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Tavasz

Fecskehívogató
Villás farkú fecskemadár,
jaj de régen várunk!
Kis ibolya, szép hóvirág,
kinyílott már nálunk!

Rózsa, rózsa, piros rózsa
nyitogatja kelyhét;
itt a tavasz, lessük,
várjuk a csicsergő fecskét.

Fátyolszárnyú kis méhecskék
zúgva-döngve szállnak.
Cifra lepkék, kék legyecskék
ide-oda járnak.

Nyújtózik a hóvirág
Nap kergeti a telet.
Hancúroznak friss szelek.
Nyelvecskéjével a fű
tavaszt kóstol:
jó ízű!
Bimbót bont a barka már.
A hóvirág? Ő sem vár.
Hosszú volt a tél nagyon.
Jót nyújtózik a napon.
( Móra Ferenc )
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Képviselő-testület munkája
Képviselő-testületünk márciusi lakossági tájékoztatója óta egy alkalommal
ülésezett: 2013. március 28-án.
Az ülésen a képviselő-testület elfogadta a Bajai Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását, valamint a Felső-Bácskai
Hulladékgazdálkodási Kft. átalakulásával kapcsolatos változásokat.

Termelői belvízkárok !
Enyhíthetők a termelői belvízkárok
Belvízkárokra is igényelhetik a mezőgazdasági termelők a kárenyhítő juttatást a
mezőgazdasági kockázatkezelési törvény szerint - közölte a Vidékfejlesztési Minisztérium
(VM) szerdán az MTI érdeklődésére.
A belvízkár definíció alapján a növénykultúrában belvíz miatt bekövetkezett, legalább 30
százalékos mértékű hozamcsökkenést okozó kár tekinthető belvízkárnak. A belvízkár
szempontjából a káresemény időpontjának azt kell tekinteni, amikor a növénykultúrán a
káreseményt első alkalommal észlelték.
A benyújtott kérelmek alapján a termelő akkor válik jogosulttá a kárenyhítő juttatásra,
amennyiben a káresemény következtében üzemi szinten 30 százalékot meghaladó hozamérték
csökkenése állapítható meg, erre pedig csak a gazdasági év végén, a betakarítás után van
lehetőség.
A rendelkezésre álló információink szerint most országosan 155 ezer hektárt borít belvíz
ebből 71 000 hektár mezőgazdasági terület.
A kárenyhítő juttatás 2014 elején felhasználható forrásösszege a mezőgazdasági termelők
által befizetett - idén már a nagyvállalatok befizetéseit is tartalmazó - kárenyhítési
hozzájárulásból, az azzal legalább megegyező mértékű költségvetési támogatásból és az
alapban a korábbi években felhalmozott összegből tevődik össze. Az alapban a jövő év elején
ezért várhatóan közel 9 milliárd forint kárenyhítési forrás áll majd rendelkezésre.
Így most a belvízkárra kifizethető kárenyhítő juttatás összegét nehéz lenne meghatározni. A
szaktárca érvelése szerint a belvíz okozta károk mértékét előzetesen nem lehet megbecsülni,
hiszen a termelők a károkat a napokban kezdték el bejelenteni. A károk mértékének
meghatározásánál további lényeges szempont, hogy a mezőgazdasági területen belül mekkora
az őszi vetések területe, illetve meghatározó a vetések vízborítottságának időtartama.
A Vidékfejlesztési Minisztérium felhívja a mezőgazdasági termelők figyelmét, hogy minden
lehető eszközzel segítsék a belvíz mihamarabbi elvezetését. A rendbe tett csatornák, és
vízelvezető árkok nagyban hozzájárulhatnak ugyanis a felesleges csapadékvíz elvezetéséhez,
a talaj előkészítési munkák mielőbbi megkezdéséhez, a károk által érintett gazdaságok
helyzetének javításához.
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Gazdálkodók figyelem !
Tisztelt Gazdálkodók!
Április hónaptól megnyílik a lehetőség a 2013. évi területalapú támogatások (TERA)
benyújtására. A kérelem benyújtását el lehet végezni önállóan, amennyiben rendelkezik
ügyfélkapuval, tanácsadó segítségével illetve technikai segítségnyújtó igénybevételével.
A technikai segítségnyújtó lehet falugazdász, illetve kamarai tanácsadó. Tekintettel arra,
hogy a legtöbb termelő a falugazdász hálózat segítségét veszi igénybe a kérelme
benyújtásánál, kérjük, keressék falugazdászukat időpont egyeztetés céljából.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a területalapú támogatás igénylésére az a termelő jogosult,
aki rendelkezik érvényes földhasználattal.
A területalapú támogatás szankciómentes benyújtási határideje május 15. Ezt követően
munkanaponként 1%-os támogatás csökkenéssel június 9-ig még be lehet adni a kérelmeket.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Alapítványok
A „Gyermekeink jövőjéért” alapítvány 2012-es évben az SZJA 1 %- os felajánlásából
39.917-Ft bevételt kapott, melyből 2 fő „év tanulója” kitüntetettet jutalmaztunk és a mikulás
napi műsort támogattuk.
Személyi jövedelemadó 1 %- nak felajánlását továbbra is köszönettel vesszük a
18342585-1-03-as adószámra.
A „Széchenyi István Diáksport Egyesület” a 2012. évben 36.656-Ft SZJA 1 %- os
felajánlást kapott, melyet mind a sportoktató tiszteletdíjára fordított.
Személyi jövedelemadó 1 %- nak felajánlását továbbra is köszönettel vesszük a
18358119-1-03-as adószámra.

Fűnyírás
Felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy minden ingatlan tulajdonos köteles az
ingatlana előtti közterületének rendben tartására, beleértve a fűnyírást is.
Településünkön az idei évben is lesz lehetőség a házak előtti területek fűnyírásának
megrendelésére. Díjszabás a tavalyihoz képest nem változik, vagyis 1.800,-Ft házanként,
sarokháznál 2.100,-Ft a háromszori fűnyírás díja. Kérjük, hogy aki élni kíván a
lehetőséggel minél előbb jelezze az önkormányzatnál igényét, a mihamarabbi kezdés és
egységes nyilvántartás vezetése érdekében.
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Néptánc Gála

Szeretettel hívjuk 2013. április 27-én 19 órakor
Szeremlén, a Művelődési házban tartandó

TÁNCOS MŰSORUNKRA
Vendégeink lesznek:
Kádár Ignác és Nagypál Anett néptáncművészek,
Utánpótlás csoportunk.
A műsor után

TÁNCHÁZ kifulladásig
Kísérő zenekar a BÁCSKA BANDA és vendégeik
A belépés díjtalan, felajánlásaikat köszönettel fogadjuk

Szeretettel várjuk rendezvényünkön:
A Szeremlei Néptáncegyüttes táncosai

SZÉK – H a g y o m á n y t t e r e m t ü n k !

MAJÁLIS
Május elsején idén is megtartjuk majális rendezvényünket a
„Nagyszögi kertben” (Kovács tanár úr „dácsáján”)a szeremlei gátőrház mellett
Gyülekező: 1345-kor a Falumúzeum udvarán
Indulás: 1400-kor kerékpárral
Programok
játékos vetélkedők, ügyességi versenyek, lovaglási lehetőség
A helyszínen büfét nem tudunk biztosítani.

Legyünk minél többen együtt, töltsük vidáman ezt a délutánt!
Mindenkit szeretettel vár a SZÉK Egyesület
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