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Nyárlõrincen a TÁMOP 3.1.4. Kom -
pe ten cia ala pú ok ta tás, egyen lõ hoz zá -
fé rés pá lyá zat ke re té ben meg ren de zés re
ke rült (ne gye dik év ben is) a MA CI cso -
por tos gyer me kek és az óvo da dol go zói
szer ve zé sé ben 2013. áp ri lis 22-én a
Föld nap ja.

A Kom pe ten cia ala pú ne ve lés áp ri li -
si té ma he te it az óvo dá nak volt le he tõ sé -
ge ki ta lál ni és meg va ló sí ta ni a kö zös sé -
gi ne ve lés szín te rei és a kör nye zet tu da -
tos ma ga tar tás ki ala kí tá sá nak prog ram -
ja ként.

Az Eöt vös Óvo da 10 cso port ja
Tiszaugról és La ki te lek rõl is részt vett a
ren dez vé nye ken. Ez után az er re az al ka -

lom ra ki írt rajz pá lyá zat dí ja zott jai ve -
het ték át a meg ér de melt ju tal mu kat.
Egy kö zös gyer mek já ték után kez de tét
vet te a ren dez vény. A részt ve võk tér ké -
pet kap tak és el in dul hat tak a ki he lye zett
"ál lo má sok ra", ahol a he lyi Ma ci cso -
por to sok szü lei vár ták õket. "Vi rá gom,
virágom.." bar ká cso lás "kindertojás"
kap szu lá ból. "Mi ni-golf" ügyes ség já ték
hul la dék ból. "Föld-víz te rep asz tal" ka -
kukk to jás já ték. "Öko Pan na és Öko
Pal kó" sze lek tív hul la dék gyûj tés. "Az
év ma da ra: a gyur gya lag" to tó ki ta lá lá -
sa.

"Csá cso gó madárka.." raj zok, pá lya -
mû vek ki ál lí tá sa. "Fa ze kas mû hely"

Bán föl di Fe renc né pi ipar mû vész ko -
ron go zá sa. "Az élet vi ze" víz ivá si le he -
tõ ség egyé ni víz fel töl tés sel.

Min den he lyen já té kos fel ada to kon
ke resz tül is mer ked het tek meg a Föl -
dünk kel kap cso la tos tud ni va lók ról. Cél -
ki tû zés volt, a gyer me kek kör nye zet tu -
da tos ma ga tar tá sá nak ki ala kí tá sa sa ját
kör nye ze té ben, az új ra hasz no sí tás köz -
vet len meg ta pasz ta lá sa. A dél elõt ti
prog ra mok be fe je zé sé vel a ha zai és a
ven dég ovi sok kel le me sen el fá rad va,
sok-sok él mén  nyel tér het tek ha za. 

MohácsiGézánéóvónõ
A rajzverseny eredményei a 4.

oldalonolvashatók.
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Módosítottákazalapítóokiratot

A pol gár mes te ri hi va tal ala pí tó ok ira tát
mó do sí tot ta a kép vi se lõ-tes tü let. A mó do sí -
tást in do kol ja egy részt a pol gár mes te ri hi -
va tal név vál to zá sa, mely sze rint a hi va tal
ne ve: Nyárlõrinci Pol gár mes te ri Hi va tal.
Más részt a költ ség ve té si szerv ve ze tõ jé -
nek, a jegy zõ nek a ki ne ve zé si rend je. 2013.
ja nu ár 1-tõl a jegy zõk mun kál ta tó ja a pol -
gár mes ter, és így a jegy zõ ki ne ve zé se a
pol gár mes ter ha tás kö re. 

Pályázatokamûvelõdésiházfelújításá-
ra

A mû ve lõ dé si ház fel újí tá sá ra meg nyert pá -
lyá zat hoz kap cso ló dó an há rom pá lyá za ti
fel hí vást kell köz zé ten ni. Az el sõ a pro -
jekt me nedzs ment és tá jé koz ta tás nyil vá -
nos ság fel ada ta i nak el lá tá sá ra ki íran dó pá -
lyá zat. A pá lyá za ti fel hí vást há rom cím zett
ré szé re küld te el az ön kor mány zat, ame -
lyek a kö vet ke zõk: Fi nan ci al Ideas Kft.
Bu da pest, Storno Soft Bt. Szé kes fe hér vár,
és a Körics For rás me nedzs ment Kft. Bu da -
pest. A má so dik pá lyá za ti fel hí vás a mû -
sza ki el len õri fel ada tok el lá tá sá ra irá nyul.
Szin tén há rom cím zett ré szé re küld ték el a
pá lyá za ti fel hí vást, még pe dig a Sza bó
Nor bert Fe ke te Gás pár és Benyáts Kor nél
kecs ke mé ti szak em be rek nek. A har ma dik a
ki vi te le zé si fel ada ta i nak el lá tá sá val kap -
cso la tos aján lat té te li fel hí vás. Itt is há rom
cím zett ré szé re küld ték el az aján lat té te li
fel hí vást. A TVG INVEST Kft-nek, a
MES TER-NAGY Kft-nerk és a Zsigó és
Tár sa Kft-nek. Mind a há rom cég szék he -
lye Kecs ke mé ten van. Ar ról, hogy kik let -

tek a nyer te sek ké sõbb dönt a kép vi se lõ-
tes tü let.

Alegalacsonyabb
ajánlatotadónyert

A ko ráb bi tes tü le ti ülé sen a "Szenny víz csa -
tor na-há ló zat és mes ter sé ges ele ven isza pos
bi o ló gi ai szenny víz tisz tí tó te lep ki épí té se
Nyárlõrincen" tár gyú pro jekt hez kap cso ló -
dó an köz be szer zé si szak ér tõi fel ada tok el -
lá tá sá ra irt ki pá lyá za tot az ön kor mány zat.
A pá lyá za ti fel hí vás há rom cím zett ré szé re
ke rült meg kül dés re. A ki írá si ha tár idõ re
mind a há rom pá lyá zó el küld te aján la tát. A
B&W Ten der Plus Kft. brut tó 2.514.600,-
Ft-os aján la tot, a BAK-OPHT Szol gál ta tó
és Ta nács adó Bt. brut tó 3.175.000,- Ft-os
aján la tot és a Bar na Or so lya Ügy vé di Iro da
brut tó 2.800.000,- Ft-os aján la tot adott. A
ki vá lasz tás szem pont ja a leg ala cso nyabb
ös  sze gû aján la tot adó pá lyá zó volt, ezért a
kép vi se lõ-tes tü let a B&W Ten der Plus Kft.
aján la tát fo gad ta el.

Támogatásokróldöntöttekaképviselõk

Az el múlt évek hez ha son ló an több tá mo ga -
tá si ké re lem is ér ke zett az ön kor mány zat -
hoz. A Nyárlõrinci Pol gár õr Egye sü let eb -
ben az év ben 350 ezer fo rint tá mo ga tá si ké -
re lem mel for dult az ön kor mány zat hoz. A
kép vi se lõ-tes tü let úgy dön tött, hogy ek ko -
ra ös  szeg gel tá mo gat ja az egye sü le tet.
Szin tén tá mo ga tá si ké re lem mel for dult az
ön kor mány zat hoz a Nyárlõrinci Lab da rú gó
Sport Club. Ké rel mük ben egy mil lió fo rint
tá mo ga tást kér nek. A tes tü let meg sza vaz ta
az ös  sze get. 
Pénz vál tó Ist ván a Buzás Já nos Ál ta lá nos

Is ko la igaz ga tó ja is anya gi se gít sé get kért
az ön kor mány zat tól. Az Egész sé ges If jú sá -
gért Ala pít vány 14. al ka lom mal ren de zi
meg ha gyo má nyos Buzás Já nos Fu tó Em -
lék ver senyt. A ver seny zõk dí ja zá sá hoz 100
ezer  fo rint tá mo ga tást kért, az Egész sé ges
If jú sá gért Ala pít vány szám lá já ra. A kép vi -
se lõk meg sza vaz ták az ös  sze get. Az Ap rán -
ként az Ap ró kért Köz hasz nú Egye sü let is
tá mo ga tá si ké re lem mel for dult az ön kor -
mány zat hoz. A Down-szindrómás gyer me -
kek ko rai gyógy pe da gó gi ai fej lesz té sét kí -
ván ják se gí te ni a tá mo ga tás sal. Tíz ezer fo -
rint tá mo ga tás ban ré sze sül tek. Az Or szá -
gos Egye sü let a Mo so lyért Köz hasz nú
Egye sü let szin tén tá mo ga tást kért és ka pott
tíz ezer fo rin tot. A tá mo ga tás sal a men tõ ál -
lo mást kí ván ják tá mo gat ni, sür gõs sé gi di -
ag nosz ti kai esz kö zök be szer zé sé vel.

Változottabérletidíj

A kép vi se lõ-tes tü let eb ben az év ben mó do -
sí tot ta a mû ve lõ dé si ház bér le ti dí ja it.
Igény me rült fel a kis te rem bér lé sé vel kap -
cso lat ban. A tes tü let a kis te rem bér le ti dí ját
nyá ri idõ szak ban tíz ezer fo rint ban, a té li
idõ szak ban pe dig ti zen há rom ezer fo rint ban
ál la pí tot ta meg.

Pünkösdkorleszafalunap

A köz ség ben pün kösd kor szo kott len ni a
fa lu na pi ren dez vény. Kér dés ként me rült
fel, hogy az idei év ben is meg tart sák-e a
ha gyo mány nak szá mí tó ren dez vényt, mi -
vel a költ sé ge 800 ezer fo rint len ne. Tor má -
si Zol tán al pol gár mes ter el mond ta, hogy
ad dig ra el ké szül a pi ac té ren a fe dett épít -
mény, így min den kép pen ja va sol ja a meg -
tar tá sát. A tes tü let vé le mé nye is ez volt, így
lesz pün kösd kor fa lu na pi ren dez vény.

Atestületiülésrõljelentjük

Szemetetszedtek,fátültettekadiákok
A Föld nap ja al kal má ból nem tét len -

ked tek a nyárlõrinci ta nu lók. A 44-es fõ -
út mind két ol da lán a te le pü lés hez tar to -
zó ré szén sze me tet szed tek, amit nej lon
zsá kok ba tet tek. Saj ná la tos mó don szin -
te ha von ta le het ne ös  sze gyûj te ni a sze -
me tet az út szé lén, mert még min dig so -
kan ott dob ják el, vagy he lye zik el.

Egy ör ven de tes do log ról is be tu -
dunk szá mol ni. Az Egész sé ges If jú sá -
gért Ala pít vány vá sá rolt két gömb kõ rist.
A fá kat a pi ac té ren di á kok ül tet ték el, a
ke rí tés mel lé, oda, ahol ko ráb ban is fa
volt, csak ki szá radt. Re mél he tõ leg mind
a két fa meg fog ja majd és né hány év
múl va az ár nyé ká ban le het majd hû söl -
ni.
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Tá jé koz ta tás a KEOP-
1.2.0/2F/09-2011-0002 azo no sí tó
szá mú, "Szenny víz csa tor na-há ló zat
és mes ter sé ges ele ven isza pos bi o ló -
gi ai szenny víz tisz tí tó te lep ki épí té se
Nyárlõrincen" tár gyú pro jekt elõ re -
ha la dá sá ról III.

Ön kor mány za tunk a KEOP-
1.2.0/2F/09-2011-0002 azo no sí tó
szá mú, "Szenny víz csa tor na-há ló zat
és mes ter sé ges ele ven isza pos bi o ló -
gi ai szenny víz tisz tí tó te lep ki épí té se
Nyárlõrincen" tár gyú pro jekt meg -
va ló sí tá sa tár gyá ban 2011. szep tem -
ber 16-án kö tött tá mo ga tá si szer zõ -
dést, ahogy ar ról már ko ráb ban a
Nyárlõrinci Hír mon dó ban és a köz -
ség hon lap ján is be szá mol tunk.

Ar ról is tá jé koz tat tunk min den
ér dek lõ dõt a fent hi vat ko zott nyom -
ta tott és elekt ro ni kus for mák ban,
hogy a pro jekt hez kap cso ló dó an ko -
ráb ban ki vá lasz tás ra ke rült az ügy -
vé di iro da, aki a pro jekt köz be szer -
zé si/be szer zé si el já rá sa i nak le foly ta -
tá sá ért fe lel, ki vá lasz tot tuk a mér -
nök és mû sza ki el len õri fel ada tok
el lá tá sá ért fe le lõs szer ve ze tet, a pro -
jekt tel kap cso la tos tá jé koz ta tá si fel -
ada tok el lá tá sá ért fe le lõs vál lal ko zót
és a pro jekt me ne dzser szer ve ze tet,
akik biz to sít ják a pro jekt tá mo ga tá si
szer zõ dés ben meg fo gal ma zott cél ja -
i nak el érést.

A hos  szas ér té ke lé si fo lya mat
után és meg vár va a KSZ és az NFÜ
KFF jó vá ha gyá sát a ki vi te le zé si
mun kák ra a nyer tes Simplex Épker
Kft-vel az ön kor mány zat 2012.
szep tem ber 17-én meg kö töt te a ki vi -
te le zés re vo nat ko zó vál lal ko zá si
szer zõ dést.

A ki vi te le zés rö vid del a szer zõ -
dés alá írá sát kö ve tõ en meg kez dõ -
dött. A ki vi te le zõ je len leg a csa tor na
kö zel 82 szá za lé kát le fek tet te. A
szenny víz tisz tí tó te lep ké szült sé gi
fo ka is meg fe lel, a pá lyá zat nak és a
vál lal ko zó kö te le zett sé ge i nek. A ki -
vi te le zõ mû sza ki ütem ter ve, amely -
bõl a la kos ság tá jé ko zód hat a meg -

va ló sí tá si fo lya mat ról, ha vi rend sze -
res ség gel fris sít ve meg ta lál ha tó a
Pol gár mes te ri Hi va tal ban. Ké rés re
kol lé gá ink fel vi lá go sí tást ad nak a
fo lya mat ban lé võ mun ká la tok ról,
azok idõ be li üte me zé sé rõl. Ha kül sõ
té nye zõk nem be fo lyá sol ják az épít -
ke zést, ak kor a föld fel szí ni je len tõs
mun ká la tok 2013. jú li u sá ra be fe je -
zõd nek, és a hát ra lé võ fél év ben a
pró ba üzem vég re haj tá sá ra ke rül sor.
A ki vi te le zõ szer zõ dés be li vég ha tár -
ide je a pró ba üzem mel együtt 2014.
ja nu ár vé ge.

A pro jekt ala ku lá sá ról fo lya ma -
to san tá jé koz tat juk az ér dek lõ dõ ket.

Min den bi zon  nyal so kan vár ják
azt, hogy mi kor lesz kész a ke rék -
pár út. Az elõ ze tes ter vek nek meg fe -
le lõ en, már el kel lett vol na kez dõd -
ni a mun ká la tok nak, de te rü le tek ki -
sa já tí tá sa mi att ez ké sõbb re vár ha tó.
Pap Sán dor pol gár mes ter tõl meg -
tud tuk, hogy az épí té si en ge dély
meg hos  szab bí tá sá ra vár nak. A köz -
be szer zé si el já rást má jus má so dik
fe lé ben fog ják ki ír ni. A ke rék pár út
meg kez dé sé nek vár ha tó ide je jú li us
ele jé re te he tõ, a be fe je zé se pe dig

szep tem ber vé gé re. Az út a va dász -
ház tól a világoshegyi be já ró ig tart.
A be ru há zás 290 mil lió fo rint ból
va ló sul meg, száz szá za lé kos pá lyá -
za ti pénz bõl, ön erõ nem szük sé ges
hoz zá. 

Nyárlõrinchez ha son ló an
Lakitelek is nyert ke rék pár út meg -
va ló sí tá sá ra pénzt. Ott a mun ká la -
tok már el kez dõd tek és áp ri lis 30-ra
be is fe je zõd nek. Ami kor a nyár-
lõrinci út is el ké szül, ak kor a két te -
le pü lés kö zött biz ton sá go san tud nak

majd köz le ked ni a ke rék pá ros ok.
A ké sõb bi ter vek kö zött sze re pel

az is, hogy a szent ki rá lyi el ága zás -
tól is meg va ló sít ják a ke rék pár utat
Nyárlõrincig. Er re azon ban még
sen ki sem tu dott idõ pon tot mon da -
ni. An  nyi azon ban bi zo nyos, hogy a
kecs ke mé ti ke rék pá ro zók is sze ret -
nék azt, ha nem a 44-es fõ úton, ha -
nem jó mi nõ sé gû ke rék pár úton jut -
hat ná nak el Nyárlõrincre, a
Tõserdõbe, vagy a Holt-Ti sza part -
já ra. 

Tájékoztatóaszennyvízcsatornaberuházásról

Nyáronkezdõdikakerékpárútmegépítése
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Foly ta tás az 1. ol dal ról.
A "Ma dár ka, ma dár ka, csá cso gó

ma dár ka" cí mû pá lyá zat ra sok fé le,
kü lön bö zõ, ér de kes tech ni ká val ké -
szült al ko tást ké szí tet te tek a gye re -
kek, ezért min den részt ve võ di csé re -
tet ér de melt - mond ta Hajagosné
Csernák Gi zel la tag in téz mény ve ze -
tõ a ki ál lí tás meg nyi tón. Re mé nyét
fe jez te ki, hogy a pá lyá zat ra va ló fel -
ké szü lés so rán az ovi sok meg is mer -
ték az év vé dett ma da rát, a gyur gya -
la got, és azt is meg tud ták, mi ért fon -
tos a vé del me. Kö szö ne tét fe jez te ki
az óvó né nik köz re mû kö dé sé ért is,
akik öt le te ik kel, az esz kö zök, anya -

gok biz to sí tá sá val, a sok fé le tech ni ka
meg mu ta tá sá val se gí tet ték a gye re -
kek mun ká ját. Na gyon ne héz dol ga
volt zsû ri nek, így töb ben is ju tal mat
kap tak, de leg szí ve seb ben min den
al ko tást dí jaz tak vol na.

El sõ he lye zett lett: Kö kény Ta ma -
ra Lakitelek Ka ti ca cso port és Filutás
Li li Nyárlõrinc Nyu szi cso port. Má -
so dik he lyen vég zett: Ba logh Bog -
lár ka Lakitelek Bó bi ta cso port és
Ko vács Ri chárd Tiszaug Sü ni cso -
port. A har ma dik he lye zet nek já ró dí -
jat Balla Dá ni el Lakitelek Pil lan gó
cso port ve het te át.

Kü lön dí jat kap tak: Rimóczi Li li

Nyárlõrinc Nyu szi cso port, Krizsány
End re Lakitelek Mar ga ré ta cso port,
Tóbi Li li Lakitelek Mar ga ré ta cso -
port, Pap Lo ret ta Lakitelek Mar ga ré -
ta cso port, F. Nagy An na Tiszaug Sü -
ni cso port, Hor váth Ro xá na
Lakitelek Pil lan gó cso port és Csa pó
Ka ta, Nyárlõrinc Ka ti ca cso port. A
szín vo na las al ko tá so kért ok le ve let
ka pott va la men  nyi részt ve võ csa pat:
Bó bi ta, Vac kor, Pil lan gó, Ka ti ca,
Nap su gár, Mar ga ré ta cso por tok
Lakitelek, Sü ni cso port Tiszaug és
Ka ti ca, Ma ci, Nyu szi cso por tok
Nyárlõrinc.

JátékosvetélkedõkóvodásoknakaFöldnapján

Az elõ zõ szá munk ban ír tunk ar -
ról, hogy a Lakiteleki Hegy köz ség
egye sül a Szent ki rá lyi Hegy köz ség -
gel. Ak kor még nem tud tuk azt, hogy
mi lesz a vá lasz tás ered mé nye, kik
lesz nek a tiszt ség vi se lõk. A sza va zás
nem várt for du la tot ho zott.

Az ös  sze vont köz gyû lés rõl so kan
hi á nyoz tak, de azért ha tá ro zat ké pes
volt. A szõ lõ ter me lõk te rü let ará nyo -
san sza vaz tak. Az a gaz da, aki na -
gyobb te rü let tel ren del ke zett, több
sza va za ti le he tõ sé get ka pott. Ilyen
ér te lem ben a szent ki rá lyi ak na gyobb

te rü le tük ré vén több ség ben vol tak.
Az el nö köt és az al el nö köt tit kos sza -
va zás sal vá lasz tot ták meg. Revuczki
Bé la szent ki rá lyi hegy köz sé gi el nök
és Papp Kál mán lakiteleki hegy bí ró
kö zül az utób bi kap ta a több sza va za -
tot és lett az egye sí tett hegy köz ség
el nö ke, míg a ke ve sebb sza va za tot
ka pó lett az al el nök. A sza va za tok
két har ma dát kap ta Papp Kál mán és
ez so kak szá má ra meg le pe tés volt.
Töb ben ugyan is azt fel té te lez ték,
hogy a na gyobb sza va za ti arán  nyal
ren del ke zõ szent ki rá lyi ak a ko ráb bi

el nö kü ket fog ják meg vá lasz ta ni.
Nem így tör tént, so kan kö zü lük Papp
Kál mán ra vok sol tak. 

A hegy köz ség mun ká ját ti zen há -
rom ta gú vá laszt mány se gí ti. Ezt is
te rü let ará nyo san osz tot ták el.
Nyárlõrinc egy tag gal (Z. Ko vács Jó -
zsef) Tiszaalpár ket tõ vel, Lakitelek
há rom mal, Szenkirály pe dig hét tel
kép vi sel te ti ma gát a vá laszt mány -
ban. Szõ lé sze ti kül dött nek Né meth
Fe ren cet, bo rá sza ti nak Dabasi Gá -
bort vá lasz tot ták. Az egye sü lés sel
528 hek tár lett a hegy köz ség ter mõ -
szõ lõ te rü le te. A ko ráb bi Lakiteleki
Hegy köz ség ad mi niszt rá to ra Ba lázs
Istvánné to vább ra is el lát ja fel ada tát,
Lakiteleken és Ti sza al pá ron, ahogy
ezt ed dig is tet te. A köz gyû lé sen el -
hang zott, bíz nak ab ban, hogy jól fog
majd mû köd ni a Szentkirályi-
Lakiteleki Hegy köz ség.

A köz gyû lés után az ed dig el vég -
zett mun ká juk el is me ré se ként Né -
meth Fe renc hegy köz sé gi el nök,
Papp Kál mán hegy bí ró és Ba lázs
Istvánné, akik a hegy köz sé get ve zet -
ték, irá nyí tot ták és az ad mi niszt ra tív
mun kát vé gez ték, aján dé kot ve het tek
át.

Bíznakabban,hogyazegyesülésutánis
jólfognakmûködni
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Egyesülésutánielsõborverseny

Bor ver senyt ren de zett a
Szentkirály-Lakitelek Hegy köz ség. Az
egy hó nap pal ez elõt ti egye sü lés után ez
volt az el sõ al ka lom, ami kor a szõ lõs -
gaz dák be mu tat hat ták bo ra i kat,
Lakiteleken a Bac chus Bo ro zó ban.

A Lakiteleki Hegy köz ség már évek
óta szer ve zett a hoz zá tar to zó te le pü lé -
sek nek (Nyárlõrinc, Tiszaalpár) bor -
ver senyt. Ez most az egye sü lés után ki -
e gé szült Szent ki rál  lyal, Tiszakécs-
kével, Kocsérral és Tiszajenõvel. A
ver seny re tíz fe hér, négy rozé és ti zen -
ket tõ vö rös bor min tát küld tek a ter me -
lõk. A szak mai zsû ri vé le mény alap ján
tíz bor arany, nyolc ezüst, öt pe dig
bronz mi nõ sí tést ka pott.

- Na gyon nagy öröm és meg tisz tel -
te tés szá mom ra az, hogy itt le het tem -
mond ta Kisari Ist ván a bí rá ló bi zott ság
el nö ke. Most már hos  szú évek óta kí -
sér he tem fi gye lem mel en nek a bor vi -
dék nek a fej lõ dé sét. A szó tu da tos,
mert itt van fej lõ dés. Ez azt je len ti,
hogy év rõl év re az át lag mi nõ ség emel -
ke dik. Ter mé sze te sen min dig van nak
olyan bo rok, ame lyek eset leg nem bor -
ver seny éret tek, vagy nin cse nek ab ban

az ál la pot ban, vagy nin cse nek ab ban az
érett sé gi szint ben, ahol be le het ne õket
mu tat ni. Ez ön ma gá ban azért nem
gond. Úgy ér té ke lem, hogy a fo lya ma -
tos fej lõ dés ezt a vi dé ket is jel lem zi. Ez
azért is öröm, mert hos  szú éve kig
Nyárlõrincen dol goz tam és eb bõl fa ka -
dó an kö tõ dé sem van a táj hoz és an nak
a bo rá sza ti le he tõ sé ge i hez. Hi szem és
val lom, hogy en nek a táj nak van nak
ha tal mas le he tõ sé gei. A most be mu ta -
tott min ták is ezt bi zo nyí tot ták. Egy ki -
csit ta lán ren de zõ dik a faj ta vá lasz ték
is, a fe hér és a kék szõ lõk vo nat ko zás -
ban. A fe hér szõ lõk nél a kövidinkák és
a raj nai riz lin gek mel lett cser sze gi fû -
sze re se ket kós tol tunk, ame lyek na gyon
sa já to sak vol tak. Hang sú lyo zot tan meg
kell em lí te ni azt, hogy a rozé bor, az
nem olyan ka te gó ria, amit min den ki
tud mû vel ni. A rozé bor kék szõ lõ bõl,
fe gyel me zett, fe hér bor tech no ló gi á val
ké szí tett bor. Kö vet ke zés ké pen meg
kö ve te li a fe hér bor hoz szük sé ges tech -
no ló gi ai ele me ket, pél dá ul a hû té si er -
jesz tés le he tõ sé gét. A rozé bo rok nál
egy ki vé tel lel ezt hi á nyol tuk.

A vö rös bo rok nál na gyon ér de kes

volt a szor ti ment. Ez a bí rá lat is be bi -
zo nyí tot ta azt, hogy meg kell ke res -
nünk a sa já tos utun kat a Du na Bor ré gi -
ó ban, a Kun sá gi bor vi dé ken be lül, ami
ne künk a le he tõ sé ge ink hez a faj tánk -
hoz, az adott sá ga ink hoz leg kö ze lebb
áll. Ezen az úton még nem va gyunk
tel je sen tisz tá ban a le he tõ sé ge ink kel,
itt még egy ki csit ke res ni kell ön ma -
gun kat. Eh hez is hoz zá se gí te nek ezek
a bor ver se nyek an nak ér de ké ben, hogy
meg ta lál juk azo kat az irá nyo kat, le he -
tõ sé ge ket, ame lyek bor vi dé ki szin ten is
jö võ ké pet mu tat nak majd ne künk, a
szõ lõ ter mesz tés és a bo rá szat te rü le tén.

A nyárlõrinci ter me lõk kö zül Cs.
Sza bó Ist ván cser sze gi fû sze re se és Z.
Ko vács Jó zsef fél édes cser sze gi fû sze -
re se ezüst, kék fran kos bo ruk pe dig
mind ket tõ jük nek bronz mi nõ sí tést ka -
pott. Saj ná la tos mó don több he lyi ter -
me lõ nem küld te el bo rát a ver seny re,
pe dig ér de mes lett vol na. Már csak
azért is, mert a szak mai zsû ri min den
egyes min tá nál nem csak pon to zott, de
szó be li ki egé szí tést is tett. Ezek bõl pe -
dig so kat le he tett vol na ta nul ni. A je -
len lé võ bor ter me lõk a ver seny után be -
szél get het tek kü lön-kü lön is a bí rá ló
bi zott ság tag ja i val. Ta ná cso kat kér het -
tek és kap tak is ar ra vo nat ko zó an, ha
va la mi lyen prob lé má juk volt sa ját bo -
ra ik kal kap cso lat ban. 

A szak mai zsû rin kí vül ter mé sze te -
sen a je len lé võk is meg kós tol hat ták a
be ne ve zett min tá kat és vé le ményt is
mond hat tak ró luk. Min den be ne ve zett
bor ter me lõ ok le ve let ka pott, me lyen
fel tün tet ték, hogy mi lyen faj ta és év já -
ra tú bo rá val, mi lyen ered ményt ért el.
A zsû ri ér té ke lé se alap ján a 2013. évi
Szenkirály-Lakitelek Hegy köz ség
nagy dí ját, Papp Kál mán lakiteleki ter -
me lõ ve het te át. Aján dék tár gyat ka pott
Lólé Ist ván tiszaalpári és Po lyák Al bert
ti sza kécs kei ter me lõ is.

MotoroshírekÁp ri lis 20-án meg tar tot tuk évad nyi tó sza lon na sü té sün ket is. A meg szo kott he lyen, a meg -
szo kott jó han gu lat ban. Oláh Csa ba ek kor tá jé koz ta tott min ket a már le szer ve zett tú rák ról. Más nap, va sár nap dél után tet -
tünk egy jó kis kört, hat mo tor ral 150 ki lo mé tert gu rul tunk. Be me le gí tés nek ép pen meg fe le lõ volt. Meg van a mi se idõ pont -
ja is. Má jus 4-én, dél után 5 óra kor a szent mi se, utá na pe dig mo tor szen te lés a temp lom nál. Min den kit vá runk, imád koz zunk
együtt! A nyá ri er dé lyi ki rán du lás ra még kor lá to zott szám ban van hely. Akit ko mo lyan ér de kel, je lent kez zen Oláh Csa bá -
nál, vagy a Vasegyébben, elõ leg be fi ze té sé vel.
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Ez volt a 14. al ka lom, ami kor is az ál -
ta lá nos is ko la, a név adó já ról el ne ve zett
Buzás Na po kat tar tott al só és fel sõ ta go -
za tos di á kok ré szé re. A két na pos ese -
mény el sõ nap ján ta nul má nyi és mû vé -
sze ti fel ada to kat kel lett meg ol da nia a di á -
kok nak, míg a má so dik na pon a sport ját -
szot ta a fõ sze re pet.

2000-ben, mi kor az ál ta lá nos is ko la
fel vet te Buzás Já nos ne vét, ak kor hir det -
ték meg elõ ször, ha gyo mány te rem tõ
szán dék kal a Buzás Na po kat. Ez zel egy -
részt tisz te leg ni akar tak Buzás Já nos em -
lé ké nek, más részt vi szo noz ni akar ták a

töb bi is ko lá nak a meg hí vá sát, ha son ló ta -
nul má nyi ver se nyek al kal má val. Nem
utol só sor ban a ta ná rok és a di á kok sze ret -
ték vol na meg mu tat ni is ko lá ju kat az ide
ér ke zõ ta ná rok nak, di ák nak. Pénz vál tó
Ist ván in téz mény ve ze tõ el mond ta, so kat
szá mít az is, hogy egy-egy ver seny al kal -
má val a ta nu lók ha son ló kö rül mé nye ket
érez het nek át, mint ami lye nek egy fel vé -
te li al kal má val van nak. Az ilyen fel adat
meg ol dá sok pe dig ru ti no sab bá te szik
õket. So kat szá mít ugyan is az, ha va la ki
nem csak órán old meg fel ada to kat, de
más hol ide gen he lyen is meg mu tat hat ja
azt, hogy mi re ké pes. 

A ver seny alak al má val öt te le pü lés:
Ti sza kécs ke (Mó ricz és Re for má tus Is ko -
la), Jakabszállás, Lakitelek, Szent ki rály
és Nyárlõrinc ta nu lói vet tek részt, kö zel
szá zan. Ter mé sze te sen min den is ko la a
tár gyak ból leg job ban sze rep lõ ta nu ló ját
ne vez te be a ver seny be. Az al só ta go za tos
di á kok nak komp lex ész for ga tó ver senyt
kel lett meg ol da ni, ami ben ma te ma ti ka,
kör nye zet is me ret, ma gyar nyelv és iro da -
lom sze re pelt. A fel sõ ta go za to sok, ma te -
ma ti ká ban, ma gyar nyelv ben, és mû vé -
sze ti fel adat meg ol dás ban mér ték ös  sze
tu dá su kat. Ez utób bi fel ada tot két rész re
osz tot ták. Kü lön fel ada tot kap tak az 5-6.
osz tá lyo sok és a 7.-8. osz tá lyo sok. Az 5-6
osz tá lyo sok nak ólom üveg ab lak ter vet
kel lett ké szí te ni, ami be ma dár mo tí vu mot
kel lett be le ten ni. A fel sõ ta go za to sok nak
pe dig egy vá lasz tott táj kép rõl el vo nat koz -
ta tott, tér be li áb rá zo lást ki kap cso ló, ere -
de ti szí ne ket ki ik ta tó, sík sze rû szí nes ké -
pet kel lett ké szí te ni. 

Ad dig, míg az el sõ idõ szak ban tíz nél
is több is ko la je lez te rész vé tel ét a Buzás
Na pok ra, most az utób bi idõ ben egy re ke -
ve seb ben jön nek el. En nek nem az ér dek -
te len ség az oka, ha nem az, hogy az is ko -
lák nak egy re ke ve sebb a pén zük. Nem
tud ják vál lal ni az utaz ta tást. 

A fel ada tok meg ol dá sát ta ná rok ból
össze ál lí tott zsû ri ér té kel te. A ma te ma ti -
kai és a ma gyar fel ada to kat pe dig ja ví tó -
kulcs alap ján ja ví tot ták. Így a leg több
pon to kat el érõ ta nu lók vé gez tek az élen.
Ez alap ján az el sõ há rom he lye zet te ket ju -
tal maz ták. Is ko lák kö zöt ti ver senyt nem
hir det tek, csak egyé ni tel je sít mé nye ket
ér té kel tek.

A sport ban a fel sõ ta go za tos lá nyok
ké zi lab dá ban, a fi úk lab da rú gás ban, az al -
só ta go za to sok pe dig ki ütõ ben mér ték
össze tu dá su kat. Min den is ko la csak egy
csa pat tal kép vi sel tet te ma gát. 

Nyárlõrinci ered mé nyek: Ész for ga tó
2. Nyárlõrinc (Golovics Alíz, Bõ szén
Fan ni, Ha la si Sá ra, Kun sá gi Gréta). Ma te -
ma ti ka 5. osz tá lyo sok: 1. Hor váth Ba lázs
(Nyárlõrinc), 3. Kul csár Ta más
(Nyárlõrinc). 6. osz tá lyo sok: 1. Magyari
Nor bert (Nyárlõrinc), 7. osz tá lyo sok: 1.
Matúz Ló ránt (Nyárlõrinc), 8. osz tá lyo -
sok: 3. Ba lázs Vik tó ria (Nyárlõrinc).

Ma gyar 5. osz tá lyo sok. 1. Zubor Fan -
ni (Nyárlõrinc). 6. osz tá lyo sok: 1. Lo vász
Ad ri enn (Nyárlõrinc), 7. osz tá lyo sok: 1.
Golovics Lil la (Nyárlõrinc). 

Mû vé sze ti 7-8. osz tá lyo sok: 3. Se res
Sá ba Ger da (Nyárlõrinc).

Ki ütõ: 1. Nyárlõrinc. Ké zi lab da: 2.
Nyárlõrinc. Lab da rú gás: 2. Nyárlõrinc.

Jóeredményeketértekelanyárlõrincidiákok

Önkéntessegítõkazárvízvédelemben He tek óta fo lya ma to san emel ke dik a
Ti sza víz szint je, és ki is lé pett a med -
ré bõl Tiszaugnál. Ez vi szont azt ered -
mé nyez te, hogy, a lakiteleki és a tisza-
alpári hul lám tér be áram lik be a víz. Az
el sõ idõ szak ban nem is volt kü lö nö -
sebb prob lé ma, áp ri lis 23-án azon ban
úgy dön tött a lakiteleki védelmivezetõ,
hogy ho mok zsá ko kat kell le ten ni a
Holt-Ti szá hoz le ve ze tõ út ra a Sa rok -
ház ét te rem nél. A ho mok zsák ok töl té -
sé ben és le ra ká sá ban né hány lel kes
nyárlõrinci fi a tal: Hári Fe renc, Sza bó
Márk, Kiss Ist ván, Ne mes Mik lós, Ká -
dár György, Tar já nyi Ist ván, Reketyei
Zsolt és Fes tõ Dö me is meg fog ta a la -
pát nye lét, a zsák szá ját és õk is se géd -
kez tek a mun ká la tok ban.

ZuborFannielsõlettazanyanyelvi
versenyen



2005-tõl éven te meg hir de ti a Ke -
resz tény Élet cí mû he ti lap és a
Lakiteleki Nép fõ is ko la Ala pít vány a
Kár pát-me den cei tör té nel mi ve tél ke -
dõt. Fe renc atya, majd Ágos ton atya
tá mo ga tá sá val a Nyárlõrinci Plé bá nia
kép vi se le té ben a Szent Lõ rinc csa pat
ed dig min den esz ten dõ ben részt vett a
kö zép is ko lás ok nak szó ló tör té nel mi
ver se nyen.

Az el múlt évek ben Mindszenty bí -
bo ros, Már ton Áron püs pök, Bol dog
II. Já nos Pál pá pa, Bol dog Romzsa
Tó dor gö rög ka to li kus vér ta nú püs -
pök, a fel vi dé ki gr. Es ter házy Já nos,
Szent Im re ár pád-há zi ki rály fi, va la -
mint a ki rá lyi szent csa lád (Szent Ist -
ván, Bol dog Gi zel la, Szent Im re) éle -
té vel és adott tör té nel mi kor ral kap -
cso la tos fel ada to kat kel lett meg ol da ni
a csa pa tok nak. A 3 írás be li for du ló
fel ada tai a Ke resz tény Élet ha sáb ja in
je lent meg két he ten ként.

Idén, ki len ce dik al ka lom mal, Ne
bántsd a ma gyart cím mel, a szi get vá ri
hõs Zrí nyi Mik lós, és a déd uno ká ja, a
köl tõ és had ve zér Zrí nyi Mik lós éle te
és a tö rök vi lág Ma gya ror szá gon volt
a té ma.

Az írás be li for du lók meg ol dá sá ra
ki lenc nap állt a csa pa tok ren del ke zé -
sé re. Ola jos Ist ván, a lakiteleki ál ta lá -
nos is ko la igaz ga tó ja ál tal ös  sze ál lí -
tott fel ada tok igen vál to za to sak, ér de -
ke sek vol tak. A csa pa tok nak val lá si,
tör té nel mi, iro dal mi és mû vé szet tör té -
ne ti tu dá suk ról kel lett szá mot ad ni uk.
Volt olyan fel ad vány ahol elõ ször a
kér dést kel lett ki ta lál ni ah hoz, hogy a
fel ada tot meg old juk, volt olyan fel -
adat, hogy az adott tör té nel mi ese -
ményt rajz ban vagy vers ben kel lett
meg idéz ni. 

A csa pat tag ja i val - Po lyák Iza bel -
la, Rácz Re ná ta, Rácz Ri chárd - a plé -
bá ni án ta lál koz tunk szom ba ton ként.
Az egyik szom ba ton fel osz tot tuk ki
me lyik fel ada tot old ja meg, a má sik
szom ba ton pe dig meg be szél tünk a
meg ol dá so kat. A há rom írás be li for -
du lót 63 csa pat ol dot ta meg, a leg jobb
húsz csa pat ke rült az áp ri lis 13-i kö -
zép dön tõ be, ahol a ne ves egy há zi is -

ko lák csa pa ta mel lett ott volt a nyár-
lõrinci plé bá nia Szent Lõ rinc csa pa ta
is. A kö zép dön tõ fel adat lap ja it se géd -
esz köz nél kül, "fej bõl" kel lett a csa pa -
tok nak meg ol da ni uk. Na gyon örül -
tünk, ami kor az es te 9 óra kor kez dõ dõ
ered mény hir de tés nél meg tud tuk,
hogy ott va gyunk a leg jobb 12 csa pat
kö zött a szom bat dél elõt ti dön tõ ben,
de ez zel még nem volt vé ge az es té -
nek, "há zi fel adat ként" a dön tõ be ju -
tott csa pa tok nak 2 per ces szi tu á ci ós
já té kot kel lett ké szí te ni egy meg adott
té má ban. Csa pa tunk a "Bocs kai haj -
dúi" té mát kap ta. A má so dik "há zi fel -
ada tot" a 16-17. szá zad for du ló ján élt
fel ta lá ló, Verancsics Fausztusz ih let te,
ké szít sük bár mi lyen anyag ból re pü lõ -
tár gyat, lé nyeg, hogy mi nél to vább a
le ve gõ ben ma rad jon, és mi nél mesz -
 szebb re re pül jön. 

A szom ba ti dön tõ ben a zsû ri már
nem csak a tör té nel mi és iro dal mi,
mû vé szet tör té ne ti és ze nei is me re te -
ket ér té kel te, ha nem a kü lön fé le já té -
kos, ügyes sé gi fel ada to kat is, ek kor
kel lett a re pü lõ tár gyat, il let ve a szi tu -
á ci ós já té kot be mu tat ni a csa pa tok -
nak. A re pü lõ tárgy ké szí té se kor meg -
in dult a csa pa tok fan tá zi á ja. Volt, aki
üdí tõ sü ve get víz zel töl tött meg, ma -
dza got kö tött rá és azt dob ta el, má sok
ke mény pa pír ból ki vá gott ke rek la pot
dob tak el, de volt olyan csa pat is, aki
zacs kó ba kis kö ve ket ra kott azt re pí -
tet te a le ve gõ be. Mi pa pír ból re pü lõt

haj to gat tunk hos  szí tott fa rok kal, hát
ez nem vet te fel a ver senyt az elõb bi
"re pü lõ" tár gyak kal. Nagy sze rû ek
vol tak a szi tu á ci ós já té kok, mi a ma xi -
má lis 10 pont ból 8 pon tot kap tunk. 

Az ebéd utá ni ered mény hir de tés -
kor a zsû ri el nö ke, Dr. Marjanucz
Lász ló a sze ge di egye tem tan szék ve -
ze tõ ta ná ra, min den ki nek gra tu lált, el -
mond ta, hogy a fel ada tok né me lyi ke
ta lán még az egye te mis ták nak is gon -
dot oko zott vol na.  Az el sõ há rom he -
lyen a Bu dai Cisz ter ci Szent Im re
gim ná zi um csa pa tai vé gez tek. A
Szent Lõ rinc csa pat ezen a ver se nyen
6. he lye zést ért el. Nagy volt az öröm,
ami kor Lezsák Sándorné Ga bi ka, a
ver seny há zi as  szo nya be je len tet te,
hogy az el sõ hat he lye zett csa pat nyá -
ron ju ta lom ki rán du lás ra Hor vá tor -
szág ba uta zik, a Zrí nyi csa lád éle té -
nek hely szí ne it fel ke res ve. A köl tõ
Zrí nyi Mik lós jel mon da ta Sors bona,
ni hil aluid, ami ma gya rul ez azt je len -
ti, jó sze ren cse sem mi más. Eh hez
még hoz zá ten ném, és egy kis ta nu lás.
Ezt a ki egé szí tést fo gad ták meg a
Szent Lõ rinc csa pat tag jai, ezért tud -
tak helyt áll ni ezen a ver se nyen, gra tu -
lá lunk a szép ered mény hez. Jö võ re is
lesz tör té nel mi ver seny a kö zép is ko -
lás ok nak, de egy elõ re még ti tok ki nek
az éle tét és mely tör té nel mi kort idé zi
meg a ver seny.

HajagosÁgnes,
acsapatfelnõttsegítõje
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LátogatásaSzolnokiSzigligetiSzínházban
A ne gye dik szín há zi éva dot szer -

ve zi ne künk Var ga Imi a Szol no ki
Szig li ge ti Szín ház ba. A Ba lázs Pé ter
ál tal di ri gált te át rum so ha nem oko -
zott ne künk csa ló dást. Ki vá ló sze rep -
osz tás ban, min dig ki vá ló da ra bo kat
lát tunk. Lett lé gyen az ko mé dia, ope -
rett, szín mû, drá ma vagy mu si cal.

Leg utóbb áp ri lis 5-én jár tunk ott, a
"Stu art Mária"-t néz tük meg. Egy ki -
csi két ke dés sel in dul tunk ne ki, mert
tud tuk, hogy ez nem egy kön  nyû da -
rab. Ol ta lom he lyett rab bi lincs, tör té -
nel mi drá ma a Szig li ge ti Szín ház ban.
Schil ler Stu art Má ria cí mû szín mû vé -
ben két ki rály nõ küzd egy más sal és
ön ma gá val.

Stu art Má ria va ló sá gos tör té nel mi
sze re pé rõl a mai na pig meg osz la nak a
vé le mé nyek, Schil ler azon ban egy ér -
tel mû en olyan nõ vé for mál ta õt, aki,
mi re ki vég zé sé re sor ke rült, mo rá li san
a töb bi ek fe lett állt, mert be lül tö ké le -
te sen sza bad lett. Mol nár Ni ko lett,
mint Stu art Má ria, a sze münk lát tá ra
jár ta be ezt a fáj dal mas utat. Ele in te
or dí tott, a ha ját tép te, mert Er zsé bet,
aki tõl me ne dé ket kért, fog ság ba ej tet -
te és fény ûzõ éle té nek rab ság ba for -
du lá sa a fi a tal nõ szá má ra ép és  szel
fel fog ha tat lan volt. Be szé de õrült, de
van ben ne rend szer. Úgy sze re tett vol -
na Ang lia és Skó cia ki rály nõ je len ni,
hogy a két nép ön szán tá ból és bé ké -
ben ke rül jön egy par la ment fenn ha tó -

sá ga alá. Stu art Má ria há bor gó lel két
az Er zsé bet tel va ló, majd nem tett le -
ges sé gig fa ju ló ös  sze csa pás csil la pí -
tot ta le. Er zsé bet nek vi szont ép pen ez
az al ka lom szol gál tat ta az in do kot a
trón já ra és nõi hi ú sá gá ra ve szélyt je -
len tõ Má ria el pusz tí tá sá ra. Már csak
azt a mó dot kel lett meg ta lál nia, amely
a leg ke vés bé vet rá, mint igaz sá gos
ural ko dó ra rossz fényt. Radó Denise
ala kí tá sá ban az an gol ki rály nõ esen dõ
as  szony, aki gör csö sen sze ret ne meg -
fe lel ni né pe aka ra tá nak. Fé lel mei ér -
le lik meg ke gyet len dön té sét. A klasz -
 szi kus, szim met ri ku san fel épí tett drá -
má ban Má ria és õ el len té tes pá lyát
jár nak be. A két szí nész nõ szug gesz tív
já té ká nak kö szön he tõ en a jel le mek
fej lõ dé se pon to san kö vet he tõ és lo gi -
kus. Má ria ki sem miz ve, a föl di hi ú sá -
gok min den csá bí tá sá tól meg sza ba -
dul va, meg tisz tul va vég zi be éle tét,
míg a kez det ben té pe lõ dõ, majd nem
kö nyö rü le tes Er zsé bet a sze münk lát -
tá ra vá lik egy re meg átal ko dot tabb és
ke gyet le nebb zsar nok ká. Mind ket ten
egye dül ma rad nak. Má ri át ez bol dog -
ság gal töl ti el, Er zsé be tet ret te net tel.
Er zsé bet so ha nem ment férj hez. A
bûn tu dat ha lá lá ig mar dos hat ta, mert
trón ját - kor tár sai szá má ra meg le põ és
ért he tet len mó don - I. Ja kab ra, Stu art
Má ria egyet len fi á ra hagy ta. 

A pa rá dés sze rep osz tás (eb ben a
da rab ban is) és a ki tû nõ szí né szi já ték

nem kön  nyû, de él mény ben gaz dag
es tét adott ne künk. Volt mit át be szél -
ni, ele mez ni, ér té kel ni út ban ha za fe lé.
Stu art Má ria, mint tör té nel mi sze -
mély, na gyon ös  sze tett, bo nyo lult lé -
lek. Mint ha sa ját ma gá val sem len ne
tisz tá ban, mint ha csak pil la nat nyi
han gu la tá nak en ged ve cse le ked ne,
nem szá mol va a kö vet kez mé nyek kel.
És még is. A szer zõ úgy szõt te a fo na -
lat, a ren de zõ úgy igaz gat ta a szí né -
sze ket, hogy mi re vé ge lett az elõ -
adás nak, ne kem sze mély sze rint szent
lett Má ria. Pe dig, utá na jár va élet tör té -
net ének, van nak jócs kán hi bái, bû nei
(fér je meg gyil kol ta tá sa, hogy sze re tõ -
jé vel él hes sen).

Az idei sze zon ban ez a da rab volt
a legelgondolkodtatóbb, leg ko mo -
lyabb, még is (vagy ép pen ezért) ez
ha gyott ben nem leg mé lyebb nyo mot.
Pe dig lát tuk ed dig "A né ma levente"-
t, a "Bál a Savoyban"-t, az "Egy bo -
lond szá zat csi nál"-t és má jus 17-én,
az idei utol só szín ház lá to ga tá son
meg néz zük a "Made in Hungaria"-t.

Vál to za tos, min den té mát fel öle lõ
mû sort ál lí ta nak ös  sze a szer ve zõk,
ahol min den ki meg ta lál ja a ma gá nak
va lót. A jö võ évad ra is re mek da ra bo -
kat tûz tek mû so ruk ra. Akit ér de kel,
aki bér le tet sze ret ne a 2013-as - 2014-
es évad ra, Imi nél ér dek lõd jön. Biz to -
san nem bán ja meg sen ki, ha el lá to gat
a szol no ki szín ház ba.       KissnéKati

Tájékoztató
atejelõtehéntakarmányokaflatoxinszennyezettségénekcsökkentésilehetõségeirõl

Tá jé koz ta tó a te je lõ te hén ta kar má -
nyok aflatoxin szen  nye zett sé gé nek
csök ken té si le he tõ sé ge i rõl

2012. év vé gén a ha zai ter mesz té sû
ku ko ri cá ban is fel tûnt a pe nész gom bák
ál tal ter melt aflatoxin szen  nye zés. A
tej ben - szen  nye zett ta kar mány ete té se
ese tén - az aflatoxin már 1 na pon be lül
meg je le nik. A biz ton sá gos, ha tár ér ték
alat ti aflatoxin-tartalmú tej ter me lé sé -
hez ad ja vas la tok a NÉBIH a hon lap ján
és kö zös sé gi ol da lán el ér he tõ tá jé koz ta -
tó ban.

A biz ton sá gos, ha tár ér ték alat ti afla-
toxin-tartalmú tej ter me lé sé nek kul csa
a he lyes ta kar má nyo zá si gya kor lat; a
le he tõ leg ala cso nyabb szennyezettségû
alap anyag ok ból ös  sze ál lí tott ta kar má -
nyok hasz ná la ta; a sze mes ku ko ri ca
ros tá lá sa és az ún. to xin kö tõk al kal ma -
zá sa.

Szen  nye zett ta kar mány ete té sé vel a
tej ben az aflatoxin 1 na pon be lül meg -
je le nik, an nak el ha gyá sá val vi szont
már 2-3 na pon be lül el is tû nik. A

NÉBIH ter me lõk nek szó ló tá jé koz ta tó -
já ban az aflatoxin szen  nye zett ség meg -
elõ zé sé nek leg fon to sabb esz kö ze i rõl
tá jé ko zód hat nak az érin tet tek:

http://www.nebih.gov.hu/aktualita-
sok/hirek/03_27_aflatoxin_tajekozta-
to.html

NÉBIH kö zös sé gi ol dal

NemzetiÉlelmiszerlánc-biztonsági
HivatalÉlelmiszer-ésTakarmánybiz-

tonságiIgazgatóság



Burgerlandba szer ve zünk ki rán du -
lást 2013. jú ni us 2-án va sár nap. Az au -
tó busz 49 fé rõ he lyes, plusz 2 gép ko csi -
ve ze tõ. Út vo nal: Lakitelek-Nyárlõrinc-
Kecskemét-M5-M0-Hegyeshalom-
Ruszt-Fraknó-Eisenstadt-Sopron-
Hegyeshalom-Kecskemét-Lakitelek kb.

750 km. Rész vé te li díj: 7000 Ft/fõ.  Be -
lé põ jegy: 21 euró + bor kós to lás 2100
Ft. Prog ram: Uta zás a fen ti út vo na lon,
rö vid pi he nõ ket tart va. Ko ra dél elõtt ér -
ke zünk Rusztba, amely egy ko ron ma -
gyar or szág leg ki sebb vá ro so sa volt. In -
nen utun kat Fraknó vá ra fe lé ves  szük,

ahol meg néz zük az Es ter házy-kincs tá -
rat. Eisenstadtban pe dig az Es ter házy
kas télyt. Kel le mes fá rad ság után Sop -
ron ban a Gangl Bo rá szat nál tes  szük
pin ce lá to ga tást és bor kós to lást. Ha za
ér ke zés 22-23 óra kö zött.

Je lent kez ni le het Var ga Im re
30/334-3563 -as te le fo non 2013. má jus
1-ig. Vá rom je lent ke zé sü ket!
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2013. év ben az egy sé ges te rü let ala pú
tá mo ga tá si ké re lem elekt ro ni ku san nyújt -
ha tó be szank ció men te sen 2013. má jus
15-ig!!!! 

2013. má jus 16. és jú ni us 9. kö zött
még be nyújt ha tó a ké re lem mun ka na pon -
ként 1% ké sé si szank ció al kal ma zá sa mel -
lett. A 2013. jú ni us 9-ét kö ve tõ en be nyúj -
tott egy sé ges ké re lem el uta sí tás ra ke rül.

A ké rel met szank ció nél kül mó do sí ta -
ni 2013. má jus 31-ig le het. 2013. jú ni us
1.-9. kö zöt ti mó do sí tás a mó do sí tott par -
cel lá ra vo nat ko zó an mun ka na pon ként
1%-os csök ken té sé vel jár. 2013. jú ni us 9.
után be nyúj tott mó do sí tá sok a ki fi ze tés
szem pont já ból nem ke rül nek fi gye lem be
vé tel re.

A fen ti ha tár idõk ér tel mé ben 2013. jú -
ni us 9. után új tá mo ga tá si igény je lö lé sé re,
már be je len tett táb la te rü le té nek nö ve lé sé -
re nincs le he tõ ség. A ko ráb ban be nem je -
len tett te rü le te ket jú ni us 9. után új táb la -
ként kell fel tün tet ni, me lyek vo nat ko zá sá -
ban tá mo ga tást nem le het igé nyel ni. 

2013. jú ni us 9. után az egyéb adat vál -
to zá so kat (pl. má sod ve tés be je len té se) be
le het nyúj ta ni.

A te rü le tek re a jog sze rû föld hasz ná ló
igé nyel het tá mo ga tást, ezen túl meg kell
fe lel nie a tá mo ga tás ra vo nat ko zó jo go sult -
sá gi fel té te lek nek is. 

A gaz da ság min den hasz no sí tott me -
zõ gaz da sá gi par cel lá ját be kell je len te ni
az egy sé ges ké re lem ben, ak kor is, ha tá -
mo ga tást nem igé nyel nek rá.    

Az elekt ro ni kus ké re lem be nyúj tá sa és
a tá mo ga tás ban va ló rész vé tel fel té te le,
hogy a gaz dál ko dó az MVH ügy fél-nyil -
ván tar tá si rend sze ré ben re giszt rál va le -
gyen, és ki zá ró lag a sa ját ne vé re szó ló
bank szám la szám mal ren del kez zen.

Amen  nyi ben a gaz dál ko dó nem ren -
del ke zik sa ját ügy fél ka pus re giszt rá ci ó -
val, ak kor az egy sé ges ké rel met tech ni kai
köz re mû kö dõ út ján is be nyújt hat ja. 

Azok a gaz dál ko dók, akik az ag rár ka -
ma rai ta nács adó val kí ván ják el ké szít tet ni
a tá mo ga tá si ké rel mü ket, azok a 2009. évi
tá jé koz ta tó le vél ben ta lál ha tó jel szót és a
ké re lem hez kap cso ló dó do ku men tu mo kat
(2012. évi tá mo ga tá si ké re lem, tá mo ga tá si
ha tá ro za tok, ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si
tá mo ga tás ese té ben a te rü let azo no sí tá si
ké re lem nek helyt adó ha tá ro zat, föld hasz -

ná la ti la pok, tér ké pek, stb.) hoz zák ma -
guk kal a ké re lem el ké szí té sé hez. 

Fel hí vom a fi gyel mét, hogy cél sze rû
elõ ze te sen idõ pon tot egyez tet ni a tá mo ga -
tá si ké re lem el ké szí té sé hez.  

A nem me zõ gaz da sá gi te vé keny ség gé
tör té nõ di ver zi fi ká lás ra nyúj tan dó tá mo -
ga tás

Tá mo ga tás az ügy fél (õs ter me lõ,
mikrovállalkozás) ál tal be je len tett vagy
ter ve zett, nem me zõ gaz da sá gi te vé keny -
sé gé nek meg va ló sí tá sá ra ve he tõ igény be
(pl. fa lu si szál lás hely, gyer mek- és if jú sá -
gi tu riz mus hoz kap cso ló dó szál lás hely
fej lesz tés, és agroturisztikai szol gál ta tó te -
vé keny ség).

A tá mo ga tá si ké rel met az MVH ál tal
rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon,
elekt ro ni kus úton, ügy fél ka pun ke resz tül
az MVH-hoz le het be nyúj ta ni 2013. feb -
ru ár 15. 8:00 órá tól for rás ki me rü lé sig, de
leg ké sõbb 2013. jú li us 2. 18:00 órá ig.  

Összeállította:AgócsBernadett -ÚMVP
tanácsadó
E-mail:agocs.bernadett@agrarkamara.hu
Tel:30/298-2322

Egységesterületalapútámogatásikérelembenyújtása2013.évben

Hár mas szü le tés na pot ün ne pelt a Kresztovoly csa lád. Kresztovoly Jó zsef már ci us 30-
án töl töt te be a 80. élet év ét. Né hány nap pal ké sõbb áp ri lis 10-én fe le sé ge is el ér te ezt
a kort. Eb bõl az al ka lom ból az új ság ha sáb ja in ke resz tül is to váb bi hos  szú éle tet kí ván -
nak ne kik gyer me ke ik, uno ká ik és déd uno ká ik.

Áp ri lis 19-én újabb szü le tés na pot ün ne -
pel tek. Ek kor Krizsa Ferencné,
Kresztovoly Ka ta lin fél év szá za dos szü le -
tés nap ját töl töt te. Eb bõl az al ka lom ból
sok szer tet tel kö szön ti õt szü lei, test vé rei,
gyer me kei és uno ká ja.

Burgenlandikirándulás
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Hárommérkõzésbõlhárompontotszereztek
A lab da rú gó baj nok ság 17. for du ló ját

is el kel lett ha lasz ta ni a rossz idõ já rás mi -
att. Az el ma radt 15. for du lót má jus el se -
jén, a 17. for du lót má jus 8-án játs  szák le a
csa pa tok. Mind a két mér kõ zés szer dán
lesz.

A 18. for du ló ban Szakmárra uta zott a
csa pat, aki vel még so ha sem ta lál koz tak,
mi vel ko ráb ban a Dé li cso port ban ját szot -
tak. A fej le mé nyek rõl és az utá na kö vet -
ke zõ két mér kõ zés rõl, György Csa ba
edzõ szá molt be. 

- A Szakmár el le ni mér kõ zés rõl azt tu -
dom el mon da ni, hogy meg ver tük sa ját
ma gun kat. Az igaz ság az, hogy a fi úk a
kül sõ kö rül mé nye ket nem vet ték fi gye -
lem be. Utaz tunk több mint száz ki lo -
mé tert, a pá lya ta la ja na gyon mély
volt, ma gas volt a fû, és rá adá sul egy
ke mé nyen ját szó el len fél lel ta lál tuk
szem be ma gun kat. Azt kér tem a já té -
ko sok tól, hogy azt játs  szuk, amit a
Kecs ke mét el len. Az ir re á lis pá lya
azon ban ezt nem en ged te. Le ro han tuk
az el len fe lün ket, a csa tá ra ink szá má ra
le szû kí tet tük a te rü le tet, meg akad tunk
a vé dõ kön, õk pe dig kont rák ban meg -
fog tak ben nün ket. Két olyan fi gyel -
mez te té si le he tõ sé gük is volt, ami bõl
ész hez kel lett vol na tér nünk. Az el sõ
gólt ugyan mi sze rez tük For gó Ja ni ré -
vén, aki húsz mé ter rõl ki lõt te a hos  szú
sar kot. Pár per cen be lül azon ban
egyen lí tett a Szakmár. Ez zel for dul -
tunk a szü net ben. Saj nos a já té ko sa in -
kat fo lya ma to san rug dos ták, emitt
aka do zott is a já ték. A má so dik fél idõ kö -
ze pén ural tuk a já té kot, de az el len fe lünk
szer zett ve ze tést egy el adott lab dá ból.
Szabovikot na gyon sok szor meg rúg ták.
Per sze õt sem kel lett fél te ni, mert vis  sza -
ad ta, ami mi att ki ál lí tot ták. Tíz em ber rel
is si ke rült azon ban be szo rí ta ni õket. Egy
jobb ol da li be adás ból Bali Ga bi gyö nyö rû
gólt szer zett, ol lóz va hát tal a ka pu nak.
Na gyon szép ta lá lat volt. Nem sok volt
már hát ra a mér kõ zés bõl, ami kor a ka -
punk tól hu szon öt mé ter re sza bály ta lan -
kod tunk. A ha za i ak sza bad rú gást vé gez -
tek el, ami nél Var ga Ot tó szó sze rint gö -
dör be lé pett, és így kap tuk meg a har ma -
dik gólt és lett ez zel 3-2 a vég ered mény.
Ne künk ki kel lett vol na csa lo gat ni el len -
fe lün ket, hogy le gyen sza bad te rü le tünk és
tá ma dá so kat tud junk ve zet ni. Saj nos nem
ezt tör tént és ez okoz ta a ve re sé gün ket.
Az if jú sá gi csa pat 9-1-re gyõ zött.

A 19. for du ló ban itt hon fo gad tuk a
Harkakötönyt és 7-0-ra nyer tünk. A nagy
gól kü lönb ség el le né re azt kell mon da -
nom, hogy a Harkakötöny nem olyan
rossz csa pat. Meg kell mon da nom azt is,
hogy ki csit fél tem, mert ami kor lab dát
sze rez tek, ak kor pil la na tok alatt em ber fö -
lényt ala kí tot tak ki. Na gyon gyor san fel -
jöt tek. Sze ren csé re Far kas Márk egyé ni
ak ció után gólt szer zett. Pár perc cel ké -
sõbb pe dig Moh ácsi Mar cell is be ta lált.
Az el sõ fél idõ vé ge fe lé egy ki pat ta nó lab -
dát Erõs Ger gõ ka pás ból vág ta a há ló ba.
A fél idõ 3-0-al zá rult. Ahogy ki jöt tünk a
szü net után, lát tam, hogy az el len fe lünk
még meg pró bál gólt sze rez ni, de ami kor

Bera And ris is be ta lált, ak kor már vég leg
fel ad ták. Ez után le he tõ sé get kap tak a fi a -
ta lok is. For gó Ja nit a ti zen ha to son be lül
fel vág ták, ami ért ti zen egyes járt. A bün te -
tõt a sér tett ér té ke sí tet te. A mér kõ zés vé -
gén Hor váth Csa ba és Csernus Nán di is
gól szer zett. Mind a ket ten fi a ta lok még.
Az jó volt a mér kõ zés ben, hogy kel lõ kép -
pen tud tunk kon cent rál ni, és 7-0 után sem
kap tunk gólt. Azt is el kell mon da ni, hogy
a fi a ta lok: Erõs Ger gõ, Hor váth Csa ba,
Csernus Nán di, Rimóczi Kar csi ügye sek
vol tak. Ez pe dig bíz ta tó a jö võ re néz ve.
Az if jú sá gi csa pat 5-3-ra gyõ zött.

A ke ce li mér kõ zés ér de kes volt. Na -
gyon nem vál toz tat tam az el múlt he ti nye -
rõ csa pa ton. El kell azt mon da ni, hogy
amed dig nem kap tunk gólt, a ha za i ak nak
kö zük nem volt a já ték hoz. Ügye sen ado -
gat tunk, fel hoz tuk a lab dát és jól ját szot -
tunk, de az el len fe lünk rúg ta a gólt. Az el -

sõt úgy kap tuk, hogy ti zen nyolc mé ter rel
a ka pu tól hát tal vet te át a lab dát a ke ce li
csa tár. Hir te len le for dult a vé dõnk rõl és
be ta lált a ka punk ba. Nem le het azt mon -
da ni, hogy ez egy ki dol go zott hely zet
volt. A má so dik gól nál ol dal ról hoz ták fel
a lab dát. A vé dõk csak hát rál tak, nem
akar tak köz be lép ni, így ti zen nyolc mé ter -
rõl ka pu ra lõtt és a há ló ban ma radt a lab -
da. A szü net ben hár mas cse rét haj tot tam
vég re. Be ment Szabovik, Tor bán és Bera
Ta más. Ta más so ká ig sé rült volt, azért
nem ját szott, Tor bán Csa ba hi ány zott,
Szabovikot pe dig ko ráb ban el til tot ták. A
má so dik fél idõ ben tá ma dó lag lép tünk fel
és ka pu elõt ti ka va ro dás után Bali Ga bi

gólt fe jelt. Ezt kö ve tõ en zic ce re ket
ha gyott ki Szabovik, Tor bán Csa ba,
Bera And ris. Ami kor pon tot kel lett
vol na ten ni az i-re, nem tud tak kon -
cent rál ni. Az tán egy szög let bõl le -
adott lab dá ról le ma rad tunk és újabb
gólt szer zett a Ke cel és be ál lí tot ta a
3-1-es vég ered ményt. Saj nos a Far -
kas Már kot ki ál lí tot ták. Így utó lag
rossz száj íz zel tér tünk ha za, mert mi
ját szot tunk, õk pe dig rúg ták a gó lo -
kat. Nem na gyok aka rok a bí rók kal
fog lal koz ni, de saj ná la tos mó don fo -
lya ma to san en ge dik a há tul ról tör té -
nõ rú gá so kat. Mi nem ilyen fo cit ját -
szunk. Sok szor kö nyö rög nöm kell
azért, hogy pró bál junk meg egy ki -
csit ke mé nyeb ben, nem dur ván, csak
ke mé nyeb ben ját sza ni. Már kot is
több ször meg rúg ták és per sze, hogy

tör lesz tett õ is, amit ész re vett a já ték ve ze -
tõ. Ugyan ez volt Szakmáron és most
Kecelen is. El hi szem azt, hogy még fi a ta -
lok a já ték ve ze tõk, de ha en ge dik a ke -
mény já té kot, ak kor mind a két ol da lon
en ged jék. Az nem megy, hogy csak az
egyik csa pat ke mény ked het, a má si kat pe -
dig meg ál lít ják, mert elõbb vagy utóbb el -
sza kad a cér na. Az igaz ság az, hogy én is
olyan já té kos vol tam, hogy nem sze ret tem
azt, ha va la ki alat to mos. Ép pen ezért nem
is tu dom azt mon da ni, hogy ne le gye nek
ke mé nyek. Saj nos most nem jött ös  sze a
pont szer zés. Vesz te ni va lónk nem volt,
ezért bát rab ban is ját szot tunk. A hár mas
cse rét sem azért haj tot tam vég re, mert
rosszul ját szot tak a srá cok, csak né hány
al ka lom mal be alud tak és ezt ki hasz nál ta
az el len fe lünk. Az if jú sá gi csa pat 2-1 ará -
nyú ve re sé get szen ve dett.

Sz.T.
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Õzmentés
Tíz bakot és tizenkettõ õzsutát sikerült az árvíz fogságából
kimenteni a tiszaalpári vadászoknak. Az akcióban huszon-
hárman vettek részt, köztük ifj. Vadasdy Kálmán is, aki
korábban Nyárlõrincen lakott, édesapja pedig még most is
vadász. A legtöbb õzet Popper Zsolttal õk fogták, összesen
hetet. Az árvíz óta megszaporodott a vaddisznó állomány
Nyárlõrinc területén. Az állatok ugyanis a víz miatt feljebb,
a magasabban fekvõ részekre költöztek. A disznóknak
szabadabb a mozgása, nagyobb területeket járnak be. A
nyárlõrinci vadászok ki is használják azt a lehetõséget, hogy
most több a vaddisznó a területükön és megpróbálnak ele-
jteni közülük néhányat. Eddig hétszer voltak eredményesek. 
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Ingyeneshirdetésiszelvény

Hirdetésszövege:__________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Apróhirdetésekleadhatókazáltalánosiskolagondnokiirodájában

hétfõtõlpéntekigmunkaidõben.Ahirdetésekszövegéthirdetõink-

tõlkészenkapjuk.Azabbanfoglaltakértakiadósemmilyenanya-

gi,  jogi felelõsségetnemvállal.Kéziratokatnemõrzünkmegés

nemküldünkvissza.Csakhirdetésiszelvényenleadotthirdetése-

ketfogadunkel.

KÖZ Ér dE KÛ TE lE FoN SZám oK
Pol gár mes te ri hi va tal: 343-013, 343-019,

589-001, 589-019
Mû ve lõ dé si ház: 343-076, 589-009
Or vo sok: dr. Kuczka Ju dit 06-20/ 453-4451, 343-121
Ke hely Gyógy szer tár, te le fon szám: 76/342-517
Tûz ol tó ság Kecs ke mét: 502-810
Se gély hí vó: 105
Rend õr ség Kecs ke mét: 484-684
Se gély hí vó: 107
Kör ze ti meg bí zott: Koós Ist ván, 06/70-368-4397.
Men tõk Kecs ke mét: 486-511, 478-119
Se gély hí vó: 104
Pol gár õr ség, Kiss Fe renc: 06-30/621-7600
Gyer mek jó lé ti szol gá lat és csa lád se gí tõ
Horváthné Dékány Ju dit: 343-590, 06-30/262-7486
Vé dõ nõ, Tú ri Istvánné: 06-30/563-4441
Fog or vos: dr. Né meth Lász ló 449-279
Jo go sult ál lat or vos: Dr. Pitti La jos, 06-30/925-4249,
Ha tó sá gi ál lat or vos: Dr. Tóth De zsõ, 06-70/436-1368.

Könyveléstéskönyvvizsgálatot
vállalok:

Egyé ni vál lal ko zók, õs ter me lõk, ma gán sze -
mé lyek, Kft-k, Bt-k, ala pít vá nyok ré szé re, tel -
jes kö rû APEH - és TB-ügyintézéssel, kép vi -
se let tel.
Ha von ta tá jé koz ta tást kap vál lal ko zá sa ered -
mé nyé rõl, áfá já ról, a köny ve lést így pon to san
tud ja kö vet ni.
Igény sze rint a köny ve lé si anya gért el me gyek.

AZ IRO DA NYIT VA TAR TÁ SA
hét fõ tõl szom ba tig 8 - 18 órá ig

Te le fo nos egyez te tés alap ján csak egy fõt fo -
ga dok a tel jes diszk ré ció ér de ké ben. Ké rem,
vá las  szon en gem, ha csa lá di as kör nye ze tet és
nem "tö meg-köny ve lõ iro dát" ke res.

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

Napi 2-3 óra elfoglaltságot keresek, pl.: gyer-
mek megõrzés, takarítás, stb. Telefon szám:
06/30-352-74-24.

Szennyvízcsatorna bekötéséhez szükséges
anyagok(PVCcsövek,idomokstb.)kaphatóka
VASEGYÉB-ben. Komplett készlet vásárlása
esetén5%kedvezmény!Azakciómárcius1-tõl
érvényes! Érdeklõdjön az üzletben!Tel: 343-
572v.30/974-7374

Mindszentgodisán (Komlótól 17 km-re) 130
nm-es családi ház eladó. Irányár:8.7millió
forint.Tel:20/9574-310,72/483-200.

Anyakönyvihírek

Akiketnagyonvártunk: Horváth Benjamin (anyja
neve. Varga Ibolya), Palócz Flórián (Tóth Erzsébet),
Plank Zsombor Mihály (Nagy Márta). 

Akiket elveszítettünk: Csordás József (2012),
Rózsa László (1943).

nyárlõrinci HÍr MOn DÓ

Nyárlõrinc Köz ség Ön kor mány za tá nak köz éle ti lap ja
Meg je le nik min den hó nap ban

Fe le lõs ki adó: Pénz vál tó Ist ván
Fe le lõs szer kesz tõ: Szentirmay Ta más
A szer kesz tõ ség tag jai: Kiss Györgyné,

Nyúl Zsu zsan na, Fel föl di ZoltánnéU
„Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal 163/583/1/2007.

nyil ván tar tá si szá ma alatt szerepel.“
Ké szült a ti sza kécs kei Kécs ke Nyom da Kft. nyom dá já ban

Fe le lõs ve ze tõ: Tóth Gé za


