Zsombói

XVIII. évf. 12. szám
2020. október

Hírmondó
Zsombó Nagyközség Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa

Tisztelt Zsombóiak!
A TARTALOMBÓL
Tájékoztatás a képviselőtestület munkájáról
2. oldal

Ebzárlat és legeltetési
tilalom

Szeretettel várjuk Önöket
megemlékezésünkre
nemzeti ünnepünkön.

6. oldal

Felhívás házszám
feltüntetésére és postaláda
kihelyezésére
7. oldal

Kormányablak busz
ügyfélfogadása
8. oldal

A falugazdász tájékoztatója
9. oldal

Hulladékudvar – hamarosan!
9. oldal

Találkozzunk
október 23-án 9.00-kor a
Mária téren.
Köszöntőt mond
Gyuris Zsolt polgármester.

Játszótér festés
10. oldal

Emlékezzünk együtt
1956 hőseire!

Zsombói

Hírmondó
Tisztelt Zsombóiak!
A koronavírus terjedése még mindig meghatározza mindennapjainkat. Halljuk, hogy gyorsan terjed a vírus a ﬁatalok között,
aggódunk gyermekeink egészségéért és azért, hogy ne hurcolják
be a fertőzést családunkba, mert az az idősebbekre komolyabb
veszélyt jelent. Kérem, ﬁgyeljék Magyarország Kormányának intézkedéseit és kövessék biztonsági előírásait!
Zsombón több személy került már hatósági karanténba, de
eddigi tudomásom szerint csak kettő személynél igazolódott
a fertőzés. Ezen személyek családtagjai nem fertőződtek meg.
Feltehetően sokat ér, ha a családtagok otthon is vigyáznak egymásra, tartják egymástól a 1,5 – 2 méteres távolságot, maszkot
viselnek, gyakran mosnak kezet szappannal és rendszeresen fertőtlenítik a közösen használt helyiségeket, kilincseket.

Jelen helyzetben arra hívom fel a ﬁgyelmüket, hogy az önkormányzat – ahogyan tavasszal is – igyekszik segíteni azokon,
akik karanténba kerültek. Bevásárlásban, gyógyszer kiváltásában, esetleg meleg ebéd házhoz szállításában tudunk segítséget
nyújtani. Aki ezt máshogy nem tudja megoldani, kérem, jelezze a Szociális Szolgáltató vezetőjénél, Magonyné Kudik Editnél
(tel.: +36-62-595-574, +36-30-1569-407).
Vigyázzanak magukra és egymásra! Jó egészséget kívánok!
GYURIS ZSOLT
POLGÁRMESTER

Tájékoztatás a képviselő-testület
munkájáról
Legutóbbi tájékoztatásom óta a képviselő-testület három
ülést tartott, amelyeken a következő kérdéseket tárgyalta:

2020. július 17.
A képviselő-testület elfogadta a saját szervezeti és működési
szabályzatáról (SZMSZ) szóló rendeletet. Erre azért volt szükség, mert a tavaly novemberben elfogadott SZMSZ-ben az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó kormányhivatal
jogalkotási formai hibákat talált, illetve a polgármester munkarendjére, a jegyző helyettesítésére vonatkozó tartalmi anomáliákra hívta fel a ﬁgyelmet.
A jogszabály által biztosított keretek között a képviselőtestület a zárszámadó beszámoló rendelet elfogadása előtt a
zárszámadással érintett költségvetési év (2019) előirányzatait
módosította. A rendelet-tervezet az előző módosítás óta eltelt
időszakban az önkormányzathoz befolyt központi, pályázati
és saját bevételeket és azok tervezett felhasználását, valamint a
polgármesteri átruházott hatáskörben hozott módosítási döntéseket tartalmazta. A változások az önkormányzati szintű költségvetési főösszeg 235.490.000 Ft-os emelkedését okozták. Az
önkormányzat költségvetésének konszolidált bevételi és kiadási
főösszege a módosítást követően 993.498.000 Ft volt.
Ezt követően a képviselő-testület rendeletet alkotott a 2019.
évi zárszámadásról, amelyre a járványveszély miatti törvénymódosítás 2020. július 18. napjáig biztosított időt. Zsombó Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2019. évi gazdálkodása
kiegyensúlyozott volt, a kiadások teljesítése határidőben megtörtént, fennakadás nem volt. Az Önkormányzat a 2019. évben
980.153.000 Ft bevételt ért el és 737.137.000 Ft kiadást teljesített.
A bevételekből 211.271.000 Ft a központi költségvetési kapcsolatokból, 105.822.000 Ft a helyi és átengedett adó bevételekből,
192.412.000 Ft pályázati és egyéb támogatásokból, 351.003.000
Ft az előző évi maradvány 2019. évi felhasználásából származott.
A kiadások között a település és az intézmények működtetésére 377.353.000 Ft-ot, beruházásokra, felújításokra, felhalmozási
kiadásokra 353.564.000 Ft-ot fordított az Önkormányzat. A maradvány összege 243.016.000 Ft, melyből 208.584.000 Ft szerző2 | XVIII. évf. 12. szám – október

désekkel, pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségekkel lefedett,
34.432.000 Ft a 2020. évi kiadások fedezetére fordítható, amelynek tervezett felhasználási területeiről a képviselő-testület a
2020. évi költségvetési rendelet elfogadásakor már döntött.
Zsombó Nagyközség Képviselő-testülete lehetőségeihez
mérten 2019-ben is támogatta a helyi közösségeket építő civil
szervezeteket. A képviselő-testület megállapította, hogy a támogatási összegeket a szervezetek megkapták, annak felhasználásáról beszámoltak. A támogatást valamennyi szervezet a kérelmében foglalt céloknak megfelelően használta fel.
A képviselő-testület elfogadta a jegyző, mint helyi adóhatóság
2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót, a különböző helyi
adónemek bevételeiről és hátralékairól, a hátralékok behajtására tett intézkedésekről, az adózói morálról. A testület örömmel
hallotta, hogy a zsombói lakosok javarészt szabálykövetőek és
tisztességesen megﬁzetik a helyi adókat. Sajnos van egy nagyon
szűk réteg, aki többszöri felszólításra sem hajlandó erre. Ezúton
is köszönetemet fejezem ki minden magánszemélynek, egyéni
és társas vállalkozónak, aki szabályosan és határidőben eleget
tesz adóbevallási- és adómegﬁzetési kötelezettségének. Együttműködő magatartásukkal segítik a polgármesteri hivatal ügyintézőjének munkáját és adóbeﬁzetéseikkel hathatósan hozzájárulnak az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához.
Az önkormányzat vagyongazdálkodásának, pénzkezelésének, költségvetése végrehajtásának, a működés szabályszerűségének, hatékonyságának és gazdaságosságának ellenőrzését
a külső ellenőrzési szerveken (Magyar Államkincstár, Állami
Számvevőszék) kívül belső ellenőr is végzi. A képviselő-testület
elfogadta az általa előterjesztett 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést, amely semmiféle szabálytalanságot nem tárt fel.
Meghallgatta és elfogadta a képviselő-testület a településen
működő szociális ellátásokról és az önkormányzat gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolókat. Örömmel nyugtázta a testület, hogy mind a tanyagondoki
szolgálat, a házi segítségnyújtás, mind a család- és gyermekjóléti szolgáltatások megnyugtatóan jól működnek Zsombón. Dr.
Csúcs Áron, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ igazgatója, korábbi jegyzőnk nagyvonalakban

bemutatta a társulás működését, amely Zsombón a család- és
gyermekjóléti szolgáltatást, házigondozói szolgáltatást, szociális
étkeztetést és két körzetben tanyagondnoki szolgáltatást biztosít.
Több napirendet érintett az önkormányzatunk részvételével
működő Homokháti Kistérség Többcélú Társulása, Homokháti
Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása, Szegedi Kistérség Többcélú Társulása, Forrás-4 Szennyvíz-közmű Önkormányzati Társulás, Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás és Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolója. Ezen társulások keretében önkormányzatunk kötelező önkormányzati feladatokat lát el, közszolgáltatásokat biztosít, többek között tanyagondnoki szolgáltatást, házigondozást, család- és gyermekjóléti
szolgáltatást, orvosi ügyeletet, egészséges ivóvizet, hulladékszállítást. A társulásoknak jogszabályi kötelezettségük, hogy évente
beszámoljanak a képviselő-testületnek. Ezeket a beszámolókat
fogadta el a képviselő-testület.
A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása által elkészített
Mórahalmi Járási Egészségtervet a képviselő-testület jóváhagyta. Az egészségterv minden közösség, minden korcsoport számára tartalmaz javaslatot az egészség fejlesztése érdekében.
Az egészségterv a lakosság hosszútávú jólétének, egészségének
biztosítása érdekében hasznos alapdokumentum, ugyanakkor
bizonyos esetekben pályázatok benyújtásának is feltétele.
Megvitatta a képviselő-testület a település közrendjének és
közbiztonságának helyzetét, ennek keretében elfogadta a Szegedi Rendőrkapitányság, a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a helyi polgárőrség beszámolóit.
Varjasi István, a Sándorfalvi Rendőrőrs parancsnoka szerint
a település közbiztonsága kiváló, a bűncselekmények száma
csökkent. Kiemeltként kezelt bűncselekményi kategória a lopás,
amiből 3 volt a településen. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma is csökkent, ezek kivétel nélkül ittas vezetések
voltak. A rendőrőrs parancsnoka méltatta a helyi polgárőr egyesület nagyon jó szervezettségét, magas színvonalú működését,
megyei szinten is kiemelkedő közterületi jelenlétét és létszámát,
a rendőrséggel való igen jó együttműködést. Az őrsparancsnok
kiemelte, hogy a közbiztonság fenntartásában nagy segítséget
jelent a településen működő közterületi kamerarendszer. Emellett a rendőrség 24 órás közterületi szolgálatot teljesít, több alkalommal végzett fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzést,
bűnügyi portyaszolgálatot. Zsombón 2019-ben 9 közlekedési
baleset történt, ezek közül 3 súlyos, 1 könnyű személyi sérüléssel járt. A balesetek oka a gyorshajtás és az elsőbbség meg nem
adása volt.
A polgárőrség képviseletében Kerecseny Attila és Adai-Simon
Tibor elmondták, hogy egyre jobban érzik a lakosság megbecsülését. Beszámoltak arról, hogy az egyesület tavaly beszerzett egy
hőkamerát, amellyel már éjszaka is tudnak személyeket felkutatni, bekapcsolódhatnak a rendőrség munkájába. A hőkamera
sok személy egyidejű munkáját képes kiváltani, emberéletet
menthet eltűnt személy kutatása esetén.
Galiba Gábor, a Szegedi Hivatásos Tűzoltóság Parancsnoka
elmondta, hogy 7 műszaki mentés és 16 tűzeset volt Zsombón
2019-ben. A hívások nagy része az extrém időjárási viszonyokra
vezethető vissza, nem csak nyáron. A mentési eszközök rendelkezésre állnak, a káresemények elhárítása azonban időnként egy
hetet is igénybe vehet, ha egyidejűleg nagy a bejelentett károk
száma. Szén-monoxid mérgezés 2 személyt érintett Zsombón.
Egyre több a szén-monoxid érzékelő, ami még időben jelez és
a lakosok időben tudnak segítséget hívni. Javasolta minél több

háztartásban beszerezni szén-monoxid érzékelőt, főleg gáztüzelésű, műanyag nyílászárókkal és konyhai elszívókkal felszerelt
otthonokban, mert ez a kis készülék életet menthet. A tűzoltóság nagy hangsúlyt fektet az iskolás korosztály tájékoztatására,
nevelésére, akár osztályfőnöki óra keretében. A telephelyeiken
is szívesen látják a gyermekcsoportokat a jövőben, amint a járványügyi helyzet ezt lehetővé teszi.
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a József Attila
Közösségi Ház és Könyvtár 2019. évi működéséről szóló beszámolót, amelyből kiderült, hogy az intézmény 2019-ben stabil
pénzügyi helyzetben működött. Pályázati úton 900.000 forint
támogatást nyert a Bokréta Dalkör számára, illetve a szabadtéri színház megvalósításához 5 millió forintot. A hagyományos
rendezvényeiket, úgymint húsvéti készülődést, könnyűzenei
koncertet a helyi művészeti iskola növendékeinek és tanárainak
fellépésével, majálist, gyermeknapot, dalostalálkozót, falunapot,
nyári színházi előadásokat, egészséghetet, kolbász- és hurkatöltő
versenyt, adventi forgatagot tavaly is megtartották. Tavaly szeptemberben megszervezték a testvértelepülési találkozót pályázati
forrásból.
Lehetőség nyílt a tanyagondnoki szolgálat részére 9 személyes kisbusz vásárlására 15 millió forintos támogatásra pályázni.
Ehhez a pályázathoz az önkormányzatnak egyetlen forint önerőt sem kell biztosítania. A képviselő-testület úgy döntött, hogy
pályázik.
Döntött arról is a képviselő-testület, hogy a kerékpárút új szakasza mentén egy állami tulajdonú ingatlan 6 m2-nyi területét
kéri ingyenesen az önkormányzat tulajdonába adni. Az önkormányzat tulajdonba kerülése a kerékpárút építéséhez elnyert
pályázathoz szükséges feltétel.
Elhatározta a képviselő-testület, hogy az emberi erőforrások
minisztere által meghirdetett közművelési érdekeltségnövelő támogatás keretében pályázik a József Attila Közösségi Ház
és Könyvtár belső tisztasági festésének kivitelezésére és ehhez
180.000 Ft önerőt biztosít.
Elfogadta a képviselő-testület a polgármester illetményének
korrekciójára tett javaslatot, amelyre azért volt szükség, mert
törvénymódosítás miatt, a kerekítés szabályainak alkalmazásával 100 Ft-tal meg kellett emelni az illetményt. Ez apróságnak
tűnik, de a könyvelés nem tűr meg ilyen minimális eltérést sem.
Kiss Péter alpolgármester tájékoztatta a képviselő-testületet
arról, hogy a képviselők és alpolgármesterek tiszteletdíjuk felajánlásával vettek az önkormányzatnak egy ózongenerátort és
ahhoz 2 darab védőmaszkot. Ezzel a járványhelyzetben és azt
követően is biztosítottá válik az önkormányzat intézményeinek
fertőtlenítése külső vállalkozók bevonása nélkül. Két önkormányzati alkalmazott kapott oktatást a készülék biztonságos
üzemeltetéséhez.

2020. augusztus 28.
Ezen a napon rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület Kiss
Péter alpolgármester elnökletével, Gyuris Zsolt polgármester távollétében.
Az ülés sürgősségét egyebek mellett az indokolta, hogy 2020.
augusztus 30. napjáig módosítani kellett a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratát. A módosításra az a törvény
kötelezte az önkormányzatot, amely 2020. november 1-től bevezeti, hogy a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya átalakul munkaviszonnyá.
Ugyancsak halaszthatatlan döntést hozott a képviselő-testület arról, hogy a belügyminiszter által meghirdetett pályázaton
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174 m3 kemény lombú szociális célú tűzifa vásárlására pályázik
az ehhez szükséges önerő biztosításával. Azóta kiderült, hogy az
önkormányzat 113 m3 kemény lombú tűzifa vásárlásához nyert
támogatást. A tűzifa pályázat kiírása hamarosan megjelenik, a
kérelmeket 2020. november 30. napjáig lehet majd benyújtani.
Döntött a képviselő-testület egy határozott idejű álláshely létrehozásáról a polgármesteri hivatalban a jelenlegi létszámgondok (tartósan távollévők helyettesítése) megoldása érdekében.
Két pályakezdő jelentkező közül választotta ki a képviselőtestület Gyuris Gabriella védőnőt az anyai örömök elé néző Molnár Krisztina tartós távollétének idejére.
Zárt ülésen döntött a képviselő-testület arról, hogy támogatja
Szalai Krisztina, kiváló tanulmányi eredménnyel büszkélkedő
zsombói középiskolást az Arany János Tehetséggondozó Programban való további egy éves részvételében.

2020. szeptember 25.
A képviselő-testület ezen a napon munkaterv szerinti ülést
tartott, melynek egyik napirendje megvitatására közmeghallgatást is hirdetett.
A képviselő-testület Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetését módosította, amit a járványhelyzet
miatti állami és helyi intézkedések, valamint a központi költségvetés által meghatározott feladatokra nyújtott pótlólagos
támogatások indokoltak. A járványhelyzet miatt a gépjárműadó
korábban önkormányzatot megillető részét (40%) be kell ﬁzetni
az állami költségvetésbe, ez 18 millió Ft bevételkiesést jelent a
falunak, ami miatt minden intézménynél meg kellett vizsgálni,
hogy milyen feladatok maradtak el a rendkívüli helyzetben, illetve milyen feladatok hagyhatók el vagy halaszthatóak el. Öszszességében – ﬁgyelembe véve a pótlólagos bevételeket – az
önkormányzat költségvetésének főösszege 13.087.000 Ft-tal
csökken.
Zsombó Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi munkaterve és rendezvényterve megvitatására a képviselő-testület
közmeghallgatást hirdetett meg. Érdeklődés nem volt, lakossági javaslatok nem érkeztek a képviselő-testülethez, így a jegyző
által elkészített ülés- és munkatervet, illetve a Közösségi Ház
igazgatója által elkészített rendezvénytervet a képviselő-testület
elfogadta. Azok az önkormányzat honlapján hamarosan elérhetők lesznek.
A képviselő-testület elfogadta a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának és szervezeti és működési szabályzatának módosítását, amire többnyire adminisztratív okok miatt került sor. Zsombó sorsát érintő érdemi, tartalmi
változást ez a módosítás nem hozott.
A képviselő-testület minden évben tájékozódik a településen
működő bölcsőde, óvoda és iskola működéséről, eredményeiről,
nehézségeiről. Ebben az évben a járványveszély miatt elmaradt
a tanév-nevelési év végi tájékoztató, amire így ezen a szeptemberi ülésen az új tanév-nevelési év munkatervének ismertetésével
együtt került sor.
Elhangzott, hogy az általános iskolában több az első osztályos, mint ahányan tavaly elballagtak, továbbá minden zsombói
ballagó óvodás a zsombói iskolában kezdi az első osztályt. Ezek
örvendetesek az iskola és a falu jövője szempontjából is. A művészeti iskola létszáma stagnál. Nagyon magas arányban tanulnak tovább az iskola diákjai gimnáziumban és szakgimnáziumban és általában szép eredményekkel folytatják tanulmányaikat.
Ezek a statisztikák az intézményben folyó szakmai tevékenységet dicsérik.
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Számos visszajelzés érkezik arról, hogy ﬁatal családok választják Zsombót otthonukként, részben a falusi CSOK nyújtotta
lehetőség miatt, részben pedig azért, mert a bölcsődének, óvodának és iskolának nagyon jó híre van, nagyon magas színvonalon működnek, illetve a körülmények is kiválóak mindhárom
épületben. Újdonság, hogy szeptembertől egy csoporttal bővült
az óvoda. Szomorú tény azonban, hogy az óvoda egyik épületszárnyán a tető beázik, javításra vagy cserére szorul. Ennek
megoldásához komolyabb pályázati forrást keres a fenntartó. A
bölcsődéről Ráczné Horváth Henrietta bölcsődevezető büszkén
mondta el, hogy sokkal szebb, modernebb, ízlésesebb és jobban
felszerelt, mint bármelyik szegedi bölcsőde. A járványhelyzet
miatt csökkent a gyermeklétszám: vagy elveszítették eddigi
munkahelyüket a szülők vagy biztonsági okokból maradnak
otthon gyermekükkel. Remélhetőleg hamarosan visszatér az élet
a normális kerékvágásba. A bölcsődébe 3 új dolgozó érkezett 3
kismama helyére. A képviselő-testület a bölcsődével kapcsolatban döntött arról is, hogy az ellátottak érdekképviseletét biztosító fórumba a fenntartó részéről Földiné Fülöp Katalin képviselőt
delegálja néhai Kálmán Ferenc helyére.
Zsombó nagyközség egészségügyi helyzetéről is tárgyalt a
képviselő-testület a helyben praktizáló orvosok és a körzeti védőnők beszámolója alapján, jelenlétükben. Mindhárom praxis
és a védőnői szolgálat is részesült az idén fontos, hasznos eszközökben, műszerekben a Magyar Falu Programban az önkormányzat által elnyert pályázatból. Természetesen szóba került
az idei év legnagyobb kihívása, a koronavírus okozta járványveszély is. Minden egészségügyi szolgáltatónak sok többletkiadást jelentett a járványhelyzetben bevezetett fokozott higiéniai
szabályok betartása. Átalakult a betegellátás a pandémia miatt,
kevesebb a személyes kontaktus, megnövekedett a telefonos és
internetes kapcsolattartás orvos és beteg között (telemedicina).
Dr. Borbély Rita háziorvos ﬁgyelmeztetett arra, hogy a fertőzés Zsombón is terjed, ezért semmiféle tömeges rendezvényt
nem javasolt megtartani, így a szokásos egészséghetet sem. Bízik abban, hogy tavasszal pótolható lesz ez a rendezvény. Dr.
Apró Katalin fogorvos elmondta, hogy átalakították a rendelést,
mindenki időpontra érkezik, nem várakoznak sokan együtt a
váróban. Az óvodában és az iskolában a kötelező fogászati szűrést jelen helyzetben is meg kell oldaniuk biztonságosan, a gyerekeket kis csoportokban ellátva. Az orvosok tisztasági festést
kértek az önkormányzattól, mert beázás miatt helyenként penészedik a fal. A védőnők munkakörülményei javultak a Magyar
Falu Programban beszerzett új eszközöknek és bútoroknak köszönhetően. Javasolták a régi bejárat visszaállítását, hiszen úgy a
gondozottak külön bejáraton tudnának bemenni a védőnőkhöz,
nem a beteg gyerekek között a gyermekorvosi váróból. 37 egy év
alatti és 75 1-3 év közötti gyermeket gondoznak a településen.
Ez az átlagos éves születésszám az előző évtizedhez viszonyítva
növekedést jelez, ami örömteli.
Gyuris Ferenc falugazdász tájékoztatta a képviselő-testületet a mezőgazdasággal, a családi gazdálkodással, valamint
az agrárpályázatokkal és támogatásokkal kapcsolatos tapasztalatokról. Kitért a járványhelyzetből adódó nehézségekre és
kihívásokra, amelyekkel a gazdáknak szembe kell nézniük.
Elmondta, hogy a piaci hatásokat még nem lehet megbecsülni, de a forint gyengülése miatt az input-anyagok (vetőmag,
növényvédőszerek) ára több százalékkal emelkedett, míg az
értékesítésben nem feltétlenül látszik az áremelkedés. Jövőre
lesz igazán érezhető ez a negatív hatás. Elismerte, hogy ebben az évben bizonyos termékek (pl. földieper és őszibarack)
értékesítése miatt a gazdák elégedettek lehettek, hiszen nem

nagyon volt lehetőség import termékeket behozni a járvány
miatt, és ez növelte a hazai termékek árát. Az egységes területalapú támogatások benyújtása az idén rendhagyó módon,
„vakon”, azaz telefonos egyeztetés útján történt. Az informatikának, a technikának és a termelők felkészültségének köszönhetően minden kérelmet sikerült benyújtani.
Döntött a képviselő-testület arról, hogy a korábbi évekhez
hasonlóan csatlakozik a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A pályázati kiírást az érdeklődő végzős középiskolások és nappali tagozatos hallgatók a
település honlapján (www.zsombo.hu/onkormanyzat/letolthetonyomtatvanyok/bursa-hungarica-osztondijpalyazat) és az EPERBursa rendszerben tekinthetik meg és november 5-ig jelentkezhetnek.
A képviselő-testület, mint tulajdonos elfogadta a Zsombó
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és a Zsombói Településfejlesz-

tési Kft. 2019. évi beszámolóját és jóváhagyta a 2019. évi mérlegét.
Az önkormányzatnak, mint feladatellátásra kötelezettnek a
víziközművek (ivóvíz- és szennyvíz) fenntartásáról, felújításáról
és pótlásáról szóló rövid-, közép- és hosszútávú tervet kell évente egyszer jóváhagyatnia a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal. Ezt a tervet a szakértelemmel rendelkező
Alföldvíz Zrt. készíti az önkormányzattal kötött szerződés alapján. A képviselő-testület megvizsgálta a 15 évre szóló tervet és
azt elfogadta.
A képviselő-testület zárt ülésen tárgyalta néhány zsombói ingatlantulajdonos kérelmét, amellyel megvásárlásra ajánlottak fel
két Alkony utcai ingatlant az út kiszélesítése céljára.
DR.

SZIROMI MÁRTA
JEGYZŐ

Tisztelt Ügyfeleink! Vállalkozások és
Az Önök és a hivatali dolgozók egészsége érdekében néhány egyéni vállalkozók
higiéniás alapszabályt vezettünk be a Zsombói Polgármesteri
Hivatalban.
– Kérem, belépésekor használják a bejárati ajtó mellett kihe- ﬁgyelmébe
lyezett kézfertőtlenítő szert.
– Az épület teljes területén szájat és orrot eltakaró maszk
használata és a 1,5 méteres védőtávolság megtartása kötelező.
– Egy irodában egyszerre egy ügyfél tartózkodhat abban
az esetben is, ha több ügyintéző dolgozik ott.
– Ha a keresett ügyintéző elfoglalt, kérem, az épület előtti
közterületen, esős időben az épület oldalánál található
tornácon szíveskedjenek várakozni.
– A folyosón maximum 4 ember várakozhat, a megfelelő
védőtávolság betartásával.
– Azok az ügyfelek, akik nem szeretnének személyesen intézni ügyeiket, kérelmeiket és leveleiket bedobhatják a hivatal falán elhelyezett postaládába. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérem, telefonszámukat minden esetben
írják fel.
– Kérem, ha bármilyen ügyben segítségre van szükségük,
hívják az ügyintézőt!
Telefonszámok:
jegyző (dr. Sziromi Márta)
62/595-551
adóügyek (Pálmai-Vadász Anna)
62/595-563
közterület-felügyelő (Adai Simon Tibor)
20/459-6985
szociális, anyakönyvi ügyek (Némethné Glasza Melinda)
62/595-552
műszaki ügyek (Mészáros Sándor)
62/595-557 vagy 06 20/210-5775
titkárság (Pálﬁ Bernadett)
62/595-569
pénztár (Börcsök Éva)
62/595-554
Megértésüket és együttműködésüket köszönöm.
DR.

2020. II. félévi adóértesítő
2018. január 1-től a gazdálkodó szervezeteknek – köztük az
egyéni vállalkozóknak is – kötelező az elektronikus ügyintézés,
azaz adóügyben minden értesítést ügyfélkapura / hivatali kapura küldünk.
A helyi adószámla kivonatokat a 2020. II. félévi adókról tapasztalataink szerint több egyéni vállalkozó / vállalkozás nem
vette át.
Az egyéni vállalkozók nemcsak az iparűzési adóról, hanem a
kommunális adóról, telekadóról, gépjárműadóról és a talajterhelési díjról is az ügyfélkapura kaptak értesítést a törvénynek
megfelelően.
Az ügyfélkapura / cégkapura kézbesített küldemények
mindenképpen kézbesítettnek minősülnek. Ha azt nem olvassák el, akkor is be kell ﬁzetniük az adó összegét, amennyiben
ezt elmulasztják, végrehajtási eljárás indítható.

2019. évi helyi iparűzési adóbevallás
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII.
törvény 33. § (5) bekezdése alapján, amennyiben a helyi iparűzési adóbevallás 2020. szeptember 15. után – szeptember
30. napjáig – érkezik be, akkor a 2020. szeptember 15-én
ﬁzetendő adó összege megegyezik a 2020. március 15-ei
előleg összegével, amit mindenképpen meg kellett ﬁzetni
2020. szeptember 15-ig. Aki bármilyen okból ennek nem tett
eleget, szíveskedjen pótolni, mert adóhátraléknak minősül és
behajtható.

SZIROMI MÁRTA
JEGYZŐ

XVIII. évf. 12. szám – október

| 5

Zsombói

Hírmondó
Tájékoztató
Tájékoztatom a Tisztelt Zsombóiakat, hogy 2020. szeptember
21. napon hatályba lépett a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló, 431/2020. (IX. 18.) Kormányrendelet, amely a következő rendelkezést tartalmazza:
A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles orrot- és szájat elfedő orvosi maszkot, munkavédelmi
maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (arcot
eltakaró sál vagy kendő nem megengedett) viselni a következő
helyszíneken:
– tömegközlekedési eszközökön,
– az egészségügyi intézmények területén,
– a szociális intézményekben,
– postán,
– boltokban,
– zárt közösségi területeken, mint a Közösségi Ház,
– és minden olyan helyen, ahol ügyfélfogadás folyik.
Kérem, hogy a fentieket szíveskedjenek elfogadni és betartani. A rendőrség bárhol és bármikor, a kereskedelmi hatóság,
aki helyben a jegyző az üzletekben bármikor ellenőrizheti a
maszk megfelelő viselését. Ha a maszkot egyáltalán vagy nem
megfelelően használják, az ellenőrző hatóság első alkalommal
ﬁgyelmeztetést alkalmaz, második alkalommal 100 000 forinttól
1 000 000 forintig terjedő pénzbírságot szab ki, harmadik alkalommal az üzletet legalább három napra be is zárhatja.
A fertőzések megelőzése érdekében ﬁgyeljünk egymásra és
hordjuk a maszkot.

Hogyan viseljük a maszkot?
A maszkviselés véd a vírus ellen, de nagyon fontos, hogy betartsunk néhány alapvető szabályt:
– A maszk fel- és levételekor alaposan mossunk szappannal
vagy kézfertőtlenítővel kezet!
– A maszkot viselése közben kívülről ne fogjuk meg, ne
nyúlkáljunk hozzá az arcunkhoz, a szemünkhöz, az orrunkhoz, a szánkhoz, mert a vírus gyakran pont a szenynyezett kezünkről kerül legtöbbször a nyálkahártyáinkra!
– Az egyszer használatos szájmaszkot használata után azonnal dobjuk zárt szeméttárolóba!
– A többször használatos, mosható maszkokat érdemes
gyakran tisztítani, az elszennyeződött maszkok ugyanis
kevésbé hatékonyak.
– A maszk viselése nem jelenti azt, hogy elfelejthetjük a
távolságtartást: ha lehetőség van rá, maszkban is tartsuk
meg a másfél méteres távolságot (például boltban, sorban
állás közben)!
– És végül a legfőbb szabály: a maszk akkor hatékony, ha a
szájat és az orrot is teljes mértékben eltakarja.
DR.

SZIROMI MÁRTA
JEGYZŐ
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Ebzárlat és
legeltetési tilalom
A Csongrád-Csanád megyei Kormányhivatal Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya a rókák veszettség elleni orális immunizálása ügyében 2020. október 3. napjától kezdődően 2020. október 23. napjáig Csongrád- Csanád megye teljes közigazgatási
területére ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.
Az ebzárlat és a legeltetési tilalom ideje alatt az alább leírtakat hiánytalanul be kell tartani:
• kutyákat megkötve úgy kell tartani, azok más állattal
vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák megkötését mellőzni lehet, ha az állatok onnan nem
szökhetnek ki,
• a kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni,
• a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni
védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és
engedélyével szabad kivinni,
• érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, fegyveres erők és fegyveres testület ebei, katasztrófa-mentő ebek, segítő és terápiás ebek, valamint a
látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak
megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól,
• az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megﬁgyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.
• az ebzárlat ideje alatt húsevő állatok összevezetésével járó
rendezvény nem tartható,
• az állatok legeltetése a fent részletezett területeken és időszakban tilos.

Felhívás házszám feltüntetésére és
postaláda kihelyezésére
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. számú törvény szerint minden házszámmal ellátott
épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot. Kérem
a Tisztelt Zsombóiakat, ha még nem tüntették fel a házukon a
házszámot, mielőbb tegyék ezt meg jól látható helyen, jól olvasható módon. Különösen a külterületi ingatlanok azonosítása
okoz gondot. Gondoljanak arra, hogy az ügyeletes orvos vagy
a mentő hosszú, értékes perceket vesztegethet el azzal, hogy
megtalálja a jelöletlen címet, de a posta, a polgármesteri hivatal
vagy a tanyagondoki szolgálat munkatársai is küzdenek a házszámokkal a levelek kézbesítésekor.
A postaláda vagy hivatalos nevén levélszekrény kiválasztásakor és elhelyezésekor kevesen gondolnak arra, hogy vannak
követelmények, amelyeknek meg kell felelni a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményekről szóló kormányrendeletnek. A postaládát az ingatlanjuk kapuján, kerítésén,
esetleg önállóan az ingatlan előtt szíveskedjenek elhelyezni oly
módon, hogy a kézbesítő könnyen és biztonságosan hozzáférhessen, a kutyák ne veszélyeztessék a kézbesítő munkáját. Ha
ezeket nem tartják be, a postás vagy kézbesítő megtagadhatja a
küldemény kézbesítését.

Kérem, ezekkel az egyszerű lépésekkel segítsék a kézbesítők
munkáját.
KÖSZÖNÖM.
DR. SZIROMI MÁRTA JEGYZŐ

Zsombó Nagyközség Önkormányzata
pályázatot hirdet szociálisan hátrányos
helyzetű háztartásoknak tűzifa
támogatásra
Zsombó Nagyközség Önkormányzata a belügyminiszter által kiírt pályázaton támogatást nyert szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához.
A szociális tüzifa támogatásban részesülhetnek, azok a
Zsombó Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, szociálisan rászorultak, akik háztartásában az egy
főre számított jövedelem nem haladja meg a 57.000 Ft-ot,
egyedül élő esetén az 71.250 Ft-ot.

A benyújtás határideje: 2020. november 30.
A támogatást igénylő kérelmét formanyomtatványon terjesztheti elő. A nyomtatvány letölthető Zsombó Nagyközség
honlapjáról (http://www.zsombo.hu/onkormanyzat/letolthetonyomtatvanyok/szocialis-tuzifa-2020), beszerezhető személyesen a Szociális Szolgáltató családsegítő munkatársainál (Zsombó, Alkotmány utca 6.) vagy a Polgármesteri Hivatal szociális
ügyintézőjénél (Zsombó, Alkotmány utca 3., 6. iroda)
ügyfélfogadási időben: hétfőn és csütörtökön: 8.00-15.30
kedden: 8.00-18.00.

A kérelem elbírálásánál előnyt élveznek:
• az aktív korúak ellátása keretében foglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülők;
• időskorúak járadékában részesülők;
• települési támogatásban (különösen lakásfenntartási támogatásban) részesülők;
• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvényben meghatározott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok.

A Szociális Szolgáltató családsegítő munkatársai munkaidőben szívesen segítenek a formanyomtatvány kitöltésében.
A pályázat elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.
A jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázók közül a támogatás odaítélése nem a benyújtás sorrendje, hanem a szociális rászorultság ﬁgyelembevételével, a rendelkezésre álló famennyiség erejéig történik.
DR. SZIROMI MÁRTA
JEGYZŐ
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Pályázati felhívás bursa hungarica
felsőoktatási pályázatra
Zsombó Nagyközség Önkormányzata
az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett
pályázathoz csatlakozva
2021. évre kiírja
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot
az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű ﬁatalok
felsőoktatásban való részvételének támogatására.
A pályázatra azok jelentkezhetnek, akik felsőoktatásban
vesznek részt, vagy idén felvételiznek felsőoktatási intézménybe,
ennek megfelelően „A” vagy „B” típusú pályázatot kell benyújtaniuk.
Az ”A” típusú pályázatra azok a Zsombó területén állandó
lakóhellyel rendelkező hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben,
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az
ösztöndíj időtartama „A” típusú pályázó esetén 10 hónap.
A ”B” típusú pályázatra azok a Zsombó területén állandó
lakóhellyel rendelkező, a 2020/2021 tanévben utolsó éves,
érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt
még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik
a 2021/2022 tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben
teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
(A jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban,
akik felsőoktatási intézményben történő tanulmányaikat a
2021/2022 tanévben ténylegesen megkezdik.) Az ösztöndíj időtartama „B” típusú pályázó esetén 3x10 hónap.
A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban:
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPERBursa rendszerbe. A pályázati űrlapot minden évben újra fel
kell tölteni. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a mellékletekkel együtt
a Zsombói Polgármesteri Hivatalban lehet postai úton (6792
Zsombó, Alkotmány utca 3.) vagy Némethné Glasza Melindánál
ügyfélfogadási időben személyesen benyújtani.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő
beérkezésének határideje:
2020. november 5.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető az EPER-Bursa
rendszerben és Zsombó Nagyközség honlapján (www.zsombo.
hu/onkormanyzat/letoltheto-nyomtatvanyok/bursa-hungaricaosztondijpalyazat).

Tájékoztató
Az Alföldvíz Zrt. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy
2020. október 19-én, 20-án és 21-én Zsombó településen az
ivóvízminőség javítása, fenntartása érdekében karbantartási és
víztározó- medence fertőtlenítési, tisztítási munkálatokat végez.
A település egyes részein ezeken a napokon 9 és 15 óra között
időszakos nyomáscsökkenés, 1-2 órás vízhiány is előfordulhat.
Az Alföldvíz Zrt. köszöni a lakosság együttműködését és türelmét.

Kormányablak busz ügyfélfogadása
Zsombón
A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatala 2020. október 19-én 11:30-tól 14:00 óráig ügyfélfogadást tart a Zsombói Polgármesteri Hivatal és a József Attila
Közösségi Ház és Könyvtár között található téren, a kormányablak buszban.
A buszban a korábbi települési ügysegédek szolgáltatásain
felül (szociális kérelmek) a kormányablakban intézhető ügyek
is elérhetőek lesznek, melyek a következők:
– Személyazonosító igazolvány ügyintézés;
– Lakcímigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés;
– Útlevél ügyintézés;
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–
–
–
–
–
–

Vezetői engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés;
NEK adatlap igénylése
Rendelkezési Nyilvántartás regisztráció;
Ügyfélkapu regisztráció;
Elveszett, eltulajdonított személyi okmányok pótlása;
Megrongálódott személyi okmányok cseréje.

A kormányablak busz szolgáltatásai minden hónap harmadik hétfőjén 11:30 és 14:00 óra között érhetőek el Zsombón.
DR. SZIROMI MÁRTA
JEGYZŐ

A falugazdász tájékoztatója
Októberi aktualitások
Tisztelt Termelők !
A koronavírus járvány miatt jelenleg az ügyfélfogadás a korlátozó intézkedések elrendeléséig a megszokott rendben zajlik.
de továbbra is érvényben maradnak vírus terjedését megelőző
rendelkezések : arcmaszk használata, létszám korlátozása az
ügyfélvárakozóban . A kis alapterületű ügyfélvárakozó helyiségek és a közeledő hűvösebb időjárás miatt az ügyintézés előtt
célszerű a telefonos egyeztetés
A személyes jelenlétet nem igénylő ügyintézésre továbbra is
lehetőség van, ezért célszerű a telefonos egyeztetés.
Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos tudnivalók
Az őstermelői igazolvány kiállításának , bevonásának és érvényesítésének a szabályai esetében jogszabálymódosítások
várhatóak. A Tervezet szerint a 2020-ban hatályát vesztő igazolványok 2021.január 1-től automatikusan betétlap nélkül is
érvényesek lesznek. Lapzártáig nem érkezett információ a módosításról, de az érvényesítéssel kapcsolatos eljárásrend fel van
függesztve, tehát előre mutató hatállyal a korábban közöltekkel
ellentétben egyenlőre nem érvényesíthetők az igazolványok.
Bővebb információt remélhetőleg a következő számban tudok
közölni.
A 2020. évi Egységes kérelmekkel kapcsolatos tudnivalók:
A kérelmek módosítására október hónapban korlátozottan,
az esetek egyedi megbeszélése után telefonon is lesz lehetőség .
A másodvetésű növények ültetését, vetését szeptember 30-ig
lehetett bejelenteni. Ettől az évtől az ellenőrzési gyakorlat meg
fogja követelni a másodvetésű növények betakarítási idejének
a bejelentését is.
A támogatási kérelmek ellenőrzése, valamint a parlagfű és
egyéb gyomos területek ellenőrzése a fagyokig folyamatos, kérek mindenkit ennek ﬁgyelembe vételére, mert adott esetben a
parlagfüves területek következménye lehet a teljes támogatási
összeg megvonása.
A zöldségfélék, a szálas fehérje növények termeléshez kötött
kiegészítő támogatást igénylő gazdáknak a 2020-as évre is gazdálkodási naplót kell vezetni, mely az Internetről is letölthető,
de nálam is beszerezhető. A formátuma a tavalyi évhez képest
nem változott
Változás az előző évhez képest: A zöldségfélék, az ipari zöldségnövények (burgonya) és a szálas fehérjenövények (lucerna)
termeléshez kötött kiegészítő növényalapú támogatását igénylő termelőknek adatszolgáltatási kötelezettségük keletkezett. A
MÁK Adatváltozás felületén meg kell adni növényfajonként a
szaporítóanyag vásárlás dátumát, bizonylatszámot , szaporítóanyag mennyiségét és a LOT számot . Ha ez utóbbit nem tartalmazza a számla, akkor a csomagoló anyagról kell leolvasni ezt
az azonosítót. A kérésem, hogy aki még nem hozta be nekem
a kért adatokat, mihamarabb juttassák el nekem, mert a MÁK
a szükséges adatok hiányában el fogja utasítani a kiegészítő támogatásokat
A tavaszi fagykárt, jégverést stb szenvedett termelők, akinek a Kormányhivatal megállapította a tábla szinten a 30 %-os
kiesést, november 1 és 30 között kell benyújtani a Kárenyhítési kiﬁzetési kérelmet. Ehhez a szükségesinformáció a korábbi
évekhez hasonlóan a károsodott kultúrából az idei évi termésmennyiségi adatok.

Az Agrárkamarai tagdíjbevallással és tagdíjﬁzetéssel kapcsolatos információk:
Az Alapszabály módosítása következtében a tagdíjﬁzetés
2020-as évben október 1 és 30 között lesz lehetséges, a tagdíjsávok nem változnak.
A tagdíj alapja az előző évek gyakorlatától eltérően a 2018as év lesz, tehát a 2018-as év árbevétele alapján kell majd a
tagdíjat ﬁzetni. Minden érintett tag megkapta az értesítő levelet.
Azok a termelők, akiknek a 2018-as évi árbevételük 600.000 Ft
alatt volt, a 2.000 Ft-os csekket kell beﬁzetni.
600.000 Ft feletti árbevétel esetén az értesítő levélben leírtak
alapján Kamara elkészíti a tagdíjbevallást, melyet a NAK honlapján az E-Irodában lehet jóváhagyni, valamint a megadott
számlaszámra kell utalni október 31-ig a megfelelő tagdíj összeget ( Jellemzően a 600.000 Ft és a 10.000.000 Ft árbevétel sávba
eső termelőknek 5.000 Ft ). Az október 31-ig beﬁzetett összeg
esetében a tagdíjbevallás automatikusan jóváhagyottnak fog
minősülni. Kérdés esetén kérem egyeztessenek, ha személyesen
jönnek, hozzák el az őstermelői kártyájukat.
Az őstermelői igazolványok, a családi gazdaságok változásaival kapcsolatosan, illetve a Kárenyhítési támogatások aktualitásaival kapcsolatosan a járványügyi helyzet aktuális rendelkezéseit ﬁgyelembe véve November 4-én szerdán Forráskúton 16
órától a régi COOP ABC épületében, Zsombón pedig november 6-án pénteken 16 órától a Művelődési Házban tájékoztató
előadást tervezek tartani, melyre minden érdeklődőt tisztelettel
várok.
Az aktuális pályázati lehetőségek (Jelenleg nyitott a Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése !!!) a www.szechenyi2020.hu,
www.fvm.hu, a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon
megtalálhatók, kérem ﬁgyeljék ezeket az oldalakat is
A telefonszámom : 06-30/337-2520
E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu
Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok Gyuris Ferenc
néven, ide is küldhetnek képeket.
TISZTELETTEL: NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA

Hulladékudvar –
hamarosan!
Ezúton szeretném tájékoztatni a tisztelt lakosságot, hogy az
elmúlt hónapokban folytatott tárgyalások az FBH-NP Nonproﬁt
Kft, mint közszolgáltató és a hulladékudvarok volt üzemeltetője,
a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonproﬁt Kft között a végéhez
értek és a hulladékudvar hamarosan megnyitásra kerül. A nyitás
feltétele, hogy a jelenlegi közszolgáltató megkapja az üzemeltetési engedélyt az illetékes hatóságtól, amihez Szeged Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2020. szeptember 25-én tulajdonosi
hozzájárulását kiadta.
Az engedélyeztetési eljárás folyamatban van és reményeink
szerint rövid idő alatt sikeresen lezárul. A nyitás pontos időpontjáról a közszolgáltató fog tájékoztatást adni. Addig is szíves türelmüket kérem és köszönöm az eddigi megértésüket.
GYURIS ZSOLT
POLGÁRMESTER
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Zsombói

Hírmondó
Játszótér festés
Kedves Aktív Zsombóiak!
Köszönöm minden önkéntesnek, hogy az Összefogás Zsombóért Egyesület felkérésére szeptember 18-án délután a falu
közösségének szentelték az idejüket, eljöttek a játszóterekre és
lefestettük a két zsombói játszótér fa alkotóelemeit. Voltunk sokan, akik csiszoltunk, festettünk, és többen a dolgos embereknek
kedveskedtek frissítőkkel, ﬁnom süteményekkel. Bár a 35-40
résztvevőt nem sorolom fel név szerint, de néhányuknak azért
külön is megköszönöm.
Köszönet Mihálﬀyné Zakar Andreának a hetekig tartó szervezést, Bálint Vilmosnak az elkorhadt fa részek cseréjét, és
Gyuris Jánosné Marikának – a Szivárvány Zsombói Nagycsaládos Egyesület elnökének - a díszítő elemek és a raklapbútorok
kiatalálását és a gyártásuk szervezését.
Természetesen minden résztvevőt megillet a köszönet. Szép
csapatmunka volt.
Bízom benne, hogy vigyázni fog rá mindenki.
GYURIS ZSOLT
ÖSSZEFOGÁS ZSOMBÓÉRT EGYESÜLET
ELNÖKE

Az autó, a kavics és egy becstelen
Tisztelt zsombói lakosok! Szeretném Önökkel megosztani ezt
a történetet okulásképpen, hogy lehetőleg senki ne kerüljön ilyen
helyzetbe, se mint nem szándékos elkövető, se mint elszenvedő.
Történt ugyanis szeptember első napján, hogy kedves feleségemnek sok teendője lévén felajánlottam, főzök a családnak
vacsorát. Ki is szemeltem az interneten a menüt, körbenéztem a
konyhában, kamrában, és láttam, hogy ebből "irány a bolt" lesz.
Az autó
Nem is tétlenkedtem, bepattantam az autóba, és irány a falu.
A négykerekű új szerzemény, érezni még rajta azt a tipikus új
autó illatot. Ilyenkor az ember ugye törekszik jobban vigyázni
rá, állandóan takarítja, mossa, szépítgeti, próbálja megtartani
azt a szalonszépségű állapotot, mint amikor még az átvétel után
az első kilométereket tette meg vele.
A kavics
A bolthoz közeledve már messzebbről láttam, hogy a bolttal átelleni sarkon valaki nagy port kavarva füvet nyír. Meg is
fordult a fejemben, hogy ez így elég merész, lévén az út helyreállítása óta annak széle aprókavicsos. Elég nagy volt a forgalom,
mentek előttem, jöttek mögöttem, és mily meglepő, még szembe
is. Nem tudom, hogy az akkor arra közlekedők közül járt-e még
véletlenül valaki így, és nem vette észre, vagy csak engem tisztelt
meg a sors, de a füvet és kavicsot nyíró úr mellé érve hatalmas
koppanások csapták meg a fülemet. Azonnal tudtam, hogy baj
van, de hogy mekkora, azt csak parkolás után tudtam felmérni.
Az autó sötét színű, frissen volt lemosva. Végigpásztáztam az oldalát, és szinte azonnal megtaláltam az aprónak mondható, de
mégis létrejött sérülést. Ismerősök, kollegák, akiknek később
megmutattam, ők is azonnal kiszúrták a félkörömnyi enyhe
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horpadást, és a festésen keletkezett kárt, melyet a fűnyíróból kicsapódott kavics okozott. Feldúltan odamentem az úrhoz, és a
fűnyíró zaját túlkiabálva próbáltam a tudtára adni, hogy valami
nincs rendben.
Az ismeretlen
A úr odabiccentett, pillanatra még meg is állt, de folytatta a
fűnyírást. Már csak pár tolás volt hátra, biztos gondolta magában
– nem tudom, mit akar itt ez a valaki, de befejezem már, nincs
sok –, hát megvártam. A fűnyíró lepörgött, félretolta a járdára,
és odajött hozzám. Elmondtam neki az esetet, odamentünk az
autóhoz, megnézte, látta is a sérülést, megtapogatta, majd megkérdezte, hogy most Ő ezzel mit kezdjen. Valakinek ﬁzetni kell,
mert mindig ﬁzetnie kell valakinek. Csak az nem mindegy, hogy
kinek. Felvetődött a biztosító, ám legyen. Telefon elő, hisz mindenkinek van biztosítós ismerőse, és a kesztyűtartóból a baleseti
bejelentő. A beszélgetésnek az lett a vége, hogy azzal felesleges
vesződni, nem ilyen esetre van kitalálva. Próbáltam úgy tartani a
telefont, hogy az úr is hallja. CASCO, bla bla bla..., elismeri, hogy
ő okozta a kárt? Megkérdeztem tőle, és igennel válaszolt. Empatikus ember vagyok. Néha bár ne lennék. Szinte láttam a szemében a kétségbeesést, a megbánást. Szinte már megsajnáltam,
és én éreztem magam kellemetlenül, hogy ez az eset megesett.
Utólag okos az ember, de a düh és az empátia néha rossz döntések meghozására készteti az embert. Mert eme kijelentéséről
se hangfelvételt, se írott anyagot nem készítettem. Papír se volt
nálam, mert miért is lett volna, hisz vásárolni indultam. Tudom,
az én hibám. Miért bízna meg az ember egy korábban vele szinte
egy utcában lakó, mégis ismeretlen emberben. Bár, miután hallotta a nevem, ő rákérdezett, hogy én ugye a valakinek a valakije
vagyok. Végezetül azért felírtam az adatait egy bankos papírra,
ami a táskám alján lapult. Név, cím, telefonszám... véste a tinta

a gyűrött papírra a motorháztetőn. Búcsúzóul jobbomat nyújtottam neki, "majd jelentkezek", és kicsit nyugodtabb lélekkel
bevásároltam, hazamentem, és megfőztem a családnak.
Másnap nem igazán tudtam az üggyel foglalkozni, lévén
egyetlen kisﬁamnak volt a harmadik születésnapja. Vele akartam foglalkozni, nem a gondokkal. Következő nap sikerült elugranom egy biztosítókkal szerződött karosszériás ismerőshöz,
ugyan nézze már meg, mekkora a kár, milyen lehetőségek vannak a kijavítására, és ez milyen költséggel járna. Nem mondott
vészes összeget, vállalható. Világos és érthető volt a szituáció,
tudomásul vettem. Sajnos, nem sajnos a jelentkezésemmel várattam még egy napot. Hétvégén rendezvény volt, sok előkészülettel és munkával járt. Szorított minket az idő, muszáj volt
haladni vele. Ám pénteken, pontosan 4-én ebéd közben kaptam
az alkalmon, kezembe vettem a telefont, és tárcsáztam a kapott
telefonszámot.
A becstelen
Kicsörgött, majd emberünk felvette. Kedvesen bemutatkoztam, még hozzá tettem azt is, hogy én vagyok a kavicsos autós.
Mikor tudnánk találkozni, beszélni... Miről is? – jött a válasz
azonnal – én nem követtem el semmit. És ahogy ezt kimondta, a
háttérből fülsértő rikácsolással kiabál a kedves felesége, hogy ők
beszéltek a biztosítós ismerősükkel, és nem tudom bebizonyítani úgysem. Különben is látták, hogy a baleseti bejelentő papírt
az anyós ülésről vettem elő. Szóval akkor most már nem ismeri
el a károkozást? – kérdeztem feldúltan. Egy "nem"-et kaptam
válaszul, hallhatóan gúnyos vigyorral az arcán. Nem erőltettem
tovább a dolgot, a csérogó vénasszony megállás nélkül magyarázott a háttérben, nem is értettem, hogy mit, de nem is érdekelt,
rájuk vágtam a telefont. Tudtam, hogy kár bármit is erőlködni.
Abban a pillanatban fogalmazódott meg bennem e cikk megírá-

sa, hogy tudják meg az emberek, milyen becstelen emberekkel is
vagyunk körülvéve. Hogy hasonló szituációkban a jószándékot
és a jóhiszeműséget teljes mértékben szorítsák vissza magukban, mert sose lehet tudni, milyen sunyi alakkal hoz össze a sors,
legyen az ismert, ismeretlen, egy településen élő, akár szomszéd,
majdnem szomszéd, vagy bárki. Mert a felelősség vállaláshoz
kell némi becsület, erő. Mindig egyszerűbb kibújni alóla, másra
hárítani. Az ilyen emberek az én szememben erkölcsileg értéktelenek.
Konklúzió
E történet számomra elég tanulságos volt, remélem tanulni
fog belőle, aki olvassa akár az egyik oldalról, akár a másik oldalról. Egyébként azon a pénteki napon ütötte meg a szemem a
történet apropóján, hogy a templom előtt, ugyanolyan kavicsos
útszélen nyírták a füvet, és egy hölgy állt az út mellett, kezében
egy védőfallal, megvédve az arra járó autókat a kicsapódó kavicsoktól. Érdekes. Ezek szerint ők tudnak felelősséggel gondolkodni, és elővigyázatosak, hogy ne történjen általuk károkozás.
Nem úgy, mint emberünk és kedves felesége, aki esetleg a károgás helyett odaállhatott volna. Másik nagy tanulság számomra,
hogy az autóban mindig legyen toll és üres papír! Akkor már
legalább a helyszínen nem írja alá, hogy ő a felelős a károkozásért, és a hazudozástól is megkíméljük magunkat. Jut eszembe
hazudozás. Honnan is vettem elő azt a baleseti bejelentőt? Az
anyósülésről??? Ezt a kijelentést végigfuttatva tehát: valahol, valamilyen kavics felverte az autóm oldalát. Én a baleseti bejelentővel az ülésen róvom az utakat, valami balekot keresve, akire
ráverhetem a kárt. És pont megtaláltam.
Kedves Olvasó. Ez a kijelentés ugye szerinted sincs teljesen
átgondolva??
ANGYAL ÁRON
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2.7%(5+7)ď – 17:30 József Attila Közösségi Ház

OKTÓBER 17. SZOMBAT

 Uzsalyné Dr. Pécsi Rita – ÖNbizalom, ÖNértékelés, ÖNbecsülés
A helyes önértékelés kialakulása, a nevelés, önnevelés mindenkor elsajátítható és alkalmazható eszköztára az önbizalom fejlesztéséhez.
A programon való részvétel ingyenes, de kérjük, hogy részvételi
RYMC¤JTJ@SDKČYDSDRDMIDKDYY¤JLTMJ@M@ONM ®Q@J±Y±SS@
 RYLNM
YDKČ@CR@YRNLA®H*HRANKCNF@RRYNMX/K¤AMH@$%./     
OKXY@SM@JJ±RY±MGDSČDMI±SSK¤SQD

 SZIKI TELJESÍTMÉNYTÚRA ÉS CSAMANGÓ GÁBOR EMLÉKFUTÁS
3µQ@J±YONMSNJ/DSČƥ2MCNQ,ĬUDKČC¤RH'Y*HRJTMCNQNYRL@
5 &8)®YRDE SSHK@*±Y±RR¤FH'Y9RNLA® 
Útvonal:
 /,' *HRJTMCNQNYRL@Ŕ2YHJH5HF@C® *TKHOHMSX®/TAŔ) *'9RNLA®
 ) *'9RNLA®Ŕ*TKHOHMSX®/TAŔ2YHJH5HF@C®Ŕ/,' *HRJTMCNQNYRL@
SµQMSUUK@RYSG@S® LDKXDSLHMCJ¤SGDKXRY¨MQČKDKKDGDS
JDYCDMHJL JL JL
-DUDY¤RHC¨I%S 
 Csak Zsombóról indul Csamangó Gábor emlékére egy külön családi táv:
 ) *'Ŕ%®KH@"@QFNŔ) *'
$QQD@SUQ@@MDUDY¤RHC¨I%S LDKXDS@RYDQUDYČJ¤R@BR@KC @
ś&XDQLDJRDA¤RYDS@LĬS¤SQDUQ®FXDQLDJDJ¤QSŚ K@O¨SUMXRYLQ@
ITSS@SM@JDK $YS@RYDQUDYDSDSSLNF@SS@"R@L@MF®&ANQHR@ETSR@HA®K
±RRYDFXĬKSJHKNL¤SDQDJJDK $YYDKJ¨UMTMJSHRYSDKDFMHDLK¤J¤MDJ
9RNLA®H2®JTBJ®EDK@IMKR@LHMCDMQDFHRYSQKSM@JUHS@LHMHS@K¤R
EČQD @KJ@KNLQ@RY®K®2®JTBJ®ADK¤OČ  ADU¤SDK @@ś2YDFDCH
IRY·K±SSKDSLDMSČ2YNKFK@S K@O¨SUMXŚRYLQ@JDQ·KEDK@IMKRQ@ʖ
9RNLA®H3µQ@J±YONMS9RNLA®H2®JTBJ® ) *'
1DFHRYSQBH®JDYCDSD5DQRDMXHCČS@QS@L@Ŕ®QHF
 NORDIC WALKING – A SPORTOS GYALOGLÁS
31 5$9$3ċ*."2(2,|1( 
%NFIJ¤SR¤S@OKBS ¤RK¤FXUHCLʖ2YDQDSDSSDKUQTMJLHMCDMJHS 
@JHJLDF@J@QM@JHRLDQJDCMH@-NQCHB6@KJHMF F@K DRYJ±YDHUDK¤R
azok helyes használatával. Végezetül teszünk egy túrát a fenyves
DQCČADM*NBRHR,QH@UDYDS¤R¤UDK 'DKXRY¨M)®YRDE SSHK@*±Y±RR¤FH
'YTCU@Q@ŔEDMXUDRDQCČ (CČONMSŔ HF
A programon való részvétel ingyenes, de kérjük, hogy részvételi
RYMC¤JTJ@SDKČYDSDRDMIDKDYY¤JLTMJ@M@ONM ®Q@J±Y±SS@
 SDKDENMRYLNM

OKTÓBER 13. KEDD – József Attila Közösségi Ház
 VÉRADÁS – kisterem, új klub |Ŕ HF
 Hatha Jóga Kálmán Renátával – kisterem, új klub | ŔHFŔ
DKČYDSDRQDFHRYSQBH®RYLNM  Y®Q@C¨I@%S@KJ@KNL
 Aerobic Paragi Rékával – nagyterem |  HFŔ%S
@KJ@KNL DKČYDSDRQDFHRYSQBH®LTMJ@M@ONJNM ®Q@J±Y±SS
@ SDKDENMRYLNM
OKTÓBER 14. SZERDA – József Attila Közösségi Ház
 *\HUPHNIHOQĐWW¹MUD¨OHV]W¨V R·QFČRR¤FHJ®QJ¤ODJ@K@O
RYHMSĬDKKSR@ |$KČ@C®-XDRSD9RNKS @Y.QRYFNR,DMSČRYNKFK@S
#¤K KE±KCH1¤FH®2YDFDCHKKNLRUDYDSČID|(CČONMS
A programon való részvétel ingyenes, de kérjük, hogy részvételi
RYMC¤JTJ@SDKČYDSDRDMIDKDYY¤JLTMJ@M@ONJNM ®Q@J±Y±SS
@ SDKDENMRYLNM
OKTÓBER 15. CSÜTÖRTÖK
)®YRDE SSHK@*±Y±RR¤FH'Y¤R@9RNLA®H2®JTBJ®RYDQDSDSSDK
LDFG¨UI@±MSDFXADRY¤KFDSČRDRSQD@FXDQLDJDHMJEDIKČC¤R¤QČK
 Vendég: SZUCK MÓNIKA – óvodapedagógus, mozgásterapeuta,
MXDKU ¤RADRY¤CEDIKDRYSČS@MQ 
A programon való részvétel ingyenes, de kérjük, hogy részvételi
RYMC¤JTJ@SDKČYDSDRDMIDKDYY¤J @RYLNM
(CČONMS'DKXRY¨M K¤SRYLS®KE·FFČDM) *'U@FX2®JTBJ®
 Aerobic Paragi Rékával Ŕ) *'M@FXSDQDL   HFŔ
%S@KJ@KNL DKČYDSDRQDFHRYSQBH®LTMJ@M@ONJNM ®Q@J±Y±SS@
 SDKDENMRYLNM
OKTÓBER 16. PÉNTEK
)®YRDE SSHK@*±Y±RR¤FH'Y¤R@9RNLA®H2®JTBJ®RYDQDSDSSDK
meghívja önt  ORLIK ILONA meseterapeuta EDKMČSSDJMDJRY®K®
meseterápiás foglalkozására.
(CČONMS 'DKXRY¨MK¤SRYLS®KE·FFČDM) *'U@FX2®JTBJ®
A programon való részvétel ingyenes, de kérjük, hogy részvételi
RYMC¤JTJ@SDKČYDSDRDMIDKDYY¤J@RYLNM

OKTÓBER 18. VASÁRNAP
 BICIKLITÚRA AZ ÜLLÉSI HORGÁSZTÓIG – 28 km
(MCTKR) *' | 3µQ@HCČS@QS@L@Ŕ HF
 STEP AEROBIC PARAGI RÉKÁVAL
KČYDMD#) -&8 +|1.- | 'DKXRY¨M9$3*)92$%2/.13*9
/.-3 *.2|1+ !# /|+8  | (CČONMS
 +$1*)5'ď+$1*7(53,$
3DQ@ODTSJ/@OO|FMDR -@FX MHS@ /O@H/¤SDQ| 'DKXRY¨M)®YRDE
SSHK@*±Y±RR¤FH'YŔM@FXSDQDL | (CČONMSŔ HF
A programokon való részvétel ingyenes, de kérjük, hogy részvételi
RYMC¤JTJ@SDKČYDSDRDMIDKDYY¤JLTMJ@M@ONM ®Q@J±Y±SS@
 SDKDENMRYLNM
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