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Térségi kiállíTáson Településünk

A Térségi Kertészeti és 
Élelmiszeripari Kiállításon a hagyo-
mányoknak megfelelően Nyárlőrinc is 
részt vett. Augusztus 23-án délután fél 
ötkor Kunbaraccsal és Szentkirállyal 
közösen mutatkoztak be. A telepü-
lés vezetése nevében Tormási Zoltán 
alpolgármester adott tájékoztatást a 

község életéről. Elmondta, hogy az 
iskolát nem önállóan működteti az 
önkormányzat. Januártól már az állam 
irányítása alatt folyik az oktatás. Ettől 
függetlenül az önkormányzat jelentős 
mértékben segíti az iskola fenntar-
tását. Most szeptemberben 181 diák 
kezdi meg tanulmányait az általános 

iskolában. Az óvodába 75 kisgyerek 
jár, amit az önkormányzat tart fenn. 
Zömmel mezőgazdasági termeléssel 
foglalkozik a lakosság. Némi ingázás 
azonban van, főleg Kecskemét irá-
nyába, mivel kevés a munkalehetőség 
a községben.

Folytatás a 3. oldalon.
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közbeszerzési
feladatok ellátása

A korábbi testületi ülésen a kép-
viselő-testület felhívást tett közzé 
a Gksz-1 övezethez kapcsolódó 
közbeszerzési szakértői feladatok 
ellátására. A felhívás három cím-
zett részre lett megküldve és határ-
időn belül mindhárom ajánlattevő 
benyújtotta ajánlatát.

A Barna Orsolya Ügyvédi 
iroda árajánlata bruttó 3.175.000,- 
Ft, a BEK-OPHT Bt árajánlata 
2.984.500,- Ft és a B&W Tender 
Plus Kft árajánlata 2.476.500,- Ft 
volt. A benyújtott ajánlatokat a 
legalacsonyabb összegű ellenszol-
gáltatás kiválasztásának szempont-
ja alapján bírálták el. A képviselő-
testület a B&W Tender Plus Kft-t 
bízta meg a Gksz-1 övezet köz-
beszerzési szakértői feladatainak 
ellátásával. 

pályázat tanyagondnoki
szolgálatok fejlesztésére

Az MVH pályázati felhívást tett 
közzé „Az alföldi tanyák, valamint 
tanyás térségek megőrzés és fej-
lesztése érdekében a települési és 
térségi fejlesztések támogatására” 
címmel.

A tanyagondnoki szolgálatok 
fejlesztése keretében támogatás 
vehető igénybe a tanyagondno-
ki szolgálatok tevékenységének 
fejlesztésére, a tanyagondnoko-
kat összefogó támogatásra jogo-
sult civil szervezetek fejlesztésé-
re, valamint mobil egészségügyi 
szűrővizsgálatok végzésének szer-
vezésére, tanyai lakosok számá-
ra. Az egy pályázatra megítélhető 
támogatás maximális összege 2 
millió Ft lehet. A pályázati céllal 
összhangban lévő, a tanyagond-
noki szolgálat működését segítő 
eszköz beszerzése is támogatható. 
A vissza nem térítendő támogatás, 

utófinanszírozás formájában való-
sul meg. 

Az önkormányzat a tanyagond-
noki szolgálatok tevékenységének 
fejlesztésére nyújtana be pályá-
zatot, melynek keretében eszkö-
zökre: ponyvás utánfutóra, vér-
nyomásmérő, EKG berendezésre 
pályázna. A pályázat támogatott-
sága 87,5 százalékos. A megvaló-
sításhoz az önkormányzatnak 12,5 
százalék önerőt kell biztosítani. 
Az önkormányzat 2 millió forint 
támogatásra nyújt be pályázatot, 
melyhez 287.500,- Ft önerőt kell 
biztosítani. Ezt az önerőt a Bácsvíz 
Zrt-től kapott osztalék terhére biz-
tosítja. 

A pályázati felhívás keretében 
civil szervezetek is pályázhatnak. 
A  Nyárlőrinc az Idősekért és 
Rászorulókért Alapítvány szintén 
nyújt be pályázatot, mobil egész-
ségügyi szűrővizsgálatok végzésé-
nek szervezésére. Az alapítvány is 
2 millió forintra pályázik, melyhez 
itt is 12,5 százalékos önerőt kell 
biztosítani. 

A pályázat megírására három 
árajánlatot kért az önkormány-
zat A  legkedvezőbb ajánlatot a 
Jótanácsadó Kft. adta. A pályázat 
megírását 50.000,- Ft + Áfa díjazás 
ellenében vállalta. Sikeres pályázat 
esetén 100.000,- Ft + Áfa sikerdíj 
illeti meg őket, mely összegek a 
pályázat keretében elszámolhatók. 
A Jótanácsadó Kft. ugyan ezekkel 
a feltételekkel az alapítvány pályá-
zatának megírását is vállalta. Az 
önkormányzat átvállalta az alapít-
vány pályázatának megvalósítás-
hoz szükséges önerő biztosítását, 
a Bácsvíz Zrt-től kapott osztalék 
terhére.

Új rendelet a vagyonról,
vagyongazdálkodásról

A Kormányhivatal törvényes-

ségi jelzéssel élt az önkormány-
zat vagyonáról és a vagyongaz-
dálkodás szabályairól szóló ren-
delettel kapcsolatban. A felhívás 
szerint a rendeletet felül kellett 
volna vizsgálni a nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű 
nemzeti vagyon minősítését ille-
tően, továbbá a korlátozottan for-
galomképes vagyonra vonatkozó 
helyi rendeleti szabályozás szem-
pontjából. A megalkotott új rende-
let-tervezettel ennek tett eleget az 
önkormányzat. A rendelet tartal-
mazza az önkormányzat vagyonát, 
a vagyonnal való rendelkezés sza-
bályait, az intézmények haszná-
latába adott, vagyonra vonatkozó 
szabályokat, a vagyonértékesítés 
szabályait, a tulajdonosi jogok 
gyakorlását, haszonbérbeadását és 
a vagyonnyilvántartást, valamint a 
versenyeztetés szabályit.

reklámtábla
a buszváró oldalán

Dobos István a Harkály 
Üzletház Bt. tulajdonosa kéréssel 
fordult az önkormányzathoz. Az 
üzlet eddig a közterületen elhe-
lyezett táblákkal jelezte, hogy 
hol található az üzlet, de ezeket a 
táblákat be kellett venni. A tulaj-
donos azzal a kéréssel fordult az 
önkormányzathoz, hogy a 44-es 
számú főút mellett lévő két busz-
megálló oldalára felhelyezhesse 
az üzletet jelző táblákat. A táblák 
elkészítéséről, felhelyezéséről és 
karbantartásáról gondoskodik. 
Az önkormányzat engedélyezte 
44-es számú főút mellett lévő, 
tulajdonát képező két buszmeg-
álló oldalán a reklámtáblák fel-
helyezésének engedélyezését 
azzal a feltétellel, hogy a Harkály 
Üzletház Bt. tulajdonosa gondos-
kodik a buszmegállók karbantar-
tásáról is. 

A testületi ülésről jelentjük
NyárlõriNci hírmoNdó
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(Folytatás az első oldalról)
Szerencsére néhány nagyüzem, 

mint a Masped Olympos Kft, a Szikrai 
Borászati Kft., vagy az utóbbi időben 
ide települt faipari kft., jelentős mér-
tékben hozzájárul ahhoz, hogy hely-
ben tudjanak dolgozni a településen 
élők. Sajnálatos módon a lakosság 
létszáma évről-évre csökken. Tormási 
Zoltán reményét fejezte ki, hogy 
Kecskemét közelsége miatt, ez az 
elkövetkezendő időben meg fog vál-
tozni. Talán az is előnyt jelent majd, 
hogy jelentős beruházások valósultak 
és valósulnak meg. Korábban meg-
valósult szilárdhulladék elszállítása, 
megszűnt a szeméttelep a községben. 
Az elmúlt év decemberében elkez-
dődött a szennyvíz beruházás, ami 
már most komolyan érezteti a hatását. 
A lakosság harminc százaléka már 
bekötéssel rendelkezik. A művelődé-
si ház felújítása is elkezdődött, ami 
komoly előrelépést jelent. Tavasszal 
adták át a labdarúgó pálya mellett 
az új piacteret, ahol korszerű körül-
mények között lehet a helyi gaz-
dáknak árulni a termékeiket. Nagy 
valószínűséggel március végéig meg-
valósul a kerékpárút Világoshegytől 

egészen vadászházig. Tormási Zoltán 
bizakodott abban, hogy a Kecskemét 
felé kimaradó részen, a szentkirályi 
elágazóig tartó rövid szakaszon is 
lesz majd kerékpárút. Az alpolgár-
mester a nyárlőrinci standhoz invitálta 
a jelenlévőket, ahol Bánföldi Ferenc 
népi iparművész alkotásait lehetett 
látni, aki be is mutatta, hogyan készíti 
agyagedényeit. Boldizsár Tímea szal-
mából és csuhéból készített különbö-
ző tárgyakat. A régi arató koszorúkra 

készített motívumokat be is mutatta az 
érdeklődőknek. Zöldség- és gyümölcs-
termelők közül Z. Kovács József, 
Kokovai Imre, Cs. Szabó István, 
Zoboki Károly, Szekeres Mihály és 
a Harkály Üzletház mutatta be ter-
mékeiket. Kaszala Lászlóné tanyasi 
udvar kompozíciót készített, amivel 
a homoki pusztaságba lévő paraszti 
életet mutatta be. A nyárlőrinci stan-
dot a kiállíts ideje alatt sokan megte-
kintették.

NyárlõriNci hírmoNdó

Hajagos Ferencné, Ilonka 
néni is belépett a szép korúak 
társaságába. Július 22-én ünne-
pelte 90. szülinapját. Ebből az 
alkalomból köszöntötte őt és 
vitte Orbán Viktor miniszterel-
nök üdvözletét és jókívánságait 
a helyi önkormányzati nevében 
Zayzon Jenőné, Pádár Józsefné 
és Hajagos Gergelyné, valamint 
Szabó Györgyné. Ilonka néni jó 
egészségnek örvend. Igaz, látása 
már nem a régi, de nagyítóval el 
tudta olvasni az emléklapot. A 
látogatás végén pedig - jó magyar 
szokás szerint - kikísérte a ven-
dégeket. 
Isten éltesse Ilonka nénit!

kilencven éves születésnap

Térségi kiállíTáson Településünk



A Kecskeméti kistérség települései idén 
az Aranyhomok Kistérségfejlesztési 
Egyesület szervezésében 16. alkalom-
mal jelentek meg a nagyközönség 
előtt a 79. Hírös Hét Fesztivál egyik fő 
attrakciójaként. A Térségi Kertészeti 
és Élelmiszeripari Kiállítás, mint a 
leglátványosabb térségi seregszemle, 
az idei évben is, a kecskeméti Kossuth 
téren fogadta az érdeklődőket. 
A térségi kiállítást megelőző hétvégé-
től az Aranyhomok Kistérségfejlesztési 
Egyesület 2013. augusztus 17-25.-ig 
„Háztájit az asztalra” címmel vásárt is 
szervezett. A „Háztájit az asztalra” - a 
helyben termelt élelmiszer fogyasz-
tását támogató program - keretprog-
rammal a hiteles termelői háttéren 
alapuló városi ellátás fejlesztése volt 
a cél. A „Háztájit az asztalra” vásár a 
hagyományos „Térségi Kertészeti és 
Élelmiszeripari Kiállítás” rendezvé-
nyeinek folytatása, amely garantálta, 
hogy a termék és termelője megisme-
rése révén hosszú távú vásárló-terme-
lő kapcsolatok alapozódjanak meg. 
Az ez évi vásár abban volt különleges, 
hogy széles vertikumot felvonultatva, 
lehetőséget adott a családoknak arra, 
hogy megismerjék, és költségeket 
tervezhetően, kiválasszák azokat a 
kiváló minőségű terményeket, amiből 
évközben is fogyasztani kívánnak.
A kiállításon a térség tizenöt telepü-
léséről több mint százötven kiállító 
terményeit lehetett megismerni, 27 

kézműves munkáját lehetett meg-
tekinteni, tizenöt kulturális csoport 
produkcióját lehetett látni és számos 
különböző terméket kóstolhattak meg 
az érdeklődők. A kiállításon minden 
nap más-más település mutatkozott 
be, ahol a polgármesteri köszöntők 
után a látogatók megízlelhették a tele-
pülések különleges és egyedi finom-
ságait.
A lakosság jó minőségű friss élelmi-
szerrel való ellátása, a helyi gazdaság 
élénkítése, nemcsak a gazdák, hanem 
mindannyiunk érdeke. A Hírös Hét 
fesztiválnak és a Térségi kertészeti és 
Élelmiszeripari Kiállításnak az volt a 
célja, hogy segítséget nyújtson abban, 

hogy a helyi termékeket egyre többen 
felfedezzék és egész évben, előnyben 
részesítsék vásárlásaik során. Ennek 
tükrében kiemelt szerepet szántak a 
különleges és helyben termelt élel-
miszerek értékesítésének. A kiállítás 
ideje alatt ízletes zöldségeket, gyü-
mölcsöket, friss tejet és húsárut, vala-
mint különleges ínyencségeket vásá-
rolhattak a látogatók közvetlenül a 
termelőktől.
Újdonsággal is készültek a látogatók-
nak, ugyanis augusztus 23-án kisüs-
ti pálinkafőzés bemutatót, augusztus 
24-én térségi gyümölcsökből hagyo-
mányos lekvár főzést, augusztus 25-
én pedig ökörsütést szerveztek. 
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Hírös Hét Fesztivál térségi kiállítással

Toborzó a járási öntkéntes mentőszervezetbe
Közvetlen környezetünkben - 

Bács-Kiskun megye, Kecskemét 
járás területén - katasztrófahely-
zetek ritkán alakulnak ki, de azok 
bekövetkezésének lehetőségét nem 
zárhatjuk ki teljesen. A katasztrófa, 
a baleset bekövetkezése nem válo-
gat. Bárhol, bármikor, számtalan 
módon lecsaphat ránk. Ilyenkor 
még nagyobb szükség van azokra,, 
akik vállalják a bajba jutott életek 
és vagyoni értékek mentését.

Ha munkájával, technikai esz-
közeivel önként részese lenne egy 
csapatnak, aki felkészülten győz 
a kihívások felett, akkor: Jelent-
kezzen Ön is a Kecskeméti Járási 
Mentőcsoportba!

Egyének, civil közösségek, pol-
gárőrök és munkahelyi csapatok 
jelentkezését is várjuk!

JelenTkezni leHeT:
kecskemét katasztrófavé

delmi kirendeltség, Kecskemét, 
Deák F. tér 4., e-mail: kecskemet.
pvfelugy@katved.gov.hu

kecskemét Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság, Kecske-
mét, Deák F. tér 4. T: 0676/481-
131 (Tóth Teréz tű. zls.), e-mail: 
kecskemet.HOT@katved.gov.hu; 
pvkmet@kecskemet.hu

JelenTkezési haTáridő: 
2013. szepTember 6.
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mindjárt becsengetnek az iskolába
Néhány nap és 181 általános iskolás 

gyerek számára véget ér a vakáció. 
Köztük van 30 elsős kisdiák, akik az 
utóbbi évek legnépesebb évfolyamát 
alkotják. 

Az 1.a osztályban Golovicsné Oláh 
Ágota, az 1.b-ben Bíró Judit tanító néni 
fogja tanítani írni, olvasni, számolni a 
nebulókat. Az elsősök és az ötödikesek 
találkoznak először két, szeptembertől 
bevezetett újdonsággal. Ők tanulnak az 
új tanterv szerint új tankönyvekből, és 
ezen a két évfolyamon indul a kötelező 
hit – és erkölcstan, illetve erkölcstan  
oktatás.

Ha már szóba került a tankönyv, 
néhány fontos tudnivalót szeretnék köz-
zétenni. A tankönyv csomagok megér-
keztek névre szólóan becsomagolva. 

Központi utasítás szerint szeptem-
ber 2-án, az első osztályfőnöki órán kell 
kiosztani azokat. A tankönyvek átvétel-
éhez szükséges bemutatni a befizetett 
csekket, illetve az  ingyenes tankönyvre 
jogosultaknak a jogosultságot igazo-
ló dokumentumokat. A tankönyvcso-
magban található átvételi elismervényt 
pedig alá kell írni. Ezt természetesen a 

szülőtől várnánk el. Ezért a tankönyve-
ket szeptember 2-án hétfőn, a 8 órakor 
kezdődő évnyitó után lehet átvenni, 
egészen 17 óráig.

Az első osztályosok  mindannyi-
an ingyen kapják a tankönyveket, így 
nekik csak az átvételi elismervény alá-
írása szükséges. Szeretném felhívni az 
ingyenes tankönyvtulajdonosok figyel-
mét, hogy könyveik leltárba kerülnek – 
kivéve a munkatankönyvek – és azokat 
év végén vissza kell adniuk. Mégpedig 
olyan állapotban, hogy azt a következő 
tanévben tovább adhassuk  és új tulaj-
donosa is használni tudja. 

A tanárok számára már korábban 
véget ért a nyár, az iskolavezetés meg 
szinte abba sem hagyta a munkát a tanév 
végeztével. Egész nyáron éberen kellett 
figyelni az e-maileket, mikor érkezik 
egy-egy sürgősen kitöltendő táblázat, 
vagy igen fontos telefonhívás, amely az 
ország bármely szegletében utólértek 
bennünket. Ennek ellenére még az utol-
só napokra is maradt izgalom, ugyanis a 
2011. évi Köznevelési Törvény – amely 
szeptember 1-től igen alapos változáso-
kat hoz a pedagógusok életében – még 

csak 2013. augusztus  27-én nyerte el 
legújabb formáját. Ezért ezzel kapcso-
latban a törvény és annak végrehajtási 
rendelete kihírdetését követően tudok 
csak konkrétumokat írni. 

A gyerekeket és a szülőket általában 
érdekli, vajon ki, mit tanít majd egy-egy 
osztályban? Hát ez tegnap (augusztus 
27-én) már majdnem megvolt, de egy 
telefon "közbeszólt". Ezért csak annyit 
igérhetek, hogy lesz egy-két megle-
petés ezen a területen is. Eddig min-
den nyáron lehetőségeinkhez mérten 
elvégeztük a szükséges karbantarási és 
felújítási munkákat. Az idén néhány 
tanterem és WC-k festése megtörtént, 
de a parketták felújítására a tankerület-
nek nincs pénze. Erre talán majd 2014-
ben kerülhet sor, amit egy igényfelmérő 
táblázat kitöltésével jeleztünk.

Igazából igyekeztem a tényszerű 
dolgokat összeszedni, de jelenleg ennél 
többről írni nem szerencsés, mert a 
becsengetésig hátralévő időben még 
több minden változhat. A véleménye-
met meg egyenlőre megtartom magam-
nak…

Pénzváltó István

NyárlõriNci hírmoNdó

Születésnapi meglepetés
Már hónapokkal előtte megkez-

dődött a szervezkedés. A gyerekek és 
a feleség mindent elintézett. Pörkölt 
főzés, hidegtálrendelés, sütemény-
sütés, dekorálás, meghívónyomtatás, 
zenészszerzés. Mártika (az ünnepelt 
párja) személyesen hordta szét a névre 
szóló invitálást. A dátum: 2013. au-
gusztus 17. pont az ünnepelt születés-
napja. A helyszín, mivel a művelődési 
házat felújítják, a fedett piactér lett.

Elérkezett a várva várt nap. Most 
már elárulom, hogy mindez a készü-
lődés T. Nagy Zoltán tiszteletére tör-
tént, a 60. születésnapja alkalmából. 
Ahogy illik, Zoli semmit sem sejtett 
az egészből. Csak a meghívott vendé-
gek tudták, hogy mi készül. A fia az 
ifjabb Zoltán hívta meg szüleit egy 
vacsorára a Kecskeméti csárdába. Az 
„öreg” Zoltán csodálkozott, hogy mi-
ért kell kitérőt tenni a pálya felé, nem 
erre visz az út. Bezzeg mikor kiszállt 

a kocsiból, már lát-
ta, hogy alaposan 
„rászedték”! Nem 
lesz itt semmiféle 
„csárda”, CSAK 
szülinapi hepaj!

Innentől már 
sínen volt minden. 
Vacsora, muzsika, 
nóta, tánc, gyönyö-
rű „focipálya” tor-
ta, sok szép, ötletes 
ajándék, az egykori 
focistának, vérbeli 
Fradi drukkernek. 
Te r m é s z e t e s e n 
zöld-fehér dekorá-
ció, Fradi póló, Fradi torta járt a 60 
évesnek.

Roppant jót mulattunk Szabó Pista 
és Nagy Gyuri muzsikájára. Hajnalig 
roptuk, csak néha álltunk meg nótázni. 
Megígértük Zolinak, hogy minden év-

ben szívesen megüljük az idő múlását, 
ha ilyen fergeteges partin vehetünk 
részt.

Isten éltessen Zoltán! Legyen még 
nagyon sok ilyen vidám szülinapod! 
HAJRÁ FRADI!!

Kissné Kati
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motorosok székelyföldi túrája
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Ezen a nyáron Erdélybe szervez-
te Oláh Csaba a motoros kirándu-
lást. Annyiban tért el a szokásostól, 
hogy most buszos utazók is részt 
vettek az eseményen. Augusztus 17-
én reggel hat órakor indult a csapat 
Nyárlőrincről a 0 kilométert jelző 
kőtől. 11 motorral, vezetőivel és uta-
saival, valamint a Bekő-Tours Gabnai 
Károly által vezetett kisbusszal. 
Rendkívüli megtiszteltetésben volt 
részünk, mivel Ágoston Atya vette a 
fáradtságot, a korai órákban és indu-
lás előtt megáldotta a „Vasparipákat” 
és minket. Imát mondott értünk, amit 
hálával fogadtunk. Ezután mindenki 
elfoglalta helyét a motoron illetve 
az autóbuszon. Gyorsan a határhoz 
értünk és problémamentesen távoz-
tunk az országból.  

Első állomásunk Nagyvárad volt, 
ahol az idegenvezetőnk: Sebestyén Zita 
is csatlakozott a csoporthoz. Ezután 
megtekintettük a Szent-László szé-
kesegyházat, a püspöki palotát, majd 
a Király-hágó felé vettük az irányt. 
Egykor Magyarország és Erdély határa 
volt. Innen indultunk Kalotaszeg fővá-
rosába Bánffyhunyadra. Megnéztük 
a festett-kazettás mennyezetű refor-
mátus templomot. Utazásunk közben 
láttuk Csucsát, Csinszka szülőhá-
zát és birtokát, ahol Ady Endrével 
éltek 4 boldog évet. Bánffyhunyadot 
elhagyva csodálhattuk meg a gics-
cses, bádogtetős cigány palotákat. 
Délutáni programunk volt a tordai 
sóbánya megtekintése. Mélyen a föld 
alatt egy csodálatos mesevilág tárult 
elénk, ahol megnéztük a Terézia és 
Rudolf bányát. Érdekessége többek 
között, hogy a só vastagsága 250-től 
1200 méterig terjed. Ezen a helyen 
nincs már só kitermelés, ellentétben a 
parajdi sóbányával szemben. Itt teljes 
egészében a látogatók kedvét kere-
sik. Csónakázhatnak, libegőzhetnek, 
tekézhetnek, biliárdozhatnak kedvük-
re. 

Vacsoránk és szállásunk is egy 
helyen Aranyosgyéres központjában 
volt a Tiver Hotelben. A labirintus-
szerű épületben gyorsan elfoglaltuk 
szobáinkat és lepihentünk. Hajnali 4 

órakor a „szomszéd” kakasa ébresztett 
bennünket. Reggeli után indultunk 
Segesvárra a szászok szépséges 
városába. A Küküllő völgye itt tárja 
elénk legnagyobb tájképi szépségeit. 
Megálltunk a Petőfi kútnál, amit régen 
István kútjának neveztek, de a költő 
halála után átkereszteltek. Segesvár-
Fehéregyháza és Székelykeresztúr is 
saját halottjának tekinti a nagy költőt, 
Petőfi Sándort. Kora délután érkez-
tünk a Fügés-tetőn át Gyimesbükkre. 
A völgyet záró szoros mindig is 
Románia és Magyarország határa 
volt. Az 1000 éves határon áll a 30-
as számú őrház, mely a valamiko-
ri Magyarország legkeletibb vasúti 
őrháza volt. 2008-ban Deáky András 
szervezésében felújították az egykori 
bakterházat.  120 meredek lépcsőfo-
kon felkapaszkodtunk a Rákóczi vár 
romjaihoz. Leírhatatlan látvány tárult 
elénk. Szemben velünk a Kontumáci 
Kápolna fölött tekinthettük meg az 
emlékművet, ami a Gyimesi-szoros 
egykori védőinek hősiességét hirdeti. 
Következő állomásunk Csíkszereda 
volt. Az Olt folyó partján épült, 
1872-től Csík vármegye, ma Hargita 
megye székhelye. A város modern 
látványossága a Makovecz Imre ter-
vezte millenniumi templom.  Furcsa 
kontrasztot képez a körben magaso-
dó panelházakkal. Ebben a városban 
készül Székelyföld, akár egész Erdély 
legfinomabb söre a Csiki sör. Mint 
tudjuk a világ magyarságának leg-
nagyobb zarándok helye a titokzatos 
csíksomlyói búcsú. Pünkösd ünnepén 
20-25 ezer ember is összegyűl itt a 
katolikus székelyföldről. Mi megte-
kintettük a kegytemplomot és a főol-
táránál Csodatevő Márai szobránál 
imádkoztunk. A búcsú hagyománya 
1576 óta tart, ezzel a világ legrégebbi 
ilyen jellegű rendezvénye. 

Éjszakai szállásunk a Hargita 
Panzióban Szentegyházán volt. 
Az ízletes vacsora után pici lazí-
tás következett. Egyetlen Ilonánkat 
köszöntöttük szerényen, egy-két 
magyar nótával. A harmadik napon 
a székelyek fővárosába látogattunk 
Székelyudvarhelyre.  A 40 ezer lakosú 

város 90 százaléka magyar, ezért szinte 
kötelező látnivaló az ide látogatónak. 
Székelyudvarhely legrégebbi műem-
léke a Jézusszíve-kápolna. A gyönyö-
rű főtéren a legimpozánsabb épület a 
volt vármegye háza, ma városháza, 
ami 1896-ban épült. A főtér szélén a  
„ Barátok Templomával” szemben az 
Emlékezés Parkjában 13 bronz mell-
szobor eleveníti meg a székelység és 
magyarság fontos személyiségeit. Itt 
található egyedül Erdélyben a szé-
kelyek megmentője Csaba királyfi, 
Attila fiának szobra. A városnézés 
után Orbán Balázs a „legnagyobb 
székely” szülőhelyére és nyughelyére 
Szejkefürdőre látogattunk el.

A domb tetején, a fák tövében álló 
méltóságteljes síremlékhez a székely 
kapuk sora vezet, melyek száma egyre 
bővül. Augusztus 19-én 15 kapun 
keresztül sétálhattunk a sírhoz. A sír 
felöl a legelső kapu Orbán Balázs 
háza előtt állt, amit 1888-ban készíte-
tett. Rajta a felirat: „Béke a belépőre, 
Áldás a kimenőre”. A jóleső séta után 
újból motorra pattantak a vezetők és 
utasaik, mi is elfoglaltuk az autóbu-
szon a már megszokott helyünket. 
Farkaslakán Tamási Áron síremlékét 
tekintettük meg, emellett lehetőség 
volt ajándékot vásárolni az otthon-
levőknek.  Szovátán a programhoz 
hűen csak egy pillantást vetettünk a 
Medve tóra. Következő állomásunk 
Marosvásárhely volt. A város a szé-
kelység ősi fővárosa, a mai Maros 
megye székhelye, kulturális és keres-
kedelmi központ.  A rengeteg látni-
való mellett megemlíteném a Teleki 
Tékát Erdély legnagyobb könyvtárát, 
melyet Teleki Sámuel hozott létre 
az 1800-as években, közel 80 ezer 
kötetet tartalmaz. Sor került a kul-
túrpalota és a városháza megtekin-
tésére is, melynek cserepeit a káp-
rázatos zsolnai majolika díszített. Itt 
található továbbá a Richter-Gedeon 
Gyógyszergyár.

A Bólyai Farkas líceum árnyé-
kában hűsöltünk egy kicsit, melyet 
1809-ben építettek a régi vár terüle-
tén. E közben a helyi rádió riportere 
interjút készített motorosainkkal.
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A fárasztó nap után ismét 
Aranyosgyéresre érkeztünk, ahol 
meleg vacsorával vártak bennünket. 
Előétel helyett Ágoston atya karcos 
pálinkáját fogyasztottuk el. Vacsora 
után megállapítottuk, hogy székely-
földön az idén gazdag termés volt 
krumpliból és káposztából! Rövid 
beszélgetés és a következő program-
egyeztetés után nyugovóra tértünk. Az 
utolsó napra ébredve a tordai hasadék-
hoz indultunk, ahol a bátrabbak a csú-
szós, sziklás terepen hegyet másztak. 
Kedvezett az időjárás a motorozásnak, 
mert a négy napot, amely 1428 km-t 
foglalt magába, rendkívül szép és kel-
lemes időben tölthettük el.

Szabóné Margó
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Korábban kezdődik a szüret
Nem várható nagy termés sző-

lőből, mert az elmúlt időszakban 
kevés csapadék esett. A Szentki-
rályi-Lakiteleki Hegyközség tag-
jai, amelyhez Nyárlőrinc is tar-
tozik, a hagyományokhoz híven 
szüret előtti területbejárást tartot-
tak Nyárlőrincen, Tiszaalpáron, 
Lakiteleken. - A tapasztalatokról 
Stinner Ferenc, a Tiszamenti Sző-
lőtermelők Szövetkezetének az 
elnöke beszélt. Az elmúlt évben 
Tiszakécske térségében a fagykárok 
miatt az átlagos szőlőtermés-meny-
nyiségnek mintegy harminc száza-
léka termett. Az idei szemlén első 
látásra úgy tűnik, hogy ezt megha-
ladó, vagy akörüli termés várható. 
Több mint egy hónapig nem volt 
csapadék és egyre több fajtában 
jelentkeznek az aszálynak, vagyis 
konkrétan a nap sugárzásának a 
hatásai. A koraérésű fajtáknál, mint 
például a Zalagyöngye, Ottonel 
muskotály már látszanak a termés-
csökkenés jelei. A Biankánál és a 
Kékfrankosnál is sok a fürtritkulás. 
Ezeknél a fajtáknál nagy valószí-
nűséggel nem lesz meg az elmúlt 
évi átlagtermés. A szárazság miatt 
korábbi szüret várható. Minden 
fajtánál legalább egy héttel koráb-

bi szüretre lehet számítani. Láttunk 
olyan területeket is, ahol száz má-
zsás hektáronkénti termés is lehet-
séges. Ilyen például a Rajnai rizling 
és a Cserszegi fűszeres. Az Ottonel 
muskotályt viszont nem kell szüre-
telni, a Biankánál is vannak olyan 
hektárok, ahol tíz-húsz mázsa sző-
lőnél nem lesz több a termés. A 
térségben ötvenöt-hatvan mázsa 
körüli átlagtermésre lehet számíta-
ni. Persze ezt az ültetvény kora is 
befolyásolja, nem csak a mostani 
időjárás – hangsúlyozta Stinner 
Ferenc.

A felvásárlási árakkal kapcso-
latban annyit mondott az elnök, 
hogy örülnének annak, ha emel-
kedne a felvásárlási ár, de a tava-
lyi árral is elégedettek lennének. 
Annál kevesebbet azonban nem 
tudnak elfogadni, mert a termelési 
költségek folyamatosan emelked-
nek. A hatvan-hatvanöt mázsás 
termés ugyanis veszteséget hoz. 
Éppen ezért az elmúlt évi árakat 
meg kell hogy adják a felvásárlók. 
Véleménye szerint Magyarország 
ismét szőlőbehozatalra fog szorul-
ni. 
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Perseidák nyári éjszakai tánca
Minden évben meglátogatnak minket égi 
bajtársaink a Perseidák. Az égi tünemé-
nyek Augusztus 9. és 16. között haladnak 
el a Föld mellett. Az elmúlt évekhez ha-
sonlóan, a Nyárlőrinci Ifjúsági Klub ke-
retein belül, ismételten megszerveztük a 
Csillaghullós estet, a Perseidák legaktí-
vabb éjszakáján, augusztus 12-én hétfőn 
este. Jelen felállásban száz meteorról be-
szélhettünk óránként. Nyárlőrinc termé-
szeti és infrastrukturális adottságainak 
köszönhetően, közel a településhez is jól 
látható a jelenség. Az időjárás is nekünk 
kedvezett, az ég tiszta a hőmérséklet iga-
zán kellemesnek bizonyult. Tizenöt fős 
kis csapatunk a teljes sötétedést bevárva 
indult útnak, hogy tanúja legyen az éves 
jelenségnek. Hirtelen fejkapkodások, só-
hajok, kívánságok közepette több mint 
ötven-hatvan ,,hullócsillagot” figyelhet-
tünk meg, esetenként óriási csóvát raj-
zolva maguk után az égboltra. Sajnálatos 
módon a világ  ,,civilizált” területein, a 
fényszennyezettségnek ,,köszönhetően” 
kevesen mondhatjuk el, mily csodála-
tos is tud lenni a kozmoszban száguldó 
109P/Swift-Tuttle üstökös teremtette 
meteorraj, mely megvilágítja augusz-
tusban a Perszeusz csillagképet. Már az 
időszámítás kezdete óta az augusztusi 
éjszakák egyik legnagyobb látványos-

sága az átlagosnál sűrűbb meteorhullás. 
Ez több meteorrajnak is köszönhető, de 
leginkább a Perseidáknak. A raj aktivi-
tása már július elején elkezdődött, és 
egészen augusztus 24-éig tartott, de a 
legaktívabb időszak augusztus első felé-
ben volt.  A meteorok a Perseus csillag-
kép irányából lépnek a föld légkörébe, 
innen kapta a raj is a nevét. Valójában a 
Perseidák radiáns pontja a Perzeus és a 
Zsiráf csillagkép között található. A rajra 
jellemző, hogy sok fényes tűzgömböt is 

produkál. A Perseidáknak 1992-ben és 
93-ban volt erősebb kitörése, mivel ak-
kor járt Nap közelben a meteorrajt létre-
hozó Swift-Tuttle üstökös. A maximum 
idején a raj átlagosan 60 és 100 közötti 
meteort produkál óránként. Az elmúlt 
években ez eléggé ingadozott: 2009-ben 
175, 2010-ben 91, 2011-ben 58, 2012-
ben 122 volt az óránkénti átlag. 2008-
ban az előre jelzett maximum után egy 
nappal produkált nem várt látványos 
meteorzáport a raj.

belement a kátyúba, kitört az autó kereke
Letért az útról és árokba hajtott egy 
személyautó augusztus 7-énTiszaalpár 
határában. Egy személyt kórházba szál-
lítottak a mentők.
Szentesen volt a piacon az a nyárlőrinci 
házaspár, akik malacokat vásároltak. 
Tiszaalpár határában, a Király-sarok 
felől az Újfalu felé vezető úton halad-
tak, amikor egy szembejövő gépjármű 
miatt le kellett térniük a keskeny útról. 
Az autót vezető férj belement egy ká-
tyúba, ami miatt a Mercedes jobb első 
kereke kitört. Ezt követően irányítha-
tatlanná vált az autó, és belement az út 
másik oldalán lévő mély árokba, ennek 
következtében a bal első kerék is kitört. 
Az autót vezető férfi nem sérült meg, de 
a mellette ülő felesége a hátát fájlalta, 
ezért a mentők kórházba szállították. Az 
utánfutón lévő malacokat egy kisteher-
autóba pakolták át. Később az utánfutót, 

majd pedig a Mer-
cedest is kihúzták 
az árokból.
Az út felújításá-
ra már több év óta 
tesz kísérletet a 
tiszaalpári önkor-
mányzat. Meg-
próbáltak mindent 
megmozgatni, hogy 
legyen valamilyen 
változás. Több or-
szággyűlési képvi-
selő, államtitkár és 
miniszter segítségét 
is kérték, mindez-
idáig eredménytele-
nül. Mindössze annyi történt, hogy az 
út egyik oldalát kiszélesítették. Mind-
ez kevésnek bizonyult, sőt pontosan 
azon a részen szaladt bele egy kátyúba 

a nyárlőrinci gépjárművezető. Csak re-
mélni lehet azt, hogy nem történik ko-
molyabb baj és egy idő után lesz arra 
pénz, hogy az utat teljes egészében a 
Király-sarokig felújítsák.
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szoros mérkőzésen egy gólos vereség
Megkezdődött a 2013/2014-es 

labdarúgó megyei bajnokság. Saj-
nálatos módon a megyei II. osztály 
Északi csoportjában csak tizenhá-
rom csapat szerepel. Éppen ezért 
az első fordulóban Nyárlőrinc sza-
badnapos volt. A második fordu-
lóban pedig mindjárt a szomszéd 
településsel, a nagy ellenféllel, 
Lakitelekkel találkoztak a fiúk. A 
mérkőzésről, a mutatott játékról 
Bende József edzőt kérdeztük.

Nagyon készültünk erre az első 
bajnoki találkozóra. Nem csak 
azért, mert a szomszéd település-
sel, Lakitelekkel mindig rangadót 
játszunk, de azért is, mert az első 
körben szabadnaposak voltunk. 
Ki voltunk már éhezve a játékra, 
de sajnos a mérkőzés nem úgy 
sikerült, ahogyan szerettük vol-
na. A felkészülésünk nem volt 
olyan zökkenőmentes, mert sok 
a sérültünk. Ezen a találkozón is 
két súlyos sérülés keletkezett. A 
felépülés minden bizonnyal hosz-
szabb időt vesz igénybe. Mohácsi 
Marcellnél és Lovas Lajosnál is, 
mert nagy valószínűséggel sza-
lagszakadást szenvedtek, ami több 
hetes felépülést jelent. Így még 
kevesebben leszünk nem csak 
létszámban, de minőségben is. 
A középpályán nagyon hiányzik 
Bera Andris, aki szintén sérülés-
sel küszködik, csak úgy, mint a 
kapusunk Varga Ottó. Sajnálatos 
módon a középpályán nem tudtuk 
azt a játékot nyújtani, amit kellett 
volna, és ahol sok minden eldől. 
A Lakitelek elleni találkozón nem 
tudtuk igazából uralni a játékot, 
nem tudtunk szervezni, a táma-
dójátékot segíteni. Olyan játékos 
is játszott támadót, akinek nem 
az a posztja, de kényszerhelyzet-
ben voltam. Azt gondoltuk, hogy 
ez egy gólos mérkőzés lesz és ez 
be is igazolódott. A szünetben ar-

ról beszéltünk, hogy hátul stabilak 
legyünk, ne hogy hibázzunk, mert 
ha kapunk egy gólt, akkor nagyon 
nehéz lesz a feladatunk. Legalább 
két ziccert kihagytunk és most csak 
kettőt említek. A Lakiteleknek egy 
volt, azt viszont berúgták. Nem 
azt mondom, hogy érdemtelenül 
nyertek, de reálisabb lett volna a 
döntetlen. Ettől függetlenül azt 

mondtam a játékosoknak, hogy 
nem adjuk fel, de nagyon nehéz 
helyzetben vagyunk a sok sérülttel. 
Legközelebb a Lajosmizse látogat 
hozzánk, megpróbálunk azon a ta-
lálkozón javítani. Egy mérkőzést 
elveszítettünk, de tulajdonképpen 
a többi még hátra van. Továbbra is 
készülünk és megpróbálunk minél 
jobb eredményt elérni.



Nem szóltak az edzőnek… Reakció
Az előző számunkban Nem szól-

tak az edzőnek, hogy nem kell a 
munkája címmel jelent meg egy cikk 
a hírmondóban, melyben György 
Csaba, a felnőtt labdarúgó csapat 
korábbi edzője azt nyilatkozta, nem 
szóltak neki az egyesület vezetői, 
hogy már nem ő irányítja az új baj-
nokságban a csapatot. A cikk végére 
odaírtuk, hogy amennyiben az egye-
sület vezetőségének van véleménye 
és azt nyilvánosságra akarják hozni, 
azt megjelentetjük. A választ szó sze-
rint alább olvashatják.

Nem felel meg a valóságnak, amit 
György „úr” írattatott az újságban. 
Részletesen: a csapat zöme a vége 
felé már unta az edzéseket és az edző 
munkáját. Többen kijelentették, ha 
marad az edző, ők mennek. Varga 
Ottó maradt, Bende József miatt, Far-
kas Márk maradt, az egyik úr kéré-
sére. Kocsis Béla nem sérült, hanem 
sértett. Madari Zsolt valóban haza-
jött. Ennyit György úr információ-
járól, mint vezetőnek. „A bajnokság 
vége előtt egy héttel felajánlottam 
lemondásomat.” Ez így nem fedi a 
valóságot, mert a bajnokság alatt há-
romszor mondott le, hogy ő ezt nem 
csinálja tovább. Valóban megbeszélt 
edzőmérkőzéseket, de a városföldi 
ifi plusz felnőtt meccseket felelőtlen-
ség volt lekötni, egy edzés után, mert 
az ifi 6-8 főből állt, a felnőtt csapat 

fele nyaralt, ki sem tudtunk állni. 
Az edzések előtt két nappal felhívta 
Bende József, de nem azt mondta, 
hogy ő az edző mától. Barátsággal 
felhívta, hogy megkereste az egyik 
úr. Én lemerem írni a nevét, mert csak 
a gyávák bújnak a névtelenség mögé. 
Mohácsi Géza technikai vezető az 
egyik „úr”. Bende azt mondta, hogy 
lehet, elvállalja a csapatot, segítene-
e neki, tudnának-e együtt dolgozni? 
A nagy edzőnk válasza kategorikus 
nem! Egy évvel ezelőtt valóban nem 
vállalta Bende a csapatot, de azóta 
egész más a keret, sokkal erősebb. 
Nem kell mindenkibe belerúgni 
György „úr”, aki nem téged képzel 
el edzőnek, vagy magasabb tudású, 
mint te. Az előbbi példák is bizonyít-
ják, hogy az információi hamisak és 
rosszak a György „úrnak”. Elég sok 
időt és energiát fektettem a fociba, de 
ebből most kiszállok – írja a mágus. 
Nos, erről csak annyit, hogy a sok 
időt és energiát mindig megfelelő 
összegért csinálta az edző „úr”, míg a 
meg nem nevezett urak, amióta időt, 
energiát fektettek a fociba, csak adták 
a pénzüket, nem vitték. Ez az egész 
csak ürügy, hogy kiszállok a fociból, 
mert most, mint vezetőnek már nem 
jár pénz. Havonta össze szoktunk 5-
10 ezer forintot adni, hogy működ-
jön a foci, ezt is megússza. Még a 
munkásságáról. Soha nem szóltunk 

bele, hogy mit játsszon a csapat, nem 
mondtuk neki azt, hogy ki játsszon. 
Öt-hat meccset ő szúrt el, nem a játé-
kosok. Tette, amit tud. A 14-dik hely-
ről csak annyit, hogy ö, mint vezető 
volt abban a helyezésben, és onnan 
nem a 6-dik helyre vitte, a közben 
megerősített csapatot, hanem az elér-
hető 3-4dik helyről vitte a hatodikra. 
Hogy most nem ő az edző, nagydo-
log. Szerte a világban így van, ha van 
jobb, akkor jön az új. Sértettségben 
él most és elkezdi dobálni a sarat 
azokra, akik csak segítették a mun-
káját. A másik úr Tormási Zoltán, aki 
pénzt, fáradságot nem kímélve segí-
ti a csapatot évek óta. Ez az ember 
rengeteget segített a György család-
nak, anyagilag, erkölcsileg egyaránt. 
Ebbe az emberbe kell most belerúgni, 
mert nem mert a nagy edzőnek szól-
ni, hogy most más lesz helyette.

Eddig a cikkre a válasz, amit 
Mohácsi Gézától kaptunk. Szeretném 
leszögezni, hogy ezzel az ügyet befe-
jezettnek tekintjük. A magunk részé-
ről nem kívánunk ehhez semmit sem 
hozzáfűzni, mint ahogyan az előző-
höz sem tettük hozzá semmit. Azt 
szeretnénk, ha Nyárlőrincen jó foci 
alakulna ki, harag és torzsalkodás 
nélkül. A játékosok a pályán mutas-
sák meg azt, hogy mit tudnak, a veze-
tők pedig biztosítsák nekik a megfe-
lelő feltételeket. Hajrá Nyárlőrinc!

Megelőzési tanácsok az iskolakezdéshez 
Szeptember 2-án nyitják kapui-

kat az iskolák, megkezdődik az idei 
tanév. Ezzel egy időben sok kisgyer-
meket visznek szüleik, nagyszüleik 
óvodákba is. Éppen ezért a rendőr-
ség felhívja a közlekedők figyelmét, 
hogy fokozott óvatossággal, kellő 
körültekintéssel közlekedjenek, 
hiszen várhatóan megnövekszik a 
forgalom a tanintézmények környé-
kén. Különösen ügyeljenek a várha-
tóan nagy gyalogosforgalomra! A 
gyermekek a legsérülékenyebbek, 

legyen szó közúti közlekedési bal-
esetekről, élet- vagy vagyon elleni 
bűncselekményekről, bármilyen 
rossz szándékú befolyásról vagy 
csak a tapasztalatlanságukból faka-
dó átgondolatlan döntésekről. Ők 
azok, akik életkorukból adódóan 
nem érzik a veszélyt, a közlekedé-
si helyzetekben vagy - biztonságot 
nyújtó közeg híján - az élet más, 
számukra ismeretlen szituációiban. 
A tanévkezdéshez kapcsolódóan 
2013 szeptemberében is a reggeli és 

a kora délutáni időszakban (amikor 
a gyerekek iskolába, illetve onnan 
haza mennek) egyenruhás rendőrök 
teljesítenek szolgálatot ott, ahol ez 
indokolt. Az egyenruhások segítik 
a gyermekek biztonságos közleke-
dését és fokozott figyelmet fordíta-
nak a gépjárművezetők jogkövető 
magatartásának ellenőrzésére, ki-
emelten a kijelölt gyalogátkelő hely 
megközelítésére, továbbá a bizton-
sági öv és a gyermekülés kötelező 
használatára.
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Megjelent a 62/2013. (VII. 24.) VM 
rendelet az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból a kertésze-
ti gépek, technológiai berendezések 
beszerzéséhez a 2013. évben nyúj-
tandó támogatások részletes feltét-
eleiről.

Vissza nem térítendő támogatás 
vehető igénybe a kertészeti ágazat 
technológiai színvonalának javítása 
érdekében környezetbarát (energia-
takarékos), a 168/2013 (VII. 25.) 
Irányító Hatóság közleményében 
közzétett, a jogcím vonatkozásában 
lezárt gépkatalógusban meghatározott 
kódok alapján azonosítható kertészeti 
gépek és technológiai berendezések 
beszerzésére. Kizárólag azon kerté-
szeti traktorok támogathatóak, ame-
lyek teljesítménye legfeljebb 75 kW.

Támogatás igénybevételére jogo-
sult az a mezőgazdasági termelő,
a) aki meghatározott mezőgazdasági 
tevékenységek közül a 01.1, 01.2, 
01.3 vagy 01.5 alágazatba tartozó 
tevékenységet végez, és
b) akinek az 1. mellékletben feltün-
tetett kertészeti tevékenységet meg-
határozó standard fedezeti hozzájá-
rulása (SFH) kódok alapján számított 
üzemmérete a támogatási kérelem 
benyújtási évében számított adatok 
alapján a 4 EUME kertészeti üzem-
méretet meghaladja.

Induló vállalkozás nagyértékű 
gépbeszerzésre támogatási kérel-
met nem nyújthat be. Induló vál-
lalkozás támogatás igénybevételére 
csak akkor jogosult, ha a támogatási 
kérelem benyújtásával egyidejűleg 
tett nyilatkozatban vállalja, hogy az 
1. mellékletben szereplő kertésze-
ti tevékenységhez kapcsolódó SFH 
kódok alapján számított kertészeti 
üzemmérete legkésőbb a művelet 
megvalósítását követő első naptári 
évben eléri a 4 EUME üzemméretet, 
amelyet ettől az időponttól kezdve 
az üzemeltetési kötelezettség végéig 
köteles legalább fenntartani. A műve-
let megvalósítását követő első naptári 

évben számított kertészeti üzemmé-
ret az adott évi TERA adatok, illetve 
a kormányhivatali igazolás alapján 
kerül megállapításra.

A műveletet 2014. december 31-
ig meg kell valósítani.

Az ügyfél a támogatási határozat 
jogerőre emelkedésétől számított 6 
hónapon belül köteles
a) az első kifizetési kérelmet benyúj-
tani, és
b) a támogatási határozatban jóvá-
hagyott támogatási összeg legalább 
10%-ával elszámolni.
Az utolsó kifizetési kérelmet a műve-
let megvalósulását követő 3 hónapon 
belül, de legkésőbb 2015. január 31-
ig be kell nyújtani.
Az ügyfél köteles:
a) a támogatott gépet rendeltetéssze-
rűen, a vonatkozó engedélyek és elő-
írások betartásával, a kertészeti tevé-
kenysége keretében művelt területen 
vagy a gép tárolási helyén üzemeltet-
ni (üzemeltetési kötelezettség),
b) a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző naptári év foglalkoztatotti 
átlaglétszámát – az önfoglalkoztatást 
is figyelembe véve – az üzemeltetési 
kötelezettség időtartama alatt leg-
alább szinten tartani,
c) az üzemeltetési kötelezettség idő-
tartamának egésze alatt, illetve indu-
ló vállalkozás esetén az üzemeltetési 
kötelezettség lejártáig a legalább 4 
EUME kertészeti üzemméretet fenn-
tartani.

Az üzemeltetési kötelezettség a 
támogatási határozat jogerőre emel-
kedésével kezdődik, és az utolsó kifi-
zetési határozat jogerőre emelkedésé-
től számított öt évig áll fenn.

A nagyértékű gépbeszerzésre 
irányuló támogatási kérelem esetén 
kizárólag annak az ügyfélnek nyújt-
ható támogatás, akinek a támogatási 
kérelmére az értékelés során adott 
pontszám a 2. mellékletben meghatá-
rozott szempontok alapján megadott 
összpontszámból legalább a 21 pon-
tot eléri.

Egy ügyfél a támogatási kérelem 
benyújtási időszakban kizárólag egy 
támogatási kérelmet nyújthat be.

A támogatási kérelmet kizáró-
lag elektronikus úton, elektronikus 
űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével 
előállított elektronikus űrlapon, ügy-
félkapun keresztül 2013. augusztus 
15-én 8 órától forráskimerülésig, de 
legkésőbb 2013. október 18-án 18 
óráig lehet benyújtani. A támogatási 
kérelemhez csatolandó dokumentu-
mokat elektronikus úton, szkennelés 
útján előállított olvasható formában 
kell csatolni a kérelemhez.

Az ügyfél a támogatási kérelem 
benyújtására szolgáló elektronikus 
felületre történő első belépést követő 
ötödik nap végéig szerkesztheti és 
nyújthatja be támogatási kérelmét. 
Amennyiben az ügyfél az öt napos 
időkorlátot túllépi, úgy a megkezdett 
támogatási kérelem tovább nem szer-
keszthető és nem nyújtható be. Az öt 
nap leteltét követően új támogatási 
kérelem szerkeszthető és nyújtha-
tó be a belépést követő ötödik nap 
végéig. 

Amennyiben az ügyfél bármely, 
jogszabály alapján a támogatási kérel-
méhez csatolandó nem kizárólag pon-
tozást érintő dokumentumot a támo-
gatási kérelem benyújtásával egyide-
jűleg nem vagy hiányosan nyújt be, a 
támogatási kérelem érdemi vizsgálat 
nélkül elutasításra kerül.

A támogatási kérelemben meg 
kell jelölni a gép üzembe helyezé-
sének tervezett időpontját és a gép 
tárolásának helyét.

A támogatás mértéke a támogatási 
kérelem alapján jóváhagyott összes 
elszámolható kiadás 35%-a. A gép-
katalógusban közzétett referencia-
árat a rendelet szerinti támogatáshoz 
kapcsolódó beszerzés elszámolható 
kiadásai nem haladhatják meg.
Összeállította: Agócs Bernadett – 
ÚMVP tanácsadó
Tel: 30/ 298-2322, E-mail: agocs.
bernadett@agrarkamara.hu

Kertészeti géptámogatás
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Anyakönyvi hírek
Akit nagyon vártunk: Bencsik Viktor Tibor (Németh 
Gabriella), Fekete Benett Valentin (Zelenka Ágnes 
Mária).
Akit elveszítettünk: Bukovinszki József  Pálné (1966).

NyáRlŐRiNci HÍRMONDÓ
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának közéleti lapja

Megjelenik minden hónapban
Felelős kiadó: Pénzváltó István

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

Felföldi Zoltánné
"Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 163/583/1/2007.

nyilvántartási száma alatt szerepel."
Készült a tiszakécskei Kécske Nyomda Kft. nyomdájában

Felelős vezető: Tóth Géza

Ingyenes hirdetési szelvény
Hirdetés szövege: ________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Apróhirdetések leadhatók az általános iskola gond
noki irodájában hétfőtől péntekig munkaidőben. A 
hirdetések szövegét hirdetőinktől készen kapjuk. Az 
abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi,  jogi 
felelõsséget nem vállal. Kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem küldünk vissza. Csak hirdetési szelvé
nyen leadott hirdetéseket fogadunk el.

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

könyvelést és
könyvvizsgálatot vállalok:
Egyéni vállalkozók, őstermelők, magánszemé-
lyek, Kft-k, Bt-k, alapítványok részére, teljes 
körű APEH - és TB-ügyintézéssel, képviselet-
tel. Havonta tájékoztatást kap vállalkozása ered-
ményérõl, áfájáról, a könyvelést így pontosan 
tudja követni. Igény szerint a könyvelési anya-
gért elmegyek. Az iroDA nYiTVA TArTá
sA hétfőtől szombatig 8 - 18 óráig. Telefonos 
egyeztetés alapján csak egy főt fogadok a teljes 
diszkréció érdekében.
Kérem, válasszon engem, ha családias környezetet 
és nem "tömeg-könyvelőirodát" keres. Vargáné 
Farkasházi Orsolya  •  76/343-219, 06/30/266-8536

értesítés
A MÁV FKG Kft. 2013. szeptember 26-29. 
között vasúti átjáró felújítási munkát végez a 
Lakitelek-Kiskunfélegyháza állomásközben. 
(Kiskunfélegyháza, Borsihalom, 4625. jelű út 
58+700-as szelvény.) A vasúti átjáró teljes út-
zárban kerül lezárásra.

* Újszerű kályha eladó. Érd:343-034.
* Eladó kedvező áron: Bioptron nagy lámpa, Hegyikristály+ 
színterápia, CSI gép leírással. Érdeklődni: 343-238 este 6 
után. 
* Bővült a Vasegyéb kínálata: Mosóporok, öblítők, tisztí-
tószerek, kozmetika cikkek, stb. Jöjjön be, nézzen szét és 
válasszon! Várjuk üzletünkben!
* BIZTOSÍTÁSKÖTÉS! Van önnek lakásbiztosítása? 
Gondoljon a mostanában gyakran előforduló természeti 
csapásokra! Lakásbiztosítás és egyéb biztosítások köté-
se a VASEGYÉB-ben! Kérjen ajánlatot! Tel.:76/343-572,    
30/974-7374
* Szennyvízcsatorna bekötéséhez szükséges anyagok (PVC 
csövek, idomok stb.) kaphatók a VASEGYÉB-ben. Komplett 
készlet vásárlása esetén 5% kedvezmény! Érdeklődjön az 
üzletben! Tel: 343-572  v. 30/974-7374.
* Eladó Robogó 4 üt. és új aksival 400-as Yamaha motorke-
rékpár. Érdeklődni: 76/488-306.


