
„Éli, Éli, lamma sabaktani” 
(„Én Istenem, én Istenem, mi-
ért hagytál el engem?”)

Húsvét Jézus sivatagi böjtjé-
nek emlékére tartott negyven-
napos nagyböjt lezárását jelzi. 
A katolikus kereszténységben 
„húshagyó” táplálkozási idő-
szak után ezen a napon szabad 
először húst enni. Erre utal 
a húsvét szavunk: a hús ma-
gunkhoz vételének első napja. 
Benne az ünnepünk. Tisztelet 
a keresztre feszített Jézus áldo-
zata előtt, melyet értünk tett, 
tűrt, szenvedésben. Tudom, 
hogy vannak köztünk, akik 
nem „hisznek”, sőt „tagadnak”. 
Nem osztom ezt. Elegendő 
csak azt kérdezni: honnan 
kapta közülünk bárki a „taga-
dás” lehetőségét? A tudomány 
erre sem adott választ.

Sokszor jut eszembe Jézus 
utolsó mondata, melyet a ke-

reszten mondott, mit is jelent?
„Éli, Éli, lamma sabaktani”!
Annyi a feltétlen bizonyos-

ság számomra, hogy anyanyel-

vén szólt.  Minél többször jár 
eszemben idézett mondata, 
annál jobban érzem azt, s ér-
zésben értelmezve hallgatom.

Fájdalom és még meg nem 
tapasztalt öröm.

Iszonyatos fájdalommal jár 
az élő testbe vert szög! Sokkal 

kisebb fájdalmat érezve is fel-
szisszenünk.

Vigyázzunk a kezünkben 
tartott, szavainkban, gondola-

tainkban létező szögekre!
Vigyázzunk, mert sebet ejt-

hetünk vele önmagunknak, 
vagy másnak!   

A „harmadnapi” öröm még 
minden ma élő ember előtt el-
képzelhetetlen lehetőség. Akik 
már végleg elmentek közü-

lünk, tapasztalásuk számunk-
ra még nyitott. Gondoljunk 
Rájuk is az ünnepben.

Addig is: mielőtt elindulna 
a szög kezünkből, szavunkból, 
gondolatainkból, állítsuk meg 
a mozdulatot!

Adjuk oda a szöget az aszta-
losnak. Készítsen segítségével 
erős, időtálló bölcsőt a jövő-
nek.

Ami még maradt, vagy új 
kerül elénk, azokat adjuk át az 
ácsnak. Készítsen vele biztos, 
védelmező tetőt mindannyi-
unk fölé.

Kívánom, hogy csak ünne-
pi szokás okán legyen böjtje 
embernek! Legyen erős bölcső 
és biztos tető! Legyen húsvéti 
terített asztal bőségben, min-
denkinek!

Áldott húsvéti ünnepeket 
kívánok!

dr. Varga Lajos

Sebet ejthet a szög, legyen az ács kezében jó eszköz

Dombegyházon is rendben lezajlott a választás
Április 6-án, vasárnap 

nagy eseményre ébredtünk, 
elérkezett az országgyűlési 
választások napja. Magyaror-
szág lakosságának nagyobb 
része izgatottan várta, merre 
is halad tovább hazánk sorsa.

A szavazatszámláló bizottsá-
gok és a helyi választási iroda 
tagjai, ha lehet, még nagyobb 
feszültségben várták a reggel 
6 órát, a szavazókörök meg-
nyitásának időpontját. Alapos 
előkészületek után mindhá-
rom szavazókörünk rendben 
megnyitotta kapuit. Újdonság-
ként hathatott a választópol-
gárok számára a bizottságok 
viszonylag magas létszáma, 
hiszen négy párt is delegált 
tagokat a választott tisztségvi-

selők mellé. A szavazásra 19 
óráig volt lehetőség az 1792 
választásra jogosult részére; az 

egészségi állapotuk miatt aka-
dályoztatott személyek 15 órá-
ig mozgóurnát igényelhettek. 

Néhány mondatot szeretnék 
írni a dombegyházi eredmé-
nyekről, mindenütt az első há-
rom helyezettet kiemelve. 

Az 1. számú szavazókör-
ben, a Felszabadulás u. 7. 
szám alatti „kis iskolában” 
összesen 712 fő választásra 
jogosult személyből 389-en 
adták le voksaikat, amely 54,6 
%-os részvételi arányt jelent. 
Itt a pártlisták közül a Fidesz- 
KDNP 210 szavazatot kapott 
(54 %), a Baloldali Összefogás 
73-at (18,7 %), a Jobbik 68-at 
(17,4 %). Az egyéni jelöltek 
közül Simonka Györgyre (Fi-
desz-KDNP) 217-en voksoltak 
(55,7 %), Varga Zoltánra (Bal-
oldali Összefogás) 73 (18,7 
%), Jámbor » folytatás a 3. oldalonillusztráció
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A Dombegyházi Agrár Zrt. 
12 éve működik részvénytár-
sasági formában, a három 
Dombegyház területén.

4.000 hektár szántóföldet 
művelünk, bérelt földként il-
letve integrációban, jelenleg 
100 fő munkavállalót fog-
lalkoztatunk, akiknek döntő 
többségük helyi lakos.

A cég főprofilja a sertéste-
nyésztés. 1100 koca alól 32.000 
hízót adunk el, helyben ter-
melt takarmányon hizlalva.

Négy éve beruházást végez-
tünk a sertéstelepen, uniós 
forrásból, melynek során az 
egész technológia ki lett cse-
rélve, olyan etetőkre, itatók-
ra, szellőző-berendezésekre, 
amelyek Nyugat-Európá-
ban is megállják a helyüket. 
2013 óta Dániából hozunk be 
koca- alapanyagot, mely a vi-
lágon jelenleg a legszaporább, 
átlagosan 16 malac születik 
kocánként. A fajlagos takar-
mány felhasználás is kedve-

zően alakul: jelenleg 2,5 kg 
takarmányból állítunk elő 1 kg 
sertéshúst, ami 940 grammos 
napi súlygyarapodást jelent a 
hizlaldában. A húskihozatal 
59 – 61 % között alakul, amely 
első osztályú minőséget jelent.

A növénytermesztés vetés- 
szerkezete az idei évben: búza, 
kukorica, napraforgó, repce, 
mák, zöldborsó. A március 
végén lehullott csapadéknak 
köszönhetően zöld a határ, 
kedvező képet mutat, bízunk 
benne, hogy az előző évekhez 
képest, mind az ár, mind a 
termés kedvezően fog alakul-
ni. 2013-ban meleg, aszályos 
nyarunk volt, a szárazság nem 
kedvezett a kukoricának, nap-
raforgónak, nem a Dombegy-
házon megszokott termést 
hozta, ez párosult egy alacsony 
felvásárlási árral. Példaként 
említem, míg 2012-ben 6.500 
– 6.700 Ft-ért tudtunk eladni 
egy mázsa kukoricát, 2013-
ban a kukorica ára csak 3.800 

– 4.000 Ft körül alakult. Ez 
az állattenyésztés szempont-
jából kedvező volt, de a ku-
koricatermesztőknek sajnos 
„elúszott” a nyereségük, mivel 
a vetőmag, műtrágya, növény-
védőszer-árak folyamatosan 
emelkedtek, nemcsak a kuko-
ricánál, hanem minden ter- 
mesztett növénynél.

A növénytermesztés keretén 
belül igyekszünk a környék-
beli gazdáknak segíteni, mind 
szaktanácsadásban, mind 
a növényvédőszer-, műtrá-
gya-vásárlásban, gabona és 
olajos növény tisztításában, 
szárításában, illetve eladá-
sában. A mezőgazdasági te-
vékenység mellett jelenleg is 
működik a homokbánya Kis-
dombegyházon, ahol a jó mi-
nőségű falazó homok értékesí-
tése mellett továbbra is üzemel 
a horgásztó, ahol szeretettel 
várunk minden kikapcsolódni 
vágyó és természetet szerető 
érdeklődőt.             Isztin Ferenc

Aktualitások a Dombegyházi Agrár Zrt. életében

Tájékoztató az Agro-Ferr Kft. tevékenységéről
Az Agro-Ferr Kft. által ve-

zetett vállalatcsoport, mely-
nek nem volt semmilyen 
jogelődje, 1993. évben kezdte 
meg működését Dombegy-
házon.

Vállalatcsoportunk döntően 
mezőgazdasági termék-elő-
állítással, szolgáltatással, me-
zőgazdasági termék-nagy-
kereskedelemmel, valamint 
tejhasznú szarvasmarha tartá-
sával foglalkozik.

A tevékenységekből éven-
te mintegy 3,5 milliárd forint 
árbevételt ér el, mely magában 
foglalja 7000 tonna görögdiny-
nye, 2000 tonna vöröshagyma, 
2200 tonna zöldborsó, 4000 
tonna gabona, 4000 tonna 
csemegekukorica, 3700 ton-
na hibridkukorica, 800 tonna 
napraforgó, 500 tonna egyéb 
(fokhagyma, sárgadinnye, szó-
ja), valamint 3,3 millió liter tej 
értékesítését.

A szántóterületünk mintegy 
50-60 %-án öntözött körülmé-
nyek között tudunk termelni, 
mellyel sikerült magasabb ter-
méseredményeket elérni, illet-
ve lényegesen csökkenteni az 
időjárásból adódó kockázatot.

A gazdálkodás minden terü-
letén minőségbiztosítási rend-
szerrel dolgozunk. Békés me-
gyében egyedül használjuk a 
„Magyar Termék” megjelölést 
termékeinken.

Az utóbbi években jelen-
tős beruházásokat hajtottunk 
végre a Nyéki majorban. Új 
terményszárító és -tisztítóüze-
met, valamint gabonatároló 
silót építettünk 250 millió fo-
rint étékben. 2012. évben 5000 
tonnás zöldségtároló került 
megvalósításra, mely lehetővé 
teszi bizonyos termékek ese-
tében (vörös- és fokhagyma) 
a kereskedők egész éves folya-
matos kiszolgálását. Szállító 

partnerei vagyunk a SPAR, 
TESCO, LIDL áruházláncok-
nak, emellett jelentős exportot 
is bonyolítunk.

A végrehajtott fejlesztések 
lehetővé tették az alkalmazotti 

létszám folyamatos növelését. 
A 2013-as évben éves átlag-
ban 206 főt foglalkoztattunk 
Dombegyház és Battonya tér-
ségében, és mintegy 510 millió 
forintot fizettünk ki munkabér 
és járulék címen.

2014-ben tervezzük a Jakabfi 
majorban lévő – jelenleg hasz-
nálaton kívüli – sertéstelep 
felújítását. Az épületek 40%-
a lebontásra kerül, helyettük 
új, korszerű technológiával 

felszerelt épületek lesznek. A 
telep Dániából származó ma-
gas tenyészértékű állománnyal 
lesz betelepítve, amely évi 22-
25000 db hízósertést fog kibo-
csátani. 

H. Lné – E. J.

2 DOMBEGYHÁZI HÍRADÓ • DOMBEGYHÁZ NAGYKÖZSÉG IDŐSZAKI KIADVÁNYA WWW.DOMBEGYHAZ.HU2014. ÁPRILIS 17.



Köszönöm, hogy elsöprő többséggel a 
Fideszre és rám szavaztak.

A tőlem megszokott lendületes munkával 
szeretném meghálálni Önöknek, hogy újabb 
4 évre bizalmat szavaztak nekem.

Szeretnék a körzetben ott lenni minden-
hol, ahol új tervek készülnek, ahol elakadnak 
a munkák és segítségre van szükség, ahol 
megoldandó problémák merülnek fel. 
Dél-Békés számíthat rám, s ezt a munkám-
mal kívánom bizonyítani.

Kérem, figyelje továbbra is a Facebook oldalamat,
hívjon, tájékoztasson, hogy segíthessek!

Mert együtt egy élhető, szerethető, fejlődő Dél-Békést 
építhetünk.
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Kedves Dombegyháziak!

www.facebook.com/simonkagy
simonka.gyorgy@fidesz.hu

KÖSZÖNÖM
DOMBEGYHÁZ!

Nándorra (Jobbik) 68 (17,4 %) 
szavazat érkezett. 

A 2. számú szavazókör az 
Aradi utca 9-11. szám alatti 
iskolában volt, a 614 jogosult-
ból 346-an mentek el szavazni, 
amely 56 %-os részvételi arányt 
jelent. Itt a Fidesz-KDNP 168 

szavazatot kapott (48,5 %), a 
Baloldali Összefogás 66-ot (19 
%), a Jobbik 64-et (18,5 %). 
Az egyéni jelölteknél Simonka 
György (Fidesz-KDNP) 186 
(53,7 %), Varga Zoltán (Balol-
dali Összefogás) 63 (18,2 %), 
Jámbor Nándor (Jobbik) 56 

(16,1 %) szavazatot szerzett. 
A 3. számú szavazókör a 

Béke utca 39. szám alatti óvo-
da épületében lett kialakítva, 
a 466 választásra jogosultból 
258 fő ment el szavazni (55 
%-os részvételi arány). Itt a 
Fidesz-KDNP 97 (37,6 %), a 

Baloldali Összefogás 80 (31 
%), a Jobbik 65 (25 %) voksot 
szerzett. Egyéniben Simonka 
György (Fidesz-KDNP) 99 
(38,3 %), Varga Zoltán (Bal-
oldali Összefogás) 81 (31 %), 
Jámbor Nándor (Jobbik) 59 
(22,8 %) szavazatot kapott.

„Tisztelettel megköszönöm a választásokon részt vevő 
helyi polgárok aktív társadalmi szerepvállalását és a sza-

vazatszámláló bizottságok tagjainak áldozatos munkáját, 
amellyel hozzájárultak a választói akarat Alaptörvényben 

rögzített közvetlen, demokratikus kinyilvánításához.” 
Tisztelettel: dr. Kormányos László jegyző,  

a Helyi Választási Iroda vezetője

…lezajlott a választás

A jobboldalra szavazott a többség

» folytatás az 1. oldalról

Simonka György és a Fi-
desz nyerte az országgyűlési 
választást Békés megye 4. 
számú választókerületében, 
azaz Dél-Békésben.

Dombegyházon a voksolók 
több mint fele szavazott a má-
sodik parlamenti ciklusát kez-
dő képviselőre, aki így egyma-
gában több szavazatot kapott, 
mint a következő két jelölt. 
Ezzel együtt a Fidesz is elsöprő 

többséget aratott a településen.  
Dr. Varga Lajos polgármester 
örül, hogy Dombegyházon is 
rendben lezajlott az ország- 
gyűlési képviselőválasztás.

– Simonka György kép-
viselő úr mögött meggyőző 
munka áll, ez meg is látszik az 
eredményen. Az emberek arra 
szavaztak, aki a legtöbbet tett 
a térségünkért. Folytatjuk azt 
a munkát, amit 4 évvel ezelőtt 

elkezdtünk. Ezúton is gratu-
lálok neki a választási győzel-
méhez – fogalmazott a polgár-
mester.

Simonka György közle-
ménye szerint a választó-
kerület sikere érdekében 
szeretne együtt dolgozni az 
önkormányzatokkal, a civil 

szervezetekkel, egyházakkal, 
vállalkozásokkal és mindenki-
vel, aki támogatja a dél-békési 
térségben élők céljait.

Hozzátette, az ellenzéki poli-
tikusoktól azt kéri, konstruktív 
politizálással segítsék a hátrá-
nyos helyzetű térség felzárkóz-
tatásáért végzett munkát.

A várakozás pillanatai

Dombegyház
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Dombegyház Nagyközség 
Önkormányzatának 2014. 
évi költségvetését a képvise-
lő-testület 2014. február 13-
án fogadta el.

A költségvetés elfogadását 
megelőzte a jogszabályban 
előírt  költségvetési koncepció 
összeállítása, a kapcsolódó in-
formációgyűjtés, a bizottságok 
véleménynyilvánítása és a kép-
viselő-testület jóváhagyó dön-
tése. Az elfogadott költségve-
tés főbb számai a következők:

A képviselő-testület az ön-
kormányzat 2014. évi költség-
vetésének bevételi és kiadási 
főösszegét 548 954 000 Ft-ban 
állapította meg.

A bevételek alakulása: 
A működési bevételek nagy 

részét a központi költségvetés-
től kapott támogatások és az 
átvett pénzeszközök alkotják. 
Ezen tételek az összes műkö-
dési bevételek 60%-át képe-
zik. (Ez arányában hasonló az 
előző évihez.) Az önkormány-

zatot átengedett bevételként 
megilleti a helyben beszedett 
gépjárműadó 40%-a. A gép-
járműadó mértékét a mo-
tor teljesítménye és életkora 
szerint megállapított tételek 
szorzata adja. Tervezett ösz-
szeg: 5 000 000 Ft. Bevételként 
szerepel még az adók közül a 
következő négy tétel: 

•  Magánszemélyek kommuná-
lis adója: 5 000 000 Ft

•  Helyi iparűzési adó: 
50 000 000 Ft

•  Késedelmi pótlék: 500 000 Ft
•  Helyben beszedett bírság: 

150 000 Ft

A helyi adókból származó 
bevételek tervezésénél a 2013. 
évi kivetés mértékét, a helyi 
iparűzési adónál az elmúlt év-
ben befizetett összeget vette 
figyelembe az önkormányzat.

A vállalkozási tevékenység 
3  000  000 Ft-os eredménnyel 
lett tervezve.

Az állami támogatások szer-

kezete jelentősen átalakult. 
Ezekre a feladat-finanszírozás 
és a normatív finanszírozás 
együttes alkalmazása jellem-
ző. Az egyes jövedelempótló 
támogatások visszaigényelhe-
tő része 90%. A foglalkozta-
tást helyettesítő támogatásnál 
80% igényelhető vissza. Az 
önkormányzat bevételei kö-
zött szerepel még a költségve-
tésben a pénzmaradvány, ami 
15 390 000 Ft.

A kiadások alakulása:
Itt a legnagyobb tételt a 

felhalmozási kiadások és az 
önkormányzati feladatok ellá-
tásával összefüggő működési 
kiadások jelentik. A felhal-
mozási kiadások között az 
intézményi beruházások ké-
pezik a legnagyobb tételt, ami 
183 047 000 Ft. Az energetikai 
épület-felújítás 2014. évi ré-
sze 182  347  000 Ft, az általá-
nos iskolai tanterem-felújítás 
700 000 Ft.

A kiadások között szerepel 

az ivóvízminőség-javító prog-
ram 2014. évi része 8 480 000 
Ft.

A civil szervezetek 4 810 000 
Ft támogatásban részesülnek. 
A dombegyházi tanulók „Bur-
sa Hungarica” ösztöndíjára 
700 000 Ft-ot fordít az önkor-
mányzat.

Az intézmények költségve-
tési főösszegei a következő-
képpen alakultak:

•  Művelődési Ház és Könyvtár 
– IKSZT: 10 453 000 Ft

•  Hollósy Kornélia Egységes 
Óvoda-Bölcsőde:  
38 291 000 Ft

•  Gondozási Központ: 
61 269 000 Ft

Elmondható, hogy az elfo-
gadott költségvetés biztosítja 
az önkormányzat zavartalan 
működését.

Molnár Sándor, a pénzügyi 
bizottság elnöke 

A 2014-es önkormányzati költségvetésről

Mutasd magad Dél-Békés!

Dombegyházon rendezték 
meg április 12-én a Mutasd 
magad Dél-Békés! tehetségku-
tató rendezvénysorozat mik-
rotérségi szemezgetőjét.

Hatvannál is több műsor-
számban, közel kétszázan 
mérették meg magukat tele-
pülésünkön. A nézők nem 
unatkoztak, színvonalas és vál-

tozatos produkciókat láthat-
tak. A zsűri sem volt irigylésre 
méltó helyzetben, nehéz volt 
a döntés, de legnagyobb örö-
münkre dombegyházi helye-

zettek is szép számmal voltak. 
Köszönjük a résztvevőknek, 
segítőknek, szervezőknek, fel-
készítőknek, a zsűrinek és a 
nézőknek ezt a szép délutánt!
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Közfoglalkoztatottak az iskolapadban

Kiadáscsökkentő fejlesztések
A rendkívül szoros és ala-

pos együttműködésnek kö-
szönhetően Dombegyházon 
végre megvalósulhat az ön-
kormányzat azon épületei-
nek felújítása is, ami eddig 
még váratott magára.

Öt intézmény beruházási 
munkálata kezdődik meg ha-
marosan, ami a polgármesteri 
hivatalt, az egészségházat, a 
gondozási központot és az ál-
talános iskola régi, valamint új 
épületét érinti.

– A beruházásnak köszön-
hetően nem marad olyan ön-
kormányzati épület, ami ne 
lenne teljesen felújítva. Sze-
rencsésnek érzem magam pol-
gármesterként, hogy Simonka 
György személyében ilyen 
segítőkész és tettre kész or-
szággyűlési képviselő áll a te-
lepülés mellett. Sorolhatnám, 
hogy milyen mértékű fejlesz-
tések mentek végbe nálunk, 
Dombegyházon. Említhetném 

a művelődési ház felújítását, 
új játszótér építését. Most pe-
dig egy új szakasz kezdődhet 
az épületenergetikai pályázat 
kapcsán, melynek révén je-
lentős költségeket tud majd az 
önkormányzat megspórolni. 
A pályázat előkészítés szaka-
szában felkerestem a képviselő 
urat a kiadáscsökkentő fej-
lesztések terveivel, aki miután 
a helyszínen megtekintette a 
beruházás megvalósításának 
indokoltságát, megtalálta a 
lehetőséget, hogy megtörtén-
hessen a kivitelezés. Együtt 
felkerestük az illetékes mi-
nisztériumot, ahol zöld utat 
kaptunk. Az együttműködés-
nek hála, várhatóan 2014 no-
vemberében birtokba vehetjük 
megújult, megszépült épülete-
inket. A gyerekek pedig egész-
séges, modern környezetben 
tölthetik mindennapjaikat 
– nyilatkozta dr. Varga Lajos 
polgármester.

2013 decemberétől 2014 
március végéig településün-
kön is sor került a közfog-
lalkoztatásban részt vevők 
képzésére. Közülük 20-an 
általános (nem szakirányú) 
jellegű foglalkozáson vettek 
részt a művelődési házban.

Az oktatás szervezője, lebo-
nyolítója a Türr István Képző 
és Kutató Intézet, amellyel így 
a helyi Balsaráti Vitus János 
Általános Iskola 8 pedagógu-
sa került munkakapcsolatba. 
Ennyien tudták ugyanis vállal-
ni, hogy az iskolai elfoglaltsá-
guk mellett végzik az oktatást 
az adott időszakban. A kép-
zés tematikáját úgynevezett 
modulokban határozták meg, 
mégpedig az alábbiak szerint:
•  Ráhangoló, motiváló tré-

ning: 42 óra.
•  Alapozó- megújító fejlesztés: 

150 óra.
•  Tanulási készségek fejleszté-

se: 90 óra.

•  Életviteli kompetencia fej-
lesztése: 108 óra.

•  Mentálhigiénés fejlesztés: 48 
óra.
A csoport összetétele meg-

lehetősen heterogénnek bizo-
nyult. Életkor szerinti meg-
oszlásban a 20 egynéhány 
évestől a majdnem nyugdíjas 
korúig, iskolázottság szerint 
a 8 osztályt végzettől a szak-
munkáson át az érettségizettig 
találkozhattunk résztvevővel, 
nőkkel és férfiakkal vegyesen. 

Az oktatást végző pedagó-
gusoknak természetesen új-
szerű és szokatlan volt, hogy 
hirtelenjében úgymond „be-
lecsöppentek” a felnőttoktatás 
világába. Ugyanakkor a prog-
ram résztvevőiben legalább 
ennyire furcsa érzést keltett 
az újbóli, szervezett formában 
történő tanulás, jó néhányuk-
nak bizony 30–40 év után.

Mi tagadás, voltak is egy-
páran, akik az oktatással járó 

kötelezettségeket nehezen 
vagy egyáltalán nem viselték 
el, ezért az utolsó képzési sza-
kaszban néhányukat kizárták 
a további tanulásból. Viszont 
a jelentős többség egyre in-
kább elfogadta ezt a helyzetet, 
a kezdeti feszültebb hangulat 
oldottabbá vált. Ők kellő mo-
tivációval rendelkeztek, egy-
másnak szívesen segítettek, 
s így sikerült felfrissíteniük a 
régen megszerzett tudást, is-
mereteket. 

Nézzük, milyennek ítélték 
meg a képzést maguk az érin-
tettek:

„Alapjában jó volt ez a tan-
folyam, csak ki kellett volna 
előtte szűrni, kik azok, akik-
nek valóban szükségük volt 
erre.” Egy másik vélemény: 
„Nem ártott ez senkinek, de 
úgy vélem, a szervezésben vol-
tak hiányosságok, így pl. a tan-
könyvek, eszközök terén.” 

Az oktatást végző pedagógus 

kollégáknak is talán ez utóbbi 
okozta a legtöbb nehézséget, 
ugyanis a tanári segédanyag-
ként kapott feladatgyűjte-
ményhez további kiegészítő 
feladatokat kellett keresni 
ahhoz, hogy az órákon folya-
matos, ám mégsem nagyon 
megterhelő és fárasztó, jó han-
gulatú tevékenység folyjon. S 
mivel a tanító pedagógusok 
munkája egymáséra épült, bi-
zony nem volt egyszerű azt 
összehangolni, s ezzel a foly-
tonosságot az adott modulban 
biztosítani. 

A későbbiekben – amennyi-
ben folytatódna ez a képzési 
forma – valószínűleg az illeté-
kes szervezők is több tapaszta-
lattal fölvértezve kezdik majd 
el a munkát, megkönnyítve 
ezzel mind az oktatók, mind 
a résztvevők számára a minél 
eredményesebb helytállást.                                                                                   

Takács Lajos
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Értesítjük az érintett szülőket, 
hogy a 2014/2015. tanévre tör-
ténő általános iskolai beíratá-
sokra az alábbi időpontokban 
kerül sor:
» 2014. április 28–29–30. 
(hétfő, kedd, szerda) 8.00 órá-
tól 18.00 óráig.

Tanköteles gyermekét a szülő 
köteles a lakóhelye, ennek hiá-
nyában tartózkodási helye sze-
rinti illetékes vagy a választott 
iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő be-
iratáskor a gyermek személy-
azonosítására alkalmas, a gyer-

mek nevére kiállított személyi 
azonosító és a lakcímet igazoló 
hatósági igazolványt (lakcím-
kártya) és az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettség elérését ta-
núsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola 
igazgatója dönt, elutasítás ese-

tén a fenntartó hivatott a felül-
bírálati kérelmet elbírálni.

Körzeti általános iskola:

Balsaráti Vitus János Általános 
Iskola, 5836 Dombegyház, Aradi 
utca 9-11. 

FELHÍVÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBA TÖRTÉNŐ BEÍRATÁSRA

Az 1970-es évek legnépsze-
rűbb dombegyházi ifjúsági 
szórakozóhelye kétségkívül a 
pinceklub volt.

Már a helyiség létrehozá-
sának, kialakításának módja 
sem volt mindennapi: az akko-
ri tizenéves fiatalok egy agilis 
és elszánt csoportja rövid idő 
alatt kész tények elé állította 
a helyi párt- és tanácsi veze-
tést, amelynek csak egyetlen 
lehetősége maradt, támogat-
ni a művelődési ház színpada 
alatti pinceklub kialakítását.  
Itt ütötte fel tanyáját az ifjúsági 
klub, s itt játszott hétvégen-
ként a közkedvelt Fire-drake 
együttes is. A szombat esti vi-
galmakon zsúfolásig megtelt 
a helyiség, a környező tele-
pülésekről is sokan ellátogat-
tak ide. Persze nem csupán 
a kötetlen szórakozás volt az 
egyetlen tevékenységi forma, 
nagyon tartalmas, változatos 
közművelődési programokat 
is kínált a klub hét közben az 
érdeklődőknek.

E munka elismeréseként a 
közösség megkapta a Kiváló 
Ifjúsági Klub címet is, s egy íz-
ben településünkön találkoz-
hattak a megye ifjúsági klubjai 
a Békés Megyei Klubtanács 
kezdeményezésére. 

A művelődési formák és 
trendek változásával azonban 
átalakult az itteni tevékeny-
ségrendszer is; jött a diszkó-
korszak, később megalakult 
a HTT-klub (Húszon Túliak 
Társasága), ahol nosztalgiaze-
nére táncolhattak a szórakozni 
vágyók, utóbb ismét a diszkó 
dívott. 

A pinceklubbeli hétvégi 
zenés estek lényegében fo-
lyamatosak maradtak az ed-

digi legjelentősebb művelő-
dési házi rekonstrukcióig, az 
IKSZT-pályázat megvalósítá-

sáig. Ez természetesen azzal is 
járt, hogy a klubhelyiség egész 
födém- és tartószerkezetét ki 

kellett cserélni. (Hozzáteszem: 
szerencsére, mert olyan stati-
kai problémákra derült fény, 

amelyek állandó életveszélyt 
jelentettek az itt szórakozók, 
illetve a színpadon szereplők 
számára!)

Mára azonban már olyan 
állapotban van a terem, hogy 
ismét használható, néhány 
berendezési tárgy (asztal, 
szék) hiányzik, s újraindul-
hat a klubélet. Aligha túlzás 
leírni: törvényszerű, hogy eb-
ben a kezdeményezésben a jó 
negyven évvel ezelőtti aktív 
„zenészcsapat” jár az élen az 
önkormányzat teljes támoga-
tásával.

Lassanként előkerülnek a 
régi hangfalak, erősítők, és 
némi felújítás után használ-
hatók is lesznek. Hamarosan 
élőzene szól tehát a pincében, 
lehetőséget adva mindazok-
nak a kulturált szórakozásra, 
akik már nem a diszkó bűvö-
letében élnek, és alkalomadtán 
szívesen eltöltenének néhány 
kellemes órát barátaik, isme-
rőseik körében akár egy kicsit 
nosztalgiázva is. 

 73-as Klub lenne a neve az 
új közösségnek. A névválasz-
tás utal a pinceklub átadásá-
nak évére, 1973-ra, valamint 
arra a szellemiségre, amelynek 
révén már a kezdetekkor tar-
talmas szórakozási, művelő-
dési lehetőségek várták az oda 
látogatókat. Szándékosan nem 
utal viszont a név életkori vagy 
foglalkozásbeli kötöttségek-
re. Egy biztos: az aktív magot 
az amatőr zenészek baráti és 
ismeretségi köre képezi. S ez 
nem is olyan rossz alap, évtize-
dek bizonyítják, hogy lehet rá 
építkezni.                            G. GY.

Hamarosan élőzene szól a pincében: alakul a 73-as Klub
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A TÁMOP 3. 3. 14. A-12/1-2013-
0015-016 számú pályázat az is-
kolák kapcsolatfelvételét, prog-
ramkínálatát bővíti, támogatja, 
kiemelt figyelmet fordítva a hát-
rányokkal küzdő tanulókra.
Az együttműködő kapcsolat 
által a tanulók szociális kom-
petenciái fejlődnek, ez remél-
hetőleg hozzájárul tanulmányi 
eredményeik és iskolai eredmé-
nyességük javulásához. A közös 
interakciók során csökkenhet  a 
tanulók előítéletessége. 
A projekt olyan intézményközi 
kapcsolat kialakítását ösztönzi, 
amelyek keretében lehetőség 
nyílik az oktatás, nevelés külön-
böző területein szerzett tapasz-
talatok és jó gyakorlatok meg-
osztására. 

A szakmai programban a 7. 
osztályos tanulók vesznek részt 
mindkét intézményből. Szá-

mukra sokszínű programelem 
szerepel a pályázatban. A közö-
sen választott, feldolgozandó 

téma a környezetvédelem és 
fenntartható fejlődés.
A téma feldolgozása érdekében 

délutáni foglalkozások, magyar 
nyelvi és matematika tantárgyi 
fejlesztés, előadások a válasz-

tott tématerülethez kapcsoló-
dóan, valamint pályaorientációs 
tevékenység, iskolán kívüli ta-
nulmányi, kulturális, szabadidős 
programok szervezése (kerék-
pártúra, múzeumlátogatás, 
színház-és mozilátogatás) és 
közös találkozások, táborozások 
alkalmaival valósulnak meg.
A projekt időtartama egy év, 
2014 második félévétől 2015. 
januárig tart. 
Az együttes munka és a talál-
kozások egy közös weboldalon 
kerülnek dokumentálásra. 
A projekt befejezését követően 
a kialakult új kapcsolatok, barát-
ságok, tanárok és diákok között 
várhatóan fennmaradnak.
Sztankovánszki Anna
intézményvezető

PÁLYÁZAT „KÉZ A KÉZBEN” DOMBEGYHÁZ ÉS OROSHÁZA TESTVÉRISKOLAI KAPCSOLATA  
A FENNTARTHATÓ, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLŐDÉSÉRT

Dombegyházi Közművelődési Intézmény – IKSZT, a 2014-es év eddigi eseményei,  
a könyvtárhasználat alakulása

ESEMÉNYEK:
• január 22.: A Balsaráti Vitus János 
Általános Iskola szervezésében Zsí-
ros-Simon Mária költő és előadómű-
vész előadásán vehettek részt az is-
kola tanulói (művelődési ház).
• január 28.: Helytörténeti óra az 5. 
osztály részére, melynek keretében 
a könyvtár gyűjteményébe tartozó 
helyismereti dokumentumokkal is-
merkedtek meg a diákok (könyvtár).
• február 13.: Véradás a helyi Vörös-
kereszt szervezésében (művelődési 
ház).
• február 14.: A Balsaráti Vitus Já-
nos Általános Iskola farsangi ren-
dezvénye (művelődési ház).
• február 18.: A Veritas Kulturális 
Egyesület részéről Csibor Gergely 
tartott előadást, melynek során az 
európai uniós támogatásokról és a 
„Tájgazda” Termelői Védjegy és Ta-
núsítási rendszerről juthattak hasz-
nos információkhoz a résztvevők 
(művelődési ház).
• február 28.: A Dongó Együttes 
koncertje - Filharmónia által szer-
vezett ifjúsági hangverseny (műve-
lődési ház).
• március 17.:  A Masters of Puppets 
színház „Cse’mese” című magyar 
nyelvű mesejátékát tekinthették 
meg az érdeklődők. Az előadás so-
rán csehszlovák mesehősök, eredeti 
nagyméretű bábok és élő szereplő 
szórakoztatta a résztvevő gyereke-

ket és szüleiket (művelődési ház).
• március 18.: A Balsaráti Vitus Já-
nos Általános Iskola által szervezett 
Lámpagyújtó Versfesztivál második, 
területi fordulója (könyvtár).
• március 20.: Könyvtárhasználati 
óra az 5. osztálynak. Téma: Kézi-
könyvek használata (könyvtár).

• március 20.: A Szegedi Szimfoni-
kus Zenekar Rézfúvós Kvintettjének 
előadása – Filharmónia által szerve-
zett ifjúsági hangverseny (művelő-
dési ház).
• március 22.: A Napsugár Nyug-
díjas Klub Tavaszváró Rendezvénye 
(művelődési ház).

A művelődési házban heti rendsze-
rességgel tartja próbáit, szakköreit 
a Héthalom Citerazenekar és Nép-
dalkör, a Makett-klub és a Napsugár 
Nyugdíjas Klub. Az Euro-Consult 

Oktatási és Tanácsadó Központ 
szervezésében heti egy alkalom-
mal angol kezdő tanfolyam zajlik 12 
résztvevővel. Ezek mellett továbbra 
is helyszínt biztosítunk a Dombegy-
ház Nagyközségi Sportegyesület, a 
Polgárőrség és a Dombegyházi Civil 
Egyesület közgyűléseinek.

 A könyvtárnak jelenleg 217 beirat-
kozott olvasója van, a tavalyi évben 
44 új beiratkozót regisztráltunk. 
2013-ban 172 db dokumentummal 
gyarapodott a könyvtár állománya, 
melyből 107 db vásárlás útján 65 db 
pedig ajándékként került a könyv-
tárba. Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni olvasóinknak a könyvtár ré-
szére felajánlott ajándékkönyveket. 
A könyvtárban elhelyezett „Könyves 
kívánságok” elnevezésű doboz se-
gítségével bárki kérhet olyan köny-
vet, ami nincs az állományban, de 

szívesen elolvasná azt, mi pedig a 
beszerzésekkor a lehetőségeinkhez 
mérten ezeket a kéréseket is figye-
lembe véve választunk. 
 A 2014-es év első negyedévében a 
könyvtár szolgáltatásainak igénybe-
vétele az alábbiak szerint alakult:
Könyvtárhasználat: 1313 alkalom 
(ebből internethasználat: 759; köl-
csönzés: 251)
Kölcsönzött dokumentumok száma: 
942 db 
E-Magyarország pontként 7 szá-
mítógépen biztosítunk ingyenes 
számítógép- és internethaszná-
latot, illetve a több mint 12 ezres 
dokumentum állománnyal, 12 fo-
lyóirattal és 2 napilappal igyekszünk 
kiszolgálni az olvasók igényeit. 
Az idei évben is várjuk az olvasni 
szerető régi és új könyvtárhaszná-
lókat!

Programjainkról, szolgáltatásaink-
ról az http://epont.dombegyhaz.hu 
illetve facebook oldalunkon tájéko-
zódhatnak.

Papírsárkánykány készítő ver-
seny: papírsárkány készítő versenyt 
hirdetünk, melyre várjuk a minél 
kreatívabb és egyedibb műveket, 
melyeket majd a majálison mutat-
hatnak be a jelentkezők.

Buza Katalin, Dohor Zsuzsanna
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A Balsaráti Vitus János Általános 
Iskola életében a tavasz kezdete 
versenyekben, programokban, 
rendezvényekben bővelkedett.

VERSENYEK

A „Lámpagyújtó Versfesztivál” 
területi, második fordulójának 
Dombegyház adott otthont. A 
könyvtár méltó helyszínt bizto-
sított a rendezvénynek, hiszen a 
verset kedvelő gyerekek gyakran 
fordulnak meg benne. A hangu-
lat „családias”, de kellemes volt. 
A zsűri tagjai: Mészáros Mihály 
színművész, a Békéscsabai Jókai 
Színházból, Jankó Erzsébet, a me-
zőkovácsházi kultúrház igazgató-
ja és Gerendeli György tanár úr, 
Dombegyház alpolgármestere. 
Ügyes produkciók hangzottak el, 
a zsűri döntése egyértelmű volt. 
Eredmények iskolánk tanulói kö-
zött: 5-6. osztályos kategóriában  
3. helyezett Rédai Georgina (5. o.), 
7-8. osztályos kategóriában 3. he-
lyezett Isztin Ferenc (8. o.). A díja-
zottak oklevelet és könyvet kaptak, 
a többiek emléklapot és könyvju-
talmat.

A  Zrínyi Ilona megyei matemati-
kaverseny megyei fordulóján Isz-
tin Ferenc a 8. osztályosok között 
XII. helyezést ért el, és részt vett a 
Sarkadon rendezett díjkiosztó ün-
nepségen. Felkészítő tanár: Szeke-
res Csaba.

SPORTVERSENYEK

A jó idő beköszöntével elkezdőd-
tek a sportversenyek is.

Körzeti Mezei Futóbajnokság. 
Mezőhegyesen rendezték meg, 
ahol iskolánkat 23 tanuló kép-
viselte. A versenyen a tanke-
rületek iskoláinak legjobb fu-
tói mérték össze tudásukat.  
Elért eredmények:
I. korcsoport fiú csapat (600 m) II. 
helyezés.
Egyéniben Kovács Botond I. helye-
zés.
III. korcsoport fiú csapat (1500 m). 
II. helyezés.
IV. korcsoport fiú csapat (2000m) I. 
helyezés.
Egyéniben András Bálint I., Plástyik 
Alex III., Denucz Dominik IV. helye-
zés.

IV. korcsoport lány csapat (1500 m) 
IV. helyezés.
II. korcsoport lány egyéniben (1000 
m) Dohor Hanna IV. helyezés.
II. korcsoport fiú egyéniben (1000 
m) Molnár Richárd III. helyezés.
Összességében iskolánk tanulói 3 
arany, 2 ezüst és 2 bronzérmet sze-
reztek. A IV. korcsoportos lányok 
kivételével az összes csapat az 
Orosházán március 31-én megren-
dezett megyei döntőbe jutott.

Megyei Mezei Futóbajnokság, 
Orosháza.
Elért eredmények:
I. kcs. fiú csapat-középmezőny.
III. kcs. fiú csapat VI. helyezés.
IV kcs. fiú csapat V. helyezés.
Egyéniben Denucz Dominik 13. he-
lyezés. 
Mindkét versenyen futamonként 
60-70 tanuló versenyzett. Felkészí-
tő tanár: Gulyás Imre.

NÉPDALÉNEKLÉS

A Hunyadi János Középiskolában, 
Mezőkovácsházán megrendezett 
versenyen iskolánkat Czikkel Lídia 
4. és Kiss Napsugár 5. osztályos ta-
nulók képviselték. Az egész napos 
program jókedvűen telt. Korcso-
portonként kb. 20-20 fellépő közül 
mindketten II. helyezést értek el. A 
versenyzők Orosházáról, Gyuláról, 
Kaszaperről, Pitvarosról, Tótkom-
lósról, Békéssámsonról és a Mező-
kovácsházi Tankerület iskoláiból 
érkeztek. Felkészítő tanár: Demény 
Lajosné.

RAJZPÁLYÁZAT

Az iskolagyümölcs programon 
belül sok igényes alkotás készült 
a 1-6. osztályos tanulók között. Ér-
deklődve várjuk az eredményeket. 

VERSMONDÓVERSENY

A „Költészet napja”alkalmából, Me-
zőhegyesen. Hat tanulónk közül 
Fóris Erik 6.o. különdíjat kapott. 
Felkészítő tanár: Király Lászlóné.

EGYÉB PROGRAMOK

Műsor: A Balsaráti Vitus János Álta-
lános Iskola 2014. március 14-én 12 
órakor kezdődően tartotta községi 
ünnepi megemlékezését a Műve-
lődési Házban. A „Hol a szabadság, 

ott a haza!” címmel megrendezett 
ünnepség Sztankovánszki Anna 
intézményvezető köszöntőjével, 
és a Himnusz közös eléneklésével 
kezdődött, majd dr. Varga Lajos 
polgármester mondta el ünnepi 
beszédét. Az 1848-49-es szabad-
ságharc emlékére összeállított 
irodalmi műsorra az iskola tanulói 
hetek óta készültek, ami meg is 
látszott, hiszen a már megszokott 
magas színvonalú előadást láthat-
tunk. A gyerekek felkészítő tanára 
Király Lászlóné volt, segítői Gomb-
kötő Katalin, Puskás Magdolna és 
Szekeres Csaba.

A színjátszó szakköröseink Nőnap 
és Március 15. alkalmából műsort 
adtak az Idősek otthonában. Felké-
szítő tanár: Gulyás Imréné.

Rendhagyó történelem – iro-
dalom – énekóra. Nagy Csaba 
tárogatóművész tartotta a balsa-
rátisoknak. A Művelődési Házban 
megrendezett műsoron az 1700-as 
évek kuruc nótáit játszotta el régi 
és újkori hangszerén. A történelmi 
emlékeket képeken is bemutatta. A 
műsor közös énekléssel zárult.

Színházlátogatás: Iskolánk alsós 
tanulói közül 45-en, 4 kísérő ta-
nárral a Békéscsabai Jókai Színház 
előadásában a „Bóbita fantáziák” c. 
darabot tekintették meg. A kicsik 
nagyon várják ezeket az alkalma-
kat, hiszen már a buszos utazás és 
a hamburgerezés is élmény együtt. 
A gyönyörű színház pedig teljesen 
elvarázsolja őket.

Krétakurír: Újraindult több év 
kihagyás után a Krétakurír iskolai 
újság. Kezdeményezői az 5. osz-
tályosok, élükön Kardosné Korom 
Éva tanító nénivel. A gyerekek nagy 
örömmel fogadták, fantáziájukat 
megmozgatta, ötleteiket beindí-
totta.

Könyvtári óra: Az 5. osztályosok 
magyar óra keretében megismer-
kedtek a könyvtárban a helyben 
fellelhető kézikönyvekkel, lexiko-
nokkal, szótárakkal, enciklopédi-
ákkal. Dohor Zsuzsanna könyvtá-
ros megmutatta, melyik polcon 
találhatók ezek, milyen szabályok 
vonatkoznak a használatukra. A 
gyerekek ezután kézbe vették a 
könyveket, amelyeknek egy részét 

már jól ismerték. Gyakorlati példá-
kon ismerkedtek a használatukkal, 
amiben Kardosné Korom Éva tanító 
néni segítette őket.

Hangverseny: A hagyományos 
„Ifjú zenebarát” hangversenyen 
rézfúvósokat is hallgathattak ta-
nulóink. A művészek külön- külön 
is bemutatták hangszereiket, egyi-
ket sem lehetett volna túlkiabálni. 
Egy nagyon érdekes hangszert is 
kipróbálhattak, a vuvuzelát, amit 
a Dél-Afrikai Foci VB- n betiltottak 
az elviselhetetlen hangzavar miatt.

Kirándulások: 30 tanulónk 2 kísé-
rőtanárral kerékpártúrán vett részt 
Dombegyházon, megnézték a ma-
gyar-román határt is.

Testvériskolai pályázat keretében 
a 7. osztályosok (kiegészülve az 
érdeklődőkkel) a Gyulai Vármúze-
umban jártak. Az érdekes program  
szép időben zajlott.

A lökősházi Bréda Kastélyt is meg-
látogatták, és az esti fényjátékban 
gyönyörködhettek.

A kirándulásokon a kísérő tanárok: 
Fejes Sándorné, Vargáné Gábor 
Beatrix, Puskás Magdolna, Kardos-
né Korom Éva.

Mutasd magad, Dél-Békés! 
Amatőr művészeti produkciókat 
bemutató rendezvény mikrotérsé-
gi fordulója Dombegyházon került 
megrendezésre.
Arany minősítés: Gyüre Szidónia 2. 
osztály – ének 
Ezüst minősítés: Czikkel Lídia 4.  
osztály – ének
Bronz minősítés: Kiss Napsugár 5. 
osztály – ének, 
Czikkel Lídia 4. o., Dohor Hanna 
4. o., Magyar Balázs 3. o., Denucz 
Katalin 3. o., Kovács Botond 3. o., 
Kurunczi Viktória 3.o., Csatlós Tí-
mea 2. o., Debreczeni Mirtill 1. o., 
Rédai Georgina 5. o., Fóris Erik 6. o. 
– vers és próza 
Részt vettek még (nekünk nagyon 
tetszettek ők is): Rédai Diána, Me-
zei Klaudia, Drágán Dóra, Fóris 
Szimonette, Debreczeni Rebeka, 
Huszka Ferenc, Farkas Bianka, Ré-
dai Gabriella, Velicskó Mária.

Sztankovánszki Anna, intézményve-
zető

A Balsaráti Vitus János Általános Iskola tavaszi programjai, versenyei

8 DOMBEGYHÁZI HÍRADÓ • DOMBEGYHÁZ NAGYKÖZSÉG IDŐSZAKI KIADVÁNYA WWW.DOMBEGYHAZ.HU2014. ÁPRILIS 17.


