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Több mint három hete hirdette ki a Kormány
a koronavírus járvány miatti vészhelyzetet. Azóta
a járvány terjedéséhez igazodva hozza meg az
operatív törzs javaslatára a Kormány az intézkedéseket. Valljuk be őszintén, ezek az intézkedések
alaposan felforgatták a mindennapi életünket.
Többen a krónikus beteg és az idősebb honﬁtársaink közül el is hunytak a betegség szövődményeiben. Nem tisztem és célom, hogy minősítsem
az intézkedéseket, de bíznom kell és bízom is
benne, hogy az ország talán legjobb szakemberei
vezénylik a védekezést. Mindenesetre az biztos,
hogy csak akkor lehetünk eredményesek, ha „egy
karmester kottájából játszik az egész zenekar”,
akkor is ha sokféle elképzelés van párhuzamosan.
Tudom, hogy kényelmetlen az időbeosztásunkat a különböző korlátozásokhoz, megváltozott
nyitvatartásokhoz alakítani. Tudom, hogy furcsa a távolságot tartani egymástól, akár még a
legközelebbi családtagjainktól is, de nem győzi
mindenki hangsúlyozni: ez azért szükséges, hogy
megvédjük az időseket, krónikus betegeket. Hogy
ne tudjon a járvány olyan módon tetőzni, mint
Olaszországban és egyre több helyen a fejlett világban, ahol már nem bírta az egészségügy ellátni
az összes súlyos esetet.
Köszönöm, hogy a zsombóiak túlnyomó többsége ezt megértette és alkalmazkodott, betartja
az ideiglenes szabályokat, pl. nem engedi a gyerekeit csoportosulni, hogy elviseli az önkéntes
otthoni karantént, hogy türelemmel viseltetnek
egymás iránt a munkájukat végző kereskedelmi-,
egészségügyi-, hivatali dolgozók és szolgáltatók
felé. Köszönöm azoknak, akik fegyelmezetten betartották, betartják a hatóságilag elrendelt vagy
önként vállalt karantént a többiek és maguk védelmében. Eddig ennek az az eredménye, hogy
– tudomásom szerint – nincs igazolt zsombói
fertőzött. Kérem a többieket is, tartsák be a jogszabályokban előírtakat, hogy maradjon is ez így
a járvány végéig.
Három hete mi készülünk a legrosszabbra is,
olyan dolgokra is, ami még nem időszerű és remélhetően nem is lesz rá szükség. Karanténhelyet
készítettünk elő, szerveztük a kereskedelmi egységekkel, kollégákkal, a polgári védelmi szervezettel, a polgárőrséggel és már sok önkéntessel
(amikhez természetesen lehet csatlakozni) az el-

látást, ha esetleg nem lehet majd egyszer kimozdulni otthonról. Megkerestük az időseket levélben a rövid- és középtávú ellátásukra segítséget
ajánlva. Sajnos eddig csak minden 10-ből 4 idős
(70 éven felüli) zsombói lakcímű polgártársunk
jelzett vissza. Kérem őket is, a 65 éven felülieket is
és a krónikus betegeket is, hogy jelezzenek vissza
telefonon a védőnőknek a közzétett telefonszámokon. Tudjunk róluk akkor is, ha most esetleg
nem igényelnek segítséget. Sajnos eljöhet az az
idő, amikor hirtelen kell róluk gondoskodni. Ne
kelljen már mindenkit egyesével felkeresni. Abban nem az elsősorban a baj, hogy időt vesz el a
kollégáimtól, hanem hogy felesleges és kockázatos találkozásokat is generál. Köszönöm együttműködésüket!
Még egy sokakat foglalkoztató, bosszantó szolgáltatásról tájékoztatom Önöket. A hulladékudvarok a szolgáltatónk (FBH) teljes területén zárva
vannak további intézkedésig a járvány miatt. Erről minden szolgáltató vezetése maga dönt a kockázatokat elemezve. Az iskola melletti hulladékgyűjtő sziget viszont a Hírmondó megjelenésekor
már előreláthatóan ismét üzemelni fog, tehát
oda lehet majd vinni ugyanazokat a szelektíven
gyűjtött hulladékfajtákat, amelyeket a korábbi
szolgáltató általi gyűjtőedény elszállításáig lehetett. A szelektíven gyűjtött – normál esetben a
hulladékudvarra elhelyezhető – hulladékok nem
romlandóak. Tudom, hogy mindenki szabadulna tőle, de a járvány idején ezt a kényelmetlenséget sajnos el kell viselnünk. Egy kivétel van, a
lebomló zöld hulladék. Ezt meg azért faluhelyen
a kertünkben biztosan meg tudjuk oldani néhány hétig, hónapig. Aki ért hozzá, hogy hogyan
komposztáljon, annak hamarabb le is bomlik, aki
meg nem, annak is lebomlik, csak néhány év kell
hozzá. Tapasztalatból tudom, a kert sarkában elintézi magát. Én még zöld hulladékot nem vittem
ki soha a hulladékudvarba. A komposztot viszont
már felhasználtam. Elnézést a nyers fogalmazásért. Nekem sem tetszik ez a helyzet. Köszönöm a
megértésüket és együttműködésüket.
Tisztelettel:
GYURIS ZSOLT
POLGÁRMESETER
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MARADJANAK OTTHON!
A koronavírus nagyon gyorsan terjed,
és tudjuk, hogy az idősekre a legveszélyesebb.
Ezért arra kérjük idősebb honﬁtársainkat, hogy maradjanak
otthon, és mindent tegyenek meg annak érdekében,
hogy ne kelljen kimenniük az utcára, és ne kelljen
elhagyniuk a lakásukat.

Ellátásukról az önkormányzatok
kötelesek gondoskodni, ezért szükség esetén
forduljanak a helyi önkormányzathoz!
Ez a vírus mindannyiunk életére nagy
hatással van, de ha betartjuk a fő szabályokat,
elkerülhetjük a nagyobb bajt.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
Bővebb információk: koronavirus.gov.hu
Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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Tűzgyújtási tilalom Vigyázat: csalók
Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. április 3. napjától Csong- húznak hasznot
rád megyében tűzgyújtási tilalom lépett életbe.
Tűzgyújtási tilalom alatt tilos tüzet gyújtani a külterületi
az új koronavírusingatlanokon fekvő erdőkben, fásításokban, facsoportokban,
útszéli fasorokban, a vasút és közút menti fásításokban és ezek
kétszáz méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. helyzetből!
Tilos a parlag- és gazégetés is.
A hatályos jogi szabályozás értelmében tilos a kerti hulladék
égetése. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat. Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a 16/2016. (X.7.) rendeletével (megtalálható: www.njt.
hu) lehetővé teszi a nem komposztálható (nem lebomló), illetve
a komposztálásra alkalmatlan (pl. vírusos, baktériumos, gombás
vagy egyéb fertőzött) avar és kerti hulladék égetését kizárólag
belterületen, október 1. és április 30. között, naponta 8 és 18
óra közötti időszakban. Ünnepnapokon és közterületen az
égetés tilos.
Tüzet csak 18. életévét betöltött személy gyújthat. A meggyújtáshoz nem használható olaj, benzin, vagy más vegyi adalékanyag, az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális,
ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit,
vegyszert, festéket vagy ezek maradékait, kivéve a tűzgyújtó
folyadék. Égetni csak tiszta időjárási körülmények között, folyamatosan kis adagokban, előzetesen szikkasztott, száraz kerti
hulladékot lehet. Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás,
tartósan ködös, esős időben, füstködriadó és erős szél esetén.
Ha ilyen időjárási körülmény égetés közben alakul ki, az égetést
azonnal be kell fejezni. Egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében
az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt tilos égetni.
A tűz eloltásáért a tüzet gyújtó személy felelős. A tűzgyújtás
előtt gondoskodni kell az oltáshoz szükséges eszközök – kerti
locsolótömlő vagy legalább 50 liter víz edényben, tűz oltására alkalmas tűzoltó készülék, lapát, ásó, vasvilla, vagy egyéb kézi szerszám – elérhetőségéről. A tűz oltását követően a parázslást vízzel,
földtakarással vagy egyéb eszközökkel is meg kell szüntetni.
A tűzgyújtási tilalom idején sem tilos a kerti grillsütő használata, a szalonnasütés vagy a bográcsozás a saját tulajdonú,
belterületi ingatlanon, de be kell tartani az általános égetési
szabályokat:
• nem szabad felügyelet nélkül hagyni a tüzet, a még ki nem
hűlt parazsat, hamut;
• gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag,
eszköz – víz, homok – készenlétben tartásáról;
• az égetést követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell
győződni arról, hogy valóban kialudt.
A tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról, a tilalomról a www.
katasztrofavedelem.hu és a www.erdotuz.hu oldalakon tájékozódhatnak.
Baj esetén hívják a 112-es segélyhívó számot és kérjék a tűzoltók segítségét!
Magunk és környezetünk érdekében fokozottan kérem az
együttműködésüket és a tűzgyújtás szabályainak betartását.
DR.

A rendőrség tanácsai, hogy ne
váljon a csalók áldozatává

A csalók az utóbbi napokban személyesen is igyekeznek kihasználni a világban jelenleg zajló egészségügyi válsághelyzetet.
Hatósági személynek kiadva magukat arra hivatkoznak, hogy
ingatlanfertőtlenítést hajtanak végre, vagy a vírus szűrésére alkalmas tesztet és maszkot értékesítenek, illetve idős személyek
ellátására szolgáltatást ajánlanak fel. Ezek a bűnözök azokat a félelmeket és aggodalmakat használják ki, amelyeket a COVID-19
kelt az önmaguk és szeretteik egészségét féltő emberekben. Kellő óvatossággal és egészséges bizalmatlansággal megelőzheti,
hogy a koronavírus veszélyeire hivatkozva becsapják.
Mindig tartsa szem előtt, hogy:
• A koronavírus fertőzöttség kimutatására alkalmas gyorsteszt egyelőre nem létezik, így az sem a gyógyászati segédeszköz boltokban, sem telefonon vagy személyesen nem
kapható.
• A vásárlás módjától függetlenül mindig ajánlott leellenőrizni az árut ajánló vállalat vagy személy valódiságát.
• Fogjon gyanút, ha orvosi felszereléseket kínálnak, vagy a
járvány-helyzethez kapcsolódó szolgáltatásokat ajánlanak
fel, vagy erre hivatkozva személyes adatait kérik a hivatalos szervek (pl.: önkormányzatok vagy háziorvos) nevében! A legálisan működő egészségügyi szervezetek nem
így veszik fel kapcsolatot az állampolgárokkal, vállalkozásokkal, szervezetekkel.
• A hozzátartozók kísérjek fokozott ﬁgyelemmel idős szeretteik mindennapjait és folyamatos – személyes kontaktust
mellőző – kapcsolattartás keretében tájékoztassák őket az
előforduló veszélyekről, a segítségkérés lehetőségeiről!
• Kérjék a hozzátartozók az idős, távol lakó szeretteiket,
hogy idegent ne engedjenek be a lakásba, házba, kertbe!
Ez nemcsak a csalók elkerülését, hanem a betegség terjedésének megelőzését is jelenti.
• Előzzük meg az ún. „unokázós” csalásokat! Ha a hozzátartozóra hivatkozik az idegen, azonnal ellenőrizzék vissza,
hogy igaz-e, amit mondtak!
• Amennyiben úgy érzi, csalás áldozatává vált, értesítse
azonnal a rendőrséget a 112-es ingyenesen hívható segélyhívószámon!
A legfontosabb, amit tehet a megtévesztés ellen:
Tájékozódjon mindig hiteles forrásból a https://koronavirus.
gov.hu/ és a https://www.nnk.gov.hu/ weboldalakon, itt minden
információt megtalálhat a járvánnyal kapcsolatban.

SZIROMI MÁRTA
JEGYZŐ
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Zajlik a tanév, üres az iskola
Ha jön a vihar, egyesek falakat építenek, mások szélmalmokat, hogy energiát nyerjenek – idézte Pálmai Péter, iskolánk igazgatója a kínai mondást, akivel a digitális munkarendről beszélgettünk.
– Hogyan sikerült egyik napról a másikra megszervezni
az iskola bezárását és a digitális munkarendre történő áttérést?
– Amikor meghallottam a bejelentést, még csak időm se volt
meglepődni, megijedni, egy hétvége állt a rendelkezésünkre,
hogy kollégáimmal levezényeljük az átállást. A legfontosabb a
gyors tájékoztatás volt, hétfőig minden családhoz el kellett jutnia a legfontosabb információknak. Még a hétvégén bementem
az iskolába, hogy kitegyem a két bejáratra a feliratokat. Nálunk
– sok más iskolával ellentétben – nem volt kísérleti az első hét,
már hétfőn kaptak a diákok tanulnivalót, feladatokat.
– Tud működni ez a távoktatás hosszútávon, akár a tanév
végéig is?
– Működnie kell. Örülök a sok szülői megkeresésnek, amiben elmondják, hogy most jöttek rá, milyen nehéz a mi munkánk, nem is olyan egyszerű a gyerekkel az otthontanulás. Az
elmúlt hetekben bebizonyosodott: digitális technológia ide,
okoseszközök oda, a pedagógus személye nem megkerülhető
még modern világunkban sem. De ennek ellenére működnie
kell, nincs más választásunk. Kifejlesztettünk minden osztályban – elsősorban a Google tanterem felületén – olyan tanulási
rendszert, ahol a diákok és a szülők is pontosan tudják követni
a teendőket.
– Mik a legnagyobb nehézségek a digitális tanrendben?
– Könnyen felerősödhet a tanárokban a teljesítményszorongás, ami ebben az esetben is sokoldalú veszély. Hogyan értékeljen? Hányast adjon? Adjon egyáltalán? Sok a tananyag?

Vagy túl kevés? Erre Pécsi Rita neveléskutató a következő választ adta: „A legjobb, amit a tanároknak a vezető adhat ebben
a helyzetben: az önállóság, jó és változatos eszközök és módszerek, nagyfokú bizalom és bátorítás az egyértelmű lassításra,
hiszen az új utak tervezése és a diákok haladásának újszerű
követése sokszoros időbe telik.” Mivel egy egészen más világba csöppentünk, az átadni való tudás nagyon más, mint ami a
felszín, a tananyag. Ami most átadható, az a felelősségvállalás,
az időbeosztás, a belső motiváció, a jó szokások, az értelmes
tanulási élmény. Ezt együtt tanulja a gyermek, a szülő és a pedagógus.
– Erről juthat eszünkbe az ókori görög mondás: „Csak
egy sebesült orvos képes gyógyítani.”
– Igaz. Az elmúlt hetek alatt mindannyian rájöttünk, hogy
ebben az időszakban a legkevésbé sem a konkrét tananyag a
fontos. Sokkal inkább kísérésről, türelmes érzékelésről van szó.
Együtt járni az utat a gyermekkel és a szülővel. Személyes találkozások nélkül. Az együttműködés, az egymásra ﬁgyelés, az
önálló munkavégzés jó szokásainak kialakítása… legfontosabb
kompetenciáink fejlesztése most a legfontosabb. Így akár előnyt
is kovácsolhatunk ebből a rendkívüli helyzetből.
– Konkrét kérdés: Kapnak a gyerekek érdemjegyeket a
digitális oktatás időszakában?
– Mivel a számonkérés megszokott formáit most el kell felejteni, hiszen a kimeneti ellenőrzés régi formája illúzió, nem
feltétlenül. Meggyőződésem, hogy ebben a helyzetben a jegyadásnak inkább pozitív megerősítésnek kell lennie. Ezt minden
pedagógus saját hatáskörben tudja mérlegelni. Ez egy nagyon
komoly szemléletmódváltás. De folytatjuk, tesszük, amit tenni
kell.
HAJDU LAJOS

Hírt “gyártó”
Nézem a híradót, hallgatom a Krónikát, a koronavírus híreivel kelek, azzal fekszem. Ha beszélek valakivel telefonon, üzenetet váltok az interneten, újra meg újra ez a téma. Most, három
hét után azt érzem, hogy már sok, hogy kezdek besokallni tőle.
Kezdem magam kényelmetlenül, furcsán érezni. És belül elindult bennem a keresés: Van kiút? Mi a kiút ebből a besokalltság
érzéséből?
És egyszercsak bevillan egy gondolat. Nem az a bajom, hogy
a híreknek csak fogyasztója vagyok? Nem lehet az a kiút, ha a
hírek fogyasztójából, a hírek gyártójává leszek? Nem álhírek
gyártására gondolok, hanem igazi hírek “gyártására”. Hát nem az
a hír ma, a járvány idején, hogy gyerekek szívecskéket rajzolnak? Hogy az orvosok, ápolók és ki tudja még hányan erejüket
megfeszítve, életük kockáztatásával dolgoznak? Hogy ﬁatalok
és felnőttek megszervezik, hordják az időseknek az ebédet, bevásárolnak nekik? Nem arról olvasok, hogy egy madridi orvos
kérésére, miszerint a kórházat elárasztó, a látogatási tilalom
miatt magányos csaknem ezer betegnek írjanak az otthon ülők,
és 30 000 levél érkezett (nem e-mail!)? Hogy Bergamóban, az
egyik vírus által leginkább sújtott észak-olasz városban az egyik
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munkába induló ápolónőt kitörő tapssal kísérik lakása ajtajától
az autójáig a környéken lakók? Az együttérzés, a szolidaritás, a
szolgálat, az áldozatvállalás, ez ma a hír.
És eszembe jut, hogy húsvétkor, 2000 éve is volt valaki, aki
nem hírfogyasztó, hanem hírtgyártó volt. Ő ősmintája mindazoknak, akik maguk a HÍR, ősmintája minden szívet rajzolónak, tapssal mást megdicsérőnek, szeretetből szervezőnek és
áldozathozónak, minden reményt adónak. Ez a hír: az önzés halálából van föltámadás a szolgálatra, a csak a magam családjára
gondolás sötétségébe betörhet a másik család gondjára ﬁgyelés
világossága, a felületesség béklyójából eljuthatok az önfegyelem
szabadságára, a félelemtől irányítottság szomorúságából a szeretet örömére. Ez húsvét híre, üzenete ma.
A halálból föltámadt Krisztus, aki maga a Jóhír, adja nekünk
erejét, örömét és lendületét, hogy magunk is jó hír, jó hírek
“gyártói” legyünk embert próbáló napjainkban!
KOPASZ ISTVÁN
PLÉBÁNOS

A falugazdász tájékoztatója – áprilisi
aktualitások
Tisztelt Termelők!
A koronavírus járvány miatt rendkívüli munkarend lépett
életbe a falugazdász-hálózatnál is. Ennek az a célja, hogy mindannyian megőrizzük az egészségünket. A rendkívüli munkarend
lényege, hogy április 11-ig nincs személyes ügyfélfogadás a falugazdász hálózatnál. Április 11-től – jelenlegi információink
alapján – csak bizonyos irodákban lehet személyesen ügyet
intézni, kizárólag telefonos időpont-egyeztetés alapján. Ezek
az irodák: Agrárkamara – Szeged, Kossuth Lajos sgt. 17.(tel
62/423-360); Mórahalom – falugazdász iroda, Röszkei út 34.
Forráskúton és Zsombón nincs személyes ügyfélfogadás. Telefonon és egyéb elektronikus felületen továbbra is állok rendelkezésükre.
Két fontos aktualitást emelek ki:
Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos tudnivalók
Az őstermelői igazolvány érvényességének és hatályosságának a tudnivalói az előző számokban szerepelnek, az érvényesítéshez személyes ügyintézés szükséges. Mindenképpen egyeztessenek időpontot!
Április 6-án elkezdődik az egységes kérelem benyújtási
időszaka, amely a tervezet szerint május 15-ig tart. Ebben az
időszakban nem lesz lehetséges a személyes egyeztetés, úgy
kell készülnünk, hogy a kérelem benyújtása telefonos egyeztetés alapján fog megtörténni.
A cél az, hogy lehetőleg gördülékenyen és a legnagyobb pontossággal nyújtsuk be a kérelmeket. Ehhez szükséges lesz a fokozottabb közreműködésükre.
Fentiek alapján a következőkre kérem Önöket:
1. Készítsék elő a tavalyi Területalapú támogatási kérelmüket. Rajzolják a térképrészletre a tábla alakját, írják mellé
a növénykultúrákat és a területnagyságot. Ha a térkép
kicsi, készítsenek nagyobb méretű rajzot! Célszerű ráírni a helyrajzi számot/számokat is. Ha nem változott a
terület nagysága, csak a kultúra, úgy nem szükséges rajzolni. Amennyiben a vetésszerkezet változott (pl. több
parcellára osztódik a területünk, vagy összevonódnak a
parcellák, stb.), mindenképpen szükséges a térképrajz. A
kérésem, hogy jól elkülönülten és egyértelműen történjenek a bejelölések. Ha új terület van, akkor a települést,
a helyrajzi számot, a növénykultúrát és a területnagyságot írják le, szükség esetén itt is készítsenek rajzot! Ezen
adatok ismeretében tudom az új területet rögzíteni. Ha
növényalapú termeléshez kötött kiegészítő támogatást
is szeretnének igényelni, azt is jelöljék meg a térképen!
Ekkor szükséges lesz majd a szaporító anyag mennyiségének és a vetés idejének a feltüntetése. Gyümölcsösök
esetén, kérem, jelöljék meg, hogy az extenzív/intenzív támogatást igénylik-e!
2. A telefonos egyeztetéseknek ezek az információk
lesznek az alapjai, ezek fognak nekem támpontot
nyújtani ahhoz, hogy a legpontosabban nyújtsam be
a kérelmüket. A bonyolultabb területek esetében elekt-

ronikus formában kérem Önöktől az Önök által berajzolt
térképet, azaz fényképezzék le/szkenneljék be (bármelyik
megoldás jó), s küldjék el a megadott elérhetőségekre!
Ha a tavalyi kérelem nincs meg vagy nehezen olvasható,
az Önök által megadott e-mail címre el tudom juttatni
a pdf dokumentumot. A pdf dokumentum szerkeszthető,
abba is lehet rajzolni, írni, bármi jó, ami megkönnyíti a
beazonosítást.
3. Állat alapú (szarvasmarha) támogatások esetén segíteni
tudok abban, hogy az ENAR rendszerből le tudom kérdezni a támogatható állatok listáját, s egyeztetésre el tudom
küldeni az Önök által megadott e-mail címre.
4. Erdős jogcímek esetén a már meglévő erdők esetében a
tavalyi kérelemből előhívhatók az adatok, azt a tényt tisztázzák le a Támogatói Okiratból, hogy jár-e még az Erdőtelepítési támogatásból valamilyen összeg vagy csak a
Területalapú támogatás. Új erdő igénylés esetén egyeztetés szükséges. Egyéb speciális jogcímek esetében szintén
egyeztetés szükséges.
5. Március 23-án, illetve április 1-jén a gyümölcsös ültetvényekben fagykár keletkezett. Ennek a bejelentésére 15 napig, azaz április 16-ig van lehetőség, aki a Kárenyhítési rendszernek tagja. Az a kérésem, ha károsodott
az ültetvény, mihamarabb vegyék fel velem a kapcsolatot, mert a kár bejelentésére csak akkor van lehetőség,
ha előzetesen a Területalapú támogatási kérelmet is elkészítjük.
Ebben a formában még nem dolgoztunk, biztos, hogy
lesznek majd kezdeti nehézségek. Türelmet és megértést
kérek mindenkitől. Mindenkinek a kérelme be lesz nyújtva
a határidőn belül. A megbeszélt időpontban mindenkinél legyen kéznél a telefonja, az előkészített rajzok, dokumentumok.
A megbeszélt időpontban én fogom keresni a beütemezett ügyfeleket a kérelem beadása céljából.
Az Agrárkamarától már kaptak értesítést, én is fogom Önöket
sms formájában keresni az időpont-egyeztetésre.
A kérelemkitöltés ütemezésére, időpont kérésére április 1-től lesz lehetőség. Ha már az időpont kérésekor tudunk
egyeztetni (tehát már most tudják, hogy melyik táblájukban mi
lesz), azzal sokat tudnak nekem segíteni.
Nagy valószínűséggel a telefonom sokszor fog foglalt állapotot jelezni. A kiírt telefonszámot az adott nap folyamán vissza
fogom hívni. Emiatt az e-mailes megkeresést javaslom mindenkinek.
telefonszámom: 06-30/337-2520
e-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu
Facebookon/Messengeren is elérhető vagyok Gyuris Ferenc néven, ide is küldhetnek képeket.
Mindkét településen az egyes támogatási jogcímek igénylésének
a feltételei ki vannak függesztve.
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mogatás, a vetőgumó mennyiségét számlával és címkével
kell igazolni.)
c; Szálas fehérjenövények támogatása (lucerna)
Feltétel a hektáronkénti 15 kg vetőmag mennyiségről szóló számla és címke megléte
d; Gyümölcs ültetvények támogatása
Feltétel a hektáronkénti minimális tőszám megléte, az
ültetvény életkora (maximum 20 év), valamint a 85 %-os
tőszámbeállottság
e; Termeléshez kötött állat alapú támogatások
Hízott bika támogatás
A 2018. április 1. és a 2019. március 31. között leadott bikák ENAR száma szükséges hozzá
Húshasznú anyatehén támogatás (EU és Hazai forrásból
ﬁnanszírozva)
A jogosult állatok ENAR száma és a hármas mentesség
szükséges, (vérvétel megléte) de nem kell csatolni az állatorvosi igazolást.
Tejhasznú anyatehén támogatása (EU és Hazai forrásból
fedezve)
A jogosult állatok ENAR száma és a hármas mentesség
szükséges (vérvétel megléte), de nem kell az állatorvosi
igazolás
Erdős jogcímek
Támogatói okirattal kell rendelkezni.

Tájékoztatásul közzéteszem a közvetlen támogatások rendszerét:
Alaptámogatás
Minden termesztett kultúrára jár, minimális táblaméret
2.500 négyzetméter, minimálisan 1 hektárra lehet támogatást benyújtani.
Zöldítés
1; A 10 hektár alatti szántóval rendelkező gazdaságok automatikusan megkapják
2; 10 hektár felett legalább két kultúrát kötelezően termeszteni kell
3; 30 hektár felett legalább három kultúrát kell termeszteni
15 hektár szántó felett a szántóterület legalább 5 %-át ökológiai célterületként kell használni, azaz
a; pihentetett terület (vegyszermentességi követelmények !!!)
b; Nitrogénmegkötő növények (lucerna, fémzárolt vetőmag
használata)
c; Ökológiai célú másodvetés
A kisgazdaságok támogatása
2015-ben lehetett ebbe a rendszerbe belépni
Fiatal gazdálkodók támogatása
Első támogatás igénylésekor még 40 év alatti gazdálkodó,
maximum 5 évig, és 2020-ig igényelhető.
Kiegészítő támogatások, melyek a Területalapú támogatás felett igényelhetők
a; Zöldségfélék termeléshez kötött támogatása
Feltétel a hektáronkénti minimális vetőmag vagy palánta megléte, számlával és vetőmagtasakkal kell igazolni a
fémzárolt vetőmagot.
b; Ipari zöldségfélék kiegészítő támogatása (Burgonyára is
igényelhető termeléshez kötött ipari zöldségnövény-tá-

Kérdések esetén állok rendelkezésükre. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
Tisztelettel:
NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA

FIGYELEM! Ünnepi Nyitva tartás!
Az élelmiszerüzletekben, drogériákban, a piacokon és a gyógyszertárakban
kizárólag 65 év felettiek vásárolhatnak 9 és 12 óra között.
Coop
10. péntek
11. szombat
12. vasárnap
13. hétfő

zárva
6-14 ig
zárva
zárva

CBA
10. péntek
11. szombat
12. vasárnap
13. hétfő
14. kedd

zárva
5.30 tól -15 ig
zárva
zárva
5.30 tól 19-ig

Goods Market
10. péntek zárva
11. szombat 7-13 ig
12. vasárnap zárva
13. hétfő
zárva

Gábor Miklós Gazdaboltja
10. péntek zárva
11. szombat 7-12 ig
12. vasárnap zárva
13. hétfő
zárva
14. kedd
7-15-ig
Mega Plusz Kft.
10. péntek zárva
11. szombat 8 - 12-ig
12. vasárnap zárva
13. hétfő
zárva
14. kedd
8 - 15 - ig
Toi & Moi Italkereskedés,
Traﬁk és Lottózó
9. csütörtök 7 - 18 -ig
10. péntek zárva
11. szombat 7 - 18-ig
12. vasárnap zárva
13. hétfő
zárva
14. kedd
7 - 18 ig

A vendéglátó üzletek csak elvitelre alkalmas ételek kiadásával, szállításával foglalkozhatnak.
Jóbarát Vendéglő
10. péntek 11 - 19-ig
11. szombat 11 - 19-ig
12. vasárnap 11 - 19-ig
13. hétfő
zárva
14. kedd
11 - 19 - ig
Rózsa Sándor Csárda
10. péntek zárva
11. szombat 11 - 15 - ig
12. vasárap 11 - 15 - ig
13. hétfő
zárva
14. kedd
11 - 15 - ig
Az üzleteket érintő korlátozások betartása a helyiség üzemeltetőinek felelőssége.
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