
Nagysikerű szüreti felvonulás és bál

Hosszú idő után ismét rendeztek 
szüreti felvonulást településünkön, 
amelyen tíz lovas és harminchat fogat 
vett részt.

Talán a legoptimistábbak sem gon-
dolták azt, hogy ilyen sokan fognak 
majd részt venni a felvonuláson és 
azt követő szüreti bálon. Rendhagyó 
módon kezdődött a felvonulás. A 
lovasokat, fogatokat, segítőket meg-
hívták a művelődési házba ebédre. A 

népdalkör és a nyugdíjas klub régi 
kapcsolatot tart fenn a vajdasági 
Bajmok településsel. Ezúttal ők is 
meghívást kaptak. Igaz most táncosok 
nem érkeztek velük, de a népdalkörük 
hallatta hangját. A művelődési ház-
ban jó fajta pálinkával várták az 
érkezőket. A vendégeket Pénzváltó 
István polgármester köszöntötte, és 
ajándékokat adott át a bajmoki csopo-
rt vezetőinek. Válaszol a határon 

túli vendégek is ajándékokat adtak 
a polgármesternek, a nyugdíjas klub 
vezetőjének, Németh Mihálynénak, 
valamint Csinger Sándornénak a nép-
dalkör vezetőjének.

A köszöntő beszédek után 
gulyáslevest fogyaszthattak el a 
jelenlévők, amit Balog Illés és Csík 
Kálmán főzött. Desszertként finom 
rétes került fel az asztalokra.

Folytatás a 6. oldalon.
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Igénylik a szociális célú tűzifát

Ebben az évben is lehetőség van szo-
ciális célú tüzelőanyag vásárláshoz kap-
csolódó kiegészítő támogatás igénylésére. 
Mint az elmúlt években, az önkormányzat 
ezúttal is szeretne pályázni kemény tűzi-
fára. Az ehhez szükséges önerő 320 ezer 
forint. A képviselő-testület olyan határo-
zatot hozott, hogy biztosítja az önerőt, és 
a szociális célú tűzifában részesülőktől 
ellenszolgáltatást nem kér. 

Gördülő fejlesztési terv

A Bácsvíz Zrt. elkészítette a 2017-2031 
közötti időszakra vonatkozó gördülő fej-
lesztési tervét, mely az ivóvíz és szenny-
vízcsatornára vonatkozik. A rendszer tu-
lajdonosa az önkormányzat, a működtető 
pedig a Bácsvíz. A gördülő fejlesztési terv 
szorosan kapcsolódik az ivóvízminőség-
javító programhoz. A Bácsvíz Zrt-nek a 
terv elkészítése kötelező. Ebben az anyag-
ban vetítik előre, hogy milyen jellegű javí-
tásokat, cseréket kell végrehajtani az elkö-
vetkező években, melyeknek a fedezete a 
Bácsvíz által adott bérleti díj. A képviselő-
testület, a Bácsvíz Zrt. 2017-2031. közötti 
időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési 
tervét – mely Nyárlőrinc közműves ivó-
vízellátásával és szennyvízelvezetésével 
és – tisztításával kapcsolatos – elfogadta.

Kinevezték az új orvos-írnokot

Varga Jánosné orvos-írnok nyugdíjba 
vonult, de nyugdíjba vonulása előtt fel kel-
lett menteni egy bizonyos ideig a munka-
végzés alól. A felmentés idejére Némethné 
Rácz Emőke került a helyére. A helyet-
tesítés ideje alatt munkáját jól végezte, 
szakmai felettese, a háziorvos, munkáját 
jónak ítélte. Az orvos-írnok kinevezése 
a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
Némethné Rácz Emőkét szeptember 9-től 
kinevezték közalkalmazottnak, a közal-
kalmazotti bértábla szerinti bruttó bérrel.

Felújítanák a kamerarendszert

A községben működő kamerarendszer 
már elég elavult. Korábbi képviselő-testü-
leti ülésen már volt szó arról, hogy a vízto-
ronyra kerülne egy fejállomás, valamint a 
szennyvíz-telephez – ahová az állat hulla-
tároló konténert szeretné az önkormányzat 
kivitetni – és a Koháry-majori állomásnál 
lévő szeméttároló konténerhez is kerülne 

kamera a felújítás alkalmával. A 3Lan Bt., 
akik a kamerarendszert működtetik, ja-
vítják 641 ezer forintos árajánlatot adott, 
melyben benne van a fejállomás átsze-
relve, bővítve, beüzemelve, valamint egy 
visszaszámlálós szerver, mely 16 kamerát 
tud kiszolgálni. Leader pályázat keretében 
talán lesz lehetőség kamerarendszer kiala-
kítására pályázni, de ennek a pályázatnak 
a kiírására talán decemberben kerülne sor. 
Éppen ezért jövő év közepére lenne belőle 
valami. A képviselő-testület a szükséges 
összeget biztosítja.

Meghosszabbították a szerződést

Tormási Sándor kéréssel fordult az 
önkormányzathoz, hogy a 0141/44 hrsz-
ú, 1,7357 ha nagyságú szántó művelési 
ágú földterületre megkötött haszonbérleti 
szerződését az önkormányzat hosszabbít-
sa meg. A testület az AK mértékét 1.250,- 
Ft/AK-ban állapította meg a haszonbérleti 
szerződést 2017. szeptember 30-ig meg-
hosszabbította.

Megszavazták a kért összeget

A Nyárlőrinc az Idősekért és a Rá-
szorulókért Alapítvány pályázaton nyert 
mikrobuszának üzemeltetési költségei-
hez négyszázezer forinttal járult hozzá az 
önkormányzat. Az alapítványnak 2016. 
december 31-ig kell elszámolni az összeg-
gel. Az előző évi támogatás összegével az 
alapítvány elszámolt, ezért a testület meg-
szavazta a kért összeget.

Nem ismerik el a tartozást

A képviselő-testület az elmúlt évben 
már tárgyalta a lakiteleki társulás felé fenn-
álló tartozás kérdését. Akkor a testület úgy 
határozott, hogy az évekre visszamenő-
leg megállapított tartozást – 26millió 186 
ezer forintot – nem ismeri el. Az étkezési 
normatív támogatást Lakitelek két helyen 
szerepeltette bevételként, ebből adódott a 
későbbiekben a hiány. Ezt a tartozást sem 
Nyárlőrinc, sem a társulás másik tagja, 
Tiszaug nem ismeri el. Lakitelek önkor-
mányzata elküldött egy megállapodás ter-
vezetet, melyben a tartozás összegét négy 
évre elosztva, évenként 6.546.500,- Ft-os 
fizetési kötelezettség mellett egyenlíthet-
né ki Nyárlőrinc. Amennyiben az önkor-
mányzat a megállapodást nem írja alá, az 
ügyet bíróságra viszik. Az önkormányzat 
az elmúlt évben és jelenleg is azon az ál-

lásponton van, hogy Nyárlőrinc nem tar-
tozik a lakiteleki önkormányzatnak, és ezt 
az összeget ne fizesse ki. Pénzváltó István 
polgármester azt javasolta a képviselő-
testületnek, hogy a Lakitelek gesztorságá-
val működő Tisza-menti Köznevelési és 
Gyermekjóléti Társulás által Nyárlőrinc 
Önkormányzata részére visszamenőleg 
megállapított tartozást – 26.186 millió 
forintot ne ismerje el, és a megküldött 
megállapodás-tervezetet ne fogadja el. A 
testület a javaslatot elfogadta. 

Benyújtják a pályázatot

Az önkormányzatok részére új számí-
tógépes rendszert – az ASP-t – dolgoztak 
ki, melyet 2017. január 1-től kell alkalmaz-
ni az adóban és a gazdálkodáson. A rend-
szer kialakítására, az internetes rendszer 
felújítására, pályázatot lehet benyújtani 
hat millió forint erejéig. Miután a rendszer 
alkalmazása kötelező, az önkormányzat 
benyújtja pályázatát a hatmillió forintra.

Összefogás jellemezte a szüreti
mulatságot

Szeptember 3-án került sor a szüreti 
felvonulásra és bálra. Túri István képvise-
lő ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy 
mindenhonnan nagyon pozitív visszajel-
zések érkeztek. A testületi ülésen köszönte 
meg Pénzváltó István polgármesternek, 
Zayzon Jenőné jegyzőnek és mindenki-
nek a segítségét, aki a rendezvény meg-
valósításában közreműködött. Amint azt 
hangsúlyozta az esemény mindenki meg-
elégedettségére szolgált. Pénzváltó István 
hozzátette: A legnagyobb dolog a hihetet-
len összefogás volt, amit tapasztalni lehe-
tett. Le a kalappal a község előtt! 

Magassági ágnyesőt vásárolnak

A pénzügyi bizottság ülésén felvető-
dött, hogy a külterületi földutak szélén 
lévő sarjak, faágak vágásához, ritkításához 
szükség lenne megfelelő szerszámokra, 
mert nem igen lehet ott járművekkel köz-
lekedni. Nemrégen az egyik külterületi út 
mellett lévő olajbogyó fa ágait metszették 
le magassági ágnyesővel. Pénzváltó Ist-
ván polgármester azt hangsúlyozta, hogy 
az önkormányzatnak szüksége lenne ilyen 
szerszámra. A magassági ágnyeső bekerü-
lési költsége körülbelül háromszázezer fo-
rint. A testület úgy döntött, hogy vásárolni 
kell egy ilyen szerszámot.

A testületi ülésről jelentjük
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Becsengettek az új tanévbe

2016. szeptember 1-jén a tanév-
nyitó ünnepség után ismét becsenget-
tek. Iskolánkban 173 diák kezdte meg 
a 2016/2017-es tanévet. Ebből 23-an 
első osztályosok, osztályfőnökük Bo-
dor Gabriella lett. Ő fogja tanítani írni, 
olvasni és számolni a kis nebulókat. 

Ettől a tanévtől kezdve most már 
minden évfolyam a Nemzeti Alaptan-
terv (rövid nevén NAT) szerint tanul, 
amit 2012-ben kezdtek el bevezetni 
felmenő rendszerben. Szintén ennek 
az új tantervnek a része volt a kötelező 
hittan vagy erkölcstan oktatás beveze-
tése is, amelyet most már mind a nyolc 
évfolyamon tanítják. Az ingyenes tan-
könyvet immár négy évfolyamon tud-
ta biztosítani az állam. Igaz, ezek egy 

része használt, mert ez felsőbb éves 
diákoktól kell megörökölniük a gye-
rekeknek. Ezekbe az örökségbe kapott 
tankönyvekbe írni nem szabad, csak ol-
vasgatni és nézegetni a képeket benne. 
A pacákból és foltokból ítélve azonban 
voltak olyanok, akik ezen vacsoráztak 
otthon, hogy legalább valami hasznu-
kat vegyék - gondolom én. 

Egy tanterem és a mellékhelyiségek 
tisztító festése megtörtént még a nyári 
szünetben, amelynek megvalósításá-
hoz ismét kapott önkormányzati támo-
gatást az iskola. A KLIK majd az őszi 
szünetben fog még néhány további tan-
termet kifestetni, valószínűleg a nyári 
szünetben nem volt rá idő. Viszont a 
fűtést átvizsgáltatták és megjavítatták, 
néhány javíthatatlan konvektort ki is 
cseréltek, így reméljük, hogy az isko-

lában a hideg idő beálltával nem csak a 
dolgozatírás miatt lesz melegük a gye-
rekeknek. 

Az elsőosztályos tanulók a követ-
kezők: Balog Lázár, Bimbó Bálint, 
Czigler Petra, Csajági Adél, Éberling 
Márton, Forgó Éva, Földi Fruzsina, 
Hatvanyi Anita, Justin Zétény, Kál-
vin Imre Kevin, Kaszala Liza, Kocsis 
Réka, Kulman Viktor, Madarász Pan-
na Sára, Nagy Levente, Rimóczi Vik-
tória, Szabó Máté, Szűcs Krisztián, 
Tapodi Johanna, Tóth Martin Kristóf, 
Turi Emili, Váradi Máté, Zöldi-Kovács 
Máté.

R.F.I
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„Adj erőt, épségét, Uram azoknak,
Akik szent nevedben híven dolgoznak:
Hogy vidám kedvvel munkálkodhassunk
S munkánkkal Téged áldhassunk.”

„Ezekkel a Szent vagy, Uram ének-
tárból idézett sorokkal köszöntjük 
kedves vendégeinket, szép estét és tar-
talmas szórakozást kívánunk kedves 
mindannyiuknak. Köszönjük, hogy el-
fogadták meghívásunkat, belépőjegyet, 
támogatójegyet, tombolajegyet vásá-
roltak, a tombolához ajándékot aján-
lottak fel. 2004-ben az egyházközségi 
képviselő-testület tagjai elhatározták, 
hogy a templomunk felszentelésének 
évfordulójához közel eső időpontban 
bált rendeznek. Hagyomány teremtő-
dött, ez a mai bál a katolikus közösség 
tizenharmadik Szent Mihály-napi bálja, 
templomunk felszentelésének 78. évfor-
dulójához közeledve. „

Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte 
Varga Imre a bál főszervezője a vendé-
geket és főtisztelendő Ágoston plébános 
atyát, az est házigazdáját.

Rendezvényünket megtisztelte je-
lenlétével tisztelendő Varga Borbála 
Magdolna bencés nővér Tiszaalpáról, 
Pénzváltó István polgármester úr és fe-
lesége, 

Zayzon Jenőné Veronka jegyző asz-
szony, Tormási Zoltán alpolgármester úr 
és felesége, valamint Almási Barbara az 
óvoda vezetője és férje is.

A bál megnyitó műsorát Tóth 

Mihályné és Golovicsné Oláh Ágota 
óvodás és iskolás hittanosai adták elő, 
Szent Mihály napi népszokást felidézve. 
Szereplők: Gyenes Fanni, Kása Vivi-
en, Molnár Anna, Polyák Dóra, Polyák 
Márk, Polyák Máté, Seres Csenge, Tóth 
Csenge, Zöldi-Kovács Máté.

Ezt követte Ágoston atya köszöntő-
je. Köszönetet mondott mindenkinek, 
aki munkájával, adományával hozzájá-
rult az est megvalósulásához. Valamint 
köszöntötte azt a bajai családot, akik 
nagylelkű adománnyal támogatták a he-
lyi Karitász csoportot, rajtuk keresztül 
pedig rászoruló testvéreinket.

Az asztali áldást követően jóízű-
en fogyasztotta el mindenki a finom 
kakaspörköltet, amit Tóth István készí-
tett el Polyák Antal és családja jóvoltá-
ból.

Gondos háziasszonyoknak köszön-
hetően, sütemény is került az asztalra.

Vacsora után Olasz Csaba, akit aTV2 
(VOICE) tehetségkutatóból, valamint a 
Kecskeméti Katona József Színházból 
ismerhetnek, szórakoztatta a vendége-
ket. Műsorában 1920-as 1930-as sanzo-
nokat és népszerű musical dallamokat 
hallhatunk.

A jó hangulatról a Casino zenekar 
gondoskodott. A zenekar vezetője Sza-
bó József 13. alkalommal muzsikált ne-
künk a zenekar jelenlegi tagjaival, Kal-
már Tündével és Farkas Gyulával. Az 
este folyamán sorszámos tombolajegyet 
lehetett vásárolni. A tombola fődíja egy 

Electrolux porszívó volt.
Jó gazdaként a férfiak gondoskodtak 

ízes pálinkákról és jó ivású borokról, 
hogy a hangulat hajnalig kitartson. Így 
volt ez az elmúlt tizenhárom évben és 
legyen még így hosszú éveken át Isten 
dicsőségére, templomunk és plébániánk 
szépülésére és közösségünk épülésére. 
Hné.Cs.G.

Támogatók: Polyák Antal, Szabó 
Péter, Vasegyéb, Szénási Edina, Vadász 
Társaság, Turi István, Zayzon Jenőné, 
Lira Könyves bolt, Univer Szövetkezeti 
Zrt, Nyúlné Hajagos Erzsébet,Hajagos 
Ágnes, Kiss Jánosné,Bodor Mária,Nyúl 
Antalné, Gál Jánosné, Szappanos Ist-
ván Károlyné,Varga Pálné, Kulcsár 
Imre, Kerekes István,Marsa Mária, 
Szénási Lászlóné, Palatinusné Dudás 
Monika,Tóth István, Tormási Sándorné, 
Kiss Tiborné, Magó Józsefné, Németh 
Antalné, Marsa Ferencné, Vass Éva, 
Rácz Mihályné, Kokovai Imre, Varga 
Imre, Banó Lászlóné, Cs.Szabó Péterné, 
Erki Jánosné, Domokos Jánosné, Hor-
váth Jánosné, Almásiné Tóth Jutka, Hári 
Ferencné, Bognár Jánosné, Hajagos 
Pálné, Nyúl Jánosné, Rimocziné Forgó 
Ildikó, Marsa József, Marsáné Szél Irén-
ke, Czinegéné Nyúl Gizella, Hajagos 
Antal, önkormányzat, óvoda, Búzás Já-
nos Általános Iskola. Köszönet jár ne-
kik és mindenkinek akik munkájukkal, 
vagy anyagi hozzájárulással támogatták 
a rendezvényt.

Szent Mihály-napi katolikus bál
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Az óvdai beszoktatás összeszokás is
Az óvodai beszoktatás nem csak 

a gyermekek számára jelent új él-
ményt, megmérettetést, hanem a 
szülők számára is. Megváltozik az 
egész család napirendje, időhöz van-
nak kötve, új dolgokhoz kell alkal-
mazkodniuk, új szabályokkal kell 
ismerkedniük. Amikor egy aprócs-
ka új óvodás először belép az óvoda 
hatalmas ajtaján, még fogalma sincs 
arról, hogy mennyi izgalom és játék 
várja majd. 

A Csiga-biga csoport óvodása-
ival is így történt. Belépni azon a 
nagy ajtón, aztán még egy ajtó, amit 
csak anyu tud kinyitni, az öltözőben 
már megtaláltam a jelem, de most 
tényleg minden nap ide kell jönni, 
és egyedül kell lennem anya nélkül? 
Félelmetes dolog az ismeretlen még 
egy felnőtt számára is, egy alig há-
rom évesnek pedig még inkább.

Az óvodapedagógusok feladata 
a gyermekekben lévő feszültségek 
feloldása, a meghitt, derűs, szere-
tetteljes, biztonságot nyújtó légkör 
kialakítása. Ehhez nyújt segítséget 
elsősorban a családlátogatás, ahol 
a gyermekkel és szüleivel saját 
környezetükben ismerkedünk, még 
az óvodakezdés előtt. Az új Csiga-
biga csoportos óvodások jelet vá-
lasztottak maguknak, megmutatták 
kedvenc otthoni játékaikat, és nem 
utolsósorban lehetőség nyílt arra, 
hogy a szülőkkel is egy felszaba-
dultabb beszélgetést folytassunk a 
gyermekről, személyiségéről, szo-
kásairól, amiket be tudunk építeni 
az óvoda mindennapjaiba. A be-
szoktatás fokozatosan történt, hét-
főnként és szerdánként érkeztek új 
gyermekek. Ezt azért tartottuk fon-
tosnak, hogy ebben a kritikus idő-
szakban minden gyermekre tudjunk 
elég időt szánni és megfelelő figyel-
met fordítani. Közösen tettük az új 
helyére a fogmosó poharat, meg-
néztük, milyen érdekesen műkö-
dik a szappannyomó, körbejártuk a 
csoportszoba minden szegét-zugát, 

és még a mellettünk lévő csoport-
szobába is bekukucskáltunk. Az új 
dolgokkal való ismerkedés hozzáse-
gítette a gyermekeket ahhoz, hogy 
biztonságban érezzék magukat az 
új környezetben. Sok kisgyermek 
a szülei karjaiból került a miénkbe, 
de voltak olyanok is, akik bátran, 
büszkén sétáltak be a csoportszo-
bába és önállóan kezdtek játékba. 
Az ölbeli játékok, a dajkálás, sze-
retgetés elengedhetetlen ebben az 
időszakban, igyekszünk erre is nagy 
hangsúlyt fektetni.  Ahogy telik az 
idő, a gyermekek ügyesen sajátít-

ják el a csoport szokásait, az elal-
vás előtti furulya-és énekszót, vala-
mint a mesemondást már igénylik, 
bátrabban, mosolyogva érkeznek 
reggelente a csoportszobába. A szo-
kások rendszert visznek a gyermek 
életébe, ami megalapozza a későbbi 
kiegyensúlyozott mindennapokat.

Az óvodai beszoktatás tehát ösz-
szeszokás is mindannyiunk számá-
ra, mely felé hosszú út vezet, de úgy 
érzem, sikeresen megtettük az első 
lépéseket és jó úton járunk.

Hajdu Anita
óvodapedagógus
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Folytatás az első oldalról.
Amikor mindenki jól lakott megér-

keztek a fogatok, amire felszállhattak 
a település vezetői, a népdalkörök és 
mindenki, aki fogattal akarta bejárni 
a falut. Kerekes László és társai gon-
doskodtak arról, hogy hangulatos zene 
szóljon egész úton. Az első megálló 
Baksa Lászlóék előtt volt, ahol étel-
lel, itallal kínálták a fogaton utazókat. 
A kisbíró elmondta mondókáját, és 
hívott mindenit az esti bálba. A máso-
dik megálló a Nyár utcánál volt, ahol 
Szénásiné Pannika volt a vendéglátó. 
Ezt követően nagy kerülővel értek el a 
Rákóczi utcába, ahol Zúbor család lát-
ta vendégül a felvonulókat. Az utolsó 
megálló az Árpád utcában volt Varga 
Imréék háza előtt, ahol szintén nagyon 
barátságosan fogadtak mindenkit. 
Mind a négy megálló helyen kitettek 
magukért a vendéglátók. Bőséges kí-
nálat volt ételekből, süteményekből, 
italokból. Köszönet érte mindenkinek, 
aki valamilyen módon hozzájárult ah-
hoz, hogy jól sikerüljön a felvonulás. 
A megállóhelyeken nem maradhatott 
el a tánc sem. A fiatal csőszpárok erre 
az alkalomra tanultak be egy koreográ-
fiát, és mindenütt eljárták. A lakiteleki, 
valamint a bajmoki népdalosok pedig 
énekszóval köszönték meg a fogadta-
tást. Érdekes színfoltja volt a felvonu-
lásnak Szappanos Renáta leány búcsú-
ja, aki barátnőivel külön kocsin utazott. 
Egy színű piros fekete ruhába öltözve 
mellükön kitűzővel vettek részt a fel-
vonuláson. Renáta fején pedig kis ko-
rona jelezte, hogy nemsokára bekötik 
majd a fejét.

A felvonulók végig járták a telepü-
lés utcáit, amit több százan néztek vé-
gig. Egyöntetű vélemény volt az, hogy 
nagyszabású, és jól sikerült rendezvény 
már régen volt a faluban. Összefogott 
mindenki, hogy emlékezetes legyen 
eaz a nap. Az esti bál is vidám han-
gulatban telt. A támogatók jóvoltából, 
több mint kétmillió forint értékű tom-
bolát sorsoltak ki a jelenlévők között. 
A hajnalig tartó bálban is mindenki jól 
érezte magát. Csak remélni lehet, hogy 
az elkövetkezendő évben is hasonló 
felvonulást és mulatságot sikerül majd 
szervezni, mindenki megelégedésére.

Nagysikerű szüreti felvonulás és bál



                            7. oldalNyárlõriNci hírmoNdó

Köszönjük mindenkinek a munkáját, 
aki közreműködött a szüreti rendezvényün-
kön bármilyen formában annak érdekében, 
hogy a nap és az este jó hangulatban telt el. 
Köszönjük a támogatást: 

Sári Zoltán (Szikrai Borászati Kft.), 
Forgó István és családja, Flexiform Meny-
nyezet Kft., Ágoston atya, Delta Faipari 
Kft., Zoboki Károly és családja, Turi Ist-
ván és családja, Bács-Copy Kft., Tormási 
Zoltán és családja, Varga Imre és családja, 
Gyenes Sándor és családja, Baksa László 
és családja, Csík Kálmán, Balogh Illés, 
Bálint-Franze Beáta, Jurgen Franze, ifj. 
Bálint Lajos és családja, Nagy Elek és 
családja, Nagy László és családja, Sutus 
Pálné és családja, Vargáné Farkasházi Or-
solya, Molnár István (belső ellenőr), ifj. 
Golovics Gyula és családja, Himalája Blue 
Bt., Molnár Máté és családja, Rimóczi Ta-
más és családja, Gulyás Imre és családja, 
Pátria Nyomda Zrt. Kecskemét, Kecskés 
Étterem Lakitelek, Lord Presszó, Polyák 
Antal és családja, Kerekes Tamás és csa-
ládja, Maspex Olympos Kft., Hírős Kft., 
Erki László és családja, Erkiné Kalmár 
Anita és családja, Zöldi Kovács József, 
és családja, Szabó János és családja, Ko-
vács István kecskeméti vállalkozó, Nyúlné 
Hajagos Erzsébet és családja, Németh Já-
nos és családja, Bálint Lajos és családja, 
Kósa Károlyné, Vargáné Banó Zsuzsanna 
és családja, Vasegyéb Műszaki Bolt, Har-
kály Üzletház, Icu Virág és Ajándék Üzlet, 
Univer Coop Zrt., Jutka ÁBC Lakitelek, 
Faluker Bt. Nyárlőrinci Mezőgazdasá-
gi Szövetkezet, 100 Ft-os Bolt, Kehely 
Gyógyszertár, Piccadilly Üzlet, Vörös Fe-
renc, Rózsa Presszó, Németh Györgyné, 
Lakiteleki Takarékszövetkezet Nyárlőrinci 
Kirendeltsége, Vidám Söröző és Ren-
dezvényház, Marsa Lászlóné,  Szénási 
Lászlóné, Baranyi Pékség, Ficánka Presszó, 
Marika Virágbolt, Éléskamra Zöldégbolt, 
Szabó István (Márka Presszó), Halasiné 
Nyúl Annamária, Pénzváltó István és csa-
ládja, Zayzon Jenőné, Szentirmay Tamás, 
Almási Barbara és családja, Szekeres Mi-
hály, Balogh Viktor, Biblák Györgyné, 
Váczi Terézia, Horváthné Dékány Judit, 
Feró Jánosné, Hári Ferenc Istvánné, Halasi 
Tiborné, Szakácsné Marsa Edina, Pádárné 
Varga Mária, Cseri Józsefné, Konfárné 
Czibulya Erzsébet, Hajagos Gergely és csa-
ládja, Kőrös Lajos és családja, Mészáros 
Istvánné, Varga Katalin, Kocsor Gáborné, 
Nyúl Lőrinc és családja, Csernák János, 
Moravecz Gyula, Németh István, Rácz 
Mihály és családja, Kovácsné Kővágó Ág-
nes, Vribinszki Józsefné, Bánföldi Ferenc 
és családja, Szőgyén Péter, Golovics Ilona, 

Zubor Andrásné és családja, Dr. Kuczka 
Judit, ifj. Nyúl Lőrinc, Horváth Jánosné, 
ifj. Jokhel Gergelyné, Szabó Mihályné, 
Hajagos Csaba, Hajagos Ágnes, Czégány 
Károlyné, Németh-Végh Mária, Marsa 
Zoltánné, Erki Jánosné, Vargáné Virág 
Zsuzsanna, Deák Mihály és családja, Né-
meth Pál és családja, Turi Péter, Csinger 
Sándorné és a Lakiteleki Népdalkör tagjai, 
ifj. Varga Imre, Szabó Györgyné, Szénási 
Józsefné, Fekete Edina, Sipos Imre, Né-
meth Mihályné, és a Nyárlőrinci Énekkar 
tagjai, Magó Józsefné, Csikós Jánosné, 
Dakó Lászlóné, Tóthné Nagy Ilona, 
Gyenes Istvánné, Némethné Rácz Emőke, 
Terjék Katalin, Gyenes Sándor Józsefné, 
Szabó István (zenész), Almásiné Tóth 
Judit, Balla István, Kovács Anna, Bali 
Gábor és családja, Tari Mihályné, Szap-
panos Renáta, Németh Antalné, Kovács 
Sándorné, Deák Elekné, Nyúl Istvánné, 
Szabó Péterné, Nagy Ferencné, Háriné 
Molnár Mária, Kiss Jánosné, Rigó Zol-
tán Sándorné, Váczi Mihályné, Csernák 
Józsefné, Szomjú Ferenc és családja, Ke-
rekes testvérek és Zenekara, Kiss Béla, 
ifj. Kiss Béla, Csernák Ferenc, továbbá 
Csernák Krisztina bírópár, Kovács Sándor 
kisbíró, Halasi Annamária, Papp Zoltán, 
Szomjú Lotti, Homoki Szabolcs, Halasi 
Sára, Nyúl Patrik, Szakács Evelin, Varga 
József, Baranyi Vanessza, Hári Ferenc, 
Baranyi Bianka,  Nyúl Bianka, Kul-
csár Tamás, Golovics Alíz, Almási Péter 
csőszpárok, Kerekes István, Tóth Norbert, 
Forgács Dezső, Jokhel Árpád és az IKSZT 
munkatársai, az önkormányzat közfoglal-
koztatott dolgozói.

Polgármesteri Hivatal
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Búcsú parti az óvodában

A szülők és a gyerekek nagy több-
sége félénken lépte át az óvoda küszö-
bét három – vagy valaki négy – évvel 
ezelőtt. Kérdezték tőlük: „Várjátok már 
az óvodát?”. Sokan nem tudtak rá vála-
szolni.

Most, amikor már itt a vége, és meg-
kérdezzük: „Várjátok-e már az iskolát?” 

–könnyebbnek tűnik a válasz. Talán 
azért, mert ügyesebbek, okosabbak let-
tek gyermekeink. Sokat játszottunk, mó-
káztunk, tanultunk, kirándultunk, nevet-
tünk és sírtunk együtt a három év alatt, 
ami pillanatok alatt elillant. A Nyuszi 
csoportos gyerekek egymás között ba-
rátokra találtak. Bátran állíthatom azon-

ban, hogy a szülők között is szorosabb 
lett a kapcsolat az évek során. Ennek 
ékes bizonyítéka, hogy összefogtak és 
egy jól megszervezett party keretében 
újra együtt játszhattak gyermekeikkel 
az óvoda udvarán augusztus utolsó hét-
végéjén. 

Köszönetet kell mondanunk Szabóné 
Zsuzsinak, aki felvállalta a szervezést, 
Pácsa Józsinak és Szabó Janinak a fi-
nom uzsonnáért, és mindenkinek, aki 
hozzájárult a „buli” sikeréhez! Külön 
köszönettel tartozunk Jokhel Árpinak, 
aki muzsikával és óriás-buborékfújójá-
val varázsolt jó hangulatot az ovi ud-
varára. A szülők és a gyerekek számára 
nagy meglepetés volt, hogy megismer-
kedhettek a leendő tanító nénivel, Bodor 
Gabriellával.

Szívből kívánom, hogy a gyerekek 
legalább olyan jól érezzék magukat az 
iskolában, mint ezen a délutánon.

Üdvözlettel: 
Zsóka néni

Új nevelők, új gyerekek a Nyuszi csoportban
A Nyuszi csoportszobába 2016 

őszén új kis csapat érkezett. Huszon-
kettő (tizenhat fiú és hat lány) lelkes kis 
csoportos óvodás, akiket négy új kollé-
ganő fog végigkísérni az elkövetkezen-
dő időszakban. 

Adri néni (Forgó Adrienn), akiről rö-
vid idő alatt kiderült, hogy remekül ért 
az óvodás gyerekek nyelvén és mindig 
ott terem, ahol szükség van rá. Gizi néni 
(Hajagosné Csernák Gizella) aki gyes-
ről visszatérve minden beszoktatós új 
szülő és gyerek érzéseit átérezve mun-
kálkodik. Helga néni (Szekeres Hel-
ga), a dajkánk, aki friss szaktudással, 
nagy türelemmel és szeretettel végzi 
a gyermekek gondozását és Tami néni 
(György Tamara), aki kisgyermekgon-
dozó végzettségéből adódóan minden-
napjaink gondozási feladataiban remek 
segítségünk. Kilenc kisgyerek már az 
előző évben is óvodás volt, ők maga-
biztosan és bátran álltak az új óvodások 
elé, követendő példaként. Az új gyere-
kek folyamatosan érkeztek szeptember 
első két hetében a csoportba. Volt, aki 
mosolyogva nagy várakozással érke-
zett, míg mások nagy sírások közepette 
tudtak csak elválni szüleiktől. Az első 

hetekben igyekeztünk megismerni egy-
más nevét, jelét, bejárni az óvoda épü-
letét, megismerkedni az ott dolgozó fel-
nőttekkel, hogy minél inkább otthon és 
biztonságban érezzék magukat a gyere-
kek az óvodában. A késő nyári idő sok jó 
alkalmat adott nekünk, hogy minél több 
időt töltsünk a szabadlevegőn, az óvoda 
udvarán, ahol még a szüleiket hiányoló 
gyerekek is könnyebben megnyugod-

tak. Néhány kisgyermek már túl van 
az első betegségeken, ami közösségbe 
kerülés alkalmával sajnos elkerülhetet-
len, pár nap hiányzás után bizony ismét 
vissza kell szokni az óvodai napirendbe. 
Bízunk benne, hogy minden kisgyer-
mek megtalálja az érzelmi biztonságot 
csoportunkban és felszabadult, vidám 
gyermeksereg vesz bennünket körül a 
hétköznapokban.



Újabb fiatal sportoló bontogatja 
szárnyait, aki atlétikában próbálja 
ki tehetségét. Még nincs tizennégy 
éves, de már nemzetközi versenyen 
is volt, sőt eddig minden versenyén 
első helyezést ért el.

Ahhoz, hogy egy fiatalban meg-
lássák a tehetséget, jó szemű tanárnak 
kell lenni. Boros Kornél jó szemű ta-
nár, mert hamar észrevette Magyari 
Kristófban a tehetséget. Az elmúlt 
év április végén magasugrást gyako-
rolták testnevelés órán. Boros Kor-
nél egyből észrevette, hogy Kristóf 
tehetségesebb, sokkal tehetségesebb 
magasugrásban a többieknél. Szólt 
is kecskeméti kollégájának, Adamik 
Zoltánnak, aki pártfogásba vette az 
akkor még csak tizenkét éves Kristó-
fot. Leigazolta a Kecskeméti Atléti-
kai és Rögbi Clubhoz, azóta rendsze-
resen jár edzésekre. Kristóf  elsőre a 
130 centiméteres magasságot tudta 
átugrani, de eljutott az általános is-
kola tornatermében 157 centiméteres 
magasságig is. Mivel vékony volt a 
szivacs, így magasabbal nem is pró-
bálkozott, mert balesetveszélyes lett 
volna. Kecskeméten viszont már a 
160 centimétert is át tudta vinni, és 
egyre jobb eredményeket ért el. Heti 
három edzéssel fejlesztette tudását.

Adamik Zoltán rávette arra, hogy 

a magasugrás mellett más atlétikai 
számokat is kipróbáljon. Így jött 
képbe a távolugrás, gerelyhajítás, 
és a gátfutás, vagyis a több próba. 
Arra a kérdésre, hogy melyik szám 
tetszik neki a legjobban Kristóf azt 
válaszolta, hogy a gerelyhajítás. Pe-
dig a magasugrásban és távolugrás-
ban ért el eddig kiváló eredménye-
ket. Az elmúlt év tavaszán indult a 
diákolimpián, bejutott az országos 
döntőbe, és 170 centiméterrel meg 
is nyerte korosztályát. Ezt követően 
Lengyelországba utazhatott nemzet-
közi versenyre. Mivel hatalmas eső 
volt, ezért nem szabadban, hanem 
teremben rendezték meg a versenyt. 
Ott már 180 centimétert teljesített 
és nem talált legyőzőre, pedig hat 
ország korosztályos magasugrói 
versenyeztek. Ettől kezdve még ko-
molyabban vette a sportolást. Saját 
szavával élve, mindent beleadott. 
Kristóf már tudja, hogy kiből lehet 
jó magasugró. Ezt így fogalmazta 
meg: legyen akarata és jó rugóképes-
sége. Mivel a családjában senki sem 
sportolt, így még jobbnak mondható 
az a hozzáállás, ami a fiatalembernél 
tapasztalható. 

Magyari Kristóf tehetségére nem 
csak a megyében, de már országo-
san is felfigyeltek. Beválogatták a 

korosztályos nemzeti válogatottba. 
Szeptember 1 és 4 között részt vett 
Olaszországban, egy nemzetközi 
versenyen. A magyar válogatott szí-
neiben vett részt távolugrásban, és 
562 centimétert ugrott. Ezzel a tel-
jesítményével szintén az első helyet 
szerezte meg. Magyari Kristóf eddig 
négy nagy versenyen indult, és mind 
a négyet megnyerte. Már több próbá-
ban is kipróbálta magát. Szeptember 
közepén, Székesfehérváron rendez-
tek több próba országos versenyt, 
ami gerelyhajításból, 80 méteres 
gátfutásból, magas- és távolugrásból 
állt. Kristóf azon a versenyen is első 
helyezést ért el. Magasugrásban 172 
centiméter ugrott. Azért csak eny-
nyit, mert közben elkezdett szakad-
ni az eső, és leállították a versenyt. 
Ez viszont megzavarta, nem tudott 
úgy koncentrálni. Majd mikor elállt 
csak utána folytatták. A gátfutás-
ban a második helyen végzet 12.76 
másodperccel. A távolugrásban 572 
centimétert teljesített. Befejezésként 
44,95 méterre szállt kezéből a gerely. 
Az összetett eredmények alapján így 
az első helyen végzett. 

Kristóf természetesen megfogad-
ja minden esetben az edzői tanácso-
kat. Közelebbi célként azt fogalmaz-
ta meg, hogy szeretne minél több 
versenyen indulni. Nem okoz szá-
mára nehézséget, hogy be kell jár-
nia Kecskemétre edzésre, a Lánchíd 
utcai Általános Iskolába. Adamik 
Zoltán ugyanis abban az iskolában 
tanít. Egy-egy edzés másfél két óráig 
tart. Még nem döntötte el azt, hogy 
melyik atlétikai számot választja. 
Távlati célként viszont azt említette, 
hogy szeretne élsportoló lenni. Az 
osztálytársai természetesen büszkék 
Kristófra és gratuláltak eddigi ered-
ményeihez. Januárban tölti be a 14. 
évét. Csak reménykedni ehet abban, 
hogy folytatja jó szereplését, és hír-
nevet szerez Nyárlőrincnek, Bács-
Kiskun megyének és Magyarország-
nak.
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Négy nagy versenyen indult, négyszer győzött
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Változatos játékot mutatnak a labdarúgók
Javában benne vagyunk már a lab-

darúgó bajnokság őszi szezonjában. 
A felnőtt csapat eddig változatos játé-
kot mutatott. Akadt olyan mérkőzés, 
amelyen kitűnően játszottak a fiúk, de 
olyan is, ahol jobb játékkal rukkolhat-
tak volna elő.

Nézzük azokat a mérkőzéseket, 
amelyekről még nem írtunk. A harma-
dik fordulóban Pálmonostorára utazott 
a csapat. Aki járt már a településen és 
látta közelről a pályát, az tudja, hogy 
nem a legjobb minőségű. Ez azonban 
mindenki számára egyforma. Termé-
szetesen azoknak, akik jobb gyepsző-
nyeghez szoktak, rosszabb rajta ját-
szani. Kifogásokat azonban nem kell 
keresni, olyanon kell játszani, amilyen 
van. A hazai csapat otthonában elég 
veszélyes. A játékosai nem riadnak 
vissza a keményebb belemenésektől 
sem. Sajnálatos módon már a mérkő-
zés elején vezetést szereztek. Ezt az 
előnyt a szünetig meg is tudták tartani. 
A második félidő közepén újból sike-
rült bevenniük Magyar Imre hálóját. 
Szerencsére ez jó hatással volt a fiúkra 
és rövid, mindössze négy perc múlva, 
Mohácsi Marcell gójával sikerült szé-
píteni. A fiúk megpróbálták döntetlen-
re hozni a találkozót, de ez sajnos nem 
sikerült. A mérkőzés lefújása előtt há-
rom perccel újabb hazai gól született, 
ami el is döntötte a mérkőzés sorsát. 
Pálmonostora-Nyárlőrinc 3-1 (1-0). 
Ifjúsági eredmény: 0-5.

A negyedik fordul igazi rangadót 
hozott, hiszen a szomszéd település-
sel, Lakitelekkel kellett játszani. A 
két csapat mindig nagy mérkőzést vív 
egymással, az utóbbi időben egyen-
rangú ellenfelei egymásnak. A találko-
zót a lakitelekiek kezdték jobban, mert 
már a harmadik percben megszerezték 
a vezetést Erős Gergő révén. Ugyan 
ennyi percet kellett várni az egyenlí-
tésre. Torbán Csaba hatalmas távoli 
lövése bombaként csapódott a kapuba. 
Néhány perc eltelte után viszont már a 
vezetést is megszerezte a csapat. Bali 
Gábor a tizenhatoson belül forgoló-
dott és talált a kapuba. A félidő befeje-
zésig nem esett több gól, bár mind két 
csapatnak akadtak helyzeteik. Magyar 

Attila remekül őrizte kapuját, de ugyan 
ez elmondható a lakiteleki hálóőrről, 
Balla Tamásról is. Mind a kettőjüknek 
voltak nagy védéseik. Kiegyenlített 
játék folyt a második játékrészben is. 
Talán a vendégek veszélyesebb táma-
dásokat vezettek, de a helyzeteiket 
nem tudták értékesíteni, a játékuk gör-
csössé vált. A félidő közepén Torbán 
Csaba végzett el szabadrúgást a balol-
dalról. A mintegy huszonkét méteres 
lövése a kapu előtt megpattant, így a 
lakiteleki hálóőrnek esélye sem volt 
arra, hogy hárítsa. Átpattant felette a 
labda, és a kapuban kötött ki. A hát-
ralévő időben hiába próbálkoztak a 
vendégek nem tudtak egyenlíteni, de 
még gólt sem tudtak rúgni, maradt az 
eredmény. Nyárlőrinc-Lakitelek 3-1 
(2-1). Ifjúsági eredmény: 1-4.

Az elmúlt bajnokságban jól játszott 
a Hetényegyháza. Remek játékuknak 
köszönhetően a harmadik helyen vé-
geztek a tabellán. Eddigi eredményeik 
azonban azt mutatják, hogy nem lesz-
nek majd ott az első három helyen, 
bár ki tudja. Az ötödik fordulóban 
Hetényegyházára utazott a csapat. Az 
előző héten történt győzelem után kel-
lő önbizalommal léptek pályára a fiúk. 
Ez a mérkőzés azonban nem hozott lát-
ványos, gólokban gazdag találkozót. 
Sőt egyetlen találat sem esett egyik 
csapat részéről sem. Az idegenben 
szerzett egy ponttal azonban elégedet-
tek lehettünk. Hetényháza-Nyárlőrinc 
0-0. Ifjúsági eredmény: 2-2.

A következő fordulóban a Kecs-
keméti LC csapatát fogadtuk. Ezen 
a találkozón nem tudták tűzbe hozni 

a szurkolókat a játékosok. A kecs-
kemétiek jóval érettebb labdarúgást 
mutattak be, ami az eredményben is 
megmutatkozott. A hamar, az ötödik 
percben bekapott gól megnyugtatta 
a kecskemétieket, ügyesen passzolva 
szőtték a támadásaikat. Az első játék-
részben, partiban voltunk velük, de a 
góllövés elmaradt. Sajnálatos módon 
a második félidő elején a vendégek 
növelni tudták előnyüket. Ez az ered-
mény azonban már behozhatatlannak 
tűnt, főleg úgy, hogy Bálint Tibor meg-
kapta második sárga lapját is, ezért el 
kellett hagynia a pályát. A mérkőzés 
hajrájában még rátettek egy lapáttal a 
kecskemétiek, és újabb gólt szereztek. 
Nyárlőrinc-Kecskeméti LC 0-3 (0-1). 
Ifjúsági eredmény: 2-3.

A helvéciai idegenben lévő mérkő-
zés úgy kezdődött, ahogyan azt a szur-
kolók legjobban szeretik. Hamar, a 13. 
percben esett az első gól, amit Bera 
András szerzett. Aztán a hazaiak vé-
dője, Kocsis Bence is hozzásegítette a 
csapatot az előny növeléséhez, amikor 
öngólt vétett. A félidő befejezése előtt 
még Túri István is betalált a kapuba. A 
második játékrészt viszont a hazaiak 
kezdték jobban és sikerült is gólt el-
érniük. Erre azonban gyorsan érkezett 
Torbán Csaba válasza és ismét három 
gól volt a különbség a két csapat kö-
zött. Kocsis Bence úgy gondolta, hogy 
az ellenfél kapujába is lő egy gólt, és 
ezt meg is tette. Ez azonban kevés volt 
ahhoz, hogy felzárkózzon a Helvécia. 
A találkozón nem esett több találat. 
Helvécia-Nyárlőrinc 2-4 (0-3). Ifjúsá-
gi eredmény: 1-6.
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Zöldség és gyümölcs a főút mellől

A 44-es főút Bács-Kiskun megyei 
szakaszán az egyik legnagyobb gyü-
mölcs és zöldség árusa Kovács Jó-
zsef. Ez már a tizenhetedik szezonja.

A főúttól kicsit bentebb Kapás-
falunál egy bódé áll. A területet a 
lakiteleki önkormányzattól Kovács 
József bérli. Az évek alatt egyre job-

ban bővítette nem csak a kínálatot, 
hanem magát a bódét is szebbé tet-
te, de odafigyel nagyon a reklámra 
is. Most már nagy táblák jelzik azt, 
hogy milyen gyümölcsnek, zöld-
ségnek van a szezonja, mit érdemes 
vásárolni. Több mint húsz fajta árut 
kínál. Legtöbb választék almából és 

körtéből van, de birsalma, sőt birs-
almasajtot is lehet kapni. Amint azt 
elmondta, most az almát és a szőlőt 
viszik a legjobban. Még dinnye is ta-
lálható konténerben. Ez azonban nem 
nyári, hanem késői, őszi fajta. Sokan 
csodálkoznak is, hogy ilyet is árul. 
Nekik elmagyarázza, hogy ez telje-
sen más fajta, és még hosszú ideig 
lehet fogyasztani. 

Ebben az évben június 25-én kez-
dett árulni. Naponta nyolc órakor 
nyit, kivéve a hétfőt, és alkonyatig 
árul. Utána ugyanis még össze kell 
pakolni. Kezdetben csak saját gyü-
mölcseit, zöldségeit kínálta, de ez 
később kevésnek bizonyult, és a kör-
nyező települések gazdáitól vásárolt 
fel termékeket. Az idei forgalom a 
korábbi évekhez viszonyítva, köze-
pes, vagy inkább jónak mondható. Az 
árusításban fia Géza is segít. Minden 
évben november egy és öt között zár-
nak, és minden valószínűség szerint, 
így lesz ez most is.
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Anyakönyvi hírek
Akik házasságot kötöttek: Szappanos Renáta és 
Kállai István.

Akiket elveszítettünk: Kerekes Lászlóné Németh 
Sarolta (született 1929), Födi Gáborné Németh Ilona 
(1927), Nagy János (1967).

nyárlŐrinci HÍRMONDÓ
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának közéleti lapja

Megjelenik minden hónapban
Szerkesztő: Rimócziné Forgó Ildikó

A szerkesztőség tagja: Nyúl Zsuzsanna, Jokhel Árpád
"Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 163/583/1/2007.

nyilvántartási száma alatt szerepel."
Készült a tiszakécskei

Kécske Nyomda Kft. nyomdájában
Felelős vezető: Tóth Géza

Ingyenes hirdetési szelvény
Hirdetés szövege: ________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Apróhirdetések leadhatók az általános iskola gondnoki irodájában hétfő
től péntekig munkaidőben. A hirdetések szövegét hirdetőinktől készen 
kapjuk. Az abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi,  jogi felelõs
séget nem vállal. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 
Csak hirdetési szelvényen leadott hirdetéseket fogadunk el.

KÖZÉrDEKŰ TElEFOnSZáMOK
Polgármesteri hivatal: 343-013, 343-019, 589-001, 
589-019
Művelődési ház: 343-076, 589-009
Orvosok: dr. Kuczka Judit 06-20/453-4451, 343-121
Kehely Gyógyszertár, telefonszám: 76/342-517
Tűzoltóság Kecskemét: 502-810
Segélyhívó: 105
Rendőrség Kecskemét: 484-684
Segélyhívó: 107
Körzeti megbízott: Koós István 06-70/368-4397
Mentők Kecskemét: 486-511, 478-119
Segélyhívó: 104
Polgárőrség, Kiss Ferenc: 06-30/621-7600
Gyermek jóléti szolgálat és családsegítő
Horváthné Dékány Judit: 343-590, 06-30/262-7486
Védőnő, Túri Istvánné: 06-30/563-4441
Fogorvos: dr. Németh László 449-279
Jogosult állatorvos: Dr. Pitti Lajos 06-30/925-4249
Hatósági állatorvos: Dr. Tóth Dezső 06-70/436-1368

ViccEK
A tanár panaszkodik Móricka szüleinek:
- A maguk gyereke a legrosszabb az egész osztályban. Egy-
szerűen nem bírok vele. Ráadásul még sosem hiányzott egy 
napot sem!

* * *
- Melyik egységhez akar kerülni?
- A vezérkarhoz.
- Maga megőrült?
- Miért, ez követelmény?

* * *
A skót házaspár beszélget:
- Az orvos azt mondta, levegőváltozásra van szükségem.
- Szerencse, pont megfordult a szél.
- Nem, nem... nekem tengeri levegő kell.
- Semmi gond, akkor kötök a ventilátorra egy sózott herin-
get.

* * *
- Miért az ablakon keresztül jársz be a házba?
- Anya azt mondta, hogy ha rossz jegyet kapok, át ne lépjem 
a küszöböt.

* * *
A skót focicsapat igen jó játékkal megnyeri a bajnokságot. Az 
utolsó meccs után így szól az edző az öltözőben:
- Na, fiúk, egész évben fantasztikusan játszottatok, megérde-
meltek egy kis frissítőt. Jimmy, nyisd ki az ablakot!

* * *
Felszállás előtt egy hosszabb várakozás után a stewardess 
közli az utasokkal:
- Elnézést kérünk a késedelemért, de a pilótának nem tetszett 
a baloldali hajtómű hangja, így kénytelenek vagyunk másik 
pilótát keresni.

* * *
A férj a feleségéhez
- Drágám! Tudom, hogy ragaszkodsz hozzá, de elég zavaró, 
hogy édesanyád már 10 éve itt lakik velünk.
- Az enyém? Azt hittem, a tied!

* * *
Egy alkoholista szakadt ruhában, lyukas cipőben betér a 
kocsmába:
- Gyorsan egy felest! Megöl a másnap. - fordul a pincérnő-
höz.
- Jóember, inkább venne magának egy cipőt! - válaszol a pin-
cérnő.
- Mire a részeg : Az egészség fontosabb!


