
Jótékonysági bál az óvoda javára

A hagyományokhoz híven ezút-
tal is bált rendezett az óvoda szü-
lői munkaközössége. A jótékonysági 
rendezvény bevétele minden évben 
az intézmény fejlődését és felújítását 
szolgálja. Az eseménynek az általá-
nos iskola tornaterme adott helyett. 

A megterített asztaloknál nem csak 
szülők, de még a családalapítás előtt 
álló fiatalok is helyett foglaltak, csak 
úgy, mint a nagyszülők. A jelenlévő-
ket Kulman Krisztina az SZMK elnö-
ke köszöntötte. Amint azt elmondta, 
akik részt vettek a mulatságon mind-

annyian hozzájárultak ahhoz, hogy 
karácsonykor olyan készségfejlesztő 
interaktív játékokat tehettek az óvo-
dások fája alá, amellyel a szegényebb 
gyermekek egészséges testi-lelki fej-
lődését is elősegíthetik.

Folytatás a 4. oldalon.

XI. évfolyam 2. szám  2015. február  Ára: 120 Ft

TarTalomból: • A testületi ülésről jelentjük • Egészségfejlesztési program a kicsiknek • Jóté-
konysági bál az óvoda javára • 2019-ben készülhet el az M44-es autóút • Baba-mama farsang a könyvtárban 
• Tisztelt ingatlan tulajdonosok! • Szeretne megfelelni a képviselői elvárásoknak • Batyus bált tartottak a 
nyugdíjasok • Összejövetelen vettek részt a gyengén látók • Nem maradt el játék a farsangi mulatságon • 
Föld, tulajdon, gazdaság, politika • Szakember előadás TájGazda programról • Két kerékre fel! • Nyitva 
van az ovikapu • Változott a vezetés és az edző a labdarúgóknál • Új könyvek érkeztek a könyvtárba •



2. oldal

A testületi ülésről jelentjük
NyárlõriNci hírmoNdó

Tűzifát kaptak a rászorulók
A Belügyminisztérium rendeletben 

döntött a települési önkormányzatok 
szociális célú tűzifavásárláshoz kap-
csolódó kiegészítő támogatásról. Ez 
alapján Nyárlőrinc 36 köbméter támo-
gatott tűzifában részesült, – ami körül-
belül 250-280 mázsa fának felelt meg 
– melyet a szociálisan rászoruló szemé-
lyek természetbeni ellátás formájában 
vissza nem térítendő támogatásként a 
téli fűtéshez használhatnak fel. A támo-
gatás feltételeit az önkormányzatnak 
rendeletben kellett meghatároznia. A 
rendelet célja, hogy a településen élő 
szociálisan rászorulók részére segítsé-
get nyújtson lakásuk fával történő téli 
fűtéséhez. A támogatás annak a sze-
mélynek, vagy családnak nyújtható, 
aki létfenntartást veszélyeztető rend-
kívüli élethelyzetbe került, illetve idő-
szakosan bekövetkezett vagy tartósan 
fennálló létfenntartási problémákkal 
küzd, feltéve, ha a kérelmező család-
jában az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 180 
százalékát, egyedül élő esetében 220 
százalékát és a lakásának fűtését fatü-
zelésre alkalmas tüzelőberendezéssel 
biztosítja. A támogatás odaítéléséről 
az Egészségügyi és Szociális Bizott-
ság döntött, melynek mértéke háztartá-
sonként egy köbméter. A támogatás 36 
személy, illetve család tűzifával történő 
ellátását biztosította.

Villámhárító a foglalkoztatón
A Napközi Otthonos Foglalkozta-

tó használatba vételi engedélyéhez a 
szakhatóságok ellenőrzést végeztek. 
A katasztrófavédelem hiánypótlásként 
írta elő a villámvédelmi berendezést. 
Az építési, engedélyezési terv szerint 
ugyan nem kell ilyen jellegű berende-
zés, de a tűzoltóság és a katasztrófavé-
delem – miután mozgáskorlátozottak is 
használják az épületet – ragaszkodtak 
a villámvédelmi berendezés elkészí-
téséhez. A használatbavételi engedély 
megszerzésére halasztást kapott az ön-
kormányzat, ezért árajánlatot kértek a 
Gálkó Kft-től, aki a foglalkoztatónál 
az elektromossághoz kapcsolódó mun-
kálatokat végezte. A Gálkó Kft. a vil-

lámvédelmi berendezés tervezését, sze-
relését és mérését 300.000,- Ft + Áfa 
összegért vállalta. Az önkormányzat az 
összeget a 2015. évi költségvetés terhé-
re biztosítja.

Engedélyezési terv buszöbölhöz
A Sugár utca vasútállomás előtti ré-

szén lévő buszöböl pár korszerűsítése 
egyrészt a balesetmentes, másrészt a 
kulturált közlekedés miatt szükséges-
sé vált. Ehhez el kell készíteni a busz-
megállók engedélyezési tervét. A mun-
kálatok elvégzésére az Út-Fény Kft-től 
kért árajánlatot az önkormányzat. A kft. 
az engedélyezési tervek elkészítését 
375.000,- Ft + Áfa összegért vállalta. A 
képviselő-testület elfogadta az ajánlatot.

Támogatják az egyesületet
A Falugondnokok Duna–Tisza Közi 

Egyesületének már régóta tagja az ön-
kormányzat. Minden évben megállapo-
dást kötnek az egyesülettel és pénzbeli 
juttatással is támogatják az egyesület 
munkáját. Ebben az évben is megköti a 
megállapodást az önkormányzat, és 21 
ezer forint támogatásban részesíti.

Út a buszmegállóhoz
Korábbi testületi ülésen már volt 

szó a 44-es főút Kecskemét fele menő 
részén lévő buszmegállóból történő át-
kelés veszélyességéről és az ott történt 
balesetről. A Közútkezelő korábban tett 
ki egy gyalogosforgalom táblát. További 
lehetőség lenne egy olyan tábla kihelye-
zése is, mely villogva világít, amennyi-
ben az autós a megfelelő távolságba ér. 
Annak érdekében, hogy a gyalogosnak 
ne kelljen átlósan négy sávon keresztül 
mennie, az önkormányzat szeretne gya-
logutat kialakítani az árok és a földút 
között. Az út hossza a buszmegállótól 
körülbelül 50 méter, melynek a két ol-
dalát a labdarúgópályáról kikerült osz-
lopokkal raknák ki, a közét pedig kohó-
salakkal, vagy daráltbetonnal töltenénk 
fel, melyet majd tömörítenének. Egy 
kocsinyi anyagot, azaz 10 köbmétert 
hozatnának, melyből nagyjából 5 köb-
méter kell a gyalogúthoz, a többit pedig 
ledepózzák és jó lesz a kátyúk javítá-
sához. Az egy méter széles, 50 méter 
hosszú gyalogút kialakítása, anyagkölt-

ségét még nem tudták pontosan megha-
tározni. A tömörítés után, esetleg egy 
2 cm vastag murvaréteget lehet még a 
tetejére tenni, és akkor majdnem simá-
vá meg lehet csinálni. Más megoldást a 
Közútkezelő sem tudott javasolni, mint 
a legrövidebb úton történő áthaladást, 
melyet ezzel a gyalogúttal meg tudnánk 
oldani. A képviselő-testület a gyalogút 
kialakítására fordítható keretösszeget 
200 ezer forintban határozta meg.

Támogatták a kérelmet
Tiszaalpár polgármestere kéréssel 

fordult az önkormányzathoz támoga-
tói nyilatkozat megadása céljából. A 
tiszaalpári képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy pályázatot nyújt be a község 
várossá nyilvánítása érdekében, ezért 
kérte Nyárlőrinc támogatását, valamint 
lehetőség szerint segítse törekvésük 
megvalósítását. A képviselő-testület tá-
mogatta a kérelmet.

Elképzelések a vasútállomásról
Kérdésként felmerült már, hogy mit 

lehetne kezdeni a vasútállomás erősen 
leromlott, elhanyagolt állapotban lévő 
épületével. Az állomás épületének ki-
használására az önkormányzat vázlat-
tervet készítetett, melyen az épület egy 
része váró, egy része pedig kerékpártá-
roló lenne. Az épületnek a falait eltávo-
lítanák és csak egy nyitott, hat pilléren 
álló átlátható, fedett épület maradna. 
Ezzel kapcsolatban Hajagos Antal kép-
viselő kétségeit mondta el. Véleménye 
szerint az épületnek a födém részére 
nem alkalmas a hat pontos alátámasz-
tásra. Meg kell nézni, hogy a koszorúk 
alkalmasak-e arra, hogy támaszként 
szolgáljanak. Az eleje mindenképpen, 
de a többi részt inkább a falak tartják. 
Pénzváltó István polgármester vála-
szában elmondta, hogy megnézték az 
épületet. A betonlemez teljes szélessé-
gében rajta van az épületen, kívül pedig 
körbe betonkoszorú van. Ha szükséges 
megnézetik statikussal és az oszlopokat 
is meg lehet erősíteni. Mindennek utá-
na fognak járni. Először a MÁV kép-
viselőjével kell egyeztetni, utána lehet 
döntést hozni az épület használatával, 
illetőleg az ezzel kapcsolatos építészeti 
feladatokkal kapcsolatban.
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Út, amely sehova sem vezet
Pénzváltó István arról tájékoztatta 

a képviselő-testületet, hogy a rendezé-
si tervet minden valószínűség szerint 
módosítani kell. Az egyik ok, hogy 
Zöldi-Kovács József az önkormány-
zathoz fordult, mert a Dózsa Gy. utca 
végében lévő híd és az azt követő út 
nem szerepel a térképen, sőt a híd, 
szántó területként van feltüntetve. A 
Dózsa Gy. utcának, azon a részen nincs 
kimenete, mert azaz út helyrajzi szá-
mos útként nem szerepel. A gazdálko-
dók a területet szeretnék szétméretni, 
aminek feltétele, hogy úttal érintkez-
zen. Tormási Zoltán ezzel kapcsolatban 
megjegyezte, hogy korábban, mikor a 
területet a gazdák megvásárolták, az 
NFA kifizettette velük, amibe az út is 
beletartozott. Ha nem útként szere-
pel, hogyan lehetett volna rajta járni 
– tette fel a kérdést? Véleménye szerint 
az út helyrajzi számmal kell, hogy 
szerepeljen. Pénzváltó István hozzátet-
te, amennyiben a helyzetet az önkor-
mányzat rendezi, az pénzbe kerül. 
Az esetet bonyolítja, hogy a híd után 
van egy olyan terület mely az Állami 
Földkezelőé, és az út ezt a területet 
kettéosztja. Ez az egyik ok, ami miatt 
a rendezési tervet valószínűleg módo-
sítani kell. A másik ok, melyet már 
tárgyalt a testület, Tóbi István kérelme. 
Többször is volt kinn a területen, és 
beszélt Tóbi Istvánnal is. Az út bemegy 
Tóbiék területére, egészen a postaládá-

kig és ott vége is szakad. A vasút fele 
nincs út, miután az a MÁV rakodási 
területe volt, és melyet Tóbi Istvánnak 
eladtak. A másik oldalon a falu felől 
az út csak Tóbiék területének határáig 
tart, és ott az is véget ért. Tehát van 
egy út, amely sehova nem vezet. Körbe 
járták azt a részt és kis kerülővel, Zubor 
Béláék területe mellett ki lehet jutni a 
Világos-hegyi útra, mely Nyárjashoz 
van közelebb. Miután a telekegyesítés 
az önkormányzati utat nem érinti, Tóbi 
István megfellebbezte a testület dön-
tését. Jelenleg egy olyan személy van, 
akit gyalogosan érint az áthaladás Tóbi 
István területén. Zayzon Jenőné jegyző 
elmondta, hogy a képviselő-testület a 
Robuszta Kft. érdekében a rendezési 
terv módosítását nem tartotta indokolt-
nak. A telekegyesítéshez a szakhatósági 
hozzájárulást nem lehetett megadni, 
mert a jelenleg hatályos helyi építé-
si szabályzat külterületi szabályozási 
terv melléklete alapján a telekalakítás, 
telekösszevonás a 082 hrsz-ú hálózati 
jelentőségű dűlőutat érinti, a benyújtott 
változási vázrajz nem rendelkezik az 
útnak a változást követő további közcé-
lú használhatóságát illetően, ezért nem 
felel meg a Helyi Építési Szabályzatnak 
és a szabályozási tervnek. Utat, kijárha-
tóságot mindenképpen biztosítani kell 
mind a vasúthoz, mind a 44-es számú 
főút felé, még akkor is, ha csak egy 
személyről van szó. Ezzel kapcsolatban 
meg kell várni a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Földhivatalához 
beadott fellebbezés eredményét és 
utána lehet tovább lépni. Amennyiben 
az önkormányzat javára döntenek, 
akkor felül kell vizsgálni a korábbi 
állásfoglalást, hogy mindenki számára 
kedvezőbb döntést hozzon a testület és 
Tóbi István is tudjon fejlődni. 

Veszélyes az utat átszelő kerékpárút 
Túri István a testületi ülésen fel-

hozta, hogy a kerékpárút megépülésé-
vel a településre történő behajtáskor a 
gépkocsiknak elsőbbséget kell adniuk 
a kerékpárosoknak. Véleménye sze-
rint ez a rész nagyon balesetveszélyes, 
valamilyen táblát kellene kihelyez-
ni, hogy aki befordul Nyárlőrincre, 
feltétlenül lassítson az utat átszelő 
kerékpárút miatt. Tormási Zoltán azt 
kérdezte, hogy az út másik oldalán, 
amely a 44-es főútra visz ki, tettek 
táblát, a másik oldalon miért nincs? 
Hajagos Antal arról számolt be, hogy 
nagy a forgalom a kerékpáros úton. 
Pénzváltó István ezzel kapcsolatban 
megjegyezte, hogy amennyiben az út 
össze lesz kötve Kecskeméttel, még 
nagyobb forgalomra lehet majd szá-
mítani. Véleménye szerint inkább a 
kerékpárosoknak kellene kitenni egy 
stop táblát. Ezzel Tormási Zoltán is 
egyetértett. A polgármester elmondta, 
meg fogják érdeklődni, hogyan lehet 
forgalomtechnikailag ezt a részt még 
biztonságosabbá tenni.

Egészségfejlesztési program a kicsiknek
Február 10-én a könyvtárban egye-

di egészségfejlesztési program került 
megrendezésre kifejezetten óvódás korú 
gyermekek részére a tisztaságról, egész-
ségről. A programot Markó Zoltánné 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 
Egészségfejlesztési Osztályának mun-
katársa tartotta. 

Markó Zoltánné különféle, kisebbek 
számára is könnyen érthető, vizuális jel-
legű kísérletekkel, közös beszélgetéssel 
mutatta be a mindennapi tisztasággal 
kapcsolatos tudnivalókat és a beteg-
ségek elkerülésének módjait. A kicsik 
számára is érthetően elmagyarázott tud-
nivalók és a látványos, de mégis egysze-
rű kísérletek maradéktalanul lekötötték 

a gyerekeket. Sok hasznos információ 
igen könnyen megragadt bennük. Mind-

ezek révén pedig könnyebben elkerül-
hetik a különféle betegségeket.
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(Folytatás az első oldalról)
A hozzájárulásokkal olyan kultu-

rális programokat tudtak szervezni, 
mint a Mesélő dallamok, ahol a zenei 
repertoár számos darabját tudják a 
kezükbe venni és megszólaltatni a 
gyerekek. A báli bevételből olyan 
tanító programokon tudnak az óvo-
dások részt venni, mint a Gyógyító 
bocsok, melynek elsődleges célja, 
hogy a kicsinyek ne féljenek annyira 
az orvosi ellátástól. Örömmel jelen-
tette be, hogy nem régen minden 
csoportban sófalat telepítettek.

A felmerülő költségeket az óvodá-
val közösen vállalták. A sófalban lévő 
sókristályok párolgással a levegőbe 
jutnak és jótékony hatást fejtenek ki 
az allergiás asztmás gyermekeknél. 
Egy kisebb megfázás esetén pedig 
elősegíti a mihamarabbi gyógyulást. 
A jövőbeni célok között – több más 
mellett – szerepel az óvodai előkert 
beültetése, gumi burkolólap telepíté-
se az udvaron lévő csúszdák, hinták 
alá.

Almási Barbara tagóvoda vezető 
személyes élményét mesélte el. 1993 
nagyon fontos év volt az életében. Két 
évvel az érettségi után még mindig a 
fiatal felnőttek útkeresését járta. Volt 
már adminisztrátor, titkárnő, fényké-
pész és ügyintéző, de egyik sem volt 
az igazi. Aztán 1993 tavaszán, tele-
fonon megkereste Bajzák Tiborné és 
hívta az óvodába képesítés nélküli 
óvónőnek. Majd húsz évvel azelőtt 
Ági volt az óvó nénije, nagyon tisz-
telte, ezért nem akarta semmiképpen 
sem megbántani, így csak finoman 
célozgatott rá, hogy szerinte ez nem 
jó ötlet.  Ági pontosan tudta, mit kell 
tennie. Személyes találkozóra hívat 
az óvodába. Ott aztán meg sem hall-
va tiltakozását végigviharzott a fo-
lyosón, majd „Ismerd meg a gyereke-
ket!” felkiáltással szó szerint belökte 
Barbarát a Katica csoportba. 

Egyik pillanatról a másikra ott ta-
lálta magát 24 ragyogó szemű, mo-
solygó kisgyerek között, akik min-
den szeretetüket rá zúdították. Naiv 

kíváncsisággal kérdezgették, hogy 
hívják, ott marad-e, és lesz-e az óvó 
nénijük? A sorsa ott, abban a pillanat-
ban örökre eldőlt. Megértette, hogy 
minden ott van a gyerekek mosolyá-
ban, amit eddig keresett, mert a mo-
solyuk Isten legszebb ajándéka, mely 
mindenre képes. Hegyeket mozgat 
meg, falakat dönt le, sebeket gyógyít 
és hitet és reményt ad a világnak. 
Megjegyezte még, hogy ezt a jelenlé-
vők épp olyan jól tudják, mint ő, mert 
időt, energiát és pénzt nem kímélve 
támogatják óvodát. Beszéde után diát 
vetítettek le az óvoda elmúlt évi tevé-
kenységéről. 

A vacsora előtti programban az 

óvodás toporgók és zumbások, mu-
tatták be műsorukat, nagy sikerrel. 
Vacsorára ragulevest és marhapör-
költet szolgáltak fel. Az előbbit az 
óvodában főzték Balogh Mátyásné 
vezetésével, míg az utóbbi meste-
re Tóth István volt. Mind a két étel 
után megnyalhatta a száját minden-
ki, olyan finom volt. A vacsora után 
Szekeres Ági és barátai szórakoztat-
ták a bálozókat. A vidám hangulatról 
a Partyshow zenekar gondoskodott. 
Zenéjükre megmozdultak a lábak. 
Éjfél után kis szünet következett, míg 
kisorsolták a tombolatárgyakat. A 
hajnalig tartó mulatságban mindenki 
jól érezte magát.

Jótékonysági bál az óvoda javára
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Baba-mama farsang a könyvtárban
A már hónapok óta szombatonként 

zajló könyvtári Baba–mama foglalkozá-
sok mindig önfeledt és családias körben 
zajlanak, hála Varga Anita kitűnő veze-
tésének és a tagok aktív részvételének. A 
szombatonkénti állandó foglalkozásokat 
igyekszik a csapat minél több különle-
ges eseménnyel feldobni, amelyen mind 
az anyukák, mind a gyerekek kitűnően 
szórakozhatnak a szokásos játékok és 
megmozgató mondókázás mellett. Ilyen 
különleges esemény volt, amikor a tél-
apó érkezett a picikhez vagy karácsony 
előtt a közös karácsonyfa díszítés.

Február 14-én pedig sor került az 
első közös farsangozásra is. A megszo-
kott foglalkozáson felül a kicsiket szám-
talan az óvodától kölcsönkapott játék 
várta és természetesen minden apróság 
saját farsangi jelmezben érkezett édes-

anyja kíséretében. Reméljük, hogy még 
számos hasonlóan nagyszerű délutánnak 
adhatunk otthont a könyvtárban minél 
hosszabb ideig, és egyúttal bátorítunk 

minden anyukát, hogy nyugodtan csat-
lakozzon egy és három év közötti gyer-
mekével a foglalkozásokhoz, amennyi-
ben ezt még nem tette meg.

Az érintett települések polgármeste-
rei, szakemberek, földtulajdonosok vet-
tek részt azon az összejövetelen, ami az 
M44-es autóút megvalósításáról tartot-
tak. Leghamarabb 2019-ben valósulhat 
meg az M44-es autóút Kecskeméttől 
Tiszakürtig tartó szakasza. Ezt azon 
az összejövetelen jelentették be, amit 
nem régen tartottak Lakiteleken, az 
érintett települések, és földtulajdonosok 
részvételével. Az út valamennyi érin-
tett települést: Nagykőröst, Szentkirály, 
Lakiteleket, Tiszakécskét és Tiszakürtöt 
el fogja kerülni. Az összejövetelen 
elhangzott, hogy két-két forgalmi sáv 
egenként nem 3.75, hanem csak 3.50 
méter széles lesz, a leállósáv pedig 
három méter helyett kettő és fél méter 
széles. Így a gyakorlatban két méterrel 
kisebb lesz a keresztmetszete, mint az 
M5-ös autópályának. Környezetvédelmi 
engedéllyel már rendelkeznek erre a 

szakaszra. A nyomvonalat úgy próbál-
ták meghatározni, hogy az mindenki 
számára megfelelő legyen. Ebben ter-
mészetesen kikérték nem csak az érin-
tett önkormányzatok, de a földtulajdo-
nosok véleményét is. A közbeszerzési 
eljárást 2013. októberében indították 
el, amit 13 három hónap után sikerült 
csak lezárni. Az út megvalósulásával 
olyan területek nem maradnak, amelyek 
közúton nem közelíthetők meg. A mos-
tani egyeztetésen kívül is folyamatos 
párbeszédre lesz szükség a földtulaj-
donosokkal. A szakemberek azt kérték, 
hogy ha bármilyen probléma felme-
rül részükről az úttal kapcsolatosan, 
akkor azt jelezzék az önkormányzatok 
felé, és velük egyeztetve jusson el az 
illetékesekhez a szükséges információ, 
akik megpróbálják orvosolni. Így közö-
sen szeretnék kialakítani az álláspon-
tot. Mivel mindenkinek meg vannak a 

szempontjai, ezért egyeztetni kell. Az 
elkövetkezendő hónapokban fel fognak 
gyorsulni ezek az események. Kérdésre 
válaszolva elhangzott, hogy az M44-es 
autóút Békéscsaba, Kecskemét szaka-
sza 2020-ig megvalósul. A tervezési 
szakasz jelenlegi állása szerin 2017-ben 
lehet a kivitelezést megpályáztatni, és 
még abban az évben megindulhat a 
munka. Ha minden a terveknek meg-
felelően történik, akkor leghamarabb 
2019-ben be is fejeződhet a kivitelezés. 

Elhangzott az is, hogy a Tiszán, 
a jelenlegi tiszaugi hídtól kilencszáz 
méterre északra, fogják megépíteni az 
új hidat. A lakiteleki mély fekvésű terü-
leteken öt méter magasan fog majd 
menni az út, amit megfelelő minőségű 
földdel fognak feltölteni. A nyomvo-
nal útjában lévő tanyák tulajdonosaival 
egyeztetni fognak.

2019-ben készülhet el az m44-es autóút

TiSzTElT iNGATlAN TulAJdoNoSoK!
A településünk hulladékszállítását végző Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. 2015. már-
cius 3-án kedden 8-tól – 17:30-ig kihelyezett ügyfélfogadást tart a Nyárlőrinci Polgármesteri 
Hivatalban. Így ismét lehetőség adódik helyben történő ügyintézésre, kukavásárlásra (60, 80 l), a 
már meglévő szerződések módosítására, szelektív gyűjtőzsák beszerzésére, egyéb kérdések tisz-
tázására.
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Szeretne megfelelni a képviselői elvárásoknak
Hosszú éveken keresztül szinte állan-

dó önkormányzati képviselők irányították 
az önkormányzat munkáját. Az október 
12-i választás után azonban történt egy 
változás, ami sokakat meglepett. Egy fi-
atal, mindössze huszonhat éves hölgy is 
bekerült a testületbe, ráadásuk a harmadik 
legtöbb szavazatot, 653-at kapta Szappa-
nos Renáta. Vele beszélgettünk.

- Mikor határoztad el azt, hogy indulsz 
az önkormányzati képviselői választáson?

- A legutolsó pillanatban, mert két nap-
pal az aláírások benyújtása előtt kértem ki 
a jegyző asszonytól a formanyomtatványt. 
Pár családhoz elmentem, így meg lett bő-
ven a szükséges aláírás. Nagyon a vége 
fele dőlt el az, hogy indulok. Az egyik pol-
gármester jelölt, Balogh Viktor jött el hoz-
zám, és ő tette fel elsőként a kérdést, hogy 
indulnék-e. Előtte is megfordult már a fe-
jemben, de nem megfogalmazódott meg 
bennem túlságosan komolyan. Ennek az 
is oka volt, hogy a doktori fokozatot most 
végzem Gödöllőn, most vagyok harmad 
éves. Mezőgazdasági disszertációt fogok 
majd írni. Gazdasági és vidékfejlesztési 
agrármérnöki alapdiplomával rendelke-
zem, majd mester diplomát is szereztem 
gazdasági és környezeti gazdaságtan sza-
kon. Mind a kettőt Gödöllőn. Játszadoz-
tam azzal a gondolattal, hogy a doktori 
címet is meg kellene szereznem. Hívtak, 
hogy maradjak ott nappali tagozaton, mert 
az alap- és a mester diplomát nappali tago-
zaton végeztem. Ez alatt az idő alatt végig 
kollégista voltam, de már nem akartam to-
vábbra is az maradni, mivel családcentri-
kus vagyok. Ezért most levelezőn végzem 
a doktorit. Közrejátszott az is, hogy sze-
rettem volna már dolgozni. Nem bántam 
meg, hogy levelezőn végzem, de nagyon 
nehéz, mert idő szűkében vagyok. Jobban 
mondva voltam, mert most már kevesebb 
tantárgyunk van. Az első és a második év 
nagyon húzós volt. Júniusban vége lesz a 
tantárgyaknak, utána publikálni kellene, 
cikkeket írni és konferenciákra járni, de 
ahhoz sok idő, két-három év kell majd, 
mivel nehezen jelentetik meg a cikkeket. 
Jelenleg Dabason dolgozom a Trendcoop 
Kft-nél, ahol a teszt üzemi részen dolgo-
zom, mezőgazdasági termelőkhöz járok, 
a felvett anyagokat itthon feldolgozom. 
Bács-Kiskun megye déli része tartozik 
hozzám főként, de itt a faluban is vannak 
gazdák, akikhez járok. Összesen hatvan-
három termelővel tartom a kapcsolatot. 
Mivel kötetlen a munkám össze tudom 
egyeztetni a tanulmányaimmal. Nem ta-

nulok könnyen, a szorgalmamnak és ki-
tartásomnak köszönhetem az eddigi ered-
ményeimet.

- Térjünk vissza a képviselőségre. 
Gondoltad azt, hogy ilyen sok szavazatot 
fogsz kapni?

- Nem. Abban bíztam, hogy hatodik-
ként jutok majd be. Arra egyáltalán nem 
gondoltam, hogy 653 szavazatot fogok 
kapni. Az pedig eszembe sem jutott, hogy 
kampányolni is kellene. Kíváncsi voltam 
arra, hogy mennyire ismernek az emberek, 
mivel öt és fél évig nem voltam itthon. Jó, 
persze tudták azt, hogy ki vagyok, egy bi-
zonyos korosztály pedig jól ismert. Apuká-
mat is ismeri mindenki és a nagyszüleimet 
is, de azért mert ismerik az embert, még 
nem jelenti azt, hogy szeretik is. Álmom-
ban sem gondoltam, hogy ilyen sokan fog-
nak rám szavazni. Az interneten követtük 
végig a szavazást. Napközben nem foglal-
koztam vele, de este már beszélgettünk ar-
ról, hogy kampányolni kellett volna. A két 
választó körzet közül az egyik eredménye 
hamarabb meglett, és ott a harmadik helyen 
álltam, de akkor még a szavazatok fele hi-
ányzott. Másnap, mikor már biztos volt 
minden, sokan gratuláltak. Azt mondták, 
hogy örülnek annak, hogy egy fiatal leány-
zó is bekerült a csapatba. Kitartás kívántak, 
és azt, hogy önmagamat adjam. 

- A választások óta eltelt több hónap. 
Hogy érzed magad önkormányzati képvi-
selőként?

- Jól, mert nagyon tetszik. Nyugodt a 
légkör a testületi üléseken, mindent meg 
tudunk beszélni. Az Ügyrendi Bizottság-
nak vagyok az elnöke, a Pénzügyi Bizott-
ságnak pedig a tagja. Nem bántam meg, 
hogy indultam a választáson. Túl sok időt 
még nem vesz igénybe ez a feladat, az ülé-
sek azonban nem rövidek. 

- Milyen terveid vannak, mit szeretnél, 
ha megvalósulna Nyárlőrincen?

- A választások előtt október 6-án mu-
tatkoztak be a képviselő és polgármester 
jelöltek a művelődéi házban. Akkor töb-
ben is szinte ugyan azt fogalmaztuk meg. 
A legszükségesebbeknek azt tartottuk, 
hogy legyen játszótér, bölcsőde, javítsunk 
utakat, ha lesz rá lehetőségünk. Ebben 
konszenzus van. Az egyik polgármester 
jelölt mondta, hogy nem kell azon cso-
dálkozni, hogy mindenkinek ugyan az a 
javaslata, mert ugyan azon a településen 
élünk. Az lenne a furcsa, ha mindenki más 
ötlettel jött volna elő. A főbb célokban 
egyetértünk. 

- Nem félsz mások előtt beszélni?
Nem, megszoktam az egyetemen. A 

bemutatkozásra készültem, leírtam, hogy 
mit akarok mondani. De nem olvastam 
fel, hanem elmondtam, mert szeretek 
szemkontaktust teremteni az emberekkel. 

- Kértek már számon tőled valamit a 
választások óta?

Erre nem került sor, de segítséget kér-
tek tőlem a szemétszállítási díjjal kapcso-
latban. A fiatalok is fordultak már hozzám. 
Felajánlottam ugyanis, hogy elmondhat-
ják véleményüket, hogy mit szeretnének. 
Hosszú távon azt nem tudom felvállalni, 
hogy én valamilyen vezetője legyek az 
ifjúsági klubnak, de amiben tudok, abban 
segítek. A klub élére találtak is megfelelő 
embert Kovács Sándor személyében, aki 
majd irányítja, vezeti őket. Nekem nem 
lenne erre időm, aminek bizonyos szem-
pontból örülök is. Mivel eléggé elfoglalt 
vagyok a szabadidőmben legszívesebben 
pihenni szeretek, vagy kint lenni leve-
gőn a szabadban. Nem régen vettünk egy 
házikót, azt is lehet újítani, szépíteni, az 
engem kikapcsol. Szeretek kerékpározni 
is. Most a kerékpárút elkészültével ki is 
fogjuk használni. Nem voltam és nem is 
vagyok unatkozó típus, mert mindig te-
vékenykedtem. Néha, a sok feladat miatt 
összecsapnak a hullámok a fejem felett, 
de én azt sem bánom. 

- Tervezed azt, hogy hosszabb távon is 
képviselő leszel?

- Ezt majd csak a ciklus végén tudom 
megmondani. Próbálok megfelelni a kép-
viselői munkának, meghálálni a bizalmat. 
Sajnos csak keveset tudok beszélni az 
emberekkel, de ha meghívnak valamilyen 
rendezvényre elmegyek, és ha megállíta-
nak az utcán, akkor is szívesen beszélge-
tek velük, hiszen ők választottak meg, az 
ő érdeküket kell képviselnem.



                            7. oldalNyárlõriNci hírmoNdó

A farsangi mulatságok keretében 
került megrendezésre a művelődési 
házban (IKSZT-ben) a nyugdíjas klub 
batyus bálja. Az eseményre minden 
érdeklődőt szeretettel vártak, és egy 
változatos és felhőtlen mulatságot kí-
náltak az este folyamán.

A batyu szóból eredő megnevezés 
alapján mindenki maga hozta a vacso-
rához szükséges finomságokat, étele-
ket, különféle süteményeket. A szer-
vezők ettől függetlenül gondoskodtak 
az érkezők megfelelő hangulatáról 
már rögtön az ajtónál különféle finom 
italokkal. A vendégek a Kerekes test-
vérek kiváló zenéjétől kísérve léptek a 
nagyterembe, ahol már igen korán so-
kan táncra perdültek. Az összes ven-
dég megérkezését követően Németh 
Mihályné, Terike néni köszöntött min-
den jelenlévőt és bejelentette, hogy 
egy apró meglepetéssel is készültek 
az estére. A meglepetés pedig a Test-
őr című színdarab volt, amit Nyúl 
Jánosné, Marika néni vezetésével ál-
lítottak újból színpadra a közönség 
nagy örömére. Az előadás mindenki 
tetszését elnyerte, a közönség renge-

teg nevetésből könnyen következtet-
hetően kiválóan mulatott. Mindehhez 
természetesen nélkülözhetetlen volt a 
színjátszók kitűnő játéka és a kitartó, 
sok energiát felemésztő próbák Mari-
ka néni vezetésével.

A folytatásban újból felcsendült 
sok jól ismert dallam és kezdetét 
vette a vacsora, amelyen mindenki 
elfogyasztotta a maga „batyujában” 
hozott elemózsiát. Természetesen a 
jelenlévők a különféle finomságokkal, 
süteményekkel az asztalszomszédjai-

kat, ismerőseiket is körbekínáltak. Ez-
által elmondható, hogy egy közösségi 
hangulatú, kellemes vacsora zajlott az 
elmaradhatatlan tánctól és jókedvtől 
kísérve.

Az este tetőpontjaként a tombola-
sorsoláshoz érkeztek az események, 
amelyen a legkülönfélébb hasznos 
tárgyak kerültek kisorsolásra. A jelen-
lévők közül sokan nyertek valamit. A 
tombolasorsolást követően még soká-
ig folytatódott a tánc és a jókedv a Ke-
rekes testvérek jóvoltából.

batyus bált tartottak a nyugdíjasok

Összejövetelen vettek részt a gyengén látók
Farsangi összejövetelt tartott a va-

kok és gyengén látok lakiteleki cso-
portja. Ezúttal nem Golovics Mihályné 
házában, ahogyan az eddig szokás 
volt, hanem a lakiteleki művelődési 
házban találkoztak.

A csoportnak nem csak lakiteleki, de 
szentkirályi, nyárlőrinci, tiszakécskei, 
tiszaalpári és tiszakürti tagja is van. A 
művelődési ház klub szobájába várták 
a résztvevőket, február20-án. Szeren-
csére nem volt rossz idő, így többen 
is elfogadták a meghívást, bár a cso-
port tagjai közül néhányan, különbö-
ző okok miatt, nem tudtak ott lenni. 
Kérdéses volt az is, hogy Fekete At-
tila, aki szinte minden alkalommal 
ott volt eddig is az összejövetelen el 
tud-e menni. A segítsége ugyanis le-
betegedett. Úgy volt, hogy akkor majd 
busszal fog átmenni Nyárlőrincről 
Lakitelekre, de ez sem valósult meg. 

Végül is sikerült autót szereznie, és ott 
volt az összejövetelen. Meghívást ka-
pott Zobokiné Kiss Anita polgármes-
ter is, aki igent mondott az invitálásra 
és ott is volt, csak úgy, mint Felföldi 
Zoltán volt polgármester.

Az egybegyűlteket Golovics 
Mihályné csoportvezető köszöntötte, 
majd Zobokiné Kiss Anita is szólt a je-
lenlévőkhöz, aki első alkalommal vett 
részt a vakok és gyengén látók rendez-
vényen. A köszöntők után, mindenki 
kapott egy kis ajándékot, sőt még virá-
got is. Az asztalon természetesen volt 
sós, édes sütemény, és üdítő is, amit 
fogyaszthattak a csoport tagjai. Nem 
történik úgy összejövetel, hogy Feke-
te Attila ne hozná el szintetizátorát és 
ne játszana. Nem volt ez másképpen 
most sem. Régi dalok csendültek fel 
keze nyomán hangszeréből, és ter-
mészetesen énekelt is hozzá. A jelen-

lévők valamennyi szám után tapssal 
jutalmazták az előadást. A jó hangu-
latú összejövetelen mindenki kitűnően 
érezte magát. Természetesen nem csak 
ének és zeneszólt, de sokat beszélget-
tek is a sorstársak egymással.
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Minden évben a művelődési ház 
nagyteremében rendezi meg az óvoda a 
farsangot. Ezúttal is valamennyi csoport 
óvodásai jelmezbe öltözve léptek fel a 
színpadra.

Mindig nagy érdeklődés kíséri az 
óvodai farsangot a községben. A mos-
tani rendezvényen azonban kicsit ke-
vesebben voltak a megszokottnál, de az 
annak tudható be, hogy sok kisgyerek az 
influenza miatt nem tudott részt venni a 
mulatságon. Már minden kis óvodás jó 
előre tudta azt, hogy minek fog beöltözni 
a farsang alkalmával. A szülők mindent 
megtettek annak érdekében, hogy telje-
sítsék csemetéjük kívánságát. Így válto-
zatosságban nem volt hiány. Először a 
jelmezbe öltözött gyerekek vonultak fel a 
színpadra, akik tudatták a jelenlévőkkel, 
hogy minek öltöztek be. Ezt követően az 
óvó nénik a Tarka barka mesét mutattak 
be, aminek egy macska volt a főszereplő-
je. Azt ugye mondani sem kell, hogy az 
óvó nénik produkcióját mindig siker ko-
ronázza, és ez most sem volt másképpen. 
A legjobban persze a gyerekek örültek a 
mesének, de a szülők is várakozással te-
kintettek az előadás elé.

A játék nem maradhat el a farsangi 
mulatságon. Akik akarnak, azok min-
dig bekapcsolódhatnak. Természetesen 
minden játék úgy zajlik, hogy a szülő a 
csemetéjével együtt vesz részt benne. Az 
étel és az ital fogyasztása szinte mindig 
szerepel a versenyek alkalmával. Per-
sze különböző módon, de azért valami 
különlegesség azért minden alkalom-
mal van benne. Ezúttal joghurtot kellett 
enni, de nem ám az óvodásoknak, pedig 
ők nagyon szeretik, hanem a szülőknek, 
akiket a gyerekek etettek. Aki látta annak 
az arcán nem csak mosoly kerekedett, de 
nevetett is, persze nem a gyerekeken. A 
másik produkció az, amikor nem szilárd, 
hanem folyékony ételt kell a szülővel 
megitatni, és üvegből. Ugye nem kell 
ecsetelni, hogy akadt olyan felnőtt, aki 
jobban tudta az üveget kiüríteni, mint a 
másik, hogy az férfi volt-e vagy nő, az 
teljesen mellékes. A legnagyobb sikert a 
plüss állatok dobása jelentette. Ennek az 
volt a lényege, hogy az egyik oldalon a 
gyerekek álltak, tíz kosárban elhelyezett 
plüss állatkákkal, a másik oldalon pedig 
a szülők egy lavórral. A feladat az volt, 
hogy a gyerekeknek át kellett dobni a 
szülőhöz a plüss állatot, akik a lavórral 
kaphatták el. Az győzött, aki a legtöbb 
plüss állatot tudta begyűjteni. A zokni pá-

rosítás is érdekes feladat volt. Egy nagy 
kosárban különböző zoknikat tettek, amit 
a gyerekeknek kellett összepárosítani, 
odavinni a szülőhöz, aki a szokásos mó-
don összehajtotta.

Az anyukák természetesen ezúttal is 

készültek a farsangra, és mivel mással, 
mint különböző süteményekkel. Persze a 
fánk sem hiányzott. Bár ezúttal keveseb-
ben voltak a farsangi mulatságon, az egy-
öntetű vélemény az volt, hogy jobb volt, 
mint az elmúlt évben.

Nem maradt el játék a farsangi mulatságon



                            9. oldalNyárlõriNci hírmoNdó

Föld, tulajdon, gazdaság, politika

A Kecskeméti Katona József Mú-
zeum munkatársának előadása az MTA 
BTK-NEB Vidéktörténeti Témacso-
portjának műhelytanácskozásán

Február 3-án tartották az MTA 
Bölcsészettudományi Kutatóközpont 
és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága 
(továbbiakban: NEB) által létrehozott 
Vidéktörténeti Témacsoport szakmai 
tanácskozását. A kutatók Székesfehér-
várról, Veszprémből, Zalaegerszegről, 
Miskolcról, Kecskemétről és Buda-
pestről érkeztek, hogy beszámoljanak 
folyamatban lévő munkájuk módszer-
tani tanulságairól. Az ötéves projekt 
2014. szeptember 1-jén indult Ö. Ko-
vács József történész, a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem egyetemi tanára 
vezetésével. 

A műhelykonferencia egyik társelő-
adója Intézményünk történész - muze-
ológus munkatársa, Hajagos Csaba 

volt, aki tagja a NEB kutatói körének, 
illetve az MTA BTK NEB Vidéktörté-
neti Témacsoportjának is.

„A földtulajdon, mint politikai, 
társadalmi és gazdasági kérdés 1945” 
című kutatási program keretében 
Hajagos Csaba és Galambos István 
(NEB Kutatási osztály) előadásukban 
a Kecskeméten és közvetlen környé-
kén, illetve a korábbi Zala vármegye 
területére koncentrálva folytatott loká-
lis vizsgálatok lehetséges forrásait és 
módszereit, valós tapasztalatait mutat-
ták be. 

A vonatkozó szakirodalom és an-
nak kritikáján túl a lokális vizsgálatok 
elsősorban a földosztás megyei levél-
tárakban (Zala megye és Bács-Kiskun 
megye) és múzeumok (Kecskeméti 
Katona József Múzeum, illetve a te-
rületileg illetékes múzeumok) adat-
tárában fellelhető dokumentumokra, 

tárgyanyagra (néprajzi gyűjtések, fo-
tók stb.) támaszkodnak, emellett nagy 
hangsúlyt fektetnek az „oral history” 
narratív módszertanára is.

„A kutatócsoport a kutatások súly-
pontját az 1940-es évektől bekövet-
kezett struktúraváltoztató jelentőségű 
társadalomtörténeti események vizs-
gálatára helyezi. A radikális állami 
beavatkozások következtében megin-
dult változások, illetve az azokat átélő, 
adott esetben elszenvedő emberekkel 
történtek vizsgálatában különös jelen-
tőséget kapnak a vidéki Magyarország 
konkrét tereihez és időkeretéhez kö-
tött, az összehasonlítást tudatosan al-
kalmazó kutatások.” 

Hajagos Csaba − a kutatócsoport 
célkitűzéseinek értelmében − a ko-
rábbi Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Bács-
Bodrog vármegye 1944-1945 közöt-
ti földbirtok politikájának, illetve a 
parasztság társadalmi helyzetének 
(demográfiai átalakulás, gazdasági 
helyzet, intézményhálózat) változá-
sait vizsgálja, 
kiemelt szere-
pet tulajdonítva 
a Kecskemét és 
közvetlen kör-
nyékén − a kom-
munista dikta-
túra ideje alatt  
végbement vál-
tozásoknak.

kristonvizi

A Háztájit az asztalra! prog-
ram partnereként az Aranyhomok 
Kistérségfejlesztési Egyesület szer-
vezésében Dr. Márai Géza a gödöllői 
Szent István Egyetem címzetes egye-
temi docense, az Ökológiai Egyesület 
elnöke tartott előadást a TájGazda 
programmal kapcsolatban a művelő-
dési házban (IKSZT-ben).

Míg Nyugat-Európában négyszáz 
termelői tanúsítási rendszer létezik, 
s a feldolgozóipar semmilyen alap-
anyagot nem vásárol fel, ami nem 
rendelkezik termelői tanúsítással, 
addig Magyarországon a TájGazda 

termelői védjegy és tanúsítási rend-
szer az első termelésminőség és ere-
dettanúsítási rendszer lenne, ami az 
alapanyagról szolgáltat megbízható 
információkat.

Dr. Márai Géza részletesen bemu-
tatta a programot, céljaikat és a véd-
jegyben rejlő lehetőségeket. Többek 
között a jól fizető piacok megszerzé-
séhez, megtartásához tanúsítást adna 
a gazdálkodásról, a termelési mód-
szerekről és a környezettudatosság-
ról a védjegy. Emellett egyedülállóan 
egyszerű, jól érthető, hiteles lenne és 
segítené a technológiák gazdaságos 

javítását, ahogy Márai Géza kifejtette 
előadásában. Habár a védjegy végle-
gességéről még tárgyalások folynak 
a minisztériummal, ennek ellenére 
bevezetése esetén számtalan előny-
nyel fog járni a csatlakozó gazdáknak. 
Így azon gazdálkodók, akik elmen-
tek az előadásra számtalan hasznos 
információhoz jutottak. Márai Géza 
ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy ha 
a végső engedélyeket is megkapják a 
minisztériumtól, akkor feltétlenül újra 
eljön Nyárlőrincre és azok is megis-
merkedhetnek a lehetőségekkel, akik 
most lemaradtak az előadásról.

Szakember előadása TájGazda programról



Remélhetőleg nemsokára itt a tavasz és kerékpárosok népesí-
tik be a nemrég elkészült kerékpárutat. De hogy zavartalan és bal-
esetmentes legyen rajta a közlekedés és még a rendőr se találjon 
abban hibát, - nem árt tisztában lenni néhány fontos szabállyal.

Ha az út mellett, annak vonalvezetését követve kerékpárutat 
vagy gyalog- és kerékpárutat jelöltek ki, a kétkerekű kerékpár-
oknak a kerékpárúton vagy a gyalog- és kerékpárúton kell köz-
lekedni.

A tábla a kétkerekű kerékpárok közle-
kedésére kijelölt utat jelez; a segédmotoros 
rokkantkocsi, a gépi meghajtású kerekes szék 
és a kétkerekű segédmotoros kerékpár lakott 
területen kívül a kerékpárutat igénybe veheti, 
ha ezt jelzőtábla nem tiltja. A kerékpárúton 
más jármű közlekedése tilos!

Kerékpárral a lakott területen kívül a főútvonalról balra beka-
nyarodni vagy megfordulni, továbbá a kerékpárútról a vele pár-
huzamos útra, balra bekanyarodni nem szabad. A kerékpárosnak a 
kerékpárról le kell szállnia és azt tolva - a gyalogosok közlekedé-
sére vonatkozó szabályok szerint - kell az úttesten áthaladnia.

A kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöltött személy szállít-
hat 10 évnél nem idősebb, a kerékpárt nem hajtó utast a kerékpár 
pótülésén. Kettőnél több kerekű kerékpáron 17. életévét betöltött 
személy szállíthat a kerékpárt nem hajtó utast.

A kerékpárral éjszaka és korlátozott látási viszonyok 
között abban az esetben szabad közlekedni, ha a kerékpáron 
vagy a kerékpároson:
- előre fehér-, hátrafelé piros színű, folyamatos vagy villogó fényt 
adó lámpát és fényvisszaverőt helyeztek el, és
-  lakott területen kívül kerékpáros fényvisszaverő mellényt 
(ruházatot) visel.
Kerékpárral tilos:
- főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek kerékpá-
rozni;
- elengedett kormánnyal kerékpározni;
- kerékpárhoz oldalkocsit, valamint - kerékpárutánfutót kivéve 
- egyéb vontatmányt kapcsolni;
- kerékpárt más járművel, illetőleg állattal vontatni;
- kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy hátra egy méternél 
hosszabban kinyúló, a vezetőt a vezetésben akadályozó vagy a 
személy- és vagyonbiztonságot egyébként veszélyeztető tárgyat 
szállítani;
- kerékpárral állatot vezetni.
A kerékpárt fel kell szerelni:
- könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezéssel, amely 
semmilyen helyzetében nem akadályozza a kerékpár egyéb keze-
lőszerveinek működtetését,
- két, egymástól függetlenül működtethető, száraz és nedves idő-
ben egyaránt hatásos fékszerkezettel, amelyek közül az egyik az 
első, a másik a hátsó kerékre hat,
- hangjelző berendezéssel, amely csak csengőhangot adhat,
- egy előre fehér vagy kadmiumsárga fényt adó, sötétben, tiszta 
időben legalább 150 méter távolságról látható lámpával,
- egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 
méter távolságról látható helyzetjelző lámpával,
- elől egy fehér, hátul egy vagy két piros színű, szimmetrikusan 
elhelyezett, nem háromszög alakú fényvisszaverővel, és
- legalább az első keréken, legalább 2 db, egy átmérő mentén elhe-
lyezett borostyánsárga színű, mindkét oldal felé hatásos oldalsó 
fényvisszaverővel (küllőprizmával). A küllőprizmák helyett vagy 
mellett alkalmazható két oldalon fehér fényvisszaverő körgyűrű 

felület is a kerékpántok közvetlen közelében vagy az ENSZ-EGB 
88. sz. előírásának megfelelő gumiabroncsokon.

A világító berendezés elhelyezhető a kerékpárt hajtó szemé-
lyen is. A világító berendezések által kibocsátott fény villogó 
üzemmódú is lehet.

A kerékpárra felszerelt fényvisszaverőknek sötétben, tiszta 
időben - olyan járműből, amelynek távolsági fényszórója azt 
megvilágítja - 150 méterről észlelhetőnek kell lenniük.

A kettőnél több kerekű és 0,80 méternél szélesebb kerékpárt 
mindkét oldalon fel kell szerelni világító vagy fényjelző beren-
dezéssel. Ezek a berendezések a jármű legszélső pontjától 0,15 
méternél távolabb, egymáshoz pedig 0,60 méternél közelebb nem 
lehetnek.

A kerékpárra gyermekülés olyan módon szerelhető fel, hogy 
az ülés és a rajta ülő gyermek a vezetőt a kilátásban és a vezetés-
ben ne akadályozza, a kerékpár világító- és jelzőberendezéseit ne 
takarja. Az ülésfelület súlypontjának a jármű hosszanti függőle-
ges szimmetriasíkjában, a tengelysíkok között kell elhelyezked-
nie. A vezető háta mögött közvetlenül elhelyezett gyermekülés 
azzal a feltétellel megengedett, hogy háttámlával és a gyermek 
méretére beállítható, általa ki nem kapcsolható, a kibújást minden 
körülmények között megakadályozó utasvisszatartó rendszerrel 
van ellátva.

Az üléshez kapaszkodót és lábtartót is fel kell szerelni, és a 
konstrukciónak meg kell akadályoznia, hogy a gyermek lába a 
kerékkel érintkezésbe kerülhessen. Az ülés, a kapaszkodó és a 
lábtartó nem lehet összefüggésben a kormányzott kerékkel, vala-
mint az azzal együtt elforduló szerkezettel.

10. oldal NyárlõriNci hírmoNdó

KéT KEréKrE FEl!



                            11. oldalNyárlõriNci hírmoNdó

A negyedik helyről várja a folyta-
tást a megyei II. osztályú labdarúgó 
bajnokságban északi csoportjában ját-
szó felnőtt csapat. Az őszi forduló óta 
azonban történt egy és más az egyesület 
háza táján. Talán kezdjük a legfonto-
sabbal. Új vezetőség irányítja a klubot. 
Tisztújító közgyűlésen döntöttek arról, 
hogy ki lesz a tizenhárom fős veze-
tőség tagja. Elnöknek Balogh Viktort 
választották, helyettese pedig Pénzváltó 
István lett. A további tagok: Bali Gábor, 
Banó Zsolt, Bálint Tibor, Bálint Ferenc, 
Bimbó Imre, Czégány Károly, Csernák 
József, Erki László, Molnár Máté, Olhá 
Csaba, Szabó János.

Január 13-án kezdtük el a felkészü-
lést a tavaszi fordulókra, az új, régi edző 
György Csaba irányításával – mondta 
Balogh Viktor. Bende József ugyanis 
nem vállalta tovább, hogy irányítja és 
vezeti a csapat edzéseit. Meglepetésként 
ért bennünket az, hogy nem viszi tovább 
a csapatot, bár volt ennek némi előzmé-
nye. A késztények elé állítás váratla-
nul ért bennünket. Helyből próbáltunk 
edzőt választani, így a korábbi trénerre, 
György Csabára gondoltunk, aki vállal-
ta az edzői feladatok ellátását. Arra töre-
kedtünk, hogy minél több helyi játékos 
kerüljön be a keretbe, bár tudjuk, hogy 
ez még ilyen szinten is szinte lehetetlen. 
A nem helyiek közül vannak olyanok, 
akik ugyan nem nyárlőrinciek, de rég-
óta itt rúgják a labdát nálunk és szinte 
már helyieknek számítanak. Ők sze-
rencsére kitartanak mellettünk. A csa-

pat majd nem minden 
tagja kint van legalább 
is a pénteki edzéseken, 
a keddi edzések kisebb 
létszámmal zajlanak. 
Betegség és egyéb csa-
ládi okok miatt voltak 
hiányzók. Sajnálatos 
dolog az, hogy Madari 
Zsolt megsérül, térd-
szalag szakadást szen-
vedett, így hosszú ideig 
nem állhat majd a csa-
pat rendelkezésére. 
Még nem száz százalé-
kos a fiúk  felkészültsége fizikálisan, a 
betegségek és a hosszú kihagyás miatt, 
de ez azt hiszem, hogy érthető is. Az 
első tavaszi bajnoki fordulóra, ami már-
cius elsején lesz, már nagy valószínű-
séggel nem lesznek ilyen problémák. 
Hiányzók minden bizonnyal akkor is 
lesznek. Eddig még senki sem távozott 
a csapattól, érkezők viszont lesznek. A 
felkészülést több edzőmérkőzéssel is 
tarkítottuk. Játszottunk Cserkeszőlővel 
két alkalommal, az egyik találkozón 
5–4-re nyertünk, a másikon idegen-
ben 1–6-ra nyertünk. Tiszakécskével 
is két alkalommal játszottunk, az egyik 
mérkőzésen 2–0-ra, a másikon 5–3-ra 
kaptunk ki. Nagykőrös harmadik számú 
csapatával is találkoztunk, akik ellen 
5–2-re nyertünk. A keretünk tizennyolc 
fős, de nagy valószínűség szerint ez 
bővülni fog huszonkettőre. A célkitű-
zésünket is megfogalmaztuk. A maga-

sabb osztályban való játék számunkra 
nem cél. Mivel az őszi fordulók után 
a negyedik helyen állunk. A realitás 
számunkra az lehet, hogy a tizenhá-
rom csapat közül a középmezőny felső 
részére pozícionáljuk magunkat. Egy 
részt azért, mert a futball nem hozza 
a pénz, hanem viszi, és nálunk a pénz 
szűkösen van. Mivel erős keretünk van, 
ezért kivitelezhetőnek tartjuk azt, hogy a 
felső harmadban végezzünk. Az önkor-
mányzat lehetőségeihez mérten anyagi-
lag támogatja az egyesületet, és magán 
személyektől is kapunk segítséget. Az 
ifjúsági csapatunk megerősítésre szorul. 
Sajnos kevesen vannak, és az is elő-
fordult, hogy csere nélkül tudtak csak 
kiállni az ősszel. Továbbra is Faragó 
Mihály irányítja az edzéseiket, ebben 
nem történt változás. Reméljük, hogy 
tervünket sikerül megvalósítani, és a 
játékosok tavasszal is örömet tudnak 
majd szerezni szurkolóinknak.

Változott a vezetés és az edző a labdarúgóknál

20 lépés előre - Jorge Bucay, 50 japán 
fonat és zsinórékszer - Beth Kemp, A 
bolhapalota - Elif Shafak, A hernyók 
vacsorája - Giovanna Mantegazza, A 
hiperaktív figyelemhiányos gyerek, A hű-
séges - Veronica Roth, A II. világhábo-
rú fegyverei - Michael E. Haskew, A kis 
klotyókirály - Sandra Grimm, A kiválasz-
tott - Suzanne Collins, A vakond és a ka-
rácsony - Hana Doskocilová - Josef Alois 
Novotny, Akinek a kedve dacos - Dániel 
Varró, Álomtündér a barátnőm - Elizabeth 
Dale, Amit biztosan tudok - Oprah Winfrey 
Asszonyok városa - David R. Gillham, Az 
óvódáskor fejlesztőjátékai - Rezsőné Perlai 
Az ötödik hullám 1. - Rick Yancey, Bi-
bedombi szörnyhatározó - Zsolt Adamik, 

Bogyó és Babóca karácsony - Erika 
Bartos, Bogyó és Babóca sportol - Erika 
Bartos, Boribon, merre jársz? - Veronika 
Marék, Cavendon Hall - Barbara Taylor 
Bradford, Csak egy év - Gayle Forman, 
Egy ropi naplója - Jeff Kinney, Egyszer 
volt, ahogy még sose volt - Aliz Mosonyi, 
Ellopott pillant - Rachel Joyce, Emily 
the strange - Jessica Gruner - Rob Reger 
Eva and Adam - Katherine Applegate - 
Michael Grant, Fekete madarak árnyéká-
ban - Cat Winters, Halhatatlan szerelem 
- Péter Müller, Hapci király - Ervin Lázár, 
Hiányzol - Louise Douglas, Hogy műkö-
dik? - Conrad Mason, Holtodiglan - Gillian 
Flynn, Joyland - Stephen King, Karácsony 
- Júlia Tészabó, Karácsonyi számláló - Vera 

Bodnár, Késtél - Laura Leiner, Ki ette meg 
a málnát? - Ágnes Nemes Nagy, Kivédhe-
tetlen szerelem - Miranda Kenneally, Klára 
és az iglu - Petra Nagyova-Dzerengova, 
Láthatósági mellény lúzereknek - Marni 
Bates, Lola és a szomszéd srác - Stephanie 
Perkins, Mese pszichológia 2. - Annamária 
Kádár, Nap nap után - David Levithan, Na-
túrkozmetikumok - Gabriela Nedoma, Öle-
lő karok - Jayne Ann Krentz, Összetörve 
- Dani Atkins, Platánsor - John Grisham, 
Segítség elvesztem! - Barbro Lindgren, 
Szép romok - Jess Walter, The orphan 
Master’s son - Adam Johnson, Utolsó lé-
legzetig - Heather Gudenkauf, Vadon élő 
állatok - Ekkehard Ophoven, Vadon élő ál-
latok CD - Ekkehard Ophoven, Válogatós

Új könyvek érkeztek a könyvtárba
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Anyakönyvi hírek
akiket nagyon vártunk: Szekeres Mihály 
(anyja neve: Hári Helga), Vereczki Krisztián 
(Gombai Nikolett), Györvári András (Kovács 
Bernadett).
akiket elveszítettünk: Gulyás Istvánné 
Kása Erzsébet (1953), Juhász Károly (1976), 
Puskás István (1953).

nyárlŐrinci HÍRMONDÓ
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának közéleti lapja

Megjelenik minden hónapban
Felelős szerkesztő: Szentirmay Tamás

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

nyilvántartási száma alatt szerepel."
Készült a tiszakécskei

Kécske Nyomda Kft. nyomdájában
Felelős vezető: Tóth Géza

Ingyenes hirdetési szelvény
Hirdetés szövege: ________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

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

KÖZÉrDEKŰ TElEFOnSZáMOK
Polgármesteri hivatal: 343-013, 343-019, 589-001, 
589-019
Művelődési ház: 343-076, 589-009
Orvosok: dr. Kuczka Judit 06-20/453-4451, 343-121
Kehely Gyógyszertár, telefonszám: 76/342-517
Tűzoltóság Kecskemét: 502-810
Segélyhívó: 105
Rendőrség Kecskemét: 484-684
Segélyhívó: 107
Körzeti megbízott: Koós István 06-70/368-4397
Mentők Kecskemét: 486-511, 478-119
Segélyhívó: 104
Polgárőrség, Kiss Ferenc: 06-30/621-7600
Gyermek jóléti szolgálat és családsegítő
Horváthné Dékány Judit: 343-590, 06-30/262-7486
Védőnő, Túri Istvánné: 06-30/563-4441
Fogorvos: dr. Németh László 449-279
Jogosult állatorvos: Dr. Pitti Lajos 06-30/925-4249
Hatósági állatorvos: Dr. Tóth Dezső 06-70/436-1368

Megkímélt Reanult Megan 57 ezer km, gyári ál-
lapot, vonórúd, sérülésmentes. Irányár: 850.000,- 
Ft. Érd.: 06-30/433-35-32

Apró hirdetés

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk Dr. Kuczka Judit háziorvo-
sunknak, Zayzon Jenőné jegyző asszonynak, az 
önkormányzat dolgozóinak, valamint mindazok-
nak, akik drága fiunk

ifj. Juhász Károly
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút 
helyeztek, és mélységes fájdalmunkban velünk 
együtt éreztek.

Gyászoló szülők


