
Eddig igét hirdetett, most már igét hallgat

Szabó Tamás református lelkipász-
tor utoljára hirdetett igét a lakiteleki 
templomban. Negyvenhárom évi szol-
gálat után vonul nyugdíjba.

A Lakitelek-Nyárlőrinc Társéegy-
házközség, és a tiszaalpári társközség 
lelkipásztoraként utoljára állt fel a 
szószékre Szabó Tamás. Lakiteleken 
és Nyárlőrincen huszonhárom évig 

szolgált, előtte Bölcsként látta el lel-
kipásztori feladatait. A mostani utolsó 
istentiszteletére olyan sokan érkeztek, 
hogy nem csak színültig megtelt a 
templom, de kint is sokan rekedtek. 
Szabó Tamás Nagytiszteletű Úr ezúttal 
is szívhez szólóan beszélt a hívőkhöz. 
Az igehirdetés után először Magyar 
Péterné S. Kovács Mónika presbi-

ter köszönte meg munkáját, majd 
Hegedűs Béla a Bács- Kiskunsági 
Református Egyházmegye espere-
se méltatta életpályáját. Úgy fogal-
mazott, hogy tiszteletes társa eddig 
igét hirdetett, ezután pedig nyugdíjba 
vonulása után igét hallgat. (A tisztele-
tes Kecskemétre költözött.)

Folytatás a 3. oldalon.
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Környezetterhelési díjat kell fizetni
A környezetterhelési díjról szóló 

2003. évi LXXXIX. tv. 11. §-a ren-
delkezik a talajterhelési díjfizetési 
kötelezettségről. Talajterhelési díjat 
azon lakosoknak kell fizetni, akik 
nem kötöttek rá a csatorna-rendszerre. 
Nyárlőrincen az elfogyasztott ivóvíz 
után köbméterenként 1.800 Ft talaj-
terhelési díjat kell fizetni. A talajter-
helési díj a fogyasztók részére terhet 
jelent és lehetőség van a rendelet-ter-
vezet szerint a kibocsátó kérelmére, 
mentességre, kedvezményre. Nem az 
a cél, hogy a díjakat beszedje az 
önkormányzat, hanem, hogy ösztö-
nözze a lakosságot a rákötésre, ezzel 
elősegítve a környezetvédelem ügyét. 
A testületi ülésen elhangzott az a 
kérdés, hogy azok a lakosok, akiknek 
állataik vannak a község belterületén, 
hogy fogják fizetni a csatornadíjat? 
Valamint az, hogy a talajterhelési díj 
beszedése hogyan fog zajlani? Zayzon 
Jenőné jegyző válaszában elmond-
ta, hogy a lakosoknak ilyen esetben 
külön órát kell felszereltetni, mely 
csak a bejövő víz mennyiségét méri, 
így arra a vízmennyiségre természe-
tesen csatornadíjat nem kell fizetni-
ük. Az önkormányzati adóhatóságnak 
lesz a feladata, és adók módjára kell 
majd behajtani a talajterhelési díjat.

A megújuló energiát akarják
használni

Az Új Széchenyi Terv épületener-
getikai fejlesztésének a célja a kör-
nyezetünket kevésbé terhelő, meg-
újuló energia alapú energiatermelés 
elterjesztése, a megújuló energia-
forrásokon alapuló hő- és villamos 
energia szerepének növelése, és ezen 
keresztül a széndioxid-kibocsátás 
csökkentése. Kiemelt célkitűzés a 
környezeti szempontok érvényesíté-
se a gazdasági fejlődésben. Ennek 
egyik feltétele a megújuló energia-
források nagyobb arányú felhaszná-
lása, a társadalom és a környezet 
harmonikus viszonyának kialakítása. 
A pályázati konstrukció hozzájárul 
az önkormányzatok és intézményeik 
által fenntartott, üzemeltetett épüle-
tek energia-takarékosság - hatékony-

ság és megújuló energiafelhasználás 
- fokozására irányuló beruházások 
megvalósításához, vissza nem téríten-
dő támogatás formájában. A pályázati 
felhívás keretében – mely 100%-os 
támogatottságú és szállítói finanszí-
rozású – azon pályázatok nyújthatók 
be, melyekben a támogatási igény 
minimum 30 millió Ft, maximum 
összege pedig nem haladja meg a 150 
millió Ft-ot. Ennek megfelelően az 
önkormányzat pályázatot nyújt be a 
polgármesteri hivatal és a napközi ott-
honos óvoda külső homlokzati hőszi-
getelésére, a homlokzati nyílászárók 
cseréjére, padlásfödémek hőszigetelé-
sére és a központi fűtés kialakítására, 
valamint a művelődési háznál köz-
ponti fűtés kialakítására. A tervezett 
beruházás bekerülési költsége brut-
tó 67.495 millió forint mely összeg 
teljes egészében megigényelhető a 
KEOP forrásból. A pályázat benyújtá-
sához szükséges az energetikai tanul-
mány elkészítése. Ehhez kapcsolódó-
an három címzett részére küldött ki az 
önkormányzat ajánlattételi felhívást, 
melyre két ajánlat érkezett. A B&W 
Tender Plus Kft. ajánlata 4.500.000,- 
Ft + Áfa, az Energia Program Kft. 
ajánlata pedig 4.300.000,- Ft + Áfa. 
A testület a pályázat benyújtását elfo-
gadta és az alacsonyabb árajánlatot 
adó Energia Program Kft-vel kötnek 
szerződést. 

Felújítják a piac kerítését
A labdarúgó klub pályázati pénzt 

nyert a sportpálya kerítésének fel-
újítására. Miután az újonnan meg-
épült piac és a sportpálya egymással 
összefüggő területen helyezkedik el, a 
piacot határoló kerítést fel kell újítani, 
egyrészt az egységes kép kialakítása, 
másrészt pedig a piac kerítésének 
elhasználódása miatt. A munkálatok-
ban szerepel a meglévő kerítés és 
kerítésoszlop bontása és elszállítása, 
valamint az új kerítés és két kapu 
kialakítása. A kerítés beton alapon 
horganyzott acél kerítésoszlopokból 
és előre gyártott szerelhető kerítésele-
mekből állna. A két acél kapu kilincs-
csel, zárral, festett állapotban kerül 
kivitelezésre. A kapuk mérete 3x1,5 

méter és 4x1,5 méter. A kivitelezési 
feladatok ellátására a Molnár Attila 
1.915 millió forint + Áfa, Benyáts 
Kornél 1.777 millió forint + Áfa, 
a Zsigó és Társa Kft. 1.852 millió 
forint + Áfa árajánlatot adott. Miután 
a legalacsonyabb árajánlatot Benyáts 
Kornél adta, az önkormányzat vele 
kötött szerződést.

Kifizetik a pénzt
A csatorna-rendszer kialakításá-

nál az önkormányzat a vasúton túli 
– Gksz-1 övezet – csatornázását meg 
tudta oldani a pályázati pénzből. A 
csatorna-rendszer kialakításának mér-
nöki-műszaki ellenőri feladatainak 
ellátását az Innober Wave Kft. végezte, 
akikkel élő szerződése volt az önkor-
mányzatnak. Az irányító hatóság, a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség olyan 
tájékoztatást adott, hogy a Gksz-1 
övezetre vonatkozóan a műszaki-mér-
nöki feladatok ellátására pályázatot 
nem kell kiírni, csak az elő szerződést 
módosítani, melyben az új terület is 
szerepel. A munkálatok végeztével az 
Innober-Wave Kft. kifizetési kérel-
met nyújtott be az NFÜ-höz, mely 
580 ezer forint +Áfa. Az irányító 
hatóság a szerződés vizsgálata után 
úgy nyilatkozott, hogy a szerződés 
szabálytalan, ezért szabálytalansági 
eljárást indítanak az önkormányzat 
ellen. Amennyiben az önkormányzat 
nyilatkozik, hogy az összeget kifi-
zeti, az eljárást nem indítják el és a 
csatorna beruházás teljese egészében 
lezárható. A képviselő-testület java-
solta az Innober-Wave Kft. részére a 
pénzösszeg kifizetését.

Biztosítják az összeget
Pap Sándor polgármester már 

korábban tájékoztatta a képviselő-tes-
tületet arról, hogy a zártkerti területen 
élők kéréssel fordultak az önkormány-
zathoz, közvilágítás bővítése miatt. 
A Démász Zrt-től árajánlatot kértek, 
és a munkálatokat 447.499,- Ft+Áfa 
összegért végeznék el. Egyben nyilat-
kozni kell az önkormányzatnak arról, 
hogy a közvilágítási eszközöket az 
üzembe-helyezést megelőzően térí-
tésmentesen  átadja a  Démász  tulaj-

A testületi ülésről jelentjük
NyárlõriNci hírmoNdó
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Az első oldal folytatása.
Lezsák Sándor az Országgyűlés 

alelnöke az iskolaszéki és a népfőis-
kolai közreműködését köszönte meg. 
Felföldi Zoltán Lakitelek polgármes-
tere, Tormási Zoltán Nyárlőrinc alpol-
gármestere is méltatta a huszonhárom 
éves munkát. Bagi Ferenc plébános 
arra kérte a tiszteletest, hogy kántor-
ként segítse munkáját. Olajos István 
iskolaigazgató is visszaemlékezett az 
együtt töltött évekre. A köszöntők után 
a három település gyülekezetének 
gondnokai a tiszaalpári Pácsa László, 
a nyárlőrinci Tormási Zoltán és a 
lakiteleki Csikós Mihály emlékeztek a 
több mint két évtizedes szolgálatra. A 
református fiatalok énekeltek, verset, 
köszöntőket mondtak és a tiszakécskei 
református énekkar is elénekelt két 
egyházi éneket. A gyülekezet nevé-
ben Pap Kálmán és Boros Józsefné 

köszönte meg Szabó Tamás lelkiisme-
retes tevékenységét. Nagy reménnyel 
érkeztünk Lakitelekre, tulajdonkép-
pen egy sokkal nagyobb gyülekezet 
közösségét váltottam fel, egy kisebb 
közösségre – mondta Szabó Tamás. 
Annak idején többen kérdezték, 
hogy ez előrelépés-e, ezen a pályán. 
Huszonhárom év után azt tudom mon-
dani, hogy igen, előrelépésnek érzem. 
Amilyen reménységgel jöttünk ide, az 
elmenetelünk, a távozásunk is ebben 
a jó reménységben foglalható össze. 
Nagyon jól éreztük magunkat, mert 
egy olyan közeg vett körül, amely a 
szolgálataimhoz erőt adott, felemelt. 
Azt éreztem, hogy minden megnyil-
vánulásomat, minden szolgálati részen 
megbecsülés és tisztelet övezi. Nem 
tartom szerencsés dolognak azt, hogy 
a régi lelkész ott maradjon azon a 
helyen, ahol szolgált, és összehason-

lítsák a munkáját az új lelkészével. 
Szokja meg a gyülekezet az új lelkész 
munkáját. Ne legyen támadási felület 
abban, hogy bármibe is beleszóljak, 
esetleg bírálattal illessem. Az új lel-
kész úgy viszi majd tovább a szolgá-
latát, ahogyan ő jónak látja. A lelké-
szek jönnek, mennek, de a gyülekezet 
marad – vélekedett Szabó Tamás.

Hegedűs Béla esperes Kókai Gézát 
bízta mega segédlelkészi feladatok 
ellátásával. Kókai Géza az esperes 
mellett nőtt fel Tiszakécskén, öt év óta 
teljesít mellette szolgálatot, már bemu-
tatkozott a hívőknek. Valószínűleg az 
ősz folyamán érik majd meg a helyzet 
arra, hogy a gyülekezet megismerje, 
megszokja szolgálatát. Amennyiben 
a hívők úgy gondolják, hogy az új 
lelkész munkáját el tudják fogadni, 
akkor megválasztják lelkésznek.

NyárlõriNci hírmoNdó

Eddig igét hirdetett, most már igét hallgat

donába. A képviselők elfogadták az 
pénzösszeg biztosítását és a közvilá-
gítási eszközök tulajdonba adását.

A legkedvezőbb ajánlatot
támogatták

Az épületenergetikai fejlesztéssel 
kapcsolatban az önkormányzat köz-
beszerzési szakértői, projektmenedzs-
menti, műszaki ellenőri feladatok, 
valamint a tájékoztatás, a nyilvános-
ság biztosításának ellátására meghívá-
sos pályázatot írt ki. A Prím-Ternder 
Kft. ajánlata nettó 5.538.000 Ft+Áfa, 
a Laguna Kft. ajánlata 5.806.000 
Ft+Áfa míg a B&W Tender Plus Kft. 
ajánlata 4.750.000 Ft+Áfa volt. A 
képviselő-testület a legkedvezőbb 
ajánlatot fogadta el.

Új rendelet január egytől
A képviselő-testület márciusban 

értesült arról, hogy az önkormány-
zat törvényességi felhívást kapott a 
folyékony és szilárd hulladék elszál-
lításával kapcsolatban, mert az önkor-
mányzati rendelet nem került felül-
vizsgálatra. Kifogásolható, hogy az 
önkormányzat szerződést kötött a hul-
ladék elszállítására a Városgazdasági 

Kft-vel és nem közvetlenül az ingat-
lan használóival. Ez a megoldás nem 
egyezik a jogalkotó szándékával, mert 
nem érvényesül a lakosság részére 
a rezsicsökkentés. Ezért a szerző-
désmódosítás miatt az önkormányzat 
megkereste a Városgazdasági Kft-t, 
hogy az ingatlan használójával kösse 
meg a szerződést. A Kft. azt válaszol-
ta, hogy ebben az évben az egyedi 
számlázást nem tudják bevezetni, de 
2015. január 1-től realizálni tudják a 
számlázást. A képviselő-testületnek 
októberben új rendeletet kell alkotni 
a szilárd hulladék elszállításával kap-
csolatosan, mely 2015. január 1-jével 
fog életbe lépni. Szervezett szemét 
szállítás csak belterületen van, külte-
rületen gyűjtőudvarok vannak, és ez 
az új rendelet megalkotásával sem fog 
változni. A szilárd hulladék elszál-
lításával kapcsolatos rendelet meg-
alkotását az októberi ülésére el kell 
készíteni, ami 2015. január elsejével 
lép hatályba.

Jutalom a polgármesternek
Tormási Zoltán javaslattal fordul 

a képviselő-testülethez. Az alpolgár-
mester Pap Sándor polgármesternek 

tiszteletdíjának hat havi jutalmazá-
sát javasolta. Indokként azt mondta, 
hogy a polgármester társadalmi meg-
bízatásban látja el feladatát, juttatása 
ennek megfelelő. A hat havi jutalom 
– bruttó 1.5 millió forint. A jegyző 
asszonytól azt kérdezte, hogy a juta-
lom odaítélésének milyen jogszabá-
lyi feltételi vannak? Zayzon Jenőn 
elmondta, hogy az 1994. évi LXIV. 
tv. 4/A. § (1) bekezdése rendelkezik 
a főállású illetve társadalmi megbí-
zatású polgármesterek béréről illetve 
díjazásáról. A képviselő-testület jutal-
mat állapíthat meg a polgármesternek 
meghatározott időszakban végzett 
munkája értékelése alapján. A juta-
lom évi mértéke nem haladhatja meg 
a polgármester illetményének, illetve 
tiszteletdíjának hat havi összegét. A 
képviselők elfogadták a javaslatot.

Be tudták fizetni a nevezést
A labdarúgó klub a ifjúsági csapat 

nevezési díját a következő bajnok-
ságra nem tudta volna befizetni, ezért 
az önkormányzattól kért segítséget, 
vagyis százhúszezer forint támoga-
tást. A képviselő-testület biztosította 
az összeget a klubnak.



Ezüstminősítést szerzett Fekete 
Attila az országos nyugdíjas ki 
mit tud-on, ahol ének kategóriá-
ban indult. Attila egyedüli fogya-
tékosként vett részt a versenyen.  
Keszthelyen rendezték meg a 
nyugdíjasok országos ki mit tud 
versenyét. A három napos program-
ban kétszáznegyvenegy versenyző 
mérettette meg magát különböző 
kategóriákban. Megyénkből szóló 
énekesként részt vehetett a verse-
nyen Fekete Attila is, aki ezüstmi-
nősítést szerzett, 

Először a megyei versenyen, 
majd pedig az országos középdön-
tőn jutott túl, és bejutott az orszá-
gos döntőbe, amit Keszthelyen 
rendeztek. Országos szinten össze-
sen hét középdöntőt bonyolítottak 
le, mert olyan sokan értek el jó 
eredményt. Az egyik legnépesebb 

kategória a szólóénekes volt össze-
sen hatvanheten léptek színpad-
ra. Közülük tizenhatan jutottak az 

országos döntőbe. Fekete Attila 
egyedüli fogyatékosként vett részt 
a versenyben.  – A három napig 
tartó verseny első napján hetedik-
ként léptem fel – meséli Attila. 
A Piramis együttestől a Szállj fel 
magasra című dalt énekeltem. Jobb 
volt az elején színpadra állni, mert 
legalább nem kellett annyit ideges-
kedni, mert azért egy egészséges 
drukk azért minden fellépésnél van 
az emberben, hiába énekelek és 
zenélek már több éve. Nagyon jó 
volt a technika, kontroll hangfalt 
is alkalmaztak, ami sokat jelentett. 
Utána meg tudtam nézni a több 
mint száz produkciót. Fekete Attila 
jelentkezett a ParaSzuperSztárra is 
ami a fogyatékossággal élő embe-
rek, tehetségkutató versenye, és 
bejutott az októberi budapesti elő-
döntőbe.
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Ezüstminősítés az országos döntőben

Az elmúlt évhez hasonlóan most 
is megszervezte a táncos élmény-
tábort az EasyDance egyesület két 
vezetője, Szabó Tibor és Mócza 
Krisztina. 

Célunk az, hogy idén is egy 
felejthetetlen nyaratok legyen, írta 
Szabó Tibor táborvezető és Mócza 
Krisztina EasyDance anyu, azok-
nak, akik kedvet éreznek a tánc, a 
kaland, és a játék iránt. A tábort, 
ami napközis rendszerben műkö-
dött, ezúttal is a lakiteleki kem-
pingben rendezték be. Nem csak 
Lakitelekről, de Tiszaalpárról, 
sőt Tiszaugról is érkezett általá-
nos iskolás diák, hogy maradan-
dó élménnyel legyen gazdagabb. 
Természetesen minden nap táncol-
tak a gyerekek, de ezen kívül sok 
mindent is megtapasztalhattak. Az 
első napon Bokrosra utaztak, ahol 
megnézték a vadnyugati várost. 
A második napon Tősfürdőben, 

pontosabban a Tős Sellőben tar-
tották a szabadprogramot. A har-
madik napon számháborúztak 
volna, de az eső közbeszólt. Mikor 
elállt, akkorra megérkezett Timcsi 
bohóc, aki nem csak hosszú lufikat 
hozott magával, hanem jókedvet 
is. Először ő hajtogatott különböző 
dolgokat a színes léggömbökből, 

majd a gyerekeket is megtanítot-
ta rá, hogyan kell kutyát, kardot, 
zsiráfot stb. készíteni. A negyedik 
napon a kalandpark jelentette a 
főprogramot. Pénteken ki mit tud-
on vettek részt, és a szülőknek, 
testvéreknek is bemutatták azt, 
hogy mit tanultak, az öt nap alatt. 
Nem marad el a közös főzés sem.

Táncos élménytábor a kempingben
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Nyárlőrinci érdekeltségű is Tőserdő Szépe
Huszonkilenc lány indult az idei 

Tőserdő Szépe Fesztiválon. A zsűri 
véleménye alapján közülük a leg-
szebb, a 16 éves nagykőrösi Árki 
Bianka lett.

Hatalmas érdeklődés kísérte ezút-
tal is a Tőserdő Szépe választást. 
Július 12-én szombaton a felnőttek 
versenyén, 16 éven felüliek indulhat-
tak, akik először fürdő, majd alkalmi 
ruhában léptek az ítészek és a közön-
ség elé. A tizennyolc tagú zsűrinek 
nem volt könnyű dolga. Sok csinos, 
és széplány vonult fel a színpad-
ra. Addig, míg a fürdőruhás ered-
ményeket értékelték táncbemutatókat 
nézhettek az érdeklődők. Az alkalmi 
ruhás bemutató után Nótár Mary szó-
rakoztatta a közönséget. Sokan vele 
együtt énekelték a dalokat. A szép-
ségverseny eredményhirdetésére már 
több ezren voltak a Holt-Tisza mellet-

ti téren. Mivel a közönség is szavaz-
hatott, először annak az eredményét 
hirdették. A legtöbb szavazatot a 21-
es sorszámú 18 éves kiskunfélegyházi 
Hegedűs Lilla kapta. A zsűri vélemé-
nye alapján második udvarhölgynek a 
14-es sorszámú 17 éves pirtói Vincze 
Szabinát választották. Az első udvar-
hölgy is 17 éves, aki a tizennyolcas 
sorszámot viselte, ő pedig nem más, 
mint a jászszentlászlói Kiss Bianka. 
Mindenki nagyon várta, hogy kinek 
a fejére kerül majd a korona, amit a 
tavalyi győztes budapesti Nagypál 
Krisztina adott át, a 16 éves nagykőrösi 
Árki Biankának (édesanyja Palaltinus 
Cecília). Külön érdekessége a ver-
senynek, hogy két évvel korábban 
Bianka a tini szépségversenyt nyerte 
meg, és most a felnőttek között is őt 
találták a legszebbnek. A nagykörösi 
Református Gimnázium 10-es tanu-

lóját nem volt nehéz a verseny végén 
szóra bírni. – Sokat jártunk korábban 
Tőserdőbe a Tiszavirág Fesztiválra. 
Két évvel ezelőtt a tini versenyen 
indultam, amit sikerült megnyernem. 
Nagyon tetszett a hangulata, ezért 
szerettem volna kipróbálni azt, hogy 
a felnőttek között mit tudok elérni. 
A tini verseny után tudtam azt, hogy 
a magabiztosabbnak kell lenni és a 
színpadi járást is gyakorolni kell. A 
tervem az, hogy egy rangosabb verse-
nyen is meg tudjam magam mutatni, 
természetesen nem ebben az évben, 
hanem majd később. Ahhoz viszont 
még sokat kell fejlődnöm. Édesanyám 
a húgom és a barátom is elkísért és 
nagyon boldogok velem együtt.

Elkészültek a csoportbeosztások
A megyei labdarúgó igazgatóság 

elkészítette a 2014/2015-ös bajnok-
ság csoportbeosztását. Ebből kiderül, 
hogy a megyei I. osztályban nem 
lesz változás, ugyan azok a csapatok 
indulnak, amelyek az előző bajnok-
ság tavaszi fordulójában szerepeltek. 
Senki sem esett ki, a télen visszalépett 
Hetényegyházán kívül minden csapat 
ott lesz a rajtnál. A megye II. osz-

tály déli csoportja, csak úgy, mint az 
előző bajnokságban ezúttal is tizen-
hat csapatból áll. A változás csupán 
annyi, hogy a Vaskút kiesett, helyét 
a Csávoly foglalja el. A legnagyobb 
változás a megyei II. osztály északi 
csoportjában lesz. A Ballószög és a 
Dunavecse a megyei III. osztályba 
nevezett, a Harkakötöny nevét pedig 
egyik osztályban sem lehet olvasni. 

A megyei III. osztályból felkerült a 
KHTK II. csapata, a harmadik helyen 
végzett Bócsa, valamint újra próbál-
kozik a II. osztállyal a Kerekegyháza 
is. A megyei III. osztály déli csoport-
jában 11, az északiban 12, a keletiben 
14, a nyugatiban pedig 13 csapat fog 
majd a 2014/2015-ös bajnokságban 
játszani. Az első fordulót augusztus 
16-17-én játsszák.
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Gyermek és tini szépségek a kifutón
Ezúttal fordított volt a helyzet, 

mint ahogyan azt a korábbi években 
megszokhattuk, mert először a fel-
nőtt Tőserdő Szépét választották meg, 
majd csak utána a gyermek és tinit. 
Mindez az időjárás miatt történt.

Július 11-én pénteken esett az eső, 
ezért a gyermek és tini szépségver-
senyt vasárnapra halasztották. A Holt-
Tisza partján, először a gyerekek lép-
tek a kifutóra, összesen harmincan. 
A legfiatalabb három, a legidősebb 
tizenegy éves volt. Éppen ezért a ki-
lenctagú zsűri nagyon nehéz helyzet-
ben volt. A második udvarhölgynek a 
négy éves Halász Vanesszát választot-
ták, az elsőnek pedig az öt éves Nweke 
Adaobi Noát. A szépségkirálynő a tíz 
éves Botos Viktória lett. Mind a hár-
man Kecskemétről érkeztek a ver-
senyre. A tini szépségversenyen ke-
vesebben, tizennyolcan indultak. Ők 
is alkalmi ruhában járultak a zsűri és 
a közönség elé. Az ítészek a 12 éves 
Csordás Cintiát választották második 

udvarhölgynek, A királynő első ud-
varhölgye pedig a 15 éves Dabis Bri-
gitta lett. Mind a ketten lakitelekiek. 
A tini szépségverseny győztesének, a 
14 éves hódmezővásárhelyi Bánfi La-
urának a fejére került a korona. Itt két 
nyárlőrinci tini is indult még pedig a 

13 éves Szemes Szintia és a 15 éves 
Sutus Viktória. Bár ők nem értek el 
helyezést, de azért ők is szépek vol-
tak. Egyébként mind a két kategóriá-
ban minden induló kapott ajándékot. 
A támogatók jóvoltából több különdí-
jakat is átadtak a lányoknak.

Retrot táncoltak a nyárlőrinci lányok

Fekete fehér pöttyös szoknya, hoz-
zá hasonló színű és mintázatú felső 
rész, és már kész is retro hangulat. Ez 
jellemezte a nyárlőrinci tánctábort.

Szekeres Ágnes évekkel ezelőtt be-
leszeretett a táncba. Képezte magát és 
mára már sikerült olyan eredményeket 
elérnie, amire felkapják a fejüket nem 
csak helybéliek, de a szakma iránt ér-
deklődők is. Több színházi produkci-
óban kamatoztatta tehetségét, és szá-

mos helyi rendezvényen is fellépett. 
Szerette volna átadni tudást a fiatalabb 
nemzedéknek is, ezért folyamatosan 
képezi a tánc iránt érdeklődőket. Nagy 
szívfájdalma az, hogy ez iránt csak a 
lányok érdeklődnek, fiúkat nem lehet 
fellelni óráin. Már nem első ízben ren-
dezi meg tánctáborát a községben. A 
mostani táborban hat általános isko-
lás lány vállalta azt, hogy megmutat-
ja, mit tanult az elmúlt időszakban.  

– Pöttyösnek neveztük el táborunkat, 
mert retro zenékre tanuljuk a táncokat 
– mondta. A tanultakat természetesen 
bemutattuk rokonoknak, barátoknak, 
ismerősöknek, akik eljöttek az általá-
nos iskola aulájába, hogy megnézzék, 
mit tudnak a gyerekek. A tanévben 
minden héten tartottam táncpróbát, ez 
most annak a munkának a megkoro-
názása volt. 

A diákoknak nem kellett a tábo-
rért fizetni, egyedül az ebédet kellett 
finanszírozni, de erre összedobták a 
pénzt. Az is előfordult, hogy Szekeres 
Ágiéknál szalonnát sütöttek. Sajnála-
tos módon a fiúk nem éreznek készte-
tést az ilyen irányú tánc iránt, így csak 
lányok jártak a próbákra. A tábor alatt 
ezúttal csak retro táncot tanultak, a 
Hungária együttes zenéjére táncoltak, 
de egy kicsi modern tánc is belefért, 
amit szintén bemutattak a szülőknek. 
A lányok, akik megmutatták tánc 
udásukat: Nyúl Bianka, Golovics Lil-
la, Golovics Alíz, Bálint Antónia, Far-
kas Dorina és Hamar Evelin.
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Drogot és fegyvert találtak Nyárlőrincen
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

munkatársai jövedéki ellenőrzést tar-
tottak 2014. június 28-án 16 óra körüli 
időben Nyárlőrinc egyik családi házá-
ban. Az ellenőrzés alkalmával kábító-
szergyanús anyagokat találtak, ezért a 
Kecskeméti Rendőrkapitányság Bűn-
ügyi Osztályát értesítették.

A nyomozók a házkutatáskor 17 
tő cannabis növényegyedet, befőttes 
üvegekben bruttó 615 gramm száraz, 
zöld színű növényi törmeléket, vala-
mint 3 tablettát és egy műanyag tasak-
ban 1,4 gramm fehér színű, porállagú 
anyagmaradványt találtak. Az ott élő 
26 éves B. Zoltánt kábítószer birtok-
lása bűntett elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt őrizetbe vették a 
rendőrök, akik kezdeményezték a férfi 
előzetes letartóztatását, amit 2014. jú-

lius 1-jén a Kecskeméti Járásbíróság 
elrendelt.

Továbbá lefoglalták az 58 éves B. 
Ferenc tulajdonában lévő két légpus-
kát és egy átalakított légfegyvert, va-
lamint 55 lőszert.  B. Ferencet lőfegy-
verrel vagy lőszerrel visszaélés bűntett 

elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt gyanúsítottként hallgatták ki a 
nyomozók. A lefoglalt kábítószergya-
nús anyagokat, valamint fegyvereket 
és lőszereket szakértők vizsgálják.

Hírforrás – képek: Bács-Kiskun 
Megyei Rendőr-főkapitányság

Gyerekek, sugárcsővel és fecskendővel
Tűzoltótáborban ismerkedtek a 

lánglovagok munkájával általános 
iskolás gyerekek. Az egy hét alatt el-
méleti és gyakorlati oktatásban is ré-
szesültek. 

Első alkalommal szervezett tűzoltó 
tábort a Lakitelek Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület. Az egy hetes turnusra nem 
csak a településről, de Tiszakécskéről, 
Nyárlőrincről, de még Budapestről 
és Hódmezővásárhelyről is érkeztek 
általános iskolás tanulók. Először el-
méleti, majd gyakorlati oktatásban 
részesültek, majd pedig bemutatták a 
tanultakat szüleiknek, barátaiknak.

 – Összesen tizenkilencen vettek 
részt a táborban, közülük két lány, a 
többi fiú – mondta Kis Nándor a helyi 
egyesület parancsnoka. A tábor meg-
valósítására pályázati pénzt nyertünk, 
de azt még ki kellett egészíteni. Az 
egy hét alatt minden olyan tudniva-
lóval lettek gazdagabbak a gyerekek, 
amit egy alapvető tűzoltó tanfolya-
mon el lehet sajátítani. Csak az első 
nap volt gond a fegyelemmel, utána 
már tudták a rendet. Elmondtuk, hogy 
itt csapatban kell dolgozni és nem le-
het egyénieskedni. Összesen négy rajt 
állítottunk össze, akiknek összehan-
goltan kellett elvégezni a feladatokat. 

A foglalkozások reggel nyolc órakor 
kezdődtek és délután négy óráig tar-
tottak. Délelőtt elméleti, gyakorlati 
oktatásban részesültek és természe-
tesen megtapasztalták azt is hogyan 
kell összeszerelni a tömlőket. Délután 
sport foglakozásokon vehettek részt. 
Az itt tartózkodásuk alatt háromszori 
étkezésben (reggeli, ebéd, uzsonna) 
részesültek. Minden gyerek kapott 
piros színű pólót is, amit a tábor ide-
je alatt viselniük kellett. A tábort a 
tiszakécskei és a kiskunfélegyházi 

tűzoltóság is támogatta. Élesben is 
kipróbálhatták a gyerekek a sugár-
fecskendőt és poroltót. A tábor végén 
minden gyerek oklevelet kapott arról, 
hogy részt vett a tűzoltótáborban. A 
munkában segítségemre volt Bereg-
szászi Sándor, Balla István és Balla 
Gábor. Rajtuk kívül még öt felnőtt 
is hozzájárult ahhoz, hogy sikeresen 
valósítsuk meg az első tűzoltótábort. 
Reméljük, hogy az elkövetkezendő 
évben is sikerül megszerveznünk a tá-
bort – tette hozzá Kis Nándor.



A nyárlőrinci óvoda 1975-ben nyi-
totta meg kapuit, majd 1979-ben új szár-
nyat építettek hozzá. Azóta csaknem 
negyven év telt el, s bizony az épület a 
használat során megkopott. Községünk 
önkormányzata minden pályázati lehe-
tőséget megragad, hogy az óvoda teljes 
körű felújításához pénzt szerezzen. Az 
első nyertes pályázat nyomán júniusban 
az óvoda tetejét napkollektorokkal sze-
relték fel, melyek a számítások szerint 
az intézmény teljes villanyáram-szük-

ségletét biztosítja majd. Amíg lehetőség 
nyílik a teljes felújításra, addig is saját 
költségvetésből próbáljuk korszerűsíte-
ni óvodánkat. Első ütemben idén nyá-
ron egy csoport mosdóját újítjuk fel és 
a hozzá tartozó öltöző és folyosó burko-
latát cseréljük le. 

A munkához nagy lelkesedéssel és 
sok jó szándékú ember támogatásával 
fogtunk hozzá. A mosdó „szétverésé-
hez” rontom-bontom apukák: Szokola 
József, Dányi József, Almási György 

és Gyenes Róbert siettek segítségünk-
re. Kezük nyomán „holdbélivé” vált a 
táj, csupasz falak, kibontott vezetékek 
és csövek várták, hogy szakértő kezek 
új életet leheljenek a mosdóba. Ekkor 
Benkó Mihály és csapata vette kezelés-
be a terepet, és néhány nap alatt min-
dent kicseréltek és korszerűsítettek. 
A munkákhoz többször is kaptunk az 
önkormányzattól támogatást, nemcsak 
a kőművesmunkákhoz és a festéshez 
érkezett tőlük segítség Deák Mihály, 
Nagy József és Kerekes László szemé-
lyében, de az építőanyagok szállításá-
ban is aktívan közreműködött a hivatal 
autójával Csernák János.

A munkálatok jelenleg is folynak. 
Nyúl Norbert és Rédei Gábor jelképes 
áron rakják le a csempét és padlóla-
pot, melyek kedvezményes áron való 
beszerzésében Turi Csaba közreműkö-
dött. Reményeink szerint szeptemberre 
mindennel elkészülünk és a gyerekeket 
már a szép, megújult környezetben fo-
gadhatjuk. A sok segítséget, támogatást 
ezúton is mindenkinek szívből köszön-
jük!

Almási Barbara
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Együtt nótáztak lakitelekiek a nyárlőrinciekkel

Összejövetelt tartott a lakiteleki 
és a nyárlőrinci népdalkör. Ezúttal 
Lakiteleken a művelődési házban volt a 
„találka”. Az ízletes vacsora után nem 
csak énekeltek, de táncoltak is a jelen-
lévők.

Évek óta, és talán nem tévedünk na-
gyot, ha azt mondjuk, hogy évtizedek 
óta a lakiteleki és a nyárlőrinci népdal-
kör vezetője Csinger Sándorné. Az egy-
koron a lakiteleki általános iskolában 

éneket tanított, ma már nyugdíjas peda-
gógus, tovább vitte szakmai ismereteit 
és mind a két településen népdalkőrt 
hozott létre. Először Lakiteleken, majd 
később Nyárlőrincen „gyűjtötte” össze a 
jó hangú felnőtt énekeseket. Munkássá-
ga alatt számos kiemelkedő minősétésű 
eredményeket értek el a népdalkörök, 
Lakiteleken és Nyárlőrincen is egyaránt. 
Szokás és hagyomány már az, hogy 
egy-egy évben mind a két településen 

tartanak összejövetelt. Ilyenkor, meg-
vendégelik egymást, és természetesen 
nem marad el a nótázás, sőt a tánc sem. 
Ezúttal Lakiteleken a művelődési ház-
ban jöttek össze, hogy egy vidám estét 
eltöltsenek, amiben nem is volt hiány. A 
finom ízletes vacsora után, először csak 
hallgatták Belicza András zenéjét, majd 
énekelték is a nótákat, később táncra is 
perdültek. A zenélésbe bekapcsolódott 
Kiss Béla is, aki harmónikájával húzta 
a nótákat. Később jött egy meglepetés 
is, mert Varga Lajosné elhozta a fagy-
laltgépét és jóízű fagylalttal kínálta meg 
a jelenlévőket. Aki akart, az többször is 
kérhetett. Természetesen nem csak enni 
is fagylaltozni lehetett, hanem jó fajta 
pálinkát, likőrt és bort is lehetett inni. 
Néhány pohár elfogyasztása után még 
jobb lett a hangulat, és a jelenlévők, a 
zenészekkel együtt énekelték a nótákat. 
Legközelebb Nyárlőrincen fognak ta-
lálkozni, és minden bizonnyal, ott is jó, 
és vidám hangulatban fog majd eltelni 
az este.

Sok segítséggel szépül az óvoda
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Egész fiatalon sikereket ért el a Tecno zenében
A Techno mint zenei irányzat sok 

mindenkitől távol áll. Kádár Roland 
azonban a műfaj szerelmese. 2012-
ben érettségizett a Kecskeméti Kandó 
Kálmán Szakközépiskolában, elektronika 
szakon. Ezt követően a Csányi János 
Szakközépiskola felnőttképzésére jelent-
kezett, ahol webes alkalmazást és multi-
médiafejlesztést tanultam.

Mi inspirált a zene felé? 
13-14 éves koromban láttam először 

videókat, ahol nagy dj-k nagy fesztiválo-
kon és klubokban zenéltek. Eleinte csak 
maga a Techno tetszett meg, mint zenei 
műfaj, majd elkezdett érdekelni, hogy 
mit is csinálnak a pult mögött.  Az fogott 
meg, hogy ezek az emberek milyen hatást 
tudnak kiváltani a közönségből. Így aztán 
elkezdtem tanulni a szakma rejtelmeit és 
gyakoroltam először számítógépen, majd 
megvásároltam az első saját felszerelése-
met. Később azonban elkezdett az is érde-
kelni, hogy is készülnek a zenék, amiket 
játszok. Több évig tanultam, javarészt 
autodidakta módon a zeneírást. Amikor 
már olyan zenéket készítettem, amelyek 
úgy éreztem, már megfeleltek bizonyos 
követelményeknek, elkezdtem őket kül-
deni különböző kiadókhoz, eleinte több-
kevesebb sikerrel. Az első nagyobb 
áttörés 2012-ben történt, amikor is az 
egyik magyar underground Techno kiadó 
(Naughty Pills Records) tulajdonosa, Peat 
Noise leigazolta az egyik zenémet, ame-
lyet az év második felében ki is adott. 
Így kezdtek a zenéim nagyobb publici-
tásra szert tenni, és szakmai berkekben 
is elkezdték megismerni a nevem. Ez az 
együttműködés később odáig ment, hogy 
Peat bevett a kiadóba, mint A&R mene-
dzser. Ettől a ponttól kezdve pedig még 
nagyobb ismeretségre tettem szert.

Számodra mit jelent a zeneírás, szóra-
kozás, vagy önkifejezés?

A Techno-ban megtaláltam mindent, 
amiről a zenének szólnia kell az én elkép-
zelésem szerint. Nincs ének, verbálisan 
nem tudod kifejezni magad, nem tudsz 
üzenetet átadni a dal szövegén keresztül, 
így csak az elektronikus hangszerekre 
vagy hagyatkozva. Azt találtam a leg-
szebbnek a műfajról, hogy csak a han-
gokkal, amiket készítesz és komponálsz, 
váltasz ki egy hatást az emberekből, akár-
csak a komoly zenében. Összegezve tehát 
ezért tudom legjobban kifejezni magam 
ebben a műfajban, mivel a hangok és 
azok összessége rám nagyobb hatást tud 
gyakorolni, mint egy dalszövegbe elrejtett 

üzenet. Sok embernek azonban ezek csak 
zajoknak tűnnek, viszont ha részese vagy 
ennek az életstílusnak – ugyanis ez több 
mint csak egy zenei stílus – akkor érted 
meg igazán, hogy ez nem is olyan egysze-
rű és egyhangú, mint aminek hallatszik.

Milyen sikereket értél el eddig?
Az első komolyabb siker az volt, 

mikor közel egy éves munka után elké-
szült az első szerzői albumom, ami tíz 
zenét tartalmazott. 2013 januárjában meg 
is jelent a Naughty Pills Records gon-
dozásában és sok pozitív visszajelzést 
kaptam, illetve több német klubban is 
pörgettek darabokat az albumról. Két 
hónappal az album megjelenését követő-
en napvilágot látott első közös alkotásunk 
Peat Noise-al, amelyet BrettHit játszott a 
neves Rurh-in-Love fesztiválon szintén 
Németországban. Újabb két hónap eltel-
tével pedig eljött az egyik legemlékeze-
tesebb siker, amikor is Peat Noise-nak 
készített remixemet Andreas Kraemer ját-
szotta, akire a kezdetektől felnézek és már 
közel 20 éve a szakma élvonalába tarto-
zik. Ezzel egyidejűleg sikerült az egyik 
zenémet bejuttatni az underground szcéna 
egyik legnívósabb kiadójához, a Naked 
Lunch-hoz, ami A. Paul, egy nagyon 
ismert és elismert portugál DJ/producer 
tulajdonában áll. Ezek után pedig követ-
kezett 2013 novembere, amikor is egy 
hónapban jelent meg egy remixem az ír 
Luke Creed-nek, melyet Marika Rossa, 
egy elég neves ukrán hölgy játszott a 
havi mix sorozatában, a Fresh Cut-ban, 
valamint egy négy zenés „kis lemezem” a 
Take More Music Recordsnál, amit pedig 
a magyar származású, Dr. Hoffmann ját-
szott a brit Blind Spot nevezetű rádiómű-
sorban, amely az underground Techno 
közösség legismertebb rádióműsora. 
Azóta mind a ketten előszeretettel veszik 
elő a zenéimet. A 2014-es év lassan indult 
a vizsgáimnak köszönhetően, de egy nagy 
mérföldkövet sikerült elérnem azzal, 
hogy egy remixem megjelent az ausztrál 
Elektrax Recordings-nál, amely szintén 
egy kimondottan erős platform a zeném 
népszerűsítésére.    

Mennyi idő alatt készül el egy 
műved?

Ez nagyon változó. A leggyorsabb 
egy nap volt, amit idén sikerült elérnem 
kellő rutinnal és előkészülettel, de tarthat 
hetekig is. Általában a lábdobokkal és a 
basszus összehangolásával kezdődik az 
egész, ugyanis ez adja a zene gerincét, 
majd a többi hangot készítem el, amelyek 

pedig megadják a zene témáját. Maga a 
kompozíció gyorsan el tud készülni, ha 
az ember már rendelkezik a megfelelő 
tapasztalattal, viszont az utómunka hosz-
szadalmas tud lenni, mivel nem az a leg-
fontosabb, hogy mi jön ki a hangszóróból, 
hanem az, hogy hogyan. Tehát az csak 
egy tévhit, hogy az elektronikus zene csak 
kettő gombnyomás.

Mit nyújt neked a zene?
Mindenekelőtt örömet, amikor hall-

gatok egy nagyon jó darabot, rögtön 
mosolyogni kezdek. Másrészt pedig egy 
kihívást, ugyanis minden alkalommal, 
amikor leülök egy új zenét készíteni, 
jobbat akarok, mint az előző. Soha nem 
fordul meg bennem az, hogy ebből elég, 
ugyanis mindig van valami új zene, ötlet, 
amit szeretnék megvalósítani. Ez pedig a 
felfedezés öröme.

Mit szeretnél üzenni a zenéddel az 
embereknek?

A zenéim erőt sugallnak, aki meg-
hallgatja őket, erősebbnek érezheti 
magát tőlük, mivel maga a zene is az. 
Mindemellett kicsit másnak is, ugyanis 
ezek nem azok a darabok, amelyekkel 
bármikor szembetalálhatja magát az illető 
a rádióban vagy egy zenei csatornán.

Milyen célokat szeretnél az elkövetke-
zendő időben elérni?

Azt, hogy még több emberhez eljus-
son a zeném, és persze az, hogy a világot 
utazzam, és különböző eseményeken lép-
jek fel. Sok munka áll még előttem, de 
rajta vagyok!   

A következő lapszámban szeretnénk 
egy újabb nyárlőrinci fiatalt bemutatni. 
Kit javasolsz?

Hajagos Gergőt, aki az elmúlt egy 
évet Dániában töltötte, őt szeretném hall-
gatni élményeiről, tapasztalatairól, szerin-
tem sokunkat érdekelne. Sz.G.
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Szemelvények a Nyárlőrinci Sport Egyesület történetéből
Szemelvények a Nyárlőrinci Sport 

Egyesület történetéből
Bevezetőként egy jegyzőkönyvet elev-

enítenék fel. 1952. augusztus 2., a Magyar 
Labdarúgó Válogatott 293. mérkőzése, 
olimpiai döntő, olimpiai-stadion, Helsinki: 
Magyarország  2 – 0 Jugoszlávia. 
Nézőszám: 60 000. Játékvezető: Arthur 
Ellis (ENG). Gólszerzők: Puskás 71', 
Czibor 88'. Magyarország Olimpiai 
Bajnok!

Tizennyolc nappal az emlékezetes 
mérkőzés után, 1952. augusztus 20-án, 
Szent István király ünnepnapján alakult 
meg a Nyárlőrinci Sport Egyesület, amely 
ettől az évtől kezdve évente, 3-4 környék-
beli csapattal mérte össze erejét, több, 
kevesebb sikerrel. A falusi sportkörök és 
egyesületek patronálása kiemelt pártcél 
lett az 1950-es évekre, ennek köszönhette 
Nyárlőrinc is (Tiszakécske, Lakitelek, 
Kerekegyháza) az 1953. július 20-án, a 
Járási Tanács által számára folyósított 
3400 Ft póthitelt, amelyet kifejezetten a 
helyi, idézem „szinte teljesen magára utalt 
sportkör” részére, a labdarúgás fejlesz-
tésére javasolt fordítani. Dorogi Károly, 
a Kecskeméti Járási Tanács Végrehajtó 
Bizottságánál működő Testnevelési és 
Sportbizottság elnöke, a helyzet felmérése 
után megállapította, hogy az említett tel-
epülések sport egyesületei, körei, köztük 
a Nyárlőrinci SK is csupán a mérkőzések 
bevételeiből és a tagdíjak beszedéséből 
tartja fent magát. Sebes Gusztáv, az 
Országos Testnevelési és Sportbizottság 
Elnöke a póthitel biztosításával a községi 
sportkörök megerősítését, a taglétszám 
növelését, és egyúttal a baráti körök meg-
alakítását igyekezett felgyorsítani.

1955. elején minden sportkör meg-
tartotta kötelező, év eleji beszámolóját. 
Így történt ez Nyárlőrincen is. A Községi 
Tanács Végrehajtó Bizottságának január 
3-i ülésén a napi rendi pontok között 
szerepelt a sportegyesület beszámolója, 
amelyet az elnök, Turcsányi Imre készített 
el. A levéltári iratanyagnak köszönhetően 
a beszámoló eredeti példányában meg-
maradt, amely a következő, a sportkört 
érintő, számunkra, a mai kor labdarúgói 
számára legitimitásunkat erősítő tényeket 
tartalmazza. Turcsányi Imre szavait 
idézem: A nyárlőrinci sport életét csak 
néhány éve ismerem, de ezen idő alatt 
is értünk el némi eredményeket. 1952-
ben, megalakulásunkkor sport felszerelést 
kapott a labdarúgás 13 000 Ft-os többlet 
bevételéből eredő összeg lett beruházva, 
valamint az összes iskoláink futball labdát 
kaptak, ezen kívül ping-pong és röplabda 

felszereléshez is hozzájutott az egyesület.  
A pozitívumok mellett helyet kapott a 
korábbi vezetőség hibáinak kiemelése is, 
hiszen a bizonyítvány hiányosságait alá 
kellett támasztani valahogyan.  A sport-
egyesület annak dacára, hogy némi ered-
ményeket ért el, a vezetésben is voltak 
hibái. A volt vezetőség nem úgy működött, 
ahogy kellett volna, ezt a hibát Gállfi Imre, 
a helyi MDP szerv titkára vette észre, 
hiszen a felszerelésnél hiányok mutatkoz-
tak, főleg nadrágban és futball labdában. 
Ezért az akkori végrehajtó bizottság a 
sportkör vezetőségének leváltását rendelte 
el. Az újonnan választott vezetőség alig 
kezdhette meg a munkát, mert futball labda 
hiány volt. Mivel a községi tanácsnak ilyen 
irányban keret nem állt rendelkezésre, így 
az állandó sürgetés útján kérte a járási 
tanácsot, hogy futball labdát biztosítson a 
csapat részére. Ezt az elnök meg is ígérte, 
több esetben, de teljesítve nem lett dacára 
annak, hogy Sebes Gusztáv állítása szerint 
4000 Ft lett fenntartva a sportegyesület 
részére, de abból egy fillért sem kapott 
meg a felszerelés pótlására. A labdakérdést 
más úton megoldani nem lehetett, hiszen 
a táncmulatság rendezése is csődbe jutott, 
mert a rendezett táncmulatság a rossz idő 
miatt el lett halasztva, illetve a vízkárosul-
tak részére a tiszta bevétel a pénztár útján 
postán fel lett adva, természetesen csak 
néhány forintról volt szó, mely összegből 
még fél labdát sem lehetett volna venni.

Turcsányi Imre következő szavai szá-
munkra is üzenet jelleggel bír, és bebi-
zonyosodni látszik, hogy a nehéz poli-
tikai, és anyagi helyzetben is csodákra 
volt képes, része volt a labdarúgásnak 
a dzsembori (Bende József kifejezése), 
ám az akkori nyárlőrinci csapatot első 
hivatalos mérkőzésén ennek a csapatépítő 
tevékenységnek túlzottan magas fokon 
való űzése, a sikertelenségbe sodorta, 
ugyanis a Kisfáiban megrendezett első 
mérkőzés vereséget eredményezett. Az 
okot Turcsányi Imre a követkőképpen 
fogalmazta meg: Annak dacára, hogy 11 
játékossal indult el a csapat, 7 emberrel volt 
kénytelen játszani, ugyanis voltak, akik 
útközben lemaradtok egy kicsit iszogatni, 
udvarolni, vagy egyszerűen kijelentették, 
hogy nem játszanak. Egyéb negatívumként 
lehet feltüntetni, hogy a vezetők közül, 
valamint a játékosok közül 3 fő bev-
onult katonának, sajnos megfelelő után-
pótlás nincsen, ...egyes sportolók nem elég 
öntudatosak, véleményük szerint örüljön 
a vezető, hogy például van, aki sportol 
egyáltalán. Helytelen az is, hogy a nevelők 
az úttörő mozgalom keretén belül, vala-

mint szabadidejükben nem foglalkoznak 
eleget a sporttal, mely egyik fő feladatuk 
volna, mert a híres magyar sportolók méltó 
utódainak neveléséről van szó, hiszen az 
előző évben Lakitelek községből például 
egy női versenyző az egyik sportágban 
megyei bajnokságot nyert, nekünk pedig 
kötelességünk lenne a nyárlőrinci sportélet 
kialakításának fejlesztése. A nevelők közül 
csak Benkő István az, aki segíti a sportot. 
A községben viszont 20 nevelő működik, 
vannak tornatanárok, de a sport érdekében 
még csak nem is érdeklődnek, kivéve az 
említett futballt.

Turcsányi Imre ezek után javaslatot 
is tett az előrelépés érdekében: A sport 
fejlesztése érdekében fel kell kérni az 
iskolaigazgatót, hogy a nevelők körében 
tárgyalják meg a sport kérdését, és hívja 
fel figyelmüket a nyárlőrinci sporteg-
yesület fejlesztésére. Külön kérem, hogy a 
Végrehajtó Bizottság állapítsa meg a sport-
pálya végleges helyét, kérje meg az OTSB. 
járási elnökét, hogy Nyárlőrinc község 
sport egyesületének felszerelését a ren-
delkezésre álló pénzkeretből bővítsék ki. 
A vb. utasítsa többek között a vezetőséget, 
hogy a sportolókat állítsa össze és a jó 
idő beálltával (januári ülés) az edzéseket 
kezdjék meg, melyre a testnevelőt fel kell 
kérni, de a vezetőségi tagnak is jelen kell 
lennie ezeken az eseményeken.

Az eszközfejlesztés első fontos, és szá-
munkra kiemelkedő lépése, 1956- őszén 
a futballcipők beszerzése volt.  Dorogi 
Károly, JTSB. elnöke a stoplisok beszerzé-
si lehetőségéről a következőképpen számol 
be a Nyárlőrinci SK vezetőségének: 

Közlöm, hogy a felújított, új talppal 
ellátott elsőrendű minőségű futballcipőket 
páronként 154 Ft-ért szállított (újonnan 
nagyon drága) a HASZNÁLTCIKK KTSZ. 
Budapest, IX. kerület, Üllői út 175/b. A 
megrendelt cipőket a kívánt nagyság szerint 
szállítja. A kiselejtezett futballcipőket ugy-
ancsak átvesz a vállalat, az általa meg-
határozott áron. A cipők megérkeztek, 
megkezdődhetett a szakszerű felkészülés, 
egészen pontosan 19 nappal 1956. október 
23-a előtt. Elindult egy sikertörténet, 
amely ma 2014-ben is rendületlenül tart. 
Az akkori nyárlőrinci csapat és egyút-
tal a mi mottónk is lehet, Zelk Zoltán, 
az 1950-es évek magyar futballjának 
miliőjét idéző verse: A rádiót figyelve 
lestük Puskást, ahogy lefut cselezve, Bead, 
s aztán... haj, balszerencse!Kocsis fejese 
kapufára Csattan... de jő Bozsik, s bev-
ágja! S Hidegkúti talál megint utat A kapu 
előtt, s benn a féltucat!" 

Hajagos Csaba



                            11. oldalNyárlõriNci hírmoNdó

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÜZLETHELYISÉG HASZNOSÍTÁSÁRA

A pályázat kiírója: Lakitelek Önkormányzata.
A pályázat célja: Üzlethelyiség hasznosítása.
A pályázat jellege: nyílt, egyfordulós
A pályázat tárgya: Lakitelek 1042/19 helyrajzi számú ingatlanon található Piaci 26,44 m2 alapterületű üzlethelyiség hasznosítá-
sa.

Egyéb információk:
1. A pályázatot zárt borítékban Lakitelek Polgármesterének címezve (Polgármesteri Hivatal Lakitelek, Széchenyi krt. 48.) lehet 

benyújtani. A borítékon a „PÁLYÁZAT A LAKITELEKI PIACON TALÁLHATÓ ÜZLETHELYISÉG HASZNOSÍTÁSÁRA 
- FELBONTANI CSAK A MEGADOTT HELYEN ÉS IDŐBEN!” szöveget fel kell tüntetni. Ennek hiánya a pályázat 
érvénytelenségét vonja maga után!

2. A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 25. 12:00 óra
3. A bérbeadó a pályázat alapján az üzlethelyiséget annak adja bérbe, aki a legmagasabb pontszámot éri el az előre meghatáro-

zott szempontrendszer alapján, melyek:
a. Nyitva tartási napok száma

• Csak piaci napokon – 1 pont
• Heti 5 nap – 3 pont
• Legalább heti 6 nap – 5 pont

b. Forgalmazni kívánt termékek elérhetősége – amennyiben olyan terméket vagy szolgáltatást kínál a lakosságnak, mely 
Lakiteleken nem vagy csak nehezen elérhető, előnyben részesül
• Zöldség-gyümölcs, ruhanemű, vegyi áru, műanyag áru, élelmiszer stb. – 1 pont
• Lakiteleken idény-jelleggel vagy csak ritkán elérhető termék/szolgáltatás – 3 pont
• Lakiteleken nem elérhető, új termék/szolgáltatás – 5 pont

c. Vállalt bérleti díj összege
• nagyság szerint 1-1 pont

Pontazonosság esetén a magasabb bérleti összeget ajánlóval történik szerződéskötés.
4. A nyertes pályázó köteles a szerződés megkötésekor 3 havi bérleti díj összegének megfelelő kauciót befizetni az önko-

rmányzat pénztárába.
5. A bérleti szerződés megkötésére a döntést követőn nyolc napon belül kerül sor. Nem teljesítés esetén ugyanezekkel a feltétele-

kkel a következő helyezettel kerül sor a szerződéskötésre. Amennyiben az első helyezett nem fizeti meg szerződéskötés előtt 
a vállalása szerinti összeget, a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó lép a helyébe.

6. A bérleti szerződés határozott időre kerül megkötésre a bérlővel. 
7. A bérleti díj nem tartalmazza a rezsit, azt a bérlő havonta köteles megfizetni.
8. A pályázat akkor érvényes, ha tartalmazza:

a. a pályázó személyes adatait,
b. a pályázó nyilatkozatát, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja,
c. az értékelés alapját képező vállalásokat, nyilatkozatokat

9. Amennyiben a bérlemény hasznosítási célja az ingatlan átminősítését igényli, az a bérlő feladata, és a bérlő köteles állni az 
ezzel kapcsolatos valamennyi költséget.

10. A határozott idő elteltével a bérlő a helyiséget köteles minden elhelyezési igény nélkül kiüríteni és azt tisztán, rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni.

11. A pályázatok előminősítését a polgármester végzi a polgármesteri hivatal vagyongazdálkodási és beruházási csoportja útján. 
A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el, a bérlő személyéről a képviselő-testület dönt.

12. El kell utasítani a pályázatot, ha
a. a pályázó nem felel meg a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek,
b. az önkormányzattal, ill. önkormányzati tulajdonú társasággal szemben tartozása, fennálló fizetési kötelezettsége van.

13. A pályázat eredménye - a nyertesek értesítésével egyidejűleg - a Polgármesteri Hivatalban kifüggesztésre kerül a döntést 
követően haladéktalanul.

14. Aki valótlan adatokat közöl, a pályázatból kizárásra kerül.
15. A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Lakitelek Polgármesterétől, Jegyzőjétől és vagyongazdálkodási főmunkatársától 

személyesen (Lakitelek, Széchenyi krt. 48.), a 76/449-011-es telefonszámon, vagy a jegyzo@lakitelek.hu, illetve a vagyon-
gazdalkodas@lakitelek.hu e-mail címen.

16. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak valamennyi fázisában visszavonja, érvénytelennek 
nyilvánítsa, vagy új pályázatot írjon ki.
Valamennyi ajánlattevő a pályázat eredményéről a döntést követő 8 napon belül írásbeli értesítést kap. 

Felföldi Zoltán polgármester



12. oldal NyárlõriNci hírmoNdó

Anyakönyvi hírek
Akiket nagyon vártunk: Farkas Janka (anyja neve: 
Bíró Adrienn Katalin).
Akit elveszítettünk: Halasi Istvánné Szénási Erzsébet 
(1924).

nyárlŐrinci HÍRMONDÓ
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának közéleti lapja

Megjelenik minden hónapban
Felelős kiadó: Pénzváltó István

Felelős szerkesztő: Szentirmay Tamás
A szerkesztőség tagjai: Kiss Györgyné, Nyúl Zsuzsanna,

Felföldi Zoltánné
"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 irodájá
ban hétfőtől péntekig munkaidőben. A hirdetések szövegét hirde
tőinktől 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: 06-30/563-4441
Fogorvos: dr. Németh László 449-279
Jogosult állatorvos: Dr. Pitti Lajos 06-30/925-4249
Hatósági állatorvos: Dr. Tóth Dezső 06-70/436-1368

Könyvelést és
könyvvizsgálatot vállalok:

Egyéni vállalkozók, őstermelők, magánszemélyek, 
Kft-k, Bt-k, alapítványok részére, teljes körű APEH 
- és TB-ügyintézéssel, képviselettel. Havonta tájé-
koztatást kap vállalkozása eredményéről, áfájáról, a 
könyvelést így pontosan tudja követni. Igény szerint a 
könyvelési anyagért 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

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak

a fiataloknak, akik 2004-ben végeztek az
iskolában és fiam sírjára koszorút helyeztek,

így emlékeztek meg róla.

Köszönettel: Fekete Sándorné és lánya, Fekete Edina


