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Tájékoztató a Képviselő-testületi 
ülésen történtekről

A Hírmondóban a Képviselő-testületi ülésen történ-
tekről készült legutóbbi beszámoló óta 6 alkalommal 
ülésezett a Képviselő-testület, amelyből egy munkaterv 
szerinti rendes ülés és öt munkaterven felüli, rendkívüli 
ülés volt.

2018. JÚNIUS 7.
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS 

A Képviselő-testület elutasította, a Zsombó 098/76 hrsz alat-
ti, a Zetkó József Sportközpont felőli kiserdővel kapcsolatban, 
a társtulajdonos, Bezdány Béla által felajánlott területcserét. A 
társtulajdonos javaslata az volt, hogy az erdőben lévő tulajdoni 
hányadát elcserélné az Önkormányzat tulajdonában lévő, Zsom-
bó 0118/50, 0118/51 és 0118/54 hrsz-ú (a leendő ipari park te-
rülete) ingatlanok beruházáson kívüli területével. A Képviselő-
testület értékaránytalanság miatt nem fogadta el a javaslatot és 
polgármester urat további tárgyalásra kérte.

2018. JÚNIUS 18.
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ZÁRT ÜLÉS

A rendkívüli zárt ülés összehívását két dolog indokolta.
Az első és második napirendi pontban a Képviselő-testület a 

Zsombóért Nagyközségért Emlékérem adományozásáról dön-
tött. A díjban idén két személy, Gera Imre és Varga Krisztina ré-
szesült. A díjazottak az elismeréseket a Péter-Páli Aratóünnepen 
és Falunapon vehették át.

2018. JÚLIUS 10.
– MUNKATERV SZERINTI, RENDES ÜLÉS

Az első napirendi pontban a Képviselő-testület tudomásul 
vette a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola 2017/2018-as nevelési évéről, az általános iskolai 
oktatás helyzetéről szóló tájékoztatóját. A tájékoztatóból meg-
tudhatta a Képviselő-testület többek között azt is, hogy a 2017. 
szeptemberében és októberében végzett felmérések alapján az 
iskolában a matematika 6., 8. és a szövegértés 6., 8. osztályban 
meghaladja az országos és a községi átlagokat. Az angol nyelvi 
felmérésben a 6. és 8. osztályban az országos átlag körül teljesí-
tett. Ez volt az első olyan tájékoztatója az Általános Iskolának, 
amelyben már az Alapfokú Művészeti Iskola eredményei is sze-
repeltek.

A második napirendi pontban a Képviselő-testület tudo-
másul vette a Nefelejcs Katolikus Óvoda 2017/2018. évi neve-
lési évéről szóló tájékoztatót. A tájékoztatóból kiderült, hogy a 
2017/2018. nevelési évet szeptember 1-jén öt csoportban 103 
kisgyermek kezdte meg, azonban a gyermeklétszám a nevelési 
év végére 106 fő lett, azaz három gyermekkel emelkedett.

A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület a Zsom-
bói Bóbita Bölcsőde 2017/2018. évi nevelési évéről szóló beszá-
molót fogadta el. A beszámolóból kiderült, hogy az Intézmény 
telt házzal (csoporttal) működik. A Bölcsődébe 40 gyermek 
került felvételre az adott időszakban. Ez a tény is alátámaszt-
ja, hogy mekkora szüksége volt a településnek 2011-ben erre a 
beruházásra.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület elfogad-
ta a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megálla-
podásának módosítását. A Társulási Megállapodás módosítását 
az indokolta, hogy a Mórahalmi Kistérség keretein belül kiala-
kításra kerül a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása. A 
feladat kialakítását támogató pályázat benyújtásához minden 
tagtelepülésnek el kellett fogadnia a Társulási Megállapodás 
módosítását.

A következő két napirendi pontban a Képviselő-testület a 
Társulások (Homokháti Kistérség Többcélú Társulása, Homok-
háti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása) 2017. évi 
munkájáról készült beszámolót tárgyalta meg és fogadta el.

Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület az új 
Helyi Esélyegyenlőségi Program (a továbbiakban: HEP) elké-
szítésére vállalt határidő megállapításáról döntött. Ennek meg-
felelően vállalta az Önkormányzat, hogy 2018. december 31-ig 
elkészíti az új HEP-et. Erre azért van szükség, mert az Önkor-
mányzatra vonatkozó HEP (2013-2018.) 2018. június 30-án le-
járt. A HEP feltétele annak, hogy egy Önkormányzat akár hazai, 
akár Európai Uniós pályázatot nyújtson be. A HEP-et jogszabá-
lyi előírás alapján a helyi esélyegyenlőségi referens készíti. Saj-
nos a referensi képesítéssel rendelkező köztisztviselő (pályázati 
ügyintéző) jogviszonya 2018 májusában megszűnt. Azóta pedig 
nem indítottak ilyen képzést.

Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület a rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni 
támogatás, Erzsébet-utalvány formájában történő biztosításáról 
döntött. A döntés értelmében az Erzsébet utalványt az érintet-
tek a Polgármesteri Hivatalban vehetik át. Ezt tulajdonképpen a 
pályázati előírás követeli meg, hiszen az eddigi években is sze-
mélyesen vehették át az utalványokat a Polgármesteri Hivatal-
ban. A postai úton történő kézbesítésnek nem elhanyagolható 
pénzügyi vonzata van.

2018. JÚLIUS 20.
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS 

A rendkívüli ülés összehívását több dolog is indokolta.
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület a Dél-alföl-

di Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi munkájáról 
készült beszámolót tárgyalta meg és fogadta el.

A második napirendi pontban a Képviselő-testület, a Dél-
alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás kezességvállalási 
díj fizetési szerződésének jóváhagyásáról döntött. A döntés előz-
ménye volt, hogy a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási 
Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) 
egy KEHOP pályázat megvalósítása érdekében úgy döntött, 
hogy az ÁFA finanszírozása biztosítására, a hitelfelvételekre 
szerződést köt. A Társulási Tanács továbbá úgy döntött, hogy a 
hitel felvételének költségeit és a kezességvállalások díjait a tag-
önkormányzatok beruházásaik arányában írja elő befizetésre a 
tagönkormányzatok számára. Ez Zsombó vonatkozásában 2017. 
évre 4.776,- Ft, 2018. évre 19.102,- Ft kötelezettséget jelent.

A harmadik és negyedik napirendi pontban a Képviselő-
testület lakossági ingatlanfelajánlásokkal foglalkozott. Mivel a 
felajánlott – településfejlesztés szempontjából érdektelen – in-
gatlanok vételi árát magasnak találta a Képviselő-testület, a ké-
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relmeket elutasította.
Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület a 

belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer III. ütemére vonat-
kozó pályázattal foglalkozott. A csapadékvíz-elvezető rendszer 
bővítéséhez hatósági előírásra az Önkormányzatnak egy víz-
tározót kell építenie. A pályázat során kialakítandó víztározó 
több zsombói ingatlantulajdonost is érint. A pályázattal érintett 
ingatlanok értékének megállapításához az Önkormányzat igaz-
ságügyi ingatlanszakértőket kért fel. A szakértői szakvélemény 
elkészülését követően a Képviselő-testület úgy döntött, hogy 
a szakvéleményekben meghatározott összegek alapján vételi 
ajánlatot tesz az érintett ingatlan tulajdonosoknak.

Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület támogatta 
a Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős Sportegyesület (a további-
akban: Sportegyesület) kérelmét és hozzájárulását adta ahhoz, 
hogy a zsombói lőteret még legalább 15 évig sportcélú funkció-
ra használhassa a Sportegyesület. 

2018. AUGUSZTUS 1.
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ZÁRT ÜLÉS

A rendkívüli ülés összehívását egyetlen dolog indokolta.
Az első és egyetlen napirendi pontban a Képviselő-testület 

a Zsombó, 098/78 hrsz-ú, Kossuth utca felőli erdővel kapcsola-
tos döntést hozta meg. Az ügy előzménye volt, hogy a Zsombó 
098/76 hrsz-ú ingatlan társtulajdonosa, adásvételi szerződést 
kötött a Zsombó 098/78 hrsz alatti erdő egyik tulajdonosával. 
Az adásvételi szerződésben szereplő vételár – az igazságügyi 
erdészeti szakértő és az Önkormányzat megítélése szerint – ir-
reálisan magas volt. A Képviselő-testület a jogszabályok alapján 

Tisztelt Lakosok! Kedves Zsombóiak!

Mint bizonyára értesültek róla, hogy 2018. október 31. napjá-
val áthelyezéssel megszűnik a jegyzői jogviszonyom.

Amikor a polgármester és a képviselő-testület nekem szava-
zott bizalmat 2008 novemberében, akkor egy hatalmas lehető-
séget, óriási megtiszteltetést kaptam. Ezzel a lehetőséggel meg-
próbáltam élni. 

2009. január 15. napjával kerültem kinevezésre, vagyis közel 
10 évig szolgálhattam Önöket és szeretett településünket.

Ezalatt a közel 10 év alatt nagyon sok minden történt a tele-
pülés, az Önkormányzat és a Hivatal, valamint a saját életemben 
is.

Hogy mit is adott nekem Zsombó? Rengeteg mindent, amit 
nem nagyon lehet szavakkal leírni. 

Megtanultam, hogy miként kell a jó értelemben vett homoki 
emberrel szót érteni. Sokszor a hivatalos hatósági eljárás helyett 
sokkal többet ért egy megbeszélés, egy helyszín megtekintése, a 
probléma megoldására tett javaslat, amire a vitában álló felek, 
szomszédok között egyébként nem került volna sor.

Állítom, hogy nincs sok olyan település Szeged agglome-
rációjában, ahol ennyire marginálisan jelen volt az őslakos, 
homoki emberek és a Szegedről vagy máshonnan beköltöző 
lakosok szemlélete közötti különbség. Azóta a családok kevere-
désével ezek a szemléletbeli különbségek elmosódtak, tompul-
tak. Nem sok település mondhatja el magáról, hogy ilyen kiváló 
művészei, sportolói, elméleti szakemberei, vagy csak egyszerű, 

úgy döntött, hogy jogfenntartással, de élni kíván az elővásárlási 
jogával. A jogfenntartás azt jelenti, hogy az Önkormányzat, a 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztályánál az 
elővásárlási jog bejelentésével egyidejűleg jelezte a jogügylet 
érvénytelenségét.

2018. AUGUSZTUS 21.
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS

A rendkívüli ülés összehívását több dolog is indokolta.
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület úgy döntött, 

hogy idén is pályázatot nyújt be a szociális célú tüzelőanyag vá-
sárlására, illetve ennek megfelelően módosította a szociális célú 
tüzelőanyag juttatásról szóló rendeletét. A Rendelet módosítását 
az idei pályázat benyújtási határidő és jogszabályváltozások in-
dokolták.

A második és egyben utolsó napirendi pontban a Képviselő-
testület elutasította a Zsombó 098/76 hrsz alatti, a sportközpont 
felőli kiserdővel kapcsolatban, a társtulajdonos, Bezdány Béla 
által felajánlott újabb területcserét, ami ugyanarra a területre 
vonatkozik, mint a korábban már értékaránytalanság miatt el-
utasított. A Képviselő-testület egy utolsó – magasabb összegű – 
vételi ajánlatot tett a társtulajdonos felé azzal, hogy amennyiben 
nem tudnak megegyezni, akkor kezdeményezni fogja a Csong-
rád Megyei Kormányhivatalnál a tulajdonrész kisajátítását.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 

dr. CsúCs áron

 jegyző

dolgos, becsületes lakosai vannak.  Zsombó – mint az egyko-
ri Kiskundorozsma tanyavilága – olyan természeti, kulturális, 
néprajzi adottságokkal rendelkezik, amely bizton állíthatom, 
hogy példa nélküli nemcsak a Homokhátságon, hanem a tágabb 
régióban is. Sok régóta hivatalban lévő jegyző kollégám mondja, 
hogy a 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején Zsombó 
volt a „bezzeg” település. Azokat az eredményeket, amelyeket 
sikerült elérni, megvalósítani, arra méltán lehet büszke minden 
zsombói.

Nagyon fontos, hogy ezeket az értékeket – legyen az földraj-
zi, építészeti, kulturális, néprajzi vagy humánum – meg kell be-
csülni, meg kell tartani, fel kell ismerni. Ez hatalmas lehetőség 
és egyben felelősség is a mindenkori településvezetés részére.

Nagyon büszkévé tesz, hogy én lehettem tíz évig Zsombó 
jegyzője. Igyekeztem minden tudásommal ezt a települést és 
ezt a közösséget szolgálni. Munkámmal nagyon sok ismerősre, 
barátra tettem szert. 

Sokszor – pláne a döntésemet követően – nagyon sok pozi-
tív jelzést kaptam a település lakóitól személyesen, írásban vagy 
telefonon. Ezek nagyon jólestek, bár mindig mondtam, hogy 
nem a jegyzőnek, hanem a Polgármesternek és a képviselőknek 
kell népszerűnek lennie, hiszen őket választják. Persze nyilván 
vannak olyanok is, akik annyira nem kedveltek, azok most egy 
kicsit fellélegezhetnek! :)

Azt gondolom, hogy a rengeteg pozitív élmény és a néhány 
kudarc ellenére, a legtöbb esetben most is hasonló döntéseket 

Búcsú
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Tisztelt Lakosok!
Kedves Zsombóiak!

Az utóbbi időben rengeteg megkeresést kaptam telefo-
non és személyesen is, hogy családi rendezvényt vagy kerti 
partit szeretnének engedélyeztetni a jegyzővel. Tájékozta-
tom a Tisztelt Lakosokat, hogy nincs olyan központi vagy 
helyi jogi szabályozás, mely szerint egy családi rendezvényt 
vagy kerti partit be kellene jelenteni a jegyzőnek.

A jegyzőnek hatásköre kizárólag a zenés, táncos rendez-
vények ügykörében, ill. a kereskedelmi vendéglátóhelyek 
tekintetében van. Tudomásom van arról, hogy az interneten 
keringenek erről szóló félrevezető információk.

Zsombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 10/2007. 
(VII.13.) Ör. rendelete 2007. július 13-án lépett hatályba. 
A Rendelet az üzleteknek, kereskedelmi és vendéglátóipari 
egységeknek szabályozza az éjszakai nyitva tartását, a csalá-
di rendezvényeknek, kerti partiknak nem.

Azonban felhívnám a figyelmét a Tisztelt Lakosságnak, 
hogy minden otthon tartott parti vagy vendégség esetében 
figyelembe kell venni a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 195. §-át, 
mely szerint: 

Csendháborítás

„(1) Aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az 
ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá 
természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt 
okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a 
természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, szabály-
sértést követ el.”

A fenti tényállás megvalósulása a helyszínen rendőri in-
tézkedést vagy szabálysértési eljárás kezdeményezését von-
hatja maga után. 

Kérem a Tisztelt Lakosokat, hogy a családi rendezvények, 
vendégségek, kerti partik szervezése során legyenek figye-
lemmel a Szabs. tv. előírásaira és legyenek tekintettel a pi-
henni vágyó szomszédaikra!

dr. CsúCs áron

jegyző

Bursa Hungarica 2019
Pályázati felhívás

Zsombó Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erő-
forrás Minisztériummal együttműködve 2019. évre ki-
írja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot. a szociálisan hátrányos helyzetű 
– jelenlegi és leendő – felsőoktatási hallgatók számára.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pá-
lyázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa 
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, amely elér-
hető az alábbi linken: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/
palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak 
a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő fel-
használónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa 
rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett 
jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót.

Fenti linken érhető el a részletes pályázati kiírás is. A regiszt-
rációt vagy belépést követően lehetséges a pályázati adatok fel-
töltése. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni!

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését kö-
vetően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a szükséges 
mellékletekkel együtt a települési önkormányzatnál kell benyúj-
tania a pályázónak. A pályázat csak a pályázati kiírásban megha-
tározott kötelező csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A 
csatolandó mellékletekhez a formanyomtatványok letölthetők a 
www.zsombo.hu honlapról. A szociális rászorultság igazolására 
vonatkozó további okiratokról szintén az önkormányzat hon-
lapján megtalálható pályázati kiírásból tájékozódhat a pályázó.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő be-
nyújtásának határideje:

2018. NOVEMBER 6.

Benyújtás módja: javasolt személyesen a Polgármesteri Hi-
vatal szociális ügyintézőjénél, Stefkovicsné Nagy Ildikónál (6. 
szoba) ügyfélszolgálati időben: hétfőn, csütörtökön 8.00-15.00 
óráig, Kedden 8.00-17.30 óráig.

Letölthető anyagok:
•	 Bursa	Hungarica	2019	-	pályázati	kiírás	„A”	típus
•	 Bursa	Hungarica	2019	–	pályázati	kiírás	„B”	típus
•	 Jövedelemnyilatkozat
•	 Munkáltatói	igazolás

dr. CsúCs áron

jegyző

hoznék, persze van, amin azért változtatnék.

Sajnálom, hogy néhány ügynek, amelyet a szívemen visel-
tem, nem élhettem meg a befejezését a Hivatalban.

Meghoztam egy döntést, amely egy korszakot lezár az éle-
temben. A jövő héten, a mindenszentek után egy új időszámítás 
kezdődik a Polgármesteri Hivatal és az én életemben is. Ez az 
új időszámítás lehet, hogy sokkal jobb, lehet, hogy rosszabb, de 
biztosan más lesz. Ahogy a tevékenységünket is az idő igazolja 
vagy cáfolja, úgy igaz ez a következő érára is.

Nagyon köszönöm az együttműködésüket, a hozzáállásukat 

és a segítő közreműködésüket.
Legyenek büszkék a településükre, mert van mire büszkének 

lenni!

Végezetül remélem mindig jó szívvel fognak emlékezni rám. 
Az alábbi kedvenc idézetemmel búcsúzom:

„Próbálj meg úgy élni, hogy ne vegyenek észre ott, ahol 
vagy, de nagyon hiányozz onnan, ahonnan elmentél.”  
                 (John Lennon)

dr. CsúCs áron

jegyző
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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 partnerkapcsola-
tokkal; a hatósági jogalkalmazó tevékenység eredményességét 
javítsa; a helyi tapasztalatokat, kezdeményezéseket ismertesse, 
átadja.

Az egyesület továbbképzéseket, tapasztalatcseréket, jegy-
zői klubokat tart, együttműködik más jegyzői egyesületekkel, 
egyéb szervezetekkel; elősegíti a települések együttműködését.

A ma már 35 fős tagságot számláló szervezet Bácsalmástól 
Algyőig, Újszentivántól Pétervásáráig feladatául tűzte ki, hogy 
tagjai révén a helyi lakosság és civil szervezetek részére közér-
dekű információkat szolgáltasson. Így információs kiadványo-
kat készít aktuális témákról, melyek a lakosság és a civil szerve-
zeteknek nyújthatnak hathatós segítséget.

Ezzel a cikkünkkel a korábban indított folyamatba kapcsoló-
dunk be, időről időre a lakosság széles körét foglalkoztató kér-
déseket igyekszünk majd boncolgatni és megválaszolni. Ezúttal 
dr. Fodor Ákos, Bordány nagyközség jegyzője ismerteti az elekt-
ronikus ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalókat.

Tisztelettel:
dr. CsúCs áron

jegyző, egyesületi Alelnök

Az élet számos területén tapasztalhatjuk, hogy különböző 
ügyeinket nem csupán személyesen, hanem telefonon vagy akár 
interneten keresztül elektronikusan is intézhetjük. A közigazga-
tás sem képez kivételt ez alól a folyamat alól; már most is számos 
közigazgatási eljárást kezdeményezhetünk, és számos közigaz-
gatás által elérhető szolgáltatás vehetünk igénybe elektronikus 
úton. Az elektronikus ügyintézés iránt fogékonyak számára jó 
hírt jelent, hogy a 2018. évtől kiszélesedett az önkormányzatok 
által nyújtott elektronikus szolgáltatások köre. Mindez azt je-
lenti, hogy mindenkinek lehetősége van, hogy bármilyen ügyet 
papír alapú nyomtatvány benyújtása vagy személyes megjelenés 
helyett, kényelmesen akár otthonról, elektronikusan interneten 
keresztül kezdeményezzen és nyomon kövessen.

Az elektronikus szolgáltatások alapvetően két internetes fe-
lületen érhetők el: 

1. Önkormányzati Hivatali Portálon (https://ohp-20.asp.
lgov.hu/nyitolap) egyes államigazgatási hatósági ügyekhez 
kapcsolódó rögzített tartalmú elektronikus űrlapok érhetőek 
el. Az e-nyomtatványokat ágazat (pl: adóügy, hagyatéki ügyek, 
ipar- kereskedelem stb.) és ügytípus bontásban találhatjuk meg 
a honlapon. Itt kereshetjük meg a számunka megfelelő beadan-
dó e- iratot. (pl: „Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem”, 
„Méltányossági kérelem”, „Bejelentés nem üzletköteles termék 
forgalmazásásól” stb.) Az online kitöltésre kattintva nyithat-
juk meg az interaktív e-nyomtatványt, és itt nyílik lehetőség 
az adatok beírására is. (Amennyiben az ügyfél a nyomtatvány 
megnyitása előtt ügyfélkapus (cégkapus) azonosítójával belé-
pett, a nyomtatvány automatikusan kitölti az ügyfél adatait, így 
arra már nem kell időt fordítani.) A nyomtatvány interaktív; a 
bejelölt rubrikák és kitöltött mezők függvényében ad lehetősé-

get a további adatok beírására, ezzel segítve annak kitöltését. A 
nyomtatvány teljes kitöltését követően beküldés előtt az ügyfél 
az „Ellenőrzések futtatása” gombra kattintva ellenőrizheti, hogy 
a nyomtatványa tartalmaz-e hiányosságot vagy logikai hibát. 
Amennyiben nem, „Beküldés” gombra kattintva küldhetjük azt 
be a hivatalhoz. Fontos, hogy a beküldés csak akkor lehetséges, 
ha az ügyfél akár a nyomtatvány kitöltése előtt vagy azt követő-
en ügyfékapus (cégkapus) azonosítójával bejelentkezik. Javasol-
juk, hogy beküldés előtt a „Letöltések” ikonra kattintva mentsük 
le a nyomtatványt saját gépünkre, hálózatunkra. A beküldésről a 
képernyőn egy beküldési azonosító tűnik fel, javasoljuk, hogy a 
beküldési azonosítót az ügyfelek mentsék el vagy jegyezzék fel, 
ugyanis ennek segítségével tudják a későbbiekben igazolni az 
e-irat feladását. 

Hasznos funkció, hogy az Önkormányzati Hivatali Portálon 
lehetőségünk nyílik a kezdeményezett ügyeink nyomon követé-
sére („Ügykövetés”), de online ellenőrizni tudjuk adóegyenle-
günk állását is („Adóegyenleg lekérdezés”).

2. A másik elektronikus kapcsolattartásra lehetőséget adó fe-
lület az un. E-papír (https://epapir.gov.hu/) szolgáltatást nyújtó 
internetes honlap. Az E-papír felületen keresztül – a kötött tar-
talmú e- űrlap helyett – szabadon megfogalmazott bármilyen 
tartalmú beadvány nyújtható be a hatósághoz. Ügyfélkapus/cég-
kapus bejelentkezést követően kiválaszthatjuk a témacsoportot 
és/vagy ügytípust és/vagy címzettet. Ezt követően elektroniku-
san kötetlen formában fogalmazhatjuk meg beadványunkat. 
Az esetleges csatolmányok feltöltését követően egy kattintással 
küldhetjük be beadványunkat a kiválasztott közigazgatási szer-
vez, hivatalhoz. Az irat beküldéséről a rendszer visszaigazolást 
küld.

Fontos megjegyezni, hogy mind az Önkormányzati Hivatali 
Portálon, mind az E- papír felületen keresztül beküldött bead-
ványokhoz lehetőségünk van bármilyen dokumentumot csa-
tolni, mellékelni. Amennyiben valaki mást bízunk meg, hogy 
ügyünkben eljárjon (például egy könyvelő irodát), fontos, hogy 
meghatalmazást adjuk a helyettünk eljáró személynek. Nincs ez 
másként az elektronikus ügyintézés esetén sem, fontos, hogy el-
járása előtt meghatalmazást adjuk a meghatalmazottnak. 

Zárásul: 2019. évtől várhatóan tovább bővül majd az elektro-
nikusan intézhető ügyek köre. A már létező elektronikus szemé-
lyi igazolvány hamarosan használható lesz a közösségi közleke-
désben, oktatásban, egészségügyi, postai szolgáltatások igénybe 
vétele során. Reménykedhetünk, hogy az önkormányzati hiva-
tali dolgozók – az eddigi jelentős elektronikus többletterhek 
után – egyszerűbben dokumentálhatják le a hivatalból kimenő 
leveleiket pl. az elektronikus tértivevény segítségével.

A fenti bemutatott lehetőségekkel várakozás, postaköltség 
nélkül, idő- és költségtakarékosan, kényelmesen, akár otthonról 
a karosszékből intézhetjük hivatali ügyeinket. Javasoljuk, hogy 
minél többen vegyék igénybe ezt az új szolgáltatást. Amennyi-
ben a rendszer használata problémát okoz, vagy hibába ütköz-
nek, a fenti honlapokon a „kapcsolat” linkre kattintva kérhetnek 
segítséget, illetve a Polgármesteri Hivatal érintett kollégái kész-
séggel állnak rendelkezésükre.

dr. fodor ákos

bordány nAgyközség jegyzője

Tájékoztatás e-ügyintézésről
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Hírmondó
Zsombói

Lomtalanítás
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

A FBH-NP Nonprofit Kft. – mint közszolgáltató – felada-
ta a szolgáltatás területén évente 2 alkalommal a lomtalanítás 
megszervezése. Az eddig előre meghatározott 2 időpont helyett 
2018. július 1-től a közszolgáltató alvállalkozója havonta több 
alkalommal is lehetőséget biztosít a szolgáltatás igénybevételére 
Zsombó egész területén az alábbi időpontokban. A szolgáltatás 
továbbra is évi 2 alkalommal ingyenes a díjhátralékkal nem ren-
delkező ügyfelek számára.

 Október:         01., 15., 22. 
 November:    05., 19., 26
 December:    03., 17.

A lomtalanítás keretében elszállításra kerülnek a használt 
bútorok, feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, textíliák. 
Fontos, hogy a lom olyan formában és méretben kerüljön ki-
helyezésre, hogy azt egy ember képes legyen a hulladékszállító 
jármű gyűjtőjébe berakni, másképp nem kerül elszállításra a ki-
helyezett hulladék. (Nagyobb bútorok darabokra szedve, ruhák, 
egyéb textíliák zsákba rakva, egyéb lécek, csövek kötegelve)

Hulladékudvar átmeneti nyitvatartása:

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe:
- gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék
- elektromos, elektronikai készülékek (TV, hűtő, mikro- 

        hullámú sütő)
- építési, bontási hulladék
- mezőgazdasági, ipari hulladék
- veszélyes hulladékok, gumiabroncs, festék, 
   olaj maradványok
- heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint 
  gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

A lomtalanítás folyamata: 
- az ügyfél a +36-70/489-5656  számon bejelenti igényét 
  a Négyforrás Nonprofit Kft-nél. 
- az adatok és a díjtartozás ellenőrzését követően időpontot 
   egyeztetnek 
- az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi 
  a lomhulladékot a megfelelő módon az ingatlan elé, 
  melyet az alvállalkozó autója elszállít.

A lomhulladékba nem tartozó hulladékot továbbra is el-
helyezhetik a helyi hulladékudvarban nyitva tartási időben.

négyforrás nonprofit kft.

2018. szeptember 17-től:

szerda: 16:00-18:00

szombat: 8:00-12:00

2018. november 16-tól:

szerda: 14:00-16:00

szombat: 8:00-12:00

Üdvözöllek!

Dégi Csilla vagyok, szakképesített kézápoló és műköröm 
építőként dolgozom. Folyamatosan képzem magam és köve-
tem a trendeket. Minőségi anyagokkal, gépekkel dolgozom. 
Ledes lámpákkal, sütés gátlóval ellátva, kímélve vendégeim  
kezét, bőrét. Célom, hogy vendégeim stílusát eltalálva  
készítsek szép, tartós körmöket.

Díszítek porcelánnal, zselével, strasszokkal stb.
Várlak szeretettel!

SZOLGÁLTATÁSOK:

- Műkörömépítés
- Töltés
- Betört köröm korrekciója
- Saját köröm megerősítése 
   zselével
- Manikűr
- Japán manikűr /mindenféle vegyi anyagtól mentes, 
   visszaadja a természetes köröm fényét/
- Kézmasszírozás
- Paraffin kezelés /fizikoterápiás, ízületi, ínhüvelygyulladás     

        kezelése, bőrfiatalító, bőrpuhító/

Ally NAILS  Kézápoló, műkörömépítő

Cím: Zsombó Alkony u.7. /Takarék mögött/
Tel.: 30/659-5663
www.facebook.com/allynails2 Első alkalommal 20% kedvezmény.
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Tájékoztató
a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy 

távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások részére

Az utóbbi időben rengetegen keresték Hivatalunkat 
a téli rezsicsökkentésből kimaradó háztartásokkal kap-
csolatban.

Az ügy előzménye volt, hogy az egyetemes szolgáltatást 
igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli 
rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet (a to-
vábbiakban: 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet) szerint a fogyasz-
tásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesültek a 
lakossági fogyasztók vagy fogyasztói közösségek.

A fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fel-
használók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 
39/2018. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 39/2018. 
(III.12.) Korm. rendelet) szerint a téli fogyasztási időszak-
ban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő 
árkompenzáció jóváírásban részesültek a távhőszolgáltatást 
igénybe vevő lakossági fogyasztók.

Magyarország Kormánya a téli rezsicsökkentésben nem ré-
szesülők részére nyújtandó támogatásról a téli rezsicsökkentés 
végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedések-
ről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatában (a további-
akban: Korm. határozat) döntött.

A Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab igény-
bejelentés nyújtható be az érintett helyi önkormányzatnál leg-
később 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása 
jogvesztő. Vagyis semmilyen indokkal (pl. kórházi kezelés) nem 
fogadható be az igénybejelentő lap a határidőn túl.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli 
rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz a 
37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés 
finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó 
vagy fogyasztói közösség, illetve a 39/2018. (III.12.) Korm. ren-
delet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasz-
tásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban 
részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó. 
Fontos előírás az is, hogy a kizárólag elektromos fűtési móddal 
rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

A Korm. határozat alapján a BM Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Katasztrófavédelem) 
fogja ellenőrizni, hogy az igénybejelentést benyújtó háztartás 
korábban részesült-e a 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet, vagy a 
39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti rezsicsökkentésben.

A Katasztrófavédelem az ellenőrzésről vizsgálati összefoglaló 
adatlapot állít ki, melyet megküld a vizsgált háztartás helye sze-
rint érintett önkormányzat részére. Ha a vizsgálat eredménye-
ként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen 
járt el, vagyis úgy adta be az igénybejelentését, hogy már része-
sült a téli rezsicsökkentésben, az önkormányzatnak szabálysér-
tési vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljá-
rást kell kezdeményeznie az igénybejelentővel szemben.

Az igénybejelentéssel kapcsolatban tájékoztatást és igény-
bejelentő lapot a honlapon (www.zsombo.hu) találnak, to-
vábbá személyesen, vagy telefonon (62/595-559) kérhetnek 
Stefkovicsné Nagy Ildikó szociális ügyintézőtől.

    dr. CsúCs áron

jegyző

Rózsa Sándor Csárdába
munkaerőt keresünk:

szakács, pincér és 
konyhai kisegítő 
munkakörökbe!

Érdeklődni lehet: 30/375-79-65 
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Hírmondó
Zsombói

Bokréta Dalkör Egyesület
A nyári szünet útán újból rendszeres próbák következtek az 

egyesületi tagok számára. Nagy segítséget jelentettek Bátki Fa-
zekas Zoltán szakmai tanácsai, melyek alapján hangképzésünk 
javítására tehetünk kísérletet. Ismét több meghívás érkezett, 
elsőként az üllési dalostalálkozón vettünk részt. Sok régi isme-
rőssel találkoztunk. Élvezhettük a deszki, zsanai, csólyospálosi 
forráskúti és természetesen a házigazda üllési dalkörök,  

Daloló Ipoly mente
Testvértelepülésünk, a felvidéki Ipolynyék két napos rendez-

vénysorozatra hívta meg a Bokréta Dalkör Egyesületet augusz-
tus 25-26-ra, melyre nagy várakozással készültünk.

Az első nap ebéddel vártak bennünket, majd a szállás elfog-
lalása után a Pincefesztiválon vettünk részt, ahol a helybeli és 
a környék borászai mutatkoztak be. Finomabbnál finomabb 
borokat lehetett kóstolni, a helyiek szíves meghívására pincéket 
látogatni. A rendezvénytéren színes műsorok szórakoztatták a 
vendégeket. Az első nap az időjárás is kegyes volt hozzánk, szép 
napos idő volt.

Másnap, vasárnap volt Ipolynyék templomi búcsúja, majd a 
szentmise után a templom melletti Szent István téren leplezték 
le a Nyék Falvak Emlékszikláját, ahol Wass Albert: Üzenet haza 
c. versét mondta el Szalmáné Valika.

Ekkor már esett az eső, de a művelődési házban „Daloló Ipoly 
mente – Ide jöttünk énekelni” nevet viselő hagyományőrző 
műsor következett, ahol mi is felléptünk. Résztvevő volt még a 
Vajdaságból az oromhegyesi citerazenekar, a lengyel testvérte-
lepülés hagyományőrző énekkara, valamint az Ipoly mentéről 
több együttes. A program zárásaként a fellépők közös éneklése 
hangzott el. Igazán büszkék lehetünk magunkra, mivel a fellépé-
sünk nagy sikert aratott, vastapsot kaptunk.

Összességében nagyon jól sikerült ez a kirándulásunk. Mél-
tón képviseltük Zsombót. Nagyon jól éreztük magunkat, a ven-
déglátás kitűnő, a fogadtatás nagyon szívélyes, baráti volt.

Örömmel vennénk az énekkarba új jelentkezőket, hogy a ha-
gyományőrző munkánkat sikeresen tudjuk tovább folytatni!

polyák pálné 
bokrétA dAlkör egyesület elnök

a Mórahalmi Parasztkórus, a Királydinnye Citerazenekar és a 
Tücsök zenekar előadását. Most ismét a dolgos hétköznapok 
jöttek el, felkészülés a hamarosan várható következő megméret-
tetésre, fellépésre.

kerekesné heiser krisztinA
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Koncert a zene világnapján
2018. október 1-jén 10 órakor került sor immár ha-

gyományosan a zene világnapjának megünneplésére a 
József Attila Közösségi Ház nagytermében. A világnap 
célja, hogy a társadalom széles rétegei számára nép-
szerűsítse a zeneművészetet, és az UNESCO elveinek 
megfelelően szorgalmazza a népek közti barátságot és 
megbékélést. 

A zene világnapját 1975 óta 
Yehudi Menuhin hegedűmű-
vész és az UNESCO zenei taná-
csának a felhívására ünneplik 
szerte a világon október 1-jén. 

A koncertet a Szent Imre 
Katolikus Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola nö-
vendékei és tanárai prezentálták. Minden évben valamilyen 
tematika köré szerveződik a műsor; az idén a körülöttünk lévő 
élővilág, az állatok világának zenei ábrázolása volt a téma. Vé-
letlen (vagy nem véletlen?), hogy az időpont és a témaválasztás 
szinte egybeesett az állatok világnapjával, melyet október 4-én 
ünneplünk. Ez a nap Assisi Szent Ferenc, az állatok védőszentje 
halálának napja. A hangverseny telt házzal zajlott, jelen volt az 
iskola apraja-nagyja, az óvodások és számos szülő is megtisz-
telt bennünket jelenlétével. A műsorszámok a gyermekdaloktól 
kezdődően a népdalokon keresztül a legnagyobb zeneszerzők 
– Beethoventől Bartókig – műveinek megszólalásáig adott át-
fogó képet arról, hogyan ihlette meg a természet az alkotókat. 
A zeneművészeti tagozat minden hangszeres tanszaka (furulya, 
hegedű, zongora, nagybőgő) és a klasszikus magánének tanszak 

is képviseltette magát a színes, változatos műsorban. Az előadott 
kompozíciók megjelenítették szó szerint a „tücsköt-bogarat”, a 
madarakat és a nagy testű állatokat, mint például a medvét vagy 
az elefántot. A zenei kifejezésmód megértését a háttérben vetí-
tett képek segítették.

Felléptek: Bosch Bálint Tjeerd, Hajdu Zsófia Mária, Melega 
Noel Zoltán, Hajlik Viola, Erdős Emma Csenge, Fejes Csilla, Gá-
bor Inez, Gábor József Csaba, Janó Sándor, Nagy Gergely, Tóth 
Barnabás, Vajdics Roland, Bátki-Fazekas Lenke, Kun Dávid, 
Mihálffy Zita, Ujvári Bernadett, Balogh Donát, Balogh Lázár 
Koppány, Géczi Tamás Csaba, Kálmán Virág, Karácsonyi Ger-
gely, Kondás Réka, Maróti Noel, Sipos-Fülöp Eszter és Tóth 
András

Közreműködtek és a növendékeket felkészítették: Elekné 
Sándor Szilvia – zongora, Földi István – nagybőgő, Hampel 
Zsuzsa – furulya, Hegedűs Károlyné – zongora, Huszár Emőke 
– hegedű, Veréb Judit – magánének

Az eseményhez és té-
mához kapcsolódva az is-
kola rajzpályázatot hirde-
tett, „Madárdaltól hangos 
az erdő” címmel, illetve 
fotópályázati felhívást tett 
közzé „Állati jó!” felkiál-
tással. 

„Állati jó” koncert volt, 
ezen a napon szépen összetalálkozott a zene és Assisi Szent  
Ferenc.

huszár emőke

hegedű és szolfézstAnár

Az ötvenhatos eszmék továbbadása 
kötelességünk  
Miklós Péter Zsombón mondott emlékező beszédet

Zsombó Nagyközség Önkormányzata október 23-án 
délután tartotta megemlékezését az 1956-os magyar 
forradalom és szabadságharc hatvankettedik évfordu-
lója alkalmából, amelyen Miklós Péter, a Tornyai János 
Múzeum igazgatója mondott beszédet.

Zsombó Nagyközség Önkormányzata október 23-án dél-
után tartotta megemlékezését az 1956-os magyar forradalom 
és szabadságharc hatvankettedik évfordulója alkalmából a he-

lyi József Attila Közösségi Házban. Az eseményen – amelyen 
a zsombói Szent Imre Katolikus Iskola nyolcadikosai adtak 
műsort – Gyuris Zsolt polgármester köszöntőt, Miklós Péter, a 
hódmezővásárhelyi Emlékpont vezetője, a Tornyai János Múze-
um igazgatója ünnepi beszédet mondott. A történész az 1956-os 
eszmék melletti kitartás és az azokhoz való hűség fontosságát, s 
nemzedékről nemzedékre való továbbadásának szükségességét 
hangsúlyozta.

ArAny-tóth AttilA
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Hírmondó
Zsombói

Augusztus végétől ismét sok kisgyermek érkezett bölcső-
dénkbe. A bölcsődébe kerülés igen nagy változás a gyermekek 
életében. El kell szakadniuk szüleiktől, akik eddig gondoskod-
tak róluk. Az elválás nemcsak a gyermekek számára nehéz, sok 
esetben a szülőt is megviseli. A gyermeket, akiről eddig szinte 
csak kizárólag ő gondoskodott, rá kell bíznia egy számára is 
szinte ismeretlen személyre. Nyílt napokkal és családi délutá-
nok szervezésével lehetőséget biztosítunk a családoknak, hogy 
picit megismerjenek bennünket, illetve biztosítjuk a szülőkkel 
történő általában 2 hetes beszoktatást a gyermekek számára. A 
beszoktatást a családlátogatás előzi meg, ahol a gyermekek picit 
közelebb kerülhetnek leendő kisgyermeknevelőjükhöz. 

 A csecsemők 6 hónapos korukig teljesen elkesered-
nek, ha el kell hirtelen válniuk anyjuktól, és ismeretlenre bízzák 
őket. Kétségbeesésük visszaérkezéskor mutatkozik meg legin-
kább. Belecsimpaszkodnak és odabújnak anyjukhoz. A kicsit 
nagyobb gyermek már kétségbeesetten sírva fakad, ha anyja 
magára hagyja, ha csak minimális időre is. Ezért igen nagy je-
lentősége van a fokozatos beszoktatásnak a bölcsődébe, mely 
legalább 2 hét. A bölcsődelátogatás, a családlátogatás, a szülő-
vel történő fokozatos beszoktatás és a napi találkozások során 
a szülők megismerik a bölcsődei nevelés elveit és gyakorlatát, a 
kisgyermeknevelő pedig a szülő segítségével megismeri a gyer-
mek egyéni szokásait. Ezek a tapasztalatok kölcsönösen segítik 
az együttnevelés megvalósulását. 

A BESZOKTATÁS MENETE:
– A beszoktatás az első héten a szülővel együtt történik. A 

kisgyermeknevelő fokozatosan ismeri meg a gyereket. Először 
csak figyeli, jelen van az anyával történő gondozások, étkezések 
stb. során. Ha már a gyerek megszokta jelenlétét, apró lépésen-
ként „átveszi” az anyától a gyermeket. Segít a gondozások, étke-
zések közben. Ezután teljesen ő végzi a gondozást a szülő jelen-
létében, ill. ő segédkezik az etetéseknél, játék közben. A második 
hét már az anya (szülő) állandó jelenléte nélkül, de rövidebb és 
fokozatosan emelt idővel történik.

– A szülő a bölcsődében csak saját gyermekével foglalkozhat. 
Igen nehéz a helyzete a gyermeknek már úgy is, hogy el kell 
válnia anyjától, ezt csak fokozná, ha még a szeretett személyen 
egy másik gyerekkel is osztoznia kellene! 

– Az alvás jelenti a legnagyobb nehézséget, ezért az anya még 
a második hét végéig is a bölcsődében tartózkodik az altatás 
ideje alatt, illetve az ébredés várható időpontjában.

Első lépések a bölcsődében
– Beszoktatási tervet készítünk a szülőkkel közösen, hogy a 

csoportban dolgozó kisgyermeknevelők összehangolhassák a 
beszoktatás sorrendjét és a gyermekek által eltöltött időt.

– Egy kisgyermeknevelőhöz egy időben csak egy gyermek 
kerül beszoktatásra, hogy az adott gyermekkel tudjon foglal-
kozni.

– A gyermek bölcsődei életének kialakításával, a szakmai 
elvek megszabta kereten belül figyelembe vesszük az otthoni 
szokásokat.

– A beszoktatás alatt az egész családot segíti a kisgyermek-
nevelő.

– Felhívjuk a szülő figyelmét, hogy gyermekével mindig kö-
zölje, hogy most el fog menni és vissza is fog jönni. Nagyon fon-
tos, hogy soha ne „szökjön” meg, ne csapja be gyermekét, mert 
így elveszti bizalmát.

 Én úgy gondolom, hogyha a szülők együttműködnek a 
nevelőkkel, megbeszélik a gyerekekkel kapcsolatos problémákat 
és ennek alapján otthoni nevelésükkel segítik a gyermekük szo-
cializálódását, illetve a kisgyermeknevelők nagy türelemmel és 
szeretettel fordulnak a gyermekek felé és minden gyermek sze-
mélyiségét megismerve bánnak velük, így a gyermekek számá-
ra a bölcsőde kezdetben esetleg „félelmetes”, idegen környezete 
hamarosan örömteli hellyé válik. A kisgyermeknevelőink olyan 
viszonyt alakítanak ki a gyermekkel, hogy a konfliktushelyze-
tekben a kicsik bizalommal fordulnak felénk. A szülővel történő 
fokozatos beszoktatás a bölcsődei gondozó-nevelő munka egyik 
fontos feladatát, a családdal való együttműködést helyezi elő-
térbe. Az anya vagy apa jelenléte biztonságot ad a kisgyermek-
nek és megkönnyíti az új környezethez való alkalmazkodását. A 
kisgyermek és a nevelő között folyamatosan kialakuló érzelmi 
kötődés segíti a gyermeket új környezetének elfogadásában, 
mely jelentősen csökkenti a beszoktatás során fellépő negatív 
tüneteket (pl. étvágytalanság, nyugtalanság, sírás, tiltakozás, al-
vászavar, stb.). Bölcsődében a gyermekeknek lehetőségük nyílik 
hasonló korú gyermekekkel kapcsolatot teremteni, mely során 
szociális viselkedésük pozitív irányba terelődik. 

 Minden szülőnek, nagyszülőnek köszönöm a beszok-
tatás során tanúsított együttműködését illetve leendő bölcsődé-
sek hozzátartozóinak előre köszönöm a segítségét! 

ráCzné horváth henriettA

bölCsődevezető

Golyahírek
- 2018.09.04. -én született

Molnár Zoltánnak és Nagy Adriennek lányuk:       Anita Anna

Gratulálunk az újszülötthöz, és jó egészséget kívánunk!

KÉZILABDA UTÁNPÓTLÁS 
csapatainkba jelentkezhetnek 1-2-3. osztályos gyerekek!!

Edzések:  
hétfőn, szerdán és pénteken 15:00-16:00  az iskolában.

Mindenkit szeretettel várunk!
polyákné évA 

edző

Zsombón a Ménes utcában 3.635m2, csepegtető öntözőrendszerrel ellátott, 

termő őszibarackos eladó. 
Érdeklődni a: 30/ 628-15-88 telefonszámon lehetséges.
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Futóverseny az egészséghéten
A település egészséghetének immár stabil eseménye 

évek óta a futóverseny. Idén félig új rendezőgárdával, 
de a megszokott színvonalon került lebonyolításra. 

A legifjabb kategória az idén rendkívül népes volt, hiszen 12 
óvodás korú versenyzőnk indult a versenyen. A már megszokott 
módon az általános iskolások alkották az indulók zömét, hozzá-
juk csatlakoztak a felnőttek és az idősebb korosztály képviselői, 
az idén szerényebb létszámmal.

Pedig az idei versenyen igazán testreszabott tiszteletdíjakat 
osztottak a győzteseknek és a helyezetteknek. A gyerekeknek 
a JAKH jóvoltából iskolai büfékupon, a felnőtteknek és az idő-
sebbeknek pedig a szolgáltatóház szépészeti kezelései, illetve 
masszázsszolgáltatásai ütötték a markukat. (Természetesen a 
közösségi ház, illetve a SZIKAI által szponzorált érmek mellé.) 

A befutás után mindenki egy almával pótolhatta az elvesztett 
kalóriák egy részét Csongrádi Balázs jóvoltából, a megfelelő 
folyadékpótlást pedig forró teával, illetve forralt borral lehetett 
megejteni. A közúti biztosítást ezúton is köszönjük a Zsombói 
Polgárőr Egyesületnek és a rendőrségnek.

Maga a verseny szolgált némi meglepetéssel, hiszen az alsó 
tagozatosok (főleg a fiúk) meglepően jól futottak. Ebben a kor-
osztályban volt a legnépesebb mezőny. 

A többi korosztály indulóinak jövőre több bátorságot szeret-
nénk kívánni az induláshoz, hiszen a motivációról, reméljük, 
hasonló módon gondoskodnak majd a szervezők.

korsós zoltán

testnevelőtAnár

A tanév kezdő napján, amikor az egész 
Ország megmozdult, hogy a gyerekeket 
iskolába vigye, épülni, szépülni testileg-
lelkileg. Megható volt, hogy ugyanezen 
a napon ismerték el azon pedagógusok 
munkáját, akik életük szinte nagyobb há-
nyadát adták a gyerekekért.

Adták, és ma is adják, ami az erőből 
maradt, s legyen ez sokáig, kívánjuk!

Ami ezt erősítette, az a gyerekek és a 
hálás szülők-nagyszülők igen sokszor és 
önfeledten kimondott köszönete, a tisz-
telet és a szeretet. A közmegbecsültség. 
Emellett a munkahely is meghatározó, 
mert annak hangulata, összetettsége, így 
kollektívája és a vezetése legalább olyan, 
figyelmen kívül nem hagyható alapként 
határozza meg a kiindulási és a pálya fo-
lyamán tartó affinitást mindannyiunknál 
döntően, mint az egyén, a pedagógus ön-
becsülése és áldozatkészsége.

Sokan, sokfélék vagyunk. Harcos, vagy 
beletörődős-csendes fajta egyikünk is, 
másikunk is. Akik mellett elfut-elnéz az 
élet és a közösség, az egy átlagember. De, 
vannak olyanok is – s nem kevesen, hála 
Istennek – akik odateszik névjegyüket 
példamutató munkájukkal, és nyomot 
hagynak sokunk emlékezetében, így az 
igazgatóhelyettes Asszony is.

Nyári Lászlóné Dudás-Szabó Erzsé-
bet 1968-ban, 50 évvel ezelőtt végzett 

a Szegedi Tanárképző Főiskola orosz-
ének-zene szakán. 

1968-tól 1971-ig Szentesen, a Pető-
fi Sándor ének-zene tagozatú Általános 
Iskolában és a Horváth Mihály Gimná-
ziumban tanított. 1971-ben a Zsombói 
Központi Általános Iskola ének-orosz 
szakos tanára lett. 1974-től 1993-ig Sze-
geden, a Tarjántelepi II. számú Általános 
Iskolában tanított. 1981-ben megszer-
vezte és beindította a város harmadik 
ének-zene tagozatú osztályát. Óraadóként 
a Liszt Ferenc Zeneiskola szolfézstanára 
volt. 1992-től 1996-ig a Karolina Elemi 
Iskola és Gimnáziumban tantestületi ala-
pító tag volt Szegeden. 1996-tól 2011-ig 
Zsombó Község Általános Művelődési 
Központ igazgatóhelyetteseként meg-
szervezte a helyi alapfokú művészetokta-
tást. Bekerült az Oktatási Hivatal Orszá-
gos Szakértői Névjegyzékébe. 2007-ben 
a „Kiválóra minősített Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény” címet nyerte el 
a Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola. 
2010-ben a Magyar Köztársaság Oktatási 
Minisztériuma Arany Katedra Emlék-
plakett kitüntetésben részesítette Nyári 
Lászlónét. 2011 szeptemberében kérte 
nyugdíjazását.

Elvégezte a Zeneesztétika, Nemzetközi 
Kodály Szeminárium, Közoktatás veze-
tő szak, Művészetterápia – zeneterápia 

Örömhír közösségünknek,
hogy a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Aranydiplomában részesítette Nyári Lászlónét, a volt Zsombói Kós Károly Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola művészeti vezetőjét és igazgatóhelyettesét!

továbbképzéseket. Több évtizedes peda-
gógus pályájának mottója: „Ne azt nézd 
bennem, aki vagyok, hanem azt, aki a leg-
jobb képességeim szerint lehetek!”

Jelenleg is zenepedagógusi hivatásá-
val összhangban, önkéntes szolgálatokat 
végez.
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