság egészét támo-
gató intézkedések fontos szerepet ját-
szanak a lakosság életszínvonalának 
emelésében, a vállalkozói környezet 
fejlesztésében, a helyben való boldo-
gulás biztosításában. Ezen lehetősé-
gek, mind-mind azt a célt szolgálják, 
hogy megyénkben legyen jelene és 
jövője minden itt élőnek.

ToP fejlesztések a Kecskeméti járásban
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megemlékeztek a Föld napjáról az óvodások

Nyárlőrincen nyolcadik alkalom-
mal került megrendezésre, az óvoda 
dolgozói szervezésében 2018. április 
20-án a FÖLD NAPJA.

Az áprilisi témaheteket óvodánk a 
közösségi nevelés színterei és a kör-
nyezettudatos magatartás kialakításá-
nak programja köré szervezte.

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 
Intézményegységének 12 csoportja 
vett részt a nyárlőrinci rendezvényen, 
melyre Tiszaugról és Lakitelekről is 
érkeztek óvodások. A Föld napi ren-
dezvényt Zayzon Jenőné jegyzőas-
szony nyitotta meg. 

A résztvevők térképet kaptak és 
elindulhattak a kihelyezett „állomá-
sokra”, ahol a helyi óvodások szülei 

várták őket. Minden helyen játékos 
feladatokon keresztül ismerkedhettek 
meg a Földünkkel kapcsolatos tudni-
valókról.

Napórát barkácsoltak, melyet ma-
gukkal hazavihettek. A helyi könyvtár-
ban interaktív foglalkozás keretében 
ismerkedhettek meg az év madara, a 
vándorsólyom életéről. A madárról tu-
dásukat totó kérdéseivel eleveníthet-
ték fel.

A különböző állomásokon a gye-
rekek, földművelő gépeket, kombájnt 
és traktort néztek meg, Kulmanné Tor-
mási Ildikó felajánlásaként. Szelektív 
hulladékgyűjtés memóriajátékkal egé-
szült ki. Az óvodások terepasztalon 
kereshették meg a környezetbe nem 

oda illő tárgyakat. Bánföldi Ferenc 
fazekasmester tartott bemutatót a föld 
felhasználásáról, nála az agyagozást, 
majd a korongozást figyelték meg. A 
faluban tett séta során megismerked-
tek elődeink életével, tevékenységei-
vel a falumúzeum megtekintésekor, és 
a romkertben történt puzzle kirakása-
kor.

Célkitűzés volt, a gyermekek kör-
nyezettudatos magatartásának kiala-
kítása saját környezetében. A délelőtti 
programok befejeztével a hazai és a 
vendég ovisok kellemesen elfáradva, 
sok-sok élménnyel térhettek haza. 

Mohácsi Gézáné
óvónő
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Boltba  látogattak a Nyuszi csoportosok

Lehetőségünk március 26-án ellá-
togatnunk az egyik Nyuszi csoporto-
sunk anyukájának a munkahelyére. Az 
óvodából rövid séta után érkeztünk el a 
bolthoz, ahová Viktor (a meglátogatott 
édesanya kisfia) vezetett bennünket. 
Már az ajtóban várt minket az édes-
anya, aki nagyon kedves fogadtatásban 
részesített. A bolt tulajdonosa Viktor és 
Balázs nagymamája Németh Györgyné 
„Kati mama” is nagyon megörült érke-
zésünknek. 

A gyerekeknek lehetőségük nyílt, 

hogy önállóan szétnézzenek a boltban. 
Miután ezt megtették ügyesen elmond-
ták, hogy mit is tudnának vásárolni. 
Ezek után belehelyezkedhettek az eladó 
szerepébe és bemehettek a pult mögé 
megnézni, hogyan működik a szeletelő-
gép. Később nagy örömmel húzták meg 
a kenyérszeletelőgép karját és kíván-
csian figyelték, hogy vágja szeletekre 
a rengeteg kés az egész kenyeret. Kati 
mama segítségével megnézhették a fa-
gyasztóláda tartalmát, ahol megbeszél-
ték a hűtés és fagyasztás fontosságát. 
Kati mama és Gabi néni elmesélték a 
gyerekeknek, hogy minden reggel a ka-
kas kukorékolására kelnek és még sötét-
ben útnak indulnak, hogy felkészüljenek 
a vásárlók fogadására. 

Végezetül látogatásunk végén csi-
nálthattunk egy próbavásárlást, hogy a 
gyerekek megismerkedjenek a vásárlás 
folyamatával és lépésről lépésre tuda-
tosodjon bennük ez a mindennapi tevé-
kenység.

Forgó Adrienn

Oviszínpad
lakiteleken

Minden évben az Oviszínpad ke-
retein belül megrendezésre kerül az 
a tehetségnap a lakiteleki óvodában, 
ahol színpadra állnak az ottani te-
hetségműhelyek kis ígéretei. Az idei 
nevelési évben ez 2018. április 13-án, 
pénteken 10 órakor került megren-
dezésre. A színpadra léptek a lakite-
leki Perdülj! Fordulj! gyeremektánc 
tehetségműhely, a Zöld Manók ter-
mészetismereti tehetségműhely, a 
Csilingelő csengettyűk ének-zenei te-
hetségműhely és a Törperős mozgá-
sos tehetségműhely tagjai, valamint 
vendégszereplőként felléptek a társu-
lás óvodáinak gyermekei is. A nyár-
lőrinci óvodát Szabó Balázs középső 
csoportos gyermek képviselte. Balázs 
Fazekas Anna: Öreg néne őzikéje 
című verses meséjével kápráztatta el 
a nézőket. Nagyon lelkesen készült 
édesanyjával erre az eseményre. Ki-
tartóan végignézte társai produkció-
ját, majd bátran és felkészülten állt ki 
a színpadra. Előadását hatalmas taps-
vihar kísérte.   

Forgó Adrienn

Mesélő dallamok Dóbiás Péterrel

Mesélő dallamok címmel Dóbiás Pé-
ter 28 éve járja az óvodákat, iskolákat, 
hogy megszerettesse a gyerekekkel a 
zenét. Egy-egy összejövetel alkalmával 
különböző eseményeket dolgoznak fel, 
zenésztársaival.

A nyárlőrinci óvodásokhoz rendsze-
resen eljönnek, különböző zenéket, dal-

lamokat játszani. Ezúttal a művelődési 
házban mutatták be produkciójukat, és 
a szabadságharc volt a téma. Az előadá-
sukban minden alkalommal, így most 
is bevonták a gyerekeket is, akik nagy 
örömmel vettek részt benne. Ez azt is je-
lenti, hogy az óvodások játékosan tanul-
nak, ismerik meg a múltat és a zenét.
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Országos vetélkedőn vettek részt a diákok

Iskolánk tanulói sikeresen szerepel-
tek a Kárpát-medence kincsei vetélkedő 
első két fordulójában, így az induló 600 
csapat között a 2. helyezést megszerezve 
bejutottak az országos elődöntőbe.

Az elődöntőt 2018. április 24-25-én, 

lapzártánk után rendezték a Lakiteleki 
Népfőiskolán. Itt a legjobb 24 csapat mér-
hette össze tudását. Ehhez a fordulóhoz 
két előzetes feladatot kellett elkészíteni a 
csapatoknak. Az egyik, egy képzeletbeli, 
a Kárpát-medence értékeit bemutató fo-

lyóirat következő száma településünket 
mutatja be. Ennek a számnak a címlapját 
kellett elkészíteni. A másik feladathoz ki 
kellett választanunk egyet a magyar hun-
garikumok közül, és azt kellett kreatív 
módon bemutatnunk maximum öt perc-
ben. A bemutatásban benne kellett lenni 
annak is, hogy miért is fontos számunkra 
ez a hungarikum.

A folyóirat címlapjához só-liszt gyur-
mából elkészítettük a falu nevezetessé-
geit. A hungarikumok közül a magyar 
huszárságot választottuk, versben írtunk 
hozzá egy jelenetet. Alaphelyzetnek azt 
a történetet választottuk, amikor Petőfi 
Sándor Kukoricza Jancsija beáll a hu-
szárok közé. A bemutatást versben írtuk 
meg, hozzá készítettünk mézeskalács 
huszárokat, valamint tánccal és énekkel 
színesítettük a jelenetet. 

Izgatottan várjuk, hogyan sikerül kép-
viselni Nyárlőrincet ezen a versenyen!

A csapat tagjai: Rimóczi Hédi, Golo-
vics Gergő, Palatinus Zalán 7. osztályos 
tanulók. Felkészítő tanár: Szenekné Édes 
Kornélia.

a magyar huszár
Mesénk hőse juhászbojtár,
Kukoricza Jancsi, ki más?
Elbujdosott falujából,
Gonosz, mérges gazdájától.

Legyőzte a zsiványokat,
Így megmentve családokat.

Megy-mendegél egymagában,
Lódobogást hall határban.

Egész sereg fényes huszár
Aki Jancsival szemben áll.

Félvállukra vetve menték,
Bal oldaluk, hogy így védjék.

Sok-sok sujtás dolmányukon,
Sarkantyú meg csizmájukon.

A fejüket csákó védi,
Őket pedig szép ló viszi.

Apró lovak jó erősek,
A csatában is jól jönnek.

Derekukon éles szablya,
Ellenséget jól megcsapja.

Huszársereg kapitánya
Jancsinknak most ezt kiáltja:

   -Állj be, közénk katonának,
    Jobb dolgod lesz, mint apádnak.

   -Beállnék én, ha azt tudnám,
    Mi fán terem a jó huszár.

   -Ellenséget jól lecsapja
    Katonáink harcmodora.
    Lovon ülünk, úgy harcolunk,
    Kitartunk mi, amíg tudunk.

   -Corvin Mátyás kora óta
    Mirólunk szól minden nóta.
    Harcolunk a török ellen,
    Könnyű fegyver a kezünkben.

   -Nálatok csak kard meg puska,
    Hogy vagytok ily jók a harcban?

   -Az ellenség idevonul,
    Rajtuk ütünk váratlanul.
    Mitőlünk ők megijednek,
    Félelemmel menekülnek.

   -Beállok hát én közétek,

    Tetszik a ti életetek.
    Harcba megyek most veletek,
    Mentsük meg az embereket!

A mi Jancsink huszárnak állt,
Sok barátot köztük talált.

Világ legszebb katonái
Magyar sereg huszárai!

Ősi magyar lovasszellem:
Aki gonosz, nem áll ellen.

Mai magyar fiatalok!
Huszárokra gondoljatok!

Hősies volt testük, lelkük,
Volt hozzá még sok-sok eszük.

Nemzeti önismeretünk,
Fontos, mikor ünnepelünk.
A huszárság része ennek,
Értékeket bennük leltek:
Ébresztettek reményeket,
A legszentebb erényeket.

Nemzetünk fennmaradását
Kiharcolta a huszárság!
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Alsós helyesírási verseny 
Jakabszálláson

Iskolánk legjobb alsós helyesírói vettek részt Jakabszálláson, 
a helyesíró versenyen, ahol tizenhét település közel 130 verseny-
zője mérte össze tudását. 

Három feladat várt a versenyzőkre. Először tollbamondás 
után kellett leírni egy szöveget. Ezt követte egy hibás szöveg ja-
vítása és leírása helyesen. Utolsóként pedig egy totó megoldása 
várt a versenyzőkre. Minden évben nehéz feladatok szerepeltek a 
feladatlapokon. Ebben az évben is így volt. 

Eredmények: 2. osztály: IX. helyezett Tóth Martin (felkészí-
tő tanár: Bodor Gabriella.  3. osztály: XI. helyezett Kósa Anna 
Zorka (felkészítő tanár: Nyúl Zsuzsanna). 4. osztály: I. helyezett 
Szappanos Hanna (felkészítő tanár: Tóthné Nagy Ilona), X. he-
lyezett Almási Lenke. Csapatban a 4. osztály a III. helyen vég-
zett. Gratulálunk!

A nyárlőrinci TOTÓ megfejtői között kisorsoltunk 3 
tábla csokoládét, amit az önkormányzat ajánlott fel.

A nyertesek: 

Csáki Zalán 5. a

Pádár Zétény 5. a

Dinnyés Csenge 6.

Megoldókulcs

ToTó

A TOTÓ megfejtői
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Szülők báloztak a tornacsarnokban
Szülőknek rendezett bált a Buzás 

János Általános Iskola szülői szerve-
zete. Az eseményre az intézmény tor-
nacsarnokában került sor.

Azt mindenki tudta, hogy a szülők 
meglepetéssel készülnek, de hogy mi 
lesz az, azzal csak kevesen voltak tisz-
tában. Éppen ezért kíváncsian várta 
mindenki, hogy mivel rukkolnak elő. 
A bejáratnál már tombolajegyeket le-
hetett vásárolni, amivel az est bevé-
telét lehetett növelni. A bált Tóthné 
Nagy Ilona intézményvezető nyitotta 
meg, aki elmondta, hogy az elmúlt 
években több alkalommal is sikeresen 
zárultak a jótékonysági estek, aminek 
a bevételeiből a gyerekek részesültek, 
hanem is a szó szoros értelmében. 
Ezúttal kinti ivókút megteremtését ja-
vasolta, de erről majd később a szülő 
fognak dönteni. 

A meglepetés produkció hatalmas 
sikert aratott. Először a hölgyek érkez-
tek férfiruhában és adták elő táncukat, 

majd pedig a férfiak következtek női 
ruhában, és szintén zene hangjaira rin-
gatták magukat. Mondani sem kell, 
hogy hatalmas tapsot kaptak a jelen-
lévőktől, nem csak bátorságukért, 
de teljesítményükért is. A pörkölt és 
sültes tál vacsora után a tánc játszot-

ta a főszerepet. A talpalávalót az Edu-
show zenekar húzta. Az esten értékes 
tombolatárgyak találtak gazdára.

Köszönet mindenkinek, aki vala-
milyen formában támogatta a rendez-
vényt!

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit 

Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 
70 cm hosszú kötegekben összekötve, a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező mó-
don, alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben.

Gyűjtési időszak: egész évben NÉGYHETENTE PÉNTEKEN, az alábbi táblázatban megjelölt napokon.

Zsákok begyűjtésének módja: A zöldhulladék gyűjtésére szolgáló emblémás zsákokat (zöld hulladék) a gyűjtési napokon reg-
gel 6:00 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlan elé, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után a kihelyezett zsákokat nem áll 
módunkban elszállítani! Amennyiben a zsákba háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, vagy nem megfelelő típusú, illetve szennyezett 
hulladék kerül, Társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását. 

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot biztosítanak. Szükség esetén további zsákokat az 
Ügyfélszolgálaton, illetve a Polgármesteri Hivatalban lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlan-
használó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák és a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális több-
lethulladékos zsák árával megegyező: 375 Ft/db) utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. 
által kerül kiszámlázásra.

Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt zsák 
helyezhető ki. 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása
/kizárólag zsák értékesítés/

cím: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.

ügyfélfogadás: Hétfőn: 8.00-12.00 és 13.00-16.00; Szerdán: 8.00-12.00 és 13.00-16.00;
Csütörtökön: 8.00-12.00; Pénteken: 8.00-12.00 



                            9. oldalNyárlõriNci hírmoNdó

Tavasszal még nem sikerült győzni
A tavaszi labdarúgó szezon nem úgy 

kezdődött, ahogyan azt megszoktuk az 
előző években. Az, amit nem lehet meg-
változtatni közbeszólt. Ez pedig nem 
volt más, mint az időjárás. 

A kiírás értelmében február 24-
én kezdődött volna a tavaszi szezon, 
hogy aztán másnap vasárnap folytatód-
jon. Igen ám, de a kellemetlen időjárás 
közbeszólt, és mindössze csak három 
mérkőzést lehetett megtartani. Ebből a 
Tiszakécske-Lakitelek és a Kiskunfél-
egyházi HTK II-SC Hírös ÉP találko-
zókat műfüves pályán játszották, míg 
a Tiszaalpár vállalta azt, hogy hazai 
pályán fogadja a Városföldet. Ennek a 
csapaton kívül a szurkolók is örültek, 
mert sikerült legyőzni 3–2-re a több-
szörös bajnokot. Korábban úgy volt, 
hogy a nyárlőrinciek is megmérkőznek 
a Kecskeméti LC KTE SI csapatával, de 
végül is a mérkőzés, talán sokan igazat 
adnak ebben, elmaradt. A hideg időben 
ugyanis nagyobb a sérülés veszély, így 
jól döntöttek azok, akik azt kérték, hogy 
halasszák el a mérkőzést és későbbi idő-
pontban rendezzék meg. A két fél abban 
egyezett meg, hogy az elmaradt mér-
kőzést nem máskor, mint május elsején 
fogják lejátszani. Akkor remélhetőleg 
nem lesz már olyan időjárás, ami gátat 
vetne annak, hogy a két csapat eldöntse, 
ki a jobb, legalább is azon a napon. An-
nyit még érdemes megjegyezni, hogy a 
többi csapat is ezen a napon fogja leját-
szani a 16. fordulóból elmaradt mérkő-
zését.

A következő fordulót, a 17-et már 
nagyon várták szinte mindenütt a ki-
éhezett labdarúgó szurkolók. De aztán 
csalódniuk kellett. Az időjárás megint 
közbeszólt és nem csak az Északi cso-
portban, de a Déliben is elmaradtak 
a mérkőzések. Ilyen tavaszi kezdésre 
senki sem számított. Ezeket az elmaradt 
mérkőzéseket június 9-án fogják leját-
szani.  Aztán jött a 18. forduló. Itt már 
mindenki reménykedett abban, hogy 
sikerül mérkőzést látni. És valóban si-
került a teljes fordulót lebonyolítani, 
minden csapat pályára tudott lépni. A 
nyárlőrinciek a Hetényegyházát fogad-
ták, és nem lehet azt mondani, hogy 
nem alakult ki jó mérkőzés, annak el-
lenére, hogy ez volt mind két csapat 
számára a 2018-as év első bajnoki ta-

lálkozója. Azt sem lehet mondani, hogy 
nem örvendeztették meg a játékosok 
gólokkal a nézőket, mert hat gól is szü-
letett, igaz, igazságos elosztásban. Az a 
csapatunk számára elismerés volt, hogy 
kétszer két gólos hetényegyházi vezetés 
után is fel tudtak állni, és kiharcolták a 
döntetlent. Viszonylag hamar, már a 8. 
percben megszerezték a vezetést a ven-
dégek. Ezt csak tetőzték azzal, hogy a 
félidő befejezése előtt újabb találatot ér-
tek el. Ez lelkileg jól jött nekik, éppen 
ezért félő volt, hogy esetleg ugyan úgy 
folytatódik majd a második félidő is, 
de nem így történt. Mindjárt a második 
félidő elején a 47. percben Bera András 
szépíteni tudott és ez reményt adott arra, 
hogy egyenlítsen a csapat. Erre azonban 
még várni kellett, mert ismét a hetény-
egyháziak találtak be a kapuba és ismét 
kétgólos előnyre tettek szert. Ekkor még 
fél óra volt hátra, és félő volt, hogy nem 
sikerül gólt, gólokat lőni. A találkozó 
befejezése előtt negyed órával azonban 
ismét a vendégek kapujában kötött ki a 
labda, Bera András jóvoltából. Ez ismét 
felcsillantotta a reményt arra, hogy ha 
nem is pontokat, de pontot lehet szerez-
ni. Főleg azért, mert a játékosok akarták 
is ezt. Már csak négy perc volt hátra a 
rendes játékidőből, amikor is egyen-
lített a nyárlőrinci csapat. És ki volt a 
gólszerző? Természetesen Bera András. 
Mesterhármas! Így sikerült egy pontot 
itthon tartani. Nyárlőrinc-Hetényegyhá-
za 3-3 (0-2). Ifjúsági eredmény: 6-0.

A 19. fordulóban nagyon úgy tűnt, 

hogy ismét elmaradnak a vasárnapi mér-
kőzések. Szombaton éjszaka ugyanis hó 
esett és fagyott is. Félő volt, hogy nem 
olvad el addigra, mire a mérkőzések kez-
dődnek. Szerencsére nem így történt. A 
csapat Kiskunmajsára utazott és ott pró-
bált eredményesen szerepelni. Szükség 
lett volna pontra, pontokra, de ezúttal 
ez nem sikerült. Az első kiskunmajsai 
gól az első félidő elején esett, ami meg-
nyugtatta a hazaiakat. Nem lehet ugyan-
is azt mondani, hogy olyan jól szerepel-
nének a majsaiak ebben a bajnokságban. 
Éppen ezért nekik is legalább olyan 
fontos volt pontot, pontokat szerezni. 
A második félidőben nem változott az 
eredmény, egészen a rendes játékidő 
utolsó percéig. Akkor ismét sikerült a 
hazaiaknak gólt szerezni, így végleg el-
döntötték ennek a találkozónak a sorsát. 
Pedig ha nyárlőrinci győzelem született 
volna, akkor nem cseréltek volna helyet 
a tabellán.  Kiskunmajsa-Nyárlőrinc 2-0 
(1-0). Ifjúsági eredmény: 2-3.

A 20. fordulóban hazai pályán fo-
gadta a csapat az SC Hírös ÉP gárdáját. 
Sajnos nem várt eredmény született. A 
két azonos tudású csapat közül ezúttal 
a vendégek játszottak jobban és már 
mindjárt a mérkőzés elején, a 10. perc-
ben vezetést szereztek. A félidő felénél 
már két gól volt az előnye a kecskeméti 
csapatnak. Előnyüket a félidő lefújása 
előtt tíz perccel még fokozni is tudták. 
A második félidő már nem volt ennyire 
egyértelmű, de azért még egy találattal 
tudta növelni előnyét az SC Hírös ÉP.
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A mérkőzés érdekessége, hogy Lantos 
Henrik is mesterhármast ért el, mint aho-
gyan Bera András az előző fordulóban. 
Nyárlőrinc–SC Hírös ÉP 0–4 (0–3). If-
júsági eredmény: 2–3

Harc és küzdelem jellemezte a Laki-
telek elleni rangadót. A nagy szél miatt 
azonban folyamatos, jó játék nem tudott 
kialakulni a küzdőtéren. A két szomszéd 
település, Lakitelek és Nyárlőrinc között 
mindig nagy harc folyik a pontokért a 
bajnokságban. A két csapat játékosai jól 
ismerik egymást, így mindig a pillanat-
nyi forma dönt arról, hogy melyik csa-
pat, nyer, vagy veszít. Ezúttal az időjárás 
is közrejátszott abban, hogy nem olyan 
játék folyt a pályán, ahogy a játékosok 
és a szurkolók elképzelték. A nagy szél 
több alkalommal is megtréfálta a pályán 
lévőket. Az első félidőben a lakitelekie-
ket támogatta, ennek hatására több hely-
zetet is kidolgoztak a hazaiak. A két ka-
pufa mellett Győri Sándornak sikerült a 
vezetést is megszerezni, egy kapu előtti 
kavarodás után. A második játékrészben 
a nyárlőrinciek „élvezhették” a szél nyúj-
totta előnyt. Az 53. percben lakiteleki ti-
zenhatoson belüli szabálytalanság miatt 
büntetőt ítélt a játékvezető, amit Torbán 
Csaba értékesített. A hátra lévő több mint 
fél órában változatos játék folyt a pályán. 

Magyar Imrének több alkalommal is bra-
vúrral kellett hárítania, míg Balla Tamás-
nak a hazaiak kapusának mindössze egy 
alkalommal kellett védenie. Sajnálatos 
módon a játékvezető nem állt a helyzet 
magaslatán. Talán a rangadó megérde-
melt volna egy jobb, képzettebb sípmes-
tert, és akkor nem váltott volna ki annyi 
indulatot a szurkolókból, ami a mérkőzés 
közben és utána is felé irányult. Lakite-
lek–Nyárlőrinc 1–1 (1–0). Ifjúsági ered-
mény: 0–1

A rangadó után következett egy má-
sik találkozó, egy szintén veszélyes el-
lenféllel, a Pálmonostorával szemben. 
A találkozó előtt minden bizonnyal min-
denki kiegyezett volna az egy ponttal, 
mert a jelen helyzetben a vendégcsapat 
jobb helyen áll a tabellán. A találkozó 
során mind a két félnek akadtak hely-
zeteik, de azok kimaradtak, így gól nél-
küli döntetlennel végződött a mérkőzés. 
Nyárlőrinc–Pálmonostora 0–0. Ifjúsági 
eredmény: 10–0.

A 23. fordulóban ismét egy örökrang-
adó várt a csapatra. Ahhoz a Tiszakécs-
kéhez utaztak, akik a tavaszi fordulóban 
remek sorozatot produkáltak eddig. Ép-
pen ezért pontra, pontokra nem nagyon 
lehetett számítani, de egy rangadón bár-
mi előfordulhat. Sajnos ezúttal minden 

úgy történt, ahogyan a hazaiak akarták. 
Már a 4. percben megszerezték a veze-
tést és ez döntő momentumnak számított. 
Bár a szünetig még tudta tartani magát 
a csapat, mert csak egy gólt kapott, de 
a második játékrészben kiütközött a két 
csapat közötti különbség, és még négy 
góllal terhelték meg a tiszakécskeiek 
nyárlőrinci hálót. Tiszakécske–Nyárlő-
rinc 6–0 (2–0). 

Nem ígérkezett sétagaloppnak a 24. 
forduló sem, amikor is a Kiskunfélegyhá-
zi HTK II. csapata érkezett Nyárlőrincre. 
A szurkolók reménykedtek abban, hogy 
sikerül pontot szerezni, de ezt a játéko-
sok nem tudták megvalósítani. Az első 
félidő végén ugyan egy góllal vezetett az 
ellenfél, de a második játékrész elején ezt 
sikerült egalizálni. Aztán következett egy 
olyan hét perces sorozat, ami eldöntötte a 
mérkőzés sorsát. Ez alatt a rövid idő alatt 
ugyanis három alkalommal találtak be a 
kiskunfélegyháziak a nyárlőrinci kapu-
ba. Mivel már rövid idő volt hátra, így 
ezen a mérkőzésen sem sikerült pontot, 
pontokat szerezni. A találkozóról viszont 
elmondható, hogy sportszerű volt, mert 
még sárga lapot sem osztott ki a játékve-
zető. Nyárlőrinc–Kiskunfélegyházi HTK 
II 1–4 (0–1). Ifjúsági eredmény: 3–1.

Nyárlőrinci önkéntes tűzoltók is segítettek az oltásban
Április 12-én csütörtök délután fél 

kettőkor kapták a riasztást a tűzoltók, 
hogy egy kilenchektáros fenyőerdő ki-
gyulladt Bugac területén. A helyszínre 
nagy erőkkel érkeztek több településről 
is a lánglovagok.

Információnk szerint ilyen nagy lét-
számú tűzoltóegység az utóbbi időben 
nem vett részt tűzoltásban. Több mint 
húsz egység próbálta megakadályozni 
a tűz továbbterjedését, és vette körül az 
égő erdőt. Érkeztek tűzoltók: Budapest-
ről, Szegedről, Kecskemétről, Szentes-
ről, Csongrádról, Kiskunfélegyházáról, 
Kiskunhalasról, Kiskunmajsáról, Kalo-
csáról, Dabasról, Ruzsáról, Monorról, 
Kistelekről, Tiszakécskéről, Lakite-
lekről, Nyárlőrincről és természetesen 
Bugacról. A legmagasabb fokozat miatt 
volt szükség ilyen nagy létszámú egysé-
gek mozgósításra. Így, hogy ilyen nagy 
erőkkel vették körül az erdőt, „csak” 
négy hektár vált a tűz martalékává.

A lakiteleki és a nyárlőrinci önkén-
tes tűzoltók együtt vonultak a helyszín-
re a nyárlőrinciek szerkocsijával. A la-
kitelekieket Balla Gábor, Müller Ferenc 
és Gödény Sándor, a nyárlőrincieket 

pedig Kerekes Tamás, Balla Gergő és 
Csernák Roland képviselte. 

A tüzet este nyolc órára sikerült elol-
tani. A tűz lakóépületet nem veszélyez-
tetett, személyi sérülés nem történt.
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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 hétfőtől 
péntekig munkaidőben. A hirdetések szövegét hirdetőinktől készen kapjuk. 
Az abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi,  jogi felelõsséget 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: 06-30/612-2993
Fogorvos: dr. Németh László 321-009
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

Könyvelést és
könyvvizsgálatot vállalok:

Egyéni vállalkozók, őstermelők, magánszemé-
lyek, Kft-k, Bt-k, alapítványok részére, teljes 
körű APEH - és TB-ügyintézéssel, képviselet-
tel. Havonta tájékoztatást kap vállalkozása ered-
ményéről, áfájáról, a könyvelést így pontosan 
tudja követni. Igény szerint a könyvelési anya-
gért elmegyek.

AZ IRODA NYITVA TARTÁSA
hétfőtől szombatig 8 - 18 óráig.

Telefonos egyeztetés alapján csak egy főt fogadok 
a teljes diszkréció érdekében. Kérem, válasszon 
engem, ha családias környezetet és nem "tömeg-
könyvelőirodát" keres.

Vargáné Farkasházi Orsolya
•  76/343-219, 06/30/266-8536


