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Minden évben nagy érdeklődés 
mellett zajlik a falunap Nyárlőrincen, 
amit pünkösd vasárnapján tartanak, a 
labdarúgó pálya melletti téren.

A programok délután kezdődtek a 
színpadon. Elsőként az óvodásokból 
álló Toporgók néptánccsoport műso-
rát láthatták a jelenlévők. Őket követ-
te az általános iskolásokból álló Pösz-
méte citerazenekar bemutatója, majd 

pedig a szinték általános iskolások-
ból álló Fülemüle énekkar műsora. 
Az Univer Tánczos Péter Népzenei 
Egyesület több mint fél órás műsorral 
szórakoztatta a jelenlévőket. Közben 
azért a színpadon kívül is zajlottak 
az események. Bánföldi Ferenc fa-
zekasmester megmutatta, hogyan 
kell agyagedényeket készíteni, és aki 
akarta, az ki is próbálhatta. A gyere-

kek nagy örömére nem maradt el az 
arcfestés és a lufihajtogatás sem. Az 
már megszokott dolog, hogy a nyug-
díjas klub tagjai különböző ízesítésű 
sajttal, kőrözöttes kiflivel kínálják a 
falunap résztvevőit. Mellettük köz-
vetlen pedig finom borokat lehetett 
kóstolni, ami szintén évek óta velejá-
rója a rendezvénynek. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

Ha pünkösd, akkor falunap a községben
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Pályázati pénzből felújítanák a
sportcsarnokot

A Belügyminisztérium az önkormány-
zatok támogatására többféle pályázati 
kiírást tett közzé. Az önkormányzatok 
adóerő képességének függvényében le-
het pályázni, Nyárlőrinc a 65 százalékos 
kategóriába tartozik. A pályázati lehető-
ségeket figyelembe véve a sportcsarnok 
külső és belső felújítására – lapostető, 
kazánház, külső homlokzat felújítása, 
csapadékvíz csatorna javítása, padlóbur-
kolat, fűtésrendszer felújítása, védőháló 
cseréje, valamint a vizesblokk átalakítá-
sára – szeretnének pályázatot benyújtani. 
A beruházás összköltsége 30.769.231,- 
Ft, melyből 20 millió forintra nyújtanánk 
be pályázatot és ehhez az önkormányzat 
10.796.231,- Ft önerőt biztosítana.

Hangosító berendezést és székeket 
vásárolnának

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
pályázati kiírást tett közzé „Közművelődé-
si érdekeltségnövelő támogatás” címmel. 
A támogatás a közművelődési alapszol-
gáltatások biztosítására, illetve a közmű-
velődési intézmény vagy közművelődési 
színtér műszaki, technikai eszközeinek, 
felszereléseinek, berendezési tárgyainak 
beszerzésére, épületének karbantartásá-
ra, felújítására fordítható. A művelődési 
házhoz (közművelődési színtér) hangosí-
tó berendezésre és 100 darab támlás szék 
vásárlására szeretne pályázni az önkor-
mányzat, melynek bekerülési költsége 
3.300.000,- Ft. Ebből 2.200.000,- Ft-ra 
pályázna az önkormányzat és 1.100.000,- 
Ft önerőt biztosítana hozzá.

Mosogatógépet vásárolnak
Az óvoda felújítása miatt a gyerme-

kek egy része át lesz költöztetve a műve-
lődési ház épületébe. Itt ki kell alakítani 
egy tálalókonyhát a gyermekek étkezteté-
sének biztosításához. A napi működéshez 
szükséges alapvető higiéniai feltételeket 
ugyan úgy kell biztosítani, mint az óvodá-
ban, melyhez szükség van egy ipari nagy 
teljesítményű mosogatógépre. Az óvoda 
visszaköltözése után a mosogatógépet a 
rendezvények során is fel lehet használ-
ni. A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
bruttó 800 ezer forintot biztosít a mosoga-
tógép megvásárlására. 

Támogatják a civil szervezeteket,
alapítványokat

Minden évben elbírálásra kerülnek a 
civil szervezetek, alapítványok, egyesüle-
tek támogatási kérelmei. Ebben az évben 
is érkezetek az önkormányzathoz ilyen 
kérelmek. Az Országos Mentőszolgálat 
Alapítványt az elmúlt évben is támogatta 
a testület. Jelenleg a Kecskeméti Mentő-
állomás részére mentéstechnikai eszkö-
zök megvásárlásához biztosít az önkor-
mányzat ötvenezer forintot.

Szintén támogatási kérelemmel for-
dult az önkormányzathoz a légimentőket 
segítő Medicopter Alapítvány. Az elmúlt 
évben 50 e/Ft támogatást adott a testület, 
most is ezt az összeget szavazták meg.

A Könnycsepp Nélkül a Beteg Gyer-
mekekért Alapítvány a kórházak, rende-
lő intézetek orvosi műszerezettségének, 
infrastruktúrájának fejlesztéséhez járul 
hozzá harmincezer forinttal az önkor-
mányzat.

A testület évek óta támogatja az Or-

szágos Egyesület a Mosolyért Közhasznú 
Egyesületet. Az egyesület a Kecskeméti 
Mentőállomás részére sürgősségi-men-
téstechnikai eszközök beszerzéséhez kért 
támogatást, és kapott ötvenezer forintot.

Dr. Bábel Balázs érsek könyvének 
megjelentetéséhez kért támogatást a 
Farkas Galéria. A támogatás fejében 10 
könyvet ajándékoznak az önkormányzat-
nak, melyből egy példányt Bábel Balázs 
érsek dedikál is. A kért ötvenezer forintot 
megszavazta a testület.

Támogatási kérelemmel fordult az ön-
kormányzathoz a Nyárlőrinci Labdarúgó 
Sport Club. A tavalyi évhez hasonlóan, az 
idén is kétmillió forint támogatást kért az 
egyesület, amit meg is kaptak.

Ugyan csak támogatási kérelmemmel 
fordult az önkormányzathoz a Nyárlőrin-
ci Polgárőr Egyesület. Ők négyszázezer 
forint támogatásban részesültek.

A Nyárlőrinci Római Katolikus Egy-
házközség szintén nyújtott be támogatási 
kérelmet. Ágoston atya kiemelkedő kari-
tatív tevékenységet végez a községben, 
de nem csak ezért egymillió forintot sza-
vazatott meg a testület az egyház műkö-
déséhez.

Mint minden évben, most is megren-
dezésre került a Buzás János Futóverseny, 
melyet az Egészség Ifjúságért Alapítvány 
támogat. Az Alapítvány a futóverseny 
megtartásához 250 ezer forint támogatást 
kért és kapott.

A Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászo-
rulókért Alapítvány a pályázaton nyert 
mikrobusz üzemeltetéséhez, fenntartásá-
hoz kért támogatást az önkormányzattól. 
A kisbusz a községben nagyon jó szolgá-
latot tesz minden korosztály számára. Az 
Alapítvány 800 ezer forint támogatásban 
részesült.

A testületi ülésről jelentjük

Szent Flórián a tűzoltók védőszentje 
napja alkalmából, május 2-án Budapesten 
a Belügyminisztérium Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság épületében, a 
katasztrófavédelem tiszteletbeli tagja elis-
merést vehette át Balla István a Nyárlőrinci 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka, 
Dr. Góra Zoltántól, a BM Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójától.

Balla István (Patyó), az emlékplakettet 
és a velejáró emléklapot, a katasztrófavé-
delmi szervek népszerűsítése és a társadal-
mi kapcsolatok építése, valamint a kataszt-
rófavédelem érdekében huzamosabb ideje 
végzett kiemelkedő tevékenysége elismeré-
seként kapta a katasztrófavédelem tisztelet-
beli tagja kitüntető címet.

Elismerték a munkáját
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Folytatás az első oldalról.
Az önkéntes tűzoltó egyesület tagjai 

is kitettek magukért. A későbbiek fo-
lyamán számukra kialakítandó helyen 
várták az érdeklődőket. Egy füstkamrát 
is kialakítottak, ahol azt szimulálták, 
milyen az, amikor a tűzoltóknak ilyen 
helyiségbe kell bemenni. Nem csak a 
felnőttek, de a gyerekek is kipróbálták, 
bent pedig egy tárgyat kellett megke-
resni. Ezzel még nem ért véget a tevé-
kenységük. Meghirdették a tűzoltóautó 
húzó versenyt. A tizenhárom tonnás au-
tót negyven méterre kellett elhúzni hat 
főnek, ami nem volt egyszerű feladat. 
Első helyen az önkéntes tűzoltók csa-
pata végzett, második lett a II. osztály 
csapata, harmadikon a Golovics, ne-
gyediken a Remény, ötödiken pedig a 
Nyüzgér csapat végzett.

Az önkormányzat jóvoltából min-
denki ingyen kóstolhatta meg a marha-

pörköltet, amihez tarhonyát és savanyú 
uborkát is kaptak. A sztárvendég az 
este hét órakor fellépő Nótár Mary volt, 
aminek a koncertjére már teljesen meg-

telt a tér. Az est folytatásaként az 1+2 
Sláger zenekar szolgáltatta a zenét. Aki 
akarta az nem csak énekelhette a dalo-
kat, de táncra is perdülhetett.

Ha pünkösd, akkor falunap a községben

Motoros felvonulással és Gergely 
Sanyi motoros bemutatójával kezdő-
dött a nyárlőrinci falunap.

A hagyományokhoz híven ezúttal 
is Pünkösd vasárnap tartották a falu-
napot Nyárlőrincen. Már kora délután 
gyülekeztek a művelődési ház előtt a 
szebbnél szebb járgányok. Öröm volt 
látni, nem csak a motorszerető embe-
reknek, hogy milyen fényesre vannak 
törölve a gépek. A találkozót a Nyárlő-
rinci Motorosok Baráti Köre szervezte. 
A legtöbben persze a községből jöttek, 
de érkeztek Szentkirályról és Kecske-
métről is motorosok, akik részt akartak 
venni a felvonuláson. A találkozónak 
ugyanis az volt a célja, hogy az összes 
utcán végigmenjenek kétkerekű járgá-
nyaikkal. Egyben figyelmeztessék is 
azokat, akik esetleg még nem tudják, 
hogy falunap lesz a labdarúgó pálya 
melletti téren. Oláh Csaba a baráti kör 
vezetője köszöntötte a motorosokat 
és elmondta, hogy milyen útvonalon 
fognak majd végig vonulni. Felhívta 
mindenkinek a figyelmét arra, hogy 
bukósisakot vegye fel, mert a rend-
őrök ellenőrizhetnek. A menet dudaszó 
mellett végigment a falu össze utcáján. 

Amikor visszaértek, letették a moto-
rokat és kezdődhetett Gergely Sanyi 
motoros bemutatója. A település lakói 
közül sokan ismerik már a kaszkadőrt, 
mert néhány évvel ezelőtt már tartott 
bemutatót. Ezúttal is sokan voltak kí-
váncsiak arra, mit is tud Sanyi való-
jában. A több száz fős érdeklődő nem 
csalódott, színvonalas produkciót mu-
tatott be Sándor. Azért voltak olyanok, 
akik meglepődtek. Főleg azok, akik 

közel álltak egy szappanos vizes tepsi-
hez, amibe beleállították a motor hátsó 
kerekét, Sanyi pedig meghúzta a gázt. 
Akik közel álltak, azok bizony kaptak 
a szappanos vízből. Nem maradt el a 
hátsógumi durrantás sem, amit köve-
telt a közönség. Aztán még különböző 
kisebb járgányokkal is tartott bemuta-
tót, a méltán népszerű motoros. A kö-
zönség ezúttal sem csalódott, és véle-
ményüket tapssal fejezték ki.

Felvonulás után motoros bemutató
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A döntőben is megállták helyüket az Alföldi betyárok

A hosszú, kitartó munka meghozta gyü-
mölcsét. Nyárlőrinc Alföldi betyárok nevű 
csapata bejutott a Kárpát-medence kincsei 
– Hungarikumok verseny döntőjébe!

Hogyan vezetett ide utunk? Az első 
fordulóban még csak egy ötven kérdéses 
TOTÓ-t kellett kitöltenünk, melynek témá-
ja a hungarikumok voltak. A második for-
dulóban ismét egy TOTÓ várt ránk, mely-
nek kérdései a Kárpát-medence értékeiből 
kerültek ki. De ezzel még nem voltunk 
kész! Nekünk magunknak is össze kellett 
állítanunk egy TOTÓ-t saját településünk 
értékeiről, majd interjúval kellett bemutat-
nunk községünk egy olyan személyét, aki 
szerintünk valami jelentőset alkotott akár 
tárgyi, aki szellemi vonalon. Mi Nyárlőrinc 
népi iparművész fazekasmesteréhez, Bán-
földi Ferenchez látogattunk el.

Ekkor még több, mint 600 csapat ver-
senyzett egymással nemcsak Magyaror-
szágról, hanem az egész Kárpát-medence 
területéről! Cseppet sem irigyeltük a zsűrit, 
akiknek ennyi pályamunkából kellett el-
dönteniük, kik juthatnak be az elődöntőbe, 
melynek a Lakiteleki Népfőiskola adott 
otthont. Elmondhatatlan volt az örömünk, 
amikor megkaptuk a levelet, hogy bizony 
egyike vagyunk a legjobb 24 magyarorszá-
gi csapatnak, így ott lehetünk az elődöntő-
ben! 

Erre a fordulóra nem érkeztünk üres 
kézzel. Előzetes feladatként egy folyó-
iratcímlapot kellett készítenünk, amelyen 
településünk értékeit kellett felmutatnunk. 
Emellett választanunk kellett egyet a hetven 
hungarikumunk közül, hogy azt maximum 
percben bemutathassuk. A bemutatáshoz 
bármilyen kreatív megoldást alkalmazhat-
tunk. Mi a címlaphoz só-liszt gyurmából 
elkészítettük Nyárlőrinc néhány értékét: 

címerünket, a romtemplomot, a katolikus 
templomot, a millenniumi parkot, a háborús 
és 56-os emlékműveket. A hungarikumok 
közül a magyar huszárságot választottuk, 
szemléltetéshez még mézeskalács huszáro-
kat is sütöttünk.

Az elődöntőben még külön-külön ver-
senyzett a 24 legjobb magyarországi és a 24 
legjobb határon túli csapat. A döntőbe a 12-
12 legügyesebb csapat jutott be, hogy most 
már mindenki mindenkivel versenyezhes-
sen. Azt már alig akartuk elhinni, mikor az 
elődöntő eredményhirdetésén a továbbjutó 
csapatok között hallottuk meg nevünket.

Mindenesetre a döntőig tartó másfél hét 
sem a pihenésé volt. Ismét kaptunk előze-
tes feladatokat. Készítenünk kellett egy 
legfeljebb 2 perces filmet településünk egy 
értékéről. Mi az Árpád-kori romtemplomot 
választottuk. Operatőrnek Jokhel Árpádot 
kértük fel, Varga Imrétől pedig nagyon szép 
csikósingeket kaptunk a két fiú csapatta-
gunk számára. A film vágását Szenek Orso-
lya készítette. A másik előzetes feladathoz 
ismét egy öt perces bemutatót kellett készí-
teni a mi hungarikumunkról. Olyan dolgot 
vagy személyt kellett választanunk, amely 
még nem szerepel a hungarikumok hiva-

talos listáján, de szerintünk ott lenne a he-
lye. Mi a turulmadarat választottuk, amely 
a legtöbb tudós szerint nem más, mint a 
kerecsensólyom. A madár bemutatását, 
magyarságunkhoz kötődését egy jelenetbe 
helyeztük, s jó szokásunkhoz híven versben 
írtuk meg. Készítettünk táltos dobot, s a vé-
gén táncoltunk is. A tánchoz pedig origami 
sólymokat hajtogattunk.

A döntőre május 10-11-én került sor 
szintén a Lakiteleki Népfőiskolán. Igazi 
Kárpát-medencei döntő volt, hiszen vala-
mennyi elszakított országrészből jutottak be 
csapatok. A mezőny hihetetlenül erős volt. 
Jobbnál jobb filmek, jobbnál jobb jelene-
tek versenyeztek egymással. Érdekes volt 
megnézni azt is, melyik csapatnak mi is a 
„saját hungarikuma”. A paletta igen széles 
és sokoldalú volt. A mi turulmadarunk mel-
lett megjelent többek között a rovásírás, a 
déli harangszó, a Vereckei-szoros, a ma-
gyar népmesék, a csíksomlyói búcsú, Bíró 
Lajos, Makovecz Imre, a tiszavirág, de bi-
zony még a Rákóczi túrós és a Túró Rudi 
is! A bemutatók mellett még egy TOTÓ-t 
is meg kellett oldaniuk a csapatoknak. Itt a 
hungarikumokról való ismereteikről tudtak 
számot adni.

Az eredményhirdetést mindenki izga-
tottan várta, hiszen tudtuk, hogy az ered-
mények nagyon szorosak lesznek, 1-2 pont 
fogja csak elválasztani a helyezetteket egy-
mástól. Csapatunk, a nyárlőrinci Alföldi 
betyárok végül a 15. helyen végzett! Na-
gyon büszkék vagyunk erre az eredmény-
re, mert egy hosszú munka végére tettünk 
ezzel pontot, és érezzük, mennyi mindennel 
gazdagodtunk ez alatt az idő alatt. A csapat 
tagjai voltak: Golovics Gergő, Palatinus 
Zalán, Rimóczi Hédi és Szenekné Édes 
Kornélia.

És hogy mi a tanulsága ennek a verseny-
nek? A zsűri egyik tagját idézem: „Mindad-
dig, amíg vannak ilyen lelkes fiatalok, ad-
dig elmondhatjuk, hogy van magyar jövő a 
Kárpát-medencében!”

Szenekné Édes Kornélia



5. oldalNyárlõriNci hírmoNdó

Köszöntöttük az édesanyákat

Az általános iskola tanulói versekkel, 
énekkel, tánccal, apró ajándékokkal és vi-
rágcsokorral köszöntötték az édesanyákat 
anyák napja alkalmából.

Pósa Lajos: Nem tud úgy szeretni

Nem tud úgy szeretni a világon senki
Mint az édesanyám tud engem szeretni.
Akármit kívántam megtette egy szóra,
Még a csillagot is reám rakta volna.
Mikor a faluban iskolába jártam,
Rendesebb egy gyerek nemigen volt nálam.
El nem tűrte volna azt, semmi áron,
Hogy valaki nálam szebb ruhába járjon.
Éjjel – nappal őrzött mikor beteg voltam,
Magát nem kímélte, csak értem aggódott.
Mikor felgyógyultam, fáradt két szemében
Örömkönnynek égtek, s csókolva becézett.
Én Istenem áldd meg, őrizd az anyámat,
Viszonozhassam én ezt a nagy jóságot.
Lássak a szemében boldog örömkönnyet,
Ne lássam én soha búsnak, szenvedőnek.
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A kecskeméti reptéren jártunk

A MH 59. Szentgyörgyi Dezső 
Repülőbázis nyílt hetet tartott május 
közepén.

Iskolánk 2. és 4. osztálya részt vett 
május 18-án, pénteken ezen a progra-
mon.

Az időjárás kegyes volt hozzánk, 

verőfényes napsütésben léptünk be a 
laktanyába. Persze nem egyedül, min-
den csoport kapott katonai kíséretet, mi 
egy katona hölgyet.

Az első utunk egy nagy teher- és 
utasszállító gép gyomrába vezetett. 
Mondták is a kispajtások, hogy ilyet 

csak a filmekben láttak eddig. Részle-
tes tájékoztatást kaptunk a gép felépí-
téséről, funkciójáról és a benne lévő 
műszerekről is. Kérdésekkel is bom-
bázhattuk a katonai repülőt karbantartó 
szakembereket.

Locsoltunk tűzoltóautón, sziré-
názhatott minden gyerek, türelmesen 
segédkeztek körülöttünk a katonák. 
Kipróbálhattuk, milyen érzés egy szűk 
nyíláson át lemászni egy tankba vagy 
ép egy vadászrepülő ülésébe beprésel-
ni magunkat.

A leglátványosabb az őrkutyás és 
harcászati bemutató volt. A puskaropo-
gás óriás zaja félelmetes, de izgalmas 
volt. Hihetetlen volt számunkra, hogy 
mennyire okosak és szófogadóak az 
ember barátai, a kutyák és egyenérté-
kű „katonái” a hadseregnek. „Rambo” 
arcfestéssel az arcunkon tértünk haza, 
elcsigázva a sok-sok gyaloglástól, de 
katonai élményekkel gazdagon.

Bodor Gabriella

Sportos hónap
Dabas, Jakabszállás, Sárvár, Kis-
kunfélegyháza, Lakiteleki Népfőis-
kola. Ezek voltak és lesznek a hely-
színei a május hónapban rendezett 

és általunk felkeresett sportverse-
nyeknek.
Petanque, foci, strandfoci, kézilab-
da, atlétika voltak azok a sportágak, 

amelyekben szerepeltünk. A 200 fő 
alatti kisiskoláknak rendezett diák-
olimpián továbbjutottunk az orszá-
gos döntőbe. Ez azt jelenti, hogy 
június 18-21-ig Szombathelyen mi 
képviseljük Bács-Kiskun megyét 
12 labdarúgóval. A fiúk közül pedig 
Sztarek Béla és Palatinus Zalán az 
egyéni 3 tusa versenyt is megnyer-
ték. Így ők még a futás, távolugrás 
és kislabda dobás révén atlétikában 
is éremesélyesek.
Szép dolog győzni, de a verseny-
zésben nem lehet mindenki első. 
Ezért is jó ez a sport, mert megtanít 
elviselni a vereségeket és nehézsé-
geket is. Vagyis jellemformáló és 
egyben örömforrás is. 

Eredmények: 
Atlétika fiú csapat II. hely
Atlétika lány csapat III. hely
Strandfoci II. hely
Kézilabda III. hely
Jakabszállás V. hely

Horváth Tibor
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„Kedves óvodám, sok víg nap után
Itt a búcsúnap, indul a csapat…”
Ebben az évben a megszokottnál korábban 
csendült fel az ének a felújításra, bővítésre 
készülő óvoda udvarán. A kialakult hagyo-
mányunknak megfelelően családi nap kert-
ében búcsúztattuk el nagycsoportosainkat. A 
gyerekek versei, énekei után mi, felnőttek is 
elköszöntünk tőlük.
Kedves gyerekek! Az óvodában megtanulta-
tok mindent, arról, hogy hogyan éljetek, mit 
tegyetek. A legfontosabb szabályok, amire 
az életetek során szükségetek lesz:
Ossz meg mindent másokkal! Ne csalj a já-
tékban! 
Ne bántsd a másikat! Mindent oda tegyél 
vissza, ahonnan elvetted! 
Rakj rendet magad után! Ne vedd el a má-
sét!
Kérj bocsánatot, ha valakinek fájdalmat 
okoztál! 
A frissen sült sütemény és a hideg tejes dol-
gok, táplálók.
Evés előtt moss kezet! Húzd le a vécét! 
Mindennap tanulj, gondolkodj, rajzolj, fess, 
énekelj, táncolj, játssz és dolgozz egy keve-
set! 
Délutánonként szundíts egyet! Élj mérték-
kel!
A nagyvilágban óvatosan közlekedj, fogd 
meg a társad kezét és ne szakadjatok el egy-
mástól! 
Ismerd fel a csodát!

Most hosszú útra indultok, mint a mesebeli 
vándorlegények. Vigyétek magatokkal, és 
használjátok okosan ezt a megszerzett tudo-
mányt.
Új birodalmat fogtok felfedezni az iskolában: 
a tudás birodalmát. A tanító néni vezetésével 
megfejtitek majd a számok, betűk rejtélyét. 
Ha ezzel megbirkóztok, a világ minden tu-
dománya, titka megnyílik majd előttetek. 
Kívánjuk, hogy érezzétek jól magatokat 
eközben, el ne felejtsétek, amit itt az óvodá-
ban már megtanultatok. Ha erre visz az uta-

tok, kukkantsatok majd be néha, meséljétek 
majd el nekünk, mi mindent tanultatok. Mi 
is kérdezgetni fogjuk a tanító nénit, hogyan 
boldogultok, és nagyon büszkék leszünk, 
ha azt halljuk, hogy szorgalmas, igyekvő 
diákok lettek belőletek. Szeretnénk átadni 
nektek egy dossziét, amibe összegyűjtöttünk 
néhány emléket az óvodában töltött időkről. 
Fogadjátok szeretettel, ahogyan mi adjuk!
Befejezésül a búcsúzók, csoportjuknak meg-
felelő színű: piros és narancssárga léggöm-
böket engedtek a magasba.   Tóth Mihályné

Az óvodában megtanultatok mindent

Nem mindennapi izgalmakkal zajlott a 
nyárlőrinci óvodában a családi játékos 
vetélkedő. A szervezők ezúttal is komoly 
feladat elé állították a szülőket és a gyere-
keket egyaránt.
Már megszokott esemény az a nyárlőrin-
ci óvodában, hogy a ballagás után játékos 
családi vetélkedőt rendeznek az óvónők, 
ahol a szülők és a gyerekek együtt küzd-
hetnek az Ovikupáért. A feladat már töb-
ben is ismerhették, mert az elmúlt években 
is hasonlók voltak, mégis mindig nagy vá-
rakozás előzi meg az eseményt. A szülők 
talán jobban készülnek, mint a gyerekek, 
mert ők már tudják, hogy miben kell jeles-
kedni ahhoz, hogy a legjobbak legyenek. 
A talicskában tolt óvodás mindig népsze-
rű, ezúttal is az volt. Vigyázni kell azon-
ban arra, hogy a csemete ki ne essen me-
netközben belőle, miközben apuka, vagy 
anyuka rohan vele. A másik nagy kedvenc 
a kötélhúzás. Itt nincs olyan szabály, hogy 
csak férfiak, vagy csak nők szállhatnak be. 
Aki akart, az odaállhatott a kötélhez, hogy 

minden erejével húzza. Az ölben vitt gyer-
mek, aki merőkanálban vizet visz feladat 
sem egyszerű, talán ezért is tartozik az is 
kedvencek közé. A feladatok összesíté-
se után természetesen győztest hirdettek, 

akik ezúttal a Katica csoportosok voltak, 
így övék lett az Ovikupa. 
A kimerült feladatok után mindeninek jól 
esett a Tóth István által készített paprikás 
krumpli, így senki sem maradt éhesen.

A Katica csoportosok nyerték a vetélkedőt
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Anyukák, nagymamák köszöntése

Az idén is méltó módon készült 
minden óvodai csoport az édesanyák 
köszöntésére. Az óvodások egyénileg 
készítettek meghívót és ajándékot anyu-
kájuknak az ünnepre. Volt éneklés, ver-

selés, dalos játék, mese dramatizálás a 
meglepetések csokrában. 

Minden esztendőben gondoskodik a 
falu vezetése a nyugdíjas klub tagjainak 
köszöntéséről is ezen a szép ünnepen. A 

köszöntő műsor mindig a középső cso-
portosok megtisztelő feladata. Ebben 
az évben a Nyuszi csoport volt a soros 
a szereplésben. Különösen várták ezt 
az alkalmat a gyerekek, mivel először 
szerepeltek nyilvánosan, nagy közönség 
előtt. Külön öröm volt számukra, hogy 
saját nagyszüleiket is a közönség sorai 
közé invitálhatták. A három pillangó 
című mese dramatizálásával és dalos, 
táncos, verses összeállítással készültek a 
gyerekek. A műsor után Zayzon Jenőné 
jegyzőasszony méltatta a nagyszülőket 
szavaival. Az ünnepélyes virágátadás 
után a gyermekek fogadáson vehettek 
részt, ahol az izgalmak, a feszültség fel-
oldása kedves szavakkal, ölelésekkel és 
finom sütemények, italok fogyasztása 
által történt.

Köszönjük, hogy részesei lehettünk 
ennek a szép megemlékezésnek! 

Forgó Adrienn, Hajagosné Csernák 
Gizella és a Nyuszi csoport

Különdíjat nyertünk az anyák napi pályázaton
A Fair Play Trade Kft. 2003. augusz-

tusában kezdte meg tevékenységét. Cél-
juk volt, hogy a magas minőségű, külön-
leges fa- és fejlesztő játékok mindenki 
számára elérhetőek legyenek. Kínálatuk 
a gyermekek korai fejlődési szakaszától 
az egészen komoly logikai gondolkodást 
igénylő játékokig terjed, széles skálán 
mozog. A vállalkozás száz százalékban 
magyar, családi tulajdonban van.

A cég anyák napja alkalmából pályá-
zatot hirdetett meg, melyre egy véletlen 
folytán találtam rá még időben, facebook 
oldalukon: ötleteit most 1x100.000 fo-
rintos fődíjjal és 5x20.000 forint értékű 
különdíjjal, fair play vásárlási utalván-
nyal jutalmazzuk, felhívással. A fődíj ér-
téke kecsegtető volt, így arra gondoltunk 
nem hagyjuk ki a lehetőséget.

A pályázatra olyan alkotással lehetett 
jelentkezni, melyet a pedagógusok óvo-
dás vagy bölcsődés gyerekekkel a cso-
portban anyák napja alkalmából készí-
tettek el. Az óvodai költözés miatt már 
korán, április elején, elkészült a Nyuszi 
csoport anyák napi meghívója és ajándé-
ka, így bőségesen volt időnk pályázni. 
A különféle színű, szív alakú meghívót 
a gyerekek saját kezükkel varrással dí-
szítették. Ajándékként pedig vasalható 

gyöngyből készítettek színes kulcstar-
tókat. A gyönyörű munkákat Adri néni 
lefotózta és a szemnek tetszetős mon-
tázsba rendezte.

A montázs fotót az óvoda és a csoport 
pontos elérhetőségének megadásával pá-
lyáztattuk. Néhány óra elteltével máris 
megkaptuk a visszaigazolást, hogy a já-
tékban részt vehetünk. Innentől kezdve 
a Nyuszi csoportos szülők, a nyárlőrinci 
óvodás szülők és mindenki ismerősének 
az ismerőse nekünk gyűjtötte a lájko-
kat, hogy esélyesek legyünk a fődíjra. A 
szabályok szerint ugyanis az nyert, aki a 
pályamunka fotójára a legtöbb kedvelést 
gyűjtötte össze a cég facebook oldalán. 
Itt meg is akadtunk kicsit, hiszen egyen-

lőtlen helyzetből indultunk. A pályázók 
között voltak városi többcsoportos óvo-
dák, ahol nyilván több szülőnek több 
ismerőse, több lehetősége van szavazni. 
A Nyuszi csoportos szülők azonban nem 
hagytak minket cserben. Rengeteg meg-
osztással, sok száz szavazatott gyűjtöttek 
számunkra. Lassú léptekben haladtunk, 
minden napra volt egy kitűzött cél, amit 
szerettünk volna elérni. Nehéz volt a 104 
alkotás közül a 6. már dobogós helyet 
megszerezni. Napokig ingott a helyünk 
a 6.,7. hely között, de mi nagyon akartuk 
a továbblépést.

Szeretném megköszönni mindenki-
nek az 1863 szavazatot, amivel végül a 
4. helyen végeztünk. Bár nem a miénk 
a fődíj, de nagyon örülünk a 3. külön-
díjnak valamint az összefogásnak is. Kö-
szönjük minden Nyuszi csoportos szülő-
nek az aktivitást, támogatást, különösen 
Marsa-Nyúl Anitának, akinek fogyhatat-
lan lendülete, biztatása, napi kapcsolata 
nélkül talán feladtuk volna a két hetes 
lájk gyűjtést, megosztásokat. Köszönjük 
Köteles-Dudás Evelin támogatását is, 
hogy jó időben és jó helyen osztotta meg 
pályamunkánkat, rengeteg szavazatot 
szerezve nekünk a véghajrában!

Hajagosné Csernák Gizella
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Disznótorban vettek részt az óvodások
A tél folyamán meghívást kaptunk Gyenes Sándortól, hogy 

részünk lehessen egy disznóvágás élményében és megismer-
hessük óvodásunk Földi Virág szüleinek munkáját. A program 
megszervezésében és lebonyolításában lelkesen vett részt az 
édesanya. Mutatta ezt azon nehézségek áthidalása, mely két 
alkalommal megakadályozta a látogatást. A hirtelen bekö-
szöntött, hideg tél volt az első akadály, majd a téli vírusok, 
megbetegedések okozta nagyszámú hiányzás befolyásolta 
programunk megvalósulását. A szülők által felajánlott harma-
dik tavaszi időpontot örömmel fogadtuk el a látogatásra.

A disznóvágásba gyalog mentünk, jó nagy sétával. Kérték 
vendéglátóink, hogy mihamarabb fél 9-9 óra között érkezzünk 
meg, hogy a munkálatok folyamatába be tudjunk kapcsolódni. 
Az óvodai tízórait így nem tudtuk az óvodában elfogyasztani. 
Megszerveztük, hogy utánunk hozták azt, és piknik keretében 
fogyasztottuk el vendéglátónk udvarán.

Érkezésünkkor a hurkatöltelék bekeverését végezték. Az 
édesapa keverés közben kérdésekkel igyekezett felkelteni a 
gyermekek érdeklődését: mi van benne? Mivel fűszerezzük? 
Szeretné-e valaki megkóstolni?

Sanyi bácsi és Virág szülei a gyerekeknek aktív lehetősé-
get biztosítottak az előkészített kolbászhús és hurkatöltelék 
bélbe töltéséhez, megismerhették a gépesített és a kézi töltés 
folyamatát. A gyermekek számára élményben gazdag prog-
ram volt a délelőtt, aktív tevékenység végzésére nyílt lehe-
tőségük. Megismerhettük Virág szüleinek és Sanyi bácsinak 
a munkáját, akiket láthatóan örömmel töltött el, hogy értékes 
programot biztosíthattak számunkra. Virág különösen jól 
érezte magát a szituációban, meg is fogalmazta induláskor: 
„Ahová megyünk ott anyáék és én leszünk a főnökök.” 

Köszönjük az élményekben, tevékenykedtetésben gazdag 
programot!  H.Cs.G.

Linzert készítettek a Nyuszi csoportosok
A Nyuszi csoport 2018. április 23-án 

újabb vendéget köszönthetett, Csajági-
né Nyúl Magdolna személyében, aki a 
cukrász szakma egy töredékét mutatta 
be a gyerekeknek. A szülők a hozzáva-
lók biztosításával segítették a program 
sikerességét. Minden gyerek kapott 
egy hozzávalót, amit tapintás, szaglás 
vagy ízlelés alapján felismertek, és aki 
tudta elmondhatta, hogy mire használ-
ják. Ezek után elkezdődött a tészta el-
készítése. A hozzávalókat egymás után 
tették a tálba, lisztet szitáltak, citromot 
reszeltek, tojást törtek, majd nagy él-
vezettel gyúrtak a hozzávalókból egy 
összeálló tésztát. A kinyújtott tésztából 
precízen szaggatták és helyezték a tep-
sibe a süteményeket. Lekenték tojással 
és dióval díszítették. Végül együtt kí-
sérték el a kész tepsit egészen a sütőig. 

Másnap az egyforma formájú sütiket 
baracklekvárral ragasztották össze, 
amivel édesanyjukat kínálták meg a 

csoport anyák napi ünnepségén.   For-
gó Adrienn
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Támogatónap a Maci csoportban
A mai gyerekek többsége a boltokból 

feldolgozott állapotban, médiából mesé-
ken, ismertető filmeken keresztül ismerik a 
házi állatokat. Szerencsés az, aki testközel-
ből találkozhat tyúkokkal, libákkal, tehe-
nekkel, birkákkal. 

A Maci csoportos óvodások abban a 
kedvező helyzetben érezhették magukat, 
hogy simogathattak kisbárányokat. Ennek 
a lehetőségét Pácsa Nándika anyukája, 
Miklós Tímea biztosította. A házuknál ne-
velt bárányokat nézhettük meg, több három 
hónapos bárányt, és kettő nagyobbat. Meg-
figyelhettük a páros ujjú patájukat, gyap-
jukat, a növekvő szarvukat. Etetésüknél a 

szénát ropogtatták, de több ügyes kisgye-
rek is tudta az abrakolás fortélyait. A kis 
házigazda ügyesen terelgette be az ólba a 
bárányokat, látszott, nem először teszi. Az 
óvodások bátran, érdeklődve közeledtek a 
birkákhoz, simogatták a hátukat, örültek a 
bégetésnek. Tímea elmondta a gyerekek-
nek, hogy ilyenkor tavasszal le szokták 
vágni a gyapjukat a bárányoknak, így se-
gítve a nagy nyári hőségben az állatokat. 
A náluk tartott fajta a merinó, amiknél a 
kosok növesztenek szarvat, míg a racka ju-
hoknál mindkét nem visel csavart szarvat. 
Nagyszerű délelőtt volt, köszönjük a lehe-
tőséget!  Kis Csilla

Támogatói napok a Csiga csoportban

Május elején különleges vendég érkezett 
az óvodába. Szokatlan módon egy tündéri 
kiskutya várta kissé félénken, farkát csóvál-
va, hogy a csigásokkal megismerkedhessen. 
Fuli Rozália eleget tett felkérésünknek és 
elhozta néhány hónapos kiskutyájukat, hogy 
a gyermekek az „Élet a ház körül” témahét 
keretein belül közelebbről is megismerked-
hessenek négylábú barátunkkal. Rozália 

elmondta a csoportnak, mennyire fontos a 
kutya gondozása, etetése, itatása. Lelkesen 
beszélt az állattartás örömeiről, nehézségeiről 
egyaránt, melyhez kislánya Anna is szívesen 
szólt hozzá. A gyermekek érdeklődően hall-
gatták őket, mulatságosak voltak számukra 
a kutya papucsot lopó történetei. Közösen 
szemügyre vettük az állat külső jellemzőit, 
így segítve egyes fogalmak beépülését. A 

kutya farok csóválással, a gyermekek pedig 
simogatással fejezték ki örömüket. Hálásan 
köszönjük a látogatást, maradandó élményt 
nyújtottak a gyermekeknek.  

Már nem először látogattunk ki Puskás 
Zsófi nagypapájának, Varga Imre bácsinak 
a tanyájára. A fentebb már említett téma-
hét keretein belül további háziállatokkal is-
merkedhettünk a birtokon. Volt ott tehén és 
bika, kicsinyeik a borjak, lovak és szárnyas 
állatok is. Sajnos egyre kevesebb háziállatot 
tartanak manapság már a falun élő családok 
is, így nagy lelkesedéssel hallgatták Imre 
bácsi kalauzolását a gyerekek. Kipróbálták 
a hatalmas föld-munkagépeket is, melyekre 
nem is volt olyan könnyű feljutni.

A családoknak köszönjük szépen, hogy 
örömmel fogadták felkéréseinket, lehetősé-
günk volt egy kicsit bepillantani minden-
napjaikba, megmutatták a gyerekeknek, 
hogy mennyi csodás dolog van az életben, 
csak nyitott szemmel kell járni, hogy ezeket 
észrevegyük.

Hajdu Anita és 
Sváb-Kovácsné Rédai Erzsébet

Tisztelt  Nyárlőrinci Lakosok!
 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, 
hogy a Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület milyen feladatokat végzett a megala-
kulása óta. Tagjaink szakmai képzéseket 
kaptak, melyekből levizsgáztak.   Techni-
kai felszereléseink pályázatok kihasználá-
sával folyamatosan  gyarapodnak. 

2017. október 22-től állítottuk be a 
tűzoltó autót szolgálatra. Azóta már 46 
éles riasztásunk volt. Tűzeseteknél, bal-
eseteknél, viharkároknál és műszaki men-

téseknél végeztünk feladatokat. Ez idő 
alatt bebizonyítottuk gyorsaságunkat, rá-
termettségünket, melyet önkéntesen vég-
zünk.  Az egyesület példaértékű fejlődést 
ért el, melyet szakmai előjáróink is elis-
mernek.

Célunk, hogy ebben az évben a tűzol-
tóautó részére, a szertár építését megkezd-
jük. Ehhez kérnénk a segítségüket!  

 
Támogatásaikat befizethetik:
- A  Fókusz Takarékszövetkezetben. 
- Az egyesület elnökénél, Kiss Ferenc-

nél a virágboltban, melyről bizonylatot 
állítunk ki. 

- Átutalással az 5200025-12000186 
számlaszámra. 

Vállalkozásoknál  az év végén kiadott 
igazolás alapján, költségként elszámolha-
tó a támogatás összege. 

Kérem, hogy lehetőségeikhez mér-
ten mindenki járuljon hozzá az egyesület 
fejlődéséhez, mely a lakosság biztonságát 
szolgálja. 

Köszönettel: 
Kiss Ferenc egyesület elnöke sk.
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Köszönöm
Köszönöm a csokrot. Megkaptam.
Ily szépre nem is gondolhattam.
S az illat, mi belőle árad felém,
betölti szívem, lelkem, úgy érzem én.
Ha visszagondolok, előjönnek az emlékek.
Sok kedves arc, csodálkozó gyermekszemek….
Máskor aggódó anyák és nagymamák,
kik várják a biztató szót és segítő kezet.
Térdig érő hó, ilyenkor akadály nem lehetett!
Mentem fiatalos hévvel, várták segítségemet.
Önékik én vittem a megoldást és a vigasztalást.
Mindig szívből jött a szó, az éppen odavaló….
És megtaláltuk azt a közös hangot – mely nem kongott
üres frázisoktól – hanem a szeretet nyelvén beszélt!
Ez erőt adott, ha fagyos volt is olykor a tél…!

Aztán tavasszal minden kivirult, illatozott a mező…
Hosszú útjaimon fecskék kísértek csivitelve.
Máskor piros pipacsok bólogattak integetve.
A búzavirág csodás kék szeme rám nevetett…
S én gyönyörködve, vagy sietve mentem tovább.
Emlékeimből felrémlett egy nyárnak csodája.
Péter-Pál napja volt. Kezdése éppen az aratásnak.
Elmerültem a ringó búzatáblák káprázatos szépségében,
és figyeltem az utat, hogy el ne vétsem a bejárót.
Egy kismamát látogatok meg. Első gyermekét várja.
Biztosan sok kérdése lesz, ahogy ilyenkor lenni szokott.
Az út balra fordult, így két búzatábla között mentem tovább.
Már a belső részen meg is kezdték az aratást!

Négyen hajladoztak. Szinte ütemre kaszáltak.
És négyen ölelték át a markot. Földre egy szál se hullott.
- Bőven lesz Kenyér – gondoltam én elmerengve,
mikor egy éles sikoly rázta meg a levegő csendjét…
- Vajjon mi történt?! A szőke búza ringott tovább….
Kaszák megálltak, az aratók egyfelé futottak…
… társuk felé, kinek tán’ a Nap heve, erejét vette….
A kasza nem tudta mit tett… ám a piros életnedv,
a vér, bőven csörgedezett… és egyre jobban….
Mire én odaértem, valaki szorította erősen a karját.
Sápadt volt nagyon, és olykor nézett a semmibe…
Mást én se tudtam tenni. Ruhám övével szorítottam,
majd kissé kiengedtem folyását a vérnek.
Kegyes volt az ég. Egy motoros éppen jött felénk.
Őt azonnal a faluba küldtem telefonálni.
Majd egy fiatal férfi futott felénk… Vizet hozott….
Már mindenki tudta, hogy éppen az Ő fia.
- Apám! – kiáltotta, és arcára kiült a rémület.
Éreztem, valakinek szólni kell. Sok vért veszített – mondtam.
- De édesapja élni fog! Mert van vér, ami néki életet jelent!
Mert vannak emberek, akik önként adják vérüket,
hogy segítsenek, ilyenkor és mindig … -

Lassan egy órája már, hogy elment a hírvivő.
De óráknak tűnt! Ilyenkor a percek is számítanak.
És láttuk, hogy fogy az erő… Egy két halk szó,
bizakodó hangzott el még, s volt ki imára kulcsolta kezét….
... s ekkor távolból felhangzott a mentő sivító hangja!!

A mentősök vigyázva emelték az ernyedt testet.
Karjára szorító kötést tettek. A fia vele mehetett.
A faluból kihallatszott a déli harangszó. Ebédre hívó….
Elköszöntünk egymástól. Én folytattam utam.
Az övet megtartottam. Egy emlék. De nem csak nekem!
Ez a nap emlék a családnak! Az unokák is tudják
a régi történetet. Szüleik pedig ma is önkéntes véradók…!
Igen! Vannak emlékek, amit nem lehet elfelejteni.
És nem is akarjuk! Jó rájuk visszatekinteni,
belőlük erőt meríteni – ha csak emlék is ma már…
De olyan mint egy tarka virágos rét, - csoda szép! –
Érezzük hát az illatát, hiszen mi együtt éltük át!

Szeretettel: Nyúl Jánosné védőnő

Kétszázan futottak a nagy melegben

Tizenkilencedik alkalommal ren-
dezték meg a községben a Buzás János 
emlékfutást, ami a Fornetti megyei futó 
körverseny egyik állomása. 

A nagy meleg ellenére közel két-
százan mérették meg magukat a ver-
senyben. Először az óvodások léptek 
a rajtvonal mögé, nekik 200 métert 
kellett teljesíteni. Az általános iskola 
alsó tagozatosainak 1000 méter volt a 
táv, de külön értékelték az 1-2 és 3-4. 
osztályosokat. A felső tagozatosoknak 
már 3000 métert kellett futni. Az ennél 
idősebbek pedig 5000 és 10000 méter 
közül választhattak. Az emlékfutásra 
sokan évről évre visszajárnak. Ezúttal 
volt egy illusztris futó is, még pedig az 
egykori olimpikon Szekeres Ferenc, aki 
a 70 év feletti kategóriában indult. Most 
nem sikerült nyernie, mert Kis Ferenc 
megelőzte. Szekeres Ferenc elmondta, 
hogy a több százezer kilométer futás 
nem maradt nyomtalanul a lábában. 
Mind a két térdét fásli borította, ennek 
ellenre vállalta a tíz kilométert, mert sok 
jót hallott már a nyárlőrinci versenyről. 
Az emlékversenyre érkeztek sporto-
lók: Kecskemétről, Kiskunfélegyhá-
záról, Csongrádról, Szentesről, Izsák-

ról, Szentkirályról, Szabadszállásról, 
Helvéciáról, Táborfalváról, Martfűről, 
Kunszállásról, Hetényegyházáról, La-
josmizséről, Szegedről, Kiskunhalas-
ról, Tiszakécskéről, Kerekegyházáról, 
Kocsérról, Tatárszentgyörgyről, Jakab-
szállásról, Lakitelekről, Budapestről, 
Szentendréről, Nagykőrösről. Termé-
szetesen Nyárlőrincről is többen nevez-
tek az 5 és 10 kilométeres távokra, ami 
nem újdonság, mert az eddigi versenye-
ken nem volt olyan év, ahol ne indultak 
volna nyárlőrinci amatőr futók.

Nyárlőrinci eredmények: Ovi futam, 
lány: 1. Justin Odett, 3. Zöldi Kovács 
Réka. Fiúk: 2. Horváth Bence, 1-2. osz-
tályos fiúk: 2. Bimbó Bálint, 3-4. fiúk: 
3. Varga Szilárd András. 5-6. osztályos 
lányok: 1. György Gréta. Fiúk: 3. Balog 
Zsombor. 7-8. osztályos fiúk: Hatvanyi 
József.

5000 méter 15-19 éves férfiak: 
3. Magyari Norbert. 29-39 éves nők. 
1.Nyúl Katalin, 2. Szabóné Szekeres 
Zsuzsanna. Férfiak: 3. Pádár Zsolt. 
10000 méter, 20-29 éves nők: 3. Fekete 
Kitti. 40-49 éves nők: 3. Mák Mónika. 

A célban mindenkit frissítővel vár-
tak a szervezők.

Anyakönyvi hírek
Akik házasságot kötöttek: Nyúl Anita Erzsébet és Marsa László, Kiss Katalin és 
Botos István, Halasi Szilvia és Juhász Róbert.
Akiket nagyon vártunk: Simonyi István (anyja neve: Tóth Erika Tímea), Lovas 
Zalán (Szénási Mónika).
Akiket elveszítettünk: Kispataki Pál (1949), Szél Lászlóné Forgó Ilona (1942), 
Kósa György (1946), Rédei Imréné Farkas Mária (1939).
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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


