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Hírmondó
Tájékoztató a Képviselő-testületi
ülésen történtekről
A Hírmondóban a Képviselő-testületi ülésen történtekről készült legutóbbi beszámoló óta 7 alkalommal
ülésezett a Képviselő-testület, amelyből öt munkaterven
felüli rendkívüli ülés, 1 munkaterv szerinti rendes ülés,
1 pedig közmeghallgatással egybekötött rendes ülés volt.
2016. SZEPTEMBER 13.
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS
A rendkívüli ülés összehívását két dolog is indokolta.
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület úgy döntött,
hogy idén is pályázatot nyújt be szociális célú tüzelőanyag vásárlására, illetve ennek megfelelően módosította a szociális célú
tüzelőanyagjuttatásról szóló rendeletét. A rendelet módosítását
az idei pályázat benyújtási határideje és jogszabályváltozások
indokolták.
A második napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta
a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozást. Ennek megfelelően azon
zsombói hátrányos szociális helyzetű fiatalok, akik jelenleg
felsőfokú tanulmányokat folytatnak (A típusú pályázat), illetve
akik a 2016/2017. tanévtől kívánnak felsőfokú tanulmányokat
folytatni (B típusú pályázat), pályázhatnak a Bursa Hungarica
ösztöndíjra. A Képviselő-testület a döntés alapján legfeljebb 19
„A típusú” és 1 „B típusú” pályázat támogathatóságáról döntött.
Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület egy lakossági kérelemről tárgyalt, amely a Lápastó forgalomkorlátozását
kérte. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy megbízza Gyuris
Zsolt polgármestert, szerezzen be szakértői véleményt az út
esetleges forgalomszabályozásáról.
2016. OKTÓBER 7.
– MUNKATERV SZERINTI, RENDES ÜLÉS
Az első napirendi pontban a falugazdász tartott tájékoztatót
a mezőgazdasággal, a családi gazdálkodással, az agrárpályázatokkal és a támogatásokkal kapcsolatos tapasztalatokról. A tájékoztatóból megtudhatta a Képviselő-testület, hogy a nagy múltra tekintő őszibarack termesztés mellett az utóbbi évtizedekben
megjelent a szamóca és a sárgadinnye. Az egyéb hajlott zöldség- és virágtermesztés visszaszorulóban van. Az állattenyésztés
sajnos szinte megszűnt a településen.
A második napirendi pontban a Képviselő-testület meghallgatta a Nefelejcs Katolikus Óvoda nevelési évkezdetéről
szóló tájékoztatót. A tájékoztatóból kiderült, hogy az Óvoda a
2016/2017-es nevelési évet (a korábbi évektől eltérően) sajnos
már csak 5 csoportban kezdte el, 96 fő óvodással, amely 10 fővel
kevesebb az előző nevelési évnél.
A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület meghallgatta a Szent Imre Katolikus Általános Iskola 2016/2017-es
nevelési évről készült tájékoztatóját. A tájékoztatóból megtudhatta a Képviselő-testület, hogy 8 évfolyamon 233 tanuló kezdte
meg a tanulmányait 2016. szeptember 1-jén. Ez a szám 25 tanulóval magasabb az előző évi adatnál.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület a Kós
Károly Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2016/2017-es nevelési
évkezdéséről szóló tájékoztatót fogadta el. A tájékoztatóból ki2 | XV. évf. 1. szám – február

derült, hogy 114 növendékkel kezdte meg az Iskola a nevelési
évet, amely 14 fővel több az előző évhez képest. Az adatokat egy
kissé torzítja, hogy az idei évben az öttömösi telephely szünetelteti tevékenységét, így a korábban ott tanuló gyermeklétszám
nagyban befolyásolja a létszámcsökkenést.
Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta a 2017. évi munkatervét és rendezvénytervét. A munka- és rendezvényterv
megtalálható a településünk honlapján.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület a Zsombói Bóbita Bölcsőde 2016/2017-es nevelési év kezdetéről szóló
beszámolóját fogadta el. A beszámolóból kiderült, hogy a Bölcsődében a gondozási év végére eléri a felvehető gyermeklétszám a 38 főt. (A maximális felvehető gyermeklétszám 40 fő,
azonban mivel van egy sajátos nevelési igényű gyermek, ezért
ez a létszám jelenleg csak 38 fő lehet a jogszabályok alapján).
Ennek megfelelően sajnos ún. „várólista” alakulhat ki azoknál a
családoknál, akik nem íratják be időben a gyermekeiket.
A Képviselő-testület mint fenntartó a bölcsőde kérelmére
tudomásul vette, hogy a Bölcsőde a 2017. év folyamán nyári és
téli bezárásokat nem tervez, azonban 2017. április 21-én nevelés
nélküli munkanap miatt zárva lesz.
Ezt követően a Képviselő-testület meghallgatta a Magyar Telekom Nyrt. tájékoztatását a településen lévő internetfejlesztési
lehetőségekkel kapcsolatban. A tájékoztatást követően a Képviselő-testület úgy döntött, hogy felkeresi a Szélmalom Kábeltévé
Zrt.-t a Szegedi úton található gazdasági övezet internet-ellátás
kiépítésének előmozdításával kapcsolatban, továbbá tájékoztatja a Magyar Telekom Nyrt-t azzal kapcsolatban, hogy az Önkormányzat optikai hálózatot szeretne a településen kiépíttetni.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület egy
lakossági kérelmet tárgyalt, amely egy pályázat benyújtásához kért hozzájárulást. A Képviselő-testület a hozzájárulást
megadta.
Ezt követően a Képviselő-testület az Alkony utcai lakosok
egy részének kérelmével foglalkozott. A Képviselő-testület a kérelmet benyújtó lakossal történt hosszas megbeszélés után úgy
döntött, hogy megkeresi az érintett ingatlantulajdonosokat, és
tájékozódik eladási szándékukról a kérelemben foglalt ingatlanokra vonatkozóan.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület első olvasatban elfogadta a Természet és zöldfelület védelméről szóló
rendelettervezetét, és utasította dr. Csúcs Áron jegyzőt, hogy a
rendelettervezetet véleményeztesse a törvényességi felügyeletet
gyakorló Csongrád Megyei Kormányhivatallal.
Ezt követően a Képviselő-testület úgy döntött, hogy felhatalmazza Gyuris Zsolt polgármestert a lápastói misézőhely melletti csősztanya megvásárlására, és köszönetét fejezte ki a tulajdonosnak, Gyuris Gézáné Zsombó, Andrássy út 16. szám alatti
lakosnak, hogy jelképes – ajándék – áron a településnek adják
az ingatlant, és térítésmentesen a körülötte lévő földet.
Ezt követően a Képviselő-testület a 2016. évi költségvetési
rendeletét módosította.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület megalkotta az egészségügyi alapellátásról szóló rendeletét. Ilyen
rendelettel korábban az Önkormányzat nem rendelkezett, és
a megalkotását jogszabály tette kötelezővé. A rendelet alapján
kijelölésre kerültek a háziorvosi (gyermek, felnőtt és fogor-

vos) körzetek, amelyek megegyeznek a település közigazgatási
határával.
Ezt követően a Képviselő-testület megalkotta az avar. és kerti
hulladékégetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló rendeletét. A rendelettel külön cikkben foglalkozom.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület módosította a Közterület-használat szabályairól szóló rendeletét. A rendelet módosítását a Filmtörvény módosítása tette indokolttá,
amely kötelezően előírja, hogy közterületi filmforgatásra minden önkormányzat a település méretétől (község vagy város)
függően kötött áron szabhatja ki a közterület-használat díjait.
Ezt követően a Képviselő-testület a Négyforrás Nonprofit Kft.
részére nyújtandó tagi kölcsönről döntött. A kérelem hátterében
az országos hulladékgazdálkodási rendszer átszervezése állt.
2015-ben a Kormány a hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása mellett döntött és a jogszabályi rendelkezés alapján a közszolgáltatónál a bevétel jóval később jelenik meg.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület egy lakossági ingatlanértékesítési kérelmet tárgyalt meg, és úgy döntött, hogy nem vásárolja meg a felajánlott ingatlant.
Ezt követően a Képviselő-testület a közvilágítás fejlesztésére
küldött EDF Démász árajánlatát vitatta meg, amelyet néhány
módosítás után elfogadott.
Ezt követően a Képviselő-testület a Magyar Államkincstár
ellenőrzési jelentésében foglaltakat tárgyalta meg, és elfogadta
az ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvét, amely többnyire mindent
szabályszerűnek és rendben talált, az apróbb hibák kijavítására
pedig határidőt tűzött ki.
Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület egy helytörténeti képes kiadvány elkészítése mellett döntött. A kiadvány elkészítését Kálmán Ferenc díszpolgár, volt iskolaigazgató
vezeti.
2016. NOVEMBER 11.
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS
Az ülés összehívását több tényező is indokolta.
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület módosította
a Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodását. A Társulási Megállapodás módosítását zömében jogszabályi változások indokolták.
Ezt követően a Képviselő-testület a Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Projekt keretében a vagyonátadási szerződés jóváhagyása mellett döntött. Jogszabályi kötelezettség, hogy a KEOP
Projekt keretében megvalósuló, beszerzésre kerülő, megépített
vagyontárgyak a beruházási szakasz befejezését és aktiválását
követően a támogatási szerződésben foglalt feltételek betartása
mellett a társult önkormányzatok külön tulajdonába kerülnek a
településeken megvalósult beruházások arányában.
A második napirendi pontban a Képviselő-testület tájékoztatót hallgathatott meg a Zsombó 019/10 hrsz. alatti ingatlan
szerzésével kapcsolatban, és felhatalmazta Gyuris Zsolt polgármestert a további területszerzésre és a tulajdonosokkal történő
megállapodásra.
A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület a karácsonyi díszkivilágításra érkezett ajánlatot utasította el.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület a Zsombó–Szeged–Törökkanizsa–Magyarkanizsa–Zenta közötti kerékpárút pályázat benyújtására elvi döntést hozott. A pályázat
támogatására sikerült megnyerni Szeged M.J.V. vezetését is. A
pályázat megvalósulásával egy régi álom valósulhatna meg, és
kerékpárral lehetne eljutni Kiskundorozsmára, Szegedre.

Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi színházi tervére vonatkozó elképzeléseket, és utasította Hajdu Lajos
igazgatót a részletes költségvetés elkészítésére, valamint a Képviselő-testület elé történő beterjesztésére.
Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta
a temetőbővítési koncepció addig elkészült anyagát, és
felhatalmazta Gyuris Zsolt polgármestert a koncepció további
munkálatainak elkészítésére Kármán Kolos tájépítésszel
együttműködve.
2016. NOVEMBER 22.
– MUNKATERV SZERINTI, RENDES ÜLÉS
Az első napirendi ponttal kapcsolatban a Képviselő-testület közmeghallgatást tartott. A Képviselő-testület természet és
zöldfelület védelméről szóló rendeletet hosszas egyeztetés, lakossági hozzászólások és a Kormányhivatal javaslatai alapján
megalkotta. A rendelet többek között meghatározza a fakivágásokat, pótlásokat, fásításokat, a településen védendő fákat stb.
(A rendelet a www.zsombo.hu honlapon és a Polgármesteri Hivatalban elérhető.)
A második napirendi pontban a Képviselő-testület támogatta dr. Szabó Ágnes házi gyermekorvos kérelmét a helyettesítésére vonatkozóan.
A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület megtárgyalta dr. Szabó Ágnes házi gyermekorvos kérelmét a helyi
iparűzési adó rendeletmódosítására vonatkozóan. A Képviselőtestület méltányolta a házi gyermekorvos érveit, és arra utasította dr. Csúcs Áron jegyzőt, hogy a következő ülésre készítse el a
helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítását.
Egyebek mellett arról is döntött a Képviselő-testület, hogy a
helyi iparűzési adó és a magas építmények települési adójáról
szóló adórendeletek kivételével egyik adórendeletet sem kívánja
módosítani, vagyis a helyi adómértékek nem fognak emelkedni
településünkön.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület a magas építmények települési adójának hatályon kívül helyezése
mellett döntött. A döntés előzménye volt, hogy a rendelettel
sem a Kormányhivatal, sem a Nemzetgazdasági Minisztérium
nem értett egyet, törvényességi aggályaik voltak. Zsombót utánozva országszerte 6-8 település próbálta még ezt az adónemet
bevezetni, azonban mindenhol hatályon kívül kellett helyezni a
rendeletet. Sajnálatos módon a jogszabály alapján bevezethető
települési adókat vállalkozásokra nem lehet kivetni.
Ezt követően a Képviselő-testület a 2017. évi szolgáltatások
árait megállapító rendelet elfogadásáról döntött. A korábbi évek
díjrendeleteihez hasonlóan a vezetékes ivóvízellátás, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a kéményseprés díját már nem
helyben határozzák meg, ezért erről most sem hozhatott döntést a Képviselő-testület. A 2017. évi díjrendelettel kapcsolatban
összességében elmondható, hogy a díjak enyhén emelkedtek az
előző évhez képest.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület a Rákóczi Szövetség 100.000,- Ft-tal történő támogatásáról döntött. A
Rákóczi Szövetségről érdemes tudni, hogy ez egy országos szervezet, amely a szórványban élő magyarság (iskolák, óvodák és
egyéb intézmények) támogatásával foglalkozik.
Ezt követően a Képviselő-testület az Országos Mentőszolgálat Szegedi Mentőállomásának 50.000,- Ft-tal történő támogatásáról döntött. A támogatást a Szegedi Mentőállomás a mentőautók (esetkocsik) felszereléseinek fejlesztésére kérte.
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Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület BátkiFazekas Zoltán bizottsági tag kérdéseit tárgyalta és elfogadta,
hogy a Zsombói Hírmondóval kapcsolatos elképzeléseit készítse
el, és küldje megtárgyalásra a Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottsága elé.
Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület módosította a szociális célú tüzelőanyag-juttatás szabályairól szóló rendeletét. A rendelet módosításával kis mértékben megemelkedett
az egy főre számított havi jövedelem határa.
Ezt követően a Képviselő-testület zárt ülés keretében döntött
a szociális tüzelőanyag-pályázatra benyújtott pályázatokról.
2016. DECEMBER 1.
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS
A rendkívüli ülés összehívását több dolog is indokolta.
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület módosította a
helyi iparűzési adóról szóló rendeletét. A Rendelet módosítását
a háziorvosok kérelme indokolta. A helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény lehetőséget ad arra, hogy a háziorvos, védőnő vállalkozó, feltéve, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg, adómentességben
részesülhet. A Képviselő-testület – a háziorvosok kérelmét támogatva – az adómentesség határát 10 millió forintról 15 millió
forintra emelte.
A második napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta
a belső ellenőrzés 2017–2020. évekre vonatkozó stratégiai tervét. A stratégiai terv határozza meg, hogy az adott években a
belső ellenőr milyen területeket fog ellenőrizni. A belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a jegyző a Szegedi Kistérség Többcélú
Társulása útján gondoskodik, amely kiterjed az önkormányzatra
és a felügyelete alá tartozó valamennyi költségvetési szervre. A
belső ellenőrzési program elfogadását jogszabályi kötelezettség
írja elő.
A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület – a stratégiai tervvel összhangban – elfogadta a 2017. évi belső ellenőrzési tervet.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület a kamerarendszer kiépítésével kapcsolatos döntéseket hozta meg.
Mivel a kamerarendszer kiépítésére kapott támogatás mértéke
meghaladja a közbeszerzési kötelezettségre előírt értékhatárt,
ezért közbeszerzési eljárást kellett indítani. Először a Képviselő-testület elfogadta a közbeszerzési eljárás megindításához a
közbeszerzési ajánlattételi felhívást, amely nyílt (hirdetmény
közzététele nélküli, tárgyalás nélküli) közbeszerzési eljárás volt.
Ezt követően döntött a bírálóbizottság összetételéről, illetve kiválasztotta az ajánlattevőket.
Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta Ráczné Horváth Henrietta bölcsődevezető kérelmét, és
úgy döntött, hogy az egyik, konyhai kisegítő álláshelyet betöltő
kolléganő munkaidejét 4 óráról 6 órára bővíti 2016. december
1. napjától.
Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület támogatta a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár terveit a Zsombói
Szabadtéri Színpad 2017. évi előadásaira vonatkozóan. A döntéssel a Képviselő-testület felhatalmazta Hajdu Lajos igazgatót
a produkciósorozat előkészítésére, valamint a 2017. évi Zsombói
Szabadtéri Színpad produkcióihoz szükséges szerződések megkötésére.
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2016. DECEMBER 12.
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS
A rendkívüli ülés összehívását egyetlen dolog – jogszabályi
kötelezettség – indokolta.
Az első és egyetlen napirendi pontban a Képviselő-testület a
Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola működtetésére vonatkozó átadás-átvételi megállapodásának, használati szerződésének
és vagyonkezelési szerződésének elfogadásáról döntött. A döntés előzménye volt, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény) alapján
2013. január 1-jétől az állam gondoskodik a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és
a Nefelejcs Katolikus Óvoda 2011. óta a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában működik. A köznevelési törvény alapján 2013. január 1-től a Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola
fenntartását – a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon
keresztül – az állam vette át, de a működtetés az Önkormányzatok feladata volt. A köznevelési törvény módosítása alapján
2017. január 1-től az intézmények működtetése átkerült az Önkormányzatoktól az államhoz, amely a feladatát a Klebelsberg
Központon keresztül látja el. Az átadás-átvételi megállapodás, a
használati, valamint a vagyonkezelési szerződések megkötésének határideje 2016. december 15-e volt, amelyet a képviselőtestületeknek is jóvá kellett hagynia.
2016. DECEMBER 20.
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS
Az ülés összehívását több tényező is indokolta.
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület módosította
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ). Az SZMSZ módosítására jogharmonizáció
miatt volt szükség, mert az Államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény gazdálkodásra vonatkozó szabályai megváltoztak. A képviselő-testületi döntéssel az SZMSZ összhangba került
az Államháztartási törvénnyel.
A második napirendi pontban a Képviselő-testület módosította a Szociális rendeletét. A módosításra azért volt szükség,
mert a Rendelet szerint minden év december 15-éig kellett volna dönteni a Képviselő-testületnek a családok otthonteremtési
települési támogatásáról. A módosítás következtében a határidő
december 20-ra módosult.
A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület módosította az egészségügyi alapellátásról szóló rendeletét. A rendelet
módosítását az indokolta, hogy településünkön a védőnői ellátás
két körzetre van osztva. A két körzetben alfabetikus (ABC) sorrendben fel kellett tüntetni az összes közterület (utca, tér stb.)
elnevezését, ahol a tevékenységüket végzik. A rendelet megalkotásakor sajnálatos módon 3 utcanév kimaradt, amelyet a módosítással megoldott a Képviselő-testület.
Ezt követően a Képviselő-testület a hul
ladékgazdálkodással kapcsolatos döntéseket hozta meg. A
döntések előzménye az volt, hogy a Magyar Állam fokozatosan
átalakította, átalakítja a Hulladékgazdálkodási rendszert. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.)
szigorú előírásainak való megfelelés nehéz helyzetbe sodorta az
e célú közfeladatot ellátó gazdasági társaságunkat, a Négyforrás
Nonprofit Kft-t, ezért a Kft. kérte a közszolgáltatási szerződésünk közös megegyezéssel történő megszüntetését 2016. december 31. napjával.

Először a Képviselő-testület a Négyforrás Nonprofit Kft-vel
kötött közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről döntött.
A Képviselő-testület a következő döntésével felhatalmazta dr.
Csúcs Áron jegyzőt a közbeszerzési eljárás előkészítésével.

Szolgáltatóváltás!

A Ht. szerint a közszolgáltatás ellátására átmenetileg – a közbeszerzési eljárás végéig – megállapodást kell kötni egy közszolgáltatóval. Amennyiben ezt az Önkormányzat nem lépné meg,
akkor a jogszabály erejénél fogva a Katasztrófavédelmi Igazgatóság kijelölne egy közszolgáltatót a feladat átmenti ellátására. A
négy település (Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó) az átmeneti időszakra a Felső-Bácskai Hulladékszolgáltató Kft-vel állapodott meg a feladat ellátására. Ennek megfelelően a Képviselőtestület a harmadik döntésével az átmeneti időszakra vonatkozó
közszolgáltatási szerződést elfogadta. Fontos azonban megjegyezni, hogy az átmeneti közszolgáltató a feladatát a Négyforrás
Nonprofit Kft-n keresztül látja majd el.

A Négyforrás Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. január 1.
napjától a hulladékszállítással kapcsolatos közszolgáltatás vonatkozásában Zsombó nagyközség területén szolgáltatóváltás történt, mely alapján ezentúl
az FBH-NP Nonprofit Kft. a Közszolgáltató. Az ürítés rendje
továbbra is az előzőekben megszokott módon és időpontban történik. A hulladék gyűjtését és szállítását a korábban
megszokottak szerint a Négyforrás Kft. végzi.

A következő döntésnél a Képviselő-testület módosította a
szilárd hulladékkezelésről szóló rendeletét. A rendeletet azért
kellett módosítani, mert a Ht. előírja, hogy a közszolgáltató adatait az önkormányzati rendeletnek tartalmaznia kell. Mivel a
közszolgáltató személye változott, ezért a rendeletet módosítani
kellett.
Az utolsó hulladékra vonatkozó témában a Képviselő-testület a Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás KEHOP-3.2.1.
sz. „Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” tárgyú
pályázat beadásához szükséges döntéseket hozta meg.
Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület jóváhagyta a Polgármesteri Hivatal és a Zsombói Bóbita Bölcsőde,
valamint a Polgármesteri Hivatal és a József Attila Közösségi
Ház és Könyvtár közötti új munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodásokat. A korábbi megállapodások 2009. január
1-jén léptek hatályba. Időközben rengeteg jogszabályváltozás
következett be a gazdálkodás területén is, ezért az új megállapodások elfogadása jogszabályi kötelezettség volt.
Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás
nyertes ajánlattevőjének, az LNL Group Solutions Kft (8800
Nagykanizsa, Király út 9–11.) ajánlattevőt hirdette ki. A kivitelezés 2017. évben megvalósul, így hamarosan még nagyobb
biztonságban érezhetik magukat a zsombóiak.
Az utolsó napirendi pontot követően a Képviselő-testület
zárt ülést tartott. A zárt ülésen a Képviselő-testület a családok
otthonteremtési települési támogatására beérkezett igényekről
döntött. Összességében elmondható, hogy a támogatásra az előző évhez képest többen adták be a pályázatukat. A több pályázó
ellenére az Önkormányzat jóval szerényebb támogatást tudott
szétosztani a lakást/házat építők között. Emiatt előfordult az is
sajnos, hogy nem minden pályázót tudott a Képviselő-testület
támogatni.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület 2017. évben az alábbi időpontokban kívánja tartani a
munkaterv szerinti üléseit: 2017. február 14., 2017. április
25., 2017. május 30., 2017. július 4., 2017. szeptember 28. és
2017. november 28.
dr.

Csúcs Áron
jegyző

Tisztelt Ügyfelünk!

A gazdálkodó-vállalkozó ingatlantulajdonosoktól a
települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjat
negyedévente, utólag a szolgáltatói szerződésben meghatározott időpontban számla ellenében jogosult a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. beszedni.
A települési hulladék rendszeres elszállításáért a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott összegű közszolgáltatási
díjat kötelesek fizetni a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. számára. Kérdésével, kérésével forduljon hozzánk bizalommal, keresse fel ügyfélszolgálatainkat!
Ügyfélszolgálati Irodánkban: Forráskút, Fő utca 74.
(Polgármesteri Hivatal mellett), telefonszám: 70/489-5656;
hétfő–csütörtök: 8–12, 13–16.30 óráig,
pénteken: 8–12 óráig.
Zsombón a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár
épületében minden hónap első keddjén 9:30 -11:30 óráig
kihelyezett ügyfélszolgálat továbbra is működik.
Négyforrás Nonprofit Kft.

TEHERGÉPKOCSIVEZETŐ és
SÁTORÉPÍTŐ munkatársat
keresünk zsombói telephelyre.
Tel.: Gyuris László 20/953-77-23

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
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Zsombói

Hírmondó
Hulladékégetés
Tisztelt Zsombói Lakosok!
Az utóbbi időben jelentősen megnőtt a kerti és házkörüli hulladékégetések száma. Sok esetben jött jelzés,
hogy úgy tudják, a szomszédban műanyagot, fóliát
vagy egyéb, a környezetre és egészségünkre ártalmas
terméket égetnek. A kialakult gyakorlattal kapcsolatban – amely jogszabálysértő és veszélyes – az alábbiakra szeretném felhívni a figyelmet.
2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM. rendelet (a továbbiakban: Rendelet). A Rendelet 225. § (1) bekezdésében foglaltak
szerint:
„Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri
égetése tilos”.
A különböző magasabb szintű jogszabályok előírják, hogy
belterületen csak abban az esetben égethető avar és kerti hulladék, ha azt önkormányzati rendelet szabályozza. Külterületen
pedig a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz kell bejelentést tenni.
Ennek megfelelően Zsombó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. október 7-i ülésén megalkotta az
avar és kerti hulladékégetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás
helyi szabályairól szóló 16/2016. (X.7.) rendeletét. A rendelet
szövege a honlapon (www.zsombo.hu) és a nemzeti jogszabálytárban (www.magyarorszag.hu; www.njt.hu) elérhető. A rendeletet a Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztálya jóváhagyta.
Fontos megjegyezni, hogy a rendelet egyértelműen deklarálja, hogy milyen időszakban, milyen hulladékot és milyen körülmények között lehet elégetni. A rendelkezés megsértőivel szemben levegő-tisztasági bírság és tűzvédelmi bírság szabható ki.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §-a szerint: „Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró
bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése,
amely légszennyezettséget okoz.”
Ugyanezen jogszabály 27. §-a szerint: „(1) E § rendelkezéseitől jogszabály eltérően rendelkezhet.
(2) Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék
háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt
téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi kár
kivételével – bármilyen okból kigyullad.
(3) Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel ös�szefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.”
Vagyis a (2) bekezdés szerint pl.: műanyagok égetése nyílt
színen vagy bármilyen tüzelőberendezésben TILOS!
Amennyiben ilyen előfordul, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 100.000,Ft, vagy súlyos esetben magasabb bírságot is kiszabhat!
A rendelet betartását ellenőriztetni fogom, és a bejelentéseket kivizsgáltatom Adai-Simon Tibor közterület-felügyelővel.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékégetés szabályait fokozottan tartsák be, mivel rendkívüli veszélyt jelenthet
– pláne szárazság idején – az anyagi javakra és az emberi életre
is egyaránt.
dr.

Csúcs Áron
jegyző

A falugazdász tájékoztatója
Februári aktualitások
Az őstermelői igazolvány ügyintézésével kapcsolatos
tudnivalók
Az őstermelői igazolványok cseréje az elmúlt évben nagyrészt megtörtént. Az őstermelői igazolvánnyal kapcsolatban
ügyintézés csak akkor szükséges, ha a személyes adatokban
vagy a termőföldterületek vonatkozásában változás történik,
vagy megváltozik a bejelentett adatokhoz képest a termelés
szerkezete. Ebben az esetben mindenképp szükséges, hogy a
kártya alapú igazolványt elhozzák, ugyanis a kártya elektronikus felülírása csak az irodában lehetséges. Az egyéb szükséges
dokumentációk nem változtak:
•
földhasználati lap szemle, vagy bármilyen dokumentum, amely helyrajzi számonként tartalmazza a használt
földterületek adatait, és igazolja az őstermelői tevékenység vég6 | XV. évf. 1. szám – február

zéséhez szükséges jogszerű földhasználatot
•
személyes iratok: személyi igazolvány, lakcímkártya,
adóazonosító jel, adószám, MVH regisztrációs szám, családi
gazdaság nyilvántartási száma (ha van), agrárkamarai nyilvántartási szám.
Azok a termelők, akik még nem érvényesítették az igazolványukat, kérem, mihamarabb jelentkezzenek, ugyanis az új igazolvány csak az igénylés napjától lesz érvényes.
A 2016-os területalapú támogatásokkal kapcsolatos
információk
A 2016. évi támogatási előlegek első körös kifizetése folyamatos azon gazdálkodók esetében, ahol nem történt ellenőrzés. Az ellenőrzéssel érintett gazdák támogatásainak kifizetése

csúszni fog, ennek időtartamáról nincs információnk.
A termeléshez kötött növényalapú (zöldség, pillangós szálas
növények: lucerna) támogatást igénylő gazdáknak Gazdálkodási naplót kell majd vezetniük, melynek a pontos formátuma
nálam beszerezhető, az érintett gazdákat kérem, érdeklődjenek.
A 2017. évi támogatások igénylése várhatóan áprilisban kezdődik, melyhez időpont-egyeztetésre majd március végétől lehet jelentkezni.
A 2017. évben a burgonya is bekerül az ipari zöldségfélék termeléshez kötött támogatásra jogosult növényeinek
körébe. A szükséges vetőgumómennyiséget, amelyről számlával
és vetőgumócímkével kell rendelkezni, a következő táblázat tartalmazza (bár ezzel kapcsolatosan módosítás várható):
Gumóméret
28-35 mm
35-45 mm
45-55 mm

Min. db/hektár Min.gumó súly kg/hektár
50 000 		
1 250
38 000 		
2 000
30 000 		
2 500

A következő évi támogatási igényléshez, kérem, ezeket az
adatokat vegyék figyelembe. Egyéb információk később várhatók.
Az anyajuhtartás támogatási kérelmének benyújtása 2017.
március 31., csak elektronikusan lehet benyújtani, szükséges
hozzá az instruktor igazolása.
Azoknak a gazdáknak, akik valamilyen beruházási
célú támogatást vagy egyéb magasabb szintű támogatást vettek
igénybe, ha a támogatási rendelet előírja, monitoring adatszolgáltatási kötelezettségük lesz, melyet szintén elektronikusan kell
teljesíteni. (A sima területalapú támogatást igénylő gazdáknak
nincs ilyen kötelezettségük.) Részletek később várhatók.
Az öntözéshez használt kutak legalizálása
Az új vízkészlet-gazdálkodást szabályzó jogszabály célul tűzte ki, hogy a jelenleg is meglévő, 10 éve vagy azelőtt létesített fúrt
kutakra egyszerűsített eljárás keretében fennmaradási engedély
igényelhető, és ezáltal legalizálhatóak lesznek az öntözési célra
használt kutak. A végleges szabályozás 2018-ra várható.

A nitrátrendelet és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatással kapcsolatos információk
Az előző évektől eltérően a nitrát-adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodóknak (emlékeztetőül: 5 nagyállat-egységnél több
állatot tartanak, vagy nitrátérzékeny területen gazdálkodnak) a
gazdaságukban 2015. szeptember 1. és a 2016. december 31.
között keletkezett és felhasznált szerves- és műtrágya vonatkozásában a nitrátjelentést 2017. március 1-ig kell elkészíteni. Az
érintett gazdálkodókat kérem, hogy egyeztetésre jelentkezzenek.
Az agrár-közigazgatás átalakulásával fontos hivatalok (MVH
és NÉBIH FM Főosztály) szervezetileg átalakultak, Hódmezővásárhelyre települtek. Az új elérhetőségek a következők:
AZ MVH ÚJ NEVE ÉS CÍME:
CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Agrár és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Kálvin János tér 4.
Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf. 129.
Telefon: 62/814-900
AZ FM ÚJ NEVE ÉS CÍME:
CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály
Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.
Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf. 99.
Telefon: 62/680-785
A családi gazdaságok ügyintézése ezentúl a Mórahalmi Járási
Hivatal Járási Földhivatalánál történik.
Az ügyintézéshez ezeket az információkat, kérem, vegyék figyelembe.
Az aktuális információk, pályázati lehetőségek a www.
szechenyi2020.hu, www.fvm.hu, a www.mvh.gov.hu és a www.
nak.hu honlapokon szerepelnek, kérem, figyeljék ezeket az oldalakat is.
Tisztelettel:
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Megkezdtük tavaszi vetőmagok
rendelésfelvételét!
Tavaszi szezonális ajánlatunk:

TRITIKÁLÉ, ÁRPA, ZAB, LUCERNA,
KUKORICA VETŐMAGOK
ÁLLATTENYÉSZTÉSI SZAKÁRUHÁZ:
6728 Szeged, Dorozsmai út 48.
Telefon: +36 62 556 120
rendeles@delifarm.hu
TAKARMÁNY ÉRTÉKESÍTÉS:
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6.
6728 Szeged, II. ker hrsz. 01404/3 (METRO mellett)
Telefon: +36-62/556-130

Kínálatunkban egész évben még megtalálható:
- bárányindító, báránynevelő és -hízlaló
- borjúindító és borjúnevelő tápok
- tejpótló borjútápszerek
- szója, napraforgó, cgf por, cgf pellet,
takarmány alapanyagok
- premixek, koncentrátumok, toxinkötők
Nyitva tartás:
Hétfő - Csütörtök: 07:30 - 16:00
Péntek: 07:30 - 15:00
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Hírmondó
Tájékoztató méhészkedéssel kapcsolatban
Tisztelt Zsombói Lakosok!
A Nótárius Szakmai Egyesület (eredeti nevén: Homokháti Jegyzők Egyesülete) 2000. január elején azzal a céllal
alakult meg, hogy a jegyzők szakmai irányító tevékenységét
segítse a külső szakemberekkel kiépített és fenntartott partnerkapcsolatokkal; a hatósági jogalkalmazó tevékenység
eredményességét javítsa; a helyi tapasztalatokat, kezdeményezéseket ismertesse, átadja.
Az egyesület továbbképzéseket, tapasztalatcseréket, jegyzői klubokat tart, együttműködik más jegyzői egyesületekkel, egyéb szervezetekkel; elősegíti a települések együttműködését.
A ma már 33 fős tagságot számláló szervezet Bácsalmástól Algyőig, Újszentivántól Pétervásáráig feladatául tűzte ki,
hogy tagjai révén a helyi lakosság és civil szervezetek részére
közérdekű információkat szolgáltasson. Így információs kiadványokat készít aktuális témákról, melyek a lakosság és a
civil szervezeteknek nyújthatnak hathatós segítséget.
Ezzel a cikkünkkel a korábban indított folyamatba kapcsolódunk be, időről időre a lakosság széles körét foglalkoztató kérdéseket igyekszünk majd boncolgatni és megválaszolni. Ezúttal dr. Gácser Tamás, Röszke község jegyzője
ismerteti a méhészkedéssel kapcsolatos tudnivalókat.
Tisztelettel:

Dr. Csúcs Áron

jegyző, egyesületi elnökhelyettes

MÉHÉSZEK NYILVÁNTARTÁSA
A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az
újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban
a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti. Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével
összefüggő területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész
köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát,
a tartási helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40 x 30
cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni.
A méhész köteles a méhek tavaszi tisztuló kirepülése és a betelelés közötti időszakban a méhcsaládjait legalább három hetenként méhegészségügyi szempontból ellenőrizni, s ennek során mind a kifejlett méheken, mind a fiasítás teljes terjedelmén,
valamint a kaptárhulladékon fertőző betegség tüneteit, illetve
élősködők jelenlétét keresni. A vizsgálatnak ki kell terjednie a
Varroa-atka jelenlétére, illetve az atkák számának változására.
A MÉHEK SZÁLLÍTÁSA ÉS VÁNDOROLTATÁSA
A méheket – beleértve az anyát és a fiasítást is – állandó tartási helyükről átköltözés, vándoroltatás vagy elidegenítés esetén
egy hétnél nem régebbi állatorvosi igazolással szabad kivinni.
Az igazolás a kiállítástól számított hét napig, méhek folyamatos vándoroltatása esetén annak egész időtartamára érvényes.
Az igazolást – ha jogszabály másképpen nem rendelkezik – a
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hatósági állatorvos állítja ki.
A méhek kiszállítását a kiszállítást megelőző, beszállítását
annak megtörténtét követő hetvenkettő órán belül be kell jelenteni a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjének. Beszállítás esetén a bejelentést a kiállított
nyomtatvány ajánlott levélként történő megküldésével vagy
személyes eljuttatásával kell teljesíteni. A nyomtatvány igazolószelvényét a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője – a teljesítés módjától függően – a méhész
lakóhelyére küldi meg vagy személyesen adja át.
A vándoroltatás befejezése után a méhész köteles a hazatelepülését a hatósági állatorvosnál és a jegyzőnél hetvenkettő órán
belül bejelenteni.
A települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője nyilvántartja a méhész nevét és lakóhelyét, a
méhcsaládok állandó és legutóbbi tartási helyét, az állatorvosi
igazolás számát, keltét és kiállításának helyét, a méhcsaládok
számát, az elhelyezésre szolgáló terület pontos megjelölését
(dűlő, hrsz. stb.) és a letelepedés idejét.
Az országhatártól számított tíz kilométeres körzeten belül a
szomszédos állam területéről vagy ismeretlen helyről származó
méhrajt észlelője vagy befogója köteles a települési önkormányzat jegyzőjénél haladéktalanul bejelenteni, aki a kiirtás végrehajtása érdekében értesíti a járási főállatorvost, aki elrendeli a
méhraj állami kártalanítás nélküli leölését.
A MÉHÉSZKEDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A méhészkedést – a vonatkozó külön (állategészségügyi, növényvédelmi stb.) jogszabályok megtartásával – erre alkalmas
területen mindenki szabadon gyakorolhatja. Háztömbök területén méhészetet létesíteni és fenntartani nem szabad.
A többlakásos lakóházak udvarán és közös használatú kertjében méhészetet létesíteni csak az összes lakás bérlőjének (tulajdonosának) hozzájárulásával lehet.
Méhészetet közös használatú épülettől és a szomszéd ingatlanoktól 4 méter, használatban levő utaktól közúttól, saját használatú úttól pedig az út melletti vízvezető árok külső szélétől
számított 10 méter távolságon túl szabad csak elhelyezni. A saját
használatú út tulajdonosa (használója) az út ideiglenes lezárása
esetén az úton és az út mentén a letelepedést engedélyezheti.
Ha a szomszéd ingatlantól való 4 méter távolságot megtartani nem lehet, a méheknek ellenkező irányban vagy – legalább 2
méter magas, tömör (deszka stb.) kerítés vagy élősövény létesítésével – a magasban való kirepülését kell biztosítani.
Utak közelében történő letelepedés esetén a méhlakásokat
úgy kell elhelyezni, hogy azok kijáró nyílásai az úttal ellentétes
irányban legyenek. Az úton a méhészettől jobbra és balra 50–60
méter távolságra, jól látható helyen „Vigyázat, méhek!” felirattal
figyelmeztető táblát kell elhelyezni.
A fentiekben a méhtartásra vonatkozó legfontosabb szabályok kerültek ismertetésre. A további részletszabályokat az alábbi jogszabályok tartalmazzák:
•
15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet a méhészetről,
•
1993. évi CXIV. törvény az állattenyésztésről,
•
67/2010. (V. 12.) FVM rendelet a méhanyanevelő telep
üzemeltetéséről, valamint a méhanya és szaporítóanyag előállításáról, felhasználásáról,
•
119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek,

a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos
nyilvántartási rendszeréről,
•
41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi
Szabályzat kiadásáról,
•
70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről
és leküzdéséről,
•
74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet az egyes állat-jár-

ványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról,
•
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről.
Nótárius Szakmai Egyesület
dr. Gácser Tamás
Röszke Község Jegyzője

Zsombó nagyközség képes története
Tisztelt Zsombóiak!
A zsombói képeskönyvgyűjtéshez az alábbi kéréssel fordulok
Önökhöz:
Néhány éve a települések történetét egy helytörténeti könyvben írták meg rajzokkal, fényképekkel kiegészítve. Az én szerkesztői, gyűjtői megbízásom ennek fényképes változatáról szól.
A helytörténeti könyv többségében személytelen, kevésbé szól
az adott korban ott élőkről. A képes helytörténet a saját képeinken keresztül sokkal inkább rólunk, a családunkról, jelenünkről,
a (közel)múltról szól, egészen dédszüleinkig visszamenőleg. Az
előző történetet a helytörténeti kutatásom több évtizedes részéből kell képpel, térképpel, rövid leírással pótolni.
2017-ben aki Zsombón él vagy rendszeresen itt dolgozik,
a mai történelem része, helye lehet a könyvben, ha úgy dönt.
Ha Zsombón állandó munkahelyen dolgozik, és más
településen él, az a munkahelyén készült közös fényképen szerepelhet (boltban, üzemben stb.).
1. Aki Zsombón lakik, az kérhet egy több generációs családi
fényképet, amely része lehet a könyvnek. Ha nincs, akkor többől is összeállítjuk, ha szeretné. A régi fényképeket javítjuk és
színezzük, hogy alkalmas legyen a megjelenésre. Máshol lévő
munkája, egyéb tevékenysége is része lehet a helytörténetnek.
Az alábbiakhoz kérnék még sok segítséget, amit a könyvbe
beépíthetek!
a. A történelem az ember életét a születéstől a halálig átfogja. Ezt szeretném még a könyvben bemutatni. Számos kérdésre
keresem a választ. Vajon ez a homokterület a történelem során
mivel és meddig biztosított megélhetést? Régen a tanyán élő
szülő nő nehezen jutott még bábaasszonyhoz, orvoshoz, kórházba. Hogyan tudta a család a gyermeket nevelni, iskoláztatni,
életmódot választani? Mivel tüzeltek, fűtöttek, hogyan vészelték
át a telet? Hogy nézett ki a lakás? Ki mikor kezdett dolgozni?
Ki miből és hogyan tudott megélni? Mit jelentett régen az önellátás? Hogyan zajlottak a családi és közösségi események? A
templom mit jelentett az itt élőknek és rokonaiknak? Hogyan
alakult az iskoláztatás? Kik voltak a vezetők, mit értek el, és
mit nem? Hogyan változtatta meg a kormányok intézkedése az
egyes családok életét? Mi történt a két világháború alatt és után?
Kinek mi a távolabbi elképzelése, ezért mit tesz, miben bízik?
A természeti körülményekhez hogyan tudtak alkalmazkodni, és
hogyan nem? Mikor volt sikeres a közösségi összefogás és miért,
míg máskor miért maradt el?
Az idő sürget. Minél előbb nyomdába kellene küldeni a képeskönyvet, de ez csak akkor lehetséges, ha az Önök segítségével

be tudom fejezni az anyaggyűjtést. Az igazi nagy munka ezután
következne. Nyár közepéig szeretném a gyűjtést lezárni, hogy a
szerkesztés, lektorálás (szakmai ellenőrzés) minél előbb meglegyen.
b. Ki miben látja a jövőt? Mi a mai zsombói mezőgazdaság
sikere, jövője, veszélyei?
1. a, b, ponthoz: minden fénykép akkor mond igazán sokat, ha pontosan ismerjük, mit mutat, mikor és kiket ábrázol. Mindhárom esetben fontos a képek, történések legjobb
vagy legtöbb ismerőjével beszélgetni, feljegyzést, nevet stb.
rögzíteni, hogy minél teljesebb, hitelesebb legyen Zsombó
története. Ehhez mindenkitől segítségét kérek!
Újólag felajánlom lakásomon is a találkozás lehetőségét, de
mindenhová elmegyek, ha hívnak, előre megbeszélt időpontban. A régi élethez kapcsolódó tárgyakat, ruhákat, eszközöket,
melyeket le lehet fényképezni, szívesen az adott helyen megteszem.
A kézhez kapott fényképeket, más képszerűt (oklevél, rajz,
térkép stb.) lemásoljuk és visszaadjuk. A nagy felbontású másológép még szebb képet is ad, mint amiről másoltuk. Tudjuk
a kép egy részét törölni, javítani a kép tulajdonosának kérése
szerint (pl. ha a családi képen van egy idegen). Természetesen
a régi képeket színezzük. Nagy könnyebbség lenne, ha a képek
visszajuttatásában kapnék a tulajdonosoktól segítséget.
Az idő mindig fontos dolog. Minél előbb szeretném befejezni
a képekkel és élettörténetekkel kapcsolatos gyűjtést, hogy a hiteles iratok és a családoktól szerzett pótolhatatlan ismeret birtokában hozzákezdjek a képeskönyv szerkesztéséhez, majd a lektorálás után átadhassam a megrendelőnek, Zsombó nagyközség
Képviselő-testületének, hogy napvilágot láthasson Zsombó képes történelme.
Nagyon sok ismerősnek már szóltam, és ezt szeretném
kérni Önöktől is. Aki szeretne a helytörténeti könyvben szerepelni, kérem, 2017. június 1-ig jelezze szándékát!
Lakásom: Zsombó, Andrássy út 128/3., a templom után
Forráskút felé az első társasház 3. lakása. Csengő a kapun. A társasház melletti kis utcában parkolni is lehet.			
Telefonszámaim: 255-498, 30/962-4915
Email: metre33@gmail.com				
						
Szerdánként 19 órától 21 óráig telefonon elérhető vagyok,
olyankor az időpontokat tudjuk egyeztetni, pontosítani.
Zsombó, 2017. február

							
Tisztelettel: Kálmán Ferenc
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Hírmondó
Zsombó–Trieszt–Ravenna–Párizs
Interjú Bátki Fazekas Zoltán operaénekessel
A 2016-os év több külföldi sikert is hozott Zsombó operaénekesének, Bátki Fazekas Zoltánnak, aki ezáltal községünk
hírnevét is emelte a nagyvilágban. Hol, milyen produkciókban és kikkel léptél fel?
Tavaly nyáron a Budapesti Operettszínház felkérésére két
trieszti gálaműsorban léptem fel a Teatro Rossetti színpadán. Itt
partnerem volt többek között Kállai Bori művésznő és Makláry
László karmester. Októberben hat előadásban két különböző
szerepet alakítottam a Ravennai Operettfesztiválon, a Teatro
Alighieriben.

Gondolom, idén is folyamatosan lesznek előadásaid. Jut
időd a családra is?
Így van. Most az Operában és Debrecenben játszom majd.
A munkával zsúfolt napok ellenére mindig marad idő a közös
családi együttlétekre. Igyekszünk egyben tartani a családot, és a
szűkebb rokonsággal is szoros kapcsolatot ápolunk.
Köszönöm az interjút, és gratulálok a sikerekhez!
Hajdu Lajos

Melyek voltak ezek a szerepek?
Lehár Ferenc A víg özvegy című operettjében a férfi főszereplőt, Danilovics Danilót alakítottam, Johann Strauss Denevérjében pedig Dr. Falke szerepét énekeltem. Nagy örömömre
szolgált, hogy a Víg özvegyben egykori tanítványom, Kónya
Krisztina művésznő partnere lehettem. A Denevérben Oszvald
Marikával és Vadász Zsolttal játszhattam együtt.
Úgy tudom, a Denevért régóta játszod.
Valóban, Budapesten, Pécsett, Szolnokon, Debrecenben is
játszottam már. Közel száz előadáson vagyok túl. Az operaházi,
Szinetár Miklós-féle rendezésben többek között Reviczky Gáborral, Kolonits Klárival, Gulyás Dénessel, Vida Péterrel együtt
léphettem fel.
Milyen volt a párizsi fellépés?
A Párizsi Magyar Nagykövetség és a Párizsi Magyar Intézet meghívására a nagykövetség '56-os jubileumi műsorában
szerepeltem. Külön megtiszteltetés, hogy a műsorban az énekes
számok mellett elhangzott az ötvenhatos mártírok emlékének
írt „Megkondult a harang” című versem.

Oszvald Marika karjaiban

Szivárvány Zsombói Nagycsaládosok Egyesülete
Gyuris Leila vagyok,
a Szivárvány Zsombói
Nagycsaládosok Egyesületének új elnöke. Január
28-án, az Egyesület évzáró
rendezvényén már sokan
találkozhattak velem, s
remélem, a közeljövőben
mindenkivel megismerkedhetek.
Kezdetben azt hittem,
hogy nehezebbé teszi az
egyesületi munkát az, hogy először beilleszkednem, ismerkednem kell, de ahogy napról napra tapasztaltam az itt élő emberek
kedvességét, segítőkészségét, mára meggyőzött, jól döntöttem,
mikor elvállaltam.
Hálás vagyok Gyuris Laci bácsinak is, aki elnökként hosszú
évek alatt kitartó munkával szervezte, majd hagyománnyá tette
az egyesületi programokat, így megkönnyítve az én munkámat
is, hiszen most az a feladatom, hogy ami eddig is jól működött,
azt még jobbá tegyem. Meggyőződésem, hogy az Egyesület
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tagjaiban megvan az a motiváltság, belső erő, melytől nyitottá
válnak új szín, új energia befogadására, hogy a változások a fejlődéshez tényleg létrejöhessenek.
Célom, hogy a jövőben sokkal többen tudjanak arról, hogy
ez az Egyesület létezik, és hogy a tagjai milyen jól érzik magukat az éppen aktuális programokon, melyekről ettől kezdve a
Zsombói Hírmondóból, az Egyesület Facebook oldaláról, a falu
honlapjáról és természetesen a csoportvezetőktől is mindenki
tájékozódhat.
Az első jelentősebb változás már útban van, a Nagycsaládos
kedvezményes kártya bevezetése, mely terveim szerint március
18-án a nőnapi összejövetelen elérhetővé válik azok számára,
akik már befizették az éves tagdíjat.
Természetesen az Egyesület programjai továbbra is mindenki előtt nyitottak, külsősként is bárki részt vehet rajtuk, és ha
kedvet kap, hogy egy jó közösség tagjává váljon, szívesen látjuk,
akár csatlakozhat is hozzánk.
a

Gyuris Leila
Szivárvány Zsombói Nagycsaládosok Egyesületének
elnöke

Zsombói Szabadtéri Színpad 2017
Gundel Takács Gábor is színpadra lép az immár ötödik éve
nagy sikerrel működő Zsombói Szabadtéri Színpad 2017-es
előadássorozatában látható Csókos asszony című operettben. A
július 7. és augusztus 6. között tartó nyári programkínálatban,
túl a parádés operetten, lesz 100 Tagú Cigányzenekar koncert
sztárvendégekkel, két ExperiDance produkció, és színpadra kerül egy musical premier is.
Ötödik alkalommal várja a szabadtéri fesztiválok iránt érdeklődő nagyérdeműt a Zsombói Szabadtéri Színpad 2017 nyarán.
A Szegedtől mintegy 20 km-re fekvő nagyközség nyári előadásaival, a maga egyedi megjelenésével már eddig is figyelemre
méltó, folyamatosan erősödő részévé vált a magyar szabadtéri
színházi kultúrának. A 2017-es esztendő július 7. és augusztus 6.
közötti nyári programkínálata azonban az eddigiekhez képest
még markánsabb helyértéket kölcsönöz a Zsombói Szabadtéri
Színpadnak, ahová a jövő évadban több mint 10.000 vendéget
várnak.
A hely különlegessége, hogy a nagyközség szívében, egymáshoz közel, két olyan speciális hangulatú helyszín található,
amely mind befogadóképességét, mind a környezetét tekintve egymástól meglehetősen eltérő. A sport- és szabadidőközpont egy festői, erdővel övezett területen található. Itt épül fel
az 1500 férőhelyes nézőtér és a hozzá tartozó színpad, amely
6 estén keresztül ad színvonalas helyszínt a programban szereplő előadásoknak. A 2017-es műsorpalettán itt lesz látható
a Csókos asszony című operett parádés szereposztással, benne
Oszter Sándorral, Verebes Istvánnal, Esztergályos Cecíliával
és Salvator Philippo főkomornyik szerepében a kiváló sportkommentátorral, Gundel Takács Gáborral. Ide érkezik majd az
ExperiDance produkció az Én, Leonardo – A fény születése és a
Nostradamus – Világok vándora című táncprodukciókkal. Július 29-én pedig a 100 Tagú Cigányzenekar, melynek koncertjén
a Balkan Fanatik lép fel vendégegyüttesként, a Mayossa Táncegyüttes 40 néptáncosának közreműködésével.
A másik helyszín a Rózsa Sándor Csárda, amely az amfiteátrumként működő környező erdővel kiegészülve patinás hátteréül szolgál az előterébe megálmodott produkcióknak. A 2016. évi
Rózsa Sándor Legenda című előadás után idén nyáron a Lúdas
Matyi című musical fogadja két alkalommal az érdeklődőket a
600 férőhelyes nézőtéren.

Gólyahírek
2016. ÁPRILIS:
Balogh Zsoltnak és Tresó Tündének
2016. MÁJUS:
Veres Ádámnak és Portörő Ritának
2016. NOVEMBER
Drozdik Istvánnak és Tápai Tímeának
Illés Jánosnak és Tatár Katalinnak
2017. FEBRUÁR
Gyuris Dávidnak és Bálint Dalmának
Gyuris Istvánnak és Varga Juditnak

Borisz Márk
Gergő
Botond István
Orsolya
Dávid
Luca

Gratulálunk az újszülötthöz, és jó egészséget kívánunk
a családnak!

A parádés szereposztás:
Tarpataky Báró
Pünkösdi Kató
Dorozsmai Pista
Kubanek hentes
Rica Maca
Ibolya Ede
Hunyadiné
Salvator, komornyik
Lujza, cseléd
Házmester
Tűzoltó
Lojzi
Rendező
Koreográfus

Oszter Sándor
Mahó Andrea
Király Attila
Verebes István
Lapis Erika
Járai Máté
Esztergályos Cecília
Gundel Takács Gábor
Büky Bea
Hunyadkürty István
Rácz Tibor
Lázár János
Halasi Imre
Kerek Tímea
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Lúdas Matyi Július 7. 8. (9. esőnap)
musical Rózsa sándoR csáRda
experidance - Én, Leonardo Július 21.
a fény születése zetkó József spoRtpálya
experidancezsombói
- nostradaMus Július 23.
szabadtéri
Világok VándoRa zetkó József spoRtpálya

színpad

100 tagú cigányzenekar Július 29.
Balkan fanatik, mayossa táncegyüttes zetkó József spoRtpálya
zerkovitz bÉLa: Augusztus 4. 5. 6.
csókos asszony (7. esőnap)
opeRett zetkó József spoRtpálya
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