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Újjávarázsoltákakönyvtárt

Zsúfolásig megtelt a mûvelõdési
ház az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér átadási ünnepségén. A beruházás mindössze négy hónap alatt valósult meg nyolcvan millió forintból.
Nem lehetett ráismerni a mûvelõdési ház épületére. Aki fél évvel ezelõtt
látta, az csak ámult, hogy milyen széppé varázsolták. A beruházás 52 és fél
millió forint pályázati pénzbõl és 28
millió forint önkormányzati támogatásból valósult meg. Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér minden he-

lyi lakos elõtt nyitva áll. Lehetõség
nyílik többek között ifjúságfejlesztési
feladatok ellátására, programok szervezésre, fiatalok közösségi szervezõdésének és részvételének támogatására, ifjúsági információs pultmûködtetésére. Az átadáson közremûködtek az
óvodások, a helyi népdalkör és a citerások.
Az átadással, egy hét évvel ezelõtti
elképzelés valósult meg - hangsúlyozta
Pap Sándor polgármester. A korábbi
könyvtárt ugyanis hét év óta szerették

volna átalakítani, mivel nem felelt már
meg a kor szellemének. A pályázati lehetõséget kihasználva valósult meg
most a beruházás. Az épült esztétikus,
korszerû és minden valószínûség szerint jól használható lesz - mondta polgármester. Pap Sándor köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik részt vettek
az épület felújításában. Az õ jó és
gyors munkájuknak köszönhetõ, hogy
most át lehet adni Nyárlõrinc lakóinak
használatra.
(Folytatása4.oldalon)
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Atestületiülésrõljelentjük
BursaHungaricarászoruló
diákoknak
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma ebben az évben is meghirdette a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi
pályázati fordulóját hátrányos helyzetû,
szociálisan rászoruló fiatalok felsõoktatási tanulmányainak támogatására. A
Bursa Hungarica többszintû támogatási
rendszer, pénzügyi fedezetét három forrás biztosítja. 1. A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás: A Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy
a szociális támogatási rendszerben azon
a szinten történjen a döntéshozás, ahol a
legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelõen az önkormányzat által évente kiírt
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
helyben kerül elbírálásra. A támogatás
havi összegét pályázónként állapítja meg
az önkormányzat. 2. A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás: A
megyei önkormányzat tetszõleges öszszeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy
pályázók számára megítélt, települési
önkormányzati forrásból fedezendõ ösztöndíj összegét. 3. Intézményi támogatás:
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma a
felsõoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetû fiatalok támogatásához
oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az
önkormányzati támogatással megegyezõ
mértékben kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy fõre esõ maximuma a
2013. évi fordulóban 5.000 Ft/fõ/hó volt.
A Képviselõ-testület évek óta rendszeresen csatlakozott a Bursa Hungaricahoz.
Az ösztöndíjra 2008-ban 23, 2009-ben
25, 2010-ben 21, 2011-ben 13, 2012-ben
pedig 16 pályázat érkezett. Az önkormányzat csatlakozott a minisztérium által meghirdetett Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. Évi fordulójához.
Hitelafelújításra
Az önkormányzat MVH-s pályázaton
8.5 millió forintot nyert a templom-rom
felújítására. Mint minden MVH-s pályázat ez is utófinanszírozott és az önkormányzatnak az ÁFA összegét kell hozzá-

tennie, mint önerõt. A felújítást ugyan
úgy, mint a mûvelõdési háznál hitelfelvételével szeretné megoldani az önkormányzat, ezért Pap Sándor polgármester
tárgyalást folytatott az OTP-vel. A bank
vállalja a finanszírozást, miután a már
elõzõekben felvett 60 millió forintos hitelkeretbe a templom-rom felújításának
összege is belefér. A képviselõ-testület
elfogadta a felújításához a hitel felvételét.
Közel2.3millióforintönerõ
A képviselõ-testület még az elmúlt
évben döntött a templom-rom felújításához kapcsolódó 2 millió forint önerõ biztosításáról. A kapott támogatás összegének megfelelõen az önerõt 295 ezer forinttal meg kell emelni. Az önkormányzat a beruházás megvalósításához 2.295
millió forintönerõt biztosít, mely magában foglalja a pályázatíró, a mûszaki ellenõr, valamint a beruházás bekerülési
költségének ÁFA összegét. Az önkormányzat a 2 millió forint önerõt a 2013.
évi költségvetés terhére, míg a 295 ezer
forintot az általános tartalék terhére biztosítja.
Négyfeladatrakértekárajánlatot
A templom-rom kerítésének felújításával kapcsolatosan négy feladat elvégzésére kellet árajánlatokat bekérni az önkormányzatnak. Ezek a beszerzések a
Kbt. szerinti értékhatárt nem érik el,
ezért egyszerû versenyeztetési eljárást
kell lefolytatni, mely szerint, három ajánlatot kell bekérni és ezek alapján a képviselõ-testület dönt. A templom-rom felújításával kapcsolatban a projektmenedzsmenti, mûszaki ellenõri, kivitelezési és
eszközbeszerzési feladatok ellátására
kértek ajánlatokat. A projektmenedzsmenti feladatok ellátására a Mentor Iroda
Kft. 715.000,- Ft + ÁFA, a Paker
Consulting Kft. 750.000,- Ft + ÁFA és a
Jótanácsadó Kft. 650.000,- Ft + ÁFA árajánlatot adott. Miután a legalacsonyabb
árajánlatot adó cég a Jótanácsadó Kft., a
képviselõ-testület úgy döntött, hogy velük kell megkötni a szerzõdést. A mûszaki ellenõri feladatok ellátására szintén
három ajánlatot kértek be. Szabó Norbert
250.000,- Ft + ÁFA, Fekete Gáspár
295.000,- + ÁFA, Benyáts Kornél
230.000,- + ÁFA árajánlatot adott. Így

Benyáts Kornéllal ajánlatát fogadta el a
testület. A templom-rom kerítésének felújításába be kellet tervezni a megújuló
energia felhasználását is. A tervek szerint
a romnál egy napelemes kandellábert
fognak elhelyezni, mely a keresztet fogja
megvilágítani. A megvalósításra szintén
három cégtõl kértek árajánlatot. Az
ILST-Hungary Kft. 450.000,- Ft + ÁFA,
a NV Solár Kft. 475.000,- Ft + ÁFA, míg
az AM Technic Kft. 525.000,- Ft + ÁFA
árajánlatot adott. A képviselõk a legalacsonyabb árajánlatot adó ILST-Hungary
Kft-t bízta meg az eszközök beszerzésével. A templom-rom kivitelezési feladatainak elvégzésére a Kriolit Kft.
7.428.626,- Ft + ÁFA, a Zsigó és Társa
Kft. 6.886.799,- Ft + ÁFA, a Majzik-Bau
Kft. 7.861.007,- Ft + ÁFA árajánlatot
adott. A képviselõk döntése alapján a
legalacsonyabb árajánlatot adó Zsigó és
Társa Kft. fogja a kivitelezési feladatokat
elvégezni.
Nemkellenekakülterületiföldutak
A Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet
tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a
község közigazgatási területéhez tartozó
állami tulajdonú ingatlanokat az önkormányzat tulajdonába ingyenesen átadná.
Ezek az ingatlanok külterületi földutak.
Az ingatlanok átvételének anyagi vonzata is van az önkormányzat számára. A területekrõl értékbecslést kell készíttetni,
térképmásolatot beadni, valamint a földhivatali bejegyzés költsége is az önkormányzatot terhelné. Számítások szerint
ez az összeg, miután 29 ingatlanról van
szó, majdnem 1 millió forint lenne. A testület úgy döntött, hogy nem veszi önkormányzati tulajdonba a külterületi földutakat.
Támogatásacselgáncsozónak
A Jigoro Kano Judo Sportegyesület
támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Fogasy Gergõ cselgáncsozó
a sarajevoi junior világbajnokságon harmadik helyezést ért el, és készül a következõ világversenyére. A versenyeken történõ részvétel komoly anyagi megterhelést jelent, ezért kérték az önkormányzat
támogatását. A képviselõk úgy döntöttek,
hogy 50 ezer forinttal támogatják az
egyesületet.
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Fáklyásfelvonulásoktóber23-án
honfoglalási emlékparkba. Mit jelent
magyarnak lenni? Tette fel a kérdést
Szenekné Édes Kornélia. Íróink, költõink gyönyörû képekben írták le érzéseiket arról, mit jelent számukra a haza. Mi, hétköznapi emberek nehezen
tudjuk ezt megfogalmazni. Inkább
csak szavak, melyek a hazáról eszünkbe jutnak.: otthon, biztonság, család,
szeretet, barátok, büszkeség, hõsiesség, összetartozás. E szavak hangzása
túl prózai. De az érzés, mely mögöttük
van, csodás, magasztos. Belõlünk jönnek, olyan mélyrõl, ahonnan senki és
semmi nem tudja kiûzni. Hogy is
mondta Kölcsey a Himnusz alcímében? "A magyar nép zivataros századaiból." Zivatarokból kijutott nekünk,
Kettõs ünnepet tartott a település
október 23-án. Elõször a megújult és
felújított mûvelõdési házat és könyvtárt adták, majd megemlékeztünk az
1956-os forradalom és szabadságharc
57. évfordulójáról. A mûvelõdési ház
elõterében gyermekek rajzai mutatták
azt, hogy õk milyennek képzelik el az
1956-os eseményeket. Sok szép rajzban lehetett gyönyörködni. A hagyományokhoz híven a mûvelõdési ház
elõtti parkban a Himnusz hangjaira
húzták fel a nemzetiszínû zászlót. Ezt
követõen Pap Sándor állt a mikrofon
elé és mondta el ünnepi beszédet.
Mondandójában felelevenítette az
1956-ban történt eseményeket. Az általános iskolások szavalata után Pap
Sándor polgármester és Zayzon
Jenõné jegyzõ az önkormányzat nevében helyezett el koszorút az '56-os emlékmûnél. A fiatalok is elhelyezték az

emlékezés koszorúját.
Hagyomány már, hogy ezzel még
nem ér véget az ünnepség. Meggyújtják a fáklyákat és az általános iskolásokkal az élen az ünneplõk elmennek a

nem is kevés. S mi mégis itt vagyunk,
- Vörösmarty szavaival élve: "Megfogyva bár, de törve nem, él nemzet e
hazán." Immáron sok éve hagyomány,
hogy október 23-a alkalmából kilátogatunk ide, a millenniumi emlékparkba is, hogy megemlékezzünk hõseinkrõl. Nemcsak 56 hõseirõl, hanem
mindazokról, akik 1100 éves történelmünk során tettek azért, hogy kis hazánk s a magyarság fennmaradjon.
Szenekné Édes Kornélia beszéde
után az emlékezés virágait helyezték el
a turulmadaras emlékmûnél. Ezt követõen a 7. osztályosok fáklyákkal a
kezükben adták elõ mûsorukat, és néhány verset is meghallgathattunk. Az
emlékezés a Szózat hangjaival fejezõdött be.
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Újjávarázsoltákakönyvtárt
Folytatásaz1.oldalról
Nyitray András a megyei közgyûlés
alelnöke régi emlékeket elevenített fel,
amikor még a mûvelõdési házban zenélt
együttesével. Mint mondta, nagy feladat
volt a beruházás, de az új épület már méltó a településhez. A megyében eddig 68
IKSZT-t adtak át, négy folyamatban van,
és azon kívül még legalább húszat szeretnének megvalósítani.
Ramháb Mária a Katona József megyei könyvtár igazgatója arról beszélt,
hogy egy közösségnek olyan épületet adtak át, ami arra teremt lehetõséget, hogy
együtt legyenek. Nyárlõrincen is, több
más településhez hasonlóan, eljutottak
odáig, hogy mindenkinek meglegyen az a

lehetõsége, hogy egészen pici korától
idõs koráig legyen egy második otthona.
Ehhez komoly döntésekre volt szükség.
Akkor mikor az ötlet megszületett és elkezdték a tervrajzokat megálmodni akkor
még csak remélték, hogy lesz segítõ pályázat. Jött is a lehetõség, amely száz százalékos támogatást ígért. Az uniós támogatás azt kérte az önkormányzattól, hogy
tegye hozzá az ÁFA-t. Amikor az elsõ lépéseket tettek, akkor az ÁFA húsz százalékos volt, mire idáig elérkeztek 27 lett.
Felelõsség teljes döntés az volt, amikor
minden nehézség ellenére sem hagyta a
képviselõ-testület, hogy, amit már sikerült az elsõ körben megnyerni, az elveszszen. Ez az épületkomplexum méltó módon tudja befogadni a településen élõket.
A megyei könyvtár sok mindent tett annak érdekében, hogy az ötezer lakosnál
kisebb településeken megvalósuljon az

IKSZT. A lényeg az, hogy adjanak tereket, korszerû technikát, modern, vonzó
könyvtárat, klubhelyiséget, nagytermet,

ahol egy településen mindent meg lehet
valósítani, még hozzá közösen, mert ezen
van a legnagyobb hangsúly. Mindenkien
elismerés jár, aki valamit is tett azért,
hogy ez az épület komplexus létrejöjjön.
Úgy kellett megtervezni, hogy kicsi gyerekekkel, babakocsival is be lehessen
jönni. Az anyukák remélhetõleg rájönnek
arra, hogy ez lesz a legjobb, hely, ahova
akadály nélkül meg tudnak közelíteni, és
ahol jó és hasznos perceket tudnak eltölteni. Az óvodásoknak egy hatalmas
plüssmackót adott át, az iskolásoknak pedig olyan játékokat, amellyel fejleszteni
tudják tudásukat. Ígéretet tett arra
Nyitray Andrásnak, hogy újabb könyvtárakat fognak átadni a megyében. Reményét fejezte ki, hogy a hát minden helyisége tele lesz majd érdeklõdõkkel. Az ünnepség befejezéseként Ágoston atya
megszentelte az épületet és annak valamennyi helyiségét, majd a jelenlévõk birtokba vették a könyvtárt.
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Nyárlõrincamegyemásodiklegtöbbetolvasó
települése

Hatalmas
sikert
aratott
Nyárlõrinc, az elmúlt évek legnagyobb olvasási vetélkedõjében,
amelyben a "Dél-Alföld legtöbbet
olvasó településeit" keresték a szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei
Könyvtár, a kecskeméti Katona József Könyvtár és a békéscsabai Békés Megyei Könyvtár vezetésével.
A vetélkedõ 2013. február 1. és
2013. augusztus 31. között zajlott,
körülbelül 300 települést átfogóan
meghirdetve. A települések vállalkozó kedvû olvasói egy 200 darabos
könyvlistából választhattak és min-

den könyv elolvasása után három, a
könyvvel kapcsolatos kérdésre kellett válaszolniuk online vagy papíralapon.
Felhívásomra sokan csatlakoztak
a játékhoz és vetették bele magukat
az olvasásba a legkülönbözõbb korosztályokból, a legkülönfélébb könyveket olvasva. Különösen aktívak
voltak a Búzás János Általános Iskola diákjai Szenekné Édes Kornélia
tanárnõ vezetésével. Szinte mindennap tömegével hozták a kitöltött
megoldó lapokat vissza a könyvtárba, én pedig alig gyõztem vinni nekik az újabb és újabb megoldásra váró adagokat. Külön kiemelendõnek
tartom Matúz Lóránt nyolcadik osztályos tanuló szorgalmát és teljesítményét, aki az öszszes mûvet elolvasta és megválaszolta. Végül több
ezer megoldó lapot sikerült összeszedni és elküldeni a Katona József
Könyvtárnak. Ezután már csak az izgalommal teli várakozások napjai
maradtak hátra.
Október 10-én csörrent meg a telefonom és a verseny szervezõi közölték, hogy sok szeretettel várnak
az ünnepélyes eredményhirdetésre,
ahova csak a legjobban szereplõ néhány település kapott meghívást és
egy-két egyénileg díjazott olvasó. Az
október 19-én megtartott szegedi ünnepélyes átadón a Somogyi Károly
Városi és Megyei Könyvtárban

Nyárlõrinc végül kiemelt helyezet
lett és elnyerte "Bács-Kiskun megye
második legtöbbet olvasó település"
címet, valamint az ezzel járó elismeréseket. Nagy örömömre szolgált,
hogy személyesen gratuláltak a településnek és átvehettem jutalmakat.
Ezúton szeretném mindenkinek
megköszönni, aki csatlakozott a vetélkedõhöz és aktívan részt vett benne. Külön köszönet az általános iskola tanulóinak és Szenekné Édes Kornéliának a kitartó és áldozatos munkájukért.
JokhelÁrpád

Ezatanévnemolyan,mintazelõzõvolt
Nincs mit szépíteni, ez a tanév
nem úgy kezdõdött, ahogy kellett
volna. Nem tudtunk eleget tenni a kívánalomnak, hogy senki ne vegyen
észre semmit a változásokból és egyelõre nem tudtunk annak az ígéretnek sem megfelelni, hogy ezután
minden jobb lesz.
Hogy is tudtuk volna titokban tartani, hogy hetekig nem volt németta-

nárunk, gyógypedagógusunk, zongoratanárunk, hogy a mai napig nincs
ének és citera tanárunk. Ki ne vette
volna észre, hogy a WC-ben nincs
papír, a mûvészeti iskolában nincs
rajzlap és festék.
Erõsen röstellném magam ezért,
ha én hoztam volna ilyen helyzetbe
az iskolánkat. Csak hát ebben a történetben nekem osztották a legkisebb

szerepet. Ahogy azt korábban megírtam, iskolánk fenntartását és mûködtetését átvette az állam. Ezzel együtt
létrehozták a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot, valamint
a járási tankerületi központokat. Így
az oktatásirányítás és az intézmények közé két közbülsõ irányító szervezet ékelõdött.
(Folytatás a következõ oldalon.)
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Nekünk innentõl kezdve mindenféle gazdálkodási lehetõségünk megszûnt. Egyetlen fillérrel sem rendelkezünk, költségvetésünk lehet, hogy
van, de arról mi semmit sem tudunk.
Az általunk szükségesnek tartott eszközökrõl három héttel elõre kötelezettségvállalási nyomtatványt kell
küldenünk a tankerületnek, amire
"igen", vagy "nem" választ kapunk.
De az is elõfordult több esetben,
hogy korábban igénybevett szolgáltatásokat egyik napról a másikra lemondtak.
A dolgozókkal kapcsolatos munkaügyekben is legalább ennyi beleszólásom van. Az augusztus 27-én
módosult Köznevelési törvény, annak végrehajtási rendelete és a szeptember 1-én életbe lépett pedagógus
életpálya modell is hozott néhány
furcsaságot. Például egy 51 fõs iskolának lehet igazgatója és annak helyettese. Egy 300 fõs tagintézményként mûködõ iskolának egy tagintézményvezetõje lehet, helyettese
nem. Ennek a tagintézmény vezetõnek a pótléka annyi, mint a másik iskola helyettesének. A képesítési elõírások merev alkalmazása, a korábban mûködõ megbízásos jogviszonyok kezdeti tiltása komoly fennakadást okozott a szakemberellátottságban. Megindult a népvándorlás, a hiányszakos pedagógus egymástól való "lenyúlása". Az utazó pedagógusok, akik munkaidejük egy részét az
iskola helyett a buszon vagy vonaton
töltik, igazából egyik tantestületben
sem lehetnek otthon. A mi iskolánkban is van olyan kolléga. akinek a
nálunk megtartott elsõ óra után öt
perce van arra, hogy a negyvennégyesen elérje a Lakitelekre induló
buszt, ahol folytathatja a munkát.
Még szerencse, hogy mindig van valaki, aki autóval jön iskolába.
Korábbi jó kapcsolatainknak köszönhetõen nálunk tanévkezdés után
néhány héttel megoldódott a gyógypedagógiai ellátás. Némi huzavona
után szeptember közepére sikerült
Ági nénit visszacsalogatni németet
tanítani és Kati nénit zongorázni. Az

ének-népzene szakos leendõ kollégánkat jelenlegi gyõri munkahelyérõl csak a lemondási ideje letöltése
után engedik el. Õt már második hónapja helyettesítjük (ingyen). Hogy
Gyõrben ki lesz helyette …?
A pedagógus életpálya modell bevezetése a mi iskolánkban a következõképpen realizálódott. Az új illetmények havi bruttó összegének 12szerese a tavalyi személyi juttatásoknál 9 százalékkal magasabb. A bértábla csak a szolgálati idõ és az egyetemi végzettség (amire nálunk
egyébként nincs is szükség) alapján
differenciál. Sem a szakmai képzettség, sem a munka minõsége és
mennyisége tekintetében nincs mód
különbségtételre (ilyen lehetõséget
2015-re ígértek). Van, aki jelentõsen
többet keres, de olyan is, aki annyit
sem, mint tavaly. Ezzel párhuzamosan a hetente megtartott tanórák és
foglalkozások száma majdnem 7
százalékkal növekedett. Ha mindehhez hozzáadjuk a helyettesített órák
számát, - amiért fizetés nem jár - az
egyenleg erõsen közelít a nullához.
Az iskolában kötelezõen eltöltendõ
32 óra már csak hab a tortán.
Természetesen nem a mennyiség
teljesítésével van a gond, de mi lenne akkor, ha valaki felállna egy értekezlet, egy sportverseny vagy szülõi
értekezlet közepén, és azt mondaná:
"Bocs, fõnök, hazamegyek, mert nekem most telt le a 32 órám!". Hat év
bérbefagyasztás után természetesen
örülni kell minden forintnyi béremelésnek, de finoman fogalmazva nem
errõl volt szó, és ami eddig teljesült
az eredeti tervbõl, az sem sikerült túl
jól.
Ha kíváncsiak egy példára, az én
esetem jó erre. Két diplomával, öt
szakképesítéssel, 31 éves szakmai
gyakorlattal, 23 éves vezetõi munkával a hátam mögött pont annyi a fizetésem - pótlékostól -, mint a nálam
néhány évvel idõsebb kollégámé.
Ennél kevesebbet utoljára 2002-ben
kerestem. Mostani munkám így lett
beárazva.
Eddig legfontosabb feladatomnak

tartottam, hogy biztosítsam a lehetõ
legjobb feltételeket a kollégáknak, a
nyugodt és magas színvonalú munkához, a gyerekeknek a biztonságos,
sokoldalú, mindenki számára elérhetõ foglalkoztatást.
Most idõm nagy részét táblázatok
töltögetése, adatszolgáltatás, nyilvántartások vezetése, ellenõrzése teszi ki. Mindezt egy gépezet utolsó
fogaskerekeként teszem. A táblázat
az utasítással elindul a KLIK budapesti központjából, ahol nem tudom,
hányan dolgoznak. Megérkezik a Tiszakécskei Tankerület irodájába,
ahol legalább kilencen dolgoznak.
Onnét továbbkerül Lakitelekre, az
intézmény székhelyére, ahol egy
igazgató és 3 helyettes van (közülük
egyet "kölcsönkaptam"), aztán tovább kerül hozzám. Mi kitöltjük,
visszaküldjük Lakitelekre, és így tovább visszafelé. Ezen kívül még szét
tudom tárni a kezem, ha a kollégák
kérnek valamit és azt nem áll módomban teljesíteni, mert nem kaptam
rá felhatalmazást. Ha belegondolok,
hogy eddig mindezt - amit nem tudom, hány ember végez most - nekem kellett elvégezni egy helyettessel.
Tisztelt Olvasók! Nem panasznak
szántam az írást, hanem kényszerû
kötelességemnek éreztem. Önök engem tavaly kitûntettek a faluközösség legnagyobb elismerésével, én
meg most úgy érzem, nem tudok teljes mértékben eleget tenni az Önök
és a magam elvárásainak. Aki ismer,
tudja, magyar vagyok, abból a szabadságharcos fajtából, aki nem szereti, ha mások mondják meg máshonnét, mi a jó nekünk itt a nyárlõrinci iskolában. És igazat mondani
is szeretek, meg betartani a szavam
is. Bár nem én ígértem, hogy senkinek nem lesz rosszabb, kevesebb, és
észre sem fog venni senki semmit de én kutya kötelességemnek éreztem mindezek teljesítését, mert hát
rajtam ezt azonnal számon is tudják
kérni a kollégák, a gyerekek, a szülõk.
PénzváltóIstván
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Nekünkisépültafelújítottmûvelõdésiház

Kíváncsian figyeltük az óvodásokkal, mit dolgoznak a szomszédban a mûvelõdési házon. Kiszedték az ablakokat, bontottak, kalapáltak. Izgultunk a tetõn dolgozó

munkásokért, akik a cserepeket
pakolták. Egyre nõtt az érdeklõdés: milyen lehet belül? Az utcán
sétálva be-bekukucskáltunk.
Az önkormányzat felkérésére

Alma,alma,dekerek
Egy szép októberi délutánon kedves ötlettel keresett meg
minket Turi Tibor. Az almáskertjében három kicsi almafán
fennhagyta a termést, hogy aprócska, szorgos kezek szabadítsák meg terhétõl. A Katica csoportosok ujjongva fogadták
a meghívást, és lázasan készülõdtek a pénteki almaszüretre.
Az utazáshoz Segesvári Csaba bácsi sietett segítségünkre lovas kocsijával. A gyerekek kényelmesen elhelyezkedtek a
padokon, vidám nótára gyújtottak, és már indult is Kacér lovacska a faluszéli gyümölcsös felé.
A kocsiról leszállva egy kis futkározással ünnepeltük
meg a jó levegõt és a szabadságot, majd kis kosarakkal, vödrökkel felvértezve indultunk az almafák felé. A sok kis szorgalmas kezecske fél óra alatt megtöltött almával három ládát! Míg a gyerekek diót keresgéltek a zizegõ avarban, addig
házigazdáink igazi lakomát varázsoltak a diófa melletti tábori asztalra: kézmosás után szendviccsel, süteménnyel és üdítõvel kínálták kis vendégeiket, a kissé elcsigázott óvó néniknek pedig termoszból forró kávét varázsolt Turiné Icuka és
Julcsi.
Már délfelé járt az idõ, mire fájó szívvel búcsúzkodni
kezdtünk. A lovas kocsiról még sokáig integettek a gyerekek
a távolodó gyümölcsös és házigazdáink felé. A remek kirándulást még sokáig emlegetjük, annál is inkább, mert a leszedett almát és diót Tibi bácsi nekünk ajándékozta, és a gyümölcsbõl mindennap kerül a Katica csoportosok asztalára.
Köszönjük szépen a meghívást!
AlmásiBarbara

egy õszi dalos-játékos csokrot tanultak a Maci csoportosok, amit az
átadó ünnepségen mutathattak be.
Az óvoda nagycsoportosai örömmel, lelkesedéssel készültek a mûsorral. A fiúk fogták a lányok kezét, pörögtek, forogtak, kapun bújtak át. A fõpróbán már a kékfestõszoknyák is elõkerültek, fiúknak
mellénykék.
Nagy volt az izgalom október
23-án délután, hiszen megtelt a
megújult mûvelõdési ház nézõtere.
A gyerekek anyával, apával, testvérekkel jöttek. Fent a színpadon
igazi profiként várták a kezdést. A
gyerekek énekét Ágota néni citerával, Csilla néni furulyával kísérte,
Emõke néni vigyázó szeme a ruhákat figyelte. Ügyesen, szépen elõadták a mûsort, amiért a lelkes taps
nagyon jól esett.
KisCsilla
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Egyházközségihírek
Október 27-tõl kezdetét veszi a téli
idõszámítás. Eszerint a miserend csütörtökön és pénteken este 17 óra, vasárnap délelõtt 8 és 10 óra. Gyóntatás van minden
szentmise elõtt fél órával.
Irodai ügyintézés csütörtökön és pénteken délután 4 órától van a plébánián és
szentmisék után.
Házasságkötés, keresztelés, beteglátogatás, temetés, harangozás ügyében, hívják Ágoston atyát tel: 06-30/869-4051
Beteglátogatás minden hónap elsõ
péntekén a délelõtti órákban van elõzetes
egyeztetés alapján.
A lateráni bazilika és a nyárlõrinci
templom felszentelésének ünnepe 2013.november9.
A lateráni bazilika más néven Lateráni
Keresztelõ Szent János-fõszékesegyház,
Róma mindenkori püspökének, azaz a pápának címtemploma. Felszentelésének évfordulójáról kezdetben csak Rómában emlékeztek meg, idõvel azonban egyetemes
egyházi ünneppé vált. A lateráni bazilika
felszentelésének ünnepe a katolikusok
számára a Péter apostol széke iránti szeretet hordozója, az egység kifejezõje. A Város (Róma) és a földkerekség minden
templomának anyja és feje - ez olvasható
a homlokzatán. A lateráni bazilika a legré-

gibb, és a legmagasabb rangú Róma négy
pápai bazilikája közt. A székesegyház az
ökumenikus anyaegyház (a teljes lakott
világ anyaegyháza) cím birtokosa. A pápák legõsibb bazilikája. "Minden templom
anyja és feje."
Ez az ünnep arra emlékeztet bennünket, hogy Isten maga hívja össze az õ népét, és templomát élõ kövekbõl építi fel" fogalmazott XVI. Benedek pápa 2008 októberében az Úrangyala-imádság alkalmával mondott beszédében. Hozzátette: az
ünnep kapcsán újragondolhatjuk azt, mit
jelent Istennek házat építeni.
"A lateráni bazilika a szeretet temploma."
A katolikus egyház november 9-én
emlékezik meg felszentelésérõl.
2013. november 9. a mi egyházközségünkben a lateráni bazilika felszentelésének ünnepe mellett hármas ünnepet foglal
magában. Ezen a napon áldja meg Bábel
Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek a felújított nyárlõrinci templomot, több felnõtt
testvérünknek szolgáltatja ki a bérmálás
szentségét, valamint megemlékezünk
templomunk felszentelésének 75. évfordulójáról. Ezen a szombati napon nagy
szeretettel várjuk egyházközségünk híveit
és a falu lakóit, a délelõtti ünnepi szentmisére, valamint a nap folyamán szervezett
programokra, ünneplésre.

Katolikusfiatalokországoslelkinapja
A Nagymarosi Ifjúsági Találkozó a
magyar katolikus fiatalok legnagyobb
múltra visszatekintõ - 1973 óta létezõ -,
országos lelki napja, legutóbb október 5én került megrendezésre. A rendezvény
népszerûségét mutatja az is, hogy az eseményen a rengeteg fiatal mellett számos
középkorú, idõsebb ember is részt vett.
Kecskemétrõl reggel 6 óra körül indultunk útnak egy kisbusszal. (Az utazásra a Korda könyvesboltban lehetett jelentkezni.) A korai indulásnak köszönhetõen
már a programok megkezdése elõtt odaértünk, ezért egy szûk félórás szabadidõnk
volt, hogy megcsodáljuk Nagymarost.
Reggel 9 órakor közös reggeli imával nyitottuk a napot. Majd Papp Miklós görög
katolikus atya tartotta meg elõadását,
mely a "Ki mint gondolkodik, úgy is él"
tételmondat köré épült. Ezt követõen az
úgynevezett fakultációk következtek,
amikor is mindenki saját kedve szerint vá-

laszthatott a következõ programlehetõségek közül: Keresõk - Kerényi Lajos SchP
- nagytemplom. Beszélgetés a fõelõadóval - mûvelõdési ház. Biblikus fakultáció
- Jelenits István SchP. A szerzetesség iránt
érdeklõdõk fakultációi nõi rendek - (napközi), férfirendek - (a mûvelõdési ház oldalsó terme). Kérdezz-felelek - Brückner
Ákos Elõd OCist - (kálvária).
Sentségimádás - (altemplom). Kiscsoportos beszélgetés.
Az ebédszünetben alkalmunk volt végiggondolni az eddig hallottakat. 14 órától a szentségimádás vette kezdetét, majd
mise és végül közös éneklés Sillye Jenõvel.
A tartalmas nap után fáradtan ugyan,
de azzal a meggyõzõdéssel szálltunk vissza kisbuszunkban, hogy Jézus köztünk
van, bennünk van, átjárja mindennapjainkat az Õ szeretete.
VarjasiZita

Jubileumi
katolikusbál

"Mert ahol ketten vagy hárman öszszegyûlnek, az én nevemben ott vagyok
én is köztük"
2013. szeptember 28-án ezekkel a
gondolatokkal vette kezdetét immáron a
hagyományossá vált 10. katolikus bál,
amit sportcsarnokban tartottunk. Az est
házi gazdája Ágoston atya volt, aki ünnepi gondolataival nyitotta meg a rendezvényt.
Ezután következett a hittanos gyerekek mûsora Benedek Elek gyûjtésébõl.
Láthattuk a Házasodik a Daru címû bábjátékot. Betanította Tóth Mihályné Erzsike óvó néni. A mûsorban az örök ifjú
Nyugdíjas Klub népdal csoportja következett, akik helyi gyûjtésû népdalokat
énekeltek.
Ebben az esztendõben templomunk
külseje lett felújítva. Ebbõl az alkalomból Készült a kezdetekrõl egy képes
megemlékezés, amelyet Hajagos Csaba
szerkesztett és mesélt el, a pacal pörkölt
vacsora elõtt, Addig, míg a bál részt vevõi éhségüket csillapították, Polyák Viola énekelt nekünk. Az ifjúsági csoport
fergeteges zumba táncát is láthattuk. Tízedik esztendeje, hogy a jó hangulatról a
Cassino zenekar gondoskodik. Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat, belépõjegyet, támogatójegyet, és tombolajegyet vásároltak, a tombolához ajándékot ajánlottak fel. És köszönjük mindazoknak is, akik valamilyen formában
támogatták a rendezvényt.
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Akatolikustemplomfelszentelésének75.évfordulója
"Vasárnap bensõséges szép ünnepe
volt Koháryszentlõrincnek. Az ünnepség
egyik másik mozzanata lélegzet elállítóan felemelõ volt, a Kecskemétrõl kint lévõ elõkelõségek egy feledhetetlen nap
emlékével tértek haza, és bizalommal,
hogy a tanya népe jó kezekben van, megérti egymást a vezetõ és vezetett." - Így
emlékezik meg a Kecskeméti Közlöny a
koháryszentlõrinci templom felszentelésének méltósággal teli, 1938. október 2án vasárnap 10 órakor megtartott szentelési ünnepélyérõl. Az összes kecskeméti
tanyai templomok között legnagyobb és
legtágasabb, gótikus stílusban megtervezett, Szent Lõrinc tiszteletére felszentelt
templom építése a levéltári források, a
korabeli sajtó és a plébánia Historia
Domus-a szerint is rendkívül nehéz
anyagi körülmények között véghezvitt
vállalkozás volt.
A két világháború közötti Magyarország még a trianoni öntudat sokktól átitatott lelkülete, gazdasági helyzete, az idõ-

járás viszontagságai hihetetlenül megnehezítették a pusztai emberek mindennapi
boldogulását, de a huszonhat évig tartó
szívós és megalkuvást nem tûrõ templomépítõ munka és összefogás ékes példája volt a koháryszentlõrinci emberek
hithûségének. Huszonhat esztendõ munkája, ugyanis az elsõ templomépítõ bizottságot még 1912-ben Petter Géza,
kecskeméti káplán alapította. A folyamatos gyûjtésekkel, Kecskemét város és a
Váci Egyházmegye segítségével végül
1938. évre Pölös Antal helyi plébános
irányítása alatt sikerült megvalósítani azt
az álmot, amelyben benne volt "a szegény özvegy 2 fillérje, sok-sok munkás
fuvar, a hívõ lélek fogadalma, a kecskeméti ember vallásos buzgósága, iskolás
gyermekek gyûjtése, a lánykörök és a legénygárda sok-sok szereplése. Fáradtsága és vigalma és volt lelkipásztorunk évrõl évre szóló koldus tarisznyája, megalázkodása."
Az ünnepi szentmisén, amelyen a

Ifistáktalálkoztakanépfõiskolán

Ismét találkoztunk Szentkirály,
Lakitelek, Nyárlõrinc és Tiszaalpár IFI
kis közösségével a Lakitelek Népfõiskolán.
Már harmadik alkalommal voltunk a
Lakitelek Népfõiskolán, hogy találkozzunk azzal a kis közösséggel az IFI Mûhelyben, ahol egymás élethelyzeteit, történeteit megismerve ismét beszélgessünk
arról, mi is történt velünk az elmúlt hónapokban. Beszélgessünk arról is, hogy
ki, milyen feladatot, élethelyzetet hogyan élt meg, hogyan tudott, vagy éppen
szeretne megoldani.

A Szentkirályról érkezett Takács Renáta elmesélte, milyen küzdelmes út vezetett a kompetenciafejlesztés kérdéskörét kutató dolgozatának elkészüléséig és
a Tudományos Diákköri Konferenciára
(TDK) történõ benyújtásáig. De mára
már csak azok a boldog pillanatok élnek
benne, amikor munkáját értékelték, és elismerõ díjazásban részesítették.
Ezt követõen Lezsák Sándor a Népfõiskola Alapítvány megalapítója beszélgetett velünk, rólunk, a népfõiskola jelenérõl és jövõjérõl. A beszélgetés során
valamennyien kaptunk egy-egy útravaló

szentelést Kovács Sándor prelátus-plébános, kiskunsági fõesperes végezte, tiszteletét tette Dr. Zsitvay Tibor nyugalmazott
igazságügy miniszter, országgyûlési képviselõ, Dr. Kiss Endre fõispán, Dr.
Liszka Béla Kecskemét város polgármestere, Dr. Szabó Iván felsõházi tag, P.
Feisz Angelusz, a kecskeméti Ferences
Rendház vezetõje, Dr. Sándor József
tiszti fõügyész, Hochenburger Géza alezredes és Kelõ János algondnok. Rajtuk
kívül jelen volt a tanyavidék minden vezetõ férfija illetve a tanítóság is. A kitárult templomajtón keresztül messzire
hallatszottak a koháryszentlõrinci pusztában a "Bemegyek a szent templomodba…" kezdetû egyházi ének hangjai, míg
az ott lévõk szemébõl csak úgy hullott a
könny…
HajagosCsaba
levéltáros-történész
MagyarNemzetiLevéltár
Bács-KiskunMegyeiLevéltára
megerõsítést vagy építõ gondolatot, életutunk különbözõ állomásaihoz.
Viglási Krisztina tiszaalpári IFI-tag
elmesélte brüsszeli úti élményeit, tapasztalatait és bepillantást nyújtott az Európai Parlament munkájába. Ezután önismereti játék vette kezdetét Én-Tér-Kép
címmel. A játék próbára tett bennünket,
vajon mennyire ismerjük egymást? "Egy
színházi elõadás utóélete" címen Bánföldi Szilárd, a szegedi Alkalmi Formáció
tagjaként, Georg Büchner: Woyczek címû drámája alapján készült elõadásukról
mesélt, ami egy bizarr utazás az emberi
belsõnkbe. A darab a szabad akarat kérdését feszegette, meghökkentõ, elidegenítõ és agresszív módon. Németh Géza,
keresztapja meghívására két hétig vendégeskedett nõvérével együtt az Egyesült
Államokban. "Amerikában jártam" képes beszámolójával lenyûgözött bennünket. Az úti élmények beszámolói során
számunkra hatalmassá kitágult színes világ tárult elénk.
Már hazafelé tartva megfogalmazódott bennünk, hogy egy igazán jó közösség legfõbb erénye, erõssége, hogy öszszehoz minket, elgondolkodtat, táplálja
lelkünket, szellemünket és új utakat, alternatívákat kínál fel mindannyiunk számára. Hogy élünk-e a lehetõségekkel?
Az már csak rajtunk múlik!
SzomjúGabriella
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Egységesacsapat,devannakmégkihagyások
Hamarosan befejezõdik a 20132014-es labdarúgó bajnokság õszi fordulója a megyei II. osztály Északi csoportjában. Az eddig nem közölt mérkõzésekrõl Bende József edzõt kérdeztük.
Általában négymérkõzéses ciklusról
szoktunk beszélni az újság hasábjain. A
Kiskunfélegyházi Vasutas ellen már
más védekezési rendszert alakítottunk
ki, mert Forgó Zoli visszajött és ez által
stabilabb lett a védekezésünk. Korábban elég sok gólt kaptunk, ezért indokolt volt a változtatás. Ebben a ciklusban játszottunk a Helvéciával, aki az alsó régióba tartozik, a Ballószöggel, akik
az elsõ helyen voltak, mikor találkoztunk velük. A Dunavecse szintén az alsó régióba tartozik, míg a Városföld jelenleg a tabella elsõ helyét foglalja el. A
négy mérkõzésbõl 12 gólt rúgtunk, négyet kaptunk és szereztünk hét pontot,
ami nem rossz. Ha ilyen szerkezetben,
ilyen eredményesen tudunk játszani,
hogy az éllovasok ellen partiban vagyunk és pontot tudunk szerezni, itthon
pedig megverjük a gyengébb csapatokat, ami kötelezõ, akkor az elõttünk lévõ három fordulóban vannak reális esélyeink arra, hogy a 4-5. helyet megszerezzük. Ez lehetõséget adna arra, hogy
tavasszal az álmainkat valóra tudjuk
váltani és a harmadik helyet meg tudjuk
szerezni. Ebben a ciklusban észrevettem, hogy vannak csapatrészek: védekezõ, középpályás és támadó játékunk.
Ezen a négy találkozón két támadóval
játszottunk, annak ellenére, hogy csak
egy igazi csatárunk van, Farkas Márk.
Muszáj volt a kéttámadós játékot erõltetni, mert nem volt eredményes a korábbi játékunk.
Örök riválisunk a Helvécia. Tavaszszal két pontot szereztek, az egyiket ellenünk, ráadásul itthon lett döntetlen az
eredmény. Kedvezõ elõjelekkel készültünk a találkozóra, nagyon motiváltak
voltunk. Végig mi irányítottuk a játékot, esélyese sem volt ellenfelünknek a
pontszerzésre. Ezen a mérkõzésen megtalálta a góllövõ cipõjét az a hármas:
Farkas Márk, Bera Andris, és Bali Gabi,
akiktõl korábban a gólokat vártam. A játékunkban megjelent a szervezettség is,
ami döntõ volt. A félegyházi gyõzelem
után ez is kellett, hogy a játékosok elhiggyék, hogy csapatként tudnak dol-

gozni. Nyárlõrinc-Helvécia 6-0 (3-0).
Ifjúsági eredmény: 3-4.
Ezután következett a Ballószög elleni találkozó. Az volt a kérdés, hogy el
tudjuk-e azt hinni, hogy ellenük is esélyünk van. Úgy készültünk a mérkõzésre, hogy gyõzni megyünk Ballószögre.
Egy csapatnak hinnie kell önmagában.
Mindig a gyõzelemre kell koncentrálni.
Már az elsõ félidõben eldönthettük volna a mérkõzést, mert három száz százalékos ziccert kihagytunk és kapufát is
lõttünk. A második félidõben már kiegyenlítettebb volt a játék, de olyan gólt
kaptunk, amit nem szabadott volna. Azt
láttam, hogy fontos mérkõzésen a védekezésünkben még vannak hiányos pontok, figyelmetlenség, koncentráció hiány. Ebbõl kaptunk egy gólt, de a végén
egyenlíteni tudtunk. A sors igazságtalansága lett volna, ha nem szerzünk
pontot. Úgy érzem, hogy igazságos
döntetlen
született.
BallószögNyárlõrinc 1-1 (0-0). Ifjúsági eredmény: 5-0.

A következõ mérkõzésünk hazai pályán volt a Dunavecse ellen. Megmondom õszintén, hogy engem kellemesen
meglepett a játékuk. Tudtuk azt, hogy
az elsõ három mérkõzésen nem így álltak fel. Rutinos játékosok, fiatalos ötvözettel alkotják a csapatukat. Nagyon
egységes gárda benyomását keltették.
1-0-ra vezettünk, és azt hittük, hogy mienk a mérkõzés, de gyorsan kaptunk átlövésbõl egy gólt, ami megint a koncentráció hiánya volt. Ha így megy a
hátralévõ három mérkõzésen is, akkor
tavasszal változtatnom kell védõjátékunkon, akár személyeket is érintve.
Megyei II. osztályban nem lehet olyan
gólokat
kapni,
mint
amit
a

Dunavecsétõl is kaptunk. Farkas Márk
1-1-es állásnál megsérült. Torbán Csabát hoztam be, aki nem szeret csatárt
játszani, de megbeszéltem, hogy ezt a
feladatot csak rá lehet bízni. Három gólt
szerzett. Az õ érdeme az, hogy 4-1-re
nyertünk. Játékban az ellenfelünk partner volt, de a lelkesedés és az akarat átsegített bennünket a nehéz ponton, és
gyõzelemmel jöttünk le a pályáról.
Nyárlõrinc-Dunavecse 4-1 (3-1). Ifjúsági eredmény: 12-1.
Ezt követõen mentünk el a bajnok
esélyes Városföldhöz. Ennek az osztálynak õk a legjobb csapata. Évek óta
együtt játszanak, nagyon jól ötvözve
van a fiatal és az idõsebb korosztály.
Van stílusuk és az I. osztályban is megállnák a helyüket. Úgy utaztunk el,
hogy ott is nyerni akarunk. Miért ne?
Varga Ottó már hetek óta a rendelkezésünkre állt, így a kapuban nem lehetett
gond. Farkas Márk viszont nem játszott,
helyére a fiatal Horváth Csabát állítottam, aki már eddig is bontogatta szárnyait, de ilyen fontos feladatot még nem
kapott. Bali Gabival játszottak csatárt
és nagyon jól végezték el a feladatot.
Csaba élete elsõ gólját szerezte felnõtt
mérkõzésen, szenzációs gólt fejelt. Ezzel vezettünk 1-0-ra. Egy szisztematikusan jól játszó csapatnak ezt a vezetést
meg kell tudni õrizni. Sajnos mi nem
tudtuk és két perc múlva pontrúgásból
gólt kaptunk. Egy perc volt hátra szünetig, amikor is újabb gólt kaptunk, szintén pontrúgásból. A második félidõben
partiban voltunk ellenfelünkkel, akár
egyenlíthettünk is volna. Egy perc volt
hátra a mérkõzésbõl, amikor átlövésbõl
ismét gólt kaptunk a 3-1-es végeredmény magabiztosnak tûnik, de ha a játék jellegét nézzük, akkor akár pontot is
szerezhettünk volna. Azt kell mondanom, hogy egységes a csapat, de még
vannak kihagyásaink, amit az ellenfeleink kihasználnak. Ha ezt meg tudjuk
szüntetni a hátra lévõ három meccsen,
akkor nem lesznek problémáink. Rangadót játszunk Tiszaalpárral. Azt a mérkõzést meg kellene nyernünk, és a két
hazai találkozót is. Optimista és maximalista vagyok és mind a három mecscset be akarom húzni. VárosföldNyárlõrinc 3-1 (2-1). Ifjúsági eredmény: 5-0.
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Tájékoztatásazagrár-környezetgazdálkodási
támogatáselõírásairól
A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet szerint a szántóföldi és az ültetvény célprogramok esetében a támogatásra jogosult köteles a célprogram utolsó gazdálkodási évében (2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31.) a támogatásba bevont területre vonatkozóan bõvített talajvizsgálatot végeztetni.
A talajvizsgálat elvégzése során:
a) a talajvizsgálathoz szükséges átlag talajmintákat kell venni;
b) egy átlagminta legfeljebb öt hektár
nagyságú területet fedhet le;
c) a talajmintavételt a követelmények
betartásával bárki elvégezheti;
d) a talajvizsgálatot csak a megfelelõ
vizsgálati paraméterekre akkreditációval
rendelkezõ talajlaboratóriumok végezhetik
el;
e) öt hektárnál kisebb kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ területek esetében legalább egy mintavétel szükséges.
Amennyiben a kötelezettségvállalással
érintett egybefüggõ terület nagyobb, mint öt
hektár, akkor a területet megközelítõleg öthektáros mintavételi egységekre kell bontani. Az utolsó gazdálkodási évben esedékes
ismételt talajvizsgálatnál a mintákat ugyanazokról a helyekrõl kell venni, mint a támogatás elsõ évében.
A mintavétel az alábbiak szerint történik:
• szántóföldi kultúráknál, a mûvelt rétegbõl
(általában a 0-30 cm-es) parcellánként, de
maximum 5 hektáronként vett átlagminta,
• állókultúráknál, maximum 5 hektáronként vett átlagminta. A részmintákat almatermésû, csonthéjas és héjas ültetvényeknél 0-30 cm, 30-60 cm; bogyós ültetvényeknél 0-20 cm, 20-40 cm; szõlõ ültetvényeknél 0-30 cm, 30-60 cm mélységbõl kell venni.
A mintázandó területrõl a felsõ, növényi
maradványokat tartalmazó réteg eltávolítása
után lehet mintát venni. Az azonos tömegû
részmintákat átló mentén vagy cikk-cakk
vonalban, legalább 20 ponton ajánlott venni. Ezeket a részmintákat kell összekeverni
és az összekevert mintából 1-1 kg tömegû
átlagmintát kell a laboratóriumba küldeni
elemzésre.
Tilos mintát venni:
• szántóföldi kultúra esetén a táblaszélen
20 m-es sávban;
• a forgókban;
• szalmakazlak helyén;
• mûtrágya, talajjavító anyag, szerves trá-

gya depók helyén;
• állatok delelõ helyén.
A mintavétel optimális idõpontja a termés
betakarítása utáni, de még a trágyázást megelõzõ idõszak, ha a talaj mûvelhetõ (nem túl
nedves, nem túl száraz). Mintavételre alkalmas még:
• az õsszel alapmûtrágyázott területekrõl a
következõ évben, de a trágyázástól számított legalább 100 nap utáni idõszak;
• tavasszal mûtrágyázott területrõl a betakarítás után, de legalább az utolsó trágyázást követõ 100 nap után;
• szervestrágyázást követõ 6 hónap elteltével.
A mintát kódszámozott zacskóba kell gyûjteni és mintaazonosító jeggyel ellátni.
Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásban részesülõknek 2014. augusztus 31-ig a
második képzésen is részt kell venniük.
A negyedik (2012/2013.) gazdálkodási évre
vonatkozó gazdálkodási napló és tápanyaggazdálkodási terv adatokat 2013. szeptember 1-jétõl november 30-ig a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz kell benyújtani, az ebbõl a célból mûködtetett
elektronikus felületen ("web-GN") keresztül. A gazdálkodási napló és a tápanyag-gazdálkodási terv meghatározott adattartalmának elektronikus benyújtására a fenti határidõn túl nincs lehetõség.
2013. szeptember 30-ig kell elkészítenie a
gazdálkodónak a 2013/2014. gazdálkodási
évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási tervet és földhasználati tervet. Amennyiben a
fõnövény betakarítására ezt követõen kerül
csak sor, úgy a terveket a betakarítást követõen kell haladéktalanul elkészíteni. A tápanyag-gazdálkodási tervet az ültetvény célprogramok esetében a talajvizsgálati eredmények és a levélanalízis eredménye alapján kell elkészíteni.
Képzésidíjakvisszaigénylése
A képzés egyesített támogatási és kifizetési kérelmét 2013. szeptember 1. - október
31. között lehet a www.mvh.gov.hu honlapról elérhetõ elektronikus kérelemkitöltõ felületen kitölteni és kizárólag elektronikus
úton lehet benyújtani az MVH-hoz.
Nitrátadatszolgáltatás
Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szól
a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges
cselekvési program részletes szabályairól,

valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás
rendjérõl.
A nitrátérzékeny területek blokk szinten
történõ lehatárolását a 43/2007. (VI. 1.)
FVM rendelet tartalmazza. A nitrátérzékeny
területen mezõgazdasági tevékenységet
folytatóknak be kell tartaniuk a Helyes Mezõgazdasági Gyakorlat elõírásait.
Az adatszolgáltatás és nyilvántartás vezetésérõl szóló jogszabályi részek nemcsak
a nitrátérzékeny területen mezõgazdasági
tevékenységet folytatókra, hanem a nem
nitrátérzékeny területen a magánszemélyek
háztartási igényeit meghaladó mértékben
(baromfi esetében 3 számosállat, vegyes állattartás esetében 5 számosállat) állattartást
végzõ természetes és jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ
gazdasági társaságokra is vonatkoznak.
A nitrátérzékeny területen mezõgazdasági tevékenységet folytatónak és az állattartással foglalkozónak a gazdálkodási évre
vonatkozóan (szeptember 1. és azt követõ
év augusztus 31. között) az adatszolgáltatást
megalapozó folyamatos nyilvántartást kell
vezetnie a külön jogszabály szerinti Gazdálkodási Napló tápanyaggazdálkodásra, trágyázásra, parcella mûvelési adatokra, valamint állattartásra vonatkozó lapjain vagy
ennek megfelelõ adattartalommal.
A nitrátérzékeny területen mezõgazdasági tevékenységet folytatónak és az állattartással foglalkozónak a nyilvántartást és a
beküldött adatlap másolatát, valamint a talajvédelmi terveket 5 évig meg kell õriznie.
2012. szeptember 1. és 2013. augusztus
31. közötti idõszakra az adatszolgáltatást
2013. december 31-ig kell teljesíteni a mezõgazdasági tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi hatóságnak (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatóság: 6000 Kecskemét, Halasi út 36.) a jogszabály 6. számú
melléklete szerinti adatlapon.
A nitrát adatszolgáltatást a 2009/2010.
gazdálkodási évtõl kezdõdõen már elektronikusan is teljesítheti a gazdálkodó. A
www.nebih.gov.hu honlap felsõ menüsorában a Nyomtatványok/E-nyomtatványok
menüpont alatt találhatóak az elektronikusan beküldhetõ nyomtatványok, valamint a
kitöltéséhez szükséges keretprogram
(ÁNYK).
Összeállította:
AgócsBernadett-ÚMVPtanácsadó
Tel:30/298-2322
E-mail:agocs.bernadett@nak.hu
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Anyakönyvihírek

KÖZÉrdEKÛ TElEFoNSZámoK

Akiketnagyonvártunk:
Matúz Milán (anyja neve: Juhász Henrietta), Bozsik
Rebeka (Simonyi Tímea).

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

Akiketelveszítettünk:
Gulyás János (született:1950), Kiss Lászlóné
Kerekes Sára (1916), Kalmár Ferenc Jánosné Szabó
Margit (1925), Pácsa Lászlóné Tóth Ilona (1938).
Eladó 1 db 2000 wattos hõfokszabályzós,gurulós
8 tagú olajradiátor. Ár: megegyezés szerint.
Érdeklõdni: 20 3902918
Eladó 1 db hûtõszekrény, 1 db vezetékes és 1 db
palackos gáztûzhely, heverõk, ülõgarnitúra,
szekrény, asztal, székek, festmények. Érdeklõdni:
06-30/9687-194.
Eladó családi ház Lakiteleken. 3 szoba, fürdõszoba, gázfûtés plusz beépített cserépkályha, nagy
udvar. T: 30/9687-194.

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

AZ IRODA NYITVA TARTÁSA
hétfõtõl szombatig 8 - 18 óráig

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

Ingyeneshirdetésiszelvény
Hirdetésszövege:__________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

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

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

_________________________________________

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

