
Megáldották és Megszentelték
az új tűzoltóautót

Október 20-án pénteken délután 
az október 23-i nemzeti ünnepünk 
alkalmából Ágoston atya katolikus 
plébános megszentelte, Kókai Géza 
református lelkész pedig megáldotta a 
nem régen vásárolt tűzoltóautót.

Rendhagyó volt az idei október 23-i 
nemzeti ünnep megünneplése. Ezúttal 
a a megszokottól eltérően ünnepelt a 

település közössége. Ez főleg abból 
adódott, hogy a nyáron egy tűzoltó 
autóval lett gazdagabb az önkéntes 
tűzoltó egyesület, amely mindössze 
nyolc hónapja működik. Júliusban, 
közös összefogással, és sok segítség-
gel sikerült vásárolniuk egy MAN 
típusú tűzoltóautót, amit Ausztriából 
hoztak be, és ami mindössze húszezer 

kilométert futott. Az önkéntesek úgy 
gondolták, hogy a nemzeti ünnepünk 
az, ahol méltó módon meg lehet álda-
ni, és fel lehet szentelni az autót. Az 
ünnepségen Pénzváltó István köszön-
tötte a jelenlévőket. A polgármester 
elmondta, hogy a mai program első 
fele az ünneplésé.

Folytatás a 6. oldalon.
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Ezúttal is csatlakoznak
a bursa Hungaricahoz

Az önkormányzat már 2000. év 
óta csatlakozik a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjpályázathoz. Ebben az évben 
október 2-áig kellett nyilatkozni arról 
a képviselő-testületnek, hogy 2018. 
évben részt kíván-e venni a szociálisan 
hátrányos helyzetű fiatalok tovább tan-
ulását elősegítő pályázati rendszerben. 
Az elmúlt években az ösztöndíjra 
jelentkező hallgatók száma a következő 
volt: 2010-ben 21, 2011-ben 13, 2012-
ben 16, 2013-ban 16 fő, 2014-ben 11, 
2015-ben 11, 2016-ban 6 fő.

A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy csatlakozik az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által meghirdetett Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2018. évi for-
dulójához, valamint vállalja a meghir-
detett Általános Szerződési Feltételek 
betartását.

Felújítják a Dózsa György
utcában a járdát

A Dózsa György utcai járda 
felújítására beadott pályázaton nyert 
az önkormányzat. A járda felújítását 
két részre osztották, miután az egyik 
szakasz a 400/2 hrsz-ú nem az önko-
rmányzat tulajdona, így erre pályázatot 
nem lehetett beadni, de az önkormányzat 
vállalta a saját erőből történő felújítását. 
Ehhez kapcsolódóan a kivitelezői fela-
datok ellátására öt pályázótól kértek be 
árajánlatot, külön a pályázathoz a 400/1 
és a 400/3 hrsz-ra és külön az önerőből 
történő megvalósításra. A következő 
öt pályázó tette meg bruttó ajánlatát: 
Prím-Út Kft. a 400/1 és a 400/3 hrsz-
ra 18.651.889,- Ft és a 400/2 hrsz-ra 
2.247.191,- Ft; Magyar Útmester Kft. a 
400/1 és a 400/3 hrsz-ra 19.881.437,- Ft 
és a 400/2 hrsz-ra 2.362.010,- Ft; Fehér 
és Fehér Útépítő Kft. 400/1 és a 400/3 
hrsz-ra 19.605.747,- Ft és a 400/2 hrsz-
ra 2.290.594,- Ft; Mega Sped Kft. 400/1 
és a 400/3 hrsz-ra 18.539.045,- Ft és a 
400/2 hrsz-ra 2.189.811,- Ft valamint a 
Signum Alfa Team Kft. 400/1 és a 400/3 
hrsz-ra 20.057.863,- Ft és a 400/2 hrsz-
ra 2.379.355,- Ft. Mivel a legkedvezőbb 
ajánlatot a Mega Sped Kft. adta, így 
a testület az ő ajánlatukat fogadta el a 
kivitelezői feladatok ellátására.

Szintén a járda felújításához kapc-
solódóan a műszaki ellenőri feladatok 
ellátására három ajánlattevőnek küldték 
ki az ajánlattételi felhívást, szintén két 
részre bontva az ajánlatok megadását. A 
három pályázó a következő ajánlatokat 
adata: Celica 2004 Mérnöki Szolgáltató 
Kft. a 400/1 és a 400/3 hrsz-ra 450.000,- 
Ft, a 400/2 hrsz-ra 100.000,- Ft; 
Szölgyén Péter a 400/1 és a 400/3 hrsz-
ra 430.000,- Ft, a 400/2 hrsz-ra 70.000,- 
Ft valamint Földvári Ferenc a 400/1 és a 
400/3 hrsz-ra 500.000,- Ft, a 400/2 hrsz-
ra 100.000,- Ft. A képviselő-testület itt 
is mindkét esetben a legalacsonyabb 
ajánlatot adó Szölgyén Péter ajánlatát 
fogadta el a műszaki ellenőri feladatok 
ellátására.

új kerítése lesz a temetőnek
Az előző napirendi ponthoz 

kapcsolódóan felvetődött a temető 
kerítésének megépítése. Már korábban 
is szó volt róla, hogy sikeres pályá-
zat esetén a járda felújításával egy 
időben, vagy előtte kellene a temető 
kerítését megépíteni. A Dózsa György 
utcára néző szakaszon található egy 
nagy és egy kis kapu, ezek kivételével 
a kerítés hossza 83 méter. Hasonló 
jellegű kerítésnek, mint a sportpályánál, 
az anyag-bekerülési költsége nagyjából 
1,5 millió forint. A Nefelejcs utcai rész 
nagyjából szintén ekkora hosszúságú, 
tehát, ha mindkét szakaszt megépítené 
az önkormányzat, ahhoz körülbelül 3 
millió forintot kellene biztosítani, de 
ez csak az anyagköltség. A temetkezési 
vállalkozó pályázatában vállalta, hogy 
3 millió forintot biztosít a kerítés meg-
építésére 2018. augusztus 31-ig, ebből 
most 1 millió forinttal tudna hozzájárul-
ni a munkálatokhoz. Ebből az összegből 
a Dózsa György utcai rész munkadíját 
lehetne kifizetni. A most készülő járda 
miatt ez a kerítés rész lenne a fontosabb. 
A temető Dózsa György és Nefelejcs 
utcai kerítés szakaszának megépítéséhez 
szükséges anyagköltségre 3 millió forin-
tot szavazott meg a képviselő-testület. 

Fémből lesznek
a játszótéri eszközök

Játszóteret szeretne építeni az önko-
rmányzat. Pénzváltó István polgárm-
esternek az volt a felvetése, hogy ne fa, 

hanem fém játékok legyenek, miután 
az óvodában lévő fa játékok szinte 
minden évben felújításra szorulnak és 
a fa játékok sem kerülnek kevesebbe, 
mint a fém. A játszótér megépítésére 
1.731.500,- Ft összeg áll az önko-
rmányzat rendelkezésre, amihez még 
2.268.886,- Ft-ot biztosítanak. Ez az 
összeg magába foglalja az eszközök 
- kétüléses mérleghinta, játszóvár, vala-
mint fészekhinta - beszerzését valamint 
az egyéb költségeket, mint szállítás, tel-
epítés, szabványos ütéscsillapító felület 
kialakítása és a használatba vétel előtti 
első felülvizsgálati és kiszállási díj. 

Elfogadták
a társulási megállapodást

A képviselő-testület korábban már 
döntött arról, hogy részt kíván venni a 
Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulásban. Időközben több település 
is jelezte, hogy a társulás tagja kíván 
lenni, illetve néhányan kiléptek, vala-
mint a társulásba delegált személyek 
nevesítésre kerültek a megállapodásban. 
A képviselő-testület a társulás létre-
hozásával kapcsolatos korábbi döntését 
fenntartja.

meghosszabbítják
a haszonbérleti szerződéseket

A Nyárlőrinci Mezőgazdasági 
Szövetkezet kérelmet nyújtott be az 
önkormányzati területre kötött has-
zonbérleti szerződésének meghosszab-
bítására. A terület 10,9434 ha nagyságú 
és 346,64 AK értékű szántó. A jelenlegi 
Ft/AK érték 1.250 Ft/AK. A testület 
meghosszabbította a szerződést. A 
haszonbérleti díjat 2017. október 1-
től - 2018. szeptember 30-ig terjedő 
időszakra 1.250 Ft/AK mértékben 
állapította meg. 

Tormási Sándor gazdálkodó szintén 
az önkormányzati területre megkötött 
haszonbérleti szerződésének meg-
hosszabbítására adott be kérelmet. A 
terület 1,7357 ha nagyságú és 57,28 
AK értékű. A testület ebben az eset-
ben is meghosszabbította szerződést, 
a haszonbérleti díjat 2017. október 1-
től - 2018. szeptember 30-ig terjedő 
időszakra szintén 1.250 Ft/AK mérték-
ben állapította meg.

a testületi ülésről jelentjük
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Kicserélik a nyílászárókat
Tóthné Nagy Ilona, aki az önkor-

mányzat Iskola u. 2. szám alatti szolgá-
lati lakásában lakik, kérelemmel fordult 
az önkormányzathoz. Az épület elülső 
részén lévő ablakok, valamint a bejárati 
ajtó nagyon rossz állapotban vannak, 
mindenképpen szükséges lenne a cse-
réjük. A Tamira Bt. bruttó 327.960,- 
Ft-os árajánlatot adott a következő 
nyílászárókra: 130x110-es bukó-nyíló 
ablak, 190x140-es kétszárnyas bukó-
nyíló ablak, 95x65-ös bukó-nyíló ablak 
valamint egy 90x200-as bejárati ajtó, 
ötpontos biztonsági zárral. Az összeg 
tartalmazza a régi nyílászárók bontását 
és az újak beépítését. Az önkormányzat 
az ingatlan nyílászáróinak cseréjére biz-
tosítja az összeget.

új nyomvonala lesz
a tisztított szennyvíznek

A képviselő-testület korábban támo-
gatta a Maspex Olympos Kft. törekvé-
sét, tisztított szennyvíz és csapadékvíz 
elvezetésével kapcsolatosan és útszol-
galmi jogot biztosított azokra az önkor-
mányzati területekre, ahol a csatorna-
rendszer lefektetésre kerül. A tervezett 
nyomvonal néhány lakos hozzájáruló 

nyilatkozata hiányában nem valósulhat 
meg, ezért új nyomvonal tervezésére 
van szükség. 

A testület tagjai a Kft. kérelmét 
valamint az új nyomvonalhoz tartozó 
terveket tanulmányozásra megkapták. A 
tervből és a kérelemből is kitűnik, hogy 
hat helyrajzi szám - a 667/13; a 667/12; 
a 679; a 400/1; a 698 és a 727 hrsz. – 
vonatkozásában kérik az önkormányzat 
hozzájárulását útszolgalmi jog bejegy-
zéséhez. A Kft. az új nyomvonal tekin-
tetében rendelkezik a szakhatóságok, 
valamint a nyomvonal mentén érintett 
ingatlantulajdonosok hozzájáruló nyi-
latkozatával. Az új nyomvonal szerint 
a csatorna a Tavasz utcán lenne lerakva 
és az előzőekhez képest feljebb, a híd 
előtt folyna bele a csatornába az esővíz 
és a tisztított szennyvíz. A meglévő 
engedélyek birtokában, és ha az önkor-
mányzat is hozzájárul, még ebben az 
évben elkezdenék a munkálatokat, de ez 
út átvágással járna, melyet nem biztos, 
hogy ebben az évben teljes mértékben 
helyre tudnak állítani. Természetesen, 
ha az időjárás engedi az aszfaltozást, az 
utat még ebben az évben eredeti állapo-
tába visszaállítanák. 

Hajagos Antal képviselő ezzel kap-

csolatban az kérdezte, hogy mennyi ideig 
fognak tartani a munkálatok, hiszen ez 
egy egész utcát fog érinteni és a lakos-
ságot időben kellene értesíteni. Továbbá 
kérte, hogy a szilárd burkolat vissza-
állítása megfelelő minőségű legyen. A 
polgármester válaszában elmondta, hogy 
munkálatokat két hónap alatt elvégzik.

Tormási Zoltán alpolgármester arról 
beszélt, hogy a Tavasz utcában az egyik 
oldalon a gázvezeték, a másik oldalon 
a csatorna húzódik, így csak az utca 
közepét lehet megbontani. Amennyiben 
az utca közepén fog húzódni az árok és 
csak azt az 1-1,5 métert állítják helyre 
a két oldallal pedig nem lesz fedésbe, 
az nagyon gyorsan tönkre fog menni. 
A másik problémát abban látta, hogy 
a kiásott gödröt nem lehet olyan mér-
tékben tömöríteni, hogy az megfelelő 
legyen. Véleménye szerint nem lenne 
baj, ha csak a következő évben történne 
meg az aszfaltozás, mert akkorra már 
tömörül annyit a föld, hogy látható 
legyen kell-e még rá egy réteg. 

Pénzváltó István polgármester ígé-
retet tett arra, hogy eljár a Maspex 
Olympos Kft-nél, hogy a Tavasz utca 
burkolata az eredeti állapotnak megfe-
lelően legyen visszaállítva. 

Jól halad a református templom építése

Amint arról korábban beszámol-
tunk, közösségi összefogással a re-
formátus imaházból templom épül. A 
munkálatok már elkezdődtek, igaz egy 
kicsi csúszással, de jól haladnak vele 
a szakemberek. A kivitelezést helyi 
vállalkozó végzi, aki munkatársaival 
mindent megtesz annak érdekében, 
hogy minél hamarabb végezzenek a 
bővítéssel és felújítással.  

Emlékeztetőül elmondjuk, hogy a 
meglévő épület egy tornyot is kap, a 
benne lévő harang mellé még egy ke-
rül. A hátsó falat kibontották, és toldtak 
még hozzá, így sokkal tágasabb lesz a 
belső tér. A berendezés is változik, mert 
a székek helyett padok lesznek, a kis 
pulpitus helyett pedig épített szószék. 
A beruházás kivitelezésének időpontja 
attól is függ, hogy milyen lesz majd az 

időjárás, mennyire lesz hideg. Amen-
nyiben enyhe lesz a tél, akkor minden 
valószínűség szerint, hamarabb fognak 
majd végezni a munkálatokkal. A helyi 
református közösség, akiknek az idősek 
gondozóházában tart a kivitelezés ideje 
alatt istentiszteletet Kókai Géza refor-
mátus lelkész, már nagyon várják, azt, 
hogy az új templom elkészüljön, és ott 
tudjanak igét hallgatni és imádkozni.
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Október 6-án megemlékeztünk 
az 1849-ben elhunyt aradi vérta-
núkról. A hajdani eseményeket a 
8.A osztály tanulói elevenítették fel 
előadásukkal, melyet a kopjafánál 
hallgatott végig a nyárlőrinci általá-
nos iskola minden tanulója.

A koszorúzás során a gyerekek 
néma csenddel fejezték ki részvé-
tüket a 13 elesett magas rangú tiszt 
előtt. Az ünnepséget lezáró verset a 
végzős diákok kórusban szavalták 
el, ezzel is jelezve, hogy Petőfi nem 
szűnt meg hazafias műveket írni, 
sőt a legkilátástalanabb helyzetben 
is igyekezett költeményeivel biza-
kodást önteni a honvédekbe és a 
nemzetbe.

Az ArAdi vértAnúkrA eMlékeztünk

Óriási készülődés közepette 
indult el a 2. osztály a szőlőszü-
retre október végén. Az idő kegyes 
volt hozzánk, verőfényes napsü-
tésben sétáltunk el a „kishídig”. 
Daloltunk, szüreti verset mond-
tunk, hallhatta a falu apraja és 
nagyja, hogy a kispajtások szüre-
telni készülnek. A hídnál traktorra 
szálltunk és az út hátralévő részét 
azzal tettük meg. Mielőtt neki-
láttunk a szüretnek, tudáspróbát 
tartottunk. Ki mit tud a szőlőről, 
a szürettel kapcsolatos teendőkről, 
a borkészítésről. Sziporkáztak a 
gyerekek, remekül válaszoltak a 

kérdésekre, sok piros pontot 
gyűjtöttek. Egy sor szőlő 
várt ránk, azaz a szorgos 
kezekre. Hatalmas lendület-
tel vágtunk a munkába, és 
rekordidő alatt leszüretel-
tünk. Következett a darálás 
és a mustkészítés. Mézédes 
nedűt kortyoltunk és frissen 
sült pogácsát falatoztunk 
hozzá. Kellemesen elfárad-
tunk, a Nap is megkapta a 
bőrünket. Nótaszóval, taps-
sal, vidáman, élményekkel 
gazdagon tértünk vissza az isko-
lába. Köszönjük a Zöldi-Kovács 

család szeretetteljes vendéglátását. 
Jövőre találkozunk!

Bodor Gabriella tanító néni

Szőlőt szüreteltek a diákok
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Fáklyákkal vonultak végig az utcán
Hagyomány az Nyárlőrincen, hogy az 

október 23-i nemzeti ünnepen fáklyás fel-
vonulást szerveznek, a Honfoglalás park-
ban lévő emlékműhöz. 

Ezúttal is a művelődési ház elől in-
dult a menet. Elől mentek az általános 
iskolások, mögöttük a felnőttek, hozzájuk 
csatlakoztak ezúttal az önkéntes tűzoltók, 
autójukkal együtt, amit előtte szentelték 
és áldották meg. A parkhoz érve, a fáklyát 
tartó hetedik osztályosok mutatták be elő-
ször műsorukat. Elhangzott Ady Endre: 
Mi köt ide? és Sajó Sándor: Magyarnak 
lenni című verse. Ezt követően Szenekné 
Édes Kornélia tanárnő lépett a mikrofon 
elé. Beszédéből idézünk: Sajó Sándor sza-
vait ismétlem: „Magyarnak lenni büszke 
gyönyörűség.” Hány költőnk megénekelte 
már hazaszeretetét, hívta fel a figyelmet 
arra, hogy „A haza minden előtt.” Törté-
nelmünk mindig is bővelkedett olyan élet-
helyzetekkel, amikor sokak kényszerültek 
arra, hogy új hazát keressenek maguknak. 
Menekültek idegen megszállók, bosszú-
álló zsarnokok elől. Gyönyörű népdalok 
őrzik a menekültek fájó érzéseit, haza-
vágyódását. Bár messzi-messzi tájakon 
voltak kénytelenek élni, hazánkhoz fűző-
dő érzéseik mit sem változtak. Halálukig 
magyarnak vallották magukat, őrizték 
mindazon emlékeket, hagyományokat, 
amelyek meghatározták magyarságukat. 
Népmeséink gyakori szereplői a vándor-
legények, akik nyakukba vettek orszá-
got-világot, hogy tapasztalatokat gyűjtve, 
tudásban gazdagodva térjenek haza, s ezt 
a sok tudást itthon hasznosítsák.  Most 
is tapasztalhatunk egy hasonló mozgást: 
fiatalok és idősebbek mennek külföldre, 
hogy a jobb fizetés reményében ott dol-
gozzanak. Nincs is ezzel baj. Más világ, 
más szokások, más nyelv: mindezek elsa-

játításával gazdagodik az egyén. A veszély 
abban rejlik, amikor el is hisszük, hogy ott 
minden jobb, hogy ott kolbászból fonják 
a kerítést! Az ottani bajok nagyságából 
elveszünk, az ittenieket eltúlozzuk. És 
fiataljaink úgy döntenek, kinn maradnak, 
elszakítják magukat hazánktól. Hogy is 
fogalmazott Tompa Mihály? „Mint oldott 
kéve, széthull nemzetünk!”

Fiatalok! Előttetek az élet. Most szö-
vitek terveiteket jövőtökről. Biztos, hogy 
sokatok fejében megfordult, hogy máshol 
próbáltok szerencsét. Biztatunk benne-
teket: menjetek bátran! Tanuljatok! De 
fontos, hogy néhány év után gyertek haza! 
Tudásotok, tapasztalatotok ne idegen or-
szágokat gazdagítson! Higgyétek el, itthon 
is szükség van rátok! Egyre inkább! Ha túl 
sokáig vártok, már lehet, hogy késő. Csa-
ládot alapítotok, gyermekeitek más kultú-
rában nevelkednek, és már nem akarnak 
idejönni. Ti pedig ott álltok választott új 

otthonotokban, s lehet, nem is tudatosul 
bennetek, miért is fáj úgy a szívetek, ami-
kor megkondul a déli harangszó, amikor 
nézitek a fészküket építő fecskéket, ami-
kor valahol meglátjátok a piros, fehér, 
zöld lobogót. Ne saját bőrötökön kelljen 
megtapasztalnotok Tompa Mihály szo-
morún fájó igazságát. A Marasztaló című 
verset ajánlotta a fiataloknak.

Az ünnepségen elhangzott még Petőfi 
Sándor: Magyar vagyok, Radnóti Miklós: 
Nem tudhatom és Ady Endre: Föl-földo-
bott kő című verse. Az általános iskolások 
és az önkormányzat is megkoszorúzta az 
emlékművet.

A műsort összeállította: Pénzváltóné 
Bertleff Erika és Szenekné Édes Kornélia. 
A programban közreműködtek az általá-
nos iskola hetedik osztályos tanulói. Ver-
set mondott: Varga Laura, Rimóczi Hédi, 
Palatinus Zalán, Tóth Izabella, Túri Bá-
lint, Ürmös Fanni, Bőszén Orsolya.

a felújított templombelső megáldása
Nagy vágya volt már Ágoston atyának 

és a hívek közösségének, hogy a  temp-
lombelső felújítása megvalósuljon, hiszen 
közel 30 éve volt utoljára festés a temp-
lomban. Szerencsére az utolsó festés óta 
több fejlesztés volt a templom épületben 
pl: tetőszerkezet javítása, palacsere, vil-
lamoshálózat felújítása, külső felújítás, 
ami szintén indokolta már a mostani belső 
munka mielőbbi megkezdését. Hosszas 
tervezés, előkészítés után hála Istennek 
rendben haladtak a munkálatok a felújítás 
elkészült. Hálásan köszönjük az önkor-

mányzatnak, az egyházközség híveinek, 
református testvéreinknek, a támogató 
lakosságnak, hogy bíztak kezdeményezé-
sünkben, hogy adományaikkal is segítet-
ték tervünk megvalósulását.

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. Ezt követően a régi Polyák 
– iskola udvarán található út menti fe-
szület megáldására kerül sor a pusztában. 

Kérjük, aki teheti autóval segítse a hívek 
kiszállítását a kereszthez. Az ünnepségso-
rozat végeztével osztálytalálkozón, közös 
ebéden, kötetlen beszélgetésen vehetnek 
részt az érdeklődők és azok az egykori di-
ákok, akik a Polyák – iskola falai között 
tanultak írni-olvasni. Szeretettel hívunk és 
várunk mindenkit e nagy ünnepünkre!!!

az óraállítást követően a hétköznap 
esti szentmisék időpontja 17 óra.

November 1-én, mindenszentek ün-
nepén délután 3 órakor lesz a temetői 
szertartás.
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(Folytatás az első oldalról.)

„Egy faluközösség életében az ün-
nep nagyon fontos dolog. Különösen 
akkor, ha a közösség maga teremti 
meg az ünneplés tárgyát. Alig néhány 
hónappal ezelőtt vetődött fel az önkén-
tes tűzoltó egyesület létrehozásának 
gondolata, és mára büszkén tekinthe-
tünk bátor fiainkra, akik kiképezve, 
felszerelve, minden gyermek álmát 
megtestesítő gyönyörű tűzoltóautóval 
álltak ki elénk. Az önkéntesség a ten-
ni akarás és a bátorság az, ami össze-
köti a mai napi ünneplést az 1956-os 
forradalomra és szabadságharca való 
emlékezéssel. Október 23-a a magyar 
szabadság jelképe. A szabadság fogal-
mába nekem beletartozik a mindennapi 
élet nyugalma és biztonsága. Ez a má-
sik nagyon fontos kapcsolódási pont 
az ünneplés és az emlékezés között. A 
bajra, a katasztrófára nem lehet min-
denkinek minden percben készen áll-
nia. De kell megnyugtató érzés, hogy 
vannak, akik ezt teszik helyettünk. Ve-
lünk együtt azonban a tűzoltók is a Jó 
Isten oltalma alá taroznak.” Arra kérte 
Ágoston atya katolikus plébánost és 
Kókai Géza református tiszteletest, 
hogy áldják, szenteljék meg őket, és 
minden eszközüket, hogy baj nélkül 
szolgálhassanak a közösség javára. A 

két egyházi képviselő ezt követően 
megszentelte és megáldotta nem csak 
az autót, de a tűzoltókat is. 

Balla István parancsnok arról be-
szélt, hogy szívós, kitartó munkával, 
rövid idő alatt sikerült egy ütőképes 
csapatot megszervezni a településen, 
ami a község összefogásának is az 
eredménye. Az egyesület megalakulá-
sában sokat segített az önkormányzat, 
azon belül is Pénzváltó István polgár-
mester és Zayzon Jenőné jegyzőas-
szony. A megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság részéről támogatásról biz-
tosította az egyesületet Farkasinszki 
Lóránt igazgató, Gáncsos László tűz-

oltósági főfelügyelő és Marozsi And-
rás a Bács-Kiskun Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti 
Kirendeltségének a vezetője, akitől az 
alapgondolat kiindult. Nyárlőrinc a 
Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Pa-
rancsnokság felügyelete alá tartozik. 
Szőke Kálmán parancsnok és Dobai 
Gergely tűzoltósági felügyelő napi 
szinten segítik az egyesület munkáját, 
egyengetik a tagok szakmai munkáját. 
Mivel az egyesület nem régen alakult, 
így sok saját felszerelésük még nincs. 
Ebben sokat segített a lajosmizsei és 
a lakiteleki önkéntes tűzoltó egyesü-
let. Az új autó, gépjárműfecskendő a 
település biztonsága érdekében fog 
dolgozni. Az autó Ausztriából való be-
hozatalában segített Szemlits Gyula. 
Németh János és Kiss Béla a szervize-
lésben és a javításban segédkezett, Ta-
kács János pedig az autó fényezésében. 
Balla István köszönetet mondott Kiss 
Ferenc elnöknek is, aki a háttérben 
folyamatosan egyengeti az ÖTE útját, 
az adminisztráció pontos vezetésével, 
az anyagi javak előteremtésével. Az, 
hogy ma itt állunk, nagyon sok nyár-
lőrinci lakos önzetlen felajánlásának 
is köszönhető, mondta a parancsnok. 
Köszönetet mondott mindenkinek, aki 
támogatta az egyesületet, akár anyagi-
lag, akár tárgyi eszközzel, vagy társa-
dalmi munkával.

Megáldották és Megszentelték
az új tűzoltóautót
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Reményei szerint joggal lesznek 
rájuk büszkék a település lakosai, ami-
ért minden tőlük telhetőt megtesznek. 
Elmondta azt is, hogy az ünnepség 
előtti napon megtörtént az első éles 
bevetés is. A takarékszövetkezet ri-
asztója tüzet jelzett, de szerencsére té-
vesnek bizonyult. Az egyesület tagjai 
nyolc perc alatt a helyszínen voltak. 
Ha Kecskemétről kellett volna kiérni 
a tűzoltóknak, az bizony huszonöt, 
harminc percbe is bele került volna. 
És mint tudjuk, egy tűzesetnél minden 
perc számít.

Kiss Ferenc az egyesület elnöke is 
megköszönte mindenkinek a segítsé-
gét. Kijelentette, hogy az egyesület ré-
szére nyújtott támogatást, segítséget, 
a leghatékonyabban használták fel. A 
kitűnő állapotú tűzoltófecskendő mel-
lett büszkén említette meg, hogy az 
egyesület tagjai aktívan vesznek részt 
a kiképzésben. Felkészülten várják a 
feladatokat, hogy a rászoruló ember-
társaikon önzetlenül segítséget tudja-
nak nyújtani. Az elnök biztos abban, 
hogy a tagok jó példával járnak elől, 
egyre jobban összekovácsolódnak, 
ami a fiatalok számára is követendő 
lehet. A feladataikat a legjobb tudá-
suk szerint fogják ellátni, amivel pél-
dát akarnak mutatni a fiatal generáció 

számára. 
Marozsi András azt hangsúlyoz-

ta, hogy az autó és az önkéntesek a 
településen élők biztonságát fogja 
szolgálni. A biztonság az embereknél 
az első helyen áll. A tűzoltó egyesü-
let ebben fog vállalni nagy munkát. 
A tagok képzése részben megtörtént, 
de vannak még előttük álló feladatok. 
Reményét fejezte ki, hogy egy hosszú 
és sikeres feladat áll előttük. 

Sánta Tibor a lajosmizsei önkén-
tes tűzoltóság parancsnoka egy új 

parancsnoki sisakot adott át Balla 
Istvánnak. Ezt követően az általá-
nos iskolások és az önkormányzat is 
megkoszorúzta a művelődési ház előtt 
álló emlékművet. Ünnepi beszédet 
Lezsák Sándor a körzet országgyűlési 
képviselője mondott, aki saját, 1956-
os élményét elevenítette fel. Beszéde 
után koszorút helyezett el az emlék-
táblánál. Zas Lóránt: November című 
versét Golovicsné Oláh Ágota mondta 
el. Az ünnepség a Lakiteleki Tűzoltó 
Zenekar produkciójával fejeződött be.

a Hanga virága, avagy jóga oktatás az iskolában 
Amikor a föld még ifjú volt, meg-

jelentek felszínén a fák s a növé-
nyek. Mind nagyon boldog és elége-
dett volt önmagával. Örült a Liliom, 
mert fehér virágokkal dicsekedhe-
tett, de örült a Rózsa is gyönyörű 
vörös szirmainak. Az Ibolya szintén 
örvendezett, mert bármilyen szeré-
nyen húzódozott is félre, valaki min-
dig megtalálta, és áradozva dicsérte 
finom illatát. Mindközül, a Száz-
szorszép volt a legboldogabb, mert 
a világ összes gyermeke nagyon sze-
rette őt. Eljött az ideje, hogy a fák 
és a növények otthont válasszanak 
maguknak. A Tölgy így szólt: a tágas 
mezők határában, és az utak mentén 
kívánok megtelepedni. 

A fáradt utasok pedig megpihen-
hetnek az árnyékomban. Én nagyon 
jól fogom érezni magam a tó vizén - 

szólt a Liliom. Én a napsugaras réte-
ket választottam- mondta a Százszor-
szép. Illatomat a mohos kövek mellől 
szeretném szétárasztani- jelentette ki 
az Ibolya. Hasonlóképpen, az összes 
többi növény is elhatározta, hogy hol 
akar lakni. Volt azonban egy kicsiny 
növény, amelynek nem volt olyan fi-
nom illata, mint az Ibolyának, és a 
gyerekek sem szerették úgy, mint a 
Százszorszépet. Nem kapott szirmo-
kat és ahhoz meg túl szégyenlős volt, 
hogy maga kérjen. „Bárcsak valaki 
bennem is örömét lelné!” – sóhajto-
zott magában. Egy nap meghallotta, 
hogy a Hegy így beszél: „Kedves 
növények, nem jönnétek el hozzám, 
hogy üde színeitekkel elárasszátok, 
szépségetekkel beborítsátok a szik-
láimat? Télen dermesztő a hideg, 
nyáron pedig a nap égeti a köveimet. 

Nem jönnétek el betakarni őket?” 
Hogy is hagyhatnám el a tavacská-
mat!? – kiáltott a Liliom. Nem válha-
tok el a mohától – mondta az Ibolya. 
A zöld réten a helyem – mondta a 
Százszorszép.

Ám a kicsi Hanga szinte reszketett 
a segíteni vágyástól. Bárcsak megen-
gedné a hatalmas és gyönyörű Hegy, 
hogy hozzá költözzem! – gondolta 
magában, és végül alig hallgatóan így 
suttogott: 

Kedves Hegy, megengednéd, hogy 
a lejtőidre telepedjem? Nincs ugyan 
virágom, mint a többieknek, de min-
dent megteszek, hogy megóvjalak a 
széltől és a forróságtól. – Hogy meg-
engedem-e?! – kiáltott a Hegy.

De még mennyire, hogy megen-
gedem! Nagyon örülnék, ha hajlandó 
lennél eljönni.
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A Hanga hamarosan az egész 
hegyoldalt beborította bársonyos 
zöldjével, a Hegy pedig büszkén ki-
áltott oda az összes növénynek: Ide-
nézzetek milyen gyönyörű az én kis 
Hangám!

- Igaz- mondták a többiek,- de vi-
rága még nincs! Hanem a következő 
napon a Hanga ki sem látszott a virá-
gaiból, amelyek az éjszaka folyamán 
fejlődtek, és azóta is szüntelenül vi-
rítanak.

Egy jógastúdióban fekszem Pes-
ten, egy jógaszőnyegen kilenced ma-
gammal, és hallgatom ezt a relaxációs 
mesét. Könnyek gördülnek végig az 
arcomon.

Mit indított el ez a mese bennem? 
Emlékek jöttek elő, szeretett jógaok-
tatóm jutott eszembe, aki biztatott, 
hogy végezzem el ezt a tanfolyamot, 
aki meglátott bennem valamit, aki ön-
bizalmat adott, aki hosszú idő eltelte 
után az egyetlen volt, aki megdicsért.

És akkor ott úgy éreztem, hogy én 
vagyok a kicsi Hanga és megértettem, 
hogy miben tudok segíteni a gyere-
keknek. Hiszem, hogy megtaláltam 
az utam. Tudom, hogy sokat kell még 
tanulnom, sokat kell fejlődnöm, sokat 
kell változnom, de már az úton va-
gyok. Az évek alatt rájöttem, hogy az 
érzelmek sokkal fontosabbak, mint a 
sok-sok fölösleges ismeretanyag. Ki 
tudom-e fejezni a szeretetem? Meg 
tudom-e ölelni a másikat? El tu-
dom-e mondani neki, hogy szeretem, 
hogy mennyire fontos nekem? Hogy 
szánok-e időt a másikra, hogy meg-
kérdezzem tőle, hogy hogy van és 
meghallgassam, a válaszát, miközben 
ránézek és ráfigyelek.

A jógaóráimon megpróbálom a 
gyerekek érzelmi intelligenciáját is 
fejleszteni. A jóga nagyon hatékony 
a feszültségek, a stressz, az elfojtott 
érzelmek oldásában. 

A jóga helyes testtartásra tanít, 
összerendezi a jobb-bal agyféltekét, 
segít az összpontosításban, fejleszti 
a memóriát, segít az egyensúlyérzék 
kialakításában, fejleszti a figyelmet, 
fokozza az önbizalmat, fejleszti a kre-
ativitást, megtanít ellazulni, relaxálni, 

megismertet a tudatos légzéstechniká-
val, javítja a ritmusérzéket, fejleszti a 
beszédkészséget, kitartásra nevel, fej-
leszti az érzelmi intelligenciát, egész-
séges életmódra nevel, segít a stressz 
és a szorongás kezelésében is. 

Három csoportom van, ami azt 
jelenti, hogy közel 45 gyerekkel fog-
lalkozom. Elmondhatom róluk, hogy 
igazán bátor jógik, mivel teljesen 
ismeretlenül bele mertek vágni a jó-
gába. Nagyon büszke vagyok rájuk. 
Több karma jógim is van, ami azt je-
lenti, hogy tesznek valamit a többie-
kért, a közösségért. Minden óra előtt 
és után a padokat el kell pakolnunk, 
fel kell söprögetnünk. Köszönöm a 
segítségüket. Az is nagy segítség, ha 
a szülőktől pozitív visszajelzés érke-
zik. Egyik anyuka mesélte, hogy a 
gyermeke a fürdőkádban mondogatja 
a versikénket:

„Nem ártok sem gondolatban, sem 
szóban, sem tettben, sem magamnak, 
sem másoknak.

Mennyi jót indíthat el egy ilyen ki-
csi elvetett magocska, ha kihajt!!!

Mi is csinálunk egy jógaórán?
Samu (a csontváz) segítségével 

ismerkedünk a testünkkel, megtanu-
lunk egy-két dolgot a jógával kapcso-
latban, beszélgetünk az egészséges 
táplálkozásról, jóga pózokat csiná-
lunk, közben nagymozgásos felada-
tokat végzünk, páros és csoportos 
gyakorlatokat hajtunk végre, amelyek 
fejlesztik az érzelmi intelligenciát. 
Természetesen sokat játszunk. A játék 
megtanít a türelemre, a megértésre, a 

másikra való odafigyelésre, a szere-
tetadásra, kapásra. A játék segít a fe-
szültségek levezetésében. Légző gya-
korlatokon keresztül megtanulunk, 
helyesen lélegezni. Természetesen 
relaxálunk is. A relaxáció segítségé-
vel a gyerekek nyugodtabbak, har-
monikusabbak és kipihentebbek lesz-
nek. Mindig van házi feladat, amit a 
gyerekek tanítanak meg a szüleiknek. 
Ha a szülők nyitottak erre a feladatra, 
kapcsolódási pont lehet a gyerekeik-
hez. Az együtt eltöltött idő, amelyben 
sokat nevetnek, örök emlék maradhat 
a gyermeküknek.

Egyre több iskola nyit a jóga felé, 
és beengedi az iskola falai közé. Sze-
retném megköszönni vezetőimnek, 
hogy az élen járva egy kicsi iskola 
is bátran felvállalta a jóga tanítását, 
és megteremtették a körülményeket 
ahhoz, hogy bebizonyíthassam, hogy 
az 5000 éve fennmaradó jógának mi-
csoda jótékony hatásai vannak. Csak 
legyen türelmük a gyerekeknek és a 
szüleiknek kivárni, hogy a befektetett 
munka gyümölcse beérjen!

„Ha valaki keresztezi az utad, az ok-
kal történik. 
Véletlen találkozások nincsenek.
Áldás vagy tanítás rejlik a találkozá-
sok mögött. 
Van, aki próbára tesz, van aki kihasz-
nál, és van, aki megtanít valamire.
És ami a legfontosabb: van, aki a leg-
jobbat hozza ki belőled.”

Horváthné Ackerl Ildikó
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A nyárlőrinci sportéletet mostanában 
nem csak a labdarúgók reprezentálják a 
község határain kívül.

Szerencsére egyre többen vannak, akik 
a legegyszerűbben űzhető sportot, a futást 
választják. Számukra a nyárlőrincihez ha-
sonló futóversenyek jelentik a megméret-
tetést.

Az őszi versenyeken a nyárlőrinci szí-
neket többen is eredményesen képvisel-
ték.

A legifjabbak közül Bimbó Bálint a 
Hírös félmaraton 1000 méteres távján 
győzött, majd Aszódon a reformáció 500. 
évfordulója tiszteletére rendezett 1 mér-
földes versenyt nyerte meg, ahol Szabó 

Máté ugyancsak első lett korcsoportjában. 
Legutóbb október 23-án Abonyban nyert 
versenyt Bálint, itt Szabó Máté a 6. helyen 
ért célba.

1 
A felnőtt korosztályt Mák Mónika képvi-
selte a Hírös félmaratonon, ahol a 14 ki-
lométeres versenyben a dobogó második 
fokára állhatott fel.

2
A futás kortalanságát a szenior futók 

bizonyítják. Szeptember 16-án 21. alka-
lommal rendeztek versenyt Szentes és 
Csongrád között. A két város távolsága 
14 km a gáton. A teljes távon Pénzváltó 
István 2. , a féltávon Horváth Tibor a 3. 

lett. Pénzváltó István másnap is rajthoz 
állt, Újszászon a 23. Újszászi futónapon 
10 kilométeren szerzett ezüstérmet.

Polgármesterünk egyre jobb formába 
lendült, és a Hírös félmaraton 14 kilomé-
teres versenyén már meggyőző fölénnyel 
nyerte korosztályát. Legutóbb október 21-
én a 24. Várpalota félmaratonon indult, 
ahol a népes nemzetközi mezőnyben egé-
szen jó idővel győzött a 21 kilométeren.

3
Amatőr sportról lévén szó, természe-

tesen az eredmény másodlagos. Fontos vi-
szont a mozgás, a versenyek jó hangulata 
és a sportbarátság. Elkezdeni nincs korán, 
vagy későn.

KupáK éS érmEK

bimbó bálint még csak 8 éves, de már 
3 éve rendszeresen részt vesz futóverse-
nyeken. 24 versenyen indult, 20 arany, 
3 ezüst és 1 bronzérmet szerzett.

mónika is néhány éve szerelmesedett 
bele a futásba. Családanya, dolgozó nő, 
aki talál időt és energiát, hogy rendsze-
resen eddzen. Ha éppen nem dolgozik 
hétvégén, akkor szakít időt egy-egy ver-
senyre is.

pénzváltó István közel öt évtizede űzi 
ezt a sportot. régen versenyszerűen, 
ma már csak hobbi szinten, de rendsze-
resen fut.

mESélő DallamoK
Dóbiás Péter zenész, karmester, 

zeneszerző, zenepedagógus rendha-
gyó énekórákat tart óvodánkban ze-
nésztársaival együtt “Mesélő dalla-
mok” címmel, már több éve. Minden 
évben 5 alkalommal örvendezteti meg 
a gyerekeket különböző előadásaival, 
ami a Szülői Munkaközösség támo-
gatásának köszönhető. Az előadások 

alkalmával, sok hangszerrel ismer-
kedhetnek meg a gyerekek: zongora, 
hegedű, brácsa, klarinét. A műsorok 
illeszkednek az óvodai programok-
hoz, legyen az a karácsonyi vagy a 
farsangi készülődés.

Az idei nevelési évben az első alka-
lomra 2017. október 18-án került sor, 
amikor a Művelődési Házban gyűltünk 

össze és nagy izgalommal vártuk Péter 
bácsit. Ez alkalommal Mozart alkotá-
sával ismerkedhettek meg a gyerekek, 
amiknek aktív résztvevőjivé is vál-
hattak a különbőző ritmushangszerek 
hangoztatásával. A gyeremekek na-
gyon élvezték az előadást és a műsor 
végére még táncra is perdültek.

Forgó Adrienn
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Úgy tűnik a mostani labdarúgó baj-
nokság őszi szezonja nem olyan ered-
ménnyel zárul, mint ahogyan a szur-
kolók elképzelték. Bár még van hátra 
négy mérkőzés, amin bár milyen ered-
mény elfordulhat. Két könnyebbnek 
tűnő játszmának bizonyul az Izsák és 
a Jakabszállás, de a Tiszaalpár elleni 
rangadó biztosan nem lesz sétagalopp, 
a Kerekegyháza ellen pedig lehet, hogy 
kevés az esély a pontszerzésre. Bár a 
labda kerek és meglepetés is lehetsé-
ges. A csapat tizenegy forduló után a ti-
zedik helyen áll, három győzelemmel, 
egy döntetlennel és hét vereséggel, tíz 
pontot gyűjtve. A gólarány 25-27. Az 
eddig nem közölt mérkőzések rövid ös-
szefoglalója.

A nyolcadik fordulóban a Duna 
Aszfalt Tiszakécske VSE II-es csapa-
ta látogatott Nyárlőrincre. A két csapat 
egymás elleni találkozója mindig érde-
kes, és változatos. Soha nem lehet azt 
kiszámítani, hogy milyen eredmény 
fog születni. Ha ehhez még hozzátes-
szük azt, hogy ezen a találkozón három 
olyan tiszakécskei játékos is pályára 
lépett, Kalmár Ferenc, Székely Dávid, 
Holecz Péter, aki az NB III-as csapat-
nak a tagja, Káli Tibor pedig az elmúlt 
évben még z megyei I-es csapatot erő-
sítette, akkor bizony nem sok esélyt le-
hetett adni a nyárlőrinci fiúknak. Ettől 
függetlenül a mérkőzés kedvezően ala-
kult, hiszen az első találatot, a mérkő-
zés 36. percében Túri István jegyezte. 
Sajnálatos módon a félidő befejezése 
előtt Kalmár Ferencnek sikerült ki-
egyenlítenie. A szünetre döntetlennel 
vonultak a játékosok az öltözőbe. Ez 
reményt keltett arra, hogy akár ilyen 
eredménnyel is ki lehet húzni a mér-
kőzés végéig. Ezt csak tetézte az, hogy 
Bali Gábor révén ismét vezetést szer-
zett a csapat, igaz csak kilenc perc telt 
el a második játékrészből. Sajnálatos 
módon a második félidő közepén jött 
egy ötperces hullám, amit kihasználtak 
a vendégek. Először Domincs Nándor 
egyenlített, majd Káli Tibor a győzel-
met is megszerezte. A hazai játékosok 
már nem tudtak úgy felpörögni, hogy 
ki tudjanak egyenlíteni, így maradt az 
eredmény. Nyárlőrinc-Duna Aszfalt Ti-
szakécske VSE II 2–3 (1–1). 

A Kiskunfélegyházi HTK II-es csa-

patának eddig jól ment a játék. Hazai 
környezetben nem sok esély mutatko-
zott arra, hogy pontot, pontokat lehet 
szerezni. Ezt a mérkőzés később iga-
zolta is. Az első félidőben kiegyenlí-
tett játék folyt a pályán. Az első hazai 
gólt, közvetlen a félidő előtt rúgták a 
kiskunfélegyháziak, ami lélektanilag 
nem jött jókor. Sajnálatos módon a má-
sodik félidő is úgy kezdődött, ahogyan 
az első befejeződött, kiskunfélegyházi 
találattal. A félidő közepén ugyan Tor-
bán Csabának sikerült szépíteni, ami 
reménykeltő volt, de ez csak tiszavirág 
életűnek bizonyult, mert három perc 
múlva újabb haza gól született. Az i-re 
a pontot a vendéglátók a 88. percben 
tették fel, amikor ismét sikerült be-
venniük, az akkor már csereként beállt 
Kocsis Béla kapuját. Kiskunfélegyházi 
HTK II–Nyárlőrinc 4–1 (1–0). Ifjúsági 
eredmény: 1–0

A tízedik fordulóban, egy könnyű 
mérkőzés várt a csapatra. A Helvécia 
már az előző bajnokságban sem úgy 
muzsikált, mint korábban, de eddig az 
őszi fordulókban sem bizonyította azt, 
hogy változás történt volna náluk. Játé-
kos hiánnyal küszködnek, Nyárlőrinc-
re is csere játékos nélkül érkeztek. Így 
egyszerűbbnek tűnt a feladat. Ez per-
sze nem von le semmit sem a hazaiak 
nagy gólarányú játékából. Már az első 
negyedóra végén Túri István góljával 
megszületett a vezetés. Négy perccel 
később ismét ő volt eredményes. Az 
első félidő végén Bali Gábor növelte az 

előnyt. A második játékrész egy hazai 
tizenegyessel kezdődött, amit Torbán 
Csaba értékesített. Négy perccel ké-
sőbb ismét Bali Gábor szerzett gólt. A 
75. percben Bera András is feliratkozott 
a góllövők közé, majd három perccel 
később testvére Tamás is. A gólok sorát 
Torbán Csaba fejezte be a 88. percben. 
A mérkőzés egyébként sportszerű volt, 
a játékvezető nem osztott ki egyetlen 
sárga lapot sem. Nyárlőrinc–Helvécia 
8–0 (3–0). Ifjúsági eredmény: 4–0

A tizenegyedik fordulóban Szabad-
szállásra utazott a csapat. A vendéglá-
tók a nyáron megerősödtek, több kivá-
ló játékost is igazoltak, ami meglátszik 
az eredményükön. Jelenleg a tabella 
harmadik helyén állnak, két ponttal 
lemaradva az első helyezet Kerekegy-
házától. Ilyen előjelek mellett kevés 
esély mutatkozott a pontszerzésre. Az 
első félidővel nem is volt probléma, 
egyik fél sem tudta bevenni a másik 
kapuját. A szabadszállásiakra az a jel-
lemző, hogy a második játékrészben 
jobban játszanak, akkor döntik el a 
mérkőzés sorsát. Ezúttal is így volt. 
Az 52. percben szerezték az első gól-
jukat, amire négy perccel később Bali 
Gábor válaszolt. Aztán a félidő köze-
pén újabb hazai találat született. Nyolc 
perccel a találkozó lefújása előtt, saj-
nos Bálint Tibor öngólt vétett, így 
esély sem maradt a hátralévő időben 
az esetleges egy pont megszerzésre. 
Szabadszállás–Nyárlőrinc 3–1 (0–0). 
Ifjúsági eredmény: 0–3

Négy mérkőzésből három vereség, egy győzelem
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Anyakönyvi hírek
Akit elveszíttetünk: Boda imréné vörös 
ilona 1929, rédei gábor 1930, hajagos 
imre 1959, nagypál rozália 1935, farkas 
lőrincné szalai rozália 1930, kővágó 
józsefné száraz zsuzsanna 1955.

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 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

Vicc
A rendőr hangosan rákiabál egy szabálytalankodó autósra:
- Hé megálljon!
Ám a vezető továbbhajt...
- Álljon már meg ember, nem hallja?!
- Hallom, de azt hittem azt mondja: Jó estét képviselő úr!
- Ja, igen! Csak roppant nagy a zaj, képviselő úr...

* * *
- Doktor úr! Az utóbbi időben egyre több gondot okoz a ko-
paszodásom. Tudna nekem ebben segíteni?
- Természetesen. Van itt a sarkon egy remek parókabolt, ott 
kedvére válogathat...

* * *
Pistike az út szélén áll, és keservesen zokog.
- Miért sírsz, kisfiam? - kérdezi egy néni.
- Azért, mert az anyukám azt mondta, csak akkor mehetek át 
az úton, ha minden autó elment, de még eddig egy sem jött!


