
A TARTALOMBÓL

Választási eredmények                                               
       2. oldal

„Csak tiszta forrásból”   7. oldal

SZIKAI hírek                   8. oldal

„A zene az kell...”          11. oldal

XIII. Nemzetközi  
Dalostalálkozó              14. oldal

Zsombón járt Vágási Feri           
     15. oldal

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa

XVI. évf. 4. szám
2018. április

Hírmondó
Zsombói

fotók: Bálint Lea



2   |    XVI. évf. 4. szám – április

Hírmondó
Zsombói

Választási eredmények
Tisztelt Választópolgárok! Kedves Zsombóiak!

2018. április 8-án településünkön is Országgyűlési Képviselő választást tartottak. A választási törvény alapján az országgyű-
lési választás egyfordulós volt. Zsombó nagyközség, Csongrád megye 02. sz. Országos Egyéni Választó Kerületéhez (a további-
akban: OEVK) tartozott Ásotthalom, Bordány, Domaszék,  Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Röszke, Ruzsa, Üllés,  
Zákányszék településekkel és Szeged egyes  részeivel együtt (székhely: Szeged).

Nagyközségünkben (a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan) 3 szavazókör került kialakításra. A három szavazókörben 2805 fő 
(ebből 33 fő átjelentkezéssel szavazó) volt a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma a névjegyzék zárásáig. A 2014. évi válasz-
tások óta az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok külön-külön szavazólapon szavazhattak azokra a jelöltekre, akik a lakcímük 
szerinti szavazókörben találhatóak. Így ezen választópolgárok szavazatait (zöld borítékban) továbbítani kellett ahhoz a választóke-
rülethez, ahova lakcím szerint tartoztak. Ezért ott (az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodánál – a továbbiakban: 
OEVI) került hozzáadásra a leadott szavazatuk.

EGYÉNI JELÖLTEKRE LEADOTT SZAVAZATOK ALAPJÁN:

Szavazókörök Választásra jogosultak 
száma (fő) Megjelentek száma (fő) Részvételi arány (%)

1. Általános Iskola, Móra u. 8. 
- 1. sz. szavazókör 851 574 67,45

2. Általános Iskola, Móra u. 8. 
- 2. sz. szavazókör 891 588 65,99

3. Általános Iskola, Móra u. 8. 
- 3. sz. szavazókör 1030 763 74,07

A szavazóköri eredmények a következőképpen alakultak: 

A szavazáson a részvételi arány 69,17% volt, amely az országos részvételi arányhoz (70,22%) képest sajnos – az eddigi szavazá-
sokhoz hasonlóan – alacsonyabbnak mondható. Azonban elmondható, hogy az utóbbi valamennyi választást egybevetve kimagasló 
volt a részvételi arány helyben és országosan is. Az 1923 leadott szavazatból 1911 érvényes (az összes szavazat 99,37%-a) és 12 
érvénytelen (0,62%) volt, 2 (0,1%) szavazatot nem adtak le.

 SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYEK:

1. számú szavazókör

A névjegyzékben szereplő, választásra jogosult szavazópolgárok száma 851 fő, amelyből 574 fő élt az állampolgári jogával, ez 
67,45%-os részvételi aránynak felel meg. Az 574 leadott szavazatból 568 érvényes, 6 érvénytelen szavazat volt. Az érvényes szavaza-
tok a jelöltek között az alábbiak szerint oszlottak meg:

Jelölt neve Jelölő szervezet neve Kapott érvényes szavazatok 
száma %

1. B. Nagy László FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség – KDNP 300 52,81
2. Görgyei János EGYÜTT – A Korszakváltók Pártja 3 0,52
3. Fackelmann István JOBBIK Magyarországért Mozgalom 58 10,21
4. Joób Márton MSZP – Párbeszéd Magyarország 158 27,81
5. Dr. Tessényi Judit LEHET MÁS A POLITIKA 24 4,22
6. Boros-Gyevi Gergely Momentum Mozgalom 14 2,46
7. Krizsán Klára Közös Nevező 2018 0 0
8. Pose Rozalinda Magyar Kétfarkú Kutya Párt 11 1,93

2. számú szavazókör

A névjegyzékben szereplő, választásra jogosult szavazópolgárok száma 891 fő, amelyből 588 fő élt az állampolgári jogával, ez 
65,99%-os részvételi aránynak felel meg. Az 588 leadott szavazatból 586 érvényes, 2 érvénytelen szavazat volt. Az érvényes szavaza-
tok a jelöltek között az alábbiak szerint oszlottak meg:
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Jelölt neve Jelölő szervezet neve Kapott érvényes szavazatok 
száma %

1. B. Nagy László FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség – KDNP 336 57,33
2. Görgyei János EGYÜTT – A Korszakváltók Pártja 6 1,02
3. Fackelmann István JOBBIK Magyarországért Mozgalom 58 9,89
4. Joób Márton MSZP – Párbeszéd Magyarország 129 22,01
5. Dr. Tessényi Judit LEHET MÁS A POLITIKA 31 5,29
6. Boros-Gyevi Gergely Momentum Mozgalom 12 2,04
7. Krizsán Klára Közös Nevező 2018 1 0,17
8. Pose Rozalinda Magyar Kétfarkú Kutya Párt 13 2,21

3. számú szavazókör

A névjegyzékben szereplő, választásra jogosult szavazópolgárok száma 1030 fő, amelyből 763 fő élt az állampolgári jogával, 
ez 74,07%-os részvételi aránynak felel meg. A 763 megjelent választópolgárból 761 adott le szavazatot, amelyből 757 érvényes, 4 
érvénytelen szavazat volt. 2 választópolgár nem adott le szavazatot. Az érvényes szavazatok a jelöltek között az alábbiak szerint 
oszlottak meg:

Jelölt neve Jelölő szervezet neve Kapott érvényes szavazatok 
száma %

1. B. Nagy László FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség – KDNP 269 35,53
2. Görgyei János EGYÜTT – A Korszakváltók Pártja 1 0,13
3. Fackelmann István JOBBIK Magyarországért Mozgalom 108 14,26
4. Joób Márton MSZP – Párbeszéd Magyarország 309 40,81
5. Dr. Tessényi Judit LEHET MÁS A POLITIKA 36 4,75
6. Boros-Gyevi Gergely Momentum Mozgalom 23 3,03
7. Krizsán Klára Közös Nevező 2018 1 0,13
8. Pose Rozalinda Magyar Kétfarkú Kutya Párt 10 1,32

A szavazás összesített eredménye alapján B. Nagy László (FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség – KDNP) 905 szavazatot (az 
érvényes szavazatok 47,35%-a), Joób Márton (MSZP – Párbeszéd Magyarország) 596 szavazatot (31,18%), Fackelmann István 
(JOBBIK Magyarországért Mozgalom) 224 szavazatot (11,72%), Dr. Tessényi Judit (Lehet Más a Politika) 91 szavazatot (4,76%), 
Boros-Gyevi Gergely (Momentum Mozgalom) 49 szavazatot (2,56%), Pose Rozalinda (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) 34 szavazatot 
(1,77%), Györgyey János (EGYÜTT – A Korszakváltók Pártja) 10 szavazatot (0,52%), Krizsán Klára (Közös Nevező 2018) 2 szava-
zatot (0,10%) kapott.

Összesített eredmények (Zsombó):

Jelölt neve Jelölő szervezet neve Kapott érvényes szavazatok 
száma %

1. B. Nagy László FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség – KDNP 905 47,35
2. Joób Márton MSZP – Párbeszéd Magyarország 596 31,18
3. Fackelmann István JOBBIK Magyarországért Mozgalom 224 11,72
4. Dr. Tessényi Judit Lehet Más a Politika 91 4,76
5. Boros-Gyevi Gergely Momentum Mozgalom 49 2,56
6. Pose Rozalinda Magyar Kétfarkú Kutya Párt 34 1,77
7. Györgyey János EGYÜTT – A Korszakváltók Pártja 10 0,52
8. Krizsán Klára Közös Nevező 2018 2 0,10

Összesített eredmény a Csongrád megye 02. sz. OEVK-ban az egyéni jelöltekre leadott szavazatok alapján:
Jelölt neve Jelölő szervezet neve Kapott érvényes szavazatok 

száma %

1. B. Nagy László FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség – KDNP 27.344 44,62
2. Joób Márton MSZP – Párbeszéd Magyarország 21.711 35,43
3. Fackelmann István JOBBIK Magyarországért Mozgalom 6.970 11,37
4. Dr. Tessényi Judit Lehet Más a Politika 2.512 4,1
5. Pose Rozalinda Magyar Kétfarkú Kutya Párt 1.224 2,00
6. Boros-Gyevi Gergely Momentum Mozgalom 1.097 1,79
7. Györgyey János EGYÜTT – A Korszakváltók Pártja 308 0,5
8. Krizsán Klára Közös Nevező 2018 114 0,19
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Az országos listás szavazólapon azokra a jelölő szervezetekre (pártokra) lehetett leadni a voksokat, amelyek pártlistát tudtak 
állítani. A választási törvény szabályai szerint pártlistát az a párt állíthat, amely legalább 9 megyében és a fővárosban, és legalább 
27 egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított. Így az országos listás szavazólapon 23 párt közül választhattak a szavazók. 
Ahogy az a táblázatok összevetéséből is kiderül, nem mindegyik jelölő szervezet (párt) tudott egyéni jelöltet indítani a választóke-
rületünkben.

A PÁRTLISTÁKRA LEADOTT SZAVAZATOK ALAPJÁN:

Szavazókörök Választásra jogosultak 
száma (fő) Megjelentek száma (fő) Részvételi arány (%)

1. Általános Iskola, Móra u. 8. 
- 1. sz. szavazókör 851 574 67,45

2. Általános Iskola, Móra u. 8. 
- 2. sz. szavazókör 891 588 65,99

3. Általános Iskola, Móra u. 8. 
- 3. sz. szavazókör 1030 763 74,07

 SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYEK:

1. számú szavazókör
A névjegyzékben szereplő, választásra jogosult szavazópolgárok száma 851 fő, amelyből 574 fő élt az állampolgári jogával, ez 

67,45%-os részvételi aránynak felel meg. Az 574 leadott szavazatból 568 érvényes, 6 érvénytelen szavazat volt. Az érvényes szavaza-
tok a jelöltek között az alábbiak szerint oszlottak meg:

Lista neve Kapott érvényes szavazatok száma %
1. Sportos és Egészséges Magyarországért Párt 0 0
2. Momentum Mozgalom 20 3,52
3. Demokratikus Koalíció 25 4,4
4. Szegény Emberek Magyarországért Párt 0 0
5. Közös Nevező 2018 0 0
6. Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt 0 0
7. Összefogás Párt 0 0
8. Magyar Kétfarkú Kutya Párt 15 2,64
9. MSZP – Párbeszéd Magyarország 84 14,78

10. Iránytű Párt 0 0
11. Magyar Igazság és Élet Pártja 2 0,35
12. Magyarországi Cigánypárt 0 0
13. FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség – KDNP 296 52,11
14. NET Párt 0 0
15. JOBBIK Magyarországért Mozgalom 81 14,26
16. Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja 0 0
17. Magyar Munkáspárt 0 0
18. EGYÜTT – A Korszakváltók Pártja 3 0,52
19. Családok Pártja 1 0,17
20. Lehet Más a Politika 41 7,21
21. Tenni Akarás Mozgalom 0 0
22. Rend és Elszámoltatás Párt 0 0
23. Kell az Összefogás Párt 0 0

2. számú szavazókör
A névjegyzékben szereplő, választásra jogosult szavazópolgárok száma 891 fő, amelyből 588 fő élt az állampolgári jogával, ez 

65,99 %-os részvételi aránynak felel meg. Az 588 leadott szavazatból 586 érvényes, 2 érvénytelen szavazat volt. Az érvényes szavaza-
tok a jelöltek között az alábbiak szerint oszlottak meg:

Lista neve Kapott érvényes szavazatok száma %
1. Sportos és Egészséges Magyarországért Párt 0 0
2. Momentum Mozgalom 22 3,75
3. Demokratikus Koalíció 11 1,87
4. Szegény Emberek Magyarországért Párt 1 0,17
5. Közös Nevező 2018 1 0,17
6. Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt 0 0
7. Összefogás Párt 0 0
8. Magyar Kétfarkú Kutya Párt 20 3,41
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9. MSZP – Párbeszéd Magyarország 60 10,23
10. Iránytű Párt 0 0
11. Magyar Igazság és Élet Pártja 0 0
12. Magyarországi Cigánypárt 0 0
13. FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség – KDNP 330 56,31
14. NET Párt 0 0
15. JOBBIK Magyarországért Mozgalom 89 15,18
16. Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja 0 0
17. Magyar Munkáspárt 0 0
18. EGYÜTT – A Korszakváltók Pártja 7 1,19
19. Családok Pártja 1 0,17
20. Lehet Más a Politika 44 7,5
21. Tenni Akarás Mozgalom 0 0
22. Rend és Elszámoltatás Párt 0 0
23. Kell az Összefogás Párt 0 0

Lista neve Kapott érvényes szavazatok száma %
1. Sportos és Egészséges Magyarországért Párt 0 0
2. Momentum Mozgalom 50 6,76
3. Demokratikus Koalíció 39 5,27
4. Szegény Emberek Magyarországért Párt 0 0
5. Közös Nevező 2018 0 0
6. Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt 0 0
7. Összefogás Párt 0 0
8. Magyar Kétfarkú Kutya Párt 21 2,84
9. MSZP – Párbeszéd Magyarország 127 17,18

10. Iránytű Párt 0 0
11. Magyar Igazság és Élet Pártja 0 0
12. Magyarországi Cigánypárt 0 0
13. FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség – KDNP 270 36,53
14. NET Párt 0 0
15. JOBBIK Magyarországért Mozgalom 147 19,89
16. Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja 0 0
17. Magyar Munkáspárt 0 0
18. EGYÜTT – A Korszakváltók Pártja 0 0
19. Családok Pártja 0 0
20. Lehet Más a Politika 84 11,36
21. Tenni Akarás Mozgalom 0 0
22. Rend és Elszámoltatás Párt 1 0,13
23. Kell az Összefogás Párt 0 0

3. számú szavazókör
A névjegyzékben szereplő, választásra jogosult szavazópolgárok száma 1030 fő. Ebből 4 fő a nemzetiségi névjegyzékbe kérte a 

megadott határidőig a felvételét. Ezek alapján a névjegyzékben szereplő 1026 fő választásra jogosultból 763 fő élt az állampolgári 
jogával, ez 74,07 %-os részvételi aránynak felel meg. A 763 megjelent választópolgárból 761 adott le szavazatot. A Szavazatszámláló 
Bizottság 2 fő részére tévesen adta ki az országos listás szavazólapot. A választási törvény szerint amennyiben többletszavazat ke-
letkezne az urnában, akkor minden jelölt/jelölő szervezet eredményéből a többletszavazat számával megegyező számú szavazatot 
kell levonni. Vagyis jelen esetben minden jelölő szervezet (párt) eredményéből 2 szavazatot le kellett vonni. Azoknál a pártoknál, 
amelyek csak 1 szavazatot kaptak, ott csak azt az egy szavazatot kellett levonni, mert negatív (mínusz) szavazatot senki sem kaphat. 
Ennek megfelelően 739 érvényes és 24 érvénytelen szavazat volt. Az érvényes szavazatok a jelöltek között az alábbiak szerint osz-
lottak meg:

Az 1925 leadott szavazatból 1893 érvényes (az összes szavazat 98,33%-a) és 32 érvénytelen (1,66%) szavazat volt. A szavazás 
összesített eredménye településünkön a következőképpen alakult.

Összesített eredmények (Zsombó):
Lista neve Kapott érvényes szavazatok száma %

1. FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség – KDNP 896 47,33
2. JOBBIK Magyarországért Mozgalom 317 16,74
3. MSZP – Párbeszéd Magyarország 271 14,31
4. Lehet Más a Politika 169 8,92
5. Momentum Mozgalom 92 4,86
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Tisztelt Lakosok!
 A biológiailag lebomló hulladékot az ingatlan előtti köz-

területre szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 
7 óráig. A keletkező apró biológiailag lebomló hulladékot 
pl.: fűkaszálékot, falevelet, lágyszárú növényeket, háztartás-
ban, éttermekben, kiskereskedelmi egységekben keletkező 
konyhai és élelmiszermaradékot műanyag zsákokban, il-
letve maximum 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben, 
kévékbe kötve kell kihelyezni alkalmanként maximum 0,5 
m3-t, amely 5 db zsáknak vagy 5 kévének felel meg. A nem 
ilyen formában kihelyezett, a fenti mennyiséget meghaladó, 
vagy a kommunális hulladékkal kevert biológiailag lebomló 
hulladék nem kerül elszállításra!

6. Demokratikus Koalíció 75 3,96
7. Magyar Kétfarkú Kutya Párt 56 2,95
8. EGYÜTT – A Korszakváltók Pártja 10 0,52
9. Magyar Igazság és Élet Pártja 2 0,1

10. Családok Pártja 2 0,1
11. Szegény Emberek Magyarországért Párt 1 0,05
12. Közös Nevező 2018 1 0,05
13. Rend és Elszámoltatás Párt 1 0,05
14. Sportos és Egészséges Magyarországért Párt 0 0
15. Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt 0 0
16. Összefogás Párt 0 0
17. Iránytű Párt 0 0
18. Magyarországi Cigánypárt 0 0
19. NET Párt 0 0
20. Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja 0 0
21. Magyar Munkáspárt 0 0
22. Tenni Akarás Mozgalom 0 0
23. Kell az Összefogás Párt 0 0

A településen 4 választópolgár kérte a megadott határidőig a nemzetiségi névjegyzékbe való felvételét, így szerb, lengyel és roma 
nemzetiségekre szavazhattak a településünkön.

A választási törvény alapján országgyűlési képviselő az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. A Csongrád megye 
02. sz. OEVK-ban egyéni jelöltként mandátumot szerzett: B. Nagy László (FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség – KDNP), mivel 
a legtöbb szavazatot szerezte. 

A szavazások során rendkívüli esemény nem fordult elő nagyközségünkben, a Szavazatszámláló Bizottságok zavartalanul, a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően folytatták tevékenységüket. A Szavazatszámláló Bizottságok és a Helyi Választási Iroda tagja-
inak a szavazások lebonyolítása során kifejtett példamutató munkáját, már-már emberfeletti tevékeny közreműködését ezúton is 
köszönöm.
          dr. CsúCs Áron

                     jegyző, HVI Vezetője

FBH-NP NONPROFIT KFT.
székhely: 6521 Vaskút, Külterület 0551/2. hrsz.
email: forraskut.ugyfelszolgalat@fbhnpkft.hu
honlap: www.fbhnpkft.hu
 

ÜGYFÉLFOGADÁS:
Hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00-ig ügyfélszolgálatán  

(6793 Forráskút, Fő u. 74.) 
Minden hónap első keddi napján 14.00-16.30 óra között   

kihelyezett ügyfélszolgálatot működtet Zsombón (József Attila 
Közösségi Ház és Könyvtár Zsombó, Alkotmány utca 1.)

Szelektívhulladék Zöldhulladék

Május 8., 22. 15., 29.
Június 5., 19. 12., 26.
Július 3., 17., 31. 10., 24.
Augusztus 14., 28. 7., 21.
Szeptember 11., 25. 4., 18.
Október 9., 23. 16., 30.
November 6., 20. 13.
December 4., 18. 11.

Hulladékszállítási ügyfélszolgálat:
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„Csak tiszta forrásból” 
(Bartók Béla)

A Homokháti zenei esték sorozat Bartók programjának 
második alprogramjaként ellátogattunk Nagyszentmiklósra 
(Sânnicolau Mare, Románia), nagy zeneszerzőnk szülőhelyére. 
Bartók művészete és tudományos teljesítménye nemcsak a ma-
gyar és az európai zenetörténet, hanem az egyetemes kultúra 
szempontjából is korszakalkotó jelentőségű. A látogatás célja 
a méltó emlékezés és tiszteletadás Bartók személyének a főté-
ren álló szobornál tett koszorúzás és a Nákó kastélyban meg-
rendezett emlékkoncert meghallgatása által. Idén ez a rangos 
esemény pontosan 2018. március 25-re, a zeneszerző születés-
napjára esett. A minden évben megrendezésre kerülő program 
szervezője a Pro Bartók Társaság, Tamás Sándor elnök, zenera-
jongó gyógyszerész vezetésével. 

A zsombói delegációban képviseltette magát a település 
Gyuris Zsolt polgármester személyében, illetve a József Attila 
Közösségi Ház és Könyvtár Hajdu Lajos igazgató jelenlétével. 
A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola képviseletében három művészeti iskolás tanuló, Földi 
Sarolt Csenge, Gyuris Enikő, Hajdu Tamás és tanáruk, Huszár 
Emőke hegedű- és szolfézstanár utazott el a rendezvényre. Szal-
ma Imréné Valika a Zsombói Művészetbarátok Egyesületének 
tagjaként vett részt az eseményen.

A delegáción túl számos meghívott fontos személyiség is 
megjelent a koszorúzáson és az azt követő hangversenyen. Töb-
bek között Dr. Kerek Ferenc Liszt-díjas zongoraművész, a Sze-
gedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának professzora, 
Nagyszentmiklós alpolgármestere, Magyarország temesvári 
Tiszteletbeli Konzulátusa képviseletében Tamás Péter tiszte-
letbeli konzul és a Temesvári Rádió stábja. A Rádió felkérésére 
Gyuris Zsolt, Zsombó polgármestere interjút adott a határon 
átívelő jelenlegi és jövőbeli együttműködésekről. 

A koszorúzás utáni hangverseny mindannyiunknak feleme-
lő, feltöltő, inspiráló, magas színvonalú zenei élményt nyújtott.  
A közönség hosszan tartó tapssal jutalmazta a fiatal tehetsé-
geket és az érett művészeket egyaránt. Kiemelném a Mentés 
másként Trió produkciójából Szokolay Dongó Balázs zenei tel-
jesítményét, aki a változatos népi hangszerek virtuóz megszó-
laltatásával és a mongol énektechnika bemutatásával nyűgözte 
le a publikumot. Fábry-Ivánovics Tünde éneklését a különböző 
kobozok hangja színesítette Fábry Géza intenzív, ritmikus kísé-
retével. 

Jó volt ott lenni, köszönjük a szervezést és a tiszta forrásból 
fakadó művészi élményt! 

A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött  
létre.

HuszÁr emőke

Hegedű-és szolfézstanÁr

Iskolabál 2018
Április 7-én rendeztük meg a Szent Imre Katolikus Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és az SZMK hagyományos 
jótékonysági bálját, melyet az igazgatói köszöntő és Kopasz Ist-
ván atya megnyitója után végzős diákjaink keringőjével kezd-
tünk.

A tánc betanítását idén Nokta-Mán Imola vállalta fel. A sok-
sok próbával töltött óra meghozta gyümölcsét: nagy sikert arat-
tak végzőseink!

A bál díszítésével egy sakkparti hangulatát hoztuk el vendé-
geinknek, ez Faragó Gabriella igazgatóhelyettes keze munkáját 
dicséri.

A bőséges vacsorát és a büfét a Jóbarát vendéglőnek, a sós 
süteményt a szülőknek köszönhetjük.

A hangulatról egész este alatt a Homokóra zenekar gondos-
kodott, egyetlen táncos lábú vendégünknek sem lehetett oka a 
panaszra, hajnalig tartott a tánc.

A szülők idei műsorukban Hófehérke és a hét törpe történet-
étnek vicces parafrázisát mutatták be – nagy sikerrel! Éjfélkor 
– hagyományteremtő jelleggel – kihirdettük az est bálkirályát és 
bálkirálynőjét, akik egy-egy vacsorameghívást kaptak jutalmul. 
A nevezőkre minden meghívott vendég szavazhatott. A tombo-
lahúzás során számos értékes díjért izgulhattunk, lélegzetvisz-
szafojtva vártuk, vajon kié lesz a fődíj, egy wellness-hétvége.

Azon túl, hogy fergeteges programot tudhatunk magunk 
mögött, ne feledkezzünk meg arról sem, ami a bál célja volt: a 
szülői választmány tagjai a teljes bevételből tantermek padlóit 
újíttatják fel.

Csak köszönni tudjuk a szülőknek, a pedagógusoknak, a 
vállalkozóknak azt a sok-sok munkát, felajánlást, ami nélkül az 
iskolabál nem valósulhatott volna meg.

kapÁs jÁnosné szmk elnök 
és gÁlné Barna VeronIka elnökHelyettes

elsőBÁlozó nyolCadIkosaInk                           fotó: Földi Sarolt Csenge
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Így ünnepeltek a költészet napján diákjaink
Iskolánkban a magyar költészet napját ünnepeltük 2018. 

április 11-én. A nyolcadikos tanulók egy verses összeállítással 
emlékeztették iskolánk felső tagozatos diákjait arra, hogy 1905-
ben ezen a napon született József Attila. 1964 óta a magyar lírát 
ünnepeljük a XX. század legnagyobb magyar lírikusának szüle-
tésnapján, akinek jóslata beteljesült, hisz egész népét tanítja ma 
is, nem (csak) középiskolás fokon.

Az első osztályosok olvasókönyvében minden betűkhöz 
egy-egy versrészletet raktak a tankönyv írói. A költészet napján 
ezeket olvasták végig a gyerekek. Házi feladatként ki kellett vá-
lasztaniuk a legjobban tetsző ötöt, amit a következő órára szép 
olvasásra be kellett gyakorolniuk. Megbeszélték, hogy költőnek 
nevezzük a versek íróit. Az olvasás során így több költő nevét 
ismerhették meg. Írás órán Nagy László Balatonparton című 
versét másolták le, melynek során megbeszélték a versforma je-
gyeit, mivel a tanév során most először másoltak verset.

A 2/a osztály a digitális témahét keretein belül emlékezett 
meg a költészet napjáról is. A megismert és egyre tudatosabb 
használt keresőmotorok segítségével, kulcsszavak megadása 
után olvastak utána annak, mit is, kit is ünneplünk ezen a ne-
vezetes napon. Olvastak József Attila gyermekverseiből, majd 
meg is hallgatták azokat. A számukra legszebbet (Altató) pedig 
meglepetésként be is építik majd az édesanyáknak szóló anyák 
napi köszöntő műsorba.

A 2/b osztályosok az internetes kereső segítségével keres-
tek információt arról, hogy miért április 11-e a költészet napja, 
majd emlékeztetőt írtak a füzetbe József Attila születésnapjáról. 
Az óra további részében meghallgatták József Attila Altató című 
versét Szabó Gyula előadásában.

A költészet napjára a harmadikos gyerekeknek hozniuk kel-
lett egy általuk választott kedvenc verset. József Attiláról már 
sok mindent tudnak, hiszen tanultak már verseket tőle, tudták, 

hol található Szegeden a szobra, és azt is, hogy miért éppen ott. 
Beszéltek az életútja fontos állomásairól, szegedi éveiről. Né-
hány verset felolvastak. Elszavalták az Altató című verset, majd 
mindenki felolvasta a hozott versét. 

A 4/a osztály tanulói egy legyező egy-egy szeletére írta fel 
kedvenc költeményét és szerzőjét.

A költészet napja alkalmából a 4/b osztályosok először ma-
gáról a költészetről beszélgettek, kedvenc verseik címét össze is 
gyűjtötték egy lapra. A gyerekek beszéltek arról, hogy az általuk 
ismert versek közül melyek állnak közelebb hozzájuk: voltak, 
akik a vicces verseket, voltak, akik a tájleíró verseket, voltak, 
akik a verses meséket említették. Ezután egy ppt segítségével 
tekintették át József Attila életútját, majd tanult József Attila 
verseket idéztek fel közösen (Altató, Mama, Kertész leszek, Bet-
lehemi királyok).

tanítók, magyar szakos tanÁrok

szIkaI

a 4/B osztÁly megemlékezése                     fotó: Gyurisné Kerekes Judit

Megemlékeztünk a holokausztról
Magyarországon 2001 óta április 16-a a holokauszt 

magyarországi áldozatainak emléknapja. 1944-ben 
ezen a napon kezdődött meg a gettósítás Északkelet-
Magyarországon és Kárpátalján. Minden osztály méltó-
ságteljesen idézte fel az eseményeket:

1. Egy gyertyát gyújtottak, majd beszélgetőkörben tisz-
tázták, hogy mit jelent az, hogy holokauszt, ki volt Adolf Hitler. 
Valamint arról beszélgettek, hogy soha nem fordulhat elő az, 
hogy akár egyetlen ember is áldozattá váljon faji, vallási megkü-
lönböztetés miatt.

Végezetül egy képet néztek meg a holokauszt 60. évforduló-
jára készült Cipők a Duna-parton című alkotásról.

2/a A mindennapi apró, közöttük is meglévő konfliktu-
sokkal összefüggésben emlékezett meg az osztály a holokauszt 
áldozatairól. A tolerancia, az elfogadás és az antiszemitizmus 
számukra és ezen életkor számára még idegen fogalmak ugyan, 
de a nexusaikban a gyerekek véleménye szerint tenniük kell 
azért, hogy ez a történelmi szörnyűség ne ismétlődhessen meg. 
A képekkel is illusztrált rövid történelmi áttekintés a tanítónő 
személyes érintettségű beszámolójával együtt mélyen megérin-
tette és elgondolkodtatta az osztályt.

2/b Egy olyan film megtekintésével emlékeztek, melyben 

egy fiatal zsidó kislány tragikus története elevenedik meg a ná-
cik előli menekülés idején. A film címe: Túlélés a farkasokkal

3. Egy, a gyerekek mindennapjaihoz is közel álló példá-
val vizsgálták meg, milyen nehéz helyzetben lenne valaki, ha ki-
közösítenék, kizárnák a többiek életéből. Azután megbeszélték 
az időszak történelmi hátterét. Ők is elmondták erről a napról és 
eseményről a korábbi ismereteiket. Nagyon tájékozottak voltak, 
többen hallottak már a holokausztról.

4/a Wikipédián a szó magyarázatát nézték meg, aztán 
némi történelmi kitekintéssel a kialakulását és eseményeit vet-
ték sorba (első, második zsidótörvény, gettó, Auschwitz). Az em-
beri jogok egyetemes nyilatkozatának bevezető gondolataival 
zárták a megemlékezést.

4/b A diákok beszélgettek a történelem eme borzalmas 
időszakáról, gyertyát gyújtottak az áldozatok emlékére, az inter-
net segítségével pedig felkeresték a Holokauszt Emlékközpont 
honlapját, illetve megtekintettek néhány magyarországi holo-
kauszt-emlékhelyet, köztük a budapesti "Duna parti cipőket", 
melyet a tervezett osztálykirándulás során fel is fognak keresni.

5/a Megnéztek egy ppt-t a korabeli képanyagból, és be-
széltek a XX. század egyik legnagyobb emberirtásáról. A gye-
rekek szüleik elmeséléséből, olvasmányélményeikből sok min-
dent tudtak a történelem e korszakáról és azokról a hősökről, 
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akik életüket kockáztatva próbáltak embertársaikon segíteni, 
megmenekíteni őket a haláltáborokba való szállítástól.

5/b Megrázó képek, emlékezések tarkította ppt segítségé-
vel fogalmazták meg, hogy ilyen többször nem történhet meg. A 
kötetlen beszélgetés, a felvetődő kérdések a téma komolyságát 
kissé oldották, a vélemények kifejtése tanulságokkal járt.

6/a Az osztályfőnök egy diavetítés során mesélt a második 

világháború idején történt megrázó eseményekről, azóta állított 
emlékművekről Európa különböző országaiban. Az áldozatok 
száma a gyerekeket lesújtotta. A téma kapcsán szóba került a 
kiközösítés és a faji előítélet. Az osztály egyetértett, hogy ugyan 
az említett események óta a negatív diszkriminációval illetett 
csoportok helyzete javult, azonban a problémáról akkor is be-
szélni kell.

6/b A Schindler listája c. film részleteinek megtekintésévél 
emlékeztek meg a zsidó áldozatokról. 

7. Az osztály egy kötetlen beszélgetéssel emlékezett, 
majd a csütörtöki osztályfőnöki órán az interneten nézett meg a 
témába vágó kisfilmeket.

8. Az internet segítségével villantottak fel néhány képet, 
melyek talán jobban felkavarták a gyerekek érzelmeit, mint a 
tények felsorolása. Annak ellenére, hogy tőlük messze áll már 
időben ez az esemény, és nem találtak személyes kötődést, en-
nek ellenére igazi érzelmeket ébresztett bennük az emléknap.

osztÁlyfőnökök - szIkaI

Felvidéki történelemvetélkedő és verseny
(Ipolynyék, 2018. április 19-20.)

A VERSENY- ÉS ÜNNEPSÉGSOROZAT ELŐZMÉNYE:
Idén ünnepli fennállásának 60. évét az ipolynyéki  

Balassi Bálint Alapiskola, Zsombó község testvértelepülése.  
A Parassapusztától megközelítően 20 km-re, Zsombótól 260 
km-re található, zömmel magyarlakta település adott helyet  
annak a történelemvetélkedőnek, melyre olyan háromfős csapatok  
pályázhattak, akik Ipolynyék testvértelepüléseiről kerültek ki.  
A zsombói iskola abban a remek helyzetben találta magát, hogy 
két háromfős csapatot is tudott indítani a versenyen.

A VERSENY:
A versenyt Ipolynyék polgármestere nyitotta pár rendkívül 

felemelő mondattal, amely kifejezte, hogy emberileg mennyire 
természetes, s mégis milyen nehéz sokszor a magyarságot ösz-
szehozni egy térben, földrajzi határoktól függetlenül. A verseny 
5 elemből állt, melynek leghangsúlyosabb része a versenyt beve-
zető 40 perces műveltségi teszt kitöltése volt. Ezalatt az idő alatt 
több mint 100 kérdésre kellett válaszolni, melyek a magyarság 
őstörténetére, valamint az Árpád-korra vonatkoztak. Ha az em-
ber utánaszámol, kb. 20-25 másodpercnyi idő jutott egy kérdés 
megválaszolására, ha végig akart érni a csapat a 40 percnyi tesz-
ten. Mivel igen korán indultunk Zsombóról, kissé aggódtam, 
nehogy túl fáradtak legyenek a gyerekek ehhez az erőt és neu-
ront próbáló vetélkedőhöz, de az eredmények minden kétséget 
eloszlattak. A vetélkedő többi része úgy lett felépítve, hogy egyre 
rövidebb versenyszakaszokat foglalt magába. A fennmaradó 
négy rész 15-15 perces etapokban váltotta egymást. Volt többek 
között vaktérképes feladat, valamint képkirakó is. A képkirakó-
val 10 percig küzdhettek a gyerekek, s nem volt elég annyi, hogy 
megkeresték a puzzle minden egyes elemét, egymás mellé he-
lyes sorrendben helyezve, hanem egy felcímkézett papírra kel-
lett felragasztaniuk darabjaikat. Csapataink rendkívül ügyesek 
voltak.

A zsűri háromtagú volt, s igen gyorsan, hatékonyan dolgo-
zott. A 40 perces feladatrész után 5 percnyi szünetet iktattak be, 
majd ezt követte az utolsó négy rész lebonyolítása. A verseny 
10 óra után pár perccel kezdődött, s szinte pontosan délig tar-

tott. Az eredményhirdetést lázasan várta már mindenki. Tudtuk, 
hogy szeretnénk nagyon szépen szerepelni, tudták a gyerekek is, 
hogy rengeteget készültek a megmérettetésre, de ekkora aján-
dékra nem számítottunk.

Az egyik csapatom gyönyörű 2. helyezést ért el 
(Tolmacsov Máté, Kovács-Hegedűs Viktória, Masa  
Bence) szorosan a testvériskola mögött, a másik csapatom  
pedig 6. helyezést ért el (Hódi Koppány, Kálmán Virág, 
Kálmán Patrícia) az ötödik helyezett mögött szoros  
versenyben.

A gyerekek hihetetlen lelkesedésben törtek ki, s én is, aki 
tudtam, mennyire fontos magyar történelmünk ezen fejezete, 
valamint a gyermekek sikere. Ilyen típusú versenyre az iskola 
közelmúltjának történetében nem volt példa, s diadalt arattunk. 
Mindenki csak több lett az úttal, mert ez nem pusztán verseny 
volt annak teljesen lecsupaszított prózai értelmében, hanem egy 
olyan felfedezőtúra, ahol gyermekeink megtapasztalhatták, mi-
lyen gyümölcsöző lehet az együttműködés egymással, s milyen 
fontos, hogy határon túli magyar honfitársainkkal jó kapcsola-
tot ápoljunk. Ami nekünk a határokon belül olyan természetes, 
mint a levegővétel, az a másik oldalon állandó napi küzdelem 
eredménye.
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A VENDÉGÜL LÁTÓ ISKOLA, S A FELVIDÉKI TÚRA:
Már az érkezésünkkor nagy szeretettel fogadtak, körbevezet-

tek az iskola egyes részein, valamint abban is segíthettek, hogy 
az ünnepség komolyságára való tekintettel hol öltözhetnek át 
gyerekek. Ezután elmondták, hogy a verseny a helyi művelődési 
házban lesz, s át is sétáltunk oda, ahol már teasüteménnyel, üdí-
tővel, frissítő limonádéval vártak minket. A verseny helyszínén 
lévő háromfős asztalok félkör alakot öltöttek, s rendezés, a búto-
rok berendezése igen precíz mintát követett.

A verseny után meghívták a csapatokat és annak kísérőit 
egy ebédre, majd ezt követően egy felvidéki buszos túrára, ahol 
egyebek mellett megtekintettük a Balassi-család kékkői várát, 
Alsósztregovát, valamint Mikszáth szülőfaluját, Szklabonyát, 
vagy ahogyan régen nevezték, Mikszáthfalvát.

Az idő rendkívül kegyes volt hozzánk, felhőnek még csak 
foszlányát sem érzékeltünk. A kékkői várba magyar nyelvű ide-
genvezető helyett a külön kérés ellenére csak szlovák idegenve-
zetőt küldtek, de rendkívül jól helytállt a Balassi Bálint Alap-
iskola történelemtanára, aki az idegenvezető minden szavát 
magyarul tolmácsolta számunkra. Rendkívül jó érzés volt látni, 
hogy a várat rendben tartják, folyamatosan újítják fel, az már 
más kérdés, hogy a szlovákok jelentős része ezt szlovák örökség-
nek tekinti. Megtekintettük a Balassi család barokk kápolnáját 
is, amelyben Szent Anna személye kiemelt szerepet kapott.

Sokak számára az alsósztregovai kirándulás volt a legemlé-
kezetesebb, legbensőségesebb. Madách kúriájában haladva, ahol 
megírta Az ember tragédiáját, az ember borzongással halad 
szobáról szobára, színről színre. Az interaktív kiállításon Az em-
ber tragédiájának összes színe helyet kapott, s az űrjelenet egy 
külön kis helyiséget is kapott. Az idegenvezetőnk lényegre törő-
en foglalta nekünk össze, miről szól a mű, noha az ott tartózko-
dó gyermekek jóformán 12-13 évesek voltak, így még nemigen 
hallhattak Madách Imréről. A kúriát csodaszépen felújították, s 
olyan pazar kiállítás nyílt benne, amit bármely nyugat-európai 
nagyvárosban megirigyelnének. Itt már kétnyelvű feliratok sze-
repeltek mindenhol, helyet kapott a francia és az angol nyelv is 
a bemutatófalakon.

A szklabonyai kirándulásra maradt legkevesebb idő a feszí-
tett menetrend miatt. A vendéglátók ugyanis koncerttel is igye-

keztek a kedvünkben járni. A mikszáthfalvi kiránduláskor ki-
derült, hogy Mikszáth egy másik házban született, amit láttunk, 
abba 5 éves korától nevelkedett, de azt tekintette szülőházának 
mindörökké. bemutatták Mikszáth páratlan életművét, szemé-
lyes tárgyait, novellásköteteinek francia nyelvű fordításait. Az 
idegenvezető mesélt Mikszáth és Mauks Ilona különleges sze-
relmi kapcsolatáról, illetve arról, hogy már Mikszáth életében is 
kisebbségben volt a magyarság szülőfalujában. Mikszáth sikere 
nyelvének közvetlensége, egyszerűségben, humorosságában, 
olykor szarkasztikusságában keresendő. A tárlatvezető nagyon 
lelkes volt, s szívesen hallgattuk volna továbbra is, mert olyan 
írók villáiban jártunk, hogy az ember abban a pillanatban el 
sem hiszi, hogy ott van. A gyerekek hihetetlen érdeklődéssel 
hallgatták az előadást.

A buszos kirándulás háromnegyed 6 felé ért véget, s 6 óra 
körül már az igen ízletes vacsoránkat fogyasztottuk.

A szállás rendkívül igényes volt, a szobák faberakásos ele-
mekkel voltak gazdagítva.

A hazafelé vezető úton megálltunk Budapesten, s elmentünk 
Zugligetbe, ahonnan libegővel felmentünk a János-hegyig. Egy 
rövid erdei sétával pedig elértük a János-hegyi Erzsébet-kilátót, 
ahonnan gyönyörű panoráma nyílt Budapestre, valamint az 
Északi-középhegység egyes vonulataira. (Budai-hegység, Pilis, 
Börzsöny).

Városnéző túránkat a budai Várnegyedben folytattuk, ahol 
megtekintettük a Budavári Palotát, a Sándor-palotát, a Várkert 
Bazárt, a gótikus alapra épült reneszánsz Mátyás-templomot, 
valamint Schulek Frigyes Halászbástyáját, amely pontosan 
olyan építészeti elvek alapján épült, mint az Erzsébet-kilátó 
(neoromán).

Nagy segítségemre volt az út során Soós Róbertné tanárnő, a 
6.b volt osztályfőnöke, valamint Kothencz István úr, aki nélkül 
a verseny, valamint a fakultatív programok meg sem valósultak 
volna.

Köszönetemet fejezem ki nekik!

A felvidéki utunkról a Kárpát Expressz című műsor is for-
gatott, amely hamarosan belekerül az M1 műsorkínálatába is.

Bóka attIla
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Iskolánk magánének tanszakának és a művelődési 
háznak közös produkciójaként, idén tizedszer csendült 
fel a „Könnyűzenei Koncert”. 

A százhúsz férőhely gyorsan megtelt. Mellettem egy hat-
van körüli úr nézegette a műsort. Vidáman újságolta feleségé-
nek: „Lesz a Jégvarázs is!” Amúgy ez jellemző volt. Az idősebb 
korosztály is talált magának kedvére való számokat. Vegyesen 
mentek kifejezetten retró hangulatú, például Harangozó Teri, 
Cserháti Zsuzsa, Neoton, Eurythmics számok, és mai slágerek. 

Elsőként Veréb Judit, a magánének tanszak tanára, a kon-
cert ötletgazdája, rendezője méltatta röviden a tíz éves múltat. 
Az előadást Adai-Simon Sarolta stílusosan koreografált, szép 
fátyoltánca nyitotta. A számokat vetített klipek kísérték. Egye-
dien kidolgozott, ötletes háttérfilmek, amelyek most is feldob-
ták a műsort. A fellépők hatalmas sikert arattak. Név szerint: 
Adai-Simon Sarolta, Adai-Simon Annabella, Angyal Áron, 
Bátki-Fazekas Ilona, Bátki-Fazekas Lenke, Csongrádi Beatrix, 
Hampel Zsuzsa, Kovács Péter, Kun Dávid, Rácz-Szabó Emese, 
Szemenyei Zsófia, és Ujvári Bernadett. Az egész koncert na-
gyon tetszett, úgy volt jó, ahogy volt. A remek produkciók közül 
„önkényesen” kiemelve, különösen tetszett Hampel Zsuzsa és  
Kovács Péter kedves duettje, Adai-Simon Annabella lassú  
száma, Hampel Zsuzsa és Angyal Áron profi kettőse - amely  
a koncert zenei csúcspontja volt -, Bátki-Fazekas Lenke maga-

Könnyűzenei koncert X.
„A zene az kell…”

konCert előtt                                                            fotó: Bálint Lea

biztos bemutatkozása, Bátki-Fazekas Ilona lelkiekben gazdag 
hangja, muzikalitása, és Kun Dávid előadása. Harmadik szóló-
számát, Ed Sheeran: Perfekt című dalát Dávid igazán kifejező 
érzékenységgel adta elő. Szinte tapintható volt, ahogy átjárja, 
felszabadítja őt az éneklés. 

Hát igen, „a zene az kell…”.

BÁtkI fazekas zoltÁn

Tudja már, hogy milyen balkonnövényt ültessen tavaszra? 
Jöjjön Csólyosra, a választ a Tóth Kertészet megadja. 
Megannyi színpompás virág aktuális trendje, beültetési variációja, 
Szombaton délelőtt várja Önöket egy virágos találkozóra! 
Talál zöldség, és fűszernövényt is a konyhába felhasználhatót, 
kérésre ládájába ültetjük a növényt, a kertészetben kaphatót. 

Címünk: 6135 Csólyospálos Barátság utca vége. 
Telefonszámunk: +3670/907-1154; +3670/908-6080 
Honlap: www.plantalliance.hu
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Az őstermelői igazolvány ügyintézésével kapcsolatos 
tudnivalók

Az őstermelői igazolványok cseréje az elmúlt évben nagyrészt 
megtörtént. Az őstermelői igazolvánnyal kapcsolatban ügyinté-
zés csak akkor szükséges, ha a személyes adatokban vagy a ter-
mőföldterületek vonatkozásában változás történik, vagy meg-
változik a bejelentett adatokhoz képest a termelés szerkezete. 
Ebben az esetben mindenképp szükséges, hogy a kártya alapú 
igazolványt elhozzák, ugyanis a kártya elektronikus felülírása 
csak az irodában lehetséges. Az egyéb szükséges dokumentáció 
nem változott, a tudnivalók az előző számokban szerepelnek. 
Kérésem, hogy ezekkel a módosításokkal az Egységes kérelem 
benyújtási határideje, azaz május 15. után keressenek.

A 2017-es területalapú támogatásokkal kapcsolatos 
információk 

A 2017. évi támogatási összegek kifizetése folyamatos azok-
nál a gazdáknál, ahol nem történt ellenőrzés, vagy az ellenőrzés 
nem tárt fel eltérést. Az ellenőrzéssel érintett gazdák támoga-
tásainak kifizetése csúszhat, ennek időtartamáról nincs infor-
mációnk. 

A 2018. évi Egységes kérelem benyújtásával kapcsola-
tos információk

A 2018. évi támogatási kérelmek benyújtási határ-
ideje MÁJUS 15! A kérelembenyújtás április 9-től lesz 
lehetséges. 

A gyümölcs- és szőlőültetvényeket ért fagykár miatt az érin-
tett gazdák  kárbejelentésének feltétele, hogy az Egységes ké-
relem rendeletének megjelenése után már beadott kérelemmel  
rendelkezzenek. Másik fontos információ, hogy a téli fagykár 
bejelentésének határideje április 15. Ezen okok miatt ápri-
lis 9. és 15. között csak azoknak a gazdáknak a kérelmét tudjuk 
elkészíteni, akik érintettek a káreseményben, és kárbejelentést 
kívánnak tenni. A többi gazda kérelmét április 15. után készítjük 
el. Az a kérésem, hogy időpont-egyeztetésére április első 
hetétől jelentkezzenek, elsősorban a fagykárral érintett 
gazdákra gondolok. 

Csak kamarai meghatalmazottként tudjuk a támo-
gatási kérelmeket benyújtani, ehhez mindenképpen 
szükség van a Magyar Államkincstár (volt MVH ) által 
kiadott jelszóra. Ez a változás azokat az ügyfeleket érinti, akik 
az elmúlt évben saját ügyfélkapun keresztül nyújtották be kérel-
müket, nekik mindenképpen hozni kell a jelszót, vagy kérni kell 
a MÁK-tól. A nyomtatvány letölthető a honlapról, de nálam is 
beszerezhető. A támogatási feltételek alapvetően nem változtak.

Emlékeztetőül a következő ábrán röviden bemutatnám a 
közvetlen támogatások rendszerét.

Az alaptámogatás, melynek mértéke 144,7 euró/ha,az 
eddigi kérelmezési rend szerint történik 2020-ig, minden te-
rületünkkel jogosultak leszünk rá, amely megfelel a Helyes 
Mezőgazdasági és Környezeti Állapot feltételeinek (HMKÁ). 
Feladatunk ugyanaz, mint eddig, be kell rajzolni a kultúrák 
területnagyságát és alakját.

A zöld komponens vagy zöldítés (mértéke 81,3 euró /ha) 
feltételei:

- tárgyévben termesztett növények diverzifikálása; 10 ha 
szántó területnagyság felett legalább 2, 30 ha területnagyság fe-
lett 3 növénykultúra termesztése;

- állandó gyepek fenntartása; 2012-ben állandó gyepnek 
feltüntetett területeket nem szabad feltörni, ez már látszódni 
fog az idei támogatási kérelmek fotóin;

- ökológiai célterület fenntartása (támogatásra jogosult 
szántóterület nagysága szerint). 15 ha területnagyság felett kö-
telezően ki kell jelölni a szántóterület 5%-án, az elszámolható 
elemekről (pihentetett terület, lucerna elszámolható lesz) a kö-
vetkező számban fogok írni.

Fiatal gazdálkodóknak juttatott támogatás: 40 évnél 
fiatalabb gazdálkodók esetében lehetséges, maximum 5 évig 
lehet igényelni.

Termeléshez kötött támogatási jogcímek
Évente közel 175 millió euró, ~52,5 mrd Ft – (300 HUF/

EUR árfolyamon) összegben lehet kiegészítő támogatást kérni 
az állattenyésztési és a növénytermesztési ágazatokban a kö-
vetkezőkre: anyatehén, hízott bika, tejhasznú tehén, cukorrépa, 
rizs, gyümölcs (mértéke kb. 220 euró). Termeléshez kötött zöld-
ség támogatására, ipari zöldségfélék támogatására, fehérjenövé-
nyek támogatására (szemes fehérjenövények, szálas fehérjenö-
vények, pl. lucerna), gyümölcsültetvények támogatására lehet a 
területalapú támogatás fölé kiegészítő támogatást igényelni, 
melynek legfontosabb feltétele a fémzárolt vagy certifikált sza-
porítóanyag használata megfelelő mennyiségben, gyümölcsö-
sök esetében emellett az ültetvény tőszámbeállottsága és kora, 
zöldség és szálas fehérjenövények igénylése esetén gazdálkodási 
napló vezetése. 

A burgonya tavaly bekerült az ipari zöldségfélék, kiegészítő 
támogatásra jogosult növények körébe, a gyümölcsültetvények 
esetében pedig két csoportra osztják az ültetvényeket: extenzív 
és intenzív ültetvények csoportjába.

A burgonya vetőgumó-szükségletét a következő táblázat  
tartalmazza:

A falugazdász tájékoztatója
Áprilisi aktualitások

Burgonyagumó
méret kategória

Min. gumó
darab/hektár

Min. gumó 
súly kg/hektár

25-35 mm 50 000 1 250
35-45 mm 38 000 2 000
45-60 mm 30 000 2 500
25-45 mm 44 000 1 625
35-60 mm 34 000 2 250
28-60 mm 39 333 1 916

Gyümölcsös esetében az extenzív gyümölcsültetvényekre 
kb. 70.000 Ft, intenzív ültetvények esetében pedig kb. 150.000 
Ft kiegészítő támogatás igényelhető. Különbség a hektáronkénti 
tőszámban van, az őszibarack esetében 400 db/ha mennyisége 
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
2018. május 24-én (csütörtökön) 
a Csongrád Megyei Kormányhivatal  

Mórahalmi Járási Hivatalának kihelyezett  
személyi okmányokkal kapcsolatos  

ügyfélfogadása a Mobil Kormányablakbuszban 
Zsombón (Zsombó, Alkotmány u. 3.)  

13.00-15.30-ig tart.
További információk az ügyfélszolgálattal  

kapcsolatban 06-62/681-360

Pintér Ferenc Gyula Ügyvédi Iroda 
(6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47. II em. 201.)

Kapcsolattartó: 

Dr. Pintér Balázs Ferenc - ügyvéd 
Telefonszáma: 30/301-50-94

e-mail: pinter.ferenc.gyula@gmail.com

Tevékenységi kör: 

polgári ügyek, különösen földügy, 
adásvétel, cégügy.

Időpontegyeztetés telefonon.

Kedves Zsombóiak, Kedves Édesanyák és Édesapák! 

Szeretnélek tájékoztatni benneteket, hogy 2018. 04. 30-ig 
dolgozok védőnőként Zsombón, holnaptól pedig már szabad-
ságon vagyok. Köszönöm a bizalmatokat, a pozitív visszajel-
zéseket, a kedves fogadtatást; köszönöm, hogy közel 5 évig az 
életetek részese lehettem. 

Köszönöm Dr. Szabó Ágnes gyermekorvosnak a szakmai fej-
lődés lehetőségét és a magánéletben kapott támogatást, az asz-
szisztensnőknek: Juditnak és Erikának, és Ági kolléganőmnek is 
a közös munkát, a közös élményeket. 

Szép emlékként őrzöm meg ezeket az éveket, és remélem, 
hogy mindenkinek a tervei szerint alakul az élete a továbbiak-
ban! Sok örömet a gyermeknevelés gyönyörű és olykor „extrém 
sportos” pillanataihoz!  

A következő időszakban átmenetileg Tetlákné Gerhardt Ág-
nes védőnő helyettesít, telefonszáma: 30/824-6248.

polgÁrné papp katalIn

területI Védőnő

Búcsú

az extenzív kategóriába fog tartozni.

Gyakorlati tudnivalók, feladatok a termelők részéről
Az MVH regisztrációs szám és a JELSZÓ ismeretében elké-

szítjük a meghatalmazásokat, ekkor tudjuk a kérelem kitöltését 
kezdeni. (Saját Ügyfélkapun keresztül nem nyújthatjuk be a ké-
relmet!)

Előzetesen a feladat az előző évekhez képest nem változik: 
pontos táblarajz és területnagyság, valamint a kultúrák 
ismerete feltétlenül szükséges.

Meg kell mondani pontosan a gazdaság összterületének 
nagyságát, valamint az állatalapú jogcímek esetében az állatok 
darabszámát, szarvasmarhák esetében az igényelt állatok ENAR 
számát. Ezután történik meg a rajzok felvitele, valamint a támo-
gatási jogcímek rögzítése. 

Termeléshez kötött jogcímek esetében:
Állatalapú jogcímek esetében az ENAR számok. Változás  

az előző évhez képest, hogy az állatorvosi igazolást nem kell 
csatolni, azt központilag fogja a Magyar Államkincstár lekérni 

a Kormányhivataltól. Növényalapú jogcímek esetében a vető-
magszámlákat, a tanúsítványt vagy a fémzárjegyeket (zacskó-
kat is) el kell hozni, de az előzetes információk alapján nem kell 
elektronikusan csatolni a kérelemhez.

Az ültetvényes jogcímek esetében az ültetvények paraméte-
reinek ismerete szükséges (darabszám, a korra, tőszámbeállott-
ságra vonatkozó igazolás később kerül kiállításra).

Mivel még a támogatási rendelet nem jelent meg, ezek az in-
formációk csak tájékoztató jellegűek, pontos információk való-
színűleg csak a következő számban fognak megjelenni.

A részletekről, kérem, érdeklődjenek. 

Az aktuális információk, pályázati lehetőségek a  
www.szechenyi2020.hu, www.fvm.hu, a www.mvh.gov.hu és a 
www.nak.hu honlapokon is megtalálhatók, kérem, figyeljék eze-
ket az oldalakat is.

     Tisztelettel: 
nemzetI agrÁrgazdasÁgI kamara
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XIII. Nemzetközi Dalostalálkozó 
és Borverseny

Április második hétvégéjén immár 13-ik alkalommal ren-
deztük meg dalostalálkozónkat, melynek kísérő rendezvénye a 
borverseny. A hazai énekkarok közül rész vett a Hagyományőr-
ző Asszonykórus Csólyospálosról, a Királydinnye Citerazenekar 
Üllésről, az Őszirózsa Népdalkör Forráskútról, a Zákányszéki 
Parasztkórus, az Öreghegyi Bodza Citerazenekar Kiskundorozs-
máról, valamint vendéglátóként a Bokréta Dalkör. A határon 
túlról meghívtuk a Felvidékről az Ipolynyéki Hagyományőrző 
Egyesületet, a Vajdaságból a Petőfi Sándor Művelődési Egyesü-
let énekkarát és citerazenekarát Oromhegyesről, az Ady Endre 
Művelődési Egyesület csapatát Tornyosról, valamint a romániai 
Bánátból testvértelepülésünk, Máriafölde képviselőit. 

Az együttesek 10-15 perces műsorral mutatkoztak be. Szebb-
nél szebb népdalokat hallhattunk, gyönyörű népviseleteket lát-
hattunk. A nemzetközivé vált dalostalálkozónk hatalmas sikert 
aratott, az együttesek és a vendégek is szakmai szempontból 
magas színvonalúnak tartották az eseményt. 

A bemutatkozókat borkóstolás és a borverseny eredmény-
hirdetése követte. A hosszú nap után jól esett a vacsora. Már 
vacsora előtt is nagyon jó volt a hangulat, a csoportok közösen 
muzsikáltak és énekeltek. Vacsora után az alkalomszerűen ösz-
szeállt zenekar – ipolynyéki harmonikások, üllési, dorozsmai és 
vajdasági citerások, tamburások – húzta a talpalávalót.

Örömmel tölt el bennünket, hogy egyre nagyobb az érdek-
lődő közönség is, aki részt vett a borkóstolón is. Ezúton szeret-
nénk ismét megköszönni az önzetlen támogatást mindazoknak, 
akik anyagiakkal, munkájukkal segítettek a rendezvény sikeres-
sé tételében. Külön köszönet a borverseny felajánlóinak, hogy 
környezetünk boraival segítették szebbé, vidámabbá tenni a 
nemzetközi dalostalálkozót. 

Néhány visszajelzés: „Köszönjük a vendéglátást, nagyon jó és 
tartalmas rendezvényt csináltatok.”

Bakson jártunk
A Szivárvány Népdalkör és Citerazenekar meghívására részt 

vettünk március 24-én Bakson a népzenei találkozón.
A polgármester nyitotta meg a találkozót és köszöntötte a 

vendégekként idelátogató csoportokat.
Bemutatta a vendéglátó együttest, amely 2017-ben Hajdú-

szoboszlón arany minősítést kapott, majd ugyanebben az évben 
munkájuk elismeréseként a baksi önkormányzat képviselő-tes-
tülete a község kultúrájáért díszoklevelet adományozta nekik. 

A találkozó jó hangulatban zajlott. A csoportok egymást vál-
tották, citera-, illetve hegedűkísérettel adták elő a népdalokat. 

Mi Pálnik András citerakíséretével adtuk elő azt a népdal-
csokrot, amellyel készülünk a közelgő KÓTA minősítőre. 

A találkozó után megvendégelték a résztvevőket helyben fő-
zött húslevessel és pörkölttel, melyet a közmunkások segítettek 
felszolgálni. Vacsora után zenekar húzta a talpalávalót, melyre 
táncoltunk, mulattunk. Nagyon jól éreztük magunkat. 

Ezúton is kérjük, aki szeret énekelni, csatlakozzon hozzánk, 
szívesen látjuk. Minden szerdán fél 6 órától fél 8 óráig van az 
énekkari foglalkozás a közösségi házban. Jöjjön, szeretettel vár-
juk!

„Abban a zsombói levegőben biztosan van valami, úgy ösz-
szehoz minket.”

Reméljük, hogy Zsombó nagyközség hírnevét a továbbiak-
ban is öregbíthetjük; megismertethetjük itthon és a határon túli 
magyarsággal is népi hagyományainkat és dalainkat, valamint 
ápolhatjuk a barátságot velük.

  polyÁk pÁlné

 a Bokréta dalkör elnöke

az együttesek képVIselőI a díjÁtadÁskor                      fotó: Bálint Lea

A borverseny is kiváló eredménnyel zárult idén.
7 termelő, (Zsombó, Forráskút, Bordány, Zákányszék) 

18 mintáját kóstolhatta a szakmai bírálóbizottság , majd 
a dalostalálkozón a közönség. 11 fehér, 5 vörös és 2 rosé. 

A borok szépen hozák a fajtájukhoz illő illatokat, íze-
ket, aromákat, annak ellenére, hogy a tavalyi év jócskán 
megviselte a termést.

Az eredmények a következőképpen alakultak:
arany minősítés: 5 minta, ezüst minősítés: 4 minta, bronz 

minősítés: 6 minta és 3 oklevél. Ezúton is köszönetünket 
fejezzük ki mindenkinek a sikeres rendezvényért.  a szerk.
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A zsombóiak számára már-már megszokottá válik, hogy 
időről időre hírességek jelennek meg a faluban. Így volt ez egy 
márciusi péntek estén is, amikor Nemcsák Károlyt láttuk ven-
dégül a József Attila Közösségi Házban. Az otthonos, kellemes 
hangulatú díszletezés miatt tényleg olyan érzésünk lehetett a 
közönség soraiban, mintha saját nappalinkban kínáltuk volna 
hellyel a Jászai Mari-díjas érdemes művészt, aki közvetlensé-
gével, történeteivel és értékes gondolataival hamar elfeledtette 
velünk, hogy valójában mégsem otthon vagyunk. 

Hajdu Lajos kérdései terelgették-irányították a beszélgetést, 
melyekre a válaszok – elindulva a gyerekkortól, szülőfalutól – 
főként a színművész, színházigazgató életútjának eddigi fon-
tosabb állomásait és az ezekhez fűződő emlékeket ismertették 
meg a közönséggel. Megtudtuk például, hogy Nemcsák Károly 
színészi pályája díszletezőmunkásként indult, és csak harmad-
szorra vették fel a Színház- és Filmművészeti Főiskolára, amiért 
a mai napig hálás; elmondása szerint azért, mert az elutasítá-
sok szakmai alázatra és főleg kitartásra tanították, ami nélkül 
nem tudta volna elvégezni a főiskolát. Elmesélte, hogy – néhány  
Szegeden és Zalaegerszegen töltött év után – éppen Budapestre 
szerződött újra, mikor lehetősége adódott arra, hogy szereplő-
ként részt vegyen egy néhány részesre tervezett tévésorozatban. 
Ebből aztán 12 éves elfoglaltság, valamint országos ismertség 
lett, hiszen az említett sorozat, a Szomszédok Magyarország 
egyik legismertebb, legkedveltebb és legnézettebb televízi-
ós műsorává vált, amelyben Nemcsák Károly Vágási Ferit  
alakította. 

Bár nagyon sokat köszönhet a Szomszédoknak, a kedves 
nyomdászfiú karaktere nem skatulyázta be: sikeres színházi 

„nyÁrra előadÁst Hozok zsomBóra.”                          fotó: Bálint Lea

Vendégünk: Nemcsák Károly

pályafutása során a legváltozatosabb szerepeket játszotta töb-
bek között a Nemzeti Színházban, a Budapesti Kamaraszín-
házban, majd 2001-től a Turay Ida színházban. 2011-ben pedig 
akkor még számára is teljesen új vizekre evezett: megpályázta 
és elnyerte a budapesti József Attila Színház igazgatói posztját. 
Színházigazgatóként fontosnak tartja, hogy az általa vezetett 
színház mindenkinek tartalmas élményt nyújtson az előadá-
sokkal, ugyanakkor értéket is tudjon közvetíteni, ami manapság 
pl. a televíziózás terén egyre kevésbé szempont. A színház célja 
nemcsak a felhőtlen szórakoztatás, de ez nem jelenti azt, hogy 
csak komoly témákat boncolgathat – egy vígjáték is lehet elgon-
dolkodtató, kihívást jelentő a színészek és a közönség számára 
egyaránt.

BÁlInt lea



Kiadja: Zsombói Polgármesteri Hivatal, Szerkesztőség címe: 6792 Zsombó, Alkotmány utca 1. Tel/fax: 62/595-560, E-mail: hirmondo@zsombo.hu,  
web: www.zsombo.hu, www.kultura.zsombo.hu Felelős kiadó: Zsombói Polgármesteri Hivatal vezetője, Felelős szerkesztő: Hajdu Lajos,  
Szerkesztés, tördelés: Angyal Áron, Korrektúra: Bálint Lea, Arculat: Szakács László, Köszönjük mindenkinek, akik írásaikkal,  
fotóikkal segítik munkánkat.                                                                                                                        Megjelenik évente tízszer, 1350 példányban.
ISSN 2060-1018 / ISSN 2062-2686                A szerkesztőség nem vállal felelősséget a külső forrásból megjelenő cikkek és hirdetések tartalmáért.


