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Hírmondó
Szent Mihály és
ÖZSE
Jókai utcák felújítása zöldítés
2016.májusában a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot
hirdetett a Magyarország 2016.évi központi költségvetéséről
szóló 2015.évi C.törvény 3.melléklet II.3.pont a), b) és c) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására”.

A munkálatok 2017.tavaszán zajlanak, kérjük a lakosok
együttműködését és türelmét a kivitelezés ideje alatt.

2016.szeptemberében jelent meg a kétfordulós MOL Zöldövezet Program, melyre az Összefogás Zsombóért Egyesület sikeres pályázatot nyújtott be, ennek köszönhetően 600.000 Ft
pályázati támogatásban részesült.
A projekt keretében a kis erdő és a sportpálya, valamint egy
magánház által határolt terület hasznosítására, településképbe
illó megújítására kerül sor.
Fontosnak tartjuk, hogy olyan zöldfelületet hozzunk létre,
melyet hosszú távon esztétikus módon tudunk fenntartani, extenzív parkban gondolkodunk, a növényalkalmazást is e szerint
alakítjuk. A kis park a helyi lakosok kikapcsolódási igényét hivatott szolgálni.
A pályázati támogatásból történő megvalósítást kiegészítik a
helyi vállalkozók és támogatók felajánlásai, melyeknek igen széles a skálája a szakértői- és közösségi munkától az asztalos tevékenységen-, tereprendezésen-, öntözőrendszer telepítésén át
egészen a cserjék, fák felajánlásáig, melyet ezúton is köszönünk!

Zsombó Nagyközség Önkormányzata

Összefogás Zsombóért Egyesület

Önkormányzatunk belterületi utak felújítására 14.988.520 Ft
támogatást nyert, melyből a Jókai utca, valamint
a Szent Mihály utca kritikus állapotú útszakasza kerül
felújításra.
Érintett területekenkopóréteg és nemesített padka készítése,
aknafedlapok szintre emelése fog történni.

Tanyai buszmegállók biztonsági
megvilágításának kiépítése
2016.júniusában a Földművelésügyi Minisztérium pályázatot írt ki „Tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására.
Önkormányzatunk sikeres pályázatot nyújtott be, így
2.210.307 Ft támogatásban részesült.
A kapott összeget tanyai buszmegállók biztonsági meg-

világításának kiépítésére használjuk fel, öt olyan csomópontban kerül sor fejlesztésre, ahol buszmegállók és útkereszteződések egyaránt vannak, hisz a jól látható feltételek mellett
csökken a hirtelen fékezés okozta balesetveszély.
A kivitelezés 2017.áprilisában valósul meg.

NEA 2016 évi működési támogatás
A Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiumainak megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot
hirdetett civil szervezetek működési kiadásainak támogatására
2015.novemberében.
A pályázat célja a magyar nemzeti civil önszerveződés működésének támogatása, a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásainak kiteljesedésében való
segítése, a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulása és finanszírozása révén.
A támogatás a projekteket és a szervezetek működését megalapozó-, kiszolgáló-, fejlesztő- és adminisztrációs-, a törvénynek megfelelő működést segítő tevékenységek, valamint a cél
szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítására fordítható.
Alapítványunk sikerrel pályázott, s 352.695 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a fenti célokra.
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Ebből az összegből került többek között finanszírozásra a
szervezet által igénybe vett könyvelési szolgáltatás, a honlap
fejlesztése, a tárhely- és a domain név bérlése, reklám- és kommunikációs költségek fedezése, irodaszer- és nyomtatvány kiadások.
Megvalósítási időszak: 2016.március 01 - 2017.március 30.
A programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta, közreműködő szervezet az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, valamint a Nemzeti Együttműködési Alap.
DOMINO Közhasznú Alapítvány

zsombói
szabadtéri
színpad

Sárfelhordás közútra
Csapadékos időt követően a földutak és az aszfaltozott utak
kereszteződésének közelében, az építkezések környezetében
gyakran tapasztalunk sárfelhordást. A sárfelhordás azon túl,
hogy csúnya látványt nyújt, fokozott veszélyt jelent a közúti
közlekedés résztvevőire, mivel megnő a csúszásveszély kockázata. Hasonló problémát jelenthet száraz időben a földrögök felhordása is, mivel kerékpárral vagy motorral való ráhajtás esetén
balesetet okozhat. Az utóbbi időben rengeteg lakossági bejelentés érkezett ezzel kapcsolatban. Erre való tekintettel is, továbbá
jegyzőként, a helyi önkormányzati utak kezelőjeként az alábbiakra szeretném felhívni a Tisztelt Zsombói Lakosok figyelmét!

2017
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Júl. 7. 8. (9. esőnap) Rózsa sándoR csáRda

Lúdas Matyi

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 7. §-a az
alábbiak szerint rendelkezik:

Musical

(1) A közutat, a közúti jelzést megrongálni, beszennyezni, a közútra a közlekedés biztonságát vagy zavartalanságát
hátrányosan befolyásoló tárgyat kitenni, kidobni nem szabad.
(2) Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta, beszennyezte vagy a közútra a közúti közlekedés biztonságát,
zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott,
köteles a keletkezett veszély elhárításáról gondoskodni, illetőleg ameddig az nem lehetséges, a veszélyről a közlekedés
többi résztvevőjét tájékoztatni.
(3) Az a járművezető, aki a közúti jelzés olyan rongálását,
beszennyezését észleli, vagy a közútra került olyan akadályt
lát, amely a közlekedés biztonságát súlyosan veszélyezteti,
köteles erről a rendőrséget vagy a közút kezelőjét értesíteni,
és – amennyiben erre lehetősége van – a veszélyt a közlekedés
többi résztvevőjének jelezni vagy azt elhárítani (mérsékelni).

Júl. 21. zetkó szabadtéri
József spoRtpálya

A Közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPMBM együttes rendelet (közismertebb nevén KRESZ) 63. §-a
szintén meghatározza az utak igénybevételének feltételeit:

Júl. 29. zetkó József spoRtpálya

(1) Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta, beszennyezte vagy a közútra a közlekedés biztonságát, zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a
keletkező veszély elhárításáról gondoskodni, illetőleg ameddig az nem lehetséges, a veszélyről a közlekedés többi résztvevőjét tájékoztatni.
(2) Földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás előtt a
járműről a rátapadt sarat – amely a szilárd burkolatú utat
beszennyezheti – el kell távolítani.
A fentiek alapján az útszennyeződést okozó mezőgazdasági
vagy egyéb gépjárművet vezető sofőr köteles az utat megtisztítani, ez számára a jogszabályok által előírt kötelezettség!
Az előzőekben meghatározott cselekményt elkövető személy
– ha a magatartásával más személynek sérülést nem okozott –
szabálysértést követ el, melyet a helyszínen intézkedő rendőr
helyszíni bírsággal szankcionálhat.
Fentiekre tekintettel fokozottan felhívom a mezőgazdasági
gépjárműveket használók figyelmét a gépjárműveik megtisztítására!
						
dr. Csúcs Áron

zsombói

színpad
experidance
Én, Leonardo

a fény születése

Júl. 23. zetkó József spoRtpálya

experidance nostradaMus
Világok VándoRa

100 tagú
cigányzenekar
Balkan fanatik

Aug. 4. 5. 6. (7. esőnap) zetkó József spoRtpálya

zerkovitz bÉLa:
csókos asszony
opeRett

Jegyek kAphAtók:
József Attila közösségi ház és könyvtár, 6792 Zsombó, Alkotmány u. 1.
tel: 62/595-560
e-mail: program@zsombo.hu
www.zsomboiszinhaz.hu

NyitvAtArtás:
hétfő: 14-20
kedd: 8-12, 14-20
szerda: 8-12, 14-20
Csütörtök: 8-12, 14-20
péntek: 8-12, 14-20
szombat: 9-12

jegyző
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Hírmondó
Tájékoztató a 2016. június 4. napját
megelőzően engedély nélkül létesített
vízilétesítmények (kutak) vízjogi
fennmaradási engedélyezési eljárásáról
Az utóbbi időben rengeteget foglalkozott a média az engedély nélkül fúrt vízilétesítmények (a továbbiakban: kutak) engedélyeztetésének témakörével. Nyugodtan kijelenthető, hogy a
téma iránt nemcsak a Homokhátságon, de országosan is hatalmas az érdeklődés, amelyről most megpróbálok átfogó képet
nyújtani. Az alábbi cikkben a kutak fennmaradási engedélyezési
eljárását kívánom bemutatni.
Az Országgyűlés 2016. május 10-i ülésnapján módosította a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.), amely 2016. június 4-én lépett hatályba. A módosítás értelmében 2018. december 31-ig mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat a létesítőket, akik 2016. június
4-e előtt engedély nélkül létesítettek kutat.
Milyen engedélyt ad ki a jegyző?
A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és
megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges.
Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni.
Tekintettel arra, hogy a Vgtv. nem tesz különbséget a vízkivételt biztosító kutak között, így ezek utólagos engedélyezésének
hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel
rendelkező jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel
rendelkező fővárosi, és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi
igazgatóságok (a továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóság)
között.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
72/1996. (V.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a jegyző engedélye szükséges:
Olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához
és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
a)
az a kút, amely karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával
üzemel;
b)
a kút épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági
határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van,
és a magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási
igények kielégítését szolgálja;
c)
a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.
Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül,
akkor nem a jegyző, hanem a katasztrófavédelmi igazgatóság
hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása!
Vízjogi fennmaradási engedélyezés
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A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt tervdokumentációt kell készíttetni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló
18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet (a továbbiakban: KHVM rendelet) szerint.
Fontos, hogy a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007.
(XII.23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet)
szerint tervdokumentációt csak olyan tervező készíthet, aki a
Magyar Mérnöki Kamara erre följogosító szakterületi tervezői
jogosultságával rendelkezik.
A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelemnek tartalmazni kell a KHVM rendelet által előírt adatokat. A kérelemhez az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Mellékletének
XXII. pontja szerint 5.000,- Ft-os illetéket kell megfizetni.
A kérelemhez csatolni kell a tervdokumentációt és a tervező
mérnöki jogosultságát igazoló igazolásokat a KHVM rendelet
szerint.
Amennyiben a kút házi ivóvízigény kielégítésének céljából
létesült, akkor az engedélyezési eljárásba szakhatóságként a
megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörben eljáró
elsőfokú hatóságát (Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály, régi nevén ÁNTSZ, még régebbi nevén KÖJÁL)
is be kell vonni. A kérelem benyújtását megelőzően az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási
eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet alapján szakhatósági
díjat (23.900,- Ft) is be kell fizetni a Népegészségügyi Főosztály
10028007-00302584 számú számlaszámára (a közlemény rovatba a nevet, címet és „ivóvíz szakhatósági díja” elnevezést kell
feltüntetni).
A szakhatósági díj befizetéséről szóló bizonylatot a kérelemhez szintén csatolni kell.
A fennmaradási engedélyezési eljárás során szakértőként
be kell vonni az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot annak megállapítására, hogy a kút nem veszélyeztet karszt- vagy
rétegvízkészletet.
Csak a szakhatósági hozzájárulás, valamint a szakértői vélemény esetén adhat ki a jegyző fennmaradási engedélyt!
Milyen kútra kell fennmaradási engedélyt kérni?
Fontos, hogy a fennmaradási engedélyezési eljárást a jogalkotó kiterjeszti mind az ásott, mind a fúrt kutakra. Vagyis minden olyan kútra vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell kérni,
amelyet engedély nélkül létesítettek.

A locsolási céllal létesült kutak fennmaradási engedélyeztetése esetében is szükséges-e a szakhatóság bevonása?
Fontos, hogy csak akkor kell a szakhatóságot bevonni, ha a
kút ivóvízigény kielégítésére szolgál. Vagyis amennyiben van
vezetékes ivóvíz az ingatlanon, és a kút pl. csak locsolásra vagy
állatitatásra szolgál, és nem gazdasági célból használják, akkor
nem kell a Népegészségügyi Főosztályt szakhatóságként bevonni.
A szakhatóság az eljárása során a kérelmezőt akkreditált laboratóriumi vízmintavételre kötelezi, és megfelelő vízminőség
esetén adja meg a szakhatósági hozzájárulását.
Más szakhatóságokat is be kell-e vonni az eljárásba?
Fontos, hogy a Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe
tartozó fennmaradási engedélyezési eljárás során más szakhatóságokat is bevonhat az eljárásba. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Kormányrendelet szerint
attól függően, hogy pl. ha a kút termőföldre gyakorol hatást,
vagy ha a tevékenység erdőt, védett természeti területet vagy
kulturális, örökségvédelmi területet érint stb., akkor a Katasztrófavédelmi Igazgatóság köteles az illetékes szakhatóságot, szakhatóságokat bevonni az eljárásba.

sa előtt létesítettek kutat.
Azonban aki 2018. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül fúrt kútra, annak 2019. január
1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni. A bírság összege a
Vgtv. alapján jogi személy esetén az engedély nélkül létrehozott
építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízmunka vagy
vízhasználat esetén 1.000.000,- forintig, természetes személy
esetén 300.000,- forintig terjedhet!
Mikor nem adható meg a vízjogi fennmaradási engedély,
és ennek mi a következménye?
Amennyiben az engedély nélkül megvalósított vízkivételt
biztosító vízilétesítmény vízgazdálkodási, környezet- vagy természetvédelmi szempontból káros, és az átalakítással sem szüntethető meg, a vízjogi fennmaradási engedély kiadására irányuló kérelmet el kell utasítani, és emellett az építtetőt a létesítmény
megszüntetésére (elbontására) kell kötelezni.
Remélem, hogy sikerült világosabb képet teremteni a kutak
engedélyezésével kapcsolatban. Fontos megjegyezni, hogy a vonatkozó jogszabályokat a közeljövőben várhatóan módosítani
fogják, mivel nagyon sok észrevétel érkezett a jogalkalmazóktól
a jogszabályok nehézkes alkalmazhatósága miatt.
dr.

A jogszabály meghatározza-e a gazdasági célú vízigény
fogalmát?
Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási
igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági célú vízigénybe beletartozhat a locsolás vagy az állatitatás is, amennyiben ezzel az engedélyes nem a saját háztartási igényeit elégíti ki,
azaz a víz használatával gazdasági haszonnal járó tevékenységet
végez.
Mely esetekben jegyzői hatáskör a kút fennmaradási engedélyének kiadása?
Lényeges, hogy a cikkben korábban felsorolt feltételek (a kút
nem érint karszt- vagy rétegvizet, 500 m3/év vízigénybevétel
alatti, a kút épülettel rendelkező ingatlanon van, magánszemély
a kérelmező, a kút házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja; a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál)
együttes fennállása esetén tartozik a fennmaradási engedélyezés
a jegyző hatáskörébe. Mivel a jogszabály konjunktív feltételeket
ír elő, ezért bármelyik feltétel nem teljesülése esetén a Katasztrófavédelmi Igazgatóság jár el engedélyező hatóságként, nem a
jegyző.
Kell-e fizetni a kútból kitermelt víz után járulékot vagy adót?
A Vgtv. alapján nem kell a vízhasználónak vízkészlet-járulékot fizetnie a vízjogi engedélyenként évi 500 m3-t meg nem
haladó vízmennyiség után, vagyis sem járulékot, sem adót nem
kell fizetni.
Kell-e vízgazdálkodási bírságot fizetni, és mekkora
összegben?
A Vgtv. 2018. december 31-ig mentesíti a vízgazdálkodási
bírság kiszabása alól azokat a létesítőket, akik a Vgtv. módosítá-

Csúcs Áron
jegyző

KÁRPITOS
ZSOMBÓN
Kárpitozott bútorok teljeskörű
felújítása, tetőkárpit, autó-, motor-,
traktorülések javítása.

Ördögh Attila - kárpitos
70/602-70-40

ELADÓ
Zsombón az Őszibarack utcában
építkezésre alkalmas, két dupla
zárkert, egyenként 1728 m 2.
A benzikúttól 1000 m-re,
stabil zárható fabódéval,
villannyal egyben eladó.
Telefon: 30/564-8585
XV. évf. 2. szám – március - április

| 5

Zsombói

Hírmondó
Hulladékégetés
Tisztelt Zsombói Lakosok!
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a
tavasz beköszöntével Csongrád megyében is ugrásszerűen megnő a szabadtéri tűzesetek száma. Hétvégéken, a kellemes időben
sokan választanak szabadtéri programot; főznek, kerti munkát
végeznek, esetleg elszáradt növényi hulladékot égetnek. A szeles
időjárás azonban hozzájárul a szabadtéri tüzek kialakulásához,
melyek a korábbi években megyénkben több ezer hektárnyi területet perzseltek fel. A veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz.
Kockázatot jelenthet a gondatlanság is, a szabadban keletkezett
tüzek 99 százalékát emberek okozzák.
A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az új Országos Tűzvédelmi
Szabályzat tartalmazza. A 2015. március 5-én hatályba lépett
54/2014. (XII.5.) BM rendelet minden magyar állampolgár, gazdasági szervezet, önkormányzat, állami vállalat és civil szereplő
számára jelentős változásokat hozott.
A lakosság számára az egyik legjelentősebb változás, hogy az
élet- és értékvédelem jegyében a belterületi ingatlanok használata során keletkezett avar és kerti hulladék szabadtéri égetése
főszabály szerint tilos. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, ebben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit.
Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság (katasztrófavédelem) engedélyével legfeljebb 10
ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem
tartalmazza:
a kérelmező nevét és címét;
az égetés pontos,földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi
számmal megadott helyét;
az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének
időpontját (év, hónap, nap, óra, perc);
az irányított égetés indokát;
az égetéssel érintett terület nagyságát;
az égetés folyamatának pontos leírását;
az égetést végző személyek nevét, címét;
az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét,
mobiltelefonszámát;
a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett
intézkedéseket és a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott
eszközök felsorolását.
A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz. A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől
számított 5 munkanapon belül bírálja el.
Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül,
és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt
azonnal el kell oltani. Az irányított égetés csak úgy végezhető,
hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
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Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell
vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.
Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:
a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos;
a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani,
és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése
érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok
védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani;
tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan
végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik
szakasz felégetéséhez hozzáfogni;
a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről
kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen
készenlétben kell tartani.
A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék
irányított égetése során a fenti szabályokat kell alkalmazni.
A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső
vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4 méter széles, a közút
szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani. A
védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani.
A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.
Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a
2016. október 7-i ülésén megalkotta az avar- és kertihulladékégetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
szóló 16/2016. (X.7.) önkormányzati rendeletét, mely 2016.
október 8. napján lépett hatályba.
A rendelet területi hatálya Zsombó Nagyközség belterületére terjed ki, kül- és erdőterületre nem vonatkozik.
A rendelet értelmében avar és kerti hulladék: falomb,
kaszálék, nyesedék, szár, levél, gyökér és egyéb növényi maradványok megsemmisítése elsősorban helyben történő komposztálással történhet. Égetéssel csak a nem komposztálható (nem
lebomló), illetve a komposztálásra alkalmatlan (pl. vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzött) avar és kerti hulladék
ártalmatlanítható.
A BELTERÜLETI ÉGETÉS SZABÁLYAI:
Kerti hulladék égetésére hétfőtől szombatig van lehetőség.
Az égetést a levegőréteg hőmérsékleti változása (eseti talajközeli
inverzió) miatt 8.00 és 18.00 óra között lehet végezni, szélcsendes időben. Ünnepnapokon égetni tilos.
Az égetést csak 18 éven felüli, cselekvőképességének tudatában lévő személy végezheti.

Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, 18 éven felüli cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet
lehető legkisebb zavarása mellett szabad.
Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője (továbbiakban
együtt: tulajdonos) az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről, eszközökről (pl.: oltóvíz, homok
stb.).
A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti
hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés
csak folyamatosan kis adagokban történhet.
Tilos az avar és kerti hulladék égetése az engedélyezett időszakon kívül, valamint párás, ködös, esős időben, illetőleg erős
szél esetén.
A kerti hulladékkal együtt kommunális, veszélyes és ipari
eredetű hulladék nem égethető (pl. műanyag, gumi, vegyszer,
festék, ezek maradványai stb.).
Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (pl.
benzin, gázolaj, stb.), légszennyező vagy bűzös segédanyag nem
használható.
Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy vékony
földréteggel történő lefedéséről.
Az illetékes hatóság által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos!

A munka ünnepe
Idén is megrendezésre került a zsombói majális, amelyre az
elmúlt évek hagyományaihoz híven a nagyerdei tisztáson gyűlt
össze a nagyközség apraja nagyja, hogy a munka ünnepén kisebb-nagyobb csapatokban pörköltet főzzenek, és jó hangulatban eltöltsenek egy napot a szabadban. A Közösségi Ház rendhagyó módon jégkrémpulttal készült, amely a kedvező időjárásnak
köszönhetően nagy népszerűségnek örvendett. Az aktívan pihenők fociztak és tollaslabdáztak, a többiek igazi piknikező hangulatot teremtve pokrócokon pihentek, és élvezték a nap sugarait,
mely néhány órára megörvendeztette a rendezvény résztvevőit.
A már rutinos majálisozók sátrakkal és napozóágyakkal érkeztek 8 órától, hogy a legjobb helyeket időben elfoglalhassák. A
Cél-Tudat SE Jákó Csaba vezetésével idén is bemutatót tartott
az érdeklődők számára, és egy újdonsággal is érkeztek, a target
sprint elnevezésű versennyel, melyen bárki indulhatott, aki kedvet érzett a futás és sportlövészet ötvözetének kipróbálására. A
kemény mag reggeltől sötétedésig kint volt, és a kedvenc zeneszámok hallgatása sem maradhatott el, ki-ki rádiót hozott vagy
az autójából játszotta le a rádiós toplisták kedvenceit és az örök
divatú retro slágereket.
Nagy örömünkre szolgál, hogy évről évre kilátogatnak a
rendezvényre, és a közösségi megmozdulás ilyen példaértékű
Zsombón.
Kalmár Tamara

A szabadtéri tűzgyújtás, tüzelőberendezés-használat kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi
követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok szigorú betartásával történhet.
dr.

Csúcs Áron
jegyző

A József Attila Közösségi Ház tájékoztatja a lakosságot, hogy
az ECSEKI-KELEMEN ÜGYVÉDI IRODA,
Dr. Ecseki Erzsébet ügyvéd
ÜGYFÉLFOGADÁST TART június 1-től MINDEN KEDDEN
9-10 ÓRA KÖZÖTT A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN,
VALAMINT
MINDEN HÓNAP ELSŐ KEDDJÉN 10-11 ÓRA KÖZÖTT
A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYBEN
INGYENES TANÁCSADÁSSAL.

Fer-Ker Kft.
Építési anyagok (sóder, homok,
cement, szóródó, egyéb) szállítását,
rövid határidővel vállalom.
Hívjon bizalommal!
+36-30/212-76-71
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Hírmondó
„Zsombó nagyközség történeti
képeskönyvéhez” segítségkérés.
Ki kerülhet bele a könyvbe:
- aki ma Zsombón él, ha itt született, ha nem
- aki a körülmények hatására máshova költözött, de tartja a kapcsolatot
(munkahely, családi kapcsolat)
- akinek fontos szerepe volt Zsombó életében.
KÉRÉSEIM:
1.
A II. világháború során sokan áldozták életüket. Többségük nevét a templom oldalán tábla és koszorúk őrzik. A képes
könyvben fényképüket is meg kell őrizni, ez a legkevesebb azokért, akik életükkel fizettek a II. világháború során. A még hiányzó
képeket őrzőket kérem, hogy segítsenek!
2.
Az I. és II. világháború alatti és utáni megpróbáltatásokról nincs elég képszerű ismeret.
3.
1945 utáni nagy átalakítások megpróbáltatásai és szenvedései utáni új élet kezdése. Község és nagyközség kiépülése.
Tanyakérdés.
4.
Zsombó életében jelentős életmódjavulást eredményeztek az alábbi fejlesztések: homok közutak szikfölddel terítése, a bel-és külterületi villanyvezetés, majd annak bővítése az igények növekedésével, a külterületi utak javítása, műutak építése
különböző időszakaszokban, napköziotthonos óvoda társadalmi összefogásból létrehozása, majd fokozatos bővítése, ivóvízellátás,
gázvezeték kiépítésének útja a mai állapotig. A nagy iskola és tornacsarnok építése közösségi összefogásból, társadalmi munkából,
helyi közösségek és mások nélkülözhetetlen segítségéből. Ezek képei főleg.
5.
Körmenetek, búcsújárás, szent helyek látogatása.
6.
Régi gyermekjátékok.
7.
Orosz, angol vagy amerikai fogságból hazahozott emlékek.
8.
Gyermek és felnőtt szórakozások.
9.
Fiatalok szórakozásai, párválasztása.
10. Piacozás, a megtermelt termények, állatok értékesítése és lehetőségei.
11. Iparosság, kereskedelem alakulása, a mai is.
12. Külföldön való munka.

Telefonszámom: 62/255-498, illetve 30/962-49-15
Kálmán Ferenc
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Dalostalálkozó és borverseny
Április 8-án immár XII. alkalommal zajlott a zsombói Közösségi Házban dalostalálkozó és borverseny. Az eseményre a
Bokréta Dalkör meghívására szép számmal érkeztek dalkörök
környékbeli és messzebb tájakról, képviseltette magát két testvértelepülésünk, Ipolynyék és Máriafölde, ideutaztak Kispiacról,
valamint jelen volt Baks, Üllés, Zákányszék, Mindszent és Forráskút egy-egy kórusa is. A vendégek már dél körül szállingózni
kezdtek, majd kora délután megkezdődött a műsor, melynek
keretében minden dalkör ízelítőt adott repertoárjából.
A borverseny előkészületei is már hetekkel korábban megkezdődtek, a felhívásra pedig szép számmal kezdtek érkezni a
pályaművek. A zsűrizés a dalostalálkozót megelőző napon zajlott, a megmérettetésen 13 fehér- és 8 vörösbort kóstolt végig a
zsűri. A verseny tisztaságát szokás szerint kódszámok biztosították, mely alapján a zsűri nem tudta, mely gazdáktól származik az adott bor. A döntés alapján végül a fehérborok közül és
összetettben is Takács József (Zsombó) rajnai rizlingje végzett
az első helyen, őt követte Kádár-Németh Lajos (Zsombó) kövidinka (összetettben harmadik hely) és chardonnay borokkal.
Vörösbor és rozé kategóriában első (és összetettben második)
helyet szerzett Molnár Mihály (Forráskút) kékfrankos rozéja,
második lett egy kékfrankos szintén tőle, és harmadik helyen
Kádár-Németh Lajos végzett zweigelttel.

A zsűri feladata itt véget ért, de a borverseny még nem: a
dalostalálkozó napján a borokat a közönség is végigkóstolhatta,
és mindenki leadhatta szavazatát a szerinte legjobb borra, mely
alapján a közönségdíj nyertese Lázár Mihály (Zákányszék) lett.
Az ünnepélyes eredményhirdetést követte a vacsora, ami szintén nem telhetett el dalszó nélkül. A hangulatot még tovább fokozta az ének- és táncmulatság, ami a nap méltó lezárásaként
késő estig talpon tartotta a résztvevőket.
Bálint Lea

Ezúton értesítjük a Tisztelt Zsombói Lakosságot, hogy
a Bokréta Dalkör ezentúl nem a Szépkorúak Egyesülete
részeként, hanem önállóan, Bokréta Dalkör Egyesületként
folytatja tevékenységét.

IX. Könnyűzenei koncert
2017. április 30-án vasárnap a Kós Károly Alapfokú
Művészeti Iskola és a József Attila Közösségi Ház rendezésében a magánének tanszak két növendéke (Ujvári
Bernadett és Kun Dávid) és meghívott vendégeik (AdaiSimon Annabella, Hampel Zsuzsa és Angyal Áron) léptek fel a hagyományos tavaszi könnyűzenei koncerten.
A program lelkes és szakavatott szervezője a kezdetek óta
Veréb Judit magánének-tanár. Az elhangzott 15 dal között szerepeltek örökzöld rock & roll klasszikusok, mint a Csavard fel
a szőnyeget a Hungáriától és Chuck Berry Johnny B. Goode-ja.
A felhőtlen szórakozást nyújtó tánczenék mellett felcsendültek
megérintő lírai dalok is, mint Christina Aguilera: Say Something
című száma Kun Dávid előadásában, Ed Sheeran: Photograph

Adai-Simon Annabella tolmácsolásában. Mariah Carey Trough
the Rain című dalát Hampel Zsuzsa zenetanár énekelte, míg az
Evita című musicalből Ujvári Bernadett adta elő a Ne sírj, Argentína című dalt. A nagyszámú közönség végig hálásan tapsolta meg a produkciókat, amelyek mind zeneileg, mind látványban színvonalasak voltak. Végül, az i-re a pontot Angyal Áron
tette fel Robbie Williams: Angels című dalával, amikor már az
erős idegzetű hallgatóság is elérzékenyülve küzdött könnyeivel.
A közönség minden tagja nevében köszönöm az élményt az előadóknak és a szervezőknek! Aki lemaradt az idei koncertről, ne
feledje el, jövő áprilisban ismét lesz könnyűzenei koncert.
Faragó Gabriella
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Hírmondó
„Csak tiszta forrásból”
„Homokháti zenei Esték” sorozat - zenés előadás Bartók Béla emlékére
A Zsombói József Attila
Közösségi Ház és Könyvtár
zenés előadásra invitálta
a nagyközség általános iskolásait 2017. március 27-én.
A szépen felújított épület
színházterme 10 órára
gyermekhangoktól
visszhangzott. Sorban érkeztek
az osztályok tanáraikkal,
és mind a 250 széket percek
alatt elfoglalták.
A Bartók emlékévre kiírt sikeres pályázat tette lehetővé, hogy
ez az ünnepi zenés előadás létrejöhetett Zsombón.
Huszár Emőke hegedűművész, a Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola tanára lépett a pódiumra és köszöntötte a közönséget és az előadót, Dr. Kerek Ferenc Liszt díjas zongoraművészt, a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának
professzorát, karalapító dékánját.
A terem elcsendesült, a figyelem koncentrálódott a mikrofon
elé lépő előadó szavaira, aki a nem könnyen érthető bartóki életművet olyan közelségbe tudta hozni fiatal közönsége számára,
hogy magától értetődött, a zenei anyagra is nyitottak lesznek a
zsombói gyermekek. Fegyelmezetten és nagy figyelemmel hallgatták az életmű legfontosabb elemeit feltáró momentumokat
és a felcsendülő szebbnél-szebb zongoradarabokat, először egy
válogatást a Gyermekeknek sorozatból.
A háttérben közben megjelentek a Bartók életét bemutató,
továbbgondolásra inspiráló képek, köszönhető a jó technikai
berendezésnek és alkalmazójának.
Előadónk beszélt Bartók különös gyermekkoráról. A gyermek Bartók beteges fiúcska volt, de már 3 évesen Nagyszentmiklóson jelét adta annak, hogy zenei tehetsége nem átlagos,
felfigyelt a metrum-váltásokra. 4 éves korában már 40 dalt ismert fel és „pötyögtetett” le a zongorán. 5 évesen kezdett komolyan zenét tanulni. Ezek a gyermekkori momentumok még
közelebb hozták a hallgatósághoz Bartókot mint embert. A zenei anyag igényes összeválogatása fogva tartotta, vezette a jelenlévők figyelmét olyan műveken át, mint a Siratóénekek igazi
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bartóki hangja, vagy a Leányi arckép, a Hinta-palinta, amely
darabok kapcsán még összhangzattani összefüggésekről, szerkesztésről is szó eshetett.
A jól hangolt zongora lehetővé tette – Bartók speciális zongoraiskolájának – a Péter fiának írt Mikrokozmosz sorozat
különleges akusztikát igénylő darabjainak bemutatását is. Így
többek között elhangzott a Báli szigetén és a Felhangok c. darab
is, és a felhangok a koncertterem utolsó soraiban és a karzaton
is szépen szóltak… Megjegyzem, hogy J.S. Bach óta a világon ez
a zongoraiskola született csupán, amely a kezdeti lépésektől a
pódiumra való előadási darabokig felkészíti az ifjú zongoristát.
Öröm volt jelen lenni ezen a szívet-lelket gyönyörködtető
eseményen. E sorok írójában megfogalmazódott, hogy talán
mégis van remény… Az igazi érték mégiscsak hat, ha felkészült
pedagógusok irányítják a gyermekek fejlődését, figyelmét. A
zsombói általános iskolásokra ez mindenképp érvényes.

A Bartók program része lett volna egy kirándulás Nagyszentmiklósra, a szülővárosba, de a felelős vezetői döntés a kiterjedt, súlyos romániai kanyaró-járvány miatt ezt későbbi időpontra tolta. Az ottani emlékhelyek végiglátogatása is biztosan
maradandó élmény lesz a zsombói diákok és érdeklődők számára. Kívánunk még sok, a maihoz hasonló – Bartókhoz méltó
– zenei eseményt Zsombóra.
							
				
Kerek Ferencné

Tisztelt Szerkesztőség!

Köszönetnyilvánítás
A Zsombói Védőnői Szolgálat és a zsombói kisbabák
hálásan köszönik Bálint Vilmos asztalosnak az új
csecsemő hosszmérőt, mely kényelmesebb és higiénikusabb vizsgálatot tesz lehetővé!
Köszönjük a munkáját és a segítségét!

Baba-mama torna
Keddenként 15 órakor
a József Attila Közösségi Házban
További indformáció és jelentkezés:
Polgárné Papp Katalin védőnőnél
+36-30/286-84-31

Gólyahírek
2017. MÁRCIUS:
Tari Szilárd Gyulának és Martonosi Beátának
Gábor Tamásnak és Kneip Rita Mariannak

Bence
Gellért Regő

Gratulálunk az újszülötthöz, és jó egészséget kívánunk
a családnak!

Kézilabdás események
A zsombói kézilabdások 2016 őszétől a Tisza Volán SC színeiben versenyeznek. A helybeli gyerekeknek így tudtunk felkészülési és versenyzési lehetőséget biztosítani minden korosztályban. A legnagyobbak, az U13 lány és U12 fiú csapatok a
Gyermekbajnokságban szerepelnek, ezek az együttesek is több
település gyerekeiből állnak össze (Zsombó, Forráskút, Üllés,
Ásotthalom, Sándorfalva stb.). A közös edzéseket részben Zákányszéken, részben a januárban Mórahalmon átadott új sportcsarnokban oldjuk meg. A fiúk versenyben vannak a „régió
bajnoka” címért, a lányoknál csapatépítés folyik, mert sok újonc
van. Az alsó tagozatosok U7-U8-U9 és U10 korosztályokban
főleg otthon edzenek, és alkalmanként van közös program és
mérkőzés. Nagy öröm, hogy önálló csapattal tudtunk nevezni a
kisiskolások versenyében U7 és U8 kategóriában. Jelenleg mindenki versenyben van, folyamatosan készülünk, vagy bajnoki
eseményre, vagy tornákra megyünk.
Nyáron táborozási lehetőséget is biztosít az egyesület, mely
elsősorban a kézilabdáról, másodsorban a nyaralásról szól. A
tavalyi táboroknak nagy sikere volt a gyerekek körében, az idén
több turnusban mehetnek majd.
Szeretettel várjuk azokat a gyerekeket, akik még nem választottak maguknak sportot, és szeretnének egy nagy kézilabdás
„családhoz” tartozni!
Polyákné Farkas Éva

Kérem, szíveskedjenek közölni tájékoztató írásomat, amelyhez előzményként leírom, hogy korábban súlyos agyvérzésen
estem át, amely miatt egészségi állapotom tartósan megromlott,
mozgáskorlátozottá váltam, és csak különböző gyógyászati segédeszközökkel vagyok képes minimálisan mozogni.
Az ilyen jellegű problémáim megoldásához nyújtott számomra segítséget Tóthné Rabóczi Rita zsombói lakos, aki ilyen
gyógyászati eszközök forgalmazója. Ő ismertette meg velem
a szegedi Boldogasszony sgt. 37. szám alatt található OrthoPharma-Reha Kft.-t, amely Fazekas László tulajdonában működik Dr. Fazekas Kinga ügyvezető igazgató irányításával.
Ez az intézmény rendkívül kulturált körülmények között és
szakszerűen, milliméter pontossággal méri le a gyógyászati eszközök elkészítéséhez szükséges testméreteket. A szakszerűséget
alapos vizsgálattal Dr. Tajti László ortopéd szakorvos irányítja.
Munkatársaival, Arisztotelész szavaival élve, a közjog érdekében
végzik munkájukat, amely példaértékű barátsággal és kedvességgel párosul, ami számomra lelkileg is gyógyítóan hatott.
Néhány gondolattal fejezem ki mindnyájuknak tiszteletteljes
elismerésem és köszönetem. Ezt a rövid levelet elsősorban betegtársaim, sorstársaim minél alaposabb tájékoztatása céljából
írtam le. Megnyugtató számomra, hogy ilyen ismeretek után
bármikor fordulhatok igényemmel és panaszommal ehhez a
kiválóan működő intézményhez. A továbbiakban kívánok munkájukhoz sok sikert és szép eredményeket.
Köszönettel és tisztelettel:

Dr. Tűhegyi Sándor
zsombói lakos

Nyári napközis tábor
a Jegenyés Birtokon

Helyszín: Zsombó, Jegenyés Birtok Vendégház
www.jegenyesbirtokvendeghaz.hu
Időpont:
I. turnus: 2017. június 26–30.: Természetismereti tábor
Táborvezető: Ábrahám Krisztián pedagógus
Ábrahám Adrienn szociálpedagógus
II. turnus: 2017. augusztus 07–11.: Kézműves tábor
Táborvezető: Török Tilda pedagógus
Korosztály: 6–12 éves korig
Létszám: Max. 25 fő/tábor, min. 15 fő esetén indul a tábor.
Tábor ideje: 8.00–16.00
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna.
Részvételi díj: 18.000 Ft, Testvérkedvezmény: 17.000 Ft,
amely tartalmazza a napi háromszori étkezést, valamint
a programok költségeit.
Jelentkezési határidő: 2017. május 31.
Jelentkezni lehet: Fogasné dr. Kelemen Klaudia
tel.: 30/30-99-853 e-mail: cirokaalapitvany@gmail.com
Jelentkezés feltétele: a jelentkezési lap kitöltése, és
a részvételi díj 50%-ának befizetése.
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