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Nyárlőrinc térségében repülőkataszt-
rófákban elhunyt pilótákra emlékhelyet 
avattak a településen, vasárnap délután.

A művelődési ház előtti parkban ed-
dig egy emlékmű állt, az 1956-os, most 
már van párja is, ami még szebbé teszi 
a bejárat előtti részt. Vasárnap ünnepség 
keretében avatták fel a másikat, melyen 
ez a szöveg olvasható: A Magyar Nép-
hadsereg, Nyárlőrinc körzetében lezu-
hant repülőgép-vezetőinek emlékére. 

Állították az Ég Katonái Hagyományőr-
ző Egyesület Wolcz Ferenc, Nyárlőrinc 
Község Önkormányzata. „ Odaútra vet-
tem csak jegyet, Arra már nincs időm, 
hogy megint megkeresselek. Többre 
már nincs időm, elmegyek. Zanzibár

Pénzváltó István polgármester em-
lékező beszédében e szavakat mondta: 
Nyárlőrincnek részei a repülők. Amikor 
elhúznak felettünk, megborzongva né-
zünk fel az égre, vajon kik azok a bát-

rak, kik azok a vagányak, akik egy da-
rab vasra felülve száguldanak felettünk, 
vigyáznak ránk a fejünk fölött. Ha olya-
nokkal beszélek, akik ismernek repülő-
söket, mindig legendákat hallok tőlük. 
Legendákat azokról az emberekről, akik 
felülnek a gépre. Azokról, akik vigyáz-
nak ránk a fejünk fölött. A legenda má-
sik része, a bajtársiasság, az egymásra 
vigyázás. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

Elhunyt vadászpilótákra emlékeztek
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Az óvoda felújításával kapcsolatosan 
a műszaki ellenőri feladatok ellátására 
ajánlattételi felhívást küldött ki az önkor-
mányzat három cég részére. Az ajánlatot 
mindhárman visszaküldték. A Tér-Forma 
Építész stúdió Kft. bruttó 3.810.000.- Ft-
os, Szölgyén Péter bruttó 2.500.000,- Ft-
os, míg a Konstrukt-Plan

Mérnöki Iroda 4.476.750,- Ft-os ár-
ajánlatot adott. A képviselő-testület a leg-
alacsonyabb árat adó Szölgyén Péter aján-
latát fogadta el.

Buszöböl és kerékpártároló épül
Az önkormányzat a „Fenntartható te-

lepülési közlekedésfejlesztés” című pá-
lyázaton is nyert. Ez a projekt magában 
foglalja a Sugár utcai két buszöböl és a 
Dózsa Gy. utcai buszöböl korszerűsíté-
sét, ugyan itt kerékpártároló kialakítását, 
valamint az állomás épületének felújítá-
sát, ahol szintén kialakításra kerül egy 
biciklitároló valamint váró rész. Ezzel a 
projekttel kapcsolatosan külön-külön két 
ajánlattételi felhívást tett közzé az önkor-
mányzat, miután a két beruházás egymás-
tól független. Az egyik az állomás épüle-
tének kivitelezésével kapcsolatos, a másik 
a buszöblök korszerűsítésével. Az állomás 
épületének kivitelezésére három gazdasá-
gi szereplő részére küldtek ki ajánlattételi 
felhívást. A beérkezett ajánlatok alapján 
a legalacsonyabb ajánlatot adóval köt az 
önkormányzat szerződést. A közbeszerzé-
si dokumentumot az alábbi gazdasági sze-
replők részére küldték meg: Varga-Vent 
Kft., Baupiktor Kft., és Grandbauker Kft. 
Ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódik 
a másik ajánlattételi felhívás kiküldése, 
mely a buszöblök korszerűsítésével kap-
csolatos. Szintén három gazdasági szerep-
lő részére küldték ki az ajánlattételi fel-
hívást, és a legalacsonyabb ajánlatot adó 
pályázó nyer. A buszöböl korszerűsítésé-
hez kapcsolódó kivitelezői feladatok ellá-
tására a közbeszerzési dokumentumot az 
alábbi gazdasági szereplők részére küld-
ték meg: Fehér & Fehér Kft., PRÍM-ÚT 
Kft., MEGA-SPED Kft.

Névváltozás, módosítás
A köznevelési törvény változása mi-

att – megszüntette az egységes óvoda-
bölcsőde intézményét – módosítani kell 
a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító 
okiratát, valamint a társulási megállapo-
dást. Megváltozik az intézmény elneve-
zése, mely a következő lesz: Szivárvány 
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde és 

Óvoda Intézmény. Ezt a névváltozást kell 
átvezetni a társulási megállapodásban is.

Elismerték munkájukat
Pénzváltó István polgármester a kö-

zségi rendezvényeken, ünnepségeken való 
közreműködésért javasolta Almási Barba-
ra és Horváthné Dékány Judit részére net-
tó 50 ezer forint, ifj. Varga Imre részére 
pedig nettó 25 ezer forint biztosítását. A 
képviselők elfogadták a javaslatot.

Felülvizsgálatot kérnek az ítélet miatt
Lakitelek, Tiszaug és Nyárlőrinc ön-

kormányzata 2007. július 31-én létrehozta 
a Tisza Menti Köznevelési és Gyermekjó-
léti Társulást, Lakitelek gesztorságával. A 
társulás a kötelező köznevelési feladatok, 
óvodai nevelés, valamint a gyermekjóléti 
alapellátás, bölcsődei nevelés feladatai-
nak ellátását teljesítette. A társulás intéz-
ményeinek külső forrásokból nem fede-
zett működési kiadásait a társult települési 
önkormányzatok átadott, pénzeszközként 
pénzügyi hozzájárulás címén biztosítot-
ták. 2015. évben derült ki, hogy a társulás 
alkalmazottja könyvelési hibát követett el, 
kétszeresen került elszámolásra a kedvez-
ményes étkeztetésben részesülő gyerme-
kek utáni normatív támogatás, egyrészt 
ezen a címen, másrészt pedig térítési díj 
címén is figyelembe vették.

Lakitelek Önkormányzata minden év-
ben elkészítette az éves elszámolást, ahol 
Nyárlőrincre nézve kifizetetlen tétel nem 
szerepelt, az előírt kötelezettségeket telje-
sítették, sőt volt olyan év is ahol pénzma-
radvány képződött. A társulás által kért so-
ron kívüli belső ellenőrzés megállapította, 
hogy a 2007-2014. év közötti időszakban 
a társulás működéséhez a tagönkormány-
zatok 42.304.000 forinttal kevesebb ös-
szeggel járultak hozzá, mely összeget La-
kitelek finanszírozta. Ebből az összegből 
a Nyárlőrincre eső rész 36.517.000 forint 
volt. A tag önkormányzatok a könyvelési 
hibából eredő tartozásukat nem ismerték 
el, így Lakitelek önkormányzata először 
közjegyzőnél előzetes bizonyítási eljárást 
kezdeményezett, majd 2016. évben pert 
indított. Az elsőfokú eljárás során a bíró-
ság 36.517.000 forint tartozást állapított 
meg Nyárlőrinc Önkormányzata felé. Az 
önkormányzat az ítéletet megfellebbezte. 
A másodfokú ítélet mérséklődött, nem hét, 
hanem öt évre visszamenőleg kell megfi-
zetni a tartozást és a kamatokat elengedték. 
Az önkormányzatnak jelenleg 26.187.000 
forintot kellene megfizetnie, valamint 980 

ezer forint perköltséget. Pénzváltó István 
javaslata az volt, hogy az önkormány-
zat az első és másodfokú perköltséget 
mindenképpen fizesse ki, de véleménye 
szerint az ítélet nem igazságos, mert az 
önkormányzat nem hibázott. Miután van 
felülvizsgálati lehetőség élni kell vele, és 
az ügyet tovább kell vinni. Javasolta to-
vábbá a képviselő-testületnek, hogy a tar-
tozás összegére az önkormányzat öt éves 
időtartamra részletfizetést kérjen.

A képviselők az alábbi kérdéseket tették 
fel. Forgó Istvánné: Nem is értem, hogyan 
születhetett ilyen ítélet? Vas Ildikó: Miért 
annak kell fizetni, aki nem hibázott?

Pénzváltó István azt javasolta a testü-
letnek, hogy a Szegedi Ítélőtábla ítélete 
alapján az első és másodfokú perköltség 
összegét 980 ezer forintot fizessék meg. A 
Lakitelek Önkormányzat javára megítélt 
26.187.000 forint tőketartozás megfize-
tésére öt éves időtartamra részletfizetési 
kedvezményt kérjenek. Javasolta továbbá, 
hogy a képviselő-testület éljen az ítélettel 
szemben a felülvizsgálat lehetőségével. A 
képviselők elfogadták a javaslatot.

Gyártás alatt a játékok
Az egyebek napirendi pontok között 

Vas Ildikó azt kérdezte, hogy hol tart a ját-
szótér kialakítása? A polgármester válasza 
az volt, hogy a játékokra az előleg befi-
zetése megtörtént, a játékok gyártás alatt 
vannak. Olyan ígéretet kaptak, hogy 6-8 
héten belül megtörténik a kiszállítás. Kö-
rülbelül négy hete történt meg a kifizetés, 
tehát augusztus végén, szeptember elején 
várható a szállítás.

Rossz állapotú a vasúti átjáró
Tormási Zoltán alpolgármester arról 

beszélt, hogy az elmúlt egy éven belül 
két súlyos baleset is történt a zártkertek 
végében lévő vasúti átjáróban. Azon a 
részen borzalmas állapotok vannak. A 
bokrok, fák teljesen benőtték az átjárót. 
Véleménye szerint az átjáró előtti bukka-
nót legalább 30-40 méter hosszon szintbe 
kellene hozni, az átjáró mindkét oldalán 
a fákat, bokrokat kitakarítani. Ezzel nem 
szabad megvárni, míg esetleg a MÁV tesz 
valamit, az emberi élet ennél sokkal fon-
tosabb. Pénzváltó István azt válaszolta, 
hogy jelzéssel fog élni a MÁV felé, hogy 
az átjáró nagyon rossz állapotban van. Két 
évvel ezelőtt a bejárás során megállapítot-
ták, hogy nagyon nagy a bukkanó, nem jó 
a rálátás a vasútvonalra, de mint látszik is, 
azóta sem történt semmi. 

A testületi ülésről jelentjük
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Folytatás az első oldalról.
A bátorság és a bajtársiasság a két 

szó, ami a vadászpilótákról eszünkbe 
jut. Úgy gondolom, Nyárlőrincen ez a 
felavatandó emlékmű ezt a két dolgot 
fogja jelképezni.

Ezt követően Zayzon Jenőné jegy-
zővel leleplezték az emlékművet, 
Ágoston atya katolikus plébános pe-
dig megszentelte. A vadászpilótáknak 
emléket állító hely Woltz Ferencnek 
köszönhető, aki Nyárlőrincről elszár-
mazott, jelenleg Kanadában él.

Hogy kik azok, akiknek arca és 
neve ott van az emléktábla rézlapjain?

Pintér Mihály hadnagy
1953. április 16. A 62. Vadászrepülő 

Ezred - Kecskemét - 810-es oldalszámú 
MiG-15bisz típusú repülőgéppel Pintér 
Mihály hadnagy az 1. század, 2. rajpa-
rancsnoka, éjjeli műszerrepülés feladat 
végrehajtása közben, kis magasságban 
meg nem engedett helyesbítéseket vég-
zett. Nem figyelte a műszereket, a repü-
lőgép eközben elvesztette a magasságát 
és jobb szárnyával a földnek ütközött, 
majd kigyulladt és teljesen elégett. A 
repülőgép-vezető életét vesztette.

Jakab Imre főhadnagy
1956. jan. 06-án, a 62. Vadászrepü-

lő Ezred - Kecskemét, 717-es oldalszá-
mú MiG-15bisz vadászrepülőgépével 
Jakab Imre főhadnagy, a 3. század, 
parancsnok helyettese, éjszakai légtér-
repülés során, Nyárlőrinc térségében 
katasztrófát szenvedett.

Mezőfi István alezredes
1960. június 17-én a Repülő Kikép-

ző Központ Parancsnokság parancsno-

ki raja és az 59. Vadászrepülő Ezred - 
Kecskemét - hajózói éjszaki kiképzési 
repülést hajtottak végre. Mezőfi István 
alezredes, a Repülő Kiképző Központ 
parancsnoka 01. óra 01 perckor „933”-
as oldalszámú MiG-17PF repülőgép-
pel szállt fel, elfogási gyakorlatra. A 
feladat végrehajtása után leszálláshoz 
készült, engedélyt kapott a 3. fordu-
lóra történő kiválásra. 01 óra 50 perc-
kor futót engedett, majd engedélyt 
kért a leszállásra, melyet megkapott. 
15-20 másodperc elteltével a 3. for-
duló irányából éles villanást észleltek.  
A levegőben tartózkodó Vörösmarty 
Béla alezredes RKK parancsnok, repü-
lő helyettese lefelé történő felhőáttörés 
után a 3. forduló körzetébe repülve 
észlelte a lezuhant, felrobbant, földön 
lángoló repülőgépet.

Szucsák Imre százados
1963. augusztus 12. (23.05.) Elő-

ször szenvedett katasztrófát MiG-

21F-13 vadászrepülőgép, a magyar 
katonai repülés történetében. Az 59. 
Honi Vadászrepülő Ezred - Kecske-
mét, 217-es oldalszámú repülőgépével 
Szucsák Imre százados, a 2. század, 4. 
rajparancsnoka - éjszakai feladatot re-
pült, gyorsítási útvonalon a maximális 
sebesség elérését gyakorolta. A feladat 
során 10.000 m magasságban (feltehe-
tően a hajtóműolaj kokszosodása miat-
ti forgórész beékelődés miatt) hajtómű 
pompázs, majd hajtóműleállás követ-
kezett be és a repülőgép kigyulladt. 
Kényszerleszállást akart végrehajtani 
a repülőgép megmentése érdekében. 
Magasságát igyekezett tartani, azonban 
sebességét elvesztette. A távoli irány-
adónál a repülésvezető parancsára, a 
zuhanó gépből, már kis magasságon 
(50-60 m) katapultált. Ejtőernyője nem 
lobbant be, így földhöz csapódva életét 
vesztette. A repülőgép megsemmisült. 
Szucsák századost Szolnokon helyez-
ték örök nyugalomra.

Elhunyt vadászpilótákra emlékeztek

Hivatkozva arra, hogy rövid időn belül két 
baleset is történt kérni fogja az átjáró rendbe-
hozatalát és fénysorompó kihelyezését.

Látható közlekedési táblák
Tormási Zoltán jelezte még, hogy a 

Nyár utca Ságvári utca kereszteződésénél a 
közlekedési táblát teljesen eltakarja a fa. Aki 
nem rendelkezik helyi ismeretekkel megál-
lás nélkül kihajthat a Ságvári utcára és ko-
moly baleset is történhet. A község területén 
fel kell mérni a többi közlekedési táblát is, 

hogy mindenképpen láthatóak legyenek.

Választ kaptak az Iskola utcai lakók
Vas Ildikó azt kérdezte, hogy az Iskola 

utcai lakosok kérelmével - mely a sebesség 
korlátozására irányult – kapcsolatban ér-
kezett-e már valamilyen válasz. Erre Zay-
zon Jenőné jegyző adta meg a választ. A 
Közlekedésfelügyelet válaszolt a felvetett 
problémára. Tájékoztatta az önkormányza-
tot, hogy az Országos Közúti Adatbázis az 
útszakaszt nem tartalmazza és kizárólag a 

földrészletet tartják nyilván értéken, a rajta 
lévő útszakaszt nem, az útszakasz kezelése 
és fenntartása tekintetében eljárni nem áll 
módjukban. Előzetes megállapodást küld-
tek az ingyenes vagyonigénylés tárgyában, 
melyről a képviselő-testületnek kell dönte-
ni. Előtte azonban fel kell méretni, hogy az 
út felújítása mennyibe kerülne, mert a la-
kosság mindenképpen igényli a felújítását, 
melyről az önkormányzatnak kell gondos-
kodnia. A közlekedési tábla esetleges kihe-
lyezéséről tájékoztatást nem kaptak.
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Huszonöt éves osztálytalálkozó

25 év, negyed évszázad, 2 és fél 
évtized, akárhogy is mondjuk, nézzük, 
nagy idő. Ennyi telt el általános iskolai 
ballagásunk óta. Akkor még gyerekek 
voltunk, most többségünk családos 
felnőtt. Van, akinek már útban van az 
unokája, van, akinek még nincs gyer-
meke. Egy helyről indultunk, 8 évig 
egy osztályba, egy jó osztályközös-
ségbe jártunk. Az osztálytalálkozón 
nem volt teljes a létszám, de örültünk, 
hogy ennyien egy asztalnál ültünk 

és beszélgettünk. Volt, akivel 25 éve 
nem találkoztunk, de vannak olyanok 
is, akik naponta együtt dolgoznak. A 
beszámolókat hallgatva láttuk, hogy 
az életpályát, munkát tekintve igen 
sokszínűen alakult a sorsunk. Vannak, 
akik a középiskola óta az ott megszer-
zett szakmájukban dolgoznak, és van-
nak, akik váltottak. Az este folyamán 
előjöttek óvodai, iskolai emlékek is 
– de nem mindenki emlékezett (ugyan 
úgy) ugyan arra. Sajnos Felföldi Zol-

tánné Gabika néni 
már nem lehe-
tett velünk, így 
programunkat a 
temetőben kezd-
tük. Virágcsokor-
ral emlékeztünk 
rá, aki 5 évig volt 
osztályfőnökünk, 
tanárunk. Gulyás 
Endréné Gizike 
néni, tiszteletbeli 
osztályfőnökként 
vezette a beszél-
getést, akinek 
fizikai, szellemi 
frissessége, köz-
vetlensége lenyű-
gözött mindenkit. 

Osztálynévsor: 
Gubics Péter, Hári Helén, Hatvani 
Zsuzsanna, Kádár Petra, Kiss Ildikó, 
Kovács László, Kresztovoly Anita, 
Markó Sándor, Nagy Norbert, Nagy 
Sándor, Nyúl György Csaba, Polyák 
Zoltán, Puskás Hajnalka, Schrobár 
Erika, Szalai Mónika, Szappanos Ist-
ván, Szappanos László, Tari Ferenc, 
Tóth Emese, Varga István, Varga 
Renáta, Zöldi-Kovács Árpád.

Puskás Hajnalka

Kiemelt arany minősítést kapott

2010 októberében a Hontravel Kft. 
részéről született egy projekt ötlet, mely-
nek eredményeként elindította első ren-
dezvénysorozatát, Országos Nyugdíjas 

Ki Mit Tud címmel, amely a tavaszi 
idényben hívja versenyzésre az ország 
összes nyugdíjas csoportjának verseny-
zőjét különböző művészeti ágakban. Az 

első év sikerein felbuzdulva és a résztve-
vők pozitív visszajelzései alapján került 
megrendezésre a második majd a har-
madik Ki Mit Tud, mely –  ma már nyu-
godtan állíthatjuk – országos jelentőségű 
rendezvénnyé nőtte ki magát. Ebben az 
évben nyolcadik alkalommal rendezték 
meg az Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tu-
dot Keszthelyen a Balaton Színházban. 
A versenyzők szóló ének, vers, hangszer, 
színjátszás, egyéb színpadi produkció, 
tánc, néptánc, népdalkör, kórus kategó-
riákban mérték össze tudásukat. A leg-
jobbak kiemelt arany minősítést kaptak. 
Ezen kívül arany, ezüst és bronzminő-
sítést lehetett szerezni a teljesítménytől 
függően. Fekete Attila szóló ének kate-
góriában indult és kiemelt arany minősí-
tést kapott. Zámbó Jimmy: Suttognak a 
fák című dalát adta elő.
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NEGyVEN ÉVES oSztáLytALáLKozó
Legtöbb általános iskolai osztály, 

akik befejezik tanulmányaikat, meg-
ígérik egymásnak, hogy öt, vagy tíz 
év múlva találkoznak. Ez az esetek 
többségében a valós életben már nem 
így szokott történni. Mindig közbe jön 
valakinek valami, ami miatt elmarad a 
találkozó. A tíz éves kerek évfordulókat 
azonban sokan megpróbálják betartani. 

Így voltak ezzel azok az egykori nyár-
lőrinci diákok is, akik 1978-ban, tehát 
pontosan negyven évvel ezelőtt, fejezték 
be az általános iskola nyolcadik osztályát. 
Akik most ismét összejöttek az volt a cél-
juk, hogy egy jó étel elfogyasztása előtt 
és után elbeszélgessenek egymással. 

A találkozó délelőtt tizenegy órakor 
kezdődött, egy a település közelében 
lévő tanyán, ami az egyik egykori diák-
társ tulajdonában van. Akik ráértek eb-
ben az időpontban elmenni, hozzákezd-
tek a sütéshez, főzéshez, megterítették 
az asztalt, azt követően pedig bementek 
az iskolába. Elmondásuk szerint jó volt 
látni ismét az osztálytermet. Megnézték 

az egykori tablókat, keresték rajta az 
ismerős arcokat. Volt, akit felismertek, 
míg másokat csak úgy, ha elolvasták a 
nevüket. Később csatlakoztak hozzájuk 
még osztálytársak, de teljes nem lehetett 
a névsor, mert sajnálatos módon hárman 
már nincsenek közöttük, mert elhuny-
tak, négyen pedig egyéb elfoglaltságuk 
miatt nem tudtak jelen lenni. 

Mindössze négyen voltak olyanok, 
akik jelenleg is Nyárlőrincen élnek, a 
többiek, más településeken. Az iskola-
látogatás után visszamentek a tanyára, 
ahol már főtt a babgulyás, amit Köny-
ves Zoltán osztálytársuk főzött, tárcsán 
pedig különböző pácolt húsokat sütö-
gettek. A vacsora elfogyasztása után 
folytatódott a beszélgetés. Mindenki be-
számolt arról, hogyan telt el, az elmúlt 
negyven év. Kiderült, hogy vannak már 
nagyszülők is, akik büszkén mutogatták 
unokáik fényképeit. A beszélgetés késő 
estig tartott, és mint mondták, jó hangu-
latban telt el az a nap.

Az 1978-ban végzett nyolcadikos 
diákok osztályfőnöke Bera Márton volt, 
aki sajnos már nem lehetett ott a talál-
kozón. Akik ott voltak, állós sor: Gye-
nes Katalin, Orbán Csaba, Puskás Pál, 
Klement Zoltán, Németh Zsolt, Kerekes 
Ferenc, Nagy Marianna, Csernák Ilona, 
Almási Andrea, Könyves Zoltán, Szap-
panos Mária. Guggol: Czinege Erzsé-
bet.

Hárman haltak meg a balesetben
Három autó karambolozott a 44-es 

főút, 22-es kilométerénél, Nyárlőrinc ha-
tárában. A balesetben hárman életüket 
vesztették. 

Az ütközés következtében az egyik 
jármű kigyulladt és a benne utazó három 
ember a helyszínen életét vesztette. A kis-
kunfélegyházi hivatásos, a tiszakécskei 
önkormányzati és a lakiteleki önkéntes 
tűzoltók elfojtották a lángokat és meg-
kezdődött a műszaki mentés, valamint a 
helyszínelés, amelynek idejére a főutat 
lezárták, a forgalmat elterelték.

Egy Honda Kecskemét felé haladt, 
amikor egy BMW-t akart megelőzni, ek-
kor ütközött össze frontálisan a szemből 
érkező Peugeot-val. Az ütközéstől a Hon-
da még a BMW-nek is nekicsapódott, 
majd az árokba borult. Az elsődleges ada-
tok alapján a Hondában ülő két személy 
életét vesztette, de amikor a tűzoltók fe-
szítő-vágók segítségével kiemelték őket, 
egy harmadik személyt is holtan találtak 
meg. A BMW-t vezető férfi azt mondta, 
hogy két csattanást hallott. Odaszaladt a 
Hondához, amiből egy férfi segítségért ki-

áltott, de őt és a mellette ülő nőt nem tudta 
kiszabadítani, mert beszorultak az autóba. 
Pár másodperc múlva a Honda kigyulladt. 
Az éppen arra járó mentők porral oltóval 
megpróbálták megfékezni a lángokat, de 
azt csak a kiérkező tűzoltók tudták elol-
tani, de addigra már kiégett az autó. Az 
egységek csak feszítő-vágókkal tudták 
kiemelni a két holttestet és ekkor találták 
meg a harmadik embert is, holtan. Infor-
mációnk szerint a másik két gépkocsiban 
egy-egy ember sérült meg, őket a mentők 
kórházba szállították. 
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Nyárlőrinc is bemutatkozott a Hírös Héten

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési 
Egyesület a kistérségi települések össze-
fogása révén immár 21 éve nagy figyelmet 
fordít arra, hogy megismertesse és megsze-
rettesse a helyben megtermelt kiváló mi-
nőségű élelmiszereket, valamint az egyedi 
kézműves termékeket a látogatókkal. 

Ennek fő helyszíne a Hírös Hét Feszti-
válon, augusztus 19-től 26-ig Kecskeméten 
megrendezésre kerülő Térségi Kertészeti 
és Élelmiszeripari Kiállítás és az Arany-
homok Portéka Térségi Tanyai Termék és 
Kézműves Vásár volt. Ebben az évben is 
a Hírös Forrás szökőkút környéke adott 
helyet a Térségi Kertészeti és Élelmiszer-
ipari Kiállításnak, ahol a térség tizenkilenc 
települése mutatkozott be több mint száz 
értékesítővel és kiállítóval. Az Aranyho-
mok Portéka Térségi Tanyai Termék és 
Kézműves Vásár a Kecskeméti Városhá-
za előtti téren várta az érdeklődőket. Az 
Aranyhomok Portéka térségi kézműves 
termékek és ajándékok az egész kiállítás 
ideje alatt megvásárolhatók voltak.

Az egyesület nem titkolt legfőbb szán-
déka az, hogy a látogatók megismerjék a 
környező települések értékeit, sokszínű 
kulturális és turisztikai kincseit, vonzerő-
it, azokat a helyi és térségi gazdákat, kéz-
műveseket, akik minőségi, biztonságos, 
a tájegységre jellemző alapanyagokból 
készült és egyedi termékeikkel magasabb 
kulináris és esztétikai élményt nyújtanak 
tudatos vásárlóiknak. 

A hagyományokhoz híven-egy-egy 
nap több település is bemutatkozott. Saj-
nálatos módon ezúttal nem a legforgal-
masabb területet kapták meg a kiállító 
települések, így kevesebben tudták meg-
nézni azt, hogy milyen értékek vannak a 

településeken, milyen növényeket, gyü-
mölcsöket termelnek, és mi az, amit meg-
mutatnak az érdeklődőknek. Valamennyi 
település elöljárója bemutatta községét, 
városát. Beszélt azokról, ami érdekes le-
het mások számára is. Nyárlőrincet Pénz-
váltó István polgármester mutatta be. 
Kiemelte az Árpád-kori templom romot, 
amely a megye harmadik legértékesebb 
ilyen kori építménye. Szoros szálak fűzik 
ma is Kecskeméthez Nyárlőrincet, mert 
1950-ig Kecskemét pusztájaként emle-
gették. Akkor vált önálló településsé, és 
akkor kapta a Nyárlőrinc nevet is, koráb-
ban Szent Lőrincnek hívták a települést. 

A jelennel kapcsolatban azt mondta, 
hogy Nyárlőrinc összkomfortos telepü-
lés. Nagy előnye, hogy 17 kilométerre 
van mindössze a megyeszékhelytől. A 
Dél-Alföldi régión belül készült egy sta-
tisztika arról, hogyan megy az ott lakó 
polgároknak. Nyárlőrinc benne van az 
első húszban. Ez pedig azt jelenti, hogy 
a községben van munka, van élet, és van 
jövő, hangsúlyozta Pénzváltó István. 
A hagyományoknak megfelelően kezd 
visszatérni az a falusi lét, ami jellemez-
te 30-40 évvel a települést. Főleg mező-
gazdaságból éltek akkor az emberek, ami 
később hanyatlásnak indult. Most kezde-
nek kialakulni az optimális birtokviszo-
nyok. Komoly családi gazdaságok tértek 
vissza a mezőgazdasági termelésbe. Ez 
az, ami ismét fel fogja Nyárlőrincet vi-
rágoztatni, vélekedett a polgármester. A 
település összkomfortos, és míg inkább 
az lesz. Virágzó társasági élet is folyik a 
községben, mert erre is próbálnak odafi-
gyelni. Felhívta a jelenlévők figyelmét a 
szeptember elsejei szüreti felvonulásra és 

mulatságra, ami mindig jól sikerül. Be-
szélt még a település biztonságáról, amit 
nagy létszámú polgárőrség biztosít, és 
az önkéntes tűzoltó egyesületről is, akik 
éppen augusztus 20-án fékeztek meg egy 
erdőtüzet. 

Öt település bemutatkozása után, 
különböző ételekkel, italokkal, gyümöl-
csökkel, süteményekkel kínálták meg az 
arra járókat. Nyárlőrinc, szőlővel, almá-
val, őszibarackkal, Piroska szörppel és 
borral tartott kóstolót. A pavilon mellett 
pedig, szintén a hagyományoknak meg-
felelően, Bánföldi Ferenc mutatta be fa-
zekas tudományát. 

Agrárminisztérum Vidékfejlesztési 
Államtitkárság különdíját Nyárlőrinc ön-
kormányzata kapta. A díjat átadta: Szla-
nyinka Edina Mária – Agrárminisztérium 
főosztályvezető-helyettese

A díj odaítélésének szempontjai: 
Nyárlőrinc település változatos és értékes 
termék-palettával jelent meg a XXI. Tér-
ségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállí-
táson. A rendezvényen bemutatkozó ter-
melők és iparosok igényesen vonultatták 
fel kiváló termékeiket. Külön elismerést 
érdemel, hogy Bánföldi Ferenc fazekas-
mester a korongozás művészetét hozta el 
a kiállításra, ahol színvonalas bemutatója 
által Nyárlőrinc település közel kerülhe-
tett a közönség szívéhez is.

A teljesség igénye nélkül a következő 
termelők és vállalkozók termékei látha-
tók a kiállításon Nyárlőrinc képviselet-
ében: Bánföldi Ferenc fazekasmester, 
Kokovai Imre őstermelő, Szabó István 
őstermelő, Szekeres Mihály őstermelő, 
Szikrai Borászati Kft., Zöldi Kovács Jó-
zsef őstermelő.
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Bár jelenleg óvoda szünet van, 
az óvoda mégsem csendes. Most vi-
szont nem gyermekzsivaly tölti meg 
az épületet és az udvart, hanem gé-
pek, vésők, kalapácsok zaja hallat-
szik. A sok papírmunka után elkez-
dődött végre a felújítás. Újat építeni 
általában egyszerűbb, mint a régiből 
újat varázsolni. A mi ovinkban a cso-
portszobák falain és a külső falakon 
kívül előbb mindent el kell bontani. 
Jelenleg ezek a munkálatok zajlanak. 
A falak, nyílászárók, az aljzatok, a 
kémények, járdák, lépcsők, a tető, 
a gépészeti berendezések a napele-

mektől a csaptelepekig mind-mind 
elbontásra kerülnek. Mire az újság 
megjelenik, remélhetőleg az újonnan 
épülő épületrészek alapozása is meg-
kezdődik.

A bontás során látszik igazán, men-
nyire ráfért már az alapos felújítás az 
épületre. A toldozgatott épületrészek, 
a foltozott csempék, járólapok, a mál-
ladozó tetőcserép, a napszívta abla-
kok, a falakból áradó dohos szag talán 
már fel sem tűnt senkinek. Remélem 
az új formákon, új tereken mindenki 
szeme megakad majd. Ha végre egy-
szer elkészül.

VÉGRE ELKEzdődött
Vörösen izzik a tarló,
mintha vérezne gyermeke után…
Levágták a kalászt,
keresztek pihennek egymás hátán.

A nap már lehanyatlott.
Sötétkék felhő most az ágya…
A szürkület órája ez,
mielőtt sötétség leple hull a tájra.

Vacsora illata száll.
viszi a szél együtt a füsttel…
Még parázslik a tűz,
még érnek az ízek is csöndben.

Menyecske vigyázza az ételt.
Kóstolja néha, van-e még híja?
Feltűnik egy csillag,
kedves párját vacsorázni hívja.

A szikár férfi pipázik.
Elnéz merengve a messzeségbe…
Vajon mire gondol?
Merre jár a lelke, mit forgat fejébe,

A fáradt esthomályban
múlt és jövő jelenbe olvad…
Érzi inkább az igét:
„Vetés, aratás soha el nem múlhat!”

Ürül a kis bogrács.
Sötétedik. Elhamvadt a tűz…
Tarlón is szép az est,
Tücsökmuzsika gondokat űz…

Elpihent minden zaj.
Csillagszemek vigyáznak az éjben.
Pihennek a fáradt izmok.
Pihenés van a szerelemben.

Nyúl Jánosné

Élet a tarlón

ISKoLAI HíREK
Tanévnyitó: 2018. szeptember 3-

án 8 órakor a sportcsarnokban lesz. 
Gyülekező fél nyolckor az isko-

lában ünneplő ruhában.
Az 1. osztályosok fél nyolckor a 

könyvtárban gyülekeznek. Váltóru-
hát hozzanak magukkal.

Az 5. osztályosok fél nyolckor 
gyülekeznek az iskolában.

Szeptember 3-án lesz az első taní-
tási nap. Mindenki hozzon tolltartót, 
jegyzetfüzetet. Tanítás negyed egyig 
lesz. Délután napközi lesz.

Tankönyvosztás: Szeptember 3-
án az osztályfőnököktől kapják meg 
a gyerekek. A tankönyv mindenki-
nek ingyenes. 

Az első osztályosok a tankönyve-
ket szeptember 3-án a délután négy 
órakor kezdődő szülői értekezleten 
vehetik át!

Ebéd befizetés: Aki még nem fi-
zette be, sürgősen rendezze Háriné 
Klárikánál a művelődési házban. Az 
ingyenes érkezők is jelezzék igényü-
ket.
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Sporttábor a vakáció alatt
A Buzás János Általános Iskola, 

mindig is nagy hangsúlyt fektetett arra, 
hogy a gyermekekkel megkedveltessék 
a sportot, a mozgást. 

Két évvel ezelőtt Balogh Viktor az-
zal az ötlettel kereste meg a testnevelést 
tanító pedagógusokat, hogy mi lenne, ha 
nyári sporttábort szerveznének a vaká-
ciózó diákok számára. Horváth Tibor és 
Boros Kornél is nagyon jónak találta a 
kezdeményezést, így az ő vezetésükkel 
lassan már hagyománya lesz a nyárlőrin-
ci nyári napközis sporttábornak. Hogy a 
programok minél színesebbek legyenek, 
megnyerték támogatóul a Maspex Oly-
mpos Kft-t és az önkormányzatot is. 

Ebben az évben június utolsó hetét 
tölthették együtt a gyerekek a sportpá-
lyán. A játékos sportversenyek mellett 
készségfejlesztő játékokat játszhattak, 
de aktivity-bajnokságon is részt vehet-
tek. Bár a tábor alaphelyszíne a sport-
pálya volt, igen gyakran kimozdultak. 

Elmentek a kecskeméti fürdőbe, Töser-
döre, kenuztak a Holt-Tiszán, gyalogtú-
ráztak Tiszaugnál, de nem hiányzott a 
programból a falu körüli lovas kocsiká-
zás sem.

A táborzáró élménybeszámo-
lók mind azt tükrözték, hogy a 
közösség, a mozgás,  a jókedv re-
mek indítása volt  a nyári  vaká-
ciónak!

Nyáron is voltak programok az óvodában
A nyári óvodai életet ebben a neve-

lési évben a Csiga és a Maci csoportos 
gyermekekkel a helyi művelődési ház-
ban, a Katica és a Nyuszi csoportos 
óvodásokkal pedig a nyugdíjas házban 
kezdtük meg. 

A megváltozott, új óvodai környe-
zetben is igyekeztünk élményszerűvé 
varázsolni a gyermekek mindennapjait 
mindkét helyszínen. Különféle projektek 
köré gyűjtve, együtt csodálkoztunk rá a 
világra. Azok, akik nyáron is velünk vol-
tak, tapasztalatokat szereztek, örömmel, 
kreatívan alkottak, ismereteik pedig új 
elemekkel bővültek. A projektek tema-
tikájának megválasztásakor törekedtünk 
arra, hogy minden korosztály számára 
élményt nyújtó, ismeretszerző tevékeny-
ségben vegyenek részt a gyermekek.

Ha nyár, akkor irány a Balaton! En-
nek kapcsán a gyermekek megismer-
kedtek hazánk legnagyobb tavával, an-
nak jellegzetességeivel, vitorlás hajót 
készítettek mosogatószivacsból. Barba-
ra néni vendégül látta az óvodásokat le-
vendulaszüretre, melyből angyalkát bar-
kácsoltak, megtapasztalták a levendula 
sokszínű felhasználási lehetőségeit.

Nagy hangsúlyt fektettünk a szabad 

levegőn való mozgásra, így a biciklis 
hét is nagy népszerűségnek örvendett. 
A nagyobbak felnőtt kísérettel, szigorú 
szabályok betartásával, a faluban is ke-
rékpároztak, a kisebbeknél pedig elértük 
célunkat: a gyakorlás, motiválás hatásá-
ra kialakult biztonság és egyensúlyérzé-
kük, pótkerék nélkül bicikliznek. A foci 
VB az óvodásokat is lázba hozta. A játé-
kos, ismeretközlő feladatok által bővült 
tudásuk, a focipályára tett látogatáson 
gyakorolták a labdavezetést, kapura rú-
gást.

A nyári meleg idő sok udvari játék 
kipróbálását is megengedte. A homok-
várépítés és saralás közkedvelt tevé-
kenységgé vált. A csoportszobában 
kockából, az udvaron homokból húztak 
falakat, építettek várat. Felelevenedtek 
a katonás játékok is, mely biztosította a 
téma beépülését.

A mezőn tett séta lehetőséget bizto-
sított a fű között élő apró élőlények irán-
ti érdeklődés felkeltésére. A gyermekek 
szöcskét fogtak, lepkét kergettek, apró 
bogarakat vettek szemügyre. A témá-
val kapcsolatos könyvek nézegetése 
által számos új ismerettel gazdagodtak 
az élővilágról. Aktívan kapcsolódtak 

be a rovargyűjtésbe: hoztak hőscincért, 
cserebogarat, madárpók levedlett bőrét. 
Igyekeztünk elmélyíteni az állatok sze-
retetét, védelmét. Tóthé Erzsike néni 
kertje lehetőséget biztosított a zöldsé-
gek közelebbről való megismeréséhez. 
A nyári kert terméseit megkóstolták, 
zöldségekből barkácsoltak, kovászos 
uborkát készítettek. Erzsike néni cicasi-
mogatásra, etetésre is várta a gyermeke-
ket otthonában. Előszeretettel gyűjtöttek 
békát otthon, és a falubeliek is segítették 
a projektünk megvalósulását: a FALU-
KER BT. halastavát tekintettük meg, és 
teknősbékával is találkoztunk.

A buborékfújás örömteli élményhez 
juttatta a gyermekeket. A buborékfestés 
újszerű ismeretnyújtás volt, a színek vi-
lágába utaztunk. Jokhel Árpád óriásbu-
borékokkal lepte meg óvodásainkat. Tá-
mogatói nap keretein belül ellátogattunk 
P. Nándorékhoz, ahol az állattartással, 
bárányok gondozásával ismerkedtek 
meg. A bárány gyapjából a szorgos ke-
zecskék nemezkarkötőt varázsoltak. 

Új ismeretekkel gazdagodva, a nyári 
szünidőben is tartalmas időt töltöttünk 
el.

Mohácsi Gézáné és Hajdu Anita



                            9. oldalNyárlõriNci hírmoNdó

Favágásukat bizonyították a tűzoltók
A közelmúltban Kecelen rendezték 

meg a III. Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó 
Favágóversenyt, ahova több település-
ről érkeztek hivatásos és önkormányzati 
tűzoltók.

A lánglovagoknak a mindennapi 
munkájuk során szerzett tudásukat kel-
lett bizonyítani, még pedig motoros fű-
rész használatának terén. A versenyben 
összesen tizenkét csapat vett részt – hat 
hivatásos és hat önkormányzati – köz-
tük a tiszakécskei önkormányzati tűzol-
tók. A csapat tagja volt Balla István, a 
Nyárlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
parancsnoka, Rácz Ferencz és Sándor 
Norbert. A versenyzők szerelés, kom-
binált darabolás, lánckímélő darabolás, 
gallyazás és fadöntés versenyszámok-
ban mérték össze tudásukat. A szervezők 

nem éppen könnyű feladat elé állították 
a tűzoltókat, a szakértő zsűri komolyan 
és precízen értékelte a teljesítményeket. 

Ennek eredményeként az önkormány-
zati tűzoltók között a tiszakécskeiek az 
ötödik helyet szerezték meg. 

Anyakönyvi 
hírek

Akik házasságot kötöttek: Szórád 
Dominika és Lantos Mihály.
Akiket nagyon vártunk: Pulai Máté 
(anyja neve: Börönte Éva), Laja Mar-
cell (Balla Tímea).
Akiket elveszítettünk: Csernák János 
(1929), Kiss Sándor József (1939).

A legerősebb lánglovagok versenyeztek
Az idén a Vas megyei Bük település 

adott otthont a legerősebb tűzoltók nem-
zetközi versenyének. A TFA-n (Toughest 
Firefighter Alive) nemcsak Magyaror-
szág, hanem a környező országok leg-
erősebb tűzoltói is megmérkőztek. Az 
augusztus 24-25-i viadalon különböző 
korcsoportokban, kiépített versenypá-
lyán, védőruhában, előre meghatározott 
idő alatt kellett a feladatokat teljesíteni-
ük.

A versenyen elindult Balla Gábor 
is, aki nem csak a kecskeméti kato-
naságnál teljesít szolgálatot, mint 
tűzoltó, hanem a Nyárlőrinci Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület aktív tagja is. 
A versenyt megelőzően a repülőbázis 
és a Mercedes gyár tűzoltói a nyár-
lőrinci labdarúgó pályán a versennyel 

kapcsolatos feladatokat gyakorolták. 
A nyárlőrinci önkéntes tűzoltók nem 
titkolt szándéka az, hogy az elkövet-
kezendő évben közülük is többen el-
indulnak a megmérettetésen. Ezért is 
gyakoroltak ők is. A feladatok nagy 
részét légzőkészülékben kellett vég-
rehajtani. Amint azt Balla István pa-
rancsnok elmondta, ő is megpróbálta 
a feladatokat, de a véleménye szerint 
nagyon kemény. Súlycsoportok nin-
csenek, mert a feladatok a tűzoltók 
mindennapi életéről szólnak. Korosz-
tályok viszont voltak.

A verseny lapzártánkkor még tartott, 
így nem tudunk beszámolni Balla Gábor 
eredményéről. A következő számunkban 
azonban interjút készítünk vele, ahol 
elmondhatja tapasztalatát arról, hogy 

milyen is volt valójában ez az embert 
próbáló verseny.

tüzet oltottak az ünnepen
Fenyves erdő és annak aljnö-

vényzete égett Nyárlőrinc határá-
ban. A tüzet sikerült a tűzoltóknak 
eloltani.

Egy romos tanya mellett ke-
letkezett avartűz augusztus 20-án 
délelőtt, Nyárlőrinc határában. A 
helyszínre leghamarabb a helyi ön-
kéntes tűzoltók érkeztek ki és meg-

kezdték a tűz eloltását. A külterüle-
ten ötezer négyzetméteres fenyves 
erdő égett. A nagy terület miatt 
komoly riasztási fokozat volt, mert 
Kecskemét mellett Kiskunfélegy-
házát is riasztották. A tűzoltók négy 
vízsugárral és kéziszerszámokkal 
előbb körülhatárolták, majd meg-
szüntették a lángokat. 
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Új edző irányítja a csapatot az új bajnokságban

A labdarúgó egyesület elnöksé-
ge úgy döntött, hogy a 2018/2019-es 
bajnokságban György Csabát Ke-
menes György váltja a felnőtt csapat 
kispadján. A változásokról, a célról az 
új edzővel beszélgettünk. Az átigazo-
lási időszakban elment tőlünk Magyar 

Imre Kapus, aki a Kiskunfélegyházi 
HTK hálóőre lett. Lapéta Dániel Sza-
badszállásra, Dunai Norbert Helvéciá-
ra, Homola József abbahagyta. Ama-
tőr csapatként, amiben a legnagyobb 
erőnk rejlik az, hogy szinte száz szá-
zalékban nyárlőrinci játékosokból áll 

a keret. Ennek majd a pályán meg kell 
mutatkoznia. Igazolni is csak olyat iga-
zoltunk, akik nyárlőrinciek. Nagy vis-
szatérőnk Kulcsár Gábor, aki legutóbb 
Ausztriában játszott. Németh Géza 
az akadémia tagja volt, ő is hazajött. 
Szeretne leérettségizni, majd pedig 
főiskolára menni. Itt ugyanis nem kap 
olyan terhelést, mint az akadémián ka-
pott. Persze jó lett volna, ha továbbra 
is marad az akadémián, de kifejezetten 
az ő döntése volt, hogy hazajön, de el-
sődleges szempont neki most a tanu-
lás. Az ifjúsági csapatból is hoztunk 
fel néhány játékost, mert az utánpótlás 
mindig is jó erőkből állt Nyárlőrincen. 
Kulcsár Tamás, Nyúl Patrik, Golovics 
Attila kapust mindenképpen a felnőtt 
kerethez számolom. Ami a legfonto-
sabb az, hogy minél több örömöt sze-
retnénk szerezni a szurkolóinknak, il-
letve saját magunknak is. Kocsis Béla 
lett a kapusunk. 

Az a legfőbb célkitűzésünk, hogy a 
fiatalokat beépítsük, helyieket játszas-
sunk és próbáljunk minél jobb ered-
ményt elérni. Vannak többen is akik 
ügyesek. A keretünk ebből a szem-
pontból nagyon jó. 

Vonattal ütközött az autó
Ketten súlyosan megsérültek, ami-

kor vonattal ütközött össze egy autó 
július 21-én szombaton délelőtt Nyár-
lőrincnél, egy földutas vasúti átjáró-
ban.

A Suzuki a földúton haladt, ami-
kor az András-kereszttel ellátott vasúti 
átjáróba érve, állítólag vezetőjét elva-
kította a nap, ezért nem látta a Kecs-
kemét felé tartó vonatot, elé hajtott és 
összeütköztek. Az ütközéstől az autó 
az út szélére sodródott, ahol az And-
rás-kereszt táblának ütközött és azt 
kidöntötte. A benne utazó nyolcvan év 
körüli idős kecskeméti házaspár meg-
sérült, őket a mentők kórházba szál-
lították. A vonat tizenhat utasának és 
kétfős személyzetének nem esett baja. 
Az utasokat vonatpótló busszal vitték 
tovább. A nyárlőrinci önkéntes tűz-

oltók mellett a kecskeméti hivatásos 
tűzoltók áramtalanították a gépkocsit 
és megszüntették a forgalmi akadályt. 

Ebben a vasúti átjáróban már koráb-
ban is történt baleset, akkor senkinek 
nem esett baja.
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nyárlŐrinci HÍRMONDÓ
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának közéleti lapja

Megjelenik minden hónapban
Szerkesztő: Szenekné Édes Kornélia

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

nyilvántartási száma alatt szerepel."
Készült a tiszakécskei

Kécske Nyomda Kft. nyomdájában
Felelős vezető: Tóth Géza

ingyenes hirdetési szelvény
Hirdetés szövege: __________________________

_________________________________________

______________________________________________

____________________________________

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

KÖZÉrDEKŰ TElEFOnSZáMOK
Polgármesteri hivatal: 343-013, 343-019, 589-001, 
589-019
Művelődési ház: 343-076, 589-009
Orvosok: dr. Kuczka Judit 06-20/453-4451, 343-121
Kehely Gyógyszertár, telefonszám: 76/342-517
Tűzoltóság Kecskemét: 502-810
Segélyhívó: 105
Rendőrség Kecskemét: 484-684
Segélyhívó: 107
Körzeti megbízott: Koós István 06-70/368-4397
Mentők Kecskemét: 486-511, 478-119
Segélyhívó: 104
Polgárőrség, Kiss Ferenc: 06-30/621-7600
Gyermek jóléti szolgálat és családsegítő
Horváthné Dékány Judit: 343-590, 06-30/262-7486
Védőnő, Túri Istvánné: 06-30/612-2993
Fogorvos: dr. Németh László 321-009
Jogosult állatorvos: Dr. Pitti Lajos 06-30/925-4249
Hatósági állatorvos: Dr. Pesír Zoltán 06-20/361-9330
Nyárlőrinc Község Temetkezési Vállalkozója: 
Himalája Blue Kft. Képviselő: Szénási Bertalan. 
Telefonszám:  76/449-044, mobil: 20/9571060

Könyvelést és
könyvvizsgálatot vállalok:

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

Az IRodA NyItVA tARtáSA
hétfőtől szombatig 8 - 18 óráig.

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

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


