
Elballagtak a nyolcadik osztályosok

Az általános iskolákban június 15-én 
fejeződött be a tanulmányi év. A nyolca-
dik osztályosok elballagtak, búcsút intet-
tek iskolájuknak. Az ünnepséget ezúttal 
is a tornateremben tartották, ahol Tóthné 
Nagy Ilona tanárnő mondott beszédet. 

Kedves vendégeink! Kedves búcsúzó 
diákjaink!

„ A legszebb emlék a szeretet, ame-
lyet mások szívében hagyunk magunk 
után.” – áll a tablótokon az idézet. Most 
én is emlékezem. Időutazásra hívlak ben-
neteket. Pörgessük vissza az idő kerekét! 
2009. szeptember 1-jén kezdődött iskolás 
életetek. Intézményünk életében is jelen-
tős volt ez a dátum, mert ekkor vezettük 

be a kompetencia alapú oktatást. Ti vol-
tatok azok, akik Erzsike néni vezetésével 
megismerkedtetek ezzel a módszerrel. 
Állandóan fényképeztünk és videóztunk 
benneteket. Sok érdekes programban volt 
részetek. Az iskola udvarára fákat is 
ültettetek, amelyek itt maradnak velünk 
és rátok emlékeztetnek. Az első osz-
tály végén itt a tornateremben a tan-
évzárón boldogan jelentettétek igazgató 
bácsinak, hogy sikeresen elvégeztétek az 
első osztályt. Minden évben bemutattok 
valamit, amire szívesen emlékezünk vis-
sza. Második osztályban együtt vártuk 
veletek a Mikulást. A kultúrházból vis-
szatérve minden kisgyerek azt harsog-

ta a folyosón. „És jöttünk megnézni!” 
Emlékeztek? Eltelt egy esztendő, és ti 
nyitottátok meg a tanévet. Néhányan 
hoztátok magatokkal a kistestvéreteket is 
az iskolába. Negyedik osztályban új osz-
tályfőnököt kaptatok – Ildi nénit -, akivel 
a Balatonhoz Erzsébet táborba mentetek. 
Csapatépítő tréningnek is jó volt ez az 
együtt töltött néhány nap. Fergeteges 
farsangi műsorral is megörvendeztettetek 
bennünket. Ebben a tanévben találkoz-
tam veletek én is matematika és techni-
ka órákon. Szerettem veletek dolgozni, 
szorgalmas, ügyes kezű, kreatív gyere-
kek vagytok.

(Folytatás az 5. oldalon.)
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Kötelezettség vállalás a Maspex 
Olympos Kft. részére 

A képviselő-testület áprilisi ülésén már 
hozott határozatot arról, hogy támogatja az 
Olympos Kft. törekvését szennyvíz tisztító 
és csapadékvíz csatorna létesítésével kapc-
solatban. A megépülő csatorna a vasútvon-
al alatt húzódna át a községbe és nagyjából 
42m2 nagyságú területet érintene, mely 
állami tulajdon, de a MÁV kezelésében 
van. Törvény írja elő, hogy víziközmű 
létesítmény csak állami vagy önko-
rmányzati tulajdonú lehet. A MÁV csak 
úgy járul hozzá a vasútvonal átfúrásához 
és ad létesítési engedélyt az Olymposnak, 
hogy az önkormányzat kötelezettséget vál-
lal, mint tulajdonos. Éppen ezért az önko-
rmányzatnak nyilatkoznia kell arról, hogy 
átveszi és üzemelteti a szennyvíztisztítót, 
mert csak ebben az esetben kapja meg 
az Olympos a szükséges engedélyeket. 
A későbbiekben az önkormányzat külön 
megállapodást köt az Olympos Kft-vel 
és rögzíti, a Maspex Olympos Kft-nek 
átadja a szennyvíztisztítót üzemeltetésre 
és az üzemeltetéssel kapcsolatos minden 
kötelezettség és teher a Maspex Olympos 
Kft-t terheli. A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy vállalja a kötelezettséget. 

Ajánlatkérés

Az önkormányzat három ajánlattevőnek 
küldött ki ajánlattételi felhívást az imaház 
bővítésével, felújításával és akadálymen-
tesítésével kapcsolatos projekt közbesz-
erzési szakértői feladatainak ellátására. 
Mindhárom ajánlattevő megküldte aján-
latát. Az Első Magyar Közbeszerzési 
Tanácsadó Zrt. 450.000,- Ft + Áfa, a 
Süvöltős Ügyvédi Iroda 500.000,- + Áfa 
és Dr. Benkó Ádám Ügyvéd 300.000,- 
Ft + Áfa árajánlatot adott. A képviselő-
testület a legalacsonyabb árajánlatot adó 
Dr. Benkó Ádám ügyvéd megbízását 
fogadta el a közbeszerzési szakértői fela-
datok ellátására. 

Önkéntes tűzoltó egyesület támogatása

A tűzoltó egyesületnek megalakulása óta 
milliós nagyságrendű felszerelést - tűzálló 
ruhát, sisakot, stb. - sikerült beszereznie és 
a tagok oktatása is megkezdődött. Jelenleg 
az egyik tag furgonja van felszerelve kézi 
tűzoltó készülékekkel, mely kisebb tüzek 
eloltásához megfelelő. Célként tűzték ki 
egy tűzoltó autó megvásárlását, mellyel 
egy esetleges tűzesetnél hatékonyan részt 
tudnak venni. Az autó megvásárlásához 

már több helyről is sikerült támogatást 
szerezniük. Ezzel kapcsolatban fordul-
tak kérelemmel az önkormányzathoz. A 
képviselő-testület korábban 400 ezer for-
int támogatást szavazott meg részükre, 
most támogatásként még 1.500 000 forin-
tot kértek,amint 1.000 000 forint hitelt.

Javaslatként az szerepelt, hogy a 
már kapott 400 ezer forint támogatást 
kiegészítené az önkormányzat 600 ezer 
forinttal, így 1.000 000 forint támogatást 
kapnának összesen, melyet a tűzoltó autó 
vásárlására fordítanának. A kért kölcsön 
odaítélését a testület a későbbiekben fogja 
tárgyalni. 

A falu közvilágításának bővítése

A közvilágítás kapcsán lakossági 
jelzés érkezett, hogy a községben néhány 
kereszteződésben az utcasarkok nincsenek 
jól megvilágítva, sötét van. A problémát 
jelezték a Démász felé, aki kijött, bejárta a 
területet és erre vonatkozóan megküldte az 
árajánlatát. A következő részek bővítéséről 
lenne szó: a Nefelejcs és Kossuth utca 
sarkán lévő kis teljesítményű lámpatestet 
át kell szerelni a Kossuth utca 3. szám 
előtti oszlopra és a helyre egy nagyobb 
teljesítményű LED lámpatest kerül. Az 
Iskola és a Hangár utca sarkán lévő kis 
teljesítményű lámpatest átkerül a Hangár 
utca 6. szám előtti oszlopra és a helyére 
nagy teljesítményű lámpatest kerül, vala-
mint a Hangár utca 14. szám elé egy kis 
teljesítményű lámpatestet kell felszerelni. 
A Vasút és az Árpád utca sarkán lévő kis 
teljesítményű lámpatestet át kell szerelni 
az Árpád utca 72. számmal szemközti 
oszlopra és a helyére szintén egy nagy 
teljesítményű lámpatest kerül, valamint a 
Vasút utca másik végén lévő lámpatestet 
át kell forgatni az út felé. Mindezekre a 
Démász 777.300 forint + Áfa, azaz bruttó 
987.171 forintos árajánlatot adott, amit a 
képviselők elfogadtak. 

Módosítani kell a pályázatot

A Dózsa Gy. utca járda felújítására 
beadott pályázattal kapcsolatban 
hiánypótlást kapott az önkormányzat. 
Ennek megfelelően a képviselő-testület 
által hozott határozatot módosítani kell a 
következők figyelembe vételével. Egyrészt 
a határozatnak tartalmaznia kell nem csak 
a pályázat címét, hanem a jogcím meg-
nevezését is, azaz, hogy mely törvényre 
hivatkozással pályázik az önkormányzat. 
Másrészt az adatlapon feltüntetett bek-

erülési költség nem egyezik a Mega-Sped 
Kft. által adott árajánlattal, ezért ezt is 
módosítani kell. A beruházás összkölt-
sége bruttó 23.544.587 forint. Az igényelt 
támogatás összege 15.000.000 forint, a 
vállalt önerő 8.544.587 forint.

Értékesítik a tanyát

Érdeklődő volt az önkormányzat tula-
jdonában lévő, 2944m2 nagyságú, romos 
tanyaépület iránt. A tanya nagyon rossz 
állapotban van. A tető egy 3-4m2 területen 
megroggyant, a két vége meg van támasz-
tva. Az ingatlanra költeni nem érdemes. 
A képviselő-testület 2007-ben már 
értékesíteni szerette volna a tanyát 200 ezer 
forintért. Az ingatlan magasfeszültségű 
vezeték alatt helyezkedik el. A képviselők 
úgy döntöttek, hogy értékesítse az önko-
rmányzat az ingatlant.

Háztartási szennyvíz elszállítása

A szennyvízcsatorna projekt meg-
valósításával a teljes településre nézve 
biztosításra került a lakosság részére a 
szennyvízcsatornára történő rákötés 
lehetősége. Az önkormányzat köteles gon-
doskodni a településen található szen-
nyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében 
a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésének szervezéséről 
és ellenőrzéséről. A nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 
tevékenységet rendeletben kell szabályoz-
ni. Nyárlőrinc településen a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz elszál-
lítására a Városföldi Csontos és Fia Kft-t 
bízná meg, a rendelet-tervezet szerint. 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok előző évi ellátásáról minden 
évben május 31-éig beszámolót kell 
készíteni. Horváthné Dékány Judit 
családsegítő ezzel kapcsolatban elmond-
ta, hogy 2016. januárjától megváltozott 
a gyermekvédelmi törvény és az elmúlt 
évben már ez alapján kellett dolgozni, 
amely nem volt könnyű, mert csak ápri-
lisban kapták meg hozzá az írásos szak-
mai anyagot. Kiemelte, hogy a 2016-os 
évben öt bántalmazási ügy volt, mely 
szokatlan, ugyanis 7-8 éve ilyen nem for-
dult elő a községben. Nagy sikere van a 
ruhabörzének, melyet adomány ruhákból 
tartanak. Nagyon sok az érdeklődő.

A testületi ülésről jelentjük



                                             3. oldalNyárlõriNci hírmoNdó

Település demográfiai mutatói, a 0-18 
éves korosztály adatai:
Korcsoport férfi nő    együtt 

0-2  31 28 59
3-5  52 22 74
6-14  97 109 206

Gyermekkorúak összesen:
  180 159 339

15-18  (Fiatalkorúak) 63 37 100
A fentieken túlmenően 

19-60  691 649 1340
60 év felett 215 330 545

A község állandó lakosai:
  1149 1175 2324

Az állandó népesség adatai alapján el-
mondható, hogy a település lakóinak szá-
ma 2013-ig folyamatosan csökkent. A 
csökkenés 2014-ben megállt, és az elmúlt 
két évben emelkedő tendenciát mutatott.

Az állandó népesség adatainak növekedé-
se következtében a gyermek és fiatalkorú-
ak (0-18 év) száma is emelkedett. 
2016-ben született gyermekek száma 20 fő 
volt (2012-ben: 17, 2013-ban: 29, 2014-
ben:14, 2015-ben 25 újszülött).

A korcsoportonkénti megoszlás alapján 
elmondható, hogy a tavalyi évhez képest 
(2015. évben 78 fő) a 0-2 év közötti gyer-
mekek száma 19 fővel csökkent (2016-ben 
59 fő). 

Az alábbi táblázatból látható, hogy a tele-
pülés továbbra is öregszik, tekintettel arra, 
hogy a 0-18 év közötti lakosok száma az 
emelkedés ellenére is (439 fő) kevesebb, 
mint a 60 év felettieké (545 fő).

Lemondtak a tiszteletdíjukról

Azoknak a képviselőknek, akik az el-
múlt évben tiszteletdíjukról lemondtak, a 
zárszámadás elfogadása után nyilatkozni-
uk kellett annak felhasználásáról. A 2016. 
évi tiszteletdíját két képviselő, a pénzügyi 
és az egészségügyi bizottság elnöke, va-
lamint az egészségügyi bizottság egyik 
kültagja nem vette fel azzal a céllal, hogy 
az összeggel civil szervezetet vagy alapít-
ványt szeretne támogatni. A felhasználható 
összeg 431.500 forint, mely pénzmarad-
ványként szerepel. Az összeg felhaszná-
lásáról a képviselő-testület dönthet. Az 
egészségügyi bizottság kültagja úgy nyi-
latkozott, hogy a 48.500 forint tiszteletdí-
jával a nyárlőrinci játszótér megépülését 
kívánja támogatni. Az egészségügyi bi-
zottság elnöke 191.500 forintos tiszteletdí-
jával valamint a pénzügyi bizottság elnöke 
191.500 forintos tiszteletdíjával szintén a 
játszótér megépülését kívánják támogatni. 
A támogatás felhasználásával 2017. de-
cember 31-ig kell elszámolni. 

Fejlesztik az alközpontot

A polgármesteri hivatal távbeszélő 
rendszere már 15 éves. A rendszer fel-
újításra, bővítésre szorul. Takács Balázs 
vállalkozó adott árajánlatot az alközpont 
fejlesztésére, mely 422.402 forint és kettő 
év garanciát vállal az elkészült munkára. 
Az önkormányzat biztosítja az összeget, az 
alközpont fejlesztéséhez.

Csatlakoztak a konzorciumhoz

Kecskemét Megyei Jogú Város alpol-
gármestere megkereste Pénzváltó István 
polgármestert, hogy Nyárlőrinc csatla-
kozzon a Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által vezetett, a KEHOP 
3.2.1. jelű, a „Komplex hulladékgazdálko-
dási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közi 

régióban, különös tekintettel az elkülöní-
tett hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 
rendszerre” elnevezésű projekt érdekében 
létrejövő konzorciumhoz. A konzorciumi 
tagság által megvalósítani kívánt projekt 
biztosítaná, hogy a hulladék a későbbiek-
ben minden esetben elszállításra kerüljön. 
A képviselők elfogadták a konzorciumban 
való részvételt.

Műszaki ellenőrt választottak

Az önkormányzat ajánlattételi felhí-
vást tett közzé az imaház bővítése, felújí-
tása és akadálymentesítése tárgyú projekt-
hez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok 
ellátására. Az ajánlatkérést három ajánlat-
tevőnek küldték meg és mindhárman meg-
küldték ajánlatukat. Szölgyén Péter bruttó 
900.000 forintos, a Konstrum-Plan Mér-
nöki Iroda bruttó 1.270.000 forintos, míg 
a Tér-Forma Építész Stúdió Kft. bruttó 
1.143.000 forintos ajánlatot adott. A kép-
viselő-testület a legalacsonyabb ajánlatot 
adó Szölgyén Péter ajánlatát fogadta el, 
és bízta meg a műszaki ellenőri feladatok 
ellátásával.

Kérni kell a térítésmentességet

Külterületi földutakra beadott pályázat 
kapcsán a képviselő-testület két határoza-
tot is hozott. Az egyikben kérték a földutak 
térítésmentes önkormányzati tulajdonba 
történő átadást, míg a másikban 30 Ft/m2-
es áron az önkormányzat megvásárolná a 
területeket. Dr. Csernus Tibor ügyvédet 
bízta meg a képviselő-testület, hogy járjon 
el a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnél az 
ingatlanok tulajdonjogának rendezésében, 
aki olyan tájékoztatást adott, hogy ezeket 
az utakat a Magyar Állam körülbelül 10 
millió forintért adná át az önkormányzat-
nak. Dr. Csernus Tibor javasolta, hogy kér-
je az önkormányzat az 1988. évi I. törvény 
32. § (3) bekezdése alapján az országos 
közutak helyi közúttá történő nyilvání-
tását és ezzel egyidejűleg térítés nélküli 
önkormányzati tulajdonba történő adását. 
Fentiekre tekintettel a testületnek az egyik  
határozatát módosítani, míg a másikat vis-
sza kellene vonni és az új határozatban a 
törvényre hivatkozva kérni az országos 
közutak helyi közúttá történő nyilvánítását 
és ezzel egyidejűleg térítés nélküli önkor-
mányzati tulajdonba történő átadását.

Jutalom a nyugdíjas pedagógusnak

Az előző években a képviselő-testület 
az ötven illetve a hatvan éves pedagógu-
si munkájáért nyugdíjas pedagógusokat 
anyagi juttatásban részesített. Gulyás End-
re nyárlőrinci nyugdíjas pedagógus ötven
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éves pedagógusi munkájáért aranydiplo-
más oklevélben részesült. A képviselő-
testület ötvenezer forintot szavazatott meg 
neki a jubileum alkalmából.

Munkásszállást lehetne kialakítani

A rendkívüli testületi ülésen tárgyalta 
a képviselő-testület a Nemzetgazdasági 
Minisztérium a központi munkaerő piaci 
program keretében meghirdetet a „Mun-
kásszállások kialakítása” című projektet. 
Ezzel kapcsolatosan kereste meg Kecs-
kemét polgármestere az önkormányzatot, 
hogy még néhány településsel összefog-
va konzorciumot alakítanának a projekt 
megvalósítására. A projekt keretében tá-
mogatás nyújtható a helyi önkormányzat, 
valamint önkormányzati társulás részére 
munkásszállás építéséhez vagy munkás-
szállás céljából igénybe vehető ingatlan 
felújításához. A támogatás minimum 80 
munkavállaló elszállásolására alkalmas 
munkásszállás kialakításához nyújtható. 
A program szempontjából munkásszállás 
a támogatott tulajdonát képező olyan szál-
láshely, amely lakóhelyiségként legalább 
egy, a – támogatottal szerződési jogvi-
szonyban álló – munkaadóval munkavi-
szonyban lévő olyan magánszemély elhe-
lyezésére szolgál, akinek nincs lakóhelye 
azon a településen, ahol a munkahelye 
van. A munkásszálláson kizárólag olyan 
személy helyezhető el, aki munkaviszony-
ban áll azon munkaadók valamelyikével, 
amelyekkel a helyi önkormányzat vagy 
önkormányzati társulás megállapodást kö-
tött a munkavállalóik adott munkásszállá-
son történő elhelyezéséről. A támogatásra 

való jogosultság feltétele, hogy a beruhá-
zás megkezdése előtt legyen benyújtva a 
támogatás, a költségek legalább 40 %-át 
saját forrásból biztosítsák, rendelkezzenek 
anyagi biztosítékkal és tervekkel melyek 
megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. 
Szerződést kell kötni a munkaadóval annak 
érdekében, hogy a támogatással létrehozott 
munkásszállásban szállásolja el a közleke-
dési gondokkal érintett munkavállalót és 
vállalják, hogy a működtetéshez legalább 
4 fő álláskeresőt alkalmaznak. A munkás-
szállót 10 évig kell üzemeltetni, mely idő 
alatt igazából hasznot nem hoz, mert a bér-
leti díjból fenn kell tartani az épületet és 
az esetleges javításokat is ebből az összeg-
ből kell megoldani. Az ülésen elhangzott, 
hogy először meg kell nézni, hogy mik az 
előnyei és hátrányai a projektnek és utána 
lehet eldönteni, hogy szeretne-e az önkor-
mányzat belevágni. A Sugár utca végében 
lévő telkek lennének a legalkalmasabbak 
erre, mert az önkormányzati tulajdonú és 
közművesített is. A másik lehetőség az Ár-
pád utca mögötti terület, mely a falu bő-
vítéseként szerepel a rendezési tervben is. 
Itt problémát jelent, hogy a terület nem az 
önkormányzaté és közmű sincs. A projekt 
keretében a terület vagy ingatlan vásárlást 
nem támogatják, csak az építést. Hajagos 
Antal részéről elhangzott, hogy az építke-
zésnél fontos lenne azt is figyelembe ven-
ni, hogy ha a 10 év letelik, esetleg ezt az 
épületet kis ráfordítással lakásokká alakít-
va el lehessen adni. Hozzátette még, hogy 
meg kell nézni, van-e rá megfelelő igény, 
hogy az épület kihasználtsága meglegyen. 
Van-e hátránya, következménye ennek, az 
önkormányzatra nézve? Vas Ildikó is azon 

a véleményen volt, hogy a későbbi eladást 
– akár fiatal párnak, akár nyugdíjasnak – is 
figyelembe kell venni a tervezésnél. Zay-
zon Jenőné jegyző elmondta, hogy a beru-
házási költségek legalább 40%-át önerőből 
kell biztosítani és ezt csak hitel felvételével 
lehet megoldani. Ez által az önkormányzat 
egy hosszabb távú kötelezettséget vállal és 
ez meghatározza a beruházási lehetősége-
ket és a település fejlődési irányát. 

Kállai-Szappanos Renáta azon a véle-
ményen volt, hogy a szerződés kötéséig 
még sok részlet kiderülhet, most vélemé-
nye szerint semmi kötelezettséget nem 
vállalnak, de meg kell adni a lehetőséget 
egy esetleges nagyobb beruházás megva-
lósításának. Amennyiben a későbbiekben 
a testület úgy ítéli meg, hogy nem szabad 
belevágni, nem nyújtja be a pályázatot. 
Tormási Zoltán alpolgármester is azon a 
véleményen volt, hogy használják ki a le-
hetőséget. Az ingatlan helyeként azonban 
inkább az Árpád utca folytatását tudná el-
képzelni. A Sugár utca végében lévő terü-
let közel van a katolikus templomhoz, nem 
lenne szerencsés olyan közel munkásszál-
lót építeni a templomhoz. Megoldásként 
el tudná képzelni, hogy az ingatlan másik 
felén – a benzinkút felőli részen – kerüljön 
kialakításra a szálló. Mindkét területet ja-
vasolta, de hozzátette, hogy a döntés joga 
maradjon a testületé. A képviselő-testület 
úgy döntött, hogy felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy a Központi munkaerőpiaci 
program keretében nyújtható támogatás a 
„Munkásszállások kialakítása” című pro-
jekt beruházásával kapcsolatban előzetes 
tárgyalásokat folytasson, melynek kialakí-
tására két területet jelöl meg. 

Helyszín: Nyárlőrinc Sportpálya
Időpont: 2017. július 31 – au-
gusztus 4.
Minden nap reggel 8:00 – 16:00-
ig.

Táborvezetők: Horváth Tibor, 
boros Kornél

Tábor költsége: 12.000 Ft/fő
A tábor díja tartalmazza a napi 3x 
étkezést (reggeli, ebéd, uzsonna), 
illetve minden program költsé-
gét!

Rövid program leírás:

Napközis Nyári Sporttábor



Felső tagozatban, a községi 
műsorokban is szerepeltetek március 
15-én, október 23-án. Tavaly sokat 
dolgoztatok a ballagtatáson. Ebben 
az évben már a felvételire készültetek 
teljes erőbedobással. Egy kis pihenés 
után a ballagásra koncentráltatok. 
Csütörtökön már vidám, bohókás 
búcsút vettetek tőlünk. Most pedig 
ünneplőben álltok itt előttünk, kezetek-
ben szorongatva a szüleitektől kapott 
virágcsokrot.

Kedves Szülők!
Önöket is egy kis időutazásra 

hívom. Emlékeznek az első napra, 
amikor iskolába hozták a gyerme-
küket? Az első szülői értekezletre? 
Jó hosszú volt ugye? De nemcsak 
azért töltöttünk együtt sok időt, hogy 
a tanulmányi munkáról beszéljünk. 
Örömet szereztek a gyermekeknek 
azzal, hogy segítettek Mikulás cso-
magot készíteni, karácsonyi ajándékot 
csomagolni, süteményt sütöttek far-
sangra, gyermeknapra és bármikor, ha 
kértük. Köszönjük! A virágot most két 
szülőnek adom át, akik átfogták ezt 
a sokrétű munkát. Kérem, fáradjanak 
ki! Kovács Viviána és Faragó Judit. 
Köszönjük a munkájukat és rajtuk 
keresztül azokét is, akiknek része volt 
benne.

Iskolánkban hagyomány, hogy a 
tanévzáró ünnepélyen a kitűnő tan-
ulókat példaként állítjuk a többi 
gyermek elé. Ebben az évben itt is 
szeretnénk kiemelni azokat a diákokat, 
akikre büszkék lehetünk mi is, a 
szülők is és ti is. Szeretném kihív-
ni Bőszén Fannit és Golovics Alizt, 
akik nyolc éven keresztül kitűnő tan-

ulók voltak. Az osztályközösségért 
is sokat dolgoztak és magatartásu-
kkal is példát mutattak a többieknek. 
Fanni leginkább az angol nyelvben 
jeleskedett és felvételt nyert a Bólyai 
János Gimnázium angol tagozatára. 
Gratulálunk! Aliz a kiemelkedő tanul-
mányi munkája mellett a sportban is 
jól teljesített, tagja volt a foci és a láb-
toll csapatnak. Gratulálunk! Szólítom 
Agárdi Erikát, akire mindig lehetett 
számítani a munkában. Sokat tett az 
osztályközösségért. Gratulálunk!    Az 
oklevelem elfogyott, de még szeret-
nék kiemelni néhány tanulót. Barta 
Alexandra – kreativitásával sze-
bbé, otthonosabbá tette az osztály-
termet. Ő felvételt nyert a Kandó 
Kálmán Iskolába, a művészeti osztá-
lyba! Sok sikert kívánunk! A ballagási 
előkészületekben sok munkát vállalt 
magára: Bálint Antónia, Gálfi Nikolett 
és Németh Natália. Köszönjük!

Első osztálytól kezdve kreatívak 
voltatok és ezt nyolcadik osztályban is 
megmutattátok. Nyárlőrinc és a Piroska 
szörp hírét vittétek az Értékőrzők Bács-
Kiskunban című négyfordulós meg-
yei versenyen. A csapat tagjai voltak: 
Almási Péter, Bálint Antónia, Barta 
Alexandra, Bőszén Fanni, Golovics 
Aliz, Mák Réka, Molnár Izabella, 
Németh Natália. Gratulálunk!

Volt az osztálynak két kony-
hatündére is, akik többször is finom 
süteménnyel lepték meg a többieket. 
Bőszén Fanni és Györösi Fanni. A 
sport mindig fontos volt iskolánk 
életében, ebből ti is részt vállaltatok. 
Tagjai voltatok a foci, a lábtoll vagy 
az atlétika csapatnak. Bálint Antónia, 
Barta Alexandra, Forgó László, Gálfi 

Nikolett, Golovics Aliz, Magyari 
Kristóf, Tóth Tamás. Tamás tagja volt 
a 2016-ban a diákolimpián győztes 
focicsapatnak. Magyari Kristóf a 
diákolimpián 1. helyezést ért el magas-
ugrásban. Kristóf külföldön is bizonyí-
totta tehetségét. Lengyelországból és 
Olaszországból is aranyéremmel tért 
haza. Tanulmányait a Bólyai János 
Gimnázium testnevelés tagozatán 
folytatja. További sok sikert kívá-
nunk! 

Kedves ballagó diákok!
Útravalóul tegyétek a tarisznyá-

tokba a hamuban sült pogácsa mellé 
Teréz anya gondolatait!

Az élet himnusza
Az élet egyetlen - ezért vedd komo-
lyan! 
Az élet szép - csodáld meg!
Az élet boldogság - ízleld! 
Az élet álom - tedd valósággá! 
Az élet kihívás - fogadd el! 
Az élet kötelesség - teljesítsd! 
Az élet játék - játszd! 
Az élet vagyon - használd fel! 
Az élet szeretet - add át magad! 
Az élet titok - fejtsd meg! 
Az élet ígéret - teljesítsd! 
Az élet szomorúság - győzd le! 
Az élet dal - énekeld! 
Az élet küzdelem - harcold meg! 
Az élet kaland - vállald! 
Az élet jutalom - érdemeld ki! 
Az élet élet - éljed!

Kívánunk nektek az elkövetkező 
évekre sok sikert! Kívánjuk, hogy 
valósítsátok meg az álmaitokat! 
Viszontlátásra!
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Elballagtak a nyolcadik osztályosok

Bármilyen osztályba is járnak a 
diákok, ott meg vannak a követelmé-
nyek, amit teljesíteni kell. Jól teljesí-
teni pedig csak úgy lehet, ha tanul-
nak is a diákok. Az elmúlt tanévben 
harmincöten voltak olyanok, akik az 
évfolyamukban kitűnő eredményt ér-
tek el. Gratulálunk nekik! Ők pedig a 
következők, 1. osztály: Zöldi-Kovács 

Máté, Csajági Adél, Rimóczi Vik-
tória, Madarász Panna Sára, Justin 
Zétény, Kocsis Réka, Szabó Máté. 2. 
osztály: Kósa Anna Zorka, Németh 
Panka, Pádár Darinka, Szeles Vince, 
Szokola Benjámin. 3. osztály: Almási 
Lenke, Dányi Zsófi, Csapó Kata, Kul-
man Enikő, Szappanos Hanna, Varga 
Janka, Kulman István. 4.a osztály: Ri-

móczi Lili, Pádár Zétény. 4.b osztály: 
György Gréta. 5. osztály: Erki Lara, 
Gödény Kata, Jokhel Mónika Lili, 
6. osztály: Palatinus Zalán, Rimóczi 
Hédi, Szabó Milla, Túri Bálint. 7.a 
osztály: Kiss Brigitta, Kunsági Gréta, 
Kulman Ildikó. 7.b osztály: Csille Ke-
vin. 8. osztály: Bőszén Fanni, Golo-
vics Aliz.

Kitűnő tanulók
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A legtöbb évben osztálykirándulásokat szerveznek az 
iskolában a gyerekeknek. Ezúttal is minden osztály válasz-
tott magának egy települést, ahova elutazott. A gyerekek 
jól érezték magukat a kirándulásokon. Az első osztályosok 
a Bokrosi vadnyugati várost választották. A másodikosok 
Szarvasra utaztak. A harmadik osztályosok és az ötödik és 
hatodik osztályosok Ópusztaszerre látogattak. A negyedi-
kesek Szeged nevezetességeit nézték meg. A 7.a osztályo-
sok Bogácson, a 7.b-sek pedig Csillebércen jártak, míg a 
nyolcadikosok Pécs városát tekintették meg.

Osztálykirándulások
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Repülőtéren jártak a gyerekek

Az idei év volt a második alkalom, hogy 
a kecskeméti repülőbázis megszervezte az 
iskolások hetét.  E program keretében kb. 
2300 diák és az őket kísérő pedagógusok 
kaphattak lehetőséget arra, hogy megis-
merhessék a repülőtér hétköznapjait.

A programra való felhívás már febru-

árban megjelent, az általános – és közép-
iskoláknak pedig regisztrálni kellett magu-
kat, hogy belépést nyerhessenek a reptér 
területére. A nagy túljelentkezés miatt a 
leggyorsabbak jártak szerencsével. A nyár-
lőrinci iskolából négy osztály vett részt a 
nyílt napon.

Minden csoport külön vezetőt kapott, 
aki végig kísérte a gyerekeket a bázis terüle-
tén. Rengeteg hasznos és érdekes informá-
ciót lehetett tőle megtudni. Természetesen 
látnivalóban sem volt hiány. Repülőgépek-
be, helikopterekbe, különböző járművekbe 
ülhettek be a gyerekek, lőfegyvereket és 
pisztolyokat foghattak a kezükbe. Felpró-
bálhatták az ejtőernyős hátizsákot, tűzoltó 
fecskendővel is locsolhattak. A különböző 
bemutatókon forgószínpadszerűen lehetett 
részt venni. Volt alkalom beszélgetni a va-
dászpilótákkal és közelről megcsodálhatták 
a Gripeneket, miközben egy gép folyama-
tosan a fejük felett körözött.

A reptéri programot egy érdekes, iz-
galmas, színvonalas kutyás bemutató tette 
még színesebbé. Fáradtan, de élményekkel 
gazdagon jöttek haza a gyerekek. 

Rimócziné Forgó Ildikó

Iskolánkban hosszú évek óta hagyomány, hogy a nyolcadi-
kosok az utolsó tanítási napon bolondballagással köszönnek el 
alsóbb éves társaiktól.

Ahogy az igazi, komoly ballagásoknál megszoktuk, a végző-
sök végigjárták a tantermeket, de most az ünnepélyes dalok he-
lyett kedvenc rajzfilmslágereiket énekelték, virágcsokor helyett 
rúzst szorongattak kezükben. Így aztán diákoknak, tanároknak, 
de még érdeklődő szülőknek is bőven jutott a rúzsos pusziból. 
A vonulást egy vidám, táncos műsor követte. A történet szerint 
az osztálykirándulásukról ismeretlen tettesek elrabolták osztály-
főnöküket, Ildi nénit. Ők pedig repülőre szálltak, hogy kinyo-
mozzák, a tettesek vajon a világ mely szögletében rejtették el 
kedves tanárukat. Az utazás során a nyolcadikosoknak különféle 
próbákat kellett kiállniuk.

Először Lengyelországba repültek, ahol egy rókát üldözve 
meg kellett fejteniük, mit mond a róka. Következő állomásuk 
Afrika volt, ahol törzsi táncot kellett járniuk. Amerikában egy 
híres baseball-játékostól kellett autogramot szerezniük. Ezt csak 
azzal a feltétellel kapták meg, ha a meccs előtt ők járják a lel-
kesítő táncot. Indiában természetesen jógáztak. Ennek hatására 
megvilágosodtak, és rádöbbentek, hogy nem is rabolták el osz-

tályfőnöküket, hanem egy valóságshow részesei lettek. Mivel 
minden próbát sikeresen kiálltak, jutalmul Görögországba utaz-
hattak osztálykirándulásra. Ott pedig örömükben eljárták a híres 
Zorba-táncot. Az előadás végén aztán mindenkit bevontak egy 
közös táncba, hogy ezzel zárják a tanévet, és köszöntség az oly 
régen várt VAKÁCIÓT.

A nyolcadikosok a műsor után elbúcsúztak az önkormányzat 
dolgozóitól is, majd felkeresték az óvodát, ahol volt óvó néni-
jeikkel felelevenítették kiskori emlékeiket. Természetesen, ha 
már ott voltak, az ovisokat is megtáncoltatták! Útközben még 
beugrottak a környező üzletekbe is, ahol a 8 év alatt annyi pénzt 
elköltöttek tízóraira, üdítőre, édességre, és a felnőttek számára 
teljesen feleslegesnek tűnő apró játékszerekre!

Felejthetetlen nap ez minden évben a nyolcadikosoknak. A 
hetedikesek pedig már most izgulnak, jövőre nekik is sikerül-e 
ilyen jó, élvezetes műsorral megmaradni diáktársaik emlékezet-
ében!

A végzősök bolondballagása
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Minden évben Pünkösd alkalmával 
rendezik meg a falunapot településünkön. 
Ezúttal is több százan voltak kíváncsiak a 
programokra.

A nagy meleg ellenére vasárnap dél-
után három órakor először az óvodás tán-
cosok léptek a színpadra, őket az általános 
iskolások követték. Mind két csoportot 
Romhányi Olga táncpedagógus készítette 
fel. Ezt követően Pap Rita és Bodnár Attila 
szórakoztatta a jelenlévőket, bekapcsolva 
a gyerekeket is produkciójukba. Bársony 
Anett tiszaalpári csikós lovasbemutatót 
tartott. Róla tudni kell, hogy egyszerre 
nyolc ostorral is tud csergetni. A falunap 
elengedhetetlen műsorszáma a kutyás be-
mutató, amit minden évben a kecskeméti 
kiképző iskola tagjai mutatnak be. Ezúttal 

is több fajta és korosztályú négylábú mu-
tatta be tudását, a népes közönség előtt. 

Amíg zajlottak a műsorok, a kézműves 
sátor alatt hagyományőrző bemutató is vár-
ta az érdeklődőket. Lehetett sajtot, lekvárt, 
kőrözöttet, de még bort is kóstolni. Termé-
szetesen nem maradt el az arcfestés sem. 
Hét bográcsban főtt a birkapörkölt, Baksa 

László segítségével, amit mindenki ingyen 
fogyaszthatott el. A vacsora után Varga Fe-
renc József humorista tréfáin nevethettek a 
jelenlévők. Őt Bódi Csaba követte a szín-
padon. A Nova Prospect zenekar is koncer-
tet adott, az utcabálon pedig az új Nomád 
zenekar húzta a talpalávalót, egészen vira-
datig.

Bemutatók, zenei produkciók a falunapon

Május első vasárnapja az édesanyáké 
volt, az utolsó a gyermekeké. A Szülői 
Munkaközösség és a Könyvtár IKSZT 
szervezésében iskolások egy vidám dél-
előtt részesei lehettek a gyermeknap al-
kalmából.

A leglátványosabb program a Moz-
gó Planetárium volt, ahol egy vetítés ke-
retében naprendszerünkön utazhattunk 
végig. A sátorkupolára vetített képeknek 
köszönhetően olyan érzésünk volt, mint-
ha egy űrkabinból kitekintve csodálhat-
nánk a világűr szépségeit. A kisebbek-
nek izgalmas élményt jelentett a mobil 
KRESZ-park, ahol akkumulátor által haj-
tott járművekkel haladva oldhattak meg 
különböző közlekedési szituációkat. Az 
udvar emellett a sportjátékok helyszíne 
is volt. Mindenki kipróbálhatta erejét a 
„lógóversenyen”, ügyességét kosárra do-
básban, célba dobásban/rúgásban, lehetett 
petanqozni, hullahopp karikázni.

 A könyvtár előtti járda az aszfaltraj-
zok helyszínévé vált. Az ott készült vidám 
képeket minden járókelő megcsodálhatta. 
Arról pedig, hogy senki ne maradjon éhes, 
a szülők gondoskodtak. Minden osztály-
ban voltak lelkes anyukák, nagymamák, 

akik fáradságot nem kímélve sütötték a 
palacsintákat, ízesítették a kedvenc töl-
telékekkel, hogy aztán az iskolában min-
denki dugig ehesse magát ezekkel a fi-
nomságokkal.

A gyerekek nevében szeretnénk kö-

szönetet mondani a Szülői Munkakö-
zösségnek, a Nyárlőrinci IKSZT-nek és 
mindenkinek, aki munkájával, anyagi 
hozzájárulásával segítette az iskolát ab-
ban, hogy vidáman ünnepelhessük ezt a 
szép napot.

Palacsintahegyek az iskolában
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Az óvodában is véget ér a nevelési év. 
A nagycsoportosok elbúcsúztak az óvó 
néniktől, dajka néniktől, de magától az in-
tézménytől is. Ez a mi óvodánkban nem a 
hagyományos módon történt.

Az intézmény udvarán gyülekeztek a 
szülők és a gyerekek, hogy részt vegyenek 
a ballagási ünnepségen. Ünneplő ruhában 
azonban szinte senkit sem lehetett látni. 
A gyerekek, az óvó- és dajka nénik egyen 
pólóban várták, hogy megkezdődjön az 
ünnepség. Ennek többek között az is volt 
az oka, hogy a búcsúzás után családi ve-
télkedőt tartottak. Először Almási Barbara 
tagóvoda vezető köszöntötte a jelenlévő-
ket, majd a nagycsoportosok vonultak fel 
egy kis színpadra, ahol valamennyien né-
hány mondattal búcsúztak el az óvodától. 
Minden ballagó óvodás egy könyvjelzőt is 
kapott emlékbe. A különböző tehetségmű-
helyben dolgozó apró palánták is oklevelet 
vehettek át, Ágota óvó nénitől, aki az elmúlt 
időszakban vitte ezt a projektet. Köszönetet 
mondtak, és ajándékot adtak át azoknak a 
felnőtteknek, akik sokat segítettek a három 
év alatt. Ezt követően valamennyi ballagó 
óvodás egy héliummal felfújt léggömböt 
kapott, amit egyszerre engedtek fel a ma-
gasba. Ezzel azt is jelezték, hogy ők már 
kirepültek az óvodából. 

Az ünnepség végén Pénzváltó István 
polgármester bejelentette, hogy az önkor-
mányzat 256 millió forint pályázati pénzt 
nyert, amiből bővítik és felújítják az óvo-
dát. A munkálatok hamarosan elkezdődhet-
nek.

Ezt követően a gyerekek és szüleik 
több versenyszámban is kipróbálhatták 
magukat. Először a szülőnek talicskában 

kellett tolnia csemetéjét, a kijelölt pontig, 
majd utána vissza kellett fordulnia. Ezután 
plédbe kellett betenni a gyereket, amit két 
felnőtt vitt a fordítóig. Ott letették és vis-
sza kellett futni. Ezután egy nagyon nehéz 
feladat következett. Az apukákat egy ugró-
kötél segítségével befogták, mint ahogyan 
lovacskázni szoktak a gyerekek, de sze-
mük be volt kötve. A gyermek elől ment és 
hangjelzéssel próbálta irányítani szülőjét, 
hogy merre menjen. Ez azért volt nehéz, 
mert a nagy hangzavarban alig lehetett 
hallani, a hangjelzést. Az anyuka viszont 
a kötél segítségével tudta irányítani párját. 
A következő feladathoz egy gyermekre és 
egy felnőttre volt szükség, na meg egy me-
rőkanálra, és színes vízre. A szülő ölében 
vitte a gyereket, akinek a kezében ott volt 
a merőkanál, amiben színes víz volt. El 
kellett vinni a fordítóig, ahol egy kancsóba 
kellett beletenni. Az nyert, akinek a legtöb-
bet sikerül a kancsóba beleönteni. A pon-

tok összeszámlálása után a Maci csoporto-
sok bizonyultak a legjobbnak, megelőzve 
a Katica, Csiga-biga és a Süni csoporto-
sokat, így ők nyerték meg a vándorkupát. 
A vetélkedés ezzel nem ért véget, mert 
következett a kötélhúzás. A legerősebbnek 
a Katicás szülők bizonyultak, ők elhúztak 
mindenkit. Persze ezt követően a gyerekek 
is kipróbálták a kötélhúzást. A játék és a 
vetélkedés végén finom gulyás várta a fel-
nőtteket és a gyerekeket, amit Tóth István 
főzött, mindenki megelégedésére.

Nem a hagyományos módon búcsúztak el óvodájuktól
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CSALÁDIAS LÉGKÖR – JÓKEDVŰ TANULÁS!

Nem tudod még hol tanulj tovább? Jelentkeztél már valahova, de meggondoltad magad?
Szeretettel ajánljuk figyelmedbe szakközépiskolánkat, ahol jó fej tanárokkal és baráti légkörrel várunk, modern 
felszereltségű iskolánkba Kecskeméten a Petőfivárosban. Kis létszámú óráink keretén belül biztosítjuk számodra az 
egyéni képességeid kibontakoztatását.

Mit tanulhatsz nálunk?
Számos szakma közül választhatsz! Tanmenetünkben a szakma tanulása után (2 év) érettségi vizsga megszerzésére 
is van lehetőséged (2 év). Ha már rendelkezel szakmunkás bizonyítvánnyal, azonnal jelentkezhesz érettségiző osz-
tályba!

Unod már, hogy egész nap az iskolapadban ülsz? 
Garantáljuk, hogy nálunk a tanulás nem lesz unalmas! Ha szeretsz játékosan tanulni és élményekkel gazdagodni, 
ezt mind biztosítjuk számodra rendszeres és folyamatosan bővülő szabaidős foglalkozásainkkal és tanulmányi ki-
rándulásokkal. Igyekszünk minél több hangsúlyt fektetni a természeti és környezeti értékek védelmére és a régi, 
hagyományos szokások felelevenítésére.
Magántanuló szeretnél lenni?
Semmi akadálya! Fejlesztő és felzárkóztató óraadás keretén belül lehetőséget biztosítunk számodra a fejlődésre és 
felkészülésre, délelőtti vagy délutáni időpontban egyaránt! Már magántanuló vagy? Szívesen látunk óráinkon! 

Szeretnél Te is ennek a részese lenni? 
Folyamatos jelentkezési lehetőséggel várunk Téged is, már 8. osztály után! 

Kérdéseiddel bátran fordulhatsz hozzánk bármikor, kellemes, családias környezetben várunk szeretettel! Írj nekünk 
e-mailt, vagy telefonálj és megbeszéljük jelentkezésed!

Dóri a 06 70/ 779-70-15
Angi a 06 70/776-01-72-es telefonszámon érhető el.

E-mail címünk: juhasz.dora@matrixoktatas.hu
nemethangela@matrixoktatas.hu

Kérdések az első osztályosokhoz. Vé-
get ért a 2016/17-es tanulmányi év. Meg-
kérdeztünk néhány első osztályos diákot, 
hogyan telt az első évük az általános is-
kolában?

Szabó Máté: Nagy lelkesedéssel vár-
tam az iskolát. A legjobban a matekot 
szerettem, a sok fejszámolás, logikai fel-
adat a kedvencem. A betűk megismerése 
is izgalmas dolog volt … „elindul a kicsi 
vonal …” Engem az olvasás nagyon érde-
kel, de nem az igazi olvasókönyv, hanem 
minden, ami körülöttünk van. A legjobb, 
hogy mindent játékosan tanulunk és így 
egy nap sem volt unalmas. Örülök, hogy 
sok barátom lett. Az osztálykirándulás is 
nagy élmény volt: patkódobás, távolugrás 
is.

Zöldi-Kovács Máté: Az 1. osztályban 
a matematika óra volt a kedvencem. Na-
gyon szerettem a matek óra elején a fej-

számoló versenyeket. Nagyon örültem, 
amikor a nap végén jutalom plüss állatot 
kaptam Gabi nénitől. Napköziben hatal-
mas homokvárat építettünk az osztály-
társaimmal. Az osztálykiránduláson és az 
Eötvös-napon tartott strandoláson is na-
gyon jól éreztem magam.

Justin Zétény: Első év az iskolában. A 
legjobban a fejszámolás tetszett, mert sze-
retek számolni. Az iskolában jól éreztem 

magam. Játszhattam, bújócskát, fogócskát 
a szünetekben és délután az udvaron. A 
strandolás is nagyon jó volt, mert füröd-
hettem a többiekkel. Örülök, hogy tudok 
olvasni, és hogy Gabi néni tanít.

Balog Lázár: Nagyon szeretem a reg-
geli tornát. Kedvencem a fejszámolás. A 
sportban a focit kedvelem, szeretem. Na-
gyon szép Gabi néni. Mindig van ölelés 
Gabi néninél. Kedvencem a tesi.

Első év az általános iskolában
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Anyakönyvi hírek
Akik házasságot kötöttek: Hajagos Anita és Csernák 
János
Akiket elveszítettünk: Kulcsár Józsefné Ladányi 
Margit (1931), Farkas Lőrinc (1928), Golovics László 
(1942).

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: 06-30/563-4441
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

Vicc
- Mondja, miért is akar maga elválni a feleségétől? - kérdezi az 
ügyvéd az ügyfelét.
- Mert tűrhetetlen, amit csinál. Képzelje, ügyvéd úr, minden nap 
egyik kocsmából ki, a másikba be...
- Szóval italozik?
- Dehogyis! Állandóan utánam koslat!

* * *
Az öregedő feleség áll a tükör előtt:
- Jaj Istenem, teli vagyok ráncokkal, a mellem lecsüng a derekamig, 
a fenekem megereszkedett, egyre jobban őszülök...
Erre a férj:
- Drágám, viszont a látásod legalább még mindig kitűnő!

* * *
A feleség bemegy a konyhába és meglátja a férjét egy légycsapó-
val.
- Te meg mit csinálsz?
- Legyekre vadászom.
- És mennyit ütöttél már le?
- Három hímet és két nőneműt.
- Honnan tudtad, hogy melyik a hím és melyik a nőstény?
- Három a sörösüvegen ült, kettő a telefonon.


