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Nemzeti ünnepünket március 15-én közösen ünnepelték a zsombói közintézmények és a civil 
szervezetek.

A rendezvénysorozat 17 órakor a József Attila Közösségi Ház nagytermében kezdődött. Dr. Miklós 
Péter, Miklós Péter történész - muzeológus, a Szegedi Tudományegyetem oktatója, a hódmezővásárhelyi 
Emlékpont múzeum igazgatójának beszéde után a Szent Imre Katolikus Általános Iskola hetedikes di-
ákjai idézték fel a forradalom eseményeit Nagymihály Tímea pedagógus rendezésében. A műsor végén 
Angyal Áron, a Közösségi Ház művelődésszervezőjének segítségével árnyjátékok adtak elő a tanulók. 
 A közösségi házból fáklyás menetben vonultak a zsombóiak a Kisboldogasszony templom 
kertjébe, ahol Bátki-Fazekas Zoltán operaénekes a Hazám, hazám című áriát adta elő, Erkel Ferenc, 
Bánk bán című operájából Hegedűs Károlyné, a Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola tanárának 
zongorakíséretében. A rendezvénysorozat végén a közintézmények és a civil szervezetek elhelyezték 
a tiszteletadás koszorúit a kopjafa tövében.
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Tájékoztató ebösszeíráshoz
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 

XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján  Zsombó 
Nagyközség Önkormányzata ebrendészeti feladatainak 
elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás jár-
ványvédelmi vonatkozásaira tekintettel településünkön 
a Zsombó nagyközség közigazgatási területén tartott 
ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Az ebek összeírása a jogszabályban meghatározott adattarta-
lommal kerül sor.

Az eb tulajdonosa vagy az eb tartója az összeíráskor köteles 
az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat 
rendelkezésére bocsátani. Az adatszolgáltatási kötelezettség el-
mulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után!

Az ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők a 
Polgármesteri Hivatal közterületfelügyelőjénél (6792 Zsombó, 
Alkotmány u. 3.), illetve letölthetők az önkormányzati honlap-
ról: www.zsombo.hu.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a 
Polgármesteri Hivatal részére az alábbi módokon:

•  Levélben postai úton az alábbi levélcímre: 
         6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.
•  A Polgármesteri Hivatal közterületfelügyelőjénél 
        személyesen

Az Ebösszeíró adatlap leadásának határideje: 
2015. március 31.

Tájékoztatom továbbá az ebtartókat, hogy a kedvtelésből tar-
tott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) 
Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint – 2013. január 
1-től – a négy hónaposnál idősebb eb csak transzpoderrel (chip-
pel) megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a transzponderrel 
még esetlegesen meg nem jelölt ebeket a szolgáltató állatorvos-
nál haladéktalanul megjelöltetni.

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben az ebösszeírást kö-
vetően az Ebösszeíró adatlapon szereplő adatokban változás áll-
na be, továbbá amennyiben ezt követően kerül az eb a felügye-
lete alá, azt be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatal részére a 
változást követő 15 napon belül.

Az ebösszeírással kapcsolatos adatszolgáltatás elmulasztá-
sának jogkövetkezményét az állatvédelmi bírságról szóló kor-
mányrendelet tartalmazza.

Útmutató az „Ebösszeíró adatlap” nyomtatvány kitöltéshez:

A nyomtatványt nyomtatott betűkkel, olvashatóan kérjük ki-
tölteni!

Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint 
az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén is ki kell 
tölteni!

A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján vagy az eb 
külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajta 
hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.

A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést vég-
rehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mik-
rochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton 
szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyeg-
zőjének száma is. Ugyanezen vonatkozik az ivartalanításra és a 
kisállat-útlevél kiállítására is.

A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített 
adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak ren-
delkeznie kell.

Az V. Egyéb adatok pontjában a veszettség szempontjából 
aggályos eb megfigyelési státuszát kell megjelölni, azaz hogy 
az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé 
lett-e minősítve, vagy nem.

Ha elveszett az okmány: az ebtartó az okmányszámhoz írja 
be: „elveszett”, és nyilatkozzon, hogy melyik állatorvos (név és 
székhely) végezte a beavatkozást, vagy adta ki az okmányt.

Ha nincs okmány (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva 
az eb, nincs kisállat-útlevél, nem oltatta, az eb még nem érte el 
a 4 hónapos kort): a sorszám vagy szám helyett „nincs” szöveget 
írjon be.

Amennyiben sem tulajdonában, sem tartásában nincsen eb, 
akkor kizárólag erről szíveskedjen – az adatlapon feltüntetettek 
szerint – nyilatkozni.

Együttműködését előre is köszönöm! 

Tisztelettel:   
   dr. CsúCs Áron

jegyző

Örömteli esemény zajlott a közelmúltban Zsombón. Több-
gyermekes családnak adott fabrikettet az Önkormányzat és egy 
helyi vállalkozó.

A Lápastó Szociális Szövetkezet az év elején kezdte meg a 
fabrikett és pellett tüzelőanyagok gyártását. A tevékenység meg-
kezdését követően a Szövetkezet elnöke, idősebb Radvánszky 
János felajánlott 6 zsák tüzelőanyagot az Önkormányzat részére. 
Az Önkormányzat a felajánlást próbálta olyan rászoruló család-
nak átadni, aki nem részesülhetett korábban a szociális tűzifa-
támogatásban. Ezek alapján a felajánlott tüzelőanyagot Nagy 
Beáta Tímea és családja kapta, akik boldogan fogadták.

dr. CsúCs Áron

jegyző

Brikett felajánlás

CsomagolÁs, szÁllítÁs, ÁtadÁs                                fotó: Rácz Viktória



 XIII. évf. 2. szám –  február - március    |   3

A fagyos telet kevés ember szereti, februárra pedig végképp 
mindenkinek elege lesz belőle. Ilyenkor hagyományhoz illően a 
zsombóiak is felkerekednek, hogy elűzzék a hideg időt. Február 
14-én, szombaton finom fánkillat töltötte meg a József Attila Kö-
zösségi Házat, amit az önkéntes fánksütőknek köszönhettünk. 
Szerencsére minden évben számíthatunk rengeteg csodás asz-
szonyra, akik porcukros-lekváros finomságaikkal örvendeztetik 
meg a falusiakat. Hogy könnyebben csússzon a fánk, forralt bort 
és teát is kaptak a rendezvény látogatói. 

Délután kettőkor indult a jelmezes felvonulás, ahol a beöltö-
zött társaság körbehordozta az élő kiszebábot (Lakatos Richár-
dot) a faluban, a zenés felvonulás után pedig a Közösségi Ház 
udvarára állított máglyarakáson ünnepélyesen elégették. Persze 
félreértés ne essék, az emberi kiszebáb még időben kicserélődött 
egy anyagból összeállított verzióra. A téltemető tűz elégése után 
mindenki bevonult a színházterembe, hogy megnézzék a Kar-
doskúti Főnix Kulturális Egyesület előadásában Kéri Ferenc Az 
alkohol öl című rövid zenés vígjátékát. A történetben egy család 
próbálja megleckéztetni az alkoholista férjet azzal, hogy elhite-
tik vele, belehalt az ivásba, és már csak szellemként van jelen. 
A helyzetkomikumra épülő darabban olyan klasszikus slágerek 
is felcsendültek, mint „A boldogságtól ordítani tudnék”, vagy a 
„Mister Alkohol”. 

Ezután következett a jelmezverseny és a fánksütőverseny 
eredményhirdetése. A rengeteg ötletes jelmez közül egyéni ka-
tegóriában Borbás Bence (tejesdoboz), családi kategóriában 
Urbán András és családja (lovag, ördög, hős és boszi), és cso-
portos kategóriában a Közösségi Ház dolgozói (hippik) nyertek. 
A fánksütők közül pedig harmadik helyen Kondásné Mihály 
Sarolta, második helyen Poprádi Emese, az első helyen Lajkó 
Istvánné végzett.

A színház és az eredményhirdetés után a falusiaké lett a fő-
szerep; farsangi vetélkedők keretén belül bizonyíthatták ügyes-
ségüket a jelentkezők. Négy csapat vállalkozott a versenyre: a 
Mazsolás csapat, Csipet-csapat, Tábortüzes menyecskék és a Tél-
űző csapat. A négy csapatnak négy versenyszámban kellett ösz-

szemérnie erejét: 1. fánkevés (madzaggal felakasztott, lekvárral 
borított fánkokat kellett időre megenni), 2. kirakós (mondanom 
sem kell, hogy a gyerekek győzedelmeskedtek ebben a kategó-
riában), 3. tesztírás (farsanggal kapcsolatos rövid kérdéssor), 4. 
fánksütés vakon. A legutolsó kategória magyarázatra szorul, a 
következő volt a feladat: egy lavórból kellett kiválogatni a fánk-
sütéshez szükséges hozzávalókat bekötött szemmel (olaj, liszt, 
cukor, élesztő). Megtévesztésnek a kakaóporon és a vajon át a 
borecetig mindenféle különlegesség megtalálható volt a lavór-
ban. A csapatok hősiesen teljesítették a feladatokat, első helyen 
a Csipet-csapat, másodikon a Mazsolás csapat, és harmadik he-
lyen a Tábortüzes menyecskék végeztek. A tavaszköszöntő ün-
nep zenés-táncos mulatsággal zárult. 

Reméljük, mindenki jól érezte magát, találkozunk jövőre!

Külön köszönet az idei év fánksütőinek: 

1. Ámond Lászlóné
2. Csányi Antalné
3. Gábor Antalné
4. Kerekesné Heiser Krisztina
5. Kiss Pálné
6. Kondásné Mihály Sarolta
7. Lajkó Istvánné
8. Ocskó Veronika
9. Papp Sándorné
10.  Poprádi Emese
11.  Szakala Istvánné
12.  Szalmáné Vali mama
13.  Székeséi Kálmánné
14.  Sztankovics Lajosné
15.  Szúnyog Imréné
16.  Tanács Imréné
17.  Tollár Imréné.

 
rÁCz Viktória 

Téltemető farsangi mulatság

Farsangi FelVonulsÁ                                              fotók: Rácz Viktória

Farsangi Vetélkedő: hatÁs az érzékekre, az agyra, és a hasra
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A 2007-ben megkötött Fundamenta-Lakáskassza 
előtakarékossági szerződések rövidesen lejárnak, a la-
kosok fizetési kötelezettsége is hamarosan megszűnik. 
A lejáró szerződésekkel és az érdekeltségi hozzájárulás 
befizetésével kapcsolatos néhány aktuális információt 
szeretnék  megosztani Önökkel.

A 2007. év elején megkötött előtakarékossági szerződések 
2015. március 31-én lejárnak. A szerződéseken képződött meg-
takarítások kiutalása 2015. július 1-jétől kezdődik meg a Tár-
sulat bankszámlájára. A társulat az így befolyt összegből fedezi 
a beruházás pályázati önrészét, valamint az önerős kivitelezői 
munkálatok költségeit.

A Fundamenta Zrt. a szerződések lejártáról minden szer-
ződőt értesít, az értesítésen túl tájékoztatást nyújt a jövőbeni 
megtakarítási lehetőségekről. Amennyiben a szerződéssel ren-
delkező lakos a továbbiakban nem kíván a Fundamenta Zrt-vel 
új szerződést kötni, nincs semmi teendője.

Azok az érdekeltek, akik megkésve kötöttek nyolcéves fu-
tamidejű szerződést, értelemszerűen később kapják meg a 
Fundamenta Zrt. értesítését.

Azok az érdekeltek, akik ötéves futamidejű szerződést kötöt-
tek, már nagyrészt megkapták a szerződés lejártáról szóló La-
káskassza-megkeresést.

Az előtakarékossági szerződés ma kedvező hozamú megtaka-
rításnak számít, ezért azt javaslom, hogy mindazok, akik új, saját 
célú szerződést kívánnak kötni, vagy akiknek állami támogatású 
hitelfelvételre, vagy újabb állami támogatásra való jogosultságra 
vonatkozó kérdésük van, keressék fel az előtakarékossági szer-
ződéseket kínáló pénzintézetek kirendeltségeit és üzletkötőit.

Fontos tudni, hogy a természetes személyű ingatlantulajdo-
nosok esetében az érdekeltségi hozzájárulás befizetési kötele-
zettsége 2015. áprilisig áll fenn. A nyolcéves futamidejű szerző-
dést kötők 191 040 Ft-ot, az ötéves futamidejű szerződést kötők 
199 440 Ft-ot kötelesek érdekeltségi egységenként (ingatlanon-
ként) a Társulathoz befizetni.

Azok a lakosok, akik Fundamenta-szerződés mellőzésével 
vállalták az érdekeltségi hozzájárulás befizetését, döntően már 
rendezték fizetési kötelezettségüket.

Az érdekeltségi hozzájárulást befizető érdekeltek a Társulat-
tól a teljesítésről igazolást kapnak, ennek megfelelően ebben az 
évben egyenlegközlőt már nem küldünk ki.

Felhívom a rendszeres átutalással fizető ügyfeleink figyelmét, 
hogy a futamidő lejártakor győződjenek meg arról, hogy szám-
lájukról további utalás csak akkor történjen, ha fizetési elmara-
dás áll fenn.

Az érdekeltségi hozzájárulás magas, kb. 95%-os mértékű ren-
dezéséről számolhatok be.

A fizetésben elmaradók a fizetési futamidő lezártával fizetési 
felszólításra, annak sikertelensége után jegyzői behajtásra szá-
mítsanak.

A beruházásban résztvevő négy település önkormányzata a 
községek belterületén teljes körű, minden ingatlant érintő há-
lózat kiépítéséről határozott. Minden, az érdekeltségi listában 
szereplő ingatlan szennyvízbekötést kap. A bekötést nem teszik 
attól függővé, hogy az ingatlantulajdonos fizetett-e vagy sem ér-
dekeltségi hozzájárulást, viszont a nem fizetőkkel szemben kö-
vetkezetes behajtást érvényesítünk.

Sajnos lakosaink közül jó néhányan  a beruházást már nem 
érhették meg.

Ők szándéknyilatkozatukkal, előtakarékossági szerződések 
megkötésével és fegyelmezett befizetéseikkel segítették a beru-
házás megvalósulását. Jó szívvel gondolunk rájuk! Az eredményt 
a gyerekek, az unokák öröklik.

Az örökösök figyelmét szeretném nyomatékosan kérni, 
amennyiben hozzátartozójuk Fundamenta-szerződést kötött 
a szennyvízcsatornázással összefüggésben, és a Fundamenta-
szerződés lejárta előtt halálozik el, a szerződést házastársra, élet-
társra, vagy az örökösök valamelyikére át kell ruházni.

Az átruházás feltétele, hogy jogerős hagyatéki végzés álljon 
rendelkezésre. Az átruházások gördülékeny lebonyolítása érde-
kében keressék meg ügyfélszolgálati irodánkat, a részletekről 
személyesen, telefonon, vagy e-mailen keresztül szívesen nyúj-
tunk tájékoztatást. Az át nem ruházott szerződésen képződött 
teljes megtakarítás a Fundamenta Zrt-nél bennragad.

Ha az átruházás az örökösöknek felróható ok miatt marad el, 
a Társulat küldöttgyűlésének idevonatkozó határozata alapján a 
Társulatot ért anyagi kárt az örökösöknek egyetemlegesen meg 
kell téríteniük.

Örömünkre szolgál, hogy a Társulat megalapítása nem volt 
hiábavaló. 2007-ben a szándéknyilatkozatok aláírásával a Társu-
lat is, és a négy önkormányzat is erős támogatást kapott önöktől. 
Köszönjük!

Izgalmas, produktív hónapok jönnek. Kiépül a szennyvízhá-
lózat, a nyomóvezetékek, a szennyvízátemelők, megtörténnek a 
rákötések, és megindul a szennyvíztisztító próbaüzeme.

Elkészülnek a lakossági érdekeltségi hozzájárulással kapcso-
latos elszámolások, a Fundamenta Zrt-től kiutalt összegből ren-
dezzük a kivitelezői számlákat.

A Társulat várhatóan 2016. nyarán befejezi tevékenységét, és 
végelszámolással megszűnik.

Megragadom a lehetőséget, hogy megköszönjem 
mindannyiuknak az eredményes együttműködést. A Társulat 
munkatársa, küldöttei és tisztségviselői nevében kívánom, hogy 
a beruházás hasznosan, sokáig szolgálja Önöket.

maróti mihÁly 
elnök

Futamidők vége

Eladó ház
Zsombó-Szatymaz átkötőút szélén (buszmegállótól két 

percre) 60 m2-es összkomfortos téglaház 3200 m2-es telekkel 
együtt ELADÓ vagy ELCSERÉLHETŐ! 

Helyiségek száma: két szoba, konyha, nappali, főzőfülke, 
WC, tusoló, pince.Víz-gáz-villany van. 

Érdeklődni a (62) 462-156-os vagy a (30) 466-9170-es  
telefonszámon.
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A törvény hatálya a kiskereskedelmi tevékenység-
re terjed ki, függetlenül attól, hogy ezen tevékenységet 
állandó jelleggel vagy esetenként, állandó vagy idősza-
konként változó helyszínen folytatják.

A törvény hatálya nem terjed ki – többek között – 
1.  a gyógyszertárak nyitva tartására;
2.  a közforgalmú vasúti és autóbusz-pályaudvarok területén  

kialakított üzlet nyitva tartására azzal, hogy kétség esetén a 
jegyző – a pályaudvar üzemeltetőjével egyetértésben – határoz-
za meg azt, hogy a pályaudvar területe meddig terjed;

3.  az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meg-
határozott egészségügyi intézmények (kórház) területén törté-
nő kereskedelmi tevékenységre;

4.  a piacon, továbbá helyi termelői piacon folytatott kereske-
delmi tevékenységre;

5.  az üzemanyagtöltő-állomások nyitva tartására;
6.  a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékeny-

ségre;
7.  a szálláshelyen végzett kereskedelmi tevékenységre;
8.  a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységre;
9.  a vendéglátásra, valamint
10.  a kulturális tevékenységet és a fürdőszolgáltatást kiszol-

gáló kereskedelmi tevékenységre.

1.) Főszabályként az üzlet kiskereskedelmi napokon 6 óra 
és 22 óra között tarthat nyitva, vasárnap és munkaszüneti na-
pokon zárva tart.

Kiskereskedelmi nap jelentése: a vasárnap és a munkaszüne-
ti napok kivételével a naptári hét többi napja, továbbá a külön 
jogszabályban meghatározott munkanap.

2.) Főszabály alóli kivételek: az üzletek
a)  Adventi vasárnapokon (bronz-, ezüst-, aranyvasárnap) 6 

óra és 22 óra között,

b)  december 24. és december 31. napján 6 óra és 12 óra kö-
zött,

c)  minden naptári év egy – általa – tetszőlegesen megjelölt 
vasárnapon 6 óra és 22 óra között nyitva tarthatnak.

Az a) és a c) pontokban megjelölt esetekben az üzlet a nyitva 
tartási szándékát köteles előzetesen a kereskedelmi hatóságnak 
(a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkor-
mányzat jegyzője) az érintett vasárnap előtt legalább 15 nappal 
korábban bejelenteni. A kereskedelmi hatóság ezen bejelentett 
időpontokról külön nyilvántartást vezet.

Amennyiben december 24-e vasárnapra esik, akkor az üzlet 
6 óra és 12 óra között tarthat nyitva.

d)  Kizárólag pékárut és tejterméket értékesítő üzlet: 

-  kiskereskedelmi napokon 5 óra és 22 óra között
-  vasárnap és munkaszüneti napokon 5 óra és 12 óra között 

tarthat nyitva.

Tájékoztató a kiskereskedelmi szektorban történő  

vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény rendelkezéseiről

e)  Újságot árusító üzlet, valamint virágot árusító üzlet va-
sárnap és munkaszüneti napokon 6 óra és 12 óra között nyitva 
tarthat.

Újságot árusító üzlet: az az 50 négyzetmétert meg nem ha-
ladó árusítótérrel rendelkező üzlet, amelyben a keletkező árbe-
vétel legalább kétharmada újság, napilap, folyóirat, periodikus 
kiadvány értékesítéséből származik.

Virágot árusító üzlet: az a 150 négyzetmétert meg nem ha-
ladó árusítótérrel rendelkező üzlet, amelyben a keletkező ár-
bevétel legalább kétharmada vágott virág (vágott zöld), illetve 
cserepes dísznövény értékesítéséből származik.

Újságot árusító üzletben, valamint virágot árusító üzletben a 
tevékenységet folytató köteles a fogyasztóvédelmi hatóság felhí-
vására hitelt érdemlően igazolni, hogy az árbevételre vonatkozó 
törvényben meghatározott követelményeknek (árbevétel két-
harmada) – az ellenőrzés kezdő napját megelőző éves időszak 
átlagában – megfelel.

f)  Sportlétesítményekben üzemelő üzletek vasárnap és 
munkaszüneti napokon a sportrendezvények ideje alatt tarthat-
nak nyitva.

g)  Az az üzlet, melynek árusítótere a 200 négyzetmétert 
nem haladja meg, az általános zárva tartási időszakban is nyit-
va tarthat, ha az általános zárva tartási időszakban kizárólag az 
üzletben kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, 
egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság legalább egyötöd tu-
lajdoni hányaddal rendelkező természetes személy tagja, vagy 
az előzőekben felsoroltak segítő családtagja folytatja a kereske-
delmi tevékenységet. (Segítő családtag: a házastárs, az egyenes-
ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyer-
mek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint 
a testvér).

Arról, hogy az üzletben kiskereskedelmi tevékenységet foly-
tató személy megfelel jelen g) pontban meghatározott feltéte-
leknek, ellenőrzéskor a kereskedő köteles teljes bizonyító erejű 
magánokirati formában nyilatkozni, melyet – kétség esetén – a 
fogyasztóvédelmi hatóság felhívására köteles hitelt érdemlően – 
de legalább közokiratba foglalt nyilatkozattal – igazolni.

Kiskereskedelmi tevékenységet üzletben kizárólag a törvény-
ben meghatározott nyitvatartási időben lehet folytatni. Azokat a 
vásárlókat, akik a nyitvatartási időn belül léptek be az üzletbe, 
a nyitvatartási időn túl – legfeljebb további fél órán belül – ki 
lehet szolgálni.

3.) A vasárnapi munkavégzés tilalmának ellenőrzése:

a)   Az ellenőrzésre jogosult: a fogyasztóvédelmi hatóság.
b)  A fogyasztóvédelmi hatóság – amennyiben kihágást ta-

pasztal – szankciók kiszabására jogosult:
- 1. jogsértés esetén 5-15 napra

Vasárnap zárva...



6   |    XIII. évf. 2. szám –  február - március

Hírmondó
Zsombói

- 2. jogsértés esetén 30 napra
- 3. jogsértés esetén 90 napra
- bármely következő jogsértés esetén 365 napra köteles hatá-

rozni az üzlet ideiglenes bezárásáról.

Kérem, hogy a törvény hatálya alá tartozó érintett üzletek 
a fentieknek megfelelően szíveskedjenek üzletük nyitvatartási 
idejének módosítását a kereskedelmi hatósághoz bejelenteni, 
eljárni.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 
210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet 6. § (1), illetve 10. § (1) be-
kezdése alapján a kereskedő az adatok változását 8 napon belül 
köteles bejelenteni a jegyzőnek. A nyitvatartási idő módosítását 
az azt megelőző 8 napon belül kell a jegyzőnek bejelenteni.

Amennyiben a kereskedő kizárólag a vasárnapi nyitva tartás 
megszüntetése ügyében a törvény előírásainak való megfelelés 

érdekében tesz bejelentést, a bejelentése illetékmentes! Ha egy-
idejűleg a kereskedelmi napokon a nyitvatartási idő meghosz-
szabbítását is bejelenti, 3.000,- Ft illeték lerovásával teheti meg.

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 25. § (1) 
bekezdés szerint ha a szolgáltató az adatokban bekövetkezett 
változás bejelentését elmulasztotta, a szolgáltatás felügyeletét 
ellátó hatóság bírságot szab ki, és a változást a nyilvántartásba 
bejegyzi.

A TÖRVÉNY 2015. MÁRCIUS 15. NAPJÁN LÉP HATÁLYBA. 

További részletszabályok a rövidesen megjelenő kormány-
rendeletben várhatók!

dr. CsúCs Áron

jegyző

Tisztelt Termelők!

1. A kérődző szerkezetátalakítási programban részt vevő 
gazdáknak a 2014. évi kötelezettségeit 2015. március 15-ig kell 
teljesíteni, az ehhez szükséges nyomtatványokért az érintett 
gazdákat kérném, hogy jelentkezzenek.

2. Az MVH monitoring adatszolgáltatási kötelezettséget ír 
elő azon gazdálkodók részére, akik egyéb jogcímen (pl. AKG, 
mezőgazdasági területek erdősítése, géptámogatás stb.) igényel-
tek támogatást. Ennek a teljesítésére 2015. március 19-ig van 
lehetőség kizárólag elektronikus úton az MVH honlapján. Az 
érintett gazdák, kérem, jelentkezzenek. Ez a kötelezettség nem 
érinti azokat a személyeket, akik csak a területalapú támogatást 
igényelték.

3. A 2013-as és 2014-es Agrárkamarai tagdíj befizetésével aki 
még elmaradt, kérem, hogy mihamarabb jelentkezzenek, mert 
március hónapban a tagdíjhátralék behajtása átkerül a NAV-
hoz.

A 2015-ös kamarai tagdíjfizetés várhatóan májusban lesz 
esedékes, erről mindenki értesítést fog kapni.

4. Az aktuális információk, pályázati lehetőségek a www.fvm.
hu, a www.mvh.gov.hu, a www.emva.gov.hu és a www.nak.hu 
honlapokon olvashatók, kérem, figyeljék ezeket az oldalakat is.

5. A 2015. évi Egységes területalapú kérelemmel kapcsolatos 
információk: Változni fog a támogatások igénylésének a mene-
te! :

Az alaptámogatás az eddigi kérelmezési rend szerint törté-
nik 2020-ig, minden területünkkel jogosultak leszünk rá, amely 
megfelel a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot feltét-
eleinek (HMKÁ). Feladatunk ugyanaz, mint eddig, be kell raj-
zolni a kultúrák területnagyságát és alakját.

Zöld komponens, vagy zöldítés feltételei: 
- tárgyévben termesztett növények diverzifikálása; 10 ha 

szántó területnagyság felett legalább 2, 30 ha területnagyság fe-
lett 3 növénykultúra termesztése.

- állandó gyepek fenntartása; 2012-ben állandó gyepnek fel-
tüntetett területeket nem szabad feltörni

- ökológiai célterület fenntartása (támogatásra jogosult szán-
tóterület nagysága szerint); a 15 ha területnagyság felett kötele-
zően kijelölendő, a szántóterület 5%-án elszámolható elemek-
ről (pihentetett terület, lucerna elszámolható lesz) a következő 
számban fogok írni.

Fiatal gazdálkodóknak juttatott támogatás: 40 évnél fiata-
labb gazdálkodók esetében lehetséges.

Termeléshez kötött támogatások: évente közel 175 millió 
euró, kb. 52,5 mrd Ft (300 HUF/EUR árfolyamon). Anyatehén, 
hízott bika, tejhasznú tehén, juh, cukorrépa, rizs, gyümölcs, 
zöldség ágazat támogatására, plusz fehérjenövények támogatá-
sára. Szemes fehérjenövények, szálas fehérjenövények (lucerna) 
támogatására lehet plusz támogatást igényelni, melynek legfon-
tosabb feltétele a fémzárolt vagy certifikált szaporítóanyag hasz-
nálata, gyümölcsösök esetében emellett az ültetvény tőszámbe-
állottsága és kora, gazdálkodási napló vezetése.

1-5,5 ha területnagyságig lehetséges a kisgazdaságok egysze-
rűsített támogatásának az igénylése.

Ebben az esetben is az idén hasonló feladataink lesznek, a jö-
vőben viszont lényegesen egyszerűsödni fog az igénylés menete.

Előzetes feladat az előző évekhez képest nem változik: pon-
tos táblarajz és területnagyság, valamint a kultúrák ismerete fel-
tétlenül szükséges. Március végétől, kérem, időpontegyeztetésre 
jelentkezzenek.

Március 24-én Forráskúton és március 27-én Zsombón 
tájékoztató előadást szeretnék tartani 18 órától a helyi Mű-
velődési Házakban a közvetlen kifizetésekről, melyre minden 
érdeklődőt tisztelettel várok.

Tisztelettel: 
gyuris FerenC

FalugazdÁsz

teleFonszÁm: (30) 337-2520

A falugazdász tájékoztatója
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Tájékoztató támogatás elnyeréséről

Veres Attila (6792 Zsombó, Bába dűlő 31/2.) egyéni vállal-
kozó az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a 
fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás 
keretein belül (34/2014.IV.04. VM rendelet alapján) támoga-
tást nyert.

28/2015. (II.20.) és a 29/2015 (II.20.) MVH  
     Közlemény kivonata

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 
2015. évi programszintű monitoring adatszolgáltatás teljesítésé-
nek részletes szabályairól

 
Az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettsége a támogatási hatá-

rozat meghozatalát követő évtől kezdődően áll fenn, a határozat 
meghozatalát követő nappal kezdődő időszakra vonatkozóan. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014. évhez képest a Déli Nap-
fény LEADER HACS számára releváns alábbi rendelet kereté-
ben igénybe vett támogatással bővült a 2015. évben adatszolgál-
tatásra kötelezett támogatások köre:

Az MVH az egyes jogcímekre vonatkozó jogszabályokban 
kötelezettségként előírt KIEGÉSZÍTŐ monitoring adatszol-
gáltatás teljesítésére hívja fel monitoring adatszolgáltatásra 
kötelezett ügyfeleit. A kiegészítő adatszolgáltatás a monitoring 
adatszolgáltatással megegyező módon és azzal egyidejűleg tel-
jesíthető.

1. Az adatszolgáltatási kötelezettség az alábbi jogcímek ese-
tén áll fenn:

• Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falu-
megújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részle-
tes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet, az Euró-
pai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és 
-fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 
2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szó-
ló 102/2012. (X.1.) VM rendelet keretében igénybe vett támo-
gatások. 

• Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tu-
risztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások 
részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet, az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai 
tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet,  az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékeny-
ségek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közre-
működésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltét-
eleiről szóló 104/2013. (XI.14.) VM rendelet keretében igénybe 
vett támogatások.

 
• Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyúj-

tandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támoga-
tások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM ren-
delet.

• Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó tá-
mogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM 
rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 

mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyúj-
tandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2011. (VI. 28.) 
VM rendelet.

• Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tu-
risztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akció-
csoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások 
részletes feltételeiről szóló 104/2013 (XI.14.) VM rendelet kere-
tében igénybe vett támogatások.

A monitoring adatszolgáltatással egyidejű kiegészítő moni-
toring adatszolgáltatás kizárólag elektronikus úton, Ügyfélka-
pun keresztül teljesíthető. 

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból támo-
gatott projektek kiegészítő monitoring célú adatszolgáltatása a 
monitoring adatszolgáltatással egyidejűleg, 2015. évben február 
17. és március 19. között teljesíthető.

A kiegészítő monitoring adatszolgáltatás az alábbi módokon 
teljesíthető:

1. természetes személy saját ügyfélkapuján keresztül;
2. nem természetes személy elsődleges képviselet útján;
3. meghatalmazott útján.
A meghatalmazottal történő eljárás feltételeit és részleteit 

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett 
Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe 
történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól 
szóló 128/2013. (VII. 30) számú MVH Közlemény (a továbbiak-
ban: Ügyfél-nyilvántartási közlemény) V. fejezetének B. pontja 
tartalmazza.

Monitoring adatszolgáltatási kötelezettség 
a Déli Napfény HACS területén

SZENNYVÍZCSATORNÁZÁS
Házi bekötések kivitelezését
tereprendezéssel,  
garanciával vállaljuk.

Dél-Komfort Kft.
 Tel.:06-30/398-31-92

       06-30/269-49-55
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Természetes gyümölcs- és zöldséglevek 
előállítása Zsombón

Megkezdte működését községünkben 
a Lápastó Szociális Szövetkezet, amely a 
környezettudatos gondolkodáson alapuló 
oktatói tevékenységgel, természetes gyü-
mölcslé készítésével és brikettgyártással 
foglalkozó non-profit szervezet.

Jelenleg a Darányi Ignác Terv tá-
mogatásával megvalósult gyümölcs- és 
zöldségfeldolgozó üzemben készítjük a 
természetes gyümölcs- és zöldségleveket, 
melyek hőkezeléses tartósítással (pasztő-
rözéssel) készülnek, hozzáadott anyagot 
(víz, cukor, tartósítószer, egyéb adalék-
anyag) nem tartalmaznak.

Többféle ízben, a szezonnak megfelelő 
alapanyagokból préseljük a leveket, me-
lyeket 3 és 5 literes zacskókba, ún. „bag in 
box” technikával csomagolunk, ami egy 
rugalmas zsák és csap kombinációja.

Szövetkezetünkről bővebben a kö-
zösségi oldalunkon –  facebook.com/
lapastoszovetkezet – találnak további in-
formációt, rendelési szándékukat pedig a 
lapastoszovetkezet@gmail.com elektro-
nikus levélcímen olvassuk.

id. radVÁnszky jÁnos

elnök 10 literes 100%-os almalé

Kedves Olvasó! Ha a címen túljutva 
kissé elgondolkodtál, vajon mi fán terem 
ez a Csemete?, hiszen még nem nagyon 
hallottál felőle, nem TE vagy a hibás. Rit-
kán jelentkezünk, de ez egy cseppet sem 
azért van így, mert nem történik nálunk 
semmi. Pusztán annyi, hogy megbízott 
sajtósunk (mondhatnám úgy is, hogy én) 
sokáig nem vette komolyan a feladatát.

Egyesületünk 2012-ben született 11 
zsombói család gyermekeként az or-
szágos NOE bábáskodásával. Mára már 
némiképp megszaporodtunk, 23 tagcsa-
ládunk van, 101 fővel. A korábbi bábából 
jóságos  támogató lett, a NOE kártyát 
biztosít, mellyel számtalan helyre bejut-
hatunk kedvezménnyel. Például az Auc-
hanban keddenként olcsóbb a bevásárlás 
a nagycsaládosoknak. (Idén január 1-től 
a Szegedi  Nemzeti Színház is figyelem-
be veszi a NOE kártyánkat jegyvásárlás-
nál.) Régiós gyermeknap keretében részt 
vettünk egy jól szervezett, tartalmas na-
pon a kiskunmajsai fürdőben, illetve így 
tölthettünk el egy emlékezetes hétvégét 
a Vasúttörténeti Parkban is, kihasználva 
az intézmény minden szolgáltatását igen 
jutányos áron.    

A múlt évben két rendszeresen meg-
rendezésre kerülő programunk volt, 
melyre Téged vagy gyermekeidet is szíve-
sen látunk a jövőben.

IFI kör: minden héten pénteken 17:00 
órától kezdődik, és 20:00 óráig tart. Ha kí-
váncsi vagy, mi is zajlik itt, kukucskálj be 
egyszer! Kamaszságok minden mennyi-
ségben (annyit mondhatok, tavaly jártak 

a Csillagösvényen is).
CÓKMÓKOLÓ: plakátunkkal biz-

tosan találkoztál már a faluban. Ez egy 
olyan börze, ahol barátságos hangulat-
ban, kedves ismerősök között megsza-
badulhatsz régi cuccaidtól, s persze szert 
tehetsz néhány különleges darabra is.

Hagyományőrző programunk a 
lucázás, mely a Luca nap körüli nép-
szokások jegyében zajlott. A közös mé-
zeskalácssütés után táncházzal zártuk a 
délutánt.

Első alkalommal közös nyaralást is 
szerveztünk Erdélyben, melyen 8 család 
vett részt. Csodálatos, érintetlen helyeket 
jártak be 6 napon át a Bihar hegységben, 
köztük a Pádis-fennsíkot, a Medve bar-
langot és a Szamos bazárt. Felejthetetlen 
élményekkel gazdagon tértek haza, s ne-
kem még mindig fáj a szívem, hogy nem 
tudtunk velük menni.

Amit azonban még sosem hagytam 
ki, az a családi napunk. A tavalyi évben 
két alkalommal tartottuk meg ezt a fer-
geteges programot. Az időpont kiválasz-
tása nem könnyű feladat, hiszen már 
elég sokan vagyunk, de törekedtünk arra, 
hogy minél többen együtt lehessünk. S 
hogy miért írtam az elején, hogy fergete-
ges? Talán azért, mert ez a melléknév áll 
hangzásában legközelebb ehhez a családi 
forgataghoz: kicsik, nagyok együtt, kü-
lön, kint-bent vég nélkül. A konyhában 
közben számtalan palacsinta sült, kint 
a vállalkozó szülők tárcsás  „sütőverse-
nyen” mérkőztek meg egymással. Ek-
kor használtuk fel az adományba kapott 

élelmiszerek maradékát is, a nagy részét 
természetesen kiosztottuk tagcsaládjaink 
között.

2014-ben több kedvezményes vásár-
lást is lebonyolítottunk, többek között a 
Gyermelyi tészta segítségével, dolgozói 
áron jutottunk hozzá a cég összes ter-
mékéhez, illetve a jutányos áron vásárolt 
Bonbonetti szaloncukorral emelhettük a 
karácsony fényét.

Ebben az évben pályázat útján nyer-
tünk egy számítógépet, melyet Erdődiné 
Klári kiegészített egy monitorral, s így 
adtuk használatba egy rászoruló külsős 
családnak.

Számunkra rendkívül fontos ez a fajta 
segítségnyújtás, közgyűlésünkön szavaz-
tuk meg a karácsonyi élelmiszeradomá-
nyokat is, melyet 5-5 ezer forint értékben 
vittünk ki 3 családnak, akik szintén nem 
tartoznak tagcsaládjaink közé.

Látod, kedves Olvasó, így telt el a múlt 
év a Csemetében, s mennyi-mennyi ter-
vünk van még!

Ha kíváncsi vagy ránk, ígérem, megta-
lálod idei terveinket a következő Zsom-
bói Hírmondóban.

Addig is hadd búcsúzzam el, meg-
köszönve egyesületünk néhány lelkes 

Élet a Csemetével 2014-ben
Nálunk így zajlik…
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Megnyitottuk új takarmány boltunkat!

Bővített termék palettával várjuk régi és új vásárlóinkat

Kínálatunk: CGF, szója, napraforgódara, nyúl, baromfi, ser-
tés, szarvasmarha (tejelő hízóbika), sportló takarmány keverékek, 
kiegészítők és problémamegoldó készítmények.

Nyitva tartás:
Hétfő - Csütörtök: 07:30 - 16:00
Péntek: 07:30 - 15:00

SZENNYVÍZCSATORNA HÁZI BEKÖTŐVEZETÉK 
ÉPÍTÉSE GÉPI FÖLDMUNKÁVAL, 

ZSOMBÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AJÁNLÁSÁVAL!

	 •	 egyedi	árajánlat	készítése	felmérés	alapján
	 •	 precíz,	gyors	kivitelezés,	garanciával

   Geota Kft. 6763 Szatymaz, I. körzet tanya 1072 hrsz.
   Tel.: 06-20-939-5619

Déli-Farm Kft.
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6.
Telefon: +36 62 556130

10 000 FT FELETTI VÁSÁRLÁS UTÁN  
AJÁNDÉKKAL KEDVESKEDÜNK!

tagjának (Török Kriszti,  Mézesné Bárdi Edit, Erdődiné Klári, 
Kádár-Németh Attila, Harcsa-Pintér Sándor) egész éves kitartó, 
önzetlen munkáját, mely nélkül a fenti események nem jöhettek 
volna létre.

A zsombói Csemete Nagycsaládosok Egyesületének tagjai 
nevében:

                                             nógrÁdiné szabó ildikó

a kis Csapatunk        hegyre Fel, hegyről le...                                      fotók: Török Kriszta
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Zsombói

A közgondolkodás szerint igen. A legtöbb ember úgy véli, 
hogy azoknak, akiknek alkoholproblémájuk van, egyszerűen el 
kellene dönteniük, hogy nem isznak, és már meg is oldódna a 
dolog. Pedig ez a kérdés sokkal összetettebb. Az elmúlt évtize-
dekben szemléletváltás történt az alkoholizmus kezelését illető-
en. A Homokháti Kistérségben a mórahalmi Szenvedélybetegek 
Nappali Intézményében már 6 éve alkalmazzák az ún. Minne-
sota-modellt, mely szerint az alkoholizmus és a drogfüggőség 
egyaránt betegségnek számít. Tény, hogy az egyén maga tehet 
a kialakulásáról, de egy bizonyos szinten túl az érintett teljesen 
elveszti a kontrollt a betegség fölött, és segítség nélkül nem tud 
kijönni belőle.

Különböző utak vezetnek az ártalmatlan poharazgatástól 
az alkoholbetegség kialakulásáig, ez függ a genetikától, kortól, 
nemtől és persze az ivási szokásoktól. A függőség nincs „ráírva” 
az emberre, sok alkoholista látszólag hétköznapi életet él, dolgo-
zik, családja van, nincs fizikailag leépülve. Vannak, akiken már 
látszanak az egyértelmű jelek: ez azon múlik, hogy betegsége 
mely fázisában van, mióta áll fenn a függőség.

Az alkoholizmus jellemző tünetei:
-  sóvárgás: leküzdhetetlen, kínzó vágy az ital után
-  kontrollvesztés: ha elkezdi, nem tudja abbahagyni (nem 

tud „keveset” inni)
-  tolerancia: az alkoholhoz hozzászokik a szervezet, egyre 

többet kell inni azonos hatás eléréséhez
-  Megvomás: az ivás felfüggesztését követő órákban-napok-

ban heves testi tünetek alakulnak ki (remegés, izzadás, szapora 
szívverés, hányinger)

A felsorolt tünetek közül egynek a megléte is jelzi a függőség 
kialakulását. Ha nem tudja eldönteni, hogy Ön vagy hozzátarto-
zója rabja-e már az alkoholnak, az alábbi kérdések őszinte meg-
válaszolása segít eldönteni a kérdést:

1. Érezte már valaha, hogy sokat iszik, és abba kellene hagy-
nia az ivást?

2. Aggódott már valamelyik barátja, családtagja amiatt, hogy 
Ön túl sok alkoholt fogyaszt?

3. Volt már bűntudata az elfogyasztott alkohol miatt?
4. Fogyaszt-e reggel alkoholt idegerősítőként vagy rossz köz-

érzete elmulasztására?

Ha csak egy kérdésre is igennel válaszolt, akkor Önnek vagy 
ismerősének gondja van az ivással, és érdemes segítséget kérnie. 
A mórahalmi Szenvedélybetegek Nappali Intézményének mun-
katársai várják a Dél-Alföldi régióban lakó érintetteket, akiknek 
ingyenes pszichológiai tanácsadással, különböző gyógyszer-
mentes terápiás módszerekkel segítenek betegségük leküzdé-
sében. 

Elérhetőségek: 
Cím: Mórahalom, Bercsényi u. 564/17. (a zákányszéki úton 

az első földút balra)
Telefonszám: 62/998-507; mobil: 30/570-4978
Anonim pszichológiai tanácsadás: konzultacio@hoszkp.hu
Web: http://www.hoszkp.hu/index.php/szenvedelybeteg-

nappali-intezet
jakabos boglÁrka

szbh intézményVezető

Pusztán az akaraterő hiánya?
Alkoholizmus

 
 
 
 
 
 

2015. Március 25. – Április 4. 

Csirkemell filé 111222999999   FFFttt///kkkggg 
Csirke hátsónegyed 555444999   FFFttt///kkkggg   
Sertés lapocka 111000444999   FFFttt///kkkggg 

 

Tojás „M” méret 10db      333333999   FFFttt///dddooobbb...   
Trappista sajt   111000777999   FFFttt///kkkggg   
Pick füstölt kötözött lapocka      999444999   FFFttt///kkkggg   
Jumbó füstölt hátsó csülök vcs.         999999999   FFFttt///kkkggg       

ÚJ NYITVA TARTÁS: 
HP: 6001900   

Szo: 6001800 

Zsombó, Rákosi J. u. 2. 

ÉS MÉG SZÁMOS  
TARTÓSAN ALACSONY ÁRAS TERMÉK,  

AMÍG A KÉSZLET TART! 
 

AZ ESETLEGES NYOMDAI HIBÁKÉRT FELELİSSÉGET NEM VÁLLALUNK,  
DE ELNÉZÉST KÉRÜNK! 









34 Ft/db, 640 Ft/kg 
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Kerékpárral  
az Északi-fokra

Kedves Zsombóiak!

2015. március 20-án, pénteken 18 órás kezdéssel a 
zsombói Jóbarát Vendéglőben élménybeszámolót tartok 
tavalyi északi utamról, melyre barátsággal hívom Önö-
ket!

A vetítéssel egybekötött előadáson szó lesz a 7500 km-es te-
kerés mindennapjairól, a látott természeti és kulturális csodák-
ról, nagyszerű vendéglátókról, békés időszakokról, és persze a 
nehézségekről is. Kalandok bőséggel akadtak, ezekből szemez-
getek.

Addig is ajánlom túrám, az N71 közösségi oldalát, mely el-
érhető a facebook.com/nord71 helyen, valamint folyamatosan 
íródó blogomat: ejfelinap.blog.hu.

Az esemény megtalálható a Facebookon (Kerékpárral az 
Északi-fokra…), bővebb információval ott és az N71 oldalán 
tudok szolgálni.

radVÁnszky jÁnos

A 80 napos út története

A magyar jezsuiták gyorsgyűjtést 
szerveznek Kárpátalja családjai 
számára, akik a háború következ-
ményeként egyre súlyosabb nélkülö-
zésben élnek. Adományokat a cikk-
ben szereplő csatornákon keresztül 
lehet eljuttatni a jezsuiták segítségé-
vel a rászorulóknak.

A magyar jezsuiták közleménye az 
alábbiakban olvasható: 

„A magyar jezsuiták gyorsgyűjtést 
szerveznek Kárpátalja családjai számára, 
akik a háború következményeként egyre 
súlyosabb nélkülözésben élnek.

Ez itt történik, épp az országhatár 
túloldalán. Még működnek a piacok, a 
boltok is árulnak termékeket. Kérdés, 
hogy mikor mit, no és mennyiért, de van 
legalább valami a polcokon. Azonban az 
ukrán pénz (a hrivnya) elértéktelenedett. 
Ön tudna élni ma havi 9000 forintból?

Természetbeni javak eljuttatása gya-
korlatilag lehetetlen. A határokon olyan 
ellenőrzési folyamatok vetnek gátat ez elé, 
melyek ügyintézési ideje több hónapot 

igényel. Listázás, eredetigazolás, ukrán 
fordítás, kijevi bizottsági döntés – csak a 
rövid szemléltetés érdekében.

Magyarországon is él még olyan kor-
osztály, aki személyesen tapasztalta a 
naponta, drámaian változó árakat, állt 
sorban kenyérért, nézte, ahogy az ut-
cán seprik össze az eldobált, értéktelen 
millpengőket.

Úgy érezzük, segítenünk kell. Majnek 
Antal ferences szerzetesből lett megyés-
püspököt kerestük meg Munkácson, 
juttassa el összegyűjtött adományainkat 
a rászorulóknak. A magyar jezsuiták 5 
millió forinttal járulnak hozzá a gyűj-
téshez. 2013-ban a Fülöp-szigetek helyi 
jezsuitáival összefogva már gyűjtöttünk 
szép eredménnyel a Haiyan tájfun áldo-
zatai számára. Kérjük, most is legyenek 
társaink a segítésben. S bár most nincs 
meg a távolság misztikuma, de helyet-
te elég csak néhány szó: szomszédaink, 
sok magyar család is, valóban kilátás-
talan anyagi helyzetben.”

Adományaikat a következőképpen jut-
tathatják el: 

Bajban van Kárpátalja, így tudunk segíteni

• Banki utalással a „JTA Barátaink” 
11100104-18064333-12000007 számla-
számra utalhatnak – közlemény rovatban 
„Kárpátalja” megjelöléssel

• 13600/07 Adhat vonal – a hívások-
ból és SMS-ekből befolyt összeget Kár-
pátalja megsegítésére fordítjuk. Részle-
tek: http://jta.jezsuita.hu/adhat-vonal/ (A 
vonal erre történő kizárólagos használata 
visszavonásig érvényes.)

• Sárga csekk munkaidőben a 
061/327-4054-es telefonszámon kérhető, 
vagy afriendraiser@jezsuita.hu címen, 
címzett neve és postázási címe megadá-
sával.

• További adományozási lehetőségek-
ről a www.jezsuita.hu/tamogatas oldalon 
olvashat.
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Épületek Hiteles 
Energetikai Tanúsítása

   Kardos Imre
      építőmérnök
 energetikai tanúsító

tel: 30/269-49-55
e-mail: info@kardoshaz.hu

Gólyahírek:
2015. JANUÁR:

Fekete Szabolcsnak és 
Vincze Tündének:                                 Zoé

Sebők Zsoltnak és
Nagy Tímeának:                                 Zafira

Gratulálunk az újszülöttekhez és  
jó egészséget kívánunk!

Baba-mama klub
Kedves Szülők! Szeretettel várunk minden családot, édesanyát és gyermekét  

közös tanulásra és játékra - nem csak kisbabás anyukáknak - 
Március 25-én 

Április 8-, és 22-én
10-11.30 óráig a Közösségi Házba! 

További információ kérhető: Polgárné Papp Katalin védőnőtől a 30/286-84-
31, ill. 62/595-567, vagy személyesen a tanácsadóban vagy a www.facebook.com/ 
babamama.zsombo oldalon. Mindenkit szeretettel várunk!

Biztosítsa gyermeke helyét már most a Zsombói Bóbita  
Bölcsődében!

Jöjjön el, és foglalja le gyermekének a bölcsődei gondozást 
most, így teljes biztonsággal fenntartjuk gyermeke helyét akkor 

is, ha közben intézményünkben teljes 
lesz a létszám. 

Beiratkozás: 2015. április 20-tól áp-
rilis 24-ig. 

Szeretettel várunk mindenkit, aki 
2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 
31-ig szeretné bölcsődénkbe beíratni 
gyermekét.

rÁCzné horVÁth henrietta

intézményVezető

Beiratkozás

Eladó földterület
Zsombó központjától pár percre, a bordányi átkötőút leg-

elején 16 000 négyzetméter földterület eladó. Irányár: 2,5 MFt. 
Érdeklődni: (62) 462-156, (30) 466-9170.
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Szivacskézilabda edzőmérkőzések
Február 21-én  ismét a legkisebbek 

foglalták el a tornatermet, órákig patto-
gott a labda, és mindenki  szurkolt  az ap-
róságoknak. Vendégül láttuk a Makó KC 
és a KSZSE növendékeit. A lányok és fiúk 
gyakorolhatták az edzésen tanultakat, 
sok gól született, egy-egy szép mozdula-
tot vagy védést megtapsoltak a nézők.

A programot színesítette a sok finom-
ság, amit a szülők készítettek, bőven volt 
gyümölcs és üdítő is. Köszönet érte!

A nap főszereplői: Csongrádi Olívia, 
Berczeli Lili, Fábián Polett, Gyuris Zsófia, 
Rigó Alexa, Lajkó Erika, Szűcs Zsófia, Jó 
Bendegúz, Lajkó Attila, Csaplár Péter

Többen betegség miatt hiányoztak: 
Schreck-P. Róza, Rádóczi Ádám, Mézes 
Ádám és Mihálffy Zita

U10 - fiú
Csongrád, február 15.

Erre a  fordulóra egy nagyon hiányos, sok beteggel és sérü-
léssel küzdő csapattal tudtunk elmenni, ami nagyon megnehe-
zítette a fiúk dolgát. Ketten előző nap lázasodtak be, és éppen 
annyian maradtak, hogy csere nélkül kellett 3 meccset végig-
játszani.

A Kiskunhalas ellen jól küzdöttek, 15 : 7 lett az eredmény. 
A Csongrád ellen pihenő nélkül  léptünk pályára, kikaptunk  
16 : 5-re.

Utolsó alkalommal a Pick Szeged volt az ellenfél, három csa-
patra való játékossal. A fiúk már nagyon fáradtak voltak, de jól 
küzdöttek, 31: 12 lett az eredmény.

A legtöbb gólt Kurkó Attila szerezte (12), a többiek: Lajkó  
Levente (6), Kotroczó Csaba (2), Balogh Gergő (3), Fodor  
István (1).

Orosháza, március 7.

10.20: Békéscsaba DKSE – Zsombó SE   18 : 4

Első  találkozón egy  kicsit sem „békés” ellenféllel játszot-
tunk, sajnos a játékvezetők hagyták a durva játékot. Szerencsére 
néhány könnyebb sérüléssel megúsztuk a meccset. A nagy kü-
lönbség a durvaság mellett a kihagyott helyzetekből is adódott.

11.40: Csorvási SK – Zsombó SE   10 : 14 

A Csorvás csapatával először találkoztunk, már az elején lát-
szott, hogy velük is meg kell küzdenünk. A fiúk bátrabban és 
ötletesebben játszottak, így számos helyzetet tudtunk kialakíta-
ni, melyekből sajnos többet kihagytunk. A gólszerzésből sokan 
kivették a részüket, dicséret a győzelemért!

U12 - fiú
Szentes, február 14.

10.40: Pick Sz. Vörösmarty – Zsombó SE   28 : 14

Egy hónapos szünet után játszottunk újra mérkőzést a 
gyerekbajnokságban. Sokan küzdöttek betegséggel, keveset 
tudtunk készülni, és egyetlen mérkőzést tudtunk játszani. Ez 
meglátszott  a játékon, sok gólt kaptunk, és sok helyzetet nem 
tudtunk értékesíteni.

12.20: Zsombó SE – Gyula SE   22 : 19

A Gyula csapatát az elő fordulóban magabiztos játékkal le-
győztük, ám most egy teljesen más gárda lépett pályára elle-
nünk. Magas, nagy lövőerővel rendelkező fiúkból állt az ellenfél, 
az első félidő elején távoli átlövésekkel vezetést szereztek. Sze-
rencsére ügyes támadójátékkal lépést tudtunk tartani velük, és 
minimális különbség volt a szünetben. A második félidőben a 
lelkes és kemény védekezésnek köszönhetően megszereztük a 

vezetést és bátran  vállalkoztunk támadásban is. A sikerhez hoz-
zájárult Nagy Miki jó kapusteljesítménye is.

Gólszerzők: Balogh G. (1), Gyuris Cs. (8), Czakó B. (6), Soós 
R. (12), Matuszka E. (2), Gábor D. (2), Ujvári B. (2), Szabó L. (1).

a szentesi sportCsarnokban                         

a sziVaCskézisek                                                                                
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Hírmondó
Zsombói

U12 - fiú
Újkígyós, február 28.

13.10:  Zsombó SE – Békéscsaba DKSE       15 : 26
14.50:  Pick Szeged 2003 – Zsombó SE        25 : 14

Az alapszakasz utolsó fordulóját játszották a fiúk Újkígyóson.
A Békéscsaba ellen sokáig szoros volt az eredmény (félidő-

ben 11:10), szép gólok születtek, de a védekezésben túl sokat 
hibáztunk. A technikai hibák miatt is többször vették el a játék-
vezetők a labdát, ami után azonnal gólt kaptunk.

A Pick Szeged ellen a kezdeti jó játékot felváltotta a  kap-

kodás és az egyénieskedés. Túl sok hiba volt védekezésben és 
támadásban is. Helyzetünket súlyosbította még a játékvezetők 
ténykedése, akik sok esetben sújtottak minket a döntéseikkel, és 
nem büntették a súlyos szabálytalanságokat sem.

Gólszerzők: Czakó B. (7), Gábor D. (2), Gyuris Cs. (8), Kurkó 
A. (2), Maróti Á. (3), Soós R. (6), Szabó L. (1), Matuszka E. (1).

Folytatás a rájátszásban!
polyÁkné Farkas éVa

edző

hajrÁ zsombó!                                                                                                                                                             fotók: Polyákné Farkas Éva

A VÍZ VILÁGNAPJÁnak megünneplését az 1992. évi Rio 
de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték. 
Ennek hatására az ENSZ március 22-ét nyilvánította e nappá, 
felhívva a kormányok, szervezetek és magánszemélyek figyel-
mét a víz fontos szerepére életünkben.  Az ENSZ Közgyűlése a 
2005-2015. közötti időszakot a „Víz az életért" cselekvés nem-
zetközi évtizedének nyilvánította, amely kiváló lehetőséget biz-
tosít a problémák nagyságának kiemelésé-re, és az érdekeltek 
összefogására a megfelelő megoldások megtalálása érdekében. 
Cél, hogy óvjuk, védjük környezetünket, s ezen belül a Föld víz-
készletét. Magyarország is csatlakozott a nemzetközi kezdemé-
nyezéshez. Tudatosítsuk a jövő generációiban a víz szerepének, 
védelmének jelentőségét!

Amióta az ember, mint biológiai lény öntudatra ébredt, fel-
fogta az őt körülvevő éltető elem jelentőségét. Az őskor kezdet-
leges kőszerszámokat használó embere is tudta, hogy a vízből 

táplálékot szerezhet, az ókori kultúrák legtöbbje is folyók men-
tén alakult ki. Az utóbbi évszázadban az ember előbb le akar-
ta győzni a természetet, majd lassan felismerte, hogy bizony 
milyen nagy kincs is az. A víz, amely ugyan Földünk felületén 
többségben van, mára mégis kevéssé vált. Az édesvíz a Föld egy-
re nagyobb területein kevesebb, mint amennyi szükséges volna 
az ott élőknek, s ez konfliktusok, tragédiák forrása. Az embe-
riség egy vízválság terhével lépett be a XXI. századba, melyből 
kiút csak szemléletváltás útján, azonnali cselekvéssel lehetséges.

A víz jelenléte meghatározza mindennapi életünket, termé-
szetesnek vesszük, hogy a jó minőségű ivóvíz a kellő mennyi-
ségben mindig a rendelkezésünkre áll. Ennek következtében 
sokszor nem úgy viszonyulunk lételemünkhöz, mint ahogy azt 
megérdemelné. Gyakran pazaroljuk, nem vigyázunk környeze-
tünkre, ezáltal felszíni és felszín alatti vizeinket szennyezzük. 
Sajnos beláthatatlan következményekkel járhat, ha rövidesen 
nem változtatunk ezen a magatartáson. Jelenünk és az eljöven-
dő generációk sorsa többek között azon is múlik, hogy miképp 
gazdálkodunk a Földön meglévő vízkészleteinkkel, hogyan óv-
juk és hasznosítjuk vizeinket.

A Föld felszínének mintegy 70%-át víz borítja, ennek 97%-a 
sós-, és csak 3%-a édesvíz. Az édesvíz  75%-a állandóan fagyott 
állapotban van, így a Föld teljes vízkészletéből csak 0,08 % ma-
rad alkalmas emberi fogyasztásra! Egy 75 kg felnőtt szervezet 
50 l vizet tartalmaz. Egy ember évente több mint 1000 liter fo-
lyadékot iszik. A veséken naponta 180 liter testnedv folyik át. Az 
agynak 78%-a, a vér 86%-a, a szív 77%-a, a máj 84%-a, az izmok 
70%-a víz.

Csamangóné naCsa kitti

környezetmérnök

Március 22. – A víz világnapja
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SZEGEDI SÜTÖDÉK KFT. 
PÉKÁRU ÉS CUKRÁSZ 
MINTABOLT

Zsombó, Andrássy út 29.

KÍNÁLATUNKBÓL: 
REFORMKENYEREK, FRISS PÉKÁRU, CUKRÁSZSÜTE-

MÉNYEK, ÜDÍTŐ, KÁVÉ, TEJTERMÉKEK, CSERPES TER-
MÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKA

 
NYITVA TARTÁS:
HÉTFŐ–PÉNTEK: 5.30–11.30 ÉS 14–18
SZOMBAT: 5.30–11.30.                           TEL: (30) 935-0868

Eladó!
Két szekrény (régi típusú), egyik polcos,  

másik vállfás. Hozzátartozó két  

éjjeliszekrény és egy tükör olcsón eladó! 

Érdeklődni: (30) 519-5100, Zsombó. 

Ár: 20 000 Ft.



Kiadja: Zsombói Polgármesteri Hivatal, Szerkesztőség címe: 6792 Zsombó, Alkotmány utca 1. Tel/fax: 62/595-560, E-mail: hirmondo@zsombo.hu,  
web: www.zsombo.hu, www.kultura.zsombo.hu Felelős kiadó: Zsombói Polgármesteri Hivatal vezetője, Felelős szerkesztő: Hajdu Lajos,  
Szerkesztés, tördelés: Angyal Áron, Korrektúra: Bálint Lea, Arculat: Szakács László, Köszönjük mindenkinek, akik írásaikkal,  
fotóikkal segítik munkánkat.                                                                                                                        Megjelenik évente tízszer, 1350 példányban.
ISSN 2060-1018 / ISSN 2062-2686                A szerkesztőség nem vállal felelősséget a külső forrásból megjelenő cikkek és hirdetések tartalmáért.

 

Sztárvendégek:  

Varga Feri & Balássy Betty 

   Jegyek vásárolhatók az iskola 
   irodájában:  

o március 26-27-én 16-18 óráig 
o április 8-án 16-18 óráig. 

Tombola felajánlásaikat köszönettel fogadjuk,  
és a szokott módon kérjük a helyi virágüzletekben 
leadni. 


