
Huszadik alkalommal rendezték
meg a Hírös Hét Fesztivált

Augusztus 19-én elkezdődött és 
27-én fejeződött be a XX. Hírős Hét 
Fesztivál Térségi Élelmiszeripari 
Kiállítás. 

1997 óta minden évben a kecske-
méti Hírös Hét Fesztivál keretein belül 
kerül megrendezésre a legnagyobb 
térségi szemle a Térségi Kertészeti és 
Élelmiszeripari Kiállítás.

A rendezvényen bemutatkoztak a 
kecskeméti térséghez tartozó települé-
sek, megmutatták a nagyközönségnek 
mezőgazdasági, élelmiszeripari, ker-
tészeti és kulturális értékeiket.

A kiállítás megrendezésével leg-
főbb szándék az volt, hogy a láto-
gatók megismerjék a környező tele-
pülések értékeit, sokszínű kulturális 

és turisztikai kincseit, vonzerőit, 
azokat a helyi és térségi gazdá-
kat, kézműveseket, akik minőségi, 
biztonságos, e tájegységre jellemző 
alapanyagokból készült és egyedi 
termékeikkel magasabb kulináris és 
esztétikai élményt nyújtanak tudatos 
vásárlóiknak.

Folytatás a 4. oldalon.
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Településrendezési eszközök
módosításáról

Rendkívüli testületi ülést tartott 
a képviselő-testület július 12-én. Az 
oka a településrendezési eszközök 
módosításának lezárása, valamint a 
„Helyi identitás és kohézió erősítése” 
című TOP-os pályázat elvi döntésének 
meghozatala. A rendezési tervvel kapc-
solatos anyagról a véleményezések 
visszaküldésre kerültek, a főépítész 
egyetértett a módosításokkal, így 
akadálya nem volt a módosítás 
lezárásának. Ezzel kapcsolatosan 
Szilberhorn Erzsébet tervezőnő arról 
tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 
az előző üléseken tíz módosítást hagy-
tak jóvá a képviselők. Ezek között oly-
anok vannak, mint az Egykori Szikrai 
Gazdaság területének szabályozása, 
Zártkertek építésügyi előírásai,  A tel-
epülés keleti kivezetésénél útszabá-
lyozás, Kisajátítás jogintézményének 
bevezetése, Rétalja utca térségének 
szabályozása, Állattartó épületek sza-
bályozása, mezőgazdasági üzem meg-
valósítása, építési övezeti előírásának 
módosítása, Sugár utca DK-i végében 
kereskedelmi szolgáltató terület létre-
hozása. Ezek szerint került végleges-
ítésre és záró szakmai véleményezésre 
a rendezési terv módosítása, amit a 
főépítész megadott. A településren-
dezési tervben nemcsak a testület által 
kezdeményezett módosítások, hanem 
a jogszabályi előírásokból következő 
további módosítások illetve felülvizs-
gálatok - természetvédelmi adatszolgál-
tatás átvezetése, régészeti lelőhelyek 
aktualizálása, biológiai aktivitásérték 
változatlansága - is átvezetésre 
kerültek. A jóváhagyáshoz kapcsolódó 
fontos körülmény, hogy a képviselő-
testület által támogatott munkásszálló 
építésének alkalmas helyszíne lehet az 
önkormányzati tulajdonú Sugár utcai 
lakóterület. A hatályos helyi építési 
szabályzat alapján szálláshely szolgál-
tató építmény a már közművesített 
475/25-27 és 457/29-38 hrsz-ú telkeken 
elhelyezhető. Telekösszevonás nem 
lehet, mivel 24 m-nél szélesebb telek nem 
alakítható ki. A munkásszálló idehely-
ezésének lehetősége megszűnik, amen-

nyiben kereskedelmi egység valósul 
meg a Sugár utcában. A módosítással 
megvalósuló kereskedelmi szolgáltató 
terület ugyanis a korábbi döntésnek 
megfelelően telephely kialakításra alka-
lmas, de munkásszálló elhelyezésére 
csak az adott telken működő gaz-
dasági tevékenységhez kapcsolódóan 
szolgálati lakás jelleggel valósítható 
meg. Elhangzott az, hogy amennyiben 
a képviselő-testület úgy dönt, hogy 
ezen a területen inkább munkásszállót 
alakít ki, akkor a kereskedelmi egységet 
nem kellene jóváhagynia. Ennek jogi 
akadálya nincs, de új tételt nem lehet 
előzetes egyeztetés nélkül jóváhagyni, 
de már leegyeztetett tételt kihagyni a 
jóváhagyás során lehet. Ezzel kapcso-
latban Pénzváltó István polgármester 
elmondta, hogy jelenleg a munkásszálló 
kialakításának kérdése függőben van, 
de célszerű lenne a munkásszállót a 
közművel ellátott területen kialakítani. 
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy 
az 1-9. módosítási tételt fogadja el, 
a kereskedelmi szolgáltató területet, 
hagyja függőben. Ez a módosítás már 
jóvá van hagyva, és ha a munkásszálló 
építése nem valósul meg, marad az 
eredeti elképzelés. A testület elfogadta 
a javaslatot.

Részt vesznek a pályázaton
Pályázati kiírást tettek közzé „Helyi 

identitás és kohézió erősítése” cím-
mel, mely szintén TOP-os pályázat 
és a megye koordinálja. A szétoszt-
ható összeg 21 milliárd forint, melyet 
a települések létszámának arányában 
osztanak el. Nyárlőrinc településre 
létszámarányosan 2.339 e/Ft jutna. A 
program 3 éves és nincs fenntartási 
időszak. A pénz felhasználását cselekvő 
közösségekre szeretnék alapozni. Helyi 
cselekvési terv alapján a térség lako-
sságának közösségi együttműködését 
dinamizáló és fenntartó közössé-
gi akciók, események, programok, 
folyamatok megvalósítása, helyi nyil-
vánossági fórum megteremtése. A 
megvalósításra Tiszaug, Szentkirály, 
Tiszaalpár, Lakitelek és Nyárlőrinc 
alakítana egy konzorciumot, melyben 
két fő, egy szakmai vezető és egy 

közösségfejlesztő tevékenykedne. A 
testület úgy döntött, hogy Nyárlőrinc 
is vegyen részt a pályázaton. 

Eredménytelen volt
a közbeszerzési eljárás

Július 25-én újabb rendkívüli 
testületi ülésre került. Napirenden szere-
pelt a Lakitelek-Nyárlőrinc Református 
Társegyházközség nyárlőrinci 
imaházának bővítése, felújítása és 
akadálymentesítésére vonatkozó 
közbeszerzési eljárás lezáró döntés. 
A testületi-ülést levezető Tormási 
Zoltán alpolgármester elmondta, hogy 
a kivitelezői feladatok ellátására, a 
felhívás öt pályázónak lett kiküldve, 
melyre három pályázó tett ajánla-
tot. Mindhárom pályázónak formai 
hiányosságok miatt hiánypótlást kellett 
kiküldeni. A hiánypótlást határidőre 
egyik pályázó sem teljesítette, így a 
közbeszerzési eljárás eredménytelen-
ségét állapította meg a közbeszerzési 
szakértő. Fentiekre tekintettel java-
solta a képviselő-testületnek, hogy a 
közbeszerzési eljárás eredménytelen 
volt. A testület elfogadta a javaslatot.

Az előző napirendi pontból 
következett, hogy az imaház felújítására 
új eljárását kell kiírni a kivitelezői 
feladatok ellátására. Ezzel kapcsolat-
ban Tormási Zoltán elmondta, hogy 
az ajánlattételi felhívás a korábban 
meghívott öt pályázó részére lesz meg-
küldve, és a legrövidebb, 5 napos 
beadási határidő lesz meghatározva. 
Hozzáfűzte, hogy a tervezői költség-
becslés alapján a közbeszerzés becsült 
értéke 40.542.666,- Ft, míg a kiadott 
támogatói okirat szerint a közbesz-
erzés finanszírozásához felhasználható 
támogatás összege 36.700.000,- Ft. 

A képviselő-testületnek tehát ki 
kell egészíteni a megítélt támogatást 
legfeljebb 40.542.666,- Ft összegig, 
amennyiben a legelőnyösebb ajánlat-
ban szereplő ellenszolgáltatás összege 
a támogatás összegét meghaladja. 
Javasolta a képviselő-testületnek, meg-
ismételt közbeszerzési eljárás kiírását, 
ugyan annak az öt pályázó részére, 
akiket korábban felkértek. A testület 
elfogadta a javaslatot.

A testületi ülésről jelentjük
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Az imaház felújításának
kivitelezője kiválasztásra került
Ezzel még nem fejeződött be a 

rendkívüli ülések száma. Augusztusban 
ismét összeült a képviselő-testület, 
hogy megtárgyalja a református ima-
ház megismételt kivitelezői feladata-
ira kiírt pályázat lezáró döntésének 
meghozatalát. A kivitelezői feladatok 
ellátására a felhívás öt pályázónak 
lett kiküldve, melyre három pályázó 
küldte meg ezúttal is az ajánlatát. A 
bíráló bizottság mindhárom pályázó 
ajánlatát érvényesnek találta, hiány-
pótlást nem kellett előírni. A bizottság 
megállapította az eljárás eredményes-
ségét és nyertes ajánlattevőnek a Pap-
Építőmester Építőipari, Szolgáltató 
és Kereskedelmi Kft-t nevezte meg, 
miután ők tették a legkedvezőbb aján-
latot. Pénzváltó István polgármester 
javasolta a képviselő-testületnek, hogy 
állapítsa meg, hogy mindhárom beér-

kezett ajánlat megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jog-
szabályokban meghatározott feltéte-
leknek, és nincs olyan ajánlat, amely 
érvénytelen, és nincs olyan gazda-
sági szereplő, akit az eljárásból ki 
kell zárni. Javasolja továbbá, hogy a 
képviselő-testület határozatával álla-
pítsa meg az eljárás eredményessé-
gét, és nyertes ajánlattevőként a Pap-
Építőmester Építőipari, Szolgáltató 
és Kereskedelmi Kft-t nevezze meg, 
tekintettel arra, hogy az értékelési 
szempontok szerint a legkedvezőbb 
ajánlatot tette és ajánlata érvényes. A 
testület elfogadta a javaslatot.

Szociális tűzifa vásárlásához
támogatás igénylése

Újból lehetőség van szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsoló-
dó kiegészítő támogatás igénylésére. 
Mint az elmúlt években, az önkor-

mányzat most is szeretne pályázni 
kemény tűzifára. Az ehhez szükséges 
önerő 350.520,- Ft. A szociális célú 
tűzifában részesülőktől ellenszol-
gáltatást nem lehet kérni. Pénzváltó 
István polgármester javasolta a képvi-
selő-testületnek a 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló törvény alap-
ján a Szociális célú tűzifa vásárlásá-
hoz kapcsolódó támogatásra igény 
benyújtását. Javasolta, hogy a képvi-
selő-testület vállalja, hogy a szociális 
rászorultság és a 2017. évi igény-
lés részletes feltételeit – legkésőbb a 
tüzelő anyag megvásárlását követő 
10. napon hatályba lépő – rendeletben 
szabályozza. Javasolja továbbá, hogy 
a képviselő-testület vállalja, hogy a 
szociális célú tűzifában részesülőtől 
ellenszolgáltatást nem kér. A képvise-
lő-testület keményfa esetén 350.520,- 
Ft önerőt biztosít az általános tartalék 
terhére. 

búcsú
Ebben az évben augusztus 6.-án, 

vasárnap 10 órakor ünnepeltük temp-
lomunk védőszentjének, Szent Lőrinc-
nek ünnepét, a templombúcsút. Az idő-
járás kedvezett számunkra, legalább is 
eső, szélvihar nem verte el az ünnepet, 
sokkal inkább a hőségre kellett felké-
szülni. A kánikula miatt idén a tábori 
oltár nem a megszokott helyen volt, a 
templomkert árnyas fái adtak enyhet 
a papság, az oltárnál szolgálók és a 
környező települések hívei, vendége-

ink és plébániai közösségünk számára 
egyaránt. 

A búcsúi főpap Dr. Kuminetz Géza 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
professzora volt, aki nagy örömmel 
jött hozzánk, jól érezte magát egy-
házközségünkben és azt vallotta sze-
retettel jön máskor is plébániánkra és 
jó hírünket viszi magával. Az ünnepi 
szentmisében Krisztus igéjével és az 
oltáriszentséggel, a körmenet befeje-
zésében szentségi áldással táplálták 

lelkünket, majd a helyi férfiak és as-
szonyok a testnek is megadták, amire 
szüksége van. Minden közeli távoli 
hívőt hideg üdítővel, jó borral, pálin-
kával, foszlós kaláccsal, süteménnyel 
kínáltak. 

Ezúton is hálásan köszönjük a fel-
ajánlásokat, kétkezi munkát minden 
kedves családnak, férfiaknak, asszo-
nyoknak, hogy segítették búcsúi ün-
nepünk megrendezését, lebonyolítását. 
Kívánjuk rájuk a Jó Isten áldását!

Templomtatarozás
Alig múlt el a templombúcsú szer-

vezése miatti izgalom és feladatok 
sora, máris másik nagy munka vette 
kezdetét templomunkban. Sőt folyta-
tódott, hiszen a kőművesek már má-
jusban megkezdték a belső lábazat ja-
vítását, augusztus elsején pedig négy 
főből álló festőcsapat kezdte meg a 
templombelső falainak festését. Nagy 
vágya volt már a hívek közösségének, 
hogy ez a projekt megvalósuljon, hi-
szen közel harminc éve volt utoljára 
festés a templomban. Szerencsére az 
utolsó festés óta több fejlesztés volt 
a templom épületben. Ilyen volt a te-

tőszerkezet javítása, palacsere, villa-
moshálózat felújítása, külső felújítás, 
ami szintén indokolta már a mostani 
belső munka mielőbbi megkezdését. 
Hosszas tervezés, előkészítés után 
hála Istennek rendben haladnak a 
munkálatok. Hálásan köszönjük az 
önkormányzatnak, az egyházközség 
híveinek, református testvéreinknek, 
a támogató lakosságnak, hogy bíztak 
kezdeményezésünkben, hogy adomá-
nyaikkal is segítik tervünk megvaló-
sulását. Reméljük, hogy a templom-
felújítás nemes szándéka még sokak 
szívében visszhangra talál. Isten meg-

segítő kegyelmében bízva tekintünk a 
jövőbe. 

Ha Ön is csatlakozni szeretne a fel-
újítás támogatóinak köréhez, azt plébá-
nia hivatali befizetéssel, vagy a Fókusz 
Takarékszövetkezet nyárlőrinci kiren-
deltségében megteheti templomfelújítás 
címszóval. Előre is hálásan köszönjük! 

A munkálatok végeztével Dr. Bábel 
Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek 2017. 
október 29-én vasárnap délelőtt 10 óra-
kor áldja meg a felújított templomot és 
a bérmálás szentségét szolgáltatja ki fi-
ataljainknak. Szeretettel hívunk és vá-
runk mindenkit e nagy ünnepünkre!
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A rendezvény idén több különle-
gességgel bővült. Az újdonságok közé 
tartozott, hogy két új tagtelepülés, Bu-
gac és Bugacpusztaháza is megmutatta 
értékeit. A kiállítást megelőzően meg-
hirdették a III. Aranyhomok Térségi 
Lekvárversenyt, amelynek eredmény-
hirdetése a kiállítás ideje alatt valósult 
meg. Ezen kívül „A legszebb konyha-
kertek” tulajdonosait is díjazták. A ki-
állítás fő attrakciója augusztus 26-án 
szombaton a Térségi Összetartozás 
Napja volt, amelyen a jubileumi évfor-
duló alkalmából a térségi települések 
fogatos felvonulását lehetett látni. A 
korhű kecskeméti piacon megelevene-
dett a kecskeméti történeti piac, ahol a 
térségből érkező termékek nagyszabá-
sú kóstolójára került sor.

Az elmúlt évek hagyományát foly-

tatva idén is megrendezésre került az 
Aranyhomok Hírös Mustra, amelyen a 
Kecskeméti Települési Értéktárba fel-
vett gazdák és kézművesek termékeit 
mutatták be. A térségi kézművesek mű-
helytitkai is feltárultak foglalkozásaik 
által. Az érdeklődők betekintést nyer-
hettek többek között a szalma- és csuhé-
fonás, a mézeskalács díszítés, a kerámi-
akészítés, a vesszőfonás rejtelmeibe. Az 
Aranyhomok Portéka térségi kézműves 
termékek és ajándékok az egész kiállí-
tás ideje alatt megvásárolhatók voltak. 
Augusztus 27-én a Bács-Kiskun Me-
gyei Értéknapon kézműves mesterek, 
népi iparművészek tartotta bemutatót.

Nyárlőrinc augusztus 24-én csütör-
tökön mutatkozott be a nagy közönség 
előtt. Pénzváltó István polgármester 
mutatta be a települést. Elmondta az 

értékeket, a jelentős látnivalókat. Ezt 
követően a népdalkör mutatkozott be a 
színpadon, akik kiegészültek a lakiteleki 
népdalkörösökkel. A bemutatkozás után 
minden település polgármestere egy 
emlékplakettet vehetett át, amit Bán-
földi Ferenc fazekas mester készített. 
Természetesen nem maradt el a kósto-
lás sem. A standnál dinnyét, barackot, 
szőlőt rozés és fehér bort kínáltak. Volt 
is keletje. Maga Pénzváltó István pol-
gármester is beállt és kiszolgálók közé. 
Gyorsan el is fogyott minden. Bánföldi 
Ferenc fazekas mester ezúttal is a stand 
mellett mutatta be azt, hogy készülnek 
az agyagedények. Sokan tekintették 
meg hogyan formálja különböző ala-
kúra az agyagot. Nyárlőrinc ezúttal is 
kiette magáért. Bemutatta mindazt, ami 
jellemző a településre. 

Huszadik alkalommal rendezték
meg a Hírös Hét Fesztivált



Haggeus próféta írja: „eljöttek, és 
nekifogtak a munkának Istenüknek, a 
Seregek Urának a házán.” (Haggeus 
1:14) Gyülekezetünk életében valóság 
lett a prófétai Ige, hiszen elkezdődtek 
a nyárlőrinci munkálatok a templo-
mon. Ahogyan arról már korábban 
beszámoltuk a nyárlőrinci reformá-
tusok maroknyi közössége nagy 
fába vágta a fejszéjét: imaházukat 
templommá bővítik. Így a meglévő 
épület tornyot kap, benne a meglévő 
harang mellé még egy kerül. Valamint 

területi bővítés is történik, a hátsó 
fal megbontásával. A berendezés 
is változik, hiszen a székek helyett 
padok lesznek, a kis pulpitus helyett 
épített szószék. Sajnos, hiába álltak 
készen a kivitelezők, a bürokrácia 
miatt csúszással indult az építkezés. 
De Istennek legyen hála, elkezdődtek 
a munkálatok, s reméljük, immáron 
minden szép és ékes rendben haladhat, 
s hamarosan jól látható eredménye 
is lesz. Szeretettel kérjük hitben élő 
testvéreinket, hordozzák az építkezés 

ügyét, ismerve az Igét: „imádságban 
és könyörgésben mindenkor hálaadás-
sal tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt.” 
(Filippi 4:6)

Valamint szeretettel hívjuk fel mind-
en református testvérünk figyelmét, 
hogy az építkezés miatt utoljára 2017. 
08. 27-én tartunk az imaházban isten-
tiszteletet. Ezt követően, vagyis 2017. 
09. 03-tól a Nyárlőrincen a Dózsa 
György úton, az idősek otthonában 
tartjuk az istentiszteleteinket, válto-
zatlan időpontban, vagyis minden 
vasárnap 11 órától. Mindenkit szere-
tettel hívunk és várunk! 

Valamint szeretnénk köszöne-
tet mondani minden eddigi 
támogatásért, adományért, amivel a 
templomépítéshez hozzájárultak. Jó 
tudni, hogy nem csupán a reformátu-
sok, hanem az egész falu mögöttünk 
áll és támogat bennünket! De egyúttal 
szeretettel kérjük a további áldoza-
tvállalásokat, hogy minél többet meg 
tudjunk valósítani a kitűzött céljain-
kból, nem magunk miatt, hanem a mi 
Urunk dicsőségére. Soli Deo Gloria 
(Egyedül Istené a dicsőség!)

Kókai Géza, lelkipásztor
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Elkezdődtek a munkálatok az imaházánál

Énekeljünk!...de miért pont kórusban?
Alapvető tény, hogy az ember kö-

zösségi lény, kapcsolatokban él, azok-
ban növekszik. A kórushoz csatlakozás 
kielégíti ezt az igényünket, erősíti a bi-
zalom és biztonság érzését.

Emellett a kóruséneklés önmagában 
is közösséget teremtő örömforrás pon-
tosan azáltal, hogy tagjai együtt alkot-
nak, együtt hozzák létre a Csodát.

Továbbra is nagyon várjuk azokat a 
kedves híveket, akik szívesen énekel-
nének templomunk kórusában!

Bárkit nagy szeretettel várunk, aki 
szívesen és örömmel énekel, legyen 
akár fiatal vagy idős, férfi vagy nő. 

Vasárnaponként hagyományos Ho-
zsanna énekeket éneklünk a szentmi-
sén, alkalmanként, ünnepeken próbál-
kozunk egy-egy több szólamú darab 
megszólaltatásával.

Minden érdeklődőt szeretettel vá-

runk a szentmisén a harmónium köré 
illetve személyes megbeszélésre a 
szentmisék után.

Hacsak nem rendelkezünk azzal a 
ritka képességgel vagy technikai tudás-
sal, hogy több hangot tudunk megszó-
laltatni egyszerre, akkor fogjunk össze 
másokkal együtt énekelni.

Bárhol tartsunk is az éneklés te-
rén, így sokat tehetünk lelki és fizikai 
egészségünkért is. Hogyan?

Először is szükség van ránk, fon-
tosak vagyunk, a részvétel a kórus 
életében tökéletes ellenszere az elma-
gányosodásnak, depressziónak. Min-
denkinek egyedüli helye és feladata 
van.

Az aktív koncentráció és a kontrol-
lált hasi légzés feloldja a szorongást, a 
stresszt, háttérbe szorítja az aggodal-
maskodást.

A rendszeres éneklés mindemellett 
megelőzheti a szívbetegségek kialaku-
lását, és persze a folyamatos fizikai erő-
kifejtés révén még a kondíciónk javulá-
sát is segíti Már régóta ismert, hogy az 
énekléstől idegeink kisimulnak, javul 
kedélyállapotunk, kiegyensúlyozottab-
bak, öntudatosabbak leszünk.

Végül, de nem utolsó sorban “Aki 
énekel, kétszeresen imádkozik” Szent 
Ágoston mondta több száz évvel ez-
előtt e bölcs gondolatot, és most, mo-
dern világunkban is érezhetjük, milyen 
fontos lehet életünkben a zene, a dal, a 
hangok harmóniája!

Megfogalmazhatatlanul szépen 
tudjuk a zene nyelvén Istenünket di-
csőíteni, hálánkat Felé kifejezni, kérni, 
esedezni. Ezért énekeljünk együtt, kó-
rusban!

Hajagosné Csernák Gizella
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Huszonöt 13-18 év közötti diák 
érkezett július 24-én, hétfő délután 
Nyárlőrincre, hogy megismerje a 
mezőgazdasági munkák egy részét. 
A fiatalok Amerikából, Kongóból, 
Kolumbiából, Németországból és 
természetesen Magyarországról ér-
keztek, a Fokoláre Mozgalom kere-
tén belül.

A Polyák család évek óta foglal-
kozik mezőgazdasággal, ezen belül 
is szarvasmarha tenyésztéssel. A te-
heneket fejik, a bikákat felnevelik és 
utána értékesítik. Százhúsz hektáron 
gazdálkodnak, kukoricát és gabonát 
termelnek az állatoknak. Akkor éppen 
az aratás folyt, így azt is megnézhet-
ték a fiatalok. Polyák Antal és fele-
sége Dóra, birkapörkölt ebédre hívta 
meg a diákokat és kísérőiket, amit 
kint a mezőn főzött Gyenes Sándor. 
Ilyen bográcsban készült ételt nem 
ettek még a külföldről érkező fiata-
lok. Az ebéd után játék következett, 
majd a teheneket kellett behajtani a 
karámba, fejéshez. Bár a lányok egy 
része kicsit félt az állatoktól, később 
már megsimogatták a borjakat. Segí-
tettek viszont abban, hogy a kukorica 
lekerüljön a pótkocsiról. Lapáttal és 
kézzel is tolták lefelé, hogy a csiga 
megfelelő helyre tudja szállítani. A 

fejéshez viszont már kevesen vállal-
koztak. Kivétel volt Dani, aki Német-
országból érkezett. Ő bátran odaállt, 
megtisztította a tehén tőgyét, és fel-
tette rá a fejőgépet. Amint azt Polyák 
Antal elmondta, ezek az állatok már 
hozzászoktak a gépi fejéshez, és nem 
tűrnék el, ha kézzel fejnék őket.

A „Teens for Unity” avagy a „Fi-
atalok az Egységért” mozgalmat a 
Fokoláre Mozgalomhoz kapcsolódó 
különböző nemzetiségű, kultúrá-
jú tizenéves gyermekek, és fiata-
lok alkotják. A Fokolare mozgalom 
Olaszországból indult, ami mostanra 
az egész világon elterjedt – mondta 
Farkas Tekla szervező. Leginkább 
katolikus emberek vannak benne, 
de nagyon nyitott így ökomenikus-
nak mondható, mivel más vallásúak, 
vagy éppen ateisták is tagjai lehetnek. 
A mozgalomnak vannak különböző 
ágai, közülük az egyik a Fiatalok az 
Egységért mozgalom, amely a 13-
18 éves korosztályt foglalja magába. 
Magyarországon már évek óta ren-
deznek olyan táborokat, ahol egyre 
többen gyűlnek össze és különböző 
színes programokkal töltik el az egy 
hetet. Ez a táborunk július 23-án, 
vasárnap kezdődött, Nyárlőrincre 
vendégségbe jöttünk. Huszonöt gye-

rek egy hetet töltött Kecskeméten. 
Most kicsit más volt a tábor, mint az 
előző években, mert nemzetközivé 
vált. Vasárnaptól csütörtökig úgy-
nevezett építőtáborban vettek részt 
a fiatalok. Az ország különböző ré-
szein nyolc városban voltak diákok, 
ahol az építőtábor zajlott. Az egyik 
napon Budapestre mentek, utána pe-
dig Gödöllőre, ott töltötték el vasár-
napig a napokat. Kecskemét mellett 
Szegeden, Sopronban, Nyíregyhá-
zán, Verőcén, Gálosfán, Budapesten 
és Ózdon voltak elhelyezve a diákok. 
Amint azt elmondták Kecskeméten 
kerítést, szobákat festettek, takarí-
tottak a családoknál, templomban és 
vigyáztak gyerekekre. Nyárlőrincen 
a jelenleg folyó mezőgazdasági mun-
kákat tekintették meg. Kint voltak az 
aratásnál, és aki akart beülhetett a 
kombájnba. – Nem csak az a lényeg, 
hogy megismerjük a mezőgazdasági 
munkákat, de az is, hogy megismer-
jük Magyarország kultúráját. Ezt már 
Magdolna mondta, aki Chicagoból 
érkezett a táborba. Nagy köszönet jár 
a Polyák családnak, akik nem csak 
megmutatták nekünk azt, hogyan 
kell a teheneket fejni, de vendégül 
is láttak bennünket. A bográcsban 
főtt birkapörkölt, nagyon finom volt. 
Soha nem ettem ehhez hasonlót, ér-
dekes, hogy bográcsoztunk és bele-
csöppentünk az ilyen életbe. Szokat-
lan volt számunkra, de azért jöttünk 
ide, hogy megismerjük más emberek 
életét kultúráját. Skizlár Melinda 
Budapestről érkezett. – Aratást még 
csak az autópálya mellett láttam, 
ezért nekem is különleges élmény az, 
hogyan vágják le a gabonát. 

Huszonkét nemzet kétszázhet-
ven diákja vett részt a programban. 
Az előző hetet Horvátországban töl-
tötték. Az volt a kezdő állomás, ott 
volt a nyitórendezvény. A kelet-eu-
rópai régióban, több városban zajlott 
ugyan ez a projekt.

A magyar kultúrával, mezőgazdasággal
ismerkedtek a külföldről érkezett diákok
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Délelőtt dolgoztak, délután spor-
toltak, táncoltak, kézműves foglal-
kozást tartottak, főztek, próbálták 
megismerni egymás kultúráját a fi-
atalok.

Magda mesélt arról is, hogy mi-
lyen volt Horvátországban. – Ez a két 
hét a Világra nyitott ember program 
keretében zajlott. Azért jöttünk ide, 
hogy segítsünk olyan embereknek, 
akik másképpen élnek, illetve a tár-
sadalom szélére kerültek. A világon 
minden helyről vannak gyerekek, 
olyan országokból is érkeztek fiata-
lok, ahol nehéz időket élnek az em-

berek. Jó volt találkozni velük, sokat 
megtudtunk tőlük olyan dolgokról is, 
amit a híradókban nem közölnek. Ez 
alatt az idő alatt azt próbálták meg-
mutatni nekünk, hogyan tudunk vál-
toztatni a világon a cselekvéseinken 
keresztül. Cery, aki Kaliforniából, 
pontosabban San Joseból érkezett, 
így vélekedett. – Az első héten meg-
tanultuk azt, hogyan lehet változtat-
ni a világon. Itt Magyarországon a 
tanultakat tettekre váltjuk és csele-
kedni szeretnénk. Horvátországban 
különböző kapcsolatok jöttek létre, 
más országok fiataljaival. Reméljük, 

hogy ide is el tudtuk hozni az egy-
séget. A nehéz helyzetben lévő fiata-
lokkal arról beszéltünk, hogyan lehet 
békét teremteni a világban. Remény-
kedünk abban, hogy az egész világon 
béke lesz!

Michael, aki szintén Chicagoból 
érkezett, a következőképpen foglalta 
össze mondanivalóját. – Ennek a tá-
bornak a mottója a fej, kéz, és a szív, 
ami azt jelenti, hogy elgondolkodunk 
a problémákról, tudomásul vesszük, 
cselekszünk, nyitott szívvel megyünk 
tovább és befogadjuk az új tapaszta-
latokat.

Szeptember elsején kezdődik az új tanév
A hagyományokhoz híven ezúttal is 

szeptember elsején kezdődik az új is-
kolai tanév. Az eső osztályosok minden 
bizonnyal már nagyon várják, hogy 
átléphessék az iskola küszöbét. Ez is 
a hagyományoknak megfelelően fog 
történni. Reggel a volt nagycsoportos 
óvodások az óvodában fognak gyüle-
kezni. Odamennek az ötödik osztályo-
sok is, akik átkísérik őket a művelődési 
házba. Az óvodában azonban Almási 

Baraba tagóvoda vezető még elbúcsúz-
tatja őket. A művelődési háztól a tanító 
nénivel együtt mennek át az iskolába, 
az évnyitóra. A legkisebbeknek a tanító 
nénije Golovicsné Oláh Ágota lesz, a 
napközis tanító néni pedig egy új peda-
gógus, Feketéné Rabb Edit.

Az első osztályosok névsora: Bó-
dia László, Bozsik Hanna, Falusi-Tóth 
Balázs, Farkas Dominik, Farkas Zoé, 
Földi Fanni Nikoletta, Fricska Dániel, 

Gyenes Fanni, Horváth Bence Zsolt, 
Kovács Zoé, Molnár Ádám, Nyúl 
Andor Olivér, Orsola Lívia, Palatinus 
Bence, Polyák Linett, Váczi Máté, 
Varga Viktor János. 

A tankönyveket minden diák az 
első tanítási napon fogja megkapni.

Új pedagógus még Kálóczi Zsófia, 
aki a lakiteleki intézményben dolgo-
zott, a másik pedig Bihari László fizi-
ka, kémia szakos tanár.

A Nyárlőrinci Római Katolikus Plébániai Közösség 
szeretettel meghívja  Önöket 2017. szeptember 30-án 
19 órai kezdettel  a Sportcsarnokban megrendezésre

kerülő Katolikus Bálra.
Program: - 18 óra szentmise a templomban
  - 19 óra báli megnyitó
  - hittanos gyermekek műsora
  - Móra Ferenc: Monoszlói harangok című novellája
  Rimócziné Forgó Ildikó előadásában

A talpalávalóról a jól ismert és kedvelt CASINO zenekar gondoskodik.

Vacsora: SZÉKELYKÁPOSZTA
Belépőjegy: 2000.-Ft /felnőtt 
  500.-Ft /gyermek 15 éves korig
Támogatójegy: 1000.-Ft
   5000.-Ft
Tombola: 100.-Ft/db
A belépő- és támogató jegyeket, névre szóló tombolát a Baranyi Pékségben vásárolhatják meg az érdek-
lődők! Névre szóló tombola vásárolható – már a bál megrendezése előtt – a következő személyeknél: 
Németh Mihályné, Hajagos Ágnes, Rimócziné Forgó Ildikó, Varga Imre.



8. oldal NyárlõriNci hírmoNdó

Területbejárást tartottak a Lakite-
lek-Szentkirály Hegyközség tagjai. 
Azt nézték meg, hogy milyen álla-
potban vannak az ültetvények, mi-
kor lehet szedni a szőlőt. Sajnálatos 
módon néhány fajta fagy- és jégkárt 
is szenvedett. 

Z. Kovács Józsefnek Nyárlőrin-
cen van hat hektár szőlő ültetvénye. 
Elmondása szerint, a kadarkánál 
kilencven, a kékfrankosnál hetven, 
a cserszegi fűszeresnél pedig hat-
van százalékos fagykárt jelentettek. 
Szerencsére van biztosításuk, így 
abban reménykednek, hogy nullára 
ki tudnak jönni ebben az évben. A 
csemegeszőlők közül Chasselas az, 
ami nagyobb mennyiségben találha-
tó nála. Abban bízik, hogy az majd 
nyereséges lesz. A szemek már na-
gyok, de még éretlenek, így a szedé-
sével még várni kell. Papp Kálmán 
hegyközségi elnök arról panaszko-
dott, hogy tiszaalpári szőlőjében fe-
keterothadást tapasztaltak. Később 
már Szentkirályon is találtak fekete-
rothadást. Három nap alatt harminc-
hetven százalékos kárt okoztak, 
szinte védhetetlen módon. Főleg 
azokon a helyeken volt erős a fer-
tőzés, ahol erdő van és az esőzések 
után pára keletkezett. A legnagyobb 
problémát az jelentette, hogy nem 
tudták, hogy mivel védekezzenek 
ellene. Felkerestek különböző szak-
embereket, akik mind más fajta nö-

vényvédőszert ajánlottak, és olyan 
is akadt, aki azt mondta, hogy nem 
is feketerothadással állnak szembe. 
Mint mondta, rossz volt ránézni az 
ültetvényre, költötték rá a pénzt, de 
hiába. A növényvédő állomásra is 
küldtek be mintákat, ahol azt bizo-
nyították, hogy feketerothadás kelet-
kezett. Hozzátették még azt is, hogy 
nagyon vigyázni kell, mert áttelelő, 
így a jövő évi termés is veszélyben 
lehet, ha nem alkalmaznak megfe-
lelő vegyszereket. A szakemberek 
szerint az észrevétel előtt mát három 
héttel korábban megfertőződik a 
szőlő. Felhívták arra is a figyelmet, 
hogy virágzás után a kötődésnél 
kell megkezdeni a permetezést. Ezt 
azonban már csak az elkövetkezen-
dő évben tudják megtenni. 

A megbeszéléseknél szóba ke-
rült, hogy korábban augusztus 15-ig 
szerződést kellett kötni a gazdák-
nak, mert aki nem kötött, annak a 
hegybíró nem adhatott ki származá-
si igazolványt. Ezt a szerződést most 
meghosszabbították a termés beta-
karítás napja előtti napra. Elhangzott 
az is, hogy a felvásárló cégeknek is 
fele felvásárolt termésre szerződést 
kell kötni. Aki nem kötött szerző-
dést, annak pedig augusztus 15-ig 
a Hegyközségi Nemzeti Tanácsnak 
fel kellett küldeni egy alsó felvásár-
lási árajánlatot. Erről Gyurján János 
hegybíró tájékoztatta a jelenlévőket. 

Arra kérte a gazdákat, hogy min-
denki korrektül próbálja meg eladni 
a szőlőjét. Keressék meg a tavalyi 
partnereket, mert vannak olyan fel-
vásárlók, aki az elmúlt évben és az 
előtt nem vásároltak fel szőlőt, de 
most akarnak. Olyan alkut kell köt-
ni, hogy ne csak egy fajta szőlőt ve-
gyen át a felvásárló, hanem minden 
fajtát, mert előfordulhat olyan, hogy 
egy fajtát megvásárol, a többit pedig 
nem akarja, így azt egy másik felvá-
sárló sem fogja. 

A közel húsz termelő megnézte 
a szentkirályi, lakiteleki, tiszaalpá-
ri és a nyárlőrinci ültetvényeket. A 
gazdák elmondták ez évi tapaszta-
lataikat, hogy mások is tanuljanak 
belőle. Legtöbbet a növényvéde-
lemről beszéltek. Természetesen 
szóba került a szüret időpontja is. 
A térségben viszonylag kevés Irsai 
Olivér van, de azt már leszüretelték. 
A következő fajta a cserszegi fűsze-
res, ami a különböző településeken 
más és más érésben van. Van olyan 
terület, ahol már hamarosan lehet 
szedni, míg máshol várni kell még 
vele. A felvásárlási árakról is beszél-
gettek, de a jelenlegiek nem tűnnek 
kecsegtetőnek most sem, mint aho-
gyan az elmúlt években sem volt az, 
pedig a termelőknek ebben az évben 
is szükségük van egy korrekt árra, 
hogy továbbra is gazdálkodhassa-
nak.

Szőlő bejárást tartottak a hegyközség tagjai
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Négycsapatos tornát rendezett 
a Lakiteleki Torna Egylet U 19-
es labdarúgók számára. A tornán 
Nyárlőrinc, Tiszaalpár, Tiszak-
écske és a házigazda Lakitelek 
korosztályos labdarúgói vettek 
részt.

A csapatok körmérkőzést 
játszottak egymással, egy-egy 
találkozó harminc percig tar-
tott. Az alábbi eredmények szü-
lettek: Lakitelek-Nyárlőrinc 
0-0, Tiszakécske-Tiszaalpár 
1-0, Lakitelek-Tiszakécske 0-
2, Nyárlőrinc-Tiszaalpár 2-

1, Nyárlőrinc-Tiszakécske 1-0, 
Lakitelek-Tiszaalpár 4-2. Ennek 
alapján a tornát Nyárlőrinc nyerte 
hét ponttal. Második lett Tiszak-
écske 6, harmadik Lakitelek négy, 
negyedik pedig Tiszaalpár nulla 
ponttal. A nagy meleg sem szegte 
kedvüket a játékosoknak, harcos 
mérkőzéseket vívtak egymással. 

Az első helyezettnek járó ku-
pát, oklevelet, és az aranyérmeket 
Szentirmay Tamás a Lakitele-
ki Torna Egylet elnöke adta át a 

nyárlőrinci labdarúgóknak. A má-
sodik helyezett csapat ezüstérmet 
és oklevelet kapott, a harmadik és 
negyedik helyezett csapatok pe-
dig bronzérem, és oklevéldíjazás-
ban részesültek.

A díjátadás után a Lakiteleki 
Torna Egylet ebéddel is vendégül 
látta a fiatal labdarúgókat. A csa-
patok megegyeztek abban, hogy 
az elkezdett tornát folytatni fog-
ják, és minden évben más telepü-
lésen fogják megtartani.

Nyárlőrinciek nyerték a labdarúgótornát

sporttábor a nyári szünetben
Július 31 és augusztus 4 kö-

zött napközis sporttábort szer-
vezett az általános iskola. A 
gyerekeket Horvát Tibor és Bo-
ros Kornél testnevelő tanárok 
„dolgoztatták” meg. Nem csak 
fiúk, de lányok is élvezhették a 
mozgás örömét. Igaz meleg is 
volt, de ez senkinek sem szeg-
te a kedvét. A tapasztalatok jók 
voltak, így előfordulhat, hogy 
az elkövetkezendő évben ismét 
szerveznek majd a pedagógusok 
sporttábort.
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A hagyományokhoz híven, ezúttal is 
augusztus második hétvégéjén kezdődött 
el a megyei II. osztályban az új labdarú-
gó bajnoki évad. Az Északi csoportban, 
csak úgy, mint az előző évi bajnokságban, 
ezúttal is tizenhat csapat küzd a bajnoki 
pontokért. Mindössze annyi változás tör-
tént, hogy kiesett a Kiskunfélegyházi Vas-
utas gárdája, és felkerült a SC Hírös-ÉP 
csapata. Nem volt olyan csapat, amelynél 
ne történt volna változás. Néhányan több 
játékost is igazoltak, míg másoknál csak 
egy-két játékos érkezett, illetve távozott. 
Az eddig lejátszott mérkőzésekből arra le-
het következtetni, hogy a mostani bajnok-
ság nagyon erős lesz. Több olyan csapat is 
van, akik esélyesek a bajnoki címre, vagy 
az első három helyre. Minden valószínű-
ség szerint a Városföld szeretné megvé-
deni elmúlt évi bajnoki címét. Amit most 
már egy ideje, pontosabban négy év, min-
den évben ő „bitorol”. Igaz, hogy az el-
múlt időszakban emlegették azt, hogy ha 
elsők lesznek, akkor felmennek a megyei 
I. osztályba, de erre eddig még nem került 
sor. A Kecskeméti LC KTE SI és a Sza-
badszállás is bejelentkezett az első helyre. 
Ez főleg a szabadszállásiaktól meglepő, 
de az eddig mutatott játékuk alapján ez 
lehetséges. Erősödött a Pálmonostora és 
a Tiszakécske, a KHTK II pedig eddig 
is bizonyított és persze nem kell leírni a 
Kerekegyházát, Kiskunmajsát, Lakitele-
ket, Hetényegyházát és Nyárlőrincet sem. 
Sötét lónak számít az SC Hírös-Ép, aki az 
eddig lebonyolított mind két mérkőzését 
megnyerte. Az első fordulóban a KHTK 
II-tőt fektette két vállra és tartotta otthon 
a három pontot. Ilyen előjelekkel bizony 
az egyik legkeményebb és kiszámíthatat-
lanabb bajnokság kezdődött el. 

Meglepetések születhetnek, mint a 
hogyan születtek eddig is. Talán a legna-
gyobb a Tiszakécske hazai pályán elszen-
vedett veresége, amikor is 3–1 arányban 
vezettek, de a mérkőzés hajrájában hat 
perc alatt kaptak három gólt, így elvesz-
tették a mérkőzést. A másik nagy megle-
petést a Szabadszállás okozta, akik az el-
múlt évi bajnokságban, csak szenvedetek, 
most viszont az első két fordulóban biz-
tosan nyertek. Először a Hetényegyházát, 
majd pedig a Kiskunmajsát verték 4–0-ra. 
A hírek szerint egy vállalkozó felkarolta 
a csapatot, így több jó játékost is tudtak 
igazolni, akik ebben a csapatban akarnak 
bizonyítani. Ennek köszönhető az eddigi 
jó szereplésük. A Kerekegyháza is jól me-

netel eddig. Az első fordulóban a Jakab-
szállást győzte le idegenben 1–6-ra, majd 
pedig szintén idegenben a KLC-t 2–3-ra. A 
Nyárlőrinc Városföld elleni találkozónak 
az eredménye is meglepetés lehet sokak 
számára, de erről majd később. Azt lehet 
mondani, hogy szinte egyetlen csapat el-
len sem lehet biztosra menni, és a pontért, 
pontokért meg kell küzdeni. De ez így van 
jól. Sokkal izgalmasabb egy bajnokság 
akkor, ha több egyenrangú csapat játszik 
egymással, mint ha kettő, három kiemel-
kedik a mezőnyből és ők döntik el egymás 
közt a bajnoki cím sorsát.

Az augusztusi bajnoki kezdésben az is 
benne van, hogy a csapatok nem tudnak a 
legjobb összeállításukban játszani, mivel 
vannak olyan játékosok, akik szabadsá-
gukat töltik. Bár sokan azt mondják, hogy 
mindig az a legjobb csapat, amelyik pá-
lyára lép, de ez az amatőr futballban nem 
így van. Egy meghatározó játékos kiesése 
igen is sokat számít egy-egy csapatnál. 
Nem biztos, hogy lehet ugyan olyan szin-
tűvel pótolni. De ez már az edzőknek a fe-
lelőssége, hogy milyen játékosokat kezdet 
és kik lépnek pályára mérkőzés közben. 
Az viszont szinte biztos, hogy jó mérkő-
zéseket láthatnak majd a szurkolók.

Akkor most térjünk rá az első két for-
duló nyárlőrinci mérkőzéseire. A sorsolás 
szeszélye folytán az első mérkőzést az 
egyik bajnok esélyessel, a Kecskemét LC 
KTE SI csapatával vívták a fiúk. György 
Csaba edző minden bizonnyal azt kérte 
játékosaitól, hogy bátran, felszabadultan 
játszanak és akkor nem lesz probléma. 
Sajnálatos módon az első kecskeméti gól 
az első negyedóra végén esett, ami kicsit 

szárnyaszegetté tette a csapatunkat. Nem 
telt bele hat perc, újabb találatot értek el 
a hazaiak. Ez az előny biztosnak látszott 
a kecskemétieknek, de éppen ez után ki-
egyenlített játék folyt a pályán. Gólszer-
zésre is volt lehetőség, de a helyzetek 
kimaradtak. A találkozó befejezése előtt 
Mohácsi Marcellt a játékvezető, félreértés 
folytán, kiállította. A sípmester azt hitte, 
hogy neki szólnak Marci szavai, pedig 
csak Bali Gabinak mondta. Szerencsére 
kevés idő volt már hátra, így nem válto-
zott az eredmény. Kecskeméti LC KTE 
SI–Nyárlőrinc 2–0 (2–0). Ifjúsági ered-
mény: 1–1.

A második fordulóba az elmúlt évi 
bajnok Városföld látogatott Nyárlőrincre. 
Minden bizonnyal több szurkoló is ki-
egyezett volna a mérkőzés előtt egy dön-
tetlennel. Szerencsére nem így történt. Az 
első játékrészben az első találatot a ven-
dégek szerezték a 16. percben. Ezt köve-
tően, tíz perc múlva, Túri Istvánnak sike-
rült egyenlíteni. Újabb tíz perc eltelte után 
ismét a vendégek kerültek előnybe, és a 
félidőig nem is változott az eredmény. A 
második játékrész elején Bera András ré-
vén ismét sikerült egalizálni az eredményt. 
Három perccel később pedig Németh Nor-
bert előnyhöz juttatta a hazaiakat. Termé-
szetesen ez után mindent megpróbáltak a 
városföldiek az egyenlítésért, de ezúttal 
nem voltak olyan sikeresek, mint az előző 
bajnokságban, amikor is 1–4-re győztek 
Nyárlőrincen. Ez a győzelem, lökést adhat 
a csapatnak, és a következő találkozókon 
is lehet majd pontokat gyűjteni. Nyárlő-
rinc–Városföld 3–2 (1–2). Ifjúsági ered-
mény: 1–4

Meglepetéssel kezdődött a labdarúgó bajnokság
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Anyakönyvi hírek
Az elmúlt hónapban nem volt házasság-
kötés és gyermek sem született.
Akit elveszíttetünk: Sahin Pál Imréné 
Festő-Hegedűs Katalin Julianna (1950).

nyárlŐrinci HÍRMONDÓ
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának közéleti lapja

Megjelenik minden hónapban
Szerkesztő: Szenekné Édes Kornélia

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

nyilvántartási száma alatt szerepel."
Készült a tiszakécskei

Kécske Nyomda Kft. nyomdájában
Felelős vezető: Tóth Géza

ingyenes hirdetési szelvény
Hirdetés szövege: __________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

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

KÖZÉrDEKŰ TElEFOnSZáMOK
Polgármesteri hivatal: 343-013, 343-019, 589-001, 
589-019
Művelődési ház: 343-076, 589-009
Orvosok: dr. Kuczka Judit 06-20/453-4451, 343-121
Kehely Gyógyszertár, telefonszám: 76/342-517
Tűzoltóság Kecskemét: 502-810
Segélyhívó: 105
Rendőrség Kecskemét: 484-684
Segélyhívó: 107
Körzeti megbízott: Koós István 06-70/368-4397
Mentők Kecskemét: 486-511, 478-119
Segélyhívó: 104
Polgárőrség, Kiss Ferenc: 06-30/621-7600
Gyermek jóléti szolgálat és családsegítő
Horváthné Dékány Judit: 343-590, 06-30/262-7486
Védőnő, Túri Istvánné: 06-30/612-2993
Fogorvos: dr. Németh László 449-279
Jogosult állatorvos: Dr. Pitti Lajos 06-30/925-4249
Hatósági állatorvos: Dr. Pesír Zoltán 06-20/361-9330
Nyárlőrinc Község Temetkezési Vállalkozója: 
Himalája Blue Kft. Képviselő: Szénási Bertalan. 
Telefonszám:  76/449-044, mobil: 20/9571060

Újrakezdés
Hamarosan megkezdődik az új tanév. To-

vábbra is nagyon várjuk a templomba a kis-
gyermekes családokat szüleikkel együtt. Hogy 
számukra is otthon legyen a templom, ezt a célt 
szolgálja a baba-mama szoba a kóruson, ahol 
kicsi gyermekeikkel együtt vehetnek részt a 
szentmisén a szülők.

Várjuk a szentmisékre az óvodás és isko-
lás gyermekeket szüleikkel, nagyszüleikkel 
együtt. 

A hitoktatás rendjéről a tanévnyitó szentmi-
se pontos időpontjáról a hitoktatók adnak fel-
világosítást.


