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2018. szeptember 1-én immár 
harmadik alkalommal került meg-
rendezésre településünkön a szüreti 
felvonulás és a hozzá kapcsolódó 
szüreti bál. 

Több százan vettek részt a fel-
vonuláson: 12 lovas, 36 fogat, va-
lamint a nagy érdeklődésre való te-
kintettel még két szépen feldíszített 
traktor is csatlakozott a menethez. 
A hagyományokhoz híven a polgár-
mesteri hivatal kétfogásos ebéddel, 

húslevessel és sült hússal, valamint 
jófajta pálinkával várta a környe-
ző településekről érkező lovasokat, 
fogathajtókat továbbá a meghívott 
vendégeket a labdarúgó pálya mel-
letti piactéren. Az ebéhez a húst 
Gyenes Sándor és Molnár Melinda 
vállalkozók ajánlották fel, valamint 
segítettek az ebéd előkészítésében is. 
A 300 főre készült finom ebédet Kiss 
Jánosné és főzőcsapata készítette el. 
Nagy örömmel töltött el mindenkit, 

hogy újra köreinkben köszönthettük 
a vajdasági Bajmokról érkező Dózsa 
Kultur Egyesületet, Jedinstvo Kultur 
Egyesületet és a Búzavirág vegyes-
kart. A bajmoki népdalénekesek és 
néptáncosok, valamint a Lakiteleki 
Népdalkör és a Nyárlőrinci Népdal-
körösök aktívan bekapcsolódtak a 
közösség szórakoztatásába a bírópár, 
kisbíró és csőszpárok közreműködé-
sével. (Folytatás a következő oldala-
kon.)

Jól sikerült szüreti felvonulás és bál
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A köszöntéseket és a beszélgetés-
sel eltöltött, kiadós ebédet követően 
a fogatok, kocsik és lovasok felso-
rakoztak az Ifjúság utcán Kiss Béla 
szervezőmunkájának köszönhetően, 
így mindenki helyet tudott foglalni 
a menetben. Kovács Sándor, kisbíró 
kiáltotta ki a fogatok sorrendjét és 
hozzájuk tartozó vendégek helyét. 
Miután mindenki felült a fogatok-
ra, 14 órakor elindult a felvonulás 
és bejárta a település valamennyi 
utcáját a polgárőrök vezetése, biz-
tosítása mellett. Zeneszótól és lovak 
patájának dobogásától volt hangos a 
település egész délután, több százan 
nézték végig a felvonulást.

A település különböző részein öt 
megállóhely fogadta a menetet. Az 
első megállóhely a Rákóczi utcán 
volt, ahol a Zubor család segítőivel 
együtt látta vendégül a felvonulókat. 
A második megállónál, az Úttörő 
utcán Tormási Zoltán családja és se-
gítői várták finomságokkal a fogato-

kat. A harmadik megállónál, a Béke 
utcában a Baksa család és az utcabe-
liek várták étellel, itallal a felvonu-
lókat, majd a negyedik megállónál, a 
Nyár utcánál Kiss Tiborné és csapata 

látta el finomságokkal a menet részt-
vevőit. Az utolsó megálló az Árpád 
utcánál volt, ahol Varga Imre család-
ja és segítői kínálták a felvonulókat. 
Mind az öt megállóhelyen bőséges 

kínálat volt ételből és italokból, a 
legkülönfélébb finomságokkal, süte-
ményekkel, szendvicsekkel, de még 
töltött káposztával is fogadták a me-
net részt vevőit. Emellett elmarad-
hatatlanok voltak a szürethez kap-
csolódó italok, mint például a kiváló 
pálinkák és borok. Sőt a házigazdák 
még ízletes söröket is felszolgáltak! 
A megállóhely gazdái vendéglátás-
ból csillagos ötösre vizsgáztak!

A megállóhelyeken a kisbíró 
frappáns, szarkasztikus szövegeivel 
mulattatta a jelenlévőket, valamint 
a legkülönfélébb hagyományőrző 
műsorokkal szórakoztatták a közön-
séget a bajmoki, a nyárlőrinci és a 
lakiteleki népdalkörök tagjai, tánco-
sai.  Az úton és a megállóhelyeken 

pedig a Kerekes zenekar húzta talpa-
lávalót.

A felvonulás a piactéren zárult, 
de a napnak ezzel még nem volt 
vége, hiszen 20 órakor vette kezde-
tét a szüreti bál. A sportcsarnokban 
gyönyörűen feldíszített és megterí-
tett terem várta a mulatni vágyókat. 
A település összetartó erejét jól mu-
tatja, hogy a vacsorához szükséges 
120 kg húst Forgó István és családja, 
valamint a birkákat Varga Imre, Túri 
István és Varga József ajánlották fel, 
amiből a csülökpörkölt és a birka-
pörkölt készült. A 10 bogrács pör-
költet Baksa László és csapata készí-
tette el a szokásoknak megfelelően, 
panaszra pedig most sem lehetett ok, 
kiválóan sikerült újból a vacsorát el-
készíteni. 
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Az esti rendezvényt Rimócziné 
Forgó Ildikó nyitotta meg. Ezt köve-
tően Zayzon Jenőné jegyző, a szüreti 
felvonulás és a szüreti bál főszer-
vezője köszöntötte a vendégeket és 
egyben azokat, akik bármilyen mó-
don támogatták, akár anyagilag, akár 
fizikai, vagy segítő munkájukkal a 
rendezvények létrejöttét. A hölgyek-
nek virágot, az uraknak pedig bort 
adott át Pénzváltó István polgármes-
ter, majd megköszönte Zayzon Jenő-
né áldozatos munkáját, amellyel im-
már harmadik éve megszervezte ezt 
a napot. A köszöntéshez csatlakozott 
a zenekar is. Az est folyamán a jegy-
zőasszony kiemelte, hogy a szüreti 
felvonulás és szüreti rendezvény a 
jelenlévők támogatása és a munka-
társak segítsége nélkül nem jöhetett 
volna létre!

Az est folytatásában a bajmoki 
Dózsa Kultur Egyesület népdalköre, 

a szentkirályi tánccsoport alapozta 
meg az est jókedvét, Zoboki Károly 
és zenekara pedig biztosította a to-
vábbi jó hangulatot. A tombolasor-
soláson nagy mennyiségű tombola 

tárgy került – felajánlásból – kisor-
solásra. A főnyeremény: 150.000 
Ft-os festés felajánlása, Nagy János 
a Baupiktor Kft. ügyvezetője által, 
II. nyeremény egy televízió - mely 
pénz felajánlásokból lett vásárolva 
- , a III. nyeremény a Delta Kft. ügy-
vezetőjének - Bakos Gábor - felaján-
lása által 80.000 Ft-os műanyagajtó 
utalvány, IV. Varga Imre és családja 
40.000 Ft-os Media Markt utalványa 
és Vargáné Farkasházi Orsolya és 
családja 40.000 Ft-os Malom utalvá-
nya, V. nyeremény Kiss György és 
családja által felajánlott láncfűrész 
volt.

A tombolát követően a mulat-
ság, a tánc hajnalig tartott.  Bátran 
elmondhatjuk, hogy jól sikerült a 

rendezvény, egy újabb rendkívül 
emlékezetes, vidám és önfeledt na-
pot zárhattunk, az előző évekhez ha-
sonlóan.

Köszönjük mindenkinek a mun-
káját, aki bármilyen módon köz-
reműködött a szüreti felvonulás és 
a szüreti bál lebonyolításban, akár 
anyagi, akár fizikai támogatással, 
annak érdekében, hogy a nap és az 
este jó hangulatban zökkenőmente-
sen teljen. Ne felejtsük el a „Szent 
Asszonyok” által készített sütemé-
nyeket, valamint a „Szent Férfiak” 
által biztosított finom bort és pálin-
kát!
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Köszönet a támogatóknak
Köszönöm mindenkinek a mun-

káját, aki közreműködött a szüreti 
rendezvényünkön bármilyen formá-
ban annak érdekében, hogy a nap és 
az este jó hangulatban teljen el. 

Támogatóink: Gyenes Sándor és 
Molnár Melinda, Baksa László és 
családja, Forgó István és családja, 
Kiss Jánosné és családja, Sári Zoltán 
Szikrai Borászati Kft. ügyvezetője, 
Nagy János Baupiktor Kft. ügyve-
zetője, Bakos József  Delta Faipari 
Kft. ügyvezetője, Zoboki Károly és 
családja, Varga Imre és családja, Dr. 
Tavaszi Roland Olympos Kft. cégve-
zetője, Szarka Balázs Univer Szövet-
kezet Zrt. vezérigazgatója, Sándor 
Attila Univer Coop vezérigazgatója, 
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara, Bálint-Franze Beáta 
és családja, Nagy Elek és családja, 
Tormási Zoltán és családja, ifj. Bá-
lint Lajos, Túri István és családja,  
Polyák Antal és családja, Nagy Lász-
lóné és családja, Rimóczi Tamás és 
családja, ifj. Golovics Gyula és csa-
ládja, Vargáné Farkasházi Orsolya és 
családja, Molnár Máté és családja, 
Varga József és családja, Vribinszki 
Józsefné, Gulyás Imre lakiteleki vál-
lalkozó és családja, Kiss György vál-
lalkozó és családja, Mezősi Andrea 
és családja, Sutus Pálné és családja, 
Palatinus Istvánné és családja, Kiss 
Béla és családja, Kecskeméti Hírős 
Kft. vezetője Nyúl István,  Feró Já-
nosné, Bánföldi Ferenc és családja, 
Szomjú Ferenc és családja, Pácsa Jó-
zsef és családja, Czégány Károly és 
családja, Gyöngyösi Csaba és család-
ja, Dr. Csernus Tibor és családja,  Er-
kiné Kalmár Anita és családja, Édes 
Álom Pékség, Szabó János és család-
ja, Németh János és családja, Kósa 
Károlyné, Pácsa László és családja, 
Icu Virág és Ajándék Üzlet, Jutka 
ABC Lakitelek, Tiszatáj Vendéglő, 
Faluker Bt., Ducirucy-Divat, Nyár-
lőrinci Mezőgazdasági Szövetkezet, 
100 Ft-os Bolt, Kehely Gyógyszer-
tár, Kulcsár Imre és családja, Rózsa 
Presszó, Szénási László és családja, 
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Baranyi Pékség, Marika Virágbolt, 
Éléskamra Zöldégbolt, Halasiné 
Nyúl Annamária, Pénzváltó István 
és családja, Almási Barbara és csa-
ládja, Balogh Illés, Váczi Terézia 
és családja, Zöldi Kovács József és 
családja, Dakó Lászlóné, ifj. Zöldi 
Kovács József és családja, Hári Fe-
renc István és családja, Halasi Tibor-
né, Rácz Mihály és családja, Bognár 
Miklós és családja, Kovácsné Kő-
vágó Ágnes, Szőlgyén Péter, Zubor 
Andrásné és családja, Dr. Kuczka 
Judit, Horváth Jánosné, ifj. Jokhel 
Gergelyné, Hajagos Ágnes, Erki Já-

nosné, Deák Mihály és családja, Né-
meth Pál, Lakiteleki Nyugdíjas Klub 
és Népdalkör tagjai, ifj. Varga Imre, 
Szénási Józsefné, Németh Mihályné 
és Sipos Imre, Magó Józsefné, Tót-
hné Nagy Ilona,  Gyenes Istvánné, 
Némethné Rácz Emőke és család-
ja, Terjék Katalin, Gyenes Sándor 
Józsefné és családja, Bali Gábor és 
családja, Szakácsné Marsa Edina, 
Pádárné Varga Mária, Cseri József-
né, Tóth Antalné, Hajagos Gergely 
és családja, Kőrös Lajos és családja, 
Mészáros Istvánné, Kocsor Gábor-
né, Szabóné Gazsi Márta, Mármaro-
si István, Szabóné Gyenes Zsuzsan-
na, Biblák Györgyné, Kőszeginé 
Damásdi Anett és családja, Kerekes 
László, Moravecz Gyula, Németh 
István, Kállai-Szappanos Renáta, 
Kovács Sándorné és családja, Nyúl 
Istvánné, Szabó Péterné, Nagy Fe-
renc és családja, Hári Ferenc és csa-
ládja, Nyúl Lőrinc és családja, Bak-
sa Istvánné, Almásiné Tóth Judit, 
Németh Antalné,  Váczi Mihályné, 
Nyúl Gáspár és családja, Szekeres 
Istvánné és Varga László, Kiss Ti-
borné, Oláh Csaba, Forgó Dávid, 
Köteles-Dudás Evelin, Varga József-
né, Varga Pálné,  Marsa József és 
családja, Hajagos Antal és családja, 
Baksa Zsolt és párja, Rimóczi János 
és családja, Czinegéné Nyúl Gizella, 

Sváb-Kovács Mihályné, Palatinus-
né Dudás Mónika és családja, Nyúl 
Jánosné, Horváth Józsefné, Csernák 
József és családja, Nagy Józsefné, 
Pádár Józsefné, Németh Renáta, Sza-
bó Györgyné, Szappanos Károlyné, 
Kiss Péterné, Németh-Végh Mária, 
Kiss Zoltánné, Banó Lászlóné, Ha-
lasi Lászlóné, Halasi Szilvia, Bol-
dizsár Tímea, Turi Péter és család-
ja, Marsa Zoltánné, Kokovai Imre, 
Kovács Anna, Vörös Ferenc, Gye-
nes Zoltán, Virág Gábor és családja, 
Szaniszló Gézáné, Szabó Ferenc és 
családja, Baksa Andrásné, Balla Ist-
ván és családja, Damásdi Jánosné és 
családja, Hajagos Imréné, Kovács 
Imréné és családja, Papp Istvánné, 
Vargáné Virág Zsuzsanna, Kovács 
Józsefné, Tóth Mihályné, Nyujtó 
Zsuzsanna, ifj. Kiss Béla, Varga Já-
nos és felesége, Csernák Ferenc és 
Csernák Krisztina bírópár, Kovács 
Sándor kisbíró, Szakács Evelin és 
Halasi Sára, Baranyi Vanessza  és 
Hári Ferenc, Baranyi Bianka és Nyúl 
Bianka, Golovics Alíz és Magya-
ri Kristóf csőszpárok, Kerekes Ist-
ván, Tóth Norbert, Forgács Dezső, 
Nyúlné Hajagos Erzsébet és csapa-
ta, Jokhel Árpád és az IKSZT mun-
katársai, valamint az önkormány-
zat közfoglalkoztatott dolgozói.

Zayzon Jenőné jegyző
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Becsöngettek ismét az iskolába

Véget ért a nyár, és ha szeptember, 
akkor bizony kezdődik az iskola.

A nyárlőrinci diákoknak a torna-
csarnokban volt a megnyitó, ahol a 3. 
osztályosok köszöntötték őket egy tré-
fás műsorral, amelyet Bodor Gabriella 
tanító nénivel együtt adtak elő. Tóthné 
Nagy Ilona immár kinevezett tagintéz-
mény-vezetőként köszöntötte a régi 
és új tanulókat. Az 1. osztályosok kis 
emléklapot és egy ajándék ceruzát is 
átvehettek az évnyitó alkalmából. 

Olajos István igazgató köszöntése 
mellé szellemi útmutatóval is ellátott 
mindenkit. Az útmutató tanulsága: 
úgy dolgozzatok, hogy lássátok maga-
tok előtt a célt, és figyeljetek egymás-
ra, mert igazán nagyot csak szorosan 
együttműködve, egymásba kapasz-
kodva lehet alkotni!

Az 2018/19-es tanév első osztályos 
diákjai

Osztályfőnök: Feketéné Rabb Edit
Napközis tanító: Pácsa Szandra Mari-
etta
Tanulók:  Cseri Imre, Csernák Dávid, 

Darányi Gitta, Darányi Leila Viktó-
ria, Falusi-Tóth Gergely, Farkas Dá-
niel, Farkas Roland, Földi Gergő Pé-
ter,  Gál Csenge, Horváth Alex, Justin 
Odett, Kálvin Erik Róbert, Kis Olivér, 
Köteles-Dudás Ádám, Liebe Hanna, 
Nagy Márton, Nagy Tamás, Rápity 
Andrea, 19. Szabó Krisztián, Szabó 
Soma, Tapodi Kartal,  Zöldi-Kovács 
Anna Réka,  Zsemberi Viktor

Osztályok, osztályfőnökök:

1. osztály: Feketéné Rabb Edit
2. osztály: Golovicsné Oláh Ágota
3. osztály: Bodor Gabriella
4. osztály: Nyúl Zsuzsanna
5. osztály: Lerner Levente
6. a : Boros Kornél
6. b : Kálóczi Zsófia
7. osztály: Szenekné Édes Kornélia
8. osztály: Pénzváltóné Bertleff Erika

Napközis csoportokban tanítók:

Napközi 1. : Pácsa Szandra Marietta
Napközi 2. : Rimócziné Forgó Ildikó, 

Tóthné Nagy Ilona, Kálóczi Zsófia, 
Feketéné Rabb Edit
Napközi 3. : Balogh Jánosné

Mostani 1. osztályosok verse (évnyi-
tón mondták):

Móra Ferenc
Aranyos Ágica
'Mi van a kezedben,
aranyos Ágica?'
"Ábécés könyv biz ez,
kendermagos cica!"

'Mi jó lehet abban,
aranyos Ágica?'
"Van ebben egér is,
kendermagos cica!"

'Beállok deáknak,
aranyos Ágica!'
"Meddig leszel deák,
kendermagos cica?"

'Csak míg az egeret
kifogom, Ágica!'
"Le is vizsgáztál már,
kendermagos cica!"
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Bujdosó Brúnóné Mariann va-
gyok, a Nyárlőrinci Szivárvány Óvoda 
új óvó nénije. Lajosmizsén születtem, 
ott is jártam általános iskolába, ezután 
a kecskeméti Németh László Gimná-
ziumban tanultam. Érettségi után fel-
vételt nyertem az Óvó és Tanítóképző 
Főiskolára, ahol óvó és tanító dupla 
szakon, ének-zene szakirányon sike-
resen végeztem tanulmányaimat. Dip-
lomamunkáim témája: - A pedagógus 
személyisége, mely egy évnyi komoly 
kutató munka után született meg és – 
Zene a mindennapjainkban, Zeneterá-
pia. 

Tíz éves korom óta zongorázom, 
életem nagy részét a zene tölti ki. Hi-
vatásomban is rendszeresen alkalma-
zom a zenét és a zeneterápiát, kis ideig 
a kecskeméti Aranykapu Magánóvodá-
ban zeneovit tartottam. 

Hat évet dolgoztam a Táborfalvi 
Napraforgó Óvodában a Katica – és 
Ficánka csoportosok óvó nénijeként. 
Nagyon szerettem az ott töltött időt, a 
szívem egy része ott maradt. 

Két és fél évvel ezelőtt megszüle-
tett kisfiunk. Bujdosó Brúnó, aki szin-
tén most kezdte meg az óvodai életet a 
nyárlőrinci oviban. 

Nyolc évig Kecskeméten laktunk 
és a falusi élet után vágyva most itt 
Nyárlőrincen vettünk egy szép családi 
házat. 

Bízom benne, hogy hivatásomban 
itt is kiteljesedhetek, a gyermekekkel 
és a szülőkkel pedig összetartó közös-
séget alkotunk majd. Mottóm: szeretet, 
megértés, megbecsülés.

Vadászi József vagyok, a nyár-
lőrinci óvoda új óvó bácsija. A Kecske-
méti Főiskola -Tanítóképző Főiskolai 
karán végeztem, mint vizuális nevelés 
műveltségterületű óvodapedagógus. 
A főiskola Pedagógiai Kutatóműhely 
-Junior tagja voltam, ahol a főbb kuta-
tási területem és egyben a Tudományos 
Diákköri Konferencián bemutatott dol-
gozatom címe Az óvodai íráselőkészí-
tés a vizuális nevelés tükrében. Ezen 
munkámmal a kari megmérettetésen 
helyezést értem el, így 2017-ben tanul-
mányomat bemutathattam a Győrött 
megrendezésre került Országos Tudo-
mányos Diákköri Konferencia Óvoda-
pedagógiai szekciójában. A kutatásom-
ban olyan metódust hoztam létre, amely 
az iskolaelőkészítő óvodai évben olyan 
részterületeket fejleszthetünk a gyer-

mekeknél, mint a finommotorikum 
és azon belül is a grafomotorikum. A 
megtervezett, majd megvalósított te-
vékenységek között volt több diffe-
renciált mozgásábrázolás, modern 
képzőművészeti alkotások adaptálása, 
illetve vizuális folyamatjáték a magyar 
népművészeti kincsek ábrázolásával. 
Emellett Szegeden családpedagógiai 
mentor végzettséget is szereztem, ahol 
többek között elsajátíthattam azt, hogy 
milyen fontos az elsődleges és má-
sodlagos szociális színtér szereplőivel 
hatékonyan kooperálni. Már nagyon 
várom, hogy a 2018/2019-es nevelési 
évtől a Nyuszi csoportba járó gyerme-
kekkel és szüleikkel együttműködhes-
sek. Emellett nagyon örülök, hogy egy 
ilyen innovatív és befogadó közösség 
új tagja lehetek.

Bemutatkoznak az új óvodapedagógusok

Vége a darázsinváziónak
Iskolánk az utóbbi hetekben nemcsak 
gyerekzsivajtól volt hangos. Jó néhány 
darázskolónia remek fészkelési lehető-
séget talált az épület réseiben.
Korábban is tapasztaltuk már egy-egy 
darázscsalád megjelenését, de ilyen 
nagyfokú inváziót még nem láttunk. 
Volt olyan terem, ahol a hőség ellené-
re már az ablakot sem mertük kinyitni. 
Fekete Pista bácsi karbantartó próbálta 
felvenni velük a harcot üzletben be-
szerezhető szerekkel, de az eredmény 

észrevehetetlen volt. Így aztán szakértő 
mesterekhez fordultunk, akik szeptem-
ber 19-én megtalálták a fészkeket, és 
sikeresen megoldották a problémát.
Tudjuk, hogy mi, pedagógusok kicsit 
ellentmondásos helyzetbe kerültünk, 
hiszen nap, mint nap feladatunk, hogy 
élővilágunk védelmére neveljük a gye-
rekeket. Sajnos azonban be kellett lát-
ni, hogy ez most olyan helyzet volt, 
amikor a gyerekek védelme érdekében 
ilyen drasztikus lépéshez, a darazsak 

elpusztításához kellet folyamodnunk.
Reméljük, hogy most már nyitott ab-
lak mellett, darazsaktól mentesen tölt-
hetjük a tanórákat, élvezve a hosszúra 
nyúlt nyár melegét.
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A legerősebb tűzoltók versenyeztek egymással
A legerősebb tűzoltók nemzetkö-

zi versenyén hat ország lánglovagjai 
vettek részt. A két napos erőpróbán 
komoly feladatokat bevetési védőru-
hában, légzőkészülék és légző állarc 
használatával kellett teljesíteniük.

A legerősebb, legkitartóbb tűzol-
tók nemzetközi viadalának a Toughest 
Firefighter Alive (TFA) versenynek, 
a Vas megyei Bük település adott ott-
hont. A magyarokon kívül, román, 
német, szlovén, szlovák, osztrák és 
lengyel tűzoltók versenyeztek egy-
mással, olyan feladatokban, amit a 
mindennapok során használnak a tűz-
oltók. Három korcsoportban, százhet-
venöten – hivatásos, önkormányzati 
és főfoglalkozású létesítményi tűzol-
tók – neveztek, hogy teljesítik az em-
bert próbáló feladatokat. Megyénket: 
Kaszap Ferenc, Kecskeméti Hivatásos 
Tűzoltóság, Csernák Zsolt és Tasko-
vics Sándor Bács-Kiskun Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság, Csillag 
Attila, Furdan Dániel és Kalla Tamás 
Mercedes Benz Manufacturing Hun-
gary Kft. Létesítményi Tűzoltóság, 
Balla Gábor és Balogh László MH 59 

Szentgyörgyi Dezső Repülő Bázis és 
Farkas Zsolt Kiskunfélegyházi Hiva-
tásos Tűzoltóparancsnokság képvisel-
te.  

A kecskeméti tűzoltók Nyárlőrin-
cen a labdarúgó pályán készültek fel 
a versenyre. Szükség is volt a próbára, 
hogy nem ott kellett szembesülniük a 
feladatokkal. A két napos verseny első 
napján a meleg is nehezítette a felada-
tok végrehajtását. A verseny végén 
szinte kivétel nélkül mindenki úgy 
nyilatkozott, hogy nagy erőfeszítése-
ket kellett tenni ahhoz, hogy mindent 
időre – négy perc alatt kellett egy-egy 
feladatot teljesíteni – be tudjanak fe-
jezni. A legnehezebb erőpróba egy 
nyolcvan kilós homokkal megtöltött 
bábu cipelése volt. Az első nap har-
minc méterre kellett húzni, vonszolni, 
légzőkészülékkel és légző állarccal. A 
második nap pedig hatvan méterre, de 
ekkor már nem érhette a lába a földet. 
Igaz ekkor már légzőkészüléket sem 
kellett a hátukon cipelni. Nem is bírták 
volna, mert a bábut a hátukra vették. 
Különleges technika kellett ahhoz, 
hogy fel tudják venni, de egymástól 

ellesték. Többen is teljesen kimerültek 
a célba érkezés után. Egy tizenkilenc 
kilogramm súlyú tömlő vállon való 
felvitele egy háromemeletes magas 
állványra sem volt egyszerű. Megyénk 
tűzoltói a középmezőnyben végeztek. 
A nyárlőrinci önkéntes tűzoltók közül 
többen is azt ígérték, hogy jövőre ők 
is kipróbálják magukat a nemzetközi 
versenyen.

Anya köny vi hí rek
Akik házasságot kötöttek: Földi Mónika és Halasi Tamás Károly. Bálint Nelli és Győri Sándor.
Akiket nagyon vártunk: Balogh Gréta (anyja neve: Mikus Csilla), Liszi Jázmin Gréta (Moldován Mária).
Akit elveszítettünk: Bognár Jánosné Farkas Julianna (1956).
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Ebösszeírás Nyárlőrincen
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy az állatok védelméről és 

kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B. §- a értelmében a tartás 
helye szerint illetékes települési önkormányzat – ebrendészeti feladatai-
nak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi 
vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal 
ebösszeírást végez.

Belterületen az ebösszeírás önbevallással történik. Az ebösszeírás 
során az ebtartónak ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott 
adattartamú adatlapot kell kitölteni, és a polgármesteri hivatalba vissza-
juttatni.

Külterületen a hivatal munkatársai szükség esetén segítséget nyújta-
nak. Az ebtulajdonosa vagy tartója az összeíráskor köteles az adatokat az 
önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás 2018. október 01-én kezdődik és 2018. november 30-
ig tart.

A 2018. évi ebösszeírás céljából kérem a Nyárlőrinc közigazgatá-
si területén (belterületen, külterületen és zártkertben egyaránt) tartott 
ebek tulajdonosait/tartóit, hogy szíveskedjenek – ebenként – kitölteni az 
„Ebösszeírási adatlap 2018” nyomtatványt, és azt 2018. november 30-
ig a Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatalba személyesen vagy postai úton 
visszajuttatni (6032 Nyárlőrinc Dózsa György, u. 34.) vagy elektroniku-
san (aláírva, beszkennelve) az igazgatas.ph@nyarlorinc.hu címre meg-
küldeni.

Az „Ebösszeírás adatlap 2018” letölthető, vagy kérhető a polgármes-
teri hivatal igazgatási irodájában.

A 2018. évi ebösszeíráskor a mikrochippel ellátott és az állatorvosnál 
bejelentett és így a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a 
korábbi ebösszeírás során már bejelentett ebeket is újból be kell jelen-
teni.

A fentieken túl felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét arra is, hogy a 
kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. 
(II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése alapján a négy hónapos-
nál idősebb eb csak transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) megje-
lölve tartható.

Tájékoztatom a Tisztelt Ebtartókat, hogy az adatszolgáltatási kötele-
zettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság 
legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) 
Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tar-
talmazzon, az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az 
adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot illetve elpusztulást 
írásban bejelenteni.

A Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal nevében a jogszabályi kötele-
zettség teljesítéséhez a szíves együttműködésüket és segítőkészségüket 
előre is köszönöm!

Zayzon Jenőné
 jegyző

Lakossági
tájékoztató

Magyarország Kormánya 
1364/2018 (VII.27) Korm. határo-
zatban döntött a téli rezsicsökken-
tés végrehajtását követően szüksé-
gessé váló további intézkedésekről.

Azok a háztartások melyek ko-
rábban nem részesültek a 12. 000,- 
Ft összegű jóváírásban, igényt 
nyújthatnak be az önkormányzat-
hoz 2018. október 15. napjáig. A 
határidő elmulasztása jogvesztő.

Az igénybejelentő nyilatkoza-
ton rögzíteni szükséges az igényelt 
fűtőanyag fajtáját, - tűzifa, szén, 
propán-bután palackos vagy tartá-
lyos gáz, fűtőolaj, pellete, brikett- 
amely később nem módosítható. 

Háztartásonként 1 db igénybe-
jelentés nyújtható be. Az igénylő 
személynek az adott háztartás a be-
jelentett lakhelye, vagy a bejelen-
tett tartózkodási helye. A kizárólag 
elektromos fűtési móddal rendel-
kező háztartások nem jogosultak 
az igénybejelentésre.

A természetbeni támogatás biz-
tosításához az szükséges, hogy 
azok a háztartások, akik nem része-
sültek a gáz- vagy távfűtési támo-
gatásban, igényüket jelentsék be az 
igénybejelentő nyomtatvány kitöl-
tésével és azt juttassák el a Polgár-
mesteri Hivatal Igazgatási Irodájá-
ba személyesen vagy postai úton 
6032 Nyárlőrinc Dózsa György 
utca 34. szám alá. Az igénybeje-
lentő nyomtatvány beszerezhető 
a polgármesteri hivatal igazgatási 
irodájában vagy letölthető a www.
nyarlorinc.hu honlapról.

Kérjük a határidő pontos betar-
tását!

Zayzon Jenőné
jegyző
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Öt rúgott, négy kapott gól, és négy pont

Már javában tart a megyei II. osztá-
lyú labdarúgó bajnokság. A megszokott 
tizenhat csapat helyett ezúttal azonban 
csak tizennégy versenyez, a pontokért és 
a helyezésekért.

Öt fordulóval a bajnokság megkez-
dése után a felnőtt csapat a tizenkette-
dik helyen áll. Valljuk be őszintén ennél 
azért többre számítottak a szurkolók, de 
az egyesület vezetése is. Persze a bajnok-
ságból még nagyon sok mérkőzés van 
hátra, és aki fenn volt, az lehet lent is, és 
aki lent volt, az lehet fent is. A bajnokság 
a harmadik fordulóval kezdődött, az első 
mérkőzést augusztus 25-én játszották. Az 
első két fordulót november 11-én, illetve 
november 17-én játsszák le.

Arról már az előző számunkban ír-
tunk, hogy György Csaba helyett új edző, 
Kemenes György irányítja a felnőtt csa-
patot. Nézzük az eddigi eredményeket. 

A harmadik fordulóban Helvéciára 
látogatott a csapata. A hazai gárda az el-
múlt bajnokságban nem szerepelt valami 
fényesen, ezért remény volt arra, hogy 
esetleg pontot, pontokat lehet elhozni 
Helvéciáról. Sajnos nem így történt. A 
hazaiak már a 12. percben előnyhöz ju-
tottak, és ezt az előnyt nem csak az első, 
de a második félidő végéig meg tudták 
őrizni. Ez pedig azt jelentette, hogy egy 
találattal meg tudták szerezni a három 
pontot. Helvécia–Nyárlőrinc 1–1 (1–0). 
Ifjúsági eredmény: 2–2

A negyedik fordulóban a Hetény-
egyháza érkezett Nyárlőrincre. A ven-
dégekről sem lehet azt elmondani, hogy 
kiemelkedő játékot produkálnak. Több 
tapasztalt játékosuk van, de lassú a moz-
gásuk, akiket a fiatal játékosok gyorsa-

ságban le tudnak győzni. A mérkőzés 
viszonylag jól indult, mert Nyúl Norbert 
révén megszereztük a vezetést. Az első 
félidőben nem változott az eredmény. A 
második játékrész elején is csak annyit, 
hogy a játékvezető a hetényegyházi Tábi 
Attilát az 55. percben kiállította. Ez jól is 
jöhetett volna csapatunknak, és a tíz em-
berre fogyatkozott hetényegyháziak ellen 
lehetett volna növelni a gólok számát. 
Nem így történt. A rendes játékidő utolsó 
percében egyenlíteni tudtak a vendégek. 
Egy ilyen utolsó percben kapott gól, nagy 
arculcsapás annak a csapatnak, amely 
kapja. Sajnos ez azt is jelentette, hogy 
nem három, csak egy pontot gyűjtöttek 
be a fiúk a találkozón. Nyárlőrinc–Heté-
nyegyháza 1–1 (1–0). Ifjúsági eredmény: 
6–0

Az ötödik fordulóban a szomszéd La-
kitelekre utazott a csapat. A két szomszéd 
település találkozói mindig nagy érdek-
lődést váltanak ki a szurkolók körében. 
Ezúttal is sokan voltak kíváncsiak a mér-
kőzésre. Bár mindig kemény harc folyik 
a pályán, durvaságról nem lehet beszélni. 
A két csapat játékosai jól ismerik egy-
mást, és tisztában vannak egymás képes-
ségeivel is. A nyár folyamán Lakiteleken 
is edzőváltást történt, Magyar Attila he-
lyét Sáfár Sándor foglalta el. A találkozó 
eleje elég álmos hangulatban kezdődött, 
egyik fél sem tudta felvenni a teljes for-
dulatot. Csak miután a 20. percben Bera 
András megszerezte a vezetést lett kissé 
élénkebb a játék. A második félidő már 
egészen más játékot hozott. A hazaiak 
Seres Zsolt szabadrúgás góljával egyen-
lítettek, majd Erős Gergő révén a veze-
tést is megszerezték. Több gól nem esett 

a mérkőzésen. Sajnálatos módon a játék-
vezető is főszereplővé vált. Nyolc sárga 
lapot osztott ki a két csapat játékosai kö-
zött, majd pedig három pirosat, két sár-
ga lap miatt. A második sárga lap egyik 
esetben sem volt feltétlen indokolt. Meg 
lehetett adni, ha a szabálykönyv minden 
paragrafusát betartja a játékvezető, de az 
amatőr labdarúgás nem erről szól. Itt a 
játékosok azért húznak mezt, mert szeret-
nek focizni, a nézők pedig azért mennek 
ki a mérkőzésre, mert szeretik az ilyen 
szintű labdarúgást. Kár, hogy sok eset-
ben a játékvezetők elrontják a szórako-
zásukat. Lakitelek–Nyárlőrinc 2–1 (0–1). 
Ifjúsági eredmény: 2–1

A hatodik fordulóban a pálmonostori-
ak érkeztek Nyárlőrincre. A vendégekről 
köztudomású, hogy szeretik a kemény 
focit, és sok esetben a durvaságoktól sem 
mentesek. Ellenük mindig kiszámítha-
tatlan játszani, mert lehetnek jó és rossz 
napjaik is. Ezúttal nem jó napot fogtak ki. 
Hajagos Miklós már a 9. percben meg-
szerezte a vezetést és ez megnyugtatta 
kedélyeket. Persze ezután még sok idő 
volt hátra, de a védelem jól állt a helyén, 
a pálmonotoriaknak nem sikerült áttörni. 
Igaz, nekünk sem sikerült több gólt elér-
ni. Nyárlőrinc–Pálmonostora 1–0 (1–0). 
Ifjúsági eredmény: 17–0

A másik nagy rangadó a hetedik for-
dulóban várt a csapatra, még hozzá Tisza-
alpáron. A házigazdák pályája felújítás 
alatt áll, így a tiszaújfaluin játszották le a 
mérkőzést. Az első találatot László Csa-
ba szerezte meg a huszonegyedik perc-
ben. Mindössze négy percet kellett várni 
az egyenlítésre, amikor is Borsi Sándor 
talált a kapunkba. A következő gól is az 
ő nevéhez fűződik, még hozzá az első 
félidő utolsó percében. A második félidő 
elején Faragó Sándornak sikerült egali-
zálni az eredményt. De aztán jött megint 
Borsi és megint a tiszaalpáriak vezettek. 
Bár még egy fél félidőnyi idő hátra volt, 
de a labdát már egyik fél sem tudta a má-
sik kapujába helyezni. Tiszaalpár–Nyár-
lőrinc 3–2 (2–1). Ifjúsági eredmény: 3–1 

Az eddig lejátszott öt mérkőzésből 
egy-egy győzelmet és döntetlent szerzett, 
valamint három vereséget szenvedett a 
csapat. Öt gólt rúgtak és hetet kaptak. 
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Meg je le nik min den hó nap ban
Szerkesztő: Szenekné Édes Kornélia

A szer kesz tő ség tag ja: Nyúl Zsuzsanna, Jokhel Árpád
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KÖZÉRDEKŰTELEFONSZÁMOK
Pol gár mes te ri hi va tal: 343-013, 343-019, 589-001, 
589-019
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Rend őr ség Kecs ke mét: 484-684
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Hatósági ál lat or vos: Dr. Pesír Zoltán 06-20/361-9330
Nyárlőrinc Község Temetkezési Vállalkozója: 
Himalája Blue Kft. Képviselő: Szénási Bertalan. 
Telefonszám:  76/449-044, mobil: 20/9571060

Köny ve lést és
könyv vizs gá la tot vál la lok:

Egyé ni vál lal ko zók, ős ter me lők, ma gán sze mé-
lyek, Kft-k, Bt-k, ala pít vá nyok ré szé re, tel jes 
kö rű APEH - és TB-ügyintézéssel, kép vi se let-
tel. Ha von ta tá jé koz ta tást kap vál lal ko zá sa ered-
mé nyé ről, áfá já ról, a köny ve lést így pon to san 
tud ja kö vet ni. Igény sze rint a köny ve lé si anya-
gért el me gyek.

AZ IRO DA NYIT VA TAR TÁ SA
hét fő től szom ba tig 8 - 18 órá ig.

Te le fo nos egyez te tés alap ján csak egy főt fo ga dok 
a tel jes diszk ré ció ér de ké ben. Ké rem, vá las  szon 
en gem, ha csa lá di as kör nye ze tet és nem "tö meg-
köny ve lő iro dát" ke res.

Vargáné Farkasházi Or so lya
•  76/343-219, 06/30/266-8536


