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Ünnepiszentmiseafelújítotttemplomban

A hívek százai vettek részt azon a
szentmisén, Nyárlõrincen, melyet az
építésének 75. évfordulóján és
Latheráni Bazilika felszentelésének
ünnepnapján tartottak. A templom felújítását a napokban fejezték be.
November 9-én, szombaton a tíz
órakor kezdõdõ szentmisén áldotta
meg Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti Fõegyházmegye érseke a felújított templomot. Mivel a helyi plébános
Dr. Esiobu Anayo Augustus (Ágoston)

atya Nigériából származik, az ünnepségre meghívta országa nagykövetét is,
hogy vegyen részt a szertartáson. A
nagykövet elfogadta a meghívást.
Az egyházközség 11.6 millió forintot nyert a templom felújítására. A
munkálatokhoz szeptemberben kezdtek hozzá és október végére be is fejezték. Köszönhetõ ez a helyi vállalkozóknak, akik saját gépeikkel segítettek
a munkálatokat. A hívõk adományokkal és kétkezi munkájukkal járultak

hozzá, hogy minél hamarabb készen
legyen a templom. Jótékonysági bált is
szerveztek, amin közel háromszázan
vettek részt. Az onnan befolyt bevétel
nagyban hozzájárult a templom felújítási munkáinak anyagi támogatásához.
A település példaértékû összefogása és
adakozókészsége eredményre vezetett,
mert óhajtott vágyuk 1938 után 2013ban újra megvalósult, és templomuk
hajdani fényében pompázik.
(Folytatás a 3. oldalon)

Tartalomból: • A testületi ülésrõl jelentjük • Ünnepi szentmise a felújított templomban • Megkérdeztük a
szülõket • Arany- és ezüst oklevelet kaptak az óvodások • Sikeres második osztályosok • Országos lábtoll-labda
veresny Nyárlõrincen • Nyárlõrincre látogattak a megyei könyvtárigazgatók • Mindenszentek ünnepe és halottak
napja • Fél évszázados osztálytalálkozó • Zenés, mûsoros rendezvényt tartottak • A békéscsabai kolbászfesztiválon
jártunk • A Szent Jobb diadalútja: hogy fogadták az ereklyét Kecskeméten?
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Atestületiülésrõljelentjük
Avasútontúlirészenislesz
szennyvízcsatorna
Az önkormányzat a Gksz-1 övezet, a
vasúton túli rész, csatornával történõ ellátására tárgyalásos ajánlattételi felhívást tett
közzé, melyre a Simplex Épker Kft. kapott
meghívást. A beadott ajánlatot a bíráló bizottság értékelte és megállapította, hogy
semmi olyan kizáró ok nem szerepel, ami
miatt érvénytelen lenne. Éppen ezért az önkormányzat, mint ajánlatkérõ, a Simplex
Épker Kft-vel folytat tárgyalást a Gksz-1
övezet szennyvízcsatorna-hálózatának kivitelezésével és tervezésével kapcsolatban.
Kisajátításthelyettesítõadásvétel
A kerékpárút nyomvonalát érintõ hét ingatlanrész még a Nemzeti Földalapkezezõ
Szervezet tulajdonában van. Dr. Csernus Tibor ügyvéd elindította az ingatlanok kisajátítását helyettesítõ adásvételét, melynek keretében megtörtént a területek értékbecslése. A
hét ingatlan összes területe egy hektár 3000
m2, a felajánlott vételár pedig 1.557.942 forint. Mivel közérdekû célról van szó, az önkormányzat a kisajátítást helyettesítõ adásvétel kertében kívánja a területek tulajdonjogát megszerezni, amennyiben az NFA a felajánlott vételárat elfogadja.
Szociálistûzifaarászorulóknak
Ebben az évben is lehetõség van arra,
hogy szociális célú tûzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítõ támogatás igényeljen az
önkormányzat. Erre ötezer fõ alatti települések nyújthatnak be igényt. A támogatási
igény kemény és lágy lombú tûzifára adható
be. A keményfa 12.000,- Ft/erdei m3+Áfa,
míg a lágyfa 6.800,- Ft/erdei m3+Áfa öszszegbe kerül. A támogatás feltétele, hogy az
önkormányzat vállaljon önrészt, melynek
mértéke keményfa esetén 2.000,- Ft/erdei
m3+Áfa, lágyfa estén 1.200,- Ft/erdei
m3+Áfa. Az igényelt mennyiség mértéke
függ a 2013. január-március hónapban lakásfenntartási támogatásban részesülõk számától, mely Nyárlõrinc esetében 35 fõ volt. Ennek függvényében ellátottanként keményfából 2m3, lágyfából 3m3 igényelhetõ. Így az
ellátottak függvényében 105m3 lágyfát jelent, amihez az önkormányzatnak 160 ezer
forint önerõt kell biztosítani. A képviselõk
javasolták a szociális célú tûzifa vásárlásához a támogatási igény benyújtását, melyhez
az önerõt az általános tartalék terhére biztosítja az önkormányzat.
TámogatásMikulásünnepségre
Az óvodások és iskolások részére a Mikulás ünnepségen megtartott zenés, jelmezes
adventi mûsort a testület az elmúlt években
is támogatta. Ebben az évben negyvenötezer

forinttal támogatja az önkormányzat a programot.
SegíteniakarnakaVasútutcaiépületen
Miklós Zoltán Vasút utcai lakos kéréssel
fordult az önkormányzathoz, hogy a melléképületben lakó szülei házát az önkormányzat
segítsen felújítani, mert nagyon rossz állapotban van. A Vasút u. 78. szám alatti ingatlan melléképületének lakás céljára való alkalmasságának megállapításra az önkormányzat felkérte a Kecskeméti Járási Hivatal
Építésügyi Osztályát.
A hivatal kötelezte Miklós Zoltánt és elvált feleségét - az ingatlan tulajdonosait hogy az életveszélyessé vált épület használatát szüntessék meg. Továbbá hogy az érintett
épületrészeket - tetõszerzetet, beszakadt födém, és részben kidõlt hátsó falazat - állítsák
helyre oly módon, hogy az a továbbiakban az
állékonyságot, az életet és egészséget, a közés vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. Erre a tulajdonosok két hónapot kaptak. Pap
Sándor polgármester úgy vélekedett, ismerve
Miklós Zoltán anyagi helyzetét, hogy az épület felújítását nem tudja vállalni, ezért az önkormányzatnak kellene segítséget nyújtani.
Az anyagköltség összege körülbelül 700 ezer
forint lenne, és ekkora nagyságrendû lenne a
munkabér is. Az épület helyreállításában
közremûködne az önkormányzat szakértelemmel rendelkezõ közhasznú fizikai állománya. Hajagos Antal azt kérte, hogy vizsgálják meg annak lehetõségét, hogy az ingatlan felújításához szükséges összeg erejéig a
jelzálogjog bejegyzésre kerüljön. Vas Ildikó
azon a véleményen volt, hogy az épület felújításában segíteni kell, de akkor kerüljön rá
a házra az önkormányzat jelzálogjoga.
Zayzon Jenõné jegyzõ válaszában elmondta,
hogy a hivatal megvizsgálja a jelzálogjog bejegyzésének lehetõségét, és ezek után megállapodást köt a tulajdonosokkal. Javasolta,
hogy a képviselõ-testület fentiek tekintetében, késõbb hozza meg döntését. A javaslatot
elfogadta a testület.
Rendeletafilmforgatásról
A filmforgatási célú közterület szabályairól szóló rendelet megalkotásáról döntött a
képviselõ-testület. A rendelet megalkotása
kötelezõ, ennek elmulasztása törvénysértõ
magatartásnak minõsül. A rendelet hatálya az
önkormányzat tulajdonában álló közterület
filmalkotás forgatása céljából való igénybevételére terjed ki. Néhány fontosabb dolog a
rendeletbõl. A közterület használója köteles
az igénybevett területet és annak közvetlen
környékét folyamatosan tisztán tartani, a szemét elszállításáról gondoskodni. Köteles továbbá a tevékenység folytatásához szüksé-

ges dokumentumokat a helyszínen tartani és
azokat ellenõrzés esetén kérésre felmutatni.
A közterület használatáért díjat kell fizetni.
Nem kell díjat fizetni: oktatási, tudományos,
ismeretterjesztõ témájú, filmmûvészeti állami felsõoktatási képzés keretében készülõ
filmalkotások forgatásához szükséges közterület-használat esetében.
MásleszaSágváriésazÚttörõutcaneve
Papp Sándor polgármester arról tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy az önkormányzati törvény szerint a közterület, illetve
közintézmény nem viselheti olyan személy
nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy
olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét,
amely a XX. századi önkényuralmi politikai
rendszerre közvetlenül utal. Nyárlõrinc esetében ez két utcát érint, a Ságvári és az Úttörõ utcákat. Az önkormányzati rendelet szerint társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a
közterület elnevezésének megváltoztatását.
Ehhez azonban idõre van szükség ahhoz,
hogy a két utcában lévõ lakosok véleményét
kikérjék. Ezt követõen fogják a képviselõtestület elé terjeszteni a közterület elnevezésének megváltoztatását.
Változikazalapítóokirat
Módosításra került a lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsõde, alapító okirata,
amihez a nyárlõrinci óvoda is tartozik. A módosítás oka, hogy az óvoda felújításával egy
új csoport szoba került kialakításra, és így 25
fõvel több gyermek ellátása oldódik meg
Lakiteleken. Ezt a létszámnövekedést kell az
alapító okiratban átvezetni. Ennek megfelelõen Lakiteleken hét csoportban 175, Nyárlõrincen három csoportban 75, Tiszaugon pedig egy csoportban 25 gyermek részesülhet
óvodai ellátásban.
Egyvédõnõikörzetmarad
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Járási Népegészségügyi Intézete tájékoztatta
az önkormányzatot, hogy a védõnõi körzetek
terület határainak felülvizsgálata folyamatban van. A vizsgálat zavartalan lebonyolítása
érdekében azt kérték, hogy Nyárlõrinc is tekintse át, hogy a községben valamennyi körzet határainak kijelölése megtörtént-e, a pontosított határok megjelölésével. Miután
Nyárlõrincen egy védõnõ van, a község
egész közigazgatási területe hozzátartozik,
így több körzet kialakítására nincs szükség.
Zayzon Jenõné jegyzõ azt javasolta a képviselõ-testületnek, hogy a védõnõi körzetet egy
körzettel, Nyárlõrinc község egész közigazgatási területére kiterjedõen állapítsa meg. A
képviselõk elfogadták a javaslatot.
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Ünnepiszentmiseafelújítotttemplomban
Folytatás az elsõ oldalról.
Bábel Balázs érsek a szent misén
azt mondta, hogy a hit építi fel a
templomokat. Hívõ emberek adakoztak 75 évvel ezelõtt, hogy felépüljön
a templom az egykori KohárySzentlõrincen és most is, hogy megújuljon Nyárlõrincen. A szentmisére
mintegy huszonöt zarándok gyalog
érkezett Lakitelekrõl, akik az ünnepség után tovább indultak Szentkirályra, majd pedig vissza Lakitelekre.
Útközben mintegy harmincan csatlakoztak hozzájuk hosszabb rövidebb
idõre. Bábel Balázs érsek tizenkilenc
helyi felnõtt fiatalt részesített a bérmálás szentségében.
Az ünnepi szentmise alkalmával
jelent meg a "Készen van a tornyos
templom. Dicsértessék a Jézus!" címû kiadvány, ami a templom építésé-

nek történetét dolgozza fel 1912-tõl
1938-ig, a 75. jubileumi év emlékére.
A történeti munka szerzõje Hajagos
Csaba levéltáros, a Magyar Nemzeti

Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltárának munkatársa, aki Nyárlõrincen él.
Sz.T.

Sajtóközlemény
NyárlõrincKözségÖnkormányzata
IntegráltKözösségiésSzolgáltatóTérkialakítása
2013.szeptember23.
A Földmûvelési és Vidékfejlesztési
Minisztérium a 112/2009. (VIII. 29.)
FVM rendelete lapján az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és
szolgáltat tér kialakítására és mûködtetésére igénybe vehetõ támogatásból
nettó 52 517 102 Ft pályázati támogatást nyert az önkormányzatunk épület
felújításra, bõvítésre és eszközbeszerzésre. E rendelet szerinti támogatás
célja az integrált közösségi és szolgáltató tér infrastrukturális kialakításának, amelynek eredményeként hozzáférhetõvé válnak a vidéki települések
életminõségét javító közösségi, kulturális, közmûvelõdési, szociális, egészségügyi, üzleti, információs, kommunikációs, adminisztratív és egyéb
szolgáltatások.
A kialakításra került Nyárlõrinc Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben (Dózsa György utca 9.) lehetõség

nyílik ifjúságfejlesztési feladatok ellátására, ifjúsági közösségi programok
szervezésére, fiatalok közösségi szervezõdésének és részvételének támogatására, ifjúsági információs pult mûködtetésére. A lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának elõsegítésére, közösségi információs
hozzáférési
pont
(eMagyarország pont) került kialakításra. A községi könyvtár is korszerû,
tágas terembe került. Gyermekfoglalkoztató, gyermekeket fejlesztõ programok számára baba-mama klubot
hoztunk létre. A településen elérhetõ
egészségfejlesztési programok számát
növeljük, a programok között szerepelnek majd elõadások, világnapokon
szervezett események, véradás, tüdõszûrés. Foglalkoztatási információs
pont mûködtetésére lehetõséget is teremtettünk.
A kivitelezés megkezdése 2013.
június 13. volt, a Zsigó és Társa Kft.
végezte kiváló minõségben az építé-

szeti munkákat, az informatikai eszközbeszerzést az ArtTelecom Kft.
nyerte
és
2013. szeptember 18-án
építette ki az
informatikai rendszert. A bútorokat a
Bellart Bt. készítette. 2013. október
23-án ünnepélyes keretek között hivatalosan is megnyitja kapuit a
Nyárlõrinc Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér. A nyitva tartás megtekinthetõ a www.nyarlorinc.hu honlapon, illetve a helyszínen kifüggesztett
táblán.
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Megkérdeztükaszülõket
A szülõkhöz intéztünk kérdéseket,
azzal kapcsolatban, hogy õk hogy
látják, hogyan indult a 2013-as 2014-es
tanév az elsõ osztályban. A
véleményüket alább olvashatják.
Hosszas várakozás után végre
elérkezett a várva-várt iskolakezdés.
Luca már nagyon izgatott volt, vajon
kikkel fog egy osztályba járni, ki lesz a
padtársa, a tanító nénije. Bevallom én
is. Szülõként elõször éltem meg ezt az
élményt.
A nagy napon némi aggodalommal
és meghatottsággal követtem a sok nemrég még óvodás - kis gyereket,
amíg a nagyok és a tanító nénik
átkísérték õket az évnyitóra. Az
ünneplõbe öltözött kisdiákok izgatottságtól remegõ lábakkal léptek be az
iskola aulájába, ahol a 3. osztályosok
kedves mûsorral fogadták õket. Judit
néni, mint egy tyúkanyó vette szárnyai
alá az 1/B osztály kiscsibéit.
Ahogy teltek a napok, Luca egyre
izgatottabban számolt be az aznap
megszerzett piros pontokról, újabb és
újabb élményekrõl, ismeretekrõl.
A napokban nyílt nap keretében mi
szülõk is részesei, fül-és szemtanúi
lehettünk, hogy a tanító néni és gyakornoka Adri hogyan navigálják gyermekeinket Betû és Számország
útvesztõiben. Nagyon nagy élmény
volt számunkra, segítségükkel pár
órára mi is újra elsõs kisdiáknak
érezhettük magunkat. Köszönjük
szépen!
Szeles-Németh Ildikó
Az idei iskolakezdés rutinosan
indult nálunk, bízva az elõzõ évek
tapasztalatában, negyedik gyermekem
kezdte meg most az elsõ osztályt.
Azért elkelt a nagyobb testvérek
biztatása: majd meglátod, jó lesz az
iskola. A gyerekek pár nap alatt
beilleszkedtek az iskola rendjébe és
otthonosan mozogtak a nagyobbak
között. A tanító néni leleményesen
"vonatos kirándulásokon" vezeti õket
Betûország kanyargós ösvényein, amit
mi, szülõk is láthattunk a november 20i nyílt napon. Vidám mondókákkal,
énekekkel színesített óráknak lehettünk
részesei. Játszva, de gyors tempóban

haladnak egyre beljebb Betûországban,
építgetve maguknak a piros pontokért
szerzett téglákból a tudás várát. Idén
sem csalódtam az iskolában. A tantestület a tõlük megszokott, kiváló
munkát végzi most is, nyugodtan bízzuk gyermekeinket rájuk!
Polyák Balázsné
Amint egy elsõs édesanya félve
engedi óvodából iskolába gyermekét,
mi is egészséges izgalommal vágtunk
neki a szeptembernek. Az általunk
elgondoltnál sokkal jobban viseli
Zsombor fiunk a változást, ami a tanító
néni
játékos
foglalkozásának,
türelmének és a sok ismerõs arcnak is
köszönhetõ, ami mindenképp elõnye
egy kis közösségnek.
Az iskolában a szabadidõs sportok
ideje is jól beosztott. Köszönjük
Pénzváltó Istvánnak már az óvodában
megkezdett munkáját, a sok edzést és
focimeccset, amit tovább folytathatnak
a gyerekek az iskolában, hetente két
alkalommal. Bármilyen kérdéssel,
kéréssel fordulhatunk az iskola dolgozóihoz, igyekeznek segítségünkre
lenni. Köszönet érte ezúton is!
Szénási Edina
2013. november 20-a számomra
emlékezetes nap. Az 1B osztály nyilvános próbatétele, elõttünk, szülõk
elõtt zajlott. Egy máris összeszokott kis
közösség, - ki gondolta volna - hiszen
két és fél hónappal ezelõtt még nem
igazán tudta senki, hogyan is fog ez az
év elkezdõdni. Élmény volt végig nézni
a tornaórát, fegyelmezettség, ügyesség,

kitartás és mindez alig hét éves gyermekektõl. Majd matematika óra
következett. A köszönés után egy-két
ének, ami játékosan vezette be az
amúgy makacs számok világába a látszólag cseppet sem izguló nebulókat.
Azért írom, hogy látszólag, mert Gréti
elárulta, õ igenis izgult. De rajta nem
csodálkozom. Aki ismeri, tudja, nem
egy könnyen megnyíló kisember. Azt
viszont én árulom el, imádja az iskolát,
a tanulást, de ehhez kell egy tanító
néni, aki nap, mint nap utat mutat, kell
egy iskola, ahová örömmel megy.
Köszönet ezért a délelõttért. Ha
osztályozhatnék, jelest adnék Judit
néninek, Levente bácsinak és az 1/B
lelkes kis csapatának.
Györgyné Mózes Tünde
Mint minden végzõs kis óvodás,
Enikõ is nagy izgalommal várta az
iskolát. Kíváncsisága már a nyár elején
elkezdõdött, így nõvérét számtalan
kérdéssel bombázta. Érdeklõdése semmit nem csökkent. A mai napig nagy
szeretettel jár iskolába, hisz a tanulás
mellett a délutáni foglalkozásokon is
megtalálta magának a megfelelõ
elfoglaltságokat, legyen ez sport,
mûvészet vagy játék. Jó kedvéhez
hozzá tartozik, hogy a tanító nénivel
már elsõ pillanatban kialakult a szimpátia és bizalom, az osztályon belül
pedig gyorsan barátokra lelt.
Ez számomra is megnyugtató.
Fontosnak tartom, hogy a tudás megszerzése mellet gyermekem jól érezze
magát, egy szóval "élje" az iskolát.
Sutusné Hamar Erika
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Nem tudnám eldönteni, ki várta jobban a nyílt napot. Mint szülõ, nagyon
kíváncsi voltam, hogyan viselkedik az
elsõsöm" az iskolában, õ pedig örült,
hogy alkalma lesz megmutatnia magát
nekünk. Mivel aznap "nagy csoportosomnak" szintén nyílt napja volt az
óvodában, így az iskolai elsõ két óráról
lemaradtam. Nagyszünetben férjem
büszkén számolt be a testnevelés és a
matematika óra részleteirõl, majd váltottuk egymást a két intézményben.
Csöngetés után "Osztály vigyázz!",
és elkezdõdött a magyar óra. Mosolyogtam, mintha én is újra iskolás lettem volna, azzal a boldog tudattal, engem most nem szólítanak ki felelni. Kíváncsian fürkésztem fiam arcát, és végtelenül elégedett voltam, mert egyértelmûen látszott, õ itt jól érzi magát. Az
már csak késõbb tudatosodott bennem,

Arany-ésezüst
okleveletkaptak
azóvodások
Tehetséggondozás
keretében,
2013. november 12-én meghívást kaptunk Kunszentmárton egyik óvodai intézményébe, mesemondó versenyre.
Óvodánkból két gyermekkel vettünk
részt az eseményen.
A vendégváró óvónõk kedvesen fogadtak, mindenben a segítségünkre
voltak. A kicsik, igényesen berendezett színtéren adhatták elõ meséiket. A
várakozó gyermekek különbözõ helyiségekben játszhattak, ehettek vagy
kedvük szerint mozoghattak a tornaszobában kialakított akadálypályán.
Harmincegy kíváncsi, mesét kiválóan elõadó óvodás szereplése után került sor az eredmény kihirdetésére.
Nyárlõrincrõl, a középsõs Németh
Panka: a Kiskakas gyémánt fél krajcárja címû mesét választotta, mellyel
ezüstoklevelet nyert. A nagycsoportos
DányiZsófi: A három pillangó meséjét adta elõ, Õ az aranyoklevelet hozta
el. A gyerekek igényes könyvjutalmat
is kaptak.
Gratulálunk nekik csodálatos teljesítményükhöz, büszkék vagyunk rájuk.
Mohácsi Gézáné óvónõ

5. ol dal
milyen ügyesen vette ki a részét az órai
feladatokból. Elnéztem, hogy a tanító
néni milyen hihetetlen érzékkel kezeli a
különbözõ gyerekeket. Két hónap elteltével mindenkihez van már "kulcsa",
legyen az csintalan, szertelen, egy kicsit visszahúzódóbb, vagy a tanulás
iránt kevésbé érdeklõdõ nebuló.
A negyedik óra végére szinte kivétel
nélkül minden kisdiák elfáradt. És még
nem volt vége a napnak. Énekóra után
még grafika is volt. Befészkelte magát
a kétely a fejembe, nem sok ez egy elsõ osztályosnak? A Katona Gimnáziumban egy életre megtanultam: "Teher
alatt nõ a pálma". De ez más, most az
én kisfiamról van szó! Aztán gyorsan
elhessegettem magamtól ezeket a gondolatokat, mivel, mint az oktatásban járatlan szülõ, ezen úgysem tudok változtatni. Örülök, mert megbizonyosodhat-

tam arról, amit szeptember óta csak sejtettem, hogy a fiam jó kezekben van.
Holnap már csak másodkézbõl kapok
információt az iskolai életrõl.
- Mi történt ma veled? - Semmi különös. - Mi volt az ebéd? Már nem emlékszem. Mehetek játszani?
Halasi Betti
Köszönjük a szülõknek, pedagógusoknak, hogy elfogadták a meghívásunkat a nyílt tanítási napra! Ez a nap
annyiban volt különleges, hogy vendégek jöttek-mentek, bepillantottak az
életünkbe, mi pedig tettük a dolgunkat,
mint máskor. Reméljük azon túl, hogy
mindenki jól érezte magát, a délelõtt
sok tanulsággal is szolgált!
Bíró Judit és Lerner Levente

Sikeresmásodikosztályosok
2013. november 23-án, Budapesten, "A végtaghiányos gyermekekért"
Alapítvány által szervezett Dr. Lénárt
György emlékdíj versenyen Seres
Csenge 2. osztályos tanuló Elõadói
kategóriában és Képzõmûvészeti kategóriában elsõ helyezést nyert.

2013.
november
18-án,
Lakiteleken, az Eötvös Iskola Anyanyelvi Hetének Szépolvasó Versenyén GödényKata 2. osztályos tanuló harmadik helyezést nyert.
Gratulálunk a kis diákoknak!

Országoslábtoll-labdaverseny
Nyárlõrincen
November 9-én reggeltõl késõ estig népes gyereksereg nyüzsgött a tornacsarnok környékén. Közülük viszont csak tízen voltak nyárlõrinciek.
A többiek buszokkal, autókkal érkeztek. Voltak, akik több mint négy órát
utaztak, hogy itt lehessenek.
Hét egyesület 101 versenyzõje
gyûlt össze a hagyományos Tini Kupa
Gyermek- és Serdülõ Országos Lábtoll-labda versenyünkön. Szepetnek,
Nagykanizsa,
Cserszegtomaj,
Tápióbicske, Pusztaszer, Újszász és
Nyárlõrinc csapatai versengtek egymással. A sportág legfontosabb hazai
utánpótlás bázisai képviseltették magukat. A lábtoll-labdázás idén ünnepli
20 éves magyarországi születésnap-

ját. 1993. május 29-én, Csillebércen
rendezték az elsõ versenyt, amelyen a
budapesti, sarudi és újszászi gyerekek
mellett Nyárlõrinc is jelen volt. A
sportág az eltelt két évtized alatt jelentõs fejlõdésen ment keresztül. Az
európai mezõnyben évek óta magyar
dominancia jellemzõ, de a lábtoll-labda õshazájában rendezett októberi vietnámi világbajnokságon a nemzetek
rangsorában Vietnám és Kína mögött
megszerzett harmadik hely is jól mutatja a honi mezõny erõsségét. Nekünk jelenleg csak gyermek korcsoportú versenyzõink vannak, õk is még
a korosztály fiataljai közé tartoznak.
A versenyen az egyesületi pontversenyt az Újszászi VVSE nyerte.
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Nyárlõrincrelátogattakamegyeikönyvtárigazgatók
Nyárlõrinc kulturális életében egy
újabb fontos mérföldkõ adódott, amikor Ramháb Mária a Bács-Kiskun
megyei Katona József Könyvtár igazgatója megkereste Pap Sándor polgármester urat, hogy szeretnék november
19-i szakmai konferenciájuk zárását a
Nyálõrinci Integrált Közösségi és
Szolgáltató Térben tartani. Pap Sándor örömmel fogadta el a felkérést és
tárt karokkal vártuk a küldöttséget,
hisz ritka alkalom egy ilyen esemény
bármely település életében.
Az egész ország szinte összes megyei könyvtárvezetõje, igazgatója eljött Nyíregyházától Zalaegerszegig,
hogy megtekintse a nyárlõrinci
könyvtárt és a mûvelõdési házat
(IKSZT-t).
A vendégeket elõször a település
elsõ embere Pap Sándor köszöntötte a
könyvtárban. Elmondta, nagy megtiszteltetés, hogy minket választottak
a számtalan Bács-Kiskun megyei település közül ebbõl az alkalomból,
majd röviden bemutatta Nyárlõrinc
történelmét, gazdaságát, valamint az
IKSZT megvalósításának útját.
Ezután Ramháb Mária, a Katona
József Könyvtár igazgatója beszélt a
vendégekhez. Kiemelte, hogy csak
nagyon kevés helyen tud megvalósulni egy ilyen komplex, többfunkciós és
egyúttal központi helyen elhelyezke-

dõ épület, amely számtalan lehetõséget rejt magában. Hozzáfûzte, hogy az
épület létrejötte mind két fél érdeme
és egy olyan lehetõséget használt ki a
település, amelynek elszalasztása sok
éves hátránnyal járt volna, hisz kétséges, hogy akadnak-e a közeljövõben
hasonló pályázati lehetõségek.
Végül Jokhel Árpád IKSZT menedzser mutatta be a könyvtárat a gyereksaroktól kezdve a számítástechnika sarokig. Emellett részletesen beszélt a könyvtár életében bekövetkezett eddig változásokról és a
Nyárlõrinci IKSZT elõtt álló kiaknázható lehetõségekrõl, valamint a jövõbeni kisebb-nagyobb tervekrõl. A látogatók érdeklõdve hallgatták végig a

beszédeket és nem rejtették véka alá,
hogy mind egytõl egyig el vannak ragadtatva az épülettõl, különösen a
könyvtártól, mind felszereltségét,
mind kialakítását tekintve.
A vendéglátást követõen Ramhab
Mária külön köszöntet mondott mindenért, majd reményét fejezte ki,
hogy Nyárlõrinc és a Katona József
Könyvtár kapcsolata tovább fog még
a jelenlegi kapcsolatokon túl is fejlõdni. Mi megköszöntük a látogatásukat
és reményünket fejeztük ki, hogy ennek az együttmûködésnek, valamint
Nyárlõrincnek a hírnevét is szétviszik
az országban és egy követendõ minta
lehet más települések számára.
Jokhel Árpád

Mindenszentekünnepeéshalottaknapja
November elseje mindenszentek
ünnepe, november 2-a pedig a Halottak napja a keresztény világban. Mindenszentek Magyarországon 2000 óta,
fél évszázad után ismét munkaszüneti
nap.
Nincs olyan ember a földön, akinek
ne lenne elhunyt hozzátartozója. Legtöbben november elsején keresik fel a
temetõket, ahol közeli hozzátartozóik,
rokonaik, barátaik, ismerõseik aluszszák örök álmukat. Koszorút, virágot
helyeznek el sírjuknál és vallási felekezetektõl függõen gyertyát is gyújtanak.
A szokáshoz kapcsolódó némely

népi hiedelem szerint ennek az a célja,
hogy a világosban a "véletlenül kiszabadult lelkecskék" újra visszataláljanak a maguk sírjába, ne kísértsenek, ne
nyugtalanítsák az élõket. Azért kell
megszépíteni ilyenkor a sírokat, hogy
a halottak szívesen maradjanak lakhelyükben.
A nyárlõrinci temetõ ezúttal is virágokkal, gyertyákkal és mécsesekkel
volt tele. Ez nem újdonság, mert minden évben így van. Az pedig külön jó
érzés, hogy a szovjet katonák sírját
sem hanyagolják el. Valaki mindig
gondoskodik arról, hogy ott is legyen
virág és égjenek a gyertyák.
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Félévszázadososztálytalálkozó
2013. november 23. délelõtt 11 óra.
Kicsit megszeppenve - mint a kisiskolások - léptek be a terem ajtaján az ötven éves találkozóra érkezett öregdiákok. Izgalommal, mennyit változtunk,
vajon megismerjük-e egymást ennyi év
után. A hatás nem maradt el. Valóban
nem mindenki ismerte meg a másikat. A
szervezõk kérték, úgy foglaljunk helyet,
ahogy ültünk ötven évvel ezelõtt. Elõször az elhunytak emlékének adóztunk,
és gyertyát gyújtottunk. Az osztály létszáma 25 fõ volt, hárman már eltávoztak, a találkozón 15-en vettünk részt. A
tanárok közül Deák Mária és Grosán
Pál volt jelen. Bera Márton, Besze Veronika, Lövétei József, Rácz Attila igazgató Steinakker Lajosné ehunytak. Felolvasásra került a 84 esztendõs Bera
Sándor osztályfõnök levele. Egészségi
állapota nem engedte meg, hogy ilyen
hosszú, fárasztó útnak tegye ki magát és
volt tanítványaival legyen. Nemcsak az
osztályfõnök hatódott meg a megkeresés kapcsán, hanem a diákok is, amikor
a küldött levél utolsó sorai elhangzottak: "Szeretettel és sokszor gondolok
rátok. Minden jót, egészséges, szerencsés és boldog további éveket kívánok
az egykori kedves, fiatalkori gyerekeimnek." A róla küldött fényképet kezünkbe tartva, hosszasan néztük. Elõ-

ször tanáraink tájékoztattak az elmúlt
évek történéseirõl. Utána névsor szerint
a diákok. Egy kis bátorító hatására és a
felszolgált sültes tálak után jobban
megnyílt mindenki, oldottabb lett a
hangulat. Egymás után kerültek elõ az
egykori élmények, sztorik. Egymástól
kérdeztük: emlékszel-e még erre, meg
arra… Sajnos nem mindenkinek jutott
eszébe minden. Régi fényképeken, próbáltuk felismerni egymást, nem mindig
sikerült. Gyorsan eltelt a délután, tanárok, öreg diákok közel kerültünk egymáshoz. Estefelé egy szép nap emléké-

vel, élményeivel elköszöntünk egymástól.
1963-ban végzettek névsora: Bozsik
István, Farkas Amália, Farkas Ferenc,
L. Faragó József, Géró Ferenc,
Golovics Ilona, Gyenes Margit,
Herczeg György, Horváth János, Horváth József, H. Kiss Pál, Sváb Kovács
Anna, Markó Györgyi, Marsa Erzsébet,
Marsa Zoltán, Nagy Endre, Nagy Margit, Nagy Mária, Nyúl Gyula, Rácz István, Recski Sarolta, Salánki Imre, Szabó Julianna, Százdi Lídia, Varga László.
Szabó Györgyné

Zenés,mûsorosrendezvényttartottak

A mozgáskorlátozottak soron következõ összejövetelét, november 6-án a
felújított és átadott mûvelõdési házban
egy zenés, mûsoros rendezvény kereté-

ben tartották. A tagok szép számban
megjelentek. A meghívott vendégek közül, sajnos sokan nem tudtak eljönni.
Elfogadta meghívásunkat a Mozgás-

korlátozottak Bács-Kiskun Megyei
Egyesületének elnöke Hanó Mihály és
helyettese Laczkó Mátyás. Hanó Mihály köszöntötte a résztvevõket és elmondta saját versét is. Ebédig Németh
Mihályné kedvenc verseibõl olvasott
fel, Hojsza Esztike és Zsíros Istvánné
verseket mondtak és vidáman nótáztak.
A finom ebéd után Seres Csenge és
Horváth Réka két-két verset és egy közös éneket adtak elõ. Jokhel Károlyné
szintén verset mondott. Tombolahúzásig Fekete Attila szórakoztatta a vendégeket, többen táncra is perdültek. A
tombolán sok szép, értékes nyeremény
talált gazdára. Mindenki jól érezte magát.
Szeretettel várjuk tagjainkat december 4-i összejövetelünkre, ahová a Mikulás is ellátogat!
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Abékéscsabaikolbászfesztiválonjártunk

Sokat hallottunk már errõl az eseményrõl, de mi még csak az idén tudtunk eljutni, hogy megnézzük. Motoros
társaink egy része már tavaly is részt
vett ezen az eseményen. 17. alkalommal
rendezték meg, az Európa szerte ismert,
és népszerû gasztronómiai kiállítást.
Mi az utolsó napon, október 27-én
mentünk, jobban mondva gurultunk.
Hét motorral és egy autós kísérettel indultunk el vasárnap reggel. Nem siettünk, ráérõsen, csak olyan öregurasan
motoroztuk végig a távot, kis tankolós
pihenõket tartva. Még dél elõtt megérkeztünk és kíváncsian vetettük magunkat a forgatagba. Nem csalódtunk Ilyen
felhozatal, ekkora területen, ennyi programmal, kóstolni- és látnivalóval, méltán kivívta a nemzetközi elismerést is,
hát még a miénket. Azt se tudtuk merre
menjünk, mit nézzünk, mit kóstoljunk.
Aztán csak úgy az "orrunk" után indultunk és nem bántuk meg. Beértünk egy
hatalmas nagy sátorba, ami tele volt pakolva asztalokkal, padokkal. Kitotóztuk,
hogy biztosan itt is töltötték szombaton
a kolbászt. Azt a háromezer embert valahova el kellett helyezni. Ugyanis arról
szóltak a hírek, hogy ennyien neveztek a
kolbásztöltõ versenyre.
Vasárnap délelõtt is éppen egy emlékverseny kezdetébe csöppentünk, akkor osztották ki a húst, amibõl mindenki
a saját receptje szerint gyártotta le a fi-

nom sütni- és füstölni valót. Az eredményhirdetést már nem láttuk, mert
menni kellett a többi helyszínre is, de
egy két fotót azért sikerült csinálnom.
Mivel ekkorra már elmúlt dél, így egy
sütödénél mi is sorba álltunk és megkóstoltuk a már itthon kinézett cigánkát (ezt
mifelénk májpástétomnak hívják). Talán
ebben több volt a kolbászhús és csak tenyérnyi kis gombócokban sütik ki. A
sült kolbász is ízletesre sikeredett. Tele
pocakkal már vígan mentünk disznót
vágni. Ugyanis ilyen bemutatót is tartottak egy szabadtéri placcon. Persze nem
vártuk meg a "szertartás" végét, mert
akkor sok mást nem láthattunk volna.
Felkerestük a kiállítási pavilont is,
ahol szebbnél szebb portékával kínálták
és csalogatták a látogatókat. Találtunk
itt szarvaskolbászt, libatöpörtyût, méteres kolbászt. Ennek az volt az érdekessége, hogy cm-re adták. Huszonhárom
forintért kínáltak egy centimétert és ki
mekkorát szeretett volna, akkorát hasítottak neki. Egy bácsika a vállára hajította a becsomagolt, több mint egy méteres finomságot és úgy ballagott tovább
a következõ standhoz.
Árusok, sütögetõk, bõrösök, subások, váltották egymást a szabadtéri árusító helyeken. Természetesen a híres
csabai füstölt kolbászt is meg tudtuk
kóstolni és hoztunk is haza belõle. Egy
nagy sátorban, több standon árulták por-

tékáikat a termelõk. Nem lehetett nem
észrevenni ezt a helyet, hiszen az illatok
ide csalogattak mindenkit. Mindeközben a sportcsarnokban gyermekprogramok váltották egymást. Kézmûves foglalkozás, bábjáték, mesejáték. Minden
aprócska emberke megtalálta a magának
valót.
Mi apával még a paksi atomerõmû
kihelyezett kiállítását is megnéztük. Egy
nagy kamionban rendezkedtek be és adtak felvilágosítást az erõmû munkájáról.
Tudják, hogy ez az "üzem" adja Magyarország villamos energiájának 49
százalékát? Eddig én sem tudtam.
Mikor már nagyon elfáradtunk és
megszomjaztunk, letelepedtünk, és
amíg hallgattuk a szabadtéri színpadon
fellépõ férfikórus nótázását, addig
szusszantunk egyet. Utána indultunk
megkeresni a töltött káposzta fõzõverseny helyszínét. Ebben sem csalatkoztunk. Baráti, családi társaságok neveztek erre a versenyre. Kiskondérban,
bográcsban, hatalmas tepsiben rotyogott
ez a mindenki által nagyon jól ismert és
szeretett, elsõsorban disznóvágási finomság. Gyönyörködve sétáltunk végig
a fortyogó edények között és szippantottuk magunkba a finom illatokat. Ezt is
érdemes volt megkeresni. Mivel az idõ
ilyenkor nagyon gyorsan telik, még
meglestük, hogy sütik a sparhelton (tûzhely) a lepényt. Megnéztünk egy bemutatót egy hasznos kis konyhai segédeszközrõl, majd indultunk a parkolóba,
mert még egy programról gondoskodott
a "bandagazdánk". Azt ígérte, elvisz
meseországba. Így is lett.
Meglátogattuk a nemrégen nyílt Babamúzeumot. A tulajdonos és megálmodó, megvalósító mutatta be ezt a csodás
kis világot. Nyolcszáz babát gyûjtött
össze és rendezett el kétszobányi terülten. Mindegyikrõl külön-külön órákat
tudott volna mesélni, de sajnos itt is letelt az idõnk. Így egy közös fotózás után
nyeregbe pattantunk és naplementében,
de még éppen világossal hazaértünk.
Annyira jól éreztük magunkat ebben a
hatalmas és különleges forgatagban,
hogy apával azon filozofálgatunk, hogy
jövõre kétnaposra tervezzük ezt a kiruccanást. Részesei szeretnénk lenni a nagy
kolbásztöltésnek is. Reméljük, hogy eljutunk Békéscsabára! Kissné Kati
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ASzentJobbdiadalútja:hogyfogadtákazereklyétKecskeméten?
A Porta Egyesület november 22-én,
pénteken 17 órakor tartotta meg a hagyományos Ferences Akadémiát a Kodály Intézet dísztermében. Az érdeklõdõ közönséget Mák Kornél alpolgármester és Bárkányi Ernõ templomigazgató köszöntötte. A soron következõ
elõadás az 1938-ban országjáró körútjára indított Aranyvonat története volt,
mely a Szent Jobbot szállította. A Szent
Jobb
kecskeméti
ünnepségérõl
Hajagos Csaba levéltáros számolt be
korabeli tudósítások, képek segítségével.
"Kilencszáz éves történelmi és vallási hagyomány, a nemzeti kegyelet és
köztudat ereje hozott ide bennünket,
nagy nemzeti ereklyénknek, apostoli
Szent István királyunk Szent Jobbjának országjárása alkalmából." 1938.
június 27-én, ezekkel a szavakkal köszöntötte Dr. Szabó Iván kormányfõtanácsos a Kecskemét városába érkezett
nemzeti ereklyét és a vele együtt utazó
kíséretet.
hirdetés
A XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus és Szent István király halálának 900 éves jubileuma alkalmából rendezett országos megemlékezések egyik leglátványosabb, az ország minden pontján nagy tömegeket
megmozgató eseménye "a Szent Jobb
országjárása" volt. A nemzeti összetartozást és Szent István-i eszmeiséget is
jól szimbolizáló, a Szent Jobbot szállító, kifejezetten erre az évfordulóra tervezett és gyártott "Aranyvonat" programjának huszonhatodik állomásaként
Kecskemét szerepelt a menetrendben.
A város vezetõsége 1938. június 11én kapta meg a hivatalos értesítõt
Zsembery Istvántól, az Actio Catholica
országos alelnökétõl, egyúttal az Eucharisztikus Ünnepségsorozat rendezõbizottságának elnökétõl; ebben "felszólította" Dr. Nyúl Tóth Pál polgármester-helyettest, hogy mivel Kecskemét a hosszabb tartózkodású helyek
közé tartozott, ezért a programtervezetet haladéktalanul küldje el számára az
események zavartalan lefolyása biztosítékául. A hihetetlen összefogás és a
gyors cselekvés eredményeként június
18-án visszaigazolásként a következõ-

ket írta a polgármester-helyettes: "…
Az Aranyvonatot az állomáson ünnepélyesen fogadjuk, majd a Szent Jobbot körmenet kíséri be a városháza és a
Nagytemplom mellett felállított díszemelvényre, ahol ünnepi beszéd és könyörgés lesz."
A Kecskeméti Közlöny munkatársainak részletes beszámolója és a levéltári források történeti bizonyossága
alapján idézhetõek fel a korabeli események, illetve a közhangulat: "Az ünnepi keret a szemtanúk megállapítása
szerint nemcsak megütötte, de felül is
múlta az ország többi részein rendezett
ünnepségeket. Kecskemét kitett magáért. Impozáns fénnyel és pompával, soha nem látott tömegek, tízezrek vonultak fel. A pályaudvar oszlopcsarnok részét sötétzöld fenyõk és tölgyfagallyak
borították. Az emeletes épületek minden ablakában gyertyák égtek, és
szebbnél-szebb virágok pompáztak. Az
oszlopokon felváltva Magyarország és
Kecskemét címerei, zászlók díszelegtek."
A Dr. Nyúl Tóth Pál által, a sajtóban is közölt programtervezet szinte
percre pontosan megvalósult. Az Actio
Catholica elõírása szerint, a menetrendben elõre közölt 17 óra 32 perckor
megérkezõ "dísz-szerelvényt" a katonazenekar a Himnuszt játszva fogadta.
A díszes pompával és az Árpád-házi
szentek arcképeivel díszített Szent
Jobb-kocsi utasai között ott volt Mészáros János érseki helynök, a Szent
Jobb õrzõje, Czapik Gyula pápai prelátus, a fõpapok és a Szent Jobb mellett
piros-fehér palástú, fekete díszegyenruhás testõrök álltak. Kecskemét város
elõkelõségei közül megjelent a Szent
Jobb fogadásánál Kovács Sándor pápai
prelátus, apát-plébános, kiskunsági
fõesperes, Linka Ferenc fõesperes, Dr.
Kiss Endre fõispán, Dr. Zsitvay Tibor
titkos tanácsos, Dr. Nyúl Tóth Pál és
Dr. Szabó Iván kormányfõtanácsos is.
A fogadási ceremóniát követõn a
Nagykõrösi utcán ünnepélyes díszmenetben kísérték végig a Szent Jobbot az
utca két oldalán elhelyezkedõ sorfal
között a városháza mellett felállított
díszemelvényhez. A sorfalba álltak és
menetben kísérték a kecskeméti dísz-

magyarba öltözött egyesületek, a különbözõ iskolák tanulói, tantestületei, a
környezõ pusztai települések zarándok
lelkületû lakosai. A Lajosmizsén, Kerekegyházán, Izsákon, Orgoványon,
Koháryszentlõrincen, Szentkirályon és
Lakiteleken élõk kipirult arccal,
könnybe lábadt szemmel énekelték az
Áldott Szent István, Isten hû szolgája
kezdetû õsi egyházi éneket.
A Kossuth téren zajlott fõispáni köszöntõ, könyörgés és hosszas, menetrendben szabályozott hódolat, illetve a
szentbeszédek után, 20 óra 17 perckor,
lovasrendõri felvezetéssel és a karhatalom által biztosítva a Rákóczi úton,
fényárban úszva, fegyelmezett menetben kísérte ki a meghatódott tömeg a
pályaudvarra Szent István király méltóságos jobb kezét, hogy visszahelyezzék az "Aranyvonat" Szent Jobb-kocsijába. A megközelítõleg húszezer fõs tömeg 21 óra elõtt tíz perccel a vasútállomáson nézhette végig és halhatta a megafonon keresztül, ahogyan országalapító királyunk csodatevõ keze elhagyta
a várost.
A Közlöny munkatársa így jellemezte az indulás elõtti utolsó pillanatokat: "A katonazenekar eljátssza az Ah,
hol vagy magyarok tündöklõ csillaga… kezdetû egyházi éneket. Közben
elhelyezkedik a hatalmas üvegablakú
kocsiban Mészáros János érseki helynök és a testõrök. Katonai vezényszavak hangzanak el, majd a Himnusz
fenséges akkordját halljuk, s kigördül
az "Aranyvonat" a nagyállomásról.
Hosszan az emericanás ifjak fáklyafénye világít útjára… A kecskemétiek
még másodpercekig álltak szoborrá
merevülve, az ünnepélyes pillanat áhitatától átszellemülten. Érezték: közöttük lebeg Szent István szelleme. Az
"Aranyvonatot" ezután elnyelte az est
sûrûje…" Nagykõrös felé tartott.
Hajagos Csaba cikke a Múltba nézõ
folyóiratban és a múlt-kor történelmi
portálon is olvasható.
A Szent Jobb országjárásának kecskeméti állomása és a XXXIV. Eucharisztikus Kongresszus konferencia után
kiállítás nyílt, ami megtekinthetõ december 5-ig a Porta Egyesület dísztermében.
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Tájékoztatásazagrár-környezetgazdálkodásitámogatáselõírásairól
A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet szerint a szántóföldi és az ültetvény célprogramok esetében a támogatásra jogosult
köteles a célprogram utolsó gazdálkodási
évében (2013. szeptember 1. és 2014.
augusztus31.) a támogatásba bevont területre vonatkozóan bõvített talajvizsgálatot végeztetni.
A talajvizsgálat elvégzése során:
a) a talajvizsgálathoz szükséges átlag
talajmintákat kell venni;
b) egy átlagminta legfeljebb öt hektár
nagyságú területet fedhet le;
c) a talajmintavételt a követelmények
betartásával bárki elvégezheti;
d) a talajvizsgálatot csak a megfelelõ
vizsgálati paraméterekre akkreditációval
rendelkezõ talajlaboratóriumok végezhetik el;
e) öt hektárnál kisebb kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ területek
esetében legalább egy mintavétel szükséges.
Amennyiben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület nagyobb,
mint öt hektár, akkor a területet megközelítõleg öthektáros mintavételi egységekre
kell bontani. Az utolsó gazdálkodási évben esedékes ismételt talajvizsgálatnál a
mintákat ugyanazokról a helyekrõl kell
venni, mint a támogatás elsõ évében.
A mintavétel az alábbiak szerint történik:
o
szántóföldi kultúráknál, a mûvelt
rétegbõl (általában a 0-30 cm-es) parcellánként, de maximum 5 hektáronként vett
átlagminta,
o
állókultúráknál, maximum 5
hektáronként vett átlagminta. A részmintákat almatermésû, csonthéjas és héjas ültetvényeknél 0-30 cm, 30-60 cm; bogyós
ültetvényeknél 0-20 cm, 20-40 cm; szõlõ
ültetvényeknél 0-30 cm, 30-60 cm mélységbõl kell venni.
A mintázandó területrõl a felsõ, növényi maradványokat tartalmazó réteg eltávolítása után lehet mintát venni. Az azonos tömegû részmintákat átló mentén
vagy cikk-cakk vonalban, legalább 20
ponton ajánlott venni. Ezeket a részmintákat kell összekeverni és az összekevert
mintából 1-1 kg tömegû átlagmintát kell a
laboratóriumba küldeni elemzésre.
Tilos mintát venni:
o
szántóföldi kultúra esetén a táblaszélen 20 m-es sávban;
o
a forgókban;
o
szalmakazlak helyén;
o
mûtrágya, talajjavító anyag,

szerves trágya depók helyén;
o
állatok delelõ helyén.
A mintavétel optimális idõpontja a termés betakarítása utáni, de még a trágyázást megelõzõ idõszak, ha a talaj mûvelhetõ (nem túl nedves, nem túl száraz).
Mintavételre alkalmas még:
o
az õsszel alapmûtrágyázott területekrõl a következõ évben, de a trágyázástól számított legalább 100 nap utáni
idõszak;
o
tavasszal mûtrágyázott területrõl
a betakarítás után, de legalább az utolsó
trágyázást követõ100 nap után;
o
szervestrágyázást követõ 6 hónap elteltével.
A mintát kódszámozott zacskóba kell
gyûjteni és mintaazonosító jeggyel ellátni.
Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásban részesülõknek 2014. augusztus 31-ig a második képzésen is részt kell
venniük.
A negyedik (2012/2013.) gazdálkodási évre vonatkozó gazdálkodási napló és
tápanyag-gazdálkodási terv adatokat
2013.szeptember1-jétõlnovember30ig a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatalhoz kell benyújtani, az ebbõl a célból mûködtetett elektronikus felületen
("web-GN") keresztül. A gazdálkodási
napló és a tápanyag-gazdálkodási terv
meghatározott adattartalmának elektronikus benyújtására a fenti határidõn túl
nincs lehetõség.
2013. szeptember 30-ig kell elkészítenie a gazdálkodónak a 2013/2014. gazdálkodási évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási tervet és földhasználati tervet.
Amennyiben a fõnövény betakarítására
ezt követõen kerül csak sor, úgy a terveket a betakarítást követõen kell haladéktalanul elkészíteni. A tápanyag-gazdálkodási tervet az ültetvény célprogramok esetében a talajvizsgálati eredmények és a levélanalízis eredménye alapján kell elkészíteni.
Nitrátadatszolgáltatás
Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet
szól a vizek mezõgazdasági eredetû
nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez
szükséges cselekvési program részletes
szabályairól, valamint az adatszolgáltatás
és nyilvántartás rendjérõl.
A nitrátérzékeny területek blokk szinten történõ lehatárolását a 43/2007. (VI.
1.) FVM rendelet tartalmazza. A

nitrátérzékeny területen mezõgazdasági
tevékenységet folytatóknak be kell tartaniuk a Helyes Mezõgazdasági Gyakorlat
elõírásait.
Az adatszolgáltatás és nyilvántartás
vezetésérõl szóló jogszabályi részek nemcsak a nitrátérzékeny területen mezõgazdasági tevékenységet folytatókra, hanem
a nem nitrátérzékeny területen a magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó
mértékben (baromfi esetében 3 számosállat, vegyes állattartás esetében 5 számosállat) állattartást végzõ természetes és jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságokra is vonatkoznak.
A nitrátérzékeny területen mezõgazdasági tevékenységet folytatónak és az állattartással foglalkozónak a gazdálkodási
évre vonatkozóan (szeptember 1. és azt
követõ év augusztus 31. között) az adatszolgáltatást megalapozó folyamatos
nyilvántartást kell vezetnie a külön jogszabály szerinti Gazdálkodási Napló tápanyaggazdálkodásra, trágyázásra, parcella
mûvelési adatokra, valamint állattartásra
vonatkozó lapjain vagy ennek megfelelõ
adattartalommal.
A nitrátérzékeny területen mezõgazdasági tevékenységet folytatónak és az állattartással foglalkozónak a nyilvántartást
és a beküldött adatlap másolatát, valamint
a talajvédelmi terveket 5 évig meg kell
õriznie.
2012. szeptember 1. és 2013. augusztus 31. közötti idõszakra az adatszolgáltatást 2013.december31-ig kell teljesíteni
a mezõgazdasági tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi hatóságnak
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság:
6000 Kecskemét, Halasi út 36.) a jogszabály 6. számú melléklete szerinti adatlapon.
A nitrát adatszolgáltatást a 2009/2010.
gazdálkodási évtõl kezdõdõen már elektronikusan is teljesítheti a gazdálkodó. A
www.nebih.gov.hu honlap felsõ menüsorában
a
Nyomtatványok/Enyomtatványok menüpont alatt találhatóak az elektronikusan beküldhetõ nyomtatványok, valamint a kitöltéséhez szükséges keretprogram (ÁNYK).

Összeállította:
Agócs Bernadett - ÚMVP tanácsadó
Tel: 30/ 298-2322,
E-mail: agocs.bernadett@nak.hu
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Meghívó
Szeretettel hívjuk Önt és kedves családját, barátait,
ismerõseit a Nyárlõrinci Vöröskeresztes Szervezet által
rendezett ünnepi mûsoros estre.
Program: 1. Megemlékezés a Nemzetközi
Vöröskeresztes Mozgalom 150. évfordulójáról
2. Megemlékezés a Nyárlõrinci Vöröskeresztes
Szervezet megalakulásának 60. évfordulójáról
3. Önkéntes véradók köszöntése
Idõpont: 2013. december 9. hétfõ 18 óra
Helyszín: mûvelõdési ház
Belépés díjtalan!

Kedves Véradók!
A Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun
Megyei Szervezete tisztelettel
hívja és várja Önöket véradásra.
Véradás helye: Nyárlõrinc, mûvelõdési ház
Véradás ideje:
2013. december 2. hétfõ 9-12 óráig
Segítségüket elõre is köszönjük!
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Anyakönyvihírek

KÖZÉrdEKÛ TElEFoNSZámoK

Akiket nagyon vártunk: Varga Vince (anyja neve:
Csikós Angéla), Vincze Krisztina Erika (Nagy
Renáta Éva), Seöbö Donát (Szabó Nóra), Szûcs
Patrik (Bokovinszki Nikolett), Hajagos Gellért
(Csernák Gizella).

Polgármesteri hivatal: 343-013, 343-019,
589-001, 589-019
Mûvelõdési ház: 343-076, 589-009
Orvosok: dr. Kuczka Judit 06-20/ 453-4451, 343-121
Kehely Gyógyszertár, telefonszám: 76/342-517
Tûzoltóság Kecskemét: 502-810
Segélyhívó: 105
Rendõrség Kecskemét: 484-684
Segélyhívó: 107
Körzeti megbízott: Koós István, 06/70-368-4397.
Mentõk Kecskemét: 486-511, 478-119
Segélyhívó: 104
Polgárõrség, Kiss Ferenc: 06-30/621-7600
Gyermek jóléti szolgálat és családsegítõ
Horváthné Dékány Judit: 343-590, 06-30/262-7486
Védõnõ, 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 Dezsõ, 06-70/436-1368.

Akit elveszítettünk: Tálas Sándor (1946), Peszmet
István (1959), Lengyel László (1936).

Eladó 1 db 2000 wattos hõfokszabályzós,gurulós
8 tagú olajradiátor. Ár: megegyezés szerint.
Érdeklõdni: 20 3902918
Eladó 1 db hûtõszekrény, 1 db vezetékes
gáztûzhely, heverõk, ülõgarnitúra, szekrény, asztal, székek, festmények. Érdeklõdni: 06-30/9687194.
Eladó családi ház Lakiteleken. 3 szoba, fürdõszoba, gázfûtés plusz beépített cserépkályha, nagy
udvar. T: 30/9687-194.

Könyveléstés
könyvvizsgálatotvállalok:
Egyéni vállalkozók, õstermelõk, magánszemélyek, Kft-k, Bt-k, alapítványok részére, teljes
körû APEH - és TB-ügyintézéssel, képviselettel.
Havonta tájékoztatást kap vállalkozása eredményérõl, áfájáról, a könyvelést így pontosan tudja
követni.
Igény szerint a könyvelési anyagért elmegyek.

AZ IRODA NYITVA TARTÁSA
hétfõtõl szombatig 8 - 18 óráig

nyárlõrinci HÍr MOn DÓ
Nyárlõrinc Község Önkormányzatának közéleti lapja
Megjelenik minden hónapban
Felelõs kiadó: Pénzváltó István
Felelõs szerkesztõ: Szentirmay Tamás
A szerkesztõség tagjai: Kiss Györgyné,
Nyúl Zsuzsanna, Felföldi ZoltánnéU
„Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 163/583/1/2007.
nyilvántartási száma alatt szerepel.“
Készült a tiszakécskei Kécske Nyomda Kft. nyomdájában
Felelõs vezetõ: Tóth Géza

Ingyeneshirdetésiszelvény
Hirdetésszövege:__________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Telefonos egyeztetés alapján csak egy fõt fogadok a teljes diszkréció érdekében. Kérem, válasszon engem, ha családias környezetet és nem
"tömeg-könyvelõirodát" keres.

VargánéFarkasháziOrsolya
•76/343-219,06/30/266-85-36

_________________________________________

Apróhirdetésekleadhatókazáltalánosiskolagondnokiirodájában
hétfõtõlpéntekigmunkaidõben.Ahirdetésekszövegéthirdetõinktõlkészenkapjuk.Azabbanfoglaltakértakiadósemmilyenanyagi,  jogi felelõsséget nem vállal. Kéziratokat nem õrzünk meg és
nemküldünkvissza.Csakhirdetésiszelvényenleadotthirdetéseketfogadunkel.

