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Somogyjád Község Önkormányzatának kiadványa
Tájékoztató a
testület munkájáról
Előző számunk megjelenése óta Somogyjád Község
Önkormányzata Képviselő-testülete négy alkalommal
ülésezett, március végén és április hónapban. Az
intézményfenntartó társulások ebben az időszakban
háromszor tanácskoztak. A Képviselő-testület döntött a
közbeszerzési eljárás lezárásáról, azt eredményesnek
hirdette ki, így a DORKER Kft-vel megkötötte az adásvételi
szerződést.
Somogyjád, Alsóbogát, Edde és Osztopán Község
Önkormányzatainak Képviselő-testületei együttes ülésen
jóváhagyták dr. Heffner Attila r. ezredes és Kovács Zsolt r.
alezredes beszámolóját a közrend és a közbiztonság
helyzetéről. A beszámoló és a képviselő-testületi
vélemények alapján is elismerésre méltó a rendőrség
munkája, amelyet a statisztikai adatok is alátámasztanak.
Településeinken a lakosság közbiztonsági közérzete jó.
Ezúton is köszönjük rendőreink magas színvonalú munkáját,
tevékenységét,
a
községi
rendezvényeken
való
részvételüket. Rendőreinken túl polgárőreinknek is
köszönjük a korrekt együttműködést, a mindennapi
példaértékű helytállást. Beszámolókat hallgattunk meg az
egészségügyi alapellátás helyzetéről, ahol az új járási
tisztifőorvos, Dr. Szávai Valéria Zsuzsanna is megjelent.
Főorvos asszony kiemelte, hogy ellenőrzéseik alapján
községeinkben jók a személyi és tárgyi feltételek,
rendszeresek a szervezett szűrővizsgálatok. A képviselőtestületek köszönetüket fejezték ki az egészségügyi
alapellátásban dolgozóknak az elmúlt évi tevékenységükért.
A képviselő-testületek jóváhagyták a Somogyjádi Közös
Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodását. A
takarékos gazdálkodásnak köszönhetően maradvány
keletkezett
(2.658.633Ft),
amelynek
felhasználását
engedélyezték 2019. évre. A képviselő testületek a szociális
alapellátásról és a somogyjádi bentlakásos intézmény
működéséről is szakmai beszámolót hallhattak. Továbbá
elfogadásra került a 2018. évi gazdálkodásról szóló részletes
beszámoló is. A zárszámadás alapján megállapítható, hogy
az önkormányzat eredményes évet zárt. Továbbra is minden
lehetőséget megragadtunk, így a felújítások és beruházások
többsége pályázati források igénybevételével valósult meg,
amelyről év közben folyamatosan beszámoltunk.
Településünk vagyona 2 milliárd fölött van.
Együttműködési
megállapodás
aláírására
adott
felhatalmazást a testület, a horvát Sirač községgel.
A társulási tanácsok jóváhagyták az óvodai társulás és
intézménye, a szociális társulás és intézménye, továbbá a
belső ellenőrzési társulás 2018. évi gazdasági beszámolóját,
amely eredményes gazdálkodást mutat. A kötelezettséggel
nem terhelt maradványok elvonásra kerültek.
A képviselő-testületek a lelkiismeretes, együttműködő
munka mellett külön megköszönték intézményeink
dolgozóinak a települési rendezvényeinken való aktív
részvételt, közreműködést. Bízunk abban, hogy az
eredményes munka a jövőben is folytatódni fog!

Anyakönyvi hírek
Született:
Letenyei Magdolna /Letenyei-Péter Eszter–Letenyei Kálmán/

Köszöntjük településünk legifjabb lakóját!
Elhunytak:
Szabó Józsefné /Kálvin János utca/
Gyenes Vilmosné /Toldi utca/
Dobos Istvánné /Rákóczi utca/
Sámson Pál /József Attila utca/
Nyugodjanak békében! A családok gyászában
osztozunk.
programajánló
-- Május 24. „Miénk a színpad” - Kovács Marcsi est,
Emlékfa avatás
- Május 25. Gyermeknap a Szabadidő Parkban
- Május 26. Európai Unió tagjainak választása
- Május 26. Hősök Napja a Református templomban és
a I-II. világháborús emlékműnél
- Június 06.Évzáró a Maci és Méhecske csoportban
- Június 07. Ballagás a Katica csoportban
- Június 15. Ballagás és tanévzáró ünnepség az általános
iskolában

traktorbeszerzés
Eredményesen zárult le a „Mezőgazdasági utak
karbantartásához
szükséges
gépek
beszerzése”
közbeszerzési eljárásunk.
Megvásároltuk az Alsóbogát és Edde településekkel
konzorciumban beadott és támogatott eszközöket.
Somogyjád
tulajdona lett egy Deutz
-Fahr 5110 G LS
ECO traktor, amelyre
10 millió támogatást
kaptunk,
bekerülési
költsége: 15.113.000 Ft,
így 5.113.000 forintot
biztosítottunk önerőből.
Edde
rézsűkaszát
vásárolt,
Alsóbogát
pedig egy glédert. A
traktort, a rézsűkaszát
és a glédert közösen
használjuk,
természetesen
egy
traktoros
(gépkezelő)
alkalmazásával.
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retró majális

Egy közösségként ünnepeltük meg május 1-jét.
Köszönet illeti a mezőgazdasági vállalkozókat, akik nagy
lelkesedéssel vállalták a traktoros felvonulást. Szám
szerint 20 traktor vonult fel szalagokkal feldíszítve
utcáinkon.
A felvonulás után, a traktortulajdonosok lehetőséget
biztosítottak
az
erős,
monstrum
gépjárművek
kipróbálására a Szabadidőparkban, a gyerekek
legnagyobb örömére!
És újra szólt a harmonikaszó! Vári
Péter és Horváth Gábor nagy
lelkesedéssel
szolgáltatta
a
felvonuláshoz illő muzsikát.
Köszönjük mindenkinek, aki eljött
és egy kicsit is hozzájárult e nap sikeréhez! Külön
köszönjük rendőreink, polgárőreink segítségnyújtását!
E napon Móring József Attila országgyűlési képviselő
úr közreműködésével átadtuk a Szabadidőparkban
kialakított Sportparkot, valamint a beszerzett traktorunk
is bemutatásra került.
Ünnepélyes keretek között testvér-települési kapcsolatot
kötöttünk, amelyről bővebben következő cikkünkben
olvashatnak.
A traktorok mellett nagy szeretet és figyelem övezte a
lovasbemutatót.
Köszönjük Szabó Orsolyának, Fábicsné Karácsony
Juditnak és lovasaiknak a rendezvényen való
közreműködést, színvonalas bemutatót.
Ínycsiklandózó illat járta be a parkot, invitálva az
ünneplőket, Ottucsák Berni és csapata langallót sütött a
kemencében. Köszönjük!
A nap zárásaként a hagyományos szalonnasütésre is sor
került a tábortűz mellett.
Bízunk abban, hogy mindenki legalább olyan jól érezte
magát, mint mi, szervezők!
Megörökítettük a mosolygós, jókedvű arcokat, az
eseményről készült fotókat facebook oldalunkon
megtekinthetik.
A rendezvényen egybehangzóan jelentettük ki
mindannyian, hogy kitűnő kezdeményezés indult útjára
és jövőre ugyanitt, együtt folytatjuk RETRÓ
majálisunkat, ahol akár már 30-40 felvonuló is lehet.

Jövőre ugyanígy, ugyanitt
találkozunk!
Sirac

– az új

testvér-település

Május 1-jén testvér-települési kapcsolatot létesítettünk a
horvátországi Sirač (Szircs) községgel. A
horvát
településről
érkezett
kisebb
küldöttség
megtisztelte
a
traktoros
felvonulással
színesített retró majálisunkat.
Ünnepélyes keretek között került aláírásra
magyar
nyelven
a
tesvér-települési
kapcsolatról szóló megállapodás. Május 23-án képviselő-

testületi delegációnk utazik Horvátországba, hogy e
megállapodást horvát nyelven is aláírja.
Évek óta kitűnő együttműködő kapcsolatunk van
Fernitz (osztrák) és Parajd (erdélyi) községekkel.
A testvér-települési kapcsolataink biztosítják egymás
népi kultúrájának, hagyományainak megismerését.
Bepillantást enged más országok, népek természeti és
építészeti értékeibe. Tanulhatunk egymástól: nyelvet,
szokást, ötleteket meríthetünk településünk összképének
fejlesztése érdekében, programokon mutathatjuk meg
egymás népszokásait.
Beruházási, fejlesztési programunkra is jó hatással
lehetnek nemzetközi kapcsolataink, általuk lehetőségünk
nyílik közösen pályázni európai uniós forrásokra.
Sirač település bemutatása: Belovár-Bilogora megyében
van, lakosságszáma 1416 fő (2011-es adat). Főbb
nevezetességei:
- a középkori várának jelentékeny maradványai,
- a várral szemben található a Turska bašta (azaz Török
kert) elnevezésű régészeti lelőhely,
- a Szűz Mária látogatásának (Sarlós boldogasszony)
tiszteletére szentelt római katolikus plébániatemploma
- a Szircsi hősök emlékparkja
felhívás
gondozott virágos
portára
Idén is folytatjuk a
„Gondozott,
virágos
porta” rendezvényünket.
Képviselő-testületünk
javaslata alapján ebben az
évben újítunk a verseny
lebonyolításán.
Az
értékelő bizottság mellett
a lakosság véleményét is kikérjük a gondozott virágos
porták kiválasztására.
Névvel vagy név nélkül bárkinek lehetőséget biztosítunk
virágos porta jelölésre: az Önök által esztétikusnak talált
portát jegyezzék fel egy papírlapra, majd dobják be azt az
intézményeink elé kihelyezett ládák bármelyikébe. A
bizottság az elbíráláskor minden javaslatot figyelembe fog
venni.
A virágos portákra érkezett „szavazatok” mellett
szívesen fogadunk ötletet az elbírálási szempontokra és
javaslatokat a díjazásra, díjakra is. Köszönjük az
aktivitásukat, észrevételeiket!
figyeljünk egymásra!közösségi szabályok
betartása

Kérjük az ingatlantulajdonosokat,
hogy ez évben is gondoskodjanak a
családi házuk udvarának gondozásáról,
rendszeres takarításáról, valamint az
ingatlanjuk előtti járdaszakasz, illetve a
járda melletti zöldsáv (bele értve az
árkot is) tisztántartásáról, fűfélék rendszeres kaszálásáról,
vágásáról! Az előző évek együttműködését, a közösségi
szabályok betartását tükrözte, hogy minimális esetben
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kellett felszólítanunk, illetve kérnünk a porták, ingatlanok
előtti zöldterületek rendben tartását. A köztisztaság a
magánérdek mellett a közösség érdeke is. Mindezek
mellett a közösségi együttélés alapvető szabályait is
tartsuk be. Helyi szabályozásunk értelmében felhívjuk a
figyelmet, hogy vasárnaponként és ünnepnapokon is
lehet zajhatással járó munkákat (fűrészelés, fűnyírás,
sövénynyírás, építési-szerelési munka) végezni, a 9.301400 óra közötti időszakban ezt bárki megteheti.
Kérjük az időkorlát betartatását!
Fokozattan kérjük a lakosságot, hogy védjük és óvjuk
meg környezetünket! A közterületen eldobni kívánt
hulladékot
a
kihelyezett
gyűjtőedényekbe
helyezzük!
Hívjuk fel gyermekeink figyelmét a
szemetelés
környezetre
káros
hatásaira, következményeire!
A környezetvédelmi világnap
(június 5.) közeledtével szorgalmazunk mi is minden
olyan kis és nagy lépést, amellyel az élhető
bolygónk fenntartását segítjük. Napjaink
egyik legnagyobb globális problémája a
környezetszennyezés.
Környezetünk
védelme érdekében becsüljünk meg
minden zöldet, élőt, ami körülvesz
bennünket! Szelektáljunk, komposztáljunk,
használjunk kevesebb műanyagot, zárjuk el
a
vízcsapot,
ismerkedjünk
az
újrahasznosítási technikákkal, ültessünk fát! Lépjünk
magunkért és a jövőért! Óvjuk meg természetünket!
emléktábla az
iskolában

A Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és AMI
nevelőtestülete a tevékenységét támogató Tanuló Ifjúságért
Alapítvánnyal közösen emléktábla felállítását határozta el.
Az adakozásból készült emléktáblára az iskolából nyugdíjba
vonult és azóta elhalálozott, illetve a sajnálatos módon még
aktív pályafutásuk közben elhunyt pedagógusok neve került
fel.

nyári napközis
táborok

Idén immár 6. éve szervezzük
meg nyári napközis táborunkat,
amelynek célja, hogy a dolgozó
szülők gyermekeiket biztonságos,
megszokott és megbízható közegben, szakemberek
felügyelete alatt tudhassák.
Az iskolai tanévzáró után, összesen négy héten át
térítésmentesen biztosítjuk a gyermekek napközbeni
elhelyezését (két hetet iskolai, egy hetet az
alapszolgáltatási központ általi, és egy hetet óvodai
szervezéssel). A táborok ideje alatt a gyermekétkeztetés
is biztosítva lesz.
A részletes programról a későbbikben adunk
tájékoztatást az érintetteknek, elöljáróban írjuk, hogy az
iskola pályázatot nyújtott be a két hetes tábor
lebonyolítására.
A 2018. évi sikeres pályázat után bízunk abban, hogy
idén is támogatni fogják iskolánkat.
Ha nyernek, gazdag programokra lesz lehetőségük a
táborozóknak: például balatoni hajózásra, bikali
történelem órára, patcai kirándulásra, helyi 3D-s mozi
vetítésre, alsóbogáti kastélylátogatásra stb.
Előreláthatólag 55-60 gyermek vesz részt a
táborokban.
Az Alapszolgáltatási Központ által szervezett
táborban a környező településeket barangolnák be a
táborozók, valamint egy desedai kirándulásra is
lehetőségük lesz.
Az óvodánál kézműves foglalkozásokkal, kreatív
foglalkozásokkal, közös játékokkal foglalják le az
pedagógusok a gyerekeket.
Bízunk abban, hogy az elmúlt évekhez hasonló
jókedvvel, élményekkel gazdagodnak táborainkban
gyermekeik! Vakációra fel!
Gazdag Erzsi: Nyár
Cserregnek a verebek.
Nagy újság van, gyerekek!
Kis kertünkben hajnalra
kinyílott a hajnalka.
Itt a meleg, itt a nyár!
Mezítláb jár a madár;
ha elvásik a talpa,
elrepül a bokorra.
Nézd, hogy zsibog az utca!
Mennyi lányka, fiúcska!
Rétre mennek labdázni,
fogócskázni, cicázni.

Tisztelettel és szeretettel hívjuk Somogyjád község
lakosságát az avató ünnepségre.
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falukirándulások

Mint minden évben, idén is kedvezményesen lehetőséget
biztosítunk a falu lakosságának, hogy az általunk szervezett
kirándulásokon részt vegyenek.
Az idei nyári fürdőhelyes kirándulásunkat július 20-ára
(szombatra) tervezzük.
Országjáró
kirándulásunkat,
a nagy kánikula
utánra,
szeptember 7-ére
(szombatra)
tervezzük.
Előző
évben
felmerült
igényként, hogy
lehetőség szerint hétvégén legyenek a kirándulások, a
kérésnek eleget téve, ez évben szombati napokat tűztünk ki
célul.
Június közepéig szívesen veszünk javaslatokat az úti
célokra, képviselő-testületünk azt követően fog dönteni a
helyszínekről valamint a további szükséges tájékoztatást
(anyagi hozzájárulás, részletes program) megadni.
Bízunk abban, hogy ez évben is velünk tartanak, és újabb
élményékkel tudunk gazdagodni!
iskolai
versenyeredmények

Saját programjaink, a házi megmérettetések mellett
tanulóink az idei tanévben is rengeteg sport-, kulturális és
egyéb külső versenyen képviselték iskolánkat, községünket.
Bogár István tanár úr következetes munkájának
köszönhetően gyakran örülhettünk a sport területén született
eredményeknek. A számos siker közül külön említést
érdemel Szőke Rómeó, 8. osztályos tanuló, aki a
Diákolimpia három versenyszámában is eljutott az országos
döntőig:
Dutalonban az országos 7. helyet szerezte meg, mezei
futásban pedig 4000 m-en, 237 induló közül, saját rekordját
megdöntve az 50. helyen ért
célba! Május 18-án az
kerékpárverseny
országos
döntőjében
szurkolhatunk
neki!
A
duatlon
megyei
döntőjében Rómeó mellett
Horváth Hunor is szépen
szerepelt, hiszen az előkelő a
6. helyen végzett.
Kiemelkedő
egyéni
teljesítményüknek
köszönhetően
a
mezei
futóbajnokság
megyei
döntőjébe Széchenyi Szonja és Horváth Hunor is eljutott,
mindketten szép eredménnyel, a középmezőnyben végeztek
korcsoportjukban.
A különböző korosztályos focicsapatok a Bozsik
programban és a Diákolimpia versenyein is kipróbálhatták
magukat. A futsal teremlabdarúgó körzeti tornákról I. és II.
korcsoportos csapatunk is ezüstéremmel tért haza.
A foci terén az idei évben a IV. korcsoportban születtek a
legszebb eredmények. A Bogdán Gergő, Fáncsi Alex, Fodor

Zsombor, Hegedüs Szebasztián, Horváth Rajmund,
Kalányos Rajmund, Proksa Zoltán, Szőke Rómeó alkotta
csapat a Mikulás kupáról a 4., a Nyuszi kupáról a 2.
helyezést hozta el. A Diákolimpia keretében szervezett
futsal teremtorna körzeti bajnokaként jutottak tovább a
megyei döntőbe, ahol ezüstérmet szereztek. A kis iskolák
labdarúgó versenyének körzeti fordulóján 1. helyezettek,
majd a megyei elődöntőn harmadikak lettek.
Diákolimpia keretében terematlétikai versenyre is sor került.
Itt az egyéni versenyben a harmadikos Szaka Gergő
aranyérmet szerzett. Felkészülését Ballér Krisztina és Bogár
István segítette.
A sport mellett természetesen a kulturális területen is szépen
helyt álltak diákjaink. A szennai iskola által, Mátyás
királyhoz kapcsolódóan szervezett vetélkedőn 2. helyezést
ért el a negyedikes diákokból álló, Balog Zsuzsanna által
felkészített csapatunk, melynek tagjai: Barti Zsanett, Bencze
Zolta, Fehér Panna, Helyes Janka, Farkas Anna voltak.
Versmondóink évek óta aktív résztvevői a különböző
megmérettetéseknek. Idén eddig a következő sikereknek
örülhettünk:
Tavalyi eredményeinek köszönhetően Bogdán Helga részt
vehetett a „Regösök húrján…” vers- és prózamondó verseny
országos gáláján, ahol ezüst minősítést szerzett.
A mernyei Szabadi Gábor versmondó versenyen
korosztályában első lett Szabó Csongor, Csizmadia Nóri és
Bogdán Helga. A második helyet érdemelte ki Fehér Panna
és Orbán Zsófia. Fábos Dániel harmadik helyezettként
térhetett haza.
A nagybajomi Csokonai-napok vers- és prózamondó
versenyén Fábos Dániel és Csizmadia Nóra 1. helyezést ért
el, míg Szabó Csongor és Orbán Zsófia a 2. díjnak
örülhetett.
A József Attila szavalóverseny balatonszárszói döntőjének
évek óta résztvevői a somogyjádi diákok. Idén az
elődöntőkben nyújtott teljesítményével Csizmadia Nóra,
Orbán Zsófia érdemelte ki a részvételt.
A Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület a magyar
költészet napja tiszteletére 11. alkalommal hirdette meg
szavalóversenyét. Örömmel mondhatjuk, hogy az
elődöntőben minden résztvevő diákunk becsülettel helyt állt,
a döntőjébe jutott tanulóink pedig az alábbi szép
eredményeket érték el:
1. hely: Fábos Dániel, Bogdán Helga
2. hely: Csizmadia Nóra
3. hely: Márkus Sára, Orbán Zsófia
A felsős díjazottak (Bogdán
Helga, Csizmadia Nóra és
Orbán
Zsófia)
továbbjutottak a május 18-i
regionális versenyre is.
Versmondóink felkészítését
köszönjük Bögös Lászlóné,
Molnár Mária Kovácsné
Stéger Ilona és Nagy Lilla
pedagógusoknak!
Ugyancsak a Közkincs
Egyesület hirdette meg azt a
különleges versillusztrációs
versenyt
is,
ahol
a
legjobbnak járó díjat Kakas
Ákosnak ítélték, Petőfi Sándor: Szeptember végén című
versének rajzos újragondolásáért.

4

A lengyeltóti iskola képzőművészeti versenyén Fodor Gréta,
3. osztályos tanuló a zsűri különdíját vehette át. Munkáját
Ballér Krisztina segítette.
Tartalmas, sok munkát igénylő dolgozatával, előadásával
nyolc diákunk vett részt a Dunántúli Mandulafa
Konferencián. A többféle szekcióban megrendezett
versenyen
a
képzeletbeli
dobogó
legmagasabb
fokára állhatott
Szabó Léna, 2.
helyezést ért el
Rónai Boróka,
Barti Zsanett,
és
Bencze
Zolta. Harmadik helyen végzett Fehér Panna és Szabó
Zoltán. A tavalyi dolgozatokat egy kiadványban is
megjelentette az egyetem, így ebben a gyűjteményben
olvashatjuk Fehér Panna, Barti Zsanett, Bencze Zolta és
Valkó Gergely munkáját. A dolgozatok, előadások
elkészítésében a pedagógusok (Balogh Réka, Bencze Bea,
Bögös Lászlóné, Molnár Mária, Szentpáli Edit, Fehérné
Kigyósi Szilvia) mellett a szülők is aktívan közreműködtek.
A Kisfaludy Utcai Tagiskola által szervezett népdaléneklési
versenyen Ignácz Regina idén is arany minősítést szerezett.
A szennai Hajlik a meggyfa gyermek- és ifjúsági
népdaléneklési és népzenei versenyről Ignácz Regina és a
művészeti iskola „Jádika” citeracsapata is arany minősítéssel
távozhatott. Regina felkészítője Molnár Mária, a citera
csoporté Husi Gyula volt. Csapattagok: Somogyi Luca,
Bencze Zolta és Fehér Levente.
A Somogy Megyei Gyermek és Ifjúsági Néptánc
Fesztiválon ezüst minősítéssel értékelték a Tóth Tibor János
által betanított somogyi ugrós és eszközös táncot bemutató
Tengertánc csoportunkat.
Az Alapműveleti Matematikaverseny megyei fordulója adott
helyszínén Farkas Anna a hatodik helyen végzett.
Felkészítője Szentpáli Edit volt.
Iskolánk 5 tanulója vett részt a Mezőcsokonyán
megrendezésre kerülő angol szépkiejtési versenyen.
Berta Erika tanárnő mentorálásában Somogyi Luca a
magyar húsvéti hagyományokat mutatta be, ezzel 3.
helyezést ért el.
Büszkék vagyunk valamennyi diákunkra, aki bármilyen
területen vállalja az eredményes felkészüléshez szükséges
munkát, a mások elé történő kiállást. Gratulálunk és további
szép eredményeket kívánunk mind a tanulóknak, mind a
felkészítő pedagógusoknak! Külön köszönjük a szülőknek
támogatását, segítségét!
várhódítás a felvidéken

Iskolánk a mernyei és a mezőcsokonyai tagiskolával
karöltve sikerrel pályázott a „Tanulmányi kirándulás
hetedikeseknek” című EMMI által meghirdetett pályázatra,
melynek célja a külhoni magyarsággal kapcsolatos
ismeretek bővülésének elősegítése volt.
2019. április 10-én, kora reggel 50 tanuló és 5 kísérő indult
a Felvidékre négy napos tanulmányútra. Somogyjádról 15
tanuló vett részt a programon. Első állomásként
megtekintették a szlovák-magyar határon álló Somoskői
várat, majd a várhegyről rövid séta után eljutottak a
somoskői bazaltorgonákhoz, melyek a területen lejátszódó,
egykori vulkanizmus gyönyörű bizonyítékai. Tovább utazva

Fülek várának romjaihoz látogattak. A vár a 13. század
tatárjárását is átvészelte.
Az egykori Csák Máté, majd a Koháry család kezében
lévő, a török által felrobbantott erősségben szerette volna a
budai pasa királlyá koronázni Thököly Imrét.
Megcsodálták a vár bejáratánál a hatalmas, fedeles
ötszögletű Bebek-bástyát, melynek szélső falában látni a
félig behatolt kőből készült ágyúgolyót, az 1682-es ostrom
emlékét. A hosszú út után Losoncon töltötték az éjszakát.
A tanulmányút második napján találkozóra, kispályás
focira várták a gyerekeket a losonci Kármán József
Alapiskola diákjai, akik bemutatták iskolájukat is. Ebéd után
a Szlovákia területén található legmutatósabb gótikusreneszánsz magyar várhoz utaztak, mely Zólyom városában
található. A vár megtekintése után a Szlovák Nemzeti
Galéria képzőművészeti kiállítását is megcsodálták. A
program következő állomása a besztercebányai vár egyik
nevezetes épülete a gótikus Mátyás-ház volt, melyet a rajta
látható Mátyás király címerről neveztek el és Szlovákia
egyik legszebb műemlék együtteseként tartják. A nap
zárásaként a festői szépségű Csorba-tóhoz kirándultak, mely
a második legnagyobb tó a Tátra déli oldalán. A mozgalmas
nap után Szepesváralján pihentek a gyerekek.
A 3. napon Szepes várát Szapolyai János magyar király
szülőhelyét tekintették meg tanulóink. A várból gyönyörű
panoráma tárult eléjük a Magas Tátra havas csúcsaival. Ezt
követően Lőcse óvárosában sétáltak, ami 2009 óta a
világörökség része. Megcsodálták a főtér meseszerű
reneszánsz és barokk épületeit, a régi városházát, mely a 15.
században épült, gótikus stílusban. A lőcsei főteret uraló,
háromhajós Szent Jakab-templomot sem hagyhatták ki, mely
a Felvidék második legnagyobb gótikus temploma. Lőcséről
a Gombaszögi-barlanghoz utaztak a kirándulók, mely a
Szlovák-karszt Nemzeti Park legjelentősebb barlangjai közé
tartozik. Főleg szalmacseppköveiről ismert. A Szlovák- és
Aggteleki-karszt barlangvilága keretében a világ természeti
örökségének jegyzékén szerepel. Végül Rozsnyón
megnézték a várost és a városi tornyot. Szepesváralján
vacsoráztak, majd itt is tértek nyugovóra. A kirándulás
utolsó napján Kassán a Szent Erzsébet dómban
megkoszorúzták, II. Rákóczi Ferenc édesanyja, a munkácsi
hős Zrínyi Ilona és gróf Bercsényi Miklós generális
szarkofágját, majd meglátogatták a Rodostói házat. Hazafelé
Rozsnyón felfedezték a várost, majd a Betléri kastélyba
látogattak, mely az Andrássyak családi fészke volt. Az
egykori vadászkastélyban berendezett páratlanul gazdag
enteriőr kiállítás gyűjteményei képtára, korabeli bútorai,
szalonjai, könyvtára, egzotikus vadásztrófeái világhírűek. A
kastély mellett a régió egyik legszebb kastélyparkját
tekinthették meg. Az angolkert ma 57 hektáron terül el, és a
számos szobor mellett kerti pavilonokat, egy műbarlangot és
egy vízesést is magában foglal. Innen még hosszú út várt
rájuk hazáig. Az
élményekkel teli,
felejthetetlen
napok után a
késő esti órákban
érkeztek
Somogyjádra.
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választási kisokos
(EP választás)

A köztársasági elnök az Európai Parlament tagjainak
2019. évi választása időpontját 2019. május 26. napjára
(vasárnapra) tűzte ki. Magyarországon az Európai
Parlament
tagjainak
választásán
a
választójogát
gyakorolhatja:
– minden magyar választópolgár, ha nem jelezte valamely
másik uniós tagállamban, hogy választójogát ott kívánja
gyakorolni,
– az Európai Unió más tagállamainak minden
választópolgára, ha nyilatkozatot tesz arról, hogy
választójogát Magyarországon kívánja gyakorolni, feltéve
mindkét esetben, hogy magyarországi lakóhellyel
rendelkezik.
Az Európai Parlament tagjainak választásán az a magyar
választópolgár is választó, aki
– Magyarországon élő, lakcímmel nem rendelkező
választópolgár,
– az Európai Unió területén kívüli lakóhellyel rendelkezik.
Azok a választópolgárok, akik legkésőbb 2019. március
20-án a szavazóköri névjegyzékben szerepeltek, a
névjegyzékbe történt felvételükről szóló értesítést 2019.
április 5-ig megkapták a Nemzeti Választási Irodától. Az
értesítő tartalmazza annak a szavazókörnek a számát és
címét, ahol a szavazás napján a választópolgár leadhatja a
szavazatát. Az a választópolgár, aki nem kapta meg az
értesítőt, vagy azt elveszíti, a Helyi Választási Irodától 2019.
május 24-én (péntek) 16.00 óráig új értesítőt igényelhet.
A szavazóköri névjegyzék 2019. május 24-én (péntek)
16.00 óráig tekinthető meg a Somogyjádi Közös
Önkormányzati Hivatalban, a Helyi Választási Irodán
hivatali
munkaidőben.
Névjegyzékkel
kapcsolatos
információ kérhető a 82/489-001-es telefonszámon.
Külképviseleti névjegyzékbe történő felvétel iránti
kérelem
Amennyiben a választópolgár a szavazás napján, 2019.
május 26-án külföldön tartózkodik, Magyarország
nagykövetségén, vagy főkonzulátusán adhatja le szavazatát
abban az esetben, ha 2019. május 17. 16 óráig kérte a
külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét.
Átjelentkezés
Az a választópolgár, aki a szavazás napján, 2019. május 26án lakóhelyétől távol, de Magyarország területén
tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. A választópolgár
lakóhelye szerinti választási iroda az átjelentkezőt a kérelem
alapján törli a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékből,
egyidejűleg felveszi azon településnek a település szintű
lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára kijelölt
szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár
szavazni kíván.
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet 2019. március 21-től
lehet benyújtani és legkésőbb 2019. május 22-én (szerda)
16.00 óráig kell megérkezni a Helyi Választási Irodához.
Az átjelentkezés személyesen, levélben, a www.valasztas.hu
honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a
www.magyarorszag.hu
honlapon
kérhető.
Kérelemnyomtatvány igényelhető a Helyi Választási Irodán.
Az átjelentkező választópolgár
• legkésőbb május 22-én (szerda) 16.00 óráig
módosíthatja vagy – levélben történő vagy
elektronikus azonosítás nélküli elektronikus
benyújtás esetén – visszavonhatja,

•

legkésőbb május 24-én (péntek) 16.00 óráig –
személyes vagy elektronikus azonosítást követő
elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja
átjelentkezési kérelmét.
Mozgóurna iránti kérelem
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben
szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága, illetve
fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe,
mozgóurnát kérhet.
A mozgóurna iránti kérelmet 2019. március 21-től lehet
benyújtani
a Helyi Választási Irodához
• levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül
elektronikus úton legkésőbb május 22-én (szerda)
16.00 óráig,
• személyesen vagy elektronikus azonosítással
elektronikus úton legkésőbb május 24-én (péntek)
16.00 óráig vagy
• május 24-én (péntek) 16.00 órát követően
elektronikus azonosítással elektronikus úton
legkésőbb 2019. május 26-án (vasárnap) 12.00
óráig
• az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz
• meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem
rendelkező személy általi kézbesítésével május 26án (vasárnap), legkésőbb 12.00 óráig
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. május 22-én
(szerda) 16.00 óráig kéri, hogy akadálymentes
szavazóhelyiségben szavazhasson, és akinek a lakcíme
szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, a Helyi
Választási
Iroda
akadálymentes
szavazóhelyiséggel
rendelkező szavazókör névjegyzékébe teszi át.
Szavazni 2019. május 26-án (vasárnap) 6.00 órától 19.00
óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye
szerinti szavazókörben lehet. A szavazókör sorszáma és
címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn
szerepel. Átjelentkezéssel szavazni a kijelölt szavazókörben
(001-es, Művelődési ház) lehet.
A külképviseleten 2019. május 26-án (vasárnap), helyi idő
szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. Szavazni a
következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:
– lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító
igazolvány vagy
– lakcímigazolvány ÉS – személyazonosító igazolvány
vagy
– útlevél vagy
– 2001. január l-jét követően kiállított vezetői engedély.
Szavazni egy szavazólapon lehet. A szavazólapon a listát
állító jelölő szervezetek szerepelnek. Minden szavazókörben
a szavazólapok kitöltéséhez két-két szavazófülke áll a
választópolgárok rendelkezésére. A választópolgár, ha nem
tud olvasni, illetve testi fogyatékossága, vagy bármely más
ok akadályozza a szavazásban, akkor az
általa választott segítőt, ennek hiányában a
szavazatszámláló bizottság két tagjának
együttes segítségét veheti igénybe.
ÉRVÉNYESEN
szavazni
csak
a
hivatalos szavazólapon szereplő listák
közül egy listára lehet, a lista neve feletti körbe tollal írt két,
egymást metsző vonallal (+ vagy X/).
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