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A TARTALOMBÓL
Polgármesteri tájékoztató

"Karácsony nem az ész,
hanem a szív ünnepe.
És a szív érzi,
hogy azok is ott állnak veled
a karácsonyfa körül
akiket a szemeddel nem látsz,
és az eszeddel nem hiszel."
		
(Müller Péter)
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Áldott, békés Karácsonyt és jó egészséget kíván
Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és a
Zsombói Polgármesteri Hivatal!
Régi Magyar Áldás
„Áldott legyen a szív, mely hordozott,
és áldott legyen a kéz, mely felnevelt.
Legyen áldott eddigi utad,
és áldott legyen egész életed.

Áldott legyen a mosolyod,
légy vigasz a szenvedőknek.
Légy Te áldott találkozás,
minden Téged keresőnek.

Legyen áldott Benned a Fény,
hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara,
és melegítse fel szívedet.

Legyen áldott immár,
minden hibád, bűnöd, vétked.
Hiszen aki megbocsátja,
végtelenül szeret Téged.

Hogy lehess meleget osztó forrás,
a szeretetedre szomjazóknak.
És legyen áldott támasz karod,
a segítségedre szorulóknak.

Őrizzen hát ez az áldás,
fájdalomban, szenvedésben.
Örömödben, bánatodban,
bűnök közti kísértésben.

Legyen áldott gyógyír szavad,
minden hozzád fordulónak.
Legyen áldást hozó kezed,
azoknak, kik érte nyúlnak.

Őrizze meg tisztaságod,
Őrizze meg kedvességed,
Őrizzen meg önmagadnak,
és a Téged szeretőknek.”

Zsombói

Hírmondó
Polgármesteri tájékoztató
Kedves Zsombóiak!
A karácsony és az év vége közeledtével kívánok – a képviselőtársaim és a magam nevében - minden zsombóinak áldott
adventet és karácsonyt, nyugalmas, vírusmentes és eredményes
új évet!
Sajnos az év vége sem telhet el az aktuális COVID hírek nélkül, ezért összefoglaltuk kollégáimmal az aktuális ismereteket.
Különösen azért fontos erről írni, mert már sok zsombói polgártársunk is megfertőződött. Úgy tudom, hogy mindenkinek sikerült megküzdeni a betegséggel. Hogy ez így is maradjon, kérem,
tartsák be a védekezéssel kapcsolatos előírásokat!
A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kormányzati intézkedések:
Mindannyian hallhatták már, hogy Magyarország Kormánya meghosszabbította a védelmi intézkedések alkalmazását 2021. január 11-ig. Arról, hogy a karácsonyi ünnepek alatt
enyhítenek-e a korlátozásokon, majd december 21-én dönt a
kormány.
Az intézkedések meghosszabbítása azt jelenti, hogy a kijárási korlátozás este 8 órától reggel 5 óráig továbbra is érvényben marad, mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig. Kivételt
jelent a kijárási korlátozás alól a munkába járás okirattal igazolva, az egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral
fenyegető helyzet, illetve a kutyasétáltatás kizárólag a lakó- vagy
tartózkodási hely 500 méteres körzetében.
A maszkviselés szabályai változatlanok maradtak. Mindenki köteles az orrát és a száját is eltakaró orvosi maszkot,
munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült
maszkot viselni a tömegközlekedési eszközön, annak várójában,
üzletben, bevásárlóközpontban, postán, hivatalokban, általában minden olyan helyiségben, amelyben ügyfélfogadás zajlik,
továbbá vendéglátó üzletben, egészségügyi intézmény teljes területén és szociális intézményben. Szegeden a közterületeken is
kötelező maszkot viselni.
Továbbra is tilos a közterületen, illetve a nyilvános helyeken
a csoportosulás, a gyülekezés.
A közterületen, a nyilvános helyen és a szabadtéri sportpályákon egyéni szabadidős sporttevékenységet folytatni – különösen futni, gyalogolni, kerékpározni – szabad, tilos azonban a
csapatsportok gyakorlása.
Sportrendezvény kivételével mindenféle rendezvényt, gyűlést szervezni és tartani tilos, ideértve a karácsonyi vásárokat
is. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. A
vallási közösségek szertartásai megtarthatók. Családi esemény
vagy magánrendezvény (például születésnap) csak úgy tartható, hogy azon egyszerre tíznél többen ne legyenek. Temetésen
maximum ötvenen lehetnek jelen. Házasságkötésnél kizárólag
a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvvezető, a házasulók, a
házasulók tanúi, szülei, nagyszülei, testvérei és gyermekei lehetnek jelen. Lakodalmat tartani tilos.
Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, de házhoz szállítás
lehetséges. Az üzemi étkezdék és iskolai menzák, büfék nyitva
tarthatnak.
Az üzletek, lottózók és nemzeti dohányboltok este 7 óráig
tartanak nyitva és leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak
ki. A gyógyszertárakra és benzinkutakra ez az időkorlát nem
vonatkozik. A rendeletben külön nem említett szolgáltatók és
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szolgáltatások (például fodrász, masszőr,
személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.
A szálláshelyek nem fogadhatnak turistákat,
de üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket igen.
Zárva maradnak a szabadidős létesítmények (például színház, mozi, koncertterem, cirkusz, edző- és
fitneszterem, uszoda, közfürdő, állatkert, vadaspark, kalandpark,
játszóház, múzeum, könyvtár, közösségi ház).
December 12-től a kormány felfüggesztette az idősek számára biztosított vásárlási idősávot azért, hogy az ünnepek előtti
nagy bevásárlásoknál minél kisebb legyen az üzletekben a torlódás. Így mindenki vásárolhat a teljes nyitvatartási időben. Kérem,
ekkor is ügyeljenek a maszkviselésre és a távolságtartásra.
A védelmi intézkedések betartását a rendőrség a hadsereg
közreműködésével ellenőrzi. A kötelező maszkviselés és a kijárási korlátozás szabályainak megszegéséért esetenként 5.000
Ft-tól 500.000 Ft-ig terjedő pénzbírságot, illetve 150.000 Ft-ig
terjedő helyszíni bírságot szabhatnak ki.
Kérem Önöket, egészségük érdekében viseljék el ezeket a
korlátozásokat, és fegyelmezetten tartsák be a szabályokat.
Mindannyiuktól azt kérem, tartózkodjanak a családi látogatásoktól, a közös ünnepléstől.

Önkormányzati hírek
Természetesen vírus ide – vírus oda zajlott az önkormányzati
munka idén is, és úgy gondolom, hogy - a védekezési és anyagi
nehézségek ellenére – eredményes évet hagyunk magunk után.
Sikerült biztosítani az intézményeink működését, a közfeladatok ellátását, és a településfejlesztés terén is léptünk előre. Nézzük a pályázatokat!
– A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár megújítása
a Magyar Falu Program (továbbiakban MFP) valósult meg, a
projekt nyár végén záródott 22.796.289 Ft-ból 100%-os támogatással, jelenleg az elszámolása zajlik. Célja a beázó tetőszerkezet
helyreállítása, a belső tér rendezvényszervezési funkcióinak betöltését célzó fejlesztések kivitelezése/beszerzése.
Az épület udvar felőli tetőszerkezete több helyen beázott,
ezért a tetőjavítása elengedhetetlen volt. A munka 638 m2-es
felületen valósult meg a meglévő cserép, a lécezés és a fólia bontásával, új páraáteresztő tetőfólia és cseréplécek elhelyezésével,
a beázó tetőablakok helyett új távirányítható tetőablakok beépítésével, belső gipszkartonozások, helyreállításával és javításával.
Védőpadló készült a nagy terem parketta burkolatának a közösségi rendezvények igénybevételével szembeni védelme érdekében. A jelenlegi parketta felcsiszolásra és lakkozásra került.
Új hangtechnikai rendszert kapott a ház, amely így a korábban beszerzett komplett fénytechnikával minden szakmai
igényt ki tud elégíteni. (Ez jól is fog jönni például a Közösségi
Ház által megnyert színházi pályázatok, az egyéb saját és civil
szervezeti rendezvények megvalósításában.)
A színvonalas rendezvények szervezését 300 db új szék és 50
db új asztal segíti, amely szintén része volt a pályázatnak.
A szakmai munkát 1 fő munkavállaló egy éven át történő
foglalkoztatása is segítette.
– Orvosi eszközök vásárlása valósult meg a MFP-ben nyert
3.500.000 Ft, szintén 100%-os támogatású pályázattal. Ez a támo-

gatás is elszámolási időszakban van. A megvalósított cél a fogászat,
a gyermek és házi orvosi, illetve a védőnői ellátás modernizációja
a kapcsolódó eszközbeszerzések révén. (Bútorzat, nyomtató, mérlegek, vérnyomásmérők, fonendoszkóp, fogászati eszközök, stb...)
– Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése a
Területi Operatív Program (továbbiakban TOP) 49.933.350 Ftos (elvileg 100%-os támogatásával) valósult meg. Azért elvileg,
mert a beruházás többe került elsősorban a pályázat benyújtásától a megvalósításig eltelt idő alatti áremelkedések miatt.
A hiányzó forrásra az önkormányzat hitelt vett fel, amelynek
nagyrészét forráskiegészítési támogatással meg fogja kapni az
államtól, így a hitel előtörlesztésére lesz lehetőségünk. A projekt elszámolás alatt van. A beruházás a Zsombói Polgármesteri Hivatal és a József Attila Közösségi Ház és Könyvtárat érinti.
Mindkét épület gépészetileg felújításra, és a 2 közeli épület közös fűtési rendszerrel lett ellátva. A polgármesteri hivatal udvarában elhelyezésre került 2 db levegő-víz hőszivattyú feladata
ellátni, illetve időjárás függvényében rásegíteni (nagyon hideg
esetén) mindkét épület fűtésére, hűtésére. További napelemek
létesültek a hivatal udvarán az új gépek energiaszükségleteinek
előállítására. Megújult a közösségi ház légcserélő rendszerének
hűtő egysége, ami remélhetőleg így már betölti feladatát a nyári
rendezvények idején is. A hivatal új légcserélő rendszert kapott,
amely a fűtési és a hűtési feladatok nagy részét elvégzi.
– Zsombói Bóbita Bölcsőde bővítése hamarosan lezárul.
A bővített bölcsőde reményeim szerint hosszú távon el tudja
látni a zsombói családok gyermekelhelyezési igényeit. Az eszközbeszerzés van még folyamatban. A Magyar Államtól kapott
támogatás: 35.352.101 Ft, Önerő: 1.860.637 Ft. (támogatás mértéke: 95%) A fejlesztés célja: Új csoportszoba kialakítása, fejlesztő szoba, sószoba áthelyezése, kisgyermekgondozói szoba
és raktárhelyiség kialakítása a tetőtérben, játszóudvar bővítés,
parkolóhelyek kialakítása, meglévő napelemrendszer bővítése.
A beruházásból eszközbeszerzés is megvalósul: 12 főre csoportszobai kellékek (gyermek szék, kanapé, étkezőasztal, étkeztetés
eszközei, fektető, öltözőszekrény, térelválasztó, textíliák, szőnyeg,
bel- és kültéri gyermekjátékok) továbbá gondozói asztal, porszívó, mosógép, szárítógép, mosogatógép.
– Településközpont fejlesztése Zsombón úgynevezett
LEADER pályázatból valósul meg 17.935.000 Ft-ból (a támogatás: 12.397.500 Ft, önerő: 5.537.500 Ft). Célja: településközponti fejlesztés, mely magában foglalja a község szívében levő
tér parkosítását, térburkolattal való ellátását, a polgármesteri
hivatal akadálymentesítését, új bejárat kialakítását, továbbá a
közösségi funkciókat ellátó intézmények (közösségi ház, egészségház, gyógyszertár, posta) előtti parkolási lehetőségek, kulturált gyalogos és kerékpáros megközelítés biztosítását, ezáltal a
közösségi élet feltételeinek javítását is. Fontos szempont a településközpont esztétikai látványának javítása, melynek lakossági
közérzetjavító szerepe nem elhanyagolható. A beruházás folyamatban van, várhatóan júniusra készül el, reményeim szerint
mindenki örömére.
– Parkerdő fejlesztésére 20.099.997 Ft-ot nyertünk 100%-os
támogatási intenzitással. Korábban hírt adtam róla, hogy a kiserdő sportpálya felőli részében volt egy 5%-os tulajdonostársa
az önkormányzatnak, aki nem járult hozzá a pályázat benyújtásához az erdő fejlesztésére. Tartalékmegoldásként az erdő két
részlete közötti nyiladék fejlesztésére pályáztunk. A tárgyalások
nem vezettek eredményre, így kénytelen volt kisajátítási eljárást
kezdeményezni az önkormányzat. A kisajátítás lezárását követően visszavontam a nyiladék fejlesztésére benyújtott pályázatot,
és az eredeti terveknek megfelelően pályáztunk eredményesen.

A projekt célja az ősnövényzet megtartásával és növénymegújulással együtt a település arculatának és lakóbarát funkcióinak megújítása, kibővítése. A fejlesztés magában foglalja az erdő
sport- és rekreációs tevékenységekre alkalmassá tételét erdei
sétányok kialakításával, utcabútorok kihelyezésével (ülőkék,
lócák, asztal, pad, ivókutak), pihenőhelyek képzésével, tájhonos
növények telepítésével, valamint a vízzel való ellátás biztosítása).
A beruházás 2021-ben valósul meg.
– Műfüves 12x24 m-es focipálya az MLSZ támogatásával valósul meg tavaszra az iskola, óvoda és a bölcsőde között
a meglévő aszfalt kézilabdapálya végén, így mindhárom intézmény könnyen használni tudja. A beruházás teljes költsége:
16.641.427 Ft, melyből: 1.664.143 Ft az önerő (támogatás mértéke: 90%). Az MLSZ által meghirdetett Országos Pályaépítési
Program keretein belül megvalósuló, műfüves 12x24m-es labdarúgó pálya az MLSZ által megbízott kivitelező cég által készül
el. Az önkormányzatnak kellett biztosítani az építéshez szükséges, tereprendezett helyet. A pálya körül elhelyezésre kerül 146
m2 térkövezett járda is.
– Csapadék- és belvízelvezető rendszer fejlesztésére
200.000.000 Ft-ot nyertünk a TOP-ból 100%-os támogatásintenzitással. A beruházáshoz megkaptuk az engedélymódosítást,
elkészültek a kiviteli tervek, indul a közbeszerzési eljárás. Várhatóan 2021 októberére elkészül a víztározó és a kb. 1 km nyílt és
zárt csatornarendszer az Andrássy úton a Rákosi Jenő utca és a
Bordányi út között, a Rákosi Jenő, a Móra Ferenc, az Alkotmány,
az Újhelyi, a Gárdonyi Géza utca egyes szakaszain. A projekt elsősorban a kármegelőzésre, személy- és vagyonbiztonság megőrzésére koncentrál a csapadék- és belvízelvezető csatornák, valamint
műtárgyak fejlesztésével, továbbá előkészíti az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében egy korszerű belterületi
csapadékvíz-elvezetési – és gazdálkodási rendszer kialakítását.
Természetesen nem elhanyagolható előnyt jelent a beruházás elkészülte után az érintett közterületek esztétikai javulása is.
– Agrárlogisztikai központ szintén a TOP keretében kerül
megvalósításra 130.000.000 Ft-ból 100%-os támogatással. A beruházás még az engedélyeztetési szakban van, a megvalósítás
jövőre várható.
– Gárdonyi Géza utca felújítására nyert az önkormányzat
az MFP-ben 29.994.924 Ft-ot, a támogatás mértéke: 100%. A
kivitelezést a csapadékvíz-beruházás elkezdése után célszerű
megkezdeni egy közös metszéspont miatt, így ennek a kivitelezése 2021 nyarán várható az Andrássy utcai csomóponttól
tavaly elkészült 50m-es szakasz folytatásaként, a Deák Ferenc
utcai csomópontig mintegy 661 m hosszúságban az utca teljes
szélességében új 5 cm-es aszfalt kopóréteggel újul meg.
– Kisbuszt is nyertünk az MFP-ben 14 999 998 Ft értékben,
a támogatás intenzitása: 100%. A pályázat keretein belül elnyert
Mercedes Vito Tourer PRO 114 CDI FWD gépjármű felszereltsége tartalmazza a pályázatban kötelezően elvárt tartozékokat:
Elektronikus kerekesszék szállításra alkalmas 4 plusz 3 pontos
rögzítési rendszer és a feljutáshoz szükséges rámpa.
– Ravatalozó építésére nyert az önkormányzat az MFP-ben
29 999 998 Ft-ot, 100% támogatási intenzitással. Ez egy nagyon
sokak által régen várt jó hír. Egy kicsit üröm az örömben, hogy
a maximális pályázati összeg elnyerése is kevés a megtervezett
teljes ravatalozó megépítéséhez, ezért az év elején, az előkészítést követően erről a beruházásról további hírt adok. Addig is
kérek mindenkit, akinek fontos ügy az új ravatalozó megépítése,
gondolkodjon rajta, hogy hogyan tudna esetleg segíteni. Akár
a munka, akár az anyagi támogatás jól fog jönni. Ígérvényem
van szerencsére a korábbi évekből, de talán még azok is kevésXVIII. évf. 14. szám – december
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nek bizonyulnak a teljes megvalósításhoz. A ravatalozó épület
a jelenlegi elbontásra szoruló épület mögött részben a helyén
létesül. A beruházás rosszabb esetben két ütemben valósul meg,
a 2. ütemben az épület árnyékolását és díszítését szolgáló épületrészek és térburkolatok készülnek el. Ezt a második ütemet
szeretnénk előre hozni és egyben megépíteni a ravatalozót.
– Egyéb saját forrásból megvalósult fejlesztések. Egyelőre
az önkormányzatunknak lehetősége van kisebb fejlesztéseket
saját forrásból megvalósítani. Ezekről is ejtenék néhány szót,
mert ugyanúgy büszkék vagyunk rá kollégáimmal.
Közel 8 millió Ft-ért vásároltunk területeket az önkormányzatnak a kiserdő északi részében és a Nagy réten az osztatlan
közös tulajdonok megszüntetésének szándékával, valamint a
csapadékvíz-tározóhoz.
A településközponti gyalogátkelőhelyek létesítéséhez engedélyeztetési eljárást kezdeményeztünk 1,3 millió Ft értékben.
Az engedélyt megkaptuk, a négy központi átkelőből kettő jövőre
valószínűleg megvalósul. A másik kettő a közvilágítás elkészülte
után tud megvalósulni. A Gárdonyi utcai járda átvezetésével pedig újra pályázunk jövőre.

A temetőben elkészült, és már használatba is lettek véve a következő urnaoszlopok, amelyet jövőre is tervezek bővíteni, tekintettel arra, hogy ez a temetkezési mód egyre gyakoribbá válik.
Megépült a Mária téren a templom és az óvoda közötti parkolóban a térburkolat 1,9 millió Ft értékben, és építettünk egy
rövid járdaszakaszt a Béke utcán.
A képviselők felajánlásának köszönhetően beszereztünk egy
ózongenerátort, amellyel a kollégáim rendszeresen fertőtlenítik
az egészségházat és szükség esetén a többi önkormányzati és
egyházi fenntartású intézményt is.
Ezeken kívül költenünk kellett az önkormányzat informatikai rendszerére és az ivóvíz valamint a szennyvízhálózatra is
több mint 3 millió Ft összegben.
Természetesen a felsorolás nem teljes körű, igyekeztem a közérdeklődésre számot tartó fontosabb ügyekről tájékoztatást adni.
Még egyszer áldott karácsonyt és boldog új évet kívánok!
Gyuris Zsolt
polgármester

Tájékoztatás a képviselő-testület
munkájáról
Önök előtt is ismert, hogy Magyarország Kormánya 2020.
november 4-től rendkívüli jogrendet – veszélyhelyzetet – hirdetett ki a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. Ez a
jogrend többek között azt jelenti, hogy a helyi önkormányzat
képviselő-testületének feladat- és hatásköreit egy személyben
a polgármester gyakorolja, azaz a képviselő-testület nem ülésezhet és nem hozhat döntést. Az élet azonban nem állhat meg,
vannak olyan döntések, amelyeket mindenképpen meg kell hozni a veszélyhelyzetben is. A jogszabályi határidők vagy az élet
hozta helyzetek miatt szükségessé váló döntéseket tehát a polgármester hozza november 4. óta.
Ezúton is tájékoztatom Önöket, miről döntött Gyuris Zsolt
polgármester a képviselő-testület hatáskörében eljárva.
Részben visszatérítendő rendkívüli települési támogatást
állapított meg egy bajba jutott zsombói családnak. Ezen felül a
szokásos szociális támogatások (gyógyszerköltséghez, lakhatáshoz, temetéshez) megállapításáról döntött és dönt folyamatosan, a beérkező kérelmek függvényében.
Jogszabályban rögzített határidőnek megfelelve jóváhagyta
az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésére vonatkozó középtávú stratégiai tervet és a jövő évre szóló ellenőrzési
programot. Ezek lényege, hogy a belső ellenőr az önkormányzat és intézményeinek működését szabályszerűségi és pénzügyi
szempontok szerint megvizsgálja, észrevételeket és javaslatokat
tesz annak érdekében, hogy ezen intézmények minden szabálynak megfelelve működjenek.
A polgármester felülvizsgálta a helyi adókat és azokon nem
változtatott. Ugyancsak felülvizsgálta az önkormányzati szolgáltatások díjait, amelyekben némi változtatásról döntött. A
temetkezéssel kapcsolatos költségek közül a kétszemélyes urnafülke 25 évre történő megváltása emelkedett 2.750 Ft-tal az önköltség emelkedése miatt. A családi események (házasságkötés,
névadó, házassági évforduló) díjával kapcsolatos változás, hogy
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a külső helyszínen, azaz nem a polgármesteri hivatalban tartott ceremóniáért az eddigi 20.000 Ft helyett 2021. január 1-től
25.000 Ft-ot kell fizetni. A munkaidőn túli családi esemény lebonyolításáért ezentúl a nem helyi lakosoknak 20.000 Ft díjat kell
fizetniük, a helyiek számára ez a szolgáltatás ingyenes marad.
E rendelet alkalmazásában helyinek számít minden fiatal, aki
valaha lakóhellyel rendelkezett Zsombón. Ezzel kívánja az önkormányzat támogatni azokat a fiatalokat, akik már elköltöztek
Zsombóról, de szüleik, nagyszüleik még itt élnek.
A gyermekétkeztetés díjai 2017 óta változatlanok. 2021-ben
a szolgáltató NAHATI Szociális Szövetkezet (Jóbarát Vendéglő)
nem tudja tartani ezeket az árakat a nyersanyagárak és az egyéb
költségek folyamatos emelkedése miatt. A polgármester ezért a
szülők által fizetendő, a nyersanyagárakkal megegyező térítési
díjak átlagosan 10%-os emeléséről döntött. Ezzel egyidejűleg
az önkormányzat által a szolgáltatónak fizetendő díjak is megemelkedtek.
A polgármester döntött az önkormányzati lakások bérleti
díjának átlagosan 5%-os emeléséről. Egyéb díjakat nem emelt.
A Medicopter Alapítvány életmentő eszközök beszerzésére
kért anyagi támogatást az önkormányzattól. A polgármester az
önkormányzat szűkös anyagi lehetőségei miatt nem támogatta
a kérést.
A polgármester elbírálta a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatokat, mivel az nem volt halasztható. E döntés szerint nyolc,
felsőfokú oktatásban tanuló zsombói fiatal részesül 2021. februártól havonta 5.000 Ft támogatásban 10 hónapon át, további
egy, jelenleg középiskolás fiatal pedig jövőbeni felsőfokú tanulmányaihoz kap 3x10 hónapon át havonta 3.000 Ft támogatást az
önkormányzattól. A támogatott fiatalok ezen az összegen felül
további támogatásra számíthatnak a megyei önkormányzattól
és a minisztériumtól, így a havi támogatási összeg akár a 15.000
Ft-ot is elérheti.
dr. Sziromi Márta
jegyző

Ünnepi nyitvatartás
a Polgármesteri
Hivatalban

A helyi adókat
érintő változások
Tisztelt zsombói adózók!

Tájékoztatom a Tisztelt lakosokat, hogy a Zsombói Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása az ünnepi időszakban az alábbiak szerint alakul:

Néhány fontos változásra szeretném felhívni a figyelmüket:
1. Gépjárműadó
2021. január 1. napjától a gépjárműadóval kapcsolatosan adóhatósági feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) látja el. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a
gépjármű tulajdonosának, üzembentartójának változásáról
az adatszolgáltatását ezentúl a NAV részére teljesíti. A NAV az
adómentes gépjárművekről is értesülni fog. Az adózó 2021. év
első félévére vonatkozó gépjárműadó-fizetési kötelezettségének 2021. április 15. napjáig kell eleget tegyen.
A 2020. december 31-ig terjedő időszakra eső gépjárműadófizetési kötelezettség elmulasztása esetén továbbra is az önkormányzati adóhatóság jár el.

december 24-25.: zárva
december 28-29.: 7:30 – 15:30, ügyeleti munkarenddel, a
62/595-555-ös telefonszámon lehet érdeklődni. Ügyfélfogadás
születés-és halálozás anyakönyvezése esetén személyesen a hivatalban.
december 30-31-én: igazgatási szünet miatt zárva, de születés
és halálozás anyakönyvezése érdekében a +36 20 495 3794-es
telefonszám hívható.

2. Helyi iparűzési adó
Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók – gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók – 2021. január 1.
napjától a helyi iparűzési adóról szóló bevallásukat kizárólag a NAV-on (nav.gov.hu) keresztül, általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával nyújthatják be.

2021. január 4-től a megszokott ügyfélfogadási renddel várjuk
ügyfeleinket.

Az őstermelők a helyi iparűzési adóról szóló bevallásukat
választásuk szerint a NAV-on keresztül elektronikusan vagy
az önkormányzati adóhatósághoz papír alapon teljesíthetik.
							
		Pálmai-Vadász Anna
		
adóügyi ügyintéző

A hulladékudvar
ünnepi nyitvatartása:

Tisztelettel:

dr.

Sziromi Márta
jegyző

2020. december 22-től 2021. január 4-ig zárva tart.
Nyitás: 2021. január 5. (kedd)
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TÁJÉKOZTATÓ
SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETELÉSÉRŐL
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatni kívánjuk Önöket, hogy az FBH-NP Nonprofit Kft., mint hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási tevékenységet ellátó szerv közszolgáltatási területén

2020. december 21. (hétfő) napjától – 2021. január 04. (hétfő) napjáig
a személyes ügyfélfogadás szünetel.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek intézésével ez idő alatt is,
az alábbi elérhetőségeken kereshetik Társaságunkat.
➢ Konténer megrendelése
Írásban tudja Társaságunk elfogadni, mely e-mail formájában a kontenermegrendeles@fbhnpkft.hu
igényelhető.
Az e-mail az alábbi adatokat kell, hogy tartalmazza:
• igénylő neve
• felhasználási hely címe
• igényelt konténer űrmértéke
• tervezett ki és beszállítás dátuma
• kapcsolattartási adatok

➢ Lomtalanítás igénylése
A házhoz menő lomtalanítás a +36-79/524-821 telefonszámon igényelhető.
A lomtalanítási igény leadásához válassza a 4-es menüpontot (Lomtalanítás), azt követően tárcsázza
a felhasználási hely irányítószámát.
➢ Változások, panaszok bejelentésére az alábbi elérhetőségek egyikén van lehetőség:
Társaságunk központi elérhetőségei:
FBH-NP Nonprofit Kft.
Levelezési cím: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.
E-mail cím: fbhnpkft@fbhnpkft.hu
Telefonszám: 06-79/524-821
Web: www.fbhnpkft.hu
Áldott, békés ünnepeket kívánunk!

FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Tájékoztató a fenyőfagyűjtés rendjéről
Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a
Tisztelt Lakosságot, hogy 2021. január hónapban 2 alkalmas
díjmentes fenyőfa begyűjtést szervez.
A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek
kihelyezni a gyűjtési napon reggel 7 óráig és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a
begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel
mozgatható legyen.
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Fenyőfabegyűjtés időpontjai:
Település
Zsombó

Időpont
2021. január 5.
2021. január 19.

A falugazdász tájékoztatója
Decemberi aktualitások
Tisztelt Termelők !
A koronavírus járvány miatt jelenleg az ügyfélfogadás a
korlátozó intézkedések alapján a megszokott rendben zajlik.
de továbbra is érvényben maradnak vírus terjedését megelőző
rendelkezések : arcmaszk és kézfertőtlenítő használata kötelező , egymástól legalább másfél méter távolságtartás kötelező ,
emiatt a létszám korlátozása lesz az ügyfélvárakozóban . A kis
alapterületű ügyfélvárakozó helyiségek és a téli időjárás miatt
az ügyintézés telefonos időpont-egyeztetés alapján fog történni
A személyes jelenlétet nem igénylő ügyintézésre továbbra is
lehetőség van, ezért célszerű a telefonos egyeztetés.
A 2020. évi Egységes kérelmekkel kapcsolatos tudnivalók:
A kérelmek helyszíni ellenőrzése a területen általában befejeződött, a támogatási előlegek kifizetése folyamatos. Az előzetes
információk alapján az előlegek utalása még december 21-ig
még lehetséges , ezután az év végi leállást követően 2021. január
közepétől kezdik meg ismét a kifizetéseket.
Mivel a térségünkben sok termelőt ellenőriztek, valamint a
légi felvételek felújítása , s arra alapozottan az érintett blokkok
felülvizsgálata folyamatosan zajlik , ezért az érintett gazdák kifizetése nagy valószínűséggel majd a következő évben fog megtörténni.
Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos tudnivalók
Megjelent a 2020. évi CXXIII. törvény a családi gazdaságokról és az őstermelői tevékenységről , amely alapjaiban változtatja
meg a mező- és erdőgazdálkodási tevékenységek végzésének
a módját , a család, mint gazdálkodási egység üzemi formáit,
működésük szabályait. A Törvény célja a kis- és közepes gazdaságokra épülő családi alapon működő mezőgazdasági modell
fejlesztése, az életképes gazdasági együttműködések létrehozásának ösztönzése, az agrárközéposztály erősödésének támogatása és mindezzel a vidéki térségek demográfiai folyamatainak
kedvezőbb irányba fordítása. A Törvény 2021. január 1-től lép
hatályba.
Részletesen szabályozza a mezőgazdasági őstermelő, s az őstermelői tevekénység fogalmát ( alapjaiban ez nem változott ),
valamint az új működési formákat. Ezek a következők:
1. Őstermelőkre vonatkozó szabályok (Ez lesz a jelenlegi
egyéni őstermelői igazolvánnyal rendelkezők köre):
Kibővül az őstermelők tevékenységi köre összhangban a
mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységek körével.
Az őstermelő bevételben kiegészítő tevékenységből származó bevétel is megjelenhet a teljes őstermelői bevétel
legfeljebb 25%-áig.
Az őstermelők személyi köre változatlan marad.
2. Őstermelők családi gazdaságára (a továbbiakban: ŐCSG)
vonatkozó szabályok)
A közös őstermelői tevékenység és a jelenlegi családi
gazdaság működési formák összevonásával létrejövő új
működési forma bevezetése, mely szerződéssel alapul.
Új ŐCSG alapítása:16 éven felüli őstermelő tagokkal történhet, azzal az átmeneti szabállyal, hogy a jelenlegi családi gazdaságok 16 éven aluli tagjai az ŐCSG-ben is tagok
maradhatnak.
az ŐCSG tagok sem egyéni vállalkozóként, sem CSMT
tagként nem folytathatják ugyanazt a tevékenységet, melyet az ŐCSG folytat

Az ŐCSG tevékenységi köre is kibővül kiegészítő tevékenységekkel az őstermelői tevékenységgel megegyezően.
Az ŐCSG tagjainak nem szükséges közös háztartásban
élniük.
Az ŐCSG tagok egyikének sem szükséges mezőgazdasági
tevékenységét élethivatásszerűen folytatni.
3. Családi mezőgazdasági társaság (a továbbiakban: CSMT)
tervezett létrehozása:
• Új minősítő kategória biztosítása a társasági formában
működő gazdaságok számára.
• CSMT minősítést kaphat hozzátartozók által mező-,
erdőgazdasági és kiegészítő tevékenység folytatására
alapított bármely gazdasági társaság, vagy szövetkezet.
Adózási szabályok változása – ebben az esetben is a fő cél
az egyszerűsítés volt:
Az adó mértéke alapján négy kategória került kialakításra:
1. az éves minimálbér felét el nem érő (támogatás nélküli)
őstermelői bevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelők. (kb 966 ezer Ft árbevételig) Költségelszámolási módtól függetlenül a legkisebb őstermelők adómentességét
mondja ki.
2. átalányadózás az éves minimálbér ötszöröse alatti támogatás nélkül számított átalányjövedelemig (9,66 M Ft-ig ).
Ez a kategória tömörítené a korábbi nemleges nyilatkozattevőket, átalányadózókat és a 10%-os költséghányadot
választókat.
3. átalányadózás az éves minimálbér ötszöröse és az éves minimálbér tízszerese támogatás nélkül számított átalányjövedelem között. Gyakorlatilag az átalányadózás felső határát tolja ki. Azok is választhatnak átalányadózást, akiknek
korábban a tételes költségelszámolást kellett választaniuk
a bevételi korlát túllépése miatt.
4. tételes költségelszámolás éves támogatások nélküli bevételtől/jövedelemtől függetlenül. Mint eddig, ezt bárki választhatja.
Az ÖCSG, valamint a CSMT esetében ezek az adókedvezmények összevonhatók, a felső határ a 80 M Ft árbevétel .
Fontos megjegyezni, hogy az ÁFA törvény, a Helyi Iparűzési Adóról szóló jogszabályok, valamint a Járulékokról
szóló jogszabályok érdemben nem változtak !!!
Átmeneti szabályok és teendők
Az új törvényi szabályozással megszűnik az őstermelői igazolvány, ezáltal megszűnik az őstermelői igazolvány érvényesítésével és a betétlap érvényesítéssel kapcsolatos tennivaló. Helyette az őstermelői nyilvántartás lép életbe.
Minden őstermelő, a közös igazolványon szereplő tagok is,
akik 2020 december 31-én hatályos igazolvánnyal rendelkeztek
(a most lejáró őstermelői igazolványokon szereplő személyeket
is ideértve), automatikusan 2021 január 1-től szerepelni fognak
az őstermelői nyilvántartásban, azaz őstermelőnek minősülnek.
Aki nem kívánja folytatni az őstermelői tevékenységét, azt külön
jelezni szükséges. Jelenleg nekik nincs tennivalójuk
A jelenlegi közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők és
a családi gazdaságok automatikusan az Őstermelők Családi
Gazdaságának (ÖCSG) nyilvántartásába 2021 január 1-től bekerülnek, de ebben az esetben adategyeztetést kell végrehajtani,
valamint egy ÖCSG alapító szerződést kell megírni és csatolni.
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Ennek a formátuma még nem ismert, remélhetőleg januártól a
rendelkezésünkre fog állni. Az adategyeztetésnek az átmeneti
időszakban meghatározott határideje 2021. június 30.
A Családi Mezőgazdasági Társaság (CSMT) egy már meglévő gazdasági társaság, vagy családi gazdaság (aki a mező és
erdőgazdálkodási tevékenység szempontjából megfelel a feltételeknek) továbbvitelének a módját jelenti, egy új forma kerül
bevezetésre
Az Adategyeztetés folyamatát az aktuális járványügyi helyzet,
valamint az egyéb feladatok ütemezése miatt tervezetten kell
végrehajtanunk, valószínűleg ez is időpont egyeztetés alapján
fog majd történni.
A nyilvántartást végző s az adategyeztetési folyamatot végrehajtó szervezet továbbra is a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
lesz, melyben a Falugazdászok fognak segítséget nyújtani.
A téma terjedelme és jelentősége, valamint a Hírmondó adta
lehetőségek miatt az a kérésem, hogy speciális kérdésekben keressék fel az adóügyi kérdésekben jártas szakembereket, akik
egyedi eseteket figyelembe véve személyre szabott tanácsokat
tudnak a témában adni
Az aktuális pályázati lehetőségek (Jelenleg nyitott a Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése !!!) a www.szechenyi2020.hu ,
www.fvm.hu, a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon
megtalálhatók, kérem figyeljék ezeket az oldalakat is

December 21-től a Falugazdász hálózat ügyfélfogadása szünetelni fog, ügyintézési lehetőség csak a Járásközpontban Mórahalmon, vagy az Agrárkamaránál Szegeden a Kossuth Lajos
sgt. 17 alatt lehetséges, kizárólag telefonos időpont egyeztetés
alapján ( 62/423-360)
Ez az év a járvány miatt különleges volt mindannyiunknak,
az ügyintézésben többször fordulhattak elő akadályok. Az év
végén én minden kedves Ügyfelemnek tisztelettel szeretném
megköszönni az egész éves munkájukat, a közreműködésüket,
a türelmet és a megértést, melyet tanúsítottak.
ÁLDOTT BÉKÉS BOLDOG KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG
BÉKÉS BOLDOG ÚJÉVET S JÓ EGÉSZSÉGET
KÍVÁNOK
A telefonszámom : 06-30/337-2520
E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu
Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok Gyuris Ferenc
néven,
Tisztelettel: Nemzeti agrárgazdasági Kamara

Te többet szelektálsz, mint egy éve?
A Mórahalomért Közbiztonsági és Vagyonvédelmi Egyesület
új környezetvédelemmel kapcsolatos honlapot és applikációt
hozott létre, ami elérhető a www.ehulladek.morahalom.hu oldalon. Az oldal fő célja, felhívni a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára, ehhez nyújt segítséget, számos oktató
videóval, naprakész cikkekkel, plakátokkal, a témában folyamatosan frissülő tartalommal.
Te többet szelektálsz, mint egy éve? Nehéz kérdésnek tűnik
elsőre, pedig az oldal segítségével könnyedén megválaszolható.
Nincs más teendőnk, mint regisztrálni és rögzíteni a kidobott hulladékunkat a nyitóoldalon található játék segítségével.
Megismerhetjük a szelektíven válogatható termékek típusait,
valamint pontosan követhetjük havonta hány kg hulladékunk
landol a szemetesünkben. Arra is lehetőségünk nyílik, hogy
éves szinten nyomon követhessük szelektálási tendenciánkat. A
honlapon az animációk és játékok miatt a gyermekek számára, a
részletes statisztikai adatoknak köszönhetően pedig a felnőttek
számára is egyaránt hasznos funkciókat találhatunk.
Az oldal egyik kiemelkedő lehetősége abban rejlik, hogy
nem csak önállóan használható, így közösségformáló hatással
is bírhat. Iskolás osztályok is regisztrálhatnak és követhetik a
gyűjtésüket együtt, az osztályfőnök segítségével, majd közösen
megbeszélhetik hogyan lehetne javítani az elért eredményükön.
A hulladékbejelentési menüpont is lehetőséget biztosít erre, ami
alapján közösségi szemétgyűjtő akciók szervezhetőek.
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Ami biztos, hogy a tudatosabbá válás nem egyik napról a másikra történik, hanem egy tanulási folyamat, amiben mindig van
mit tanulni, mindig van hova fejlődni.
A szelektív hulladékgyűjtés, mindannyiunk szívügyévé kell
válnia, hiszen, kis odafigyeléssel mindenki jelentős változást tud
elérni saját otthonában és környezetében.
A honlap az "e-HULLADÉK - Építsünk együtt virtuális hulladékhegyet!" című projekt támogatásával, az Agrárminisztérium
Nemzeti Környezetvédelmi Program "Zöld forrás 2019" pályázati felhívás keretében valósult meg.

EGÉSZSÉGPERCEK:

„Lelki egészségünk védelme járványhelyzetben”
A Mórahalmi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) Rovata
A bizonytalanság, a bezártság, az elszigetelődés, a ránk zúduló hírek, a különböző élethelyzeti, anyagi, munkahelyi vagy
magánéleti nehézségek lelki egészségünket veszélyeztethetik. A
járványhelyzet új kihívások elé állít bennünket és változást igényel tőlünk, hogy az új helyzettel megküzdhessünk. Természetes
lehet, hogy ebben az időszakban néha, rövid ideig tartó, enyhe
szorongást, feszültséget, szomorúságot, félelmet vagy dühöt érzünk. Ilyenkor segíthet, ha olyanokkal beszélgetünk problémáinkról és érzéseinkről, akikben megbízunk. Fontos tudnunk, ha
ezen érzéseink gyakrabban, hosszabb ideig, súlyosabb formában jelentkeznek, sőt állandóvá válnak, akkor érdemes szakember segítségét kérnünk. Ahhoz, hogy ezt megelőzhessük, néhány
hasznos tanácsot szeretnénk megosztani lelki egészségünk védelmére.
Mit tehetünk lelki egészségünkért?
• Az új helyzetben is alakítsunk ki magunknak, családunknak napirendet, ami segít megtartani életünk rendezettségét és szervezettségét, biztonságérzetet nyújtva ezáltal!
• Törekedjünk mértékletességre a koronavírusos hírek
olvasásával, hallgatásával és nézésével kapcsolatban,
mert a túlzott médiafogyasztás szorongáshoz, pánikhoz
vezethet. Határozzunk meg naponta egy vagy két idősávot, amikor tájékozódunk a járványhelyzetről, és ezt
tartsuk is be, előtte vagy utána ne foglalkozzunk ilyen
információkkal. Igyekezzünk hiteles hírforrásokat keresni. Elsősorban olyan híreket fogyasszunk, melyeknek
gyakorlati hatása van életünkre (pl. kormányrendeletek
kijárási korlátozásról, oktatásról vagy gazdaságról; polgármesteri tájékoztatók).
• Ne engedjünk a túlzó negatív gondolatoknak! Tudatosan
próbáljuk a valós tényeket ésszerűen figyelembe venni.
Ha hajlamosak vagyunk negatívan túlértékelni dolgokat,
akkor az „átkeretezés” technikája segíthet számunkra.
Erről a módszerről az interneten is hasznos információkat olvashatunk.
• Tartsunk rendszeres kapcsolatot és beszélgessünk a számunkra fontos személyekkel! Különösen fontos ez, ha
otthonunkba kényszerültünk és egyedül vagyunk. Hívjuk fel telefonon akár szomszédunkat, ismerősünket is
beszélgetni.
• A járványügyi szabályok betartásával menjünk ki rendszeresen a szabad levegőre, tegyünk egészségügyi sétát
vagy kiránduljunk egyet a természetben.
• Mozogjunk minél többször otthonunkban vagy a szabadban! A rendszeres mozgás nem csak örömforrás lehet számunkra, de a feszültség és a stressz levezetésére
is alkalmas.
• Használjunk relaxációs módszereket, amik segíthetnek
a stressz kezelésében! Végezzünk például légzéstechnikai gyakorlatokat, jógát, meditációt vagy autogén tréninget. A módszerek elsajátításához az interneten számos
segítséget kaphatunk.
• Végezzünk minél több olyan tevékenységet, ami örömöt
okoz nekünk, és amelyek a pozitív élmények megélését
teszik lehetővé számunkra!

•
•

Szánjunk időt a kikapcsolódásra és pihenésre! Ez különösen fontos, ha otthon dolgozunk. Tartsuk meg a munkára szánt időkeretet!
A gyermekek is észlelik, hogy megváltozott körülöttük
a világ, ami számukra is félelmetes és szorongáskeltő
lehet. Koruknak megfelelően őszintén beszélgessünk velük a járványhelyzetről, valamint tegyük lehetővé, hogy
kifejezzék érzéseiket!

Milyen jelei lehetnek annak, hogy már szakemberre lenne
szükségünk?
Mindannyian mások vagyunk, máshogy éljük meg a nehézségéket és máshogy jelentkezhet lelki egyensúlyunk megbillenése. Érdemes szakemberhez fordulni, ha az alábbiak közül valamelyik igaz ránk:
• olyan érzéseink, vagy gondolataink támadnak, amelyek
zavarják mindennapi életünket;
• erős szorongás tör ránk, amit nem tudunk uralni vagy
megbénít bennünket;
• olyan testi tüneteink vannak, amelyek korábban nem
voltak (pl. alvászavar, mellkasi fájdalom, gombócérzés a
torokban) és más okkal nem magyarázhatók;
• úgy érezzük, hogy elvesztettük életünk irányítását, életünk
felett a kontrollt és nem tudjuk mit is kellene tennünk;
• nem látunk kiutat jelenlegi élethelyzetünkből;
• úgy érezzük, hogy nem tudunk megbirkózni a járványhelyzet miatt kialakult problémáinkkal.
Ingyenes segítség szakemberektől
Egy szakemberrel történő jó beszélgetés sokat segíthet lelki
egészségünk helyreállításában és megőrzésében. Bátran merjünk segítséget kérni!
A Mórahalmi Egészségfejlesztési Iroda a koronavírus járványra való tekintettel egy új lehetőséget kínál azok számára,
akik érdeklődnek a lelki egészségfejlesztés iránt. Ennek keretében irodánk két pszichológusa, Dusnoki-Tajti Franciska és
Matolay Máté életvezetési tanácsadással segíti az érdeklődőket, hogy egy-egy problémában tovább lendülhessenek. Online vagy személyes egyéni tanácsadásra a https://forms.gle/
VH8v3F47GMWDYv8AA linken vagy +36703718663 telefonszámon lehet jelentkezni.
Az alábbi weboldalakon szereplő önkéntes szakemberek
(pszichológusok, pszichiáterek, mentálhigiénés szakemberek,
coachok) a koronavírushoz kötődő krízishelyzet kapcsán nyújtanak ingyenes, 1-5 alkalmas konzultációt online vagy telefonon
keresztül.
Bizalommal fordulhatunk hozzájuk, akkor is
• ha segítséget szeretnénk kérni abban, hogyan alakítsuk
ki saját/családunk/gyermekeink napirendjét a feszültségek csökkentése, minimalizálása érdekében;
• ha tanácstalanok vagyunk, hogy mit mondjunk a gyerekeinknek a kialakult helyzetről, hogy a lehetőségekhez
képest biztonságban érezzék magukat.
Elérhetőségek:
• http://pszi.hu/probonopszichologus/
• https://meghallgatunk.online
XVIII. évf. 14. szám – december
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•

https://www.facebook.com/MentalForDoctors/ (egészségügyi dolgozóknak)

Ha úgy érezzük, hogy azonnali segítségre van szükségünk,
akkor a nap 24 órájában lehetőségünk van támogatást kérni az
alábbi lelkisegély telefonszámokon.
• Gyermekeknek és 24 év alatti felnőtteknek tel.: 116-111
• Felnőtteknek tel: 116-123
EFI munkatársai

"Egészségfejlesztés a Homokhátságon” című, EFOP-1.8.19-17
azonosítószámú projekt támogatásában.

Karácsonyi
ajándékcsomagok
A Szivárvány Zsombói Nagycsaládos Egyesület a járványhelyzethez igazodva és a védelmi szabályokat betartva idén is
megszervezte a zsombói idősek számára a karácsonyi ajándékcsomagok kiosztását. Zsombó Nagyközség Önkormányzatával
összefogva, online történt a szervezés, mondta Gyurisné Marika,
az egyesület elnöke. Így a hagyomány nem szakadt meg és minden 61 évet betöltött helyi lakosnak sikerült elkészítenünk az
ajándékcsomagot, mely alapvető élelmiszerekből, háztartásban
felhasználható hasznos eszközökből és ünnepi csekélységekből
állt. A teljesség igénye nélkül ezúton köszönjük mindenki segítő
munkáját: Fólia-Cargo Pack, Eurofood, Bálint Gáborné, Maróti
Dezsőné Mónika, Mihálffy Zsolt és még sokan mások. Kérem a
jövőben is figyeljék szervezetünk eseményeit, rendezvényeit, segítség tevékenységét, fejezte be gondolatát, Gyuris Jánosné Marika elnökasszony.
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Védőszentjét
ünnepelte az
általános iskola
Az idei tanévben IX. alkalommal szerveztük meg a Szent
Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
névadó szentjének, Szent Imre hercegnek liturgikus emléknapját november 5-én, Imre névnapon.
A járványügyi protokoll teljes mértékű betartásával minden
osztály a saját termében versenyzett oly módon, hogy pedagógusaink párokba rendeződve járták az osztályokat. Az idei téma
a következő volt: Szent Imre herceggel kapcsolatos nevezetességek, ereklyék Magyarországon.
A pedagógusok a legkülönfélébb, legötletesebb feladatokkal
készültek a tanulóknak, közülük néhányat kiemelve (a teljesség
igénye nélkül): anagramma, puzzle, liturgikus éneklés, rózsaablak színezése, gyurmákból ereklyék formázása, vadkanra lődözés darts-táblán, keresztrejtvény.
Tanulóink idén is kaptak hamburgert, mely a jókedvüket és a
nap sikerességét is fokozta.
Péter-Horváth Valéria
szervező pedagógus

2020 in memoriam
Ez az év különösen nagy terhet rótt mindenkire. Nekünk szociális szférában dolgozókra, már márciustól, az időkorlátozás bevezetése után, plusz feladatot jelentett. Úgy
ellátni az embereket, akik nem merték vagy nem tudták elhagyni otthonaikat, nagy
összpontosítást igényelt. Az, hogy minden időben meglegyen és oda is érjen az ellátottakhoz. Ez sajnos, eleinte nem is sikerült, hiszen még nagyon kezdők voltunk, ebben
mi magunk is. Ehhez a feladathoz, olyan összefogásra volt szükség, mint eddig még
sohasem. Több intézmény segített nekünk, hogy zökkenő nélkül menjenek a dolgok.
Ezt ezúton is nagyon köszönjük nekik.
Egy-egy pillanatképpel mutatnánk be intézményünk mindennapjait, egy-egy gondolattal „fűszerezve” ezt.
1. Angéla: „Adj egy fűnyírót a kezembe és zenét a fülembe és én teszem a dolgomat!”
2. Dóri: Dr. Szluha Gyula Antal gondolatát idézi: „Mi a betegekért vagyunk. S
bármilyen szelek fújnak, azoké maradunk. S bíznak –kik még bízni tudnak és
meg fogyva, megtörve, de erős hittel tesszük a dolgunkat. Mert tudjuk, hogy
mit kell. S aki egy pohár vizet is ad a betegeknek, azért az angyalok hálát
rebegnek. Még ha ideát nem is köszöni meg senki, jó mégis… Jó a beteget szeretni!”
3. Gabi bácsi: „Egy életem, egy halálom, én az időseket ellátom!”
4. Viki: „Minden rossznak egyszer vége lesz, s lejön a megnyugvás.”
5. Eti: „Ne nézz vissza! Nem arra mész!”
6. Edit: „A valódi ünnep: az idő és az öröklét érintkezése. Igaz, csak pillanatra
tarthat, órákra vagy pillanatokra, de enélkül a "pillanat" nélkül, puszta körforgásba merül vissza naptárunk. ”(Pilinszky János)
7. Beatrix: „Az élet sokkal egyszerűbb volna, ha mindannyian Unikornisok lennénk.” (Olley White)
8. Közös kép: „A munka mellett jutott egy kis idő a kikapcsolódásra is.”
9. Az egyik ellátottunk (Kiss Károly) üzenete: Ady Endre egyik verséből
		 Üzenet egykori iskolámba
		 „S én, vén diák, szivem fölemelem
		 S így üdvözlöm a mindig újakat:
		 Föl, föl, fiúk, csak semmi félelem.
		 Bár zord a harc, megéri a világ,
		 Ha az ember az marad, ami volt:
		 Nemes, küzdő, szabadlelkű diák.”
Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki segítette az év folyamán a munkánkat, és azoknak is, akik adományaikkal segítették a rászorultakat. Minden évvégén,
az intézmények karácsonyán, kiválasztunk egy dolgozót, aki megkapja az év kiváló
dolgozója „címet”. Az idén nem emelnék ki senkit. Mindenki, bár a végén már fáradtan,
de tette, teszi a dolgát, figyel a másikra és halad előre a ránk kiszabott úton. Ezúton köszönöm meg kollégáim kitartását, lendületét és humorát. Hiszen enélkül nem is tudtuk
volna leküzdeni az akadályokat, amiben, valljuk be őszintén, az idén bővelkedtünk.
Köszönöm az eddigi közös munkát! Kívánok mindenkinek még erőt, kitartást, hogy
túl lehessünk ezen a „húzós” éven.
Egészségben, szeretetben és mosolyokban gazdag újévet kívánunk mindenkinek.
Az egység dolgozói

Lukácsné Bába Angéla

Rácz Dóra

Kiss Gábor Ernő

Lakó Viktória

Serfőző Etel

Magonyné Kudik Edit
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Áldott karácsonyt és Boldog Új Esztendőt kíván a
Zsombói Nefelejcs Katolikus Óvoda apraja és nagyja.
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Áldott, békés ünnepeket kíván a
Zsombói Bóbita Bölcsőde apraja- nagyja!
2020. Zsombó
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Drága Mikulás és Segítői
(Hajlik György és Hajlik Viola)!
A zsombói gyermekek és családjaik nevében szeretném megköszönni a 2020.12.06-i (vasárnap) áldozatos munkátokat. Közel
100 gyermeket látogattatok meg, a nagy szél sem tántorított el benneteket! Sok gyermekben megerősítettétek a hitet, hogy valóban
létezik a Mikulás! Mi azt gondoljuk, hogy a jelenlegi nehéz időkben semmi sem fontosabb, mint gyermekeink szemében látni a
csillogást és a végtelen boldogságot! KÖSZÖNJÜK!!!
Ráczné Horváth Henrietta
bölcsődevezető
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