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Zsombói

Hírmondó
Tájékoztató a Képviselő-testületi
ülésen történtekről
A Hírmondóban a Képviselő-testületi ülésen történtekről készült legutóbbi beszámoló óta 1 alkalommal
ülésezett a Képviselő-testület, amely munkaterv szerinti, rendes ülés volt.
2016. MÁJUS 5.
– MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉS
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület kijavította
egy lakossági kérelemmel kapcsolatban 2015. szeptember 30án hozott határozatát.
A második napirendi pontban a Képviselő-testület módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét.
A módosításra egyrészt a Kormányhivatal felhívása, másrészt a
Magyar Államkincstár javaslatai alapján volt szükség.
A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület módosította a képviselői tiszteletdíjról szóló rendeletét. A módosítást
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény indokolta. A törvény szerint a képviselői kötelezettséget önhibájából
megszegő képviselő tiszteletdíját érintő szankcionálást a tiszteletdíjról szóló rendelet helyett a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell szabályozni. Többek között ezt kellett beépíteni
a Szervezeti és Működési Szabályzatba, amit az előző napirendi
pontnál már írtam.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évről szóló
beszámolóját. A beszámolóból a képviselők megtudhatták, hogy
a hagyományos rendezvények mellett új programokat is rendeztek. A megnövekedett rendezvények lebonyolítására tavaly
nyáron sikerült kulturális közfoglalkoztatottakat is bevonni.
Ezt követően az Önkormányzat 2015. évi adóbevételi előirányzatának teljesítéséről szóló beszámolót fogadta el a Képviselő-testület. A beszámoló alapján átfogó képet kapott a
Képviselő-testület arról, hogy az adóhátralékok összege tovább
csökkent, azonban még így is jelentős tételt képez.
A következő napirendi pontban az Alkony utcai lakosok
kérelmét tárgyalta a Képviselő-testület. A kérelem előzménye

volt, hogy az Alkony utcában eltérő az utca szélessége (12-18
méter), de a 2004-ben alkotott rendezési terv a 18 métert engedélyezi. Hosszas tanácskozást követően a Képviselő-testület
úgy döntött, hogy a helyi rendezési terv következő elkészítése és
módosítása során az Alkony utca szélességének meghatározásánál figyelembe veszi az 1987 óta engedélyezett 3-4 építmény
méreteit, beruházásait, és az utca szélességét 12 méterben kéri
meghatározni.
Ezt követően került sor az ülésen jelen lévő lakosok által
legjobban várt és leghosszabban megvitatott napirendi pontra, amely a szennyvízberuházás lezárásáról szólt. Gyuris Zsolt
polgármester úr ismertette a véleménynyilvánítás eredményét.
A visszaérkezett vélemények nagy többségében a pénzügyi elszámolást követően rendelkezésre álló pénz visszafizetéséről
nyilatkoztak. Fentiek alapján a Képviselő-testület úgy döntött,
hogy ennek a véleménynek a képviseletére fog javaslatot tenni a
zsombói küldötteknek, amelyet kérik, hogy a Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat taggyűlésein képviseljenek.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület egy lakos által eladásra felkínált ingatlan elutasításáról döntött.
Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület úgy
döntött, hogy az Országos Mentőszolgálat Alapítvány Szegedi
Mentőállomásának 100.000,- Ft támogatást nyújt egy új mellkasi kompressziós rendszer beszerzéséhez.
Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadásra javasolta a Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat és a
Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás között
kötendő társberuházói szerződést, amelyben a négy település
hátralévő szennyvízbekötéseinek és a hozzájuk tartozó gerincvezeték szakaszoknak a megépítését szabályozzák.
A Képviselő-testület következő, munkaterv szerint ülését
2016. május 31-én tartotta.
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
dr.

Csúcs Áron
jegyző

Információk röviden
Kedves Zsombóiak!
Néhány rövid hír az önkormányzat közérdeklődésre
számot tartó ügyeiről.
Platánsor a Szent Mihály utcán: A falugyűlésen elhangzott
lakossági jelzésre Kármán Kolos tájépítésszel és a május eleji
utcafórumon a lakókkal közösen eldöntöttük a platánfák rövidtávú sorsát, az egyeztetést pedig év végén folytatjuk. Amiben
megállapodtunk: Az önkormányzat elvégzi a fák koronaalakítását és a kártevők elleni védekezést. Biztosítunk a lakosoknak
ingatlanonként egy-egy óriás méretű lombgyűjtő zsákot, és elszállítjuk a keletkező lombot.
Közterületi fásítás: Szívesen várjuk feleslegessé vált fák,
cserjék felajánlását közterületeken történő elhelyezésre. Részletek a www.zsombo.hu oldalon.
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Pályázatok: Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programba (TOP) Agrárlogisztikai központ létesítésére, amellyel a cél a kistermelők
mosási, csomagolási, tárolási, hűtési kapacitáshoz juttatása, és
az önkormányzat ingatlanvagyonának gyarapítása. Támogatási
kérelmet nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz az önkormányzati tulajdonú utak felújítására és a sportlőtér fejlesztésére.
Az útfelújítási igénylés támogatása esetén teljes pályaszerkezettel megújulna a Jókai utca a buszközlekedés és a helyben lakók
közlekedésének biztosítására, valamint a Szent Mihály utca temetőhöz közeli szakasza a település egyik legforgalmasabb részének megközelítése és az átmenő forgalom érdekében.
Az önkormányzatunk segítségével nyert pályázatot a Római
Katolikus Egyház a testvértelepülésünkön, a Temes megyei
Máriaföldén a tulajdonában lévő ingatlan felújítására a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt-től 600 ezer Ft értékben. Ebből a nagy

épületkomplexumban vizesblokk részleges kialakítására nyílik
lehetőség.
Szennyvízberuházás: A Képviselő-testület döntése értelmében minden társulati érdekeltet megkérdeztünk, hogy a 35.000
Ft visszafizetett érdekeltségi hozzájáruláson felüli pénzeszközök felhasználásának mi legyen a sorsa.
A víziközmű társulattól kapott zsombói érdekelti lista alapján 832 érdekelt számára került megküldésre a társulati forrás
felhasználásáról szóló levél. Ebben a levélben kértem a véleményeket annak érdekében, hogy a társulat küldöttgyűlésére az
érintett lakosság véleményét megismerve, azt képviselve tudják
a küldöttek az álláspontjukat kialakítani. A levelet közzéteszem
a tájékoztató után, hogy mindenki számára ismertté váljon a
tartalma. Összesen 577 véleménynyilvánítás érkezett vissza, ez
összesen 664 érdekeltségi egységet fed le (egy érdekeltnek több
érdekeltségi egysége is lehet). A visszaérkezett nyilatkozatokból
5 nem értékelhető, 3-nál nem a jogosult nyilatkozott, így összesen 8 nem vehető figyelembe.
Az érdekelteket személyenként figyelembe véve az 1. pontot
– „Szeretném, hogy a beruházás teljes befejezését végezze el a
Társulás/Önkormányzat az eredeti terveknek megfelelően a leromlott állapotú utak teljes pályás helyreállításával, a 35.000 Ft
visszatérítésen felüli társulati érdekeltségi hozzájárulásom felhasználásával.” – 94 érdekelt, a 2. pontot – „Szeretném, hogy a
teljes pályás úthelyreállítás elhagyásával a Társulat fizesse vissza
az elszámolást követően a rendelkezésre álló pénzt.” – 483 fő választotta. Az érdekeltségi ingatlan száma szerint 107,5 érdekelt
jelölte az 1. pontot, és 556,5 érdekelt jelölte a 2. pontot.
A nyilatkozó személyek 83,7 %-a, ami a nyilatkozó érdekeltségi egységek 83,8 %-a, a 2. pontban megfogalmazott megoldást választotta. Egyértelmű volt a kialakult vélemény, ezért a

zsombói küldöttek ezt képviselték a küldöttgyűlésen.
A Képviselő-testület mindent megtett és megtesz azért, hogy
a víziközmű beruházást az úthelyreállítás elhagyásával, a lehetséges legkisebb további pénz felhasználásával fejezze be a társulat és a társulás, valamint hogy a fennmaradt összeg minden
érdekeltségi egységre egyformán kerüljön visszaosztásra.
A társulat 2016. május 19-én megtartott küldöttgyűlésén a
megjelent zsombói küldöttek egy kivétellel (aki nem egyébként
nem tagja a jelenlegi képviselő-testületnek) a zsombói érdekeltek többségének véleményét képviselve a másik három település küldötteivel együtt meghozták a szükséges döntéseket, amelyekről Maróti Mihály elnök külön cikkében tájékoztatja a négy
település lakosságát. A döntések leginkább közérdeklődésre
számot tartó része az, hogy a négy településen a hiányzó 25 db
bekötés és a hozzájuk tartozó gerincvezetékek elkészülnek, és a
fennmaradó társulati forrás fel lesz osztva az érdekeltek között
még 2016-ban. Várhatóan augusztus végén tudja a küldöttgyűlés meghozni pontos összegekkel a visszafizetési döntést, amelynek végrehajtása a decemberi elszámolási eljárás megindítása
előtt lesz a társulat feladata.
Ha minden az elfogadott ütemterv szerint zajlik, akkor elmondhatjuk, hogy egy sikeres beruházást zárhatott a négy település: a lakosság szennyvízelvezetése és -tisztítása megvalósult,
és az előre kalkulált érdekeltségi hozzájárulásból alig került
valami felhasználásra, így a lakosságnak alig jelentett pénzügyi
terhet a csatornázás. Ezúton is köszönöm a lakosság támogatását, és minden közreműködőnek áldozatos munkáját.
Tisztelettel:

Gyuris Zsolt
polgármester

Az érintetteknek megküldött levél
Tisztelt Zsombói Víziközmű Társulati Érdekelt!
A szennyvízberuházás végéhez közelítve szólítom meg Önt
Zsombó Nagyközség Képviselő-testületének felhatalmazásával. Mint az bizonyára ismert Ön előtt, a szennyvíztisztító és a
csatornahálózat kiépítésére irányuló EU-s pályázat 2015 októberében műszakilag lezárult, pénzügyi zárása pedig folyamatban van. Ezzel a pályázattal a beruházás nagy része sikeresen
megvalósult, de nem egésze. Sajnos a pályázati rendszer, az évek
alatt folyamatosan változó szabályok nem tették lehetővé, hogy
a társulat érdekeltségi területének egészén elkészülhessenek a
szennyvízbekötések, kisebb-nagyobb gerincvezeték-szakaszok
kiépüljenek, és az eredetileg tervezett teljes pályás úthelyreállítás megvalósuljon a 2007 tavaszán Önökkel megbeszéltek szerint. A Víziközmű Társulat, a beruházást bonyolító Társulás és
az Önkormányzatok eredményes munkájának, valamint a Magyar Államnak köszönhetően jelentős pénzösszeg gyűlt össze a
Társulat számláján. Ez a pénzösszeg biztosíthatja a beruházás
teljes befejezését, az előbb felsorolt munkálatok elvégzését, és
még visszafizetésre is nyílik lehetőség. A visszafizetés (érdekeltségi hozzájárulás csökkentése) kérdésében 2016. január 19-én
döntött a Társulat küldöttgyűlése úgy, hogy minden érdekeltnek
egységesen 35.000 Ft visszafizetése legyen. Ez természetesen azt
jelenti, hogy a beruházás befejezését követő elszámolás után a
megmaradó teljes pénzösszeg még fel lesz osztva az érdekeltek
között. Ezzel egy időben a társulat kiértesítette azokat az érde-

kelteket is, akiknél nem fog most megvalósulni a beruházás, és
folyamatosan fizeti vissza a rájuk eső érdekeltségi hozzájárulást.
A küldöttgyűlést követő napra, 2016. január 20-ára falugyűlést
hívtam össze a Zsombói Hírmondóban és a település honlapján
keresztül annak érdekében, hogy tájékoztassam a lakosságot
Maróti Mihály társulati elnökkel. Sajnos a falugyűlésre kevesen
jöttek el.
Ezt követően az érintett négy településen a 35.000 Ft-os vis�szafizetést keveslők aláírásgyűjtésbe kezdtek annak érdekében,
hogy azonnali elszámolás történjen, a még el nem végzett munkák elhagyását és a teljes társulatban lévő pénzösszeg visszafizetését kérve. (Ez jelenlegi információim szerint 160.000–175.000
Ft érdekeltségi egységenként a mindenkinek már visszajáró
35.000 Ft-on felül.) A közel 1.000 zsombói érdekelt közül a részemre átnyújtott zsombói 314 érdekeltségi egységet érintő aláírás átvizsgálását követően kiderült, hogy valamivel több mint
200 értékelhető, és valószínűleg az érdekeltektől származik. Ez
a szám elég nagy ahhoz, hogy mint lehetséges változaton elgondolkodjanak a Társulat küldöttei és az önkormányzati képviselő-testületek, és a beruházás nem teljes körű és hosszú távon is
megnyugtató lezárása mellett döntsenek. Zsombó Nagyközség
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a körülbelül 3.500 lakos
sorsáról és mindennapjairól ne egy kisebbség akarata alapján
szülessenek meg az elkövetkezendő döntések, hanem kérdezzük meg az összes zsombói társulati érdekeltet, és döntse el a
többség, hogy mit szeretne. Lehet, hogy ugyanazt, mint az aláXIV. évf. 4. szám – május
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írásgyűjtők, de lehet, hogy az ellenkezőjét. A Képviselő-testület a mellékelt nyilatkozatok összegzése alapján a többség
akaratát fogja végrehajtani, és ezt fogjuk
minden zsombói társulati küldöttnek is
javasolni. Nagyon fontos a kiküldött nyilatkozatok megadott határidőben történő
visszajuttatása az Önkormányzathoz, ellenkező esetben mások döntenek majd
Ön helyett. A döntés meghozatalánál fontosnak tartom, hogy legyünk tekintettel
egymásra. Azaz, lehet, hogy a mi utcánkban jó minőségű az út, a falu másik felén
vagy a szomszédos utcában pedig vannak lakosok, akik egy babakocsival vagy
kerékpárral nem tudnak az utcájukban
közlekedni a rossz útminőség miatt, és
ez nem is valószínű, hogy változni fog, ha
most ezt a lehetőséget elszalasztjuk.
A Társulatnak meg kell építenie a még
hiányzó belterületi és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó külterületi bekötéseket,
és kisebb gerincvezeték-szakaszokat,
mert nem lehet az érdekeltek között különbséget tenni. A hatályos jogszabályok
nem engedik meg, hogy különbséget tegyünk az érdekeltek között aszerint, hogy
az érdekeltségi területen lévő ingatlanuk
ivóvízbekötéssel, lakóépülettel rendelkezik-e, vagy például az adott utca külterületi oldalán helyezkedik-e el.
Amiben viszont döntési helyzet lehet,
az a teljes pályás úthelyreállítás kérdése.
A település úthálózatában bekövetkezett állagromlás – ami ugyan az építési
munkálatokkal összefüggésben történt,
de nem felróható a kivitelezőnek – a
garanciális munkák körét nem érinti, viszont álláspontom szerint a jogszabályok
a beruházás részeként engedik kezelni.
Egyszerűbben fogalmazva a helyreállítás legegyszerűbb és tartós módja új
aszfaltréteg kialakítása az itatott aszfalt
makadámutakon (a rücskös felületű utakon) és a rossz állapotú aszfaltutakon.
Engem és a képviselőket Önök azért választották, hogy Zsombó lakosságát képviseljük, és a település előrehaladását segítsük elő. Tisztában vagyunk vele, hogy
ebben az ügyben ütközik az emberek egy
részének érdeke a másik részének érdekével, valamint a közérdekkel. Tudjuk, hogy
sokaknak igen jól jönne most vagy bármikor egy nagyobb összeg, amire korábban nem számítottak, hiszen 9 évvel ezelőtt még sokan azon aggódtak, hogy ne
emelkedjen a befizetendő összeg. A Képviselő-testületben úgy gondoljuk, hogy a
legjobb megoldás a lakóutak teljes pályás
úthelyreállítása lenne, mert
erre pályázati források a híresztelésekkel ellentétben nincsenek, illetve
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elenyésző mértékűek (ha valaki tud ilyenről, szívesen veszem a jelzését),
ezzel hosszú távon megoldódnának a belterületi lakosság nagy részének közlekedési problémái,
kevesebbet kellene költenie
az Önkormányzatnak a belterületi utak
kátyúzására, ami sajnos csak időleges,
ismétlődő és költséges megoldás, ami elvonja más szintén fontos közügyek megoldásától a forrásokat,
amikor az ingatlan-tulajdonosok túlnyomó többsége úgy döntött, hogy
megalapítjuk a Víziközmű Társulást, akkor mindannyian erre áldoztuk az előre
ismert összegű érdekeltségi hozzájárulást,
a következő évtizedekben nem
valószínű, hogy az Önkormányzat bármilyen támogatást kap ahhoz, hogy a belterületi utcákat helyreállítsa, így egyenlő
esélyű közlekedési lehetőséget tudjon
biztosítani a belterületi lakosai számára.
Közösen döntöttünk úgy, hogy megvalósítjuk az érdekeltségi területen a
szennyvízberuházást (teljes pályás úthelyreállítással együtt), ehhez felvállaltuk
a befizetendőket, a beruházás végéhez
közeledve a folyamatosan változó körülmények között is sikerült ehhez a pénzeszközöket előteremtenünk bárkinek az
érdeksérelme nélkül. Tehát a helyzet most
adott, kicsit sarkítva mondhatom, hogy
„most vagy soha”. Arra kérem Önt, hogy
bizonyítsuk be magunknak és másoknak
is, hogy Zsombón a lakosság összetart!
Segítsen most is felelősségteljesen olyan

döntést hozni, ami mindenkinek megfelelő!
A félreértések elkerülése érdekében
kérem, hogy mindenki küldje vissza a
Víziközmű Társulatnak a korábban megküldött nyilatkozatot a 35.000 Ft-os vis�szafizetés tárgyában. Megnyugtatok mindenkit, hogy a nyilatkozat visszaküldése
független a még hátralévő pénzösszegek
felhasználásától, részbeni vagy teljes vis�szafizetésétől.
Akinek további információra van
szüksége a döntéshez, kérdése, véleménye
van, kérem, hogy keressen a 62/595-550es telefonon vagy a Polgármesteri Hivatalban 2016. április 28-án (csütörtökön)
8 –12 óra között, május 3-án (kedden)
14–18 óra között vagy május 4-én (szerdán) 8–10 óra között.
Kérem Önt és minden érdekeltet, hogy
a közösség érdekeit szem előtt tartva
hozza meg döntését, és juttassa vissza a
Zsombói Polgármesteri Hivatalba 2016.
május 4-ig a mellékelt nyilatkozatot,
hogy Zsombó életének egyik legfontosabb döntését közösen tudjuk meghozni!
A Társulat zsombói küldöttei és Zsombó
Nagyközség Képviselő-testülete a nyilatkozó zsombói érdekeltek többségének
nyilatkozata alapján fogják képviselni a
többség akaratát.
Zsombó, 2016. április 25.
Gyuris Zsolt
polgármester

A társulati pénzmaradványt visszafizetjük
Bizonyára sok olyan kérdésre adott választ a 2016. május 19én megtartott társulati küldöttgyűlés, amelyek az utóbbi időben
intenzíven foglalkoztatták a szennyvízberuházásban érintett
lakosokat.
A 2015. évi gazdálkodásról készült egyszerűsített éves beszámoló megtárgyalásával tiszta képet kaphattak a küldöttek a
Társulat pénzügyi helyzetéről, a további napirendi pontok pedig
a Társulat előtt álló feladatokra fókuszáltak, úgymint a még hátralévő szennyvízberuházások finanszírozására, a társulati pénzmaradvány visszafizetésére és a társulat elszámolási eljárására.
Az éves beszámoló mérleg része a Társulat anyagi helyzetét
mutatja be a 2015. december 31-i állapotnak megfelelően, az
eredménylevezetés része pedig a 2015. évi gazdálkodásról ad
reális képet.
A mérlegfőösszegünk 785 186 000 Ft volt, melyből 733 853
000 Ft bankbetétben, folyószámlán vagy pénztárban lévő pénz,
a fennmaradó rész pedig pénzbeli követelés a Fundamenta Zrttől, az Önkormányzati Társulástól és időarányos kamat-követelés a lekötött bankbetétek után.
A Társulat 2015-ben 123 118 000 Ft mérlegszerinti eredményt ért el, ilyen mértékű volt a társulat tényleges vagyongyarapodása. Az eredményt döntően két tényező alakította, egyrészt
a lakástakarék-pénztári kifizetések, amelynek kamat- és állami
támogatási része 208 979 000 Ft, másrészt az Önkormányzati
Társulásnak a szennyvízberuházáshoz véglegesen átadott 114
783 000 Ft, de nem elhanyagolható tétel az érdekeltségi hozzájárulásként befizetett 26 004 000 Ft és az Európai Fejlesztési Banktól pályázat útján elnyert támogatásból kiutalt 9 430 000 Ft sem.
A Társulat Küldöttgyűlése döntött arról, hogy a Társulat a
négy településen 2016-ban 25 érdekeltségi ingatlan szennyvízberuházását finanszírozza nettó 55 000 000 Ft értékben. A még
hátralévő beruházás keretében gerincvezetékek épülnek ki, és
Bordányban a Deák téren 1 db, Forráskúton a Szegedi úton 7 db,
Üllésen a Határ út mentén 4 db és Zsombón a Deák F. utcában
2 db, a Kodály Z. utcában 1 db, az Arany J. utcában 2 db, a Hajnal utcában 1 db és az Erdőalja utcában 7 db szennyvízbekötés
készül el.
Az említett beruházás az Önkormányzati Társulás bonyolításában a Társulat finanszírozásával valósul meg. A Küldöttgyűlés
által elfogadott Társberuházói szerződés 55 millió Ft-os nettó
költségelőirányzattal számol, amely magában foglal a beruházáshoz kapcsolódó minden költségelemet. A szerződésben a
Társulat Áfa-finanszírozást nem vállal, így az Áfa-visszaigénylés
elhúzódása nem akadályozhatja a Társulat elszámolási eljárásának mihamarabbi elindítását. A Társulás a beruházás pénzügyi
elszámolására a szerződésben határidőként november 30-át vállalta.
A Társulat elszámolási eljárása elindításának feltétele az,
hogy pénzügyi követeléseit és kötelezettségeit rendezze, és az
eljárás alatt csak az elszámolási eljárás költségeit fedezze.
A Társberuházói szerződés arra is kitér, hogy a még hátralévő beruházás költségét 2016. augusztus 15-ig véglegesíteni kell.
Ez a megszorítás azt a célt szolgálja, hogy az érdekeltségi hozzájárulás visszafizetéséről még augusztusban tudjon a Társulat
dönteni.

A Társulat előtt álló feladatok teljesítését a Küldöttgyűlés
határidőkhöz kötötte. Az elfogadott ütemterv szerint augusztus
végéig meg kell születni annak a küldöttgyűlési határozatnak,
amely a társulati pénzmaradvány nagysága alapján az érdekeltségi hozzájárulás mértékének újabb csökkentését fogja jelenteni, azaz újabb visszafizetés lesz.
A visszafizetés előreláthatólag október közepén indul, és december közepére fejeződik be.
A Küldöttgyűlés határozatban rögzítette a Társulat érdekeltségi egységeinek jelenlegi számát és az érdekeltségi terület kiterjedését. A 2016. május 19-i állapotnak megfelelően a Társulat
érdekeltségi egységeinek száma 3783, ebből 3623 természetes
személy, 60 jogi személy és 100 önkormányzati.
A Társulat küldöttei döntöttek a Társulat ez évi üzleti tervéről is. A terv 30,8 millió Ft bevétellel és mintegy 747,5 millió Ft
kiadási összeggel, valamint 55 millió Ft végleges pénzeszköz-átadással számol.
A kiadási összegből 735,7 millió Ft az érdekeltségi hozzájárulás visszafizetésére előirányzott összeg. Ez az összeg magában
foglalja az érdekeltségi területből kivett ingatlanok után történt
teljes összegű visszafizetést, a januári döntés alapján érdekeltségi egységenként visszafizetett 35 000 Ft-ot és az augusztusi
döntés alapján visszafizetésre kerülő összeget.
A május 19-i Küldöttgyűlés egyértelműsítette, hogy a korábban már említett 25 ingatlan szennyvízberuházásának befejeztével a Társulat tevékenysége befejeződik, és az elszámolási eljárás megindításáról még ebben az évben szeretne dönteni.
A meghozott döntések alapján látható, hogy a beruházás után
helyreállítási munkát kizárólag csak a kivitelező végez a két éves
garanciavállalásának megfelelően.
Szeretném kihangsúlyozni, hogy társulati pénzt helyreállítási
munkákra egyáltalán nem költünk, a pénzmaradványt a társulati tagoknak visszafizetjük.
Felhívom figyelmüket arra, hogy a Küldöttgyűlésről készült
jegyzőkönyvet és a Küldöttgyűlésen hozott határozatokhoz tartozó anyagokat az önkormányzatok honlapjain megjelentetjük.
Maróti Mihály
társulati elnök

ELADÓ
2 db 1728 m 2-es bekerített,
építésre is alkalmas zártkert
az Őszibarack utcában

a Szatymazi bekötőúttól 500 m-re.

Telefon: 30/564-8585
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Hírmondó
Közeleg a parlagfűszezon
Tisztlet Zsombóiak!
Ahogy már a korábbi években megszokhatták, ezúton is szeretném felhívni a Tisztelt Lakosok figyelmét
a parlagfű elleni védekezésre.
Az ürömlevelű parlagfű hazánk egyik legveszélyesebb és legagresszívebben terjedő, allergiát kiváltó hatású gyomnövénye. Az ellene történő védekezés nemcsak
a növénytermesztők, hanem minden földhasználó és
földtulajdonos – beleértve a kiskertek tulajdonosait is
– kötelező feladata!

A kifejlődött növények legintenzívebb növekedési időszaka
júniusra esik. Az allergia szempontjából veszélyt jelentő porzós virágok jelennek meg előbb, július első felében, majd július
végétől megindul a pollenszóródás, mely még ősszel is tart, és
amely során a virágpor a légáramlatokkal akár száz kilométerre
is eljuthat. Ebből egyértelműen következik, hogy a védekezést
a virágzás előtti időszakra kell időzíteni. A már virágzó parlagfű kézi eltávolítása akár gyomlálással, kapálással, kaszálással
rendkívül kockázatos, ugyanis a nagy tömegű virágpor allergiát
okozhat a korábban nem érzékeny emberek esetében is. A kifejlett növények gyomirtószeres kezelése pedig lehet, hogy már
nem nyújt kielégítő eredményt, így a korai védekezés (pl: kaszálás) hangsúlyozása különösen fontos.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.
évi XLVI. tv., a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szó-

ló 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet szabályozza a parlagfű
elleni védekezés részletes szabályait.
A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig
(október 31-ig) folyamatosan fenntartani.
A parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatban helyszíni ellenőrzést hivatalból vagy bejelentés alapján külterületen az
ingatlanügyi hatóság (Kormányhivatal Ingatlanügyi Osztálya), belterületen a jegyző végzi. Amennyiben a földhasználó
a gyommentesítési kötelezettségének nem tett eleget, külterületen az ingatlanügyi hatóság a bizonyítási eszközöket további
intézkedésre megküldi a Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának.
A parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén külterületen
a Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi
Osztály területi szerve, belterületen a jegyző rendeli el a közérdekű védekezést. A parlagfű elleni védekezést elrendelő határozatot hirdetmény útján is lehet közölni. A határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható.
A közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság az érintett
területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti.
A közérdekű védekezést a hatóság az ott tartózkodó személyek
akarata ellenére is megtarthatja, illetve elvégezheti. Felhívom a
Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának növényvédelmi
bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. A bírság összege 5 millió
forintig is terjedhet!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a tavalyi évben
belterületen több alkalommal indítottam eljárást, és a legtöbb
esetben a közérdekű védekezést is el kellett rendelnem. A külterületi ingatlanok esetében több mint 15 alkalommal kerestem meg az ingatlanügyi hatóságot illetékességből. A Csongrád
Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztálya bírsággal sújtotta (nem ritkán több százezer forinttal!) az ingatlan
tulajdonosait.
Kérem a Tisztelt Lakosokat a parlagfű elleni védekezés szabályainak fokozott betartására, mely saját egészségünk megóvásán túl embertársaink és környezetünk javát is szolgálja.
Nótárius Szakmai Egyesület
Dr. Csúcs Áron
jegyző

A falugazdász tájékoztatója
Júniusi aktualitások
Az őstermelői igazolvány ügyintézésével kapcsolatos
tudnivalók
Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés nem
változott, a feltételek az előző számokban szerepelnek. Az iga6 | XIV. évf. 4. szám – május

zolvány kártya alapú lesz. A kártya alapú igazolványok elkészültéig ideiglenes igazolványt állítanak ki, amely igazolja a jogszerű őstermelői tevékenységet. A kártya alapú igazolványokat
mindenki postai úton fogja megkapni.

A 2015. évi gázolaj jövedéki adó visszaigénylése
A 2015. évi jövedéki adó visszaigénylése, valamint az ehhez
kapcsolódó szőlő-gyümölcs gázolaj de minimis igénylés rendje
nem változott. Feltétel, hogy rendelkezzen a termelő jogszerű
földhasználattal, és rendelkezzen a nevére szóló gázolajszámlákkal. A termelő a jövedékiadó-bevallását a nyomtatvány kitöltése után kizárólag elektronikusan nyújthatja be a NAV-hoz.
A jövedékiadó-bevallással együtt kell a jogosult személyeknek
megjelölniük a szőlő-gyümölcs de minimis támogatási igényt is
a nyomtatványon, ennek elmulasztása jogvesztő.
A 2015-ös egységes támogatási kérelmek kifizetésével
kapcsolatos információk
Sok termelő jelezte, hogy a támogatási összeget még nem,
vagy csak részben kapta meg. A teljes támogatási összeget június
30-ig kell megkapniuk, s ezzel egyidejűleg mindenki kapni fog
egy elszámolást, amely tartalmazni fogja az összes részkifizetést
is. Az MVH-tól kapott tájékoztatás szerint ahol a jogszerű földhasználat vagy bármi más ellenőrzése megtörtént, a kifizetés
csúszni fog.
Bővebb információk az MVH Csongrád Megyei Kirendeltségén a 62/814-900-as telefonszámon kérhető.
A 2016-os területalapú támogatások igénylésére
a napi egy százalékos szankciós benyújtási határidő
június 17 lesz. A június 17. után benyújtott kérelmeket
már elutasítják.
A kérelmek módosítására, valamint a másodvetések bejelentésére úgy, mint az előző években, az ellenőrzés megkezdéséig
lesz lehetőség. A termeléshez kötött növényalapú támogatást
(zöldség, pillangós szálas növények: lucerna) igénylő gazdáknak Gazdálkodási naplót kell majd vezetniük, melynek a
pontos formátuma nálam beszerezhető, az érintett gazdákat kérem, érdeklődjenek.
A termeléshez kötött gyümölcstámogatást igénylő
gazdáknak a tavalyi évtől eltérően a NÉBIH Földművelésügyi
Osztálya hatósági bizonyítványt állít ki, mely igazolja az adott
gyümölcsös kiegészítő támogatásra való jogosultságát. Amen�nyiben ügyintézés szükséges, úgy az érintett termelőket keresni
fogom.
A termeléshez kötött zöldségtámogatást igénylő gazdák
esetében, ahol a másodvetés után kérik a kiegészítő támogatást,
a másodvetés bejelentésének július 15-ig meg kell történnie.
Amennyiben a termelőt elemi kár éri (jégeső, viharkár…),

és a Kárenyhítési rendszer tagja, úgy a káresemény bekövetkeztétől számított 15 napon belül a káreseményt be kell
jelenteni az MVH elektronikus felületén. A 15 napos határidő
jogvesztő!
Az agrárkamarai tagdíjbevallások elkészítésére június 1. és
30. között lesz lehetőség, ehhez az előzetes információk alapján
az előző évi árbevételre, valamint a támogatások összegére lesz
szükség.
Július 1-től 31-ig ha késedelmesen készítjük el a tagdíjbevallást, a fizetendő tagdíj 10%-ának megfelelő szankciót fognak
alkalmazni.
Az előző számokban ismertetekkel ellentétben a NAK döntése az, hogy nem értesíti külön levélben a gazdákat a
tagdíjfizetés esedékességéről, tehát senki sem fog kapni
névre szóló értesítést.
A jellemzőbb tagdíjkategóriák a 2015. évi árbevétel
függvényében:
I. kategória: 0–600.000 Ft, a fizetendő tagdíj mértéke: 2.000
Ft.
Ebben az esetben nem kell tagdíjbevallást készíteni, a tagdíjat
banki átutalással vagy postai úton csekken is be lehet fizetni. A
csekk nálam beszerezhető.
II. kategória: 600.000 Ft–4.000.000 Ft, a fizetendő tagdíj
mértéke: 5.000 Ft.
Ebben az esetben már tagdíjbevallást kell készíteni az Agrárkamara elektronikus felületén, melyet vagy az egyéni jelszóval
készíthetnek el, vagy a falugazdász irodában az új informatikai
rendszeren keresztül (SAP rendszer) lehet benyújtani a bevallást.
III. kategória: 4.000.000 Ft–10.000.000 Ft, a fizetendő tagdíj mértéke: 10.000 Ft.
A többi kategóriát nem részletezem, az elektronikus bevallás
felületén az árbevétel megadásával automatikusan kiszámítja a
rendszer a fizetendő tagdíj mértékét.
Az aktuális információk, pályázati lehetőségek a www.
szechenyi2020.hu, www.fvm.hu, a www.mvh.gov.hu és a
www.nak.hu honlapokon találhatók, kérem, figyeljék ezeket
az oldalakat is.
Tisztelettel :

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Változik a hulladékudvar nyitvatartása!
Tájékoztatom Önöket, hogy Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. május 31-i ülésén, a 71/2016.
(V.31.) Kt. határozattal úgy döntött, hogy kezdeményezi a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-nél a zsombói hulladékudvar nyitvatartási idejének módosítását a lakosság minél jobb kiszolgálása érdekében.
A döntés alapján 2016. július 1-től a hulladékudvar nyitvatartása az alábbiak szerint módosul:

Nyári időszakban (április 1-től október 31-ig):
szombat 8–12 óráig és 14–16 óráig;
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Megemlékeztünk a trianoni békediktátum
aláírásáról
Adjunk lehetőséget, hogy a nyelvéből és kultúrájából
erőt merítő magyarság a trianoni békediktátum történelmi tragédiája után képes legyen a nemzeti megújulásra, az előtte álló történelmi feladatok megoldására!

véletlenül lehet ma is magyar szót hallani – műsorukban az elszakított területek iránt érzett szeretetet vitték színre. Az emlékezés végén a zsombói közintézmények, civil szervezetek és a
partiumi Máriafölde delegációja koszorúkat helyeztek el annál
a Mária téri kopjafánál, ami éppen egy éves születésnapját ünnepelte, hiszen a tavalyi nemzeti összetartozás napján állította
Zsombó felvidéki testvértelepülése, Ipolynyék.
Mivel a nemzet tagjainak a felelőssége, hogy „hajszálgyökerek sokaságával”, személyes kapcsolatokkal szője át a Kárpátmedencét, Zsombó az idei emléknapon is büszke lehetett magára, példával járt a települések előtt, hazaszeretetből bizonyította,
hogy „A magyarság államhatárok feletti összetartozása
valóság!”
Pálmai Péter
igazgató

Szent Imre Katolikus Általános Iskola

A SZIKAI műsora

A trianoni békediktátum az első világháborúban vesztes Magyarország (mint az Osztrák–Magyar Monarchia egyik utódállama) új határait jelölte ki. Hazánk elveszítette területének több
mint kétharmadát – Horvátországgal együtt 71%-át –, lakosságának pedig több mint a felét, az 1910-ben még 18 264 533 fős
ország lakossága 7 615 117 főre esett vissza. Ezzel történelmünk
legnagyobb tragédiájaként tartjuk számon a békediktátum
megszületését. A trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét a
magyar Országgyűlés 2010-ben a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította.
Zsombó közintézményei és civil szervezetei 2016. június
3-án 11-kor tartottak megemlékezést a József Attila Közösségi
Ház nagytermében. Gyuris Zsolt polgármester beszédében az
összetartozás fontosságát hangsúlyozta. Koszta Árpád, Zsombó
partiumi testvértelepülésének magyar önkormányzati képviselője reményét fejezte ki, hogy a határok meghúzása ellenére
Zsombó és Máriafölde együttműködése sokáig fennáll még. A
Szent Imre Katolikus Általános Iskola hetedik osztályos diákjai
– akik a Határtalanul program keretében 2016 májusában erdélyi körutazáson vettek részt, így személyesen tapasztalhatták
meg, hogy a mai magyar határtól több száz kilométerre nem

Iskolások feladatai

A SZIKAI műsora

Koszta Árpád beszéde

fotók: Tarczal-Márta Edit

Testvériskolánkból jelentjük
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” című, HAT-15-05 kódjelű
pályázati felhívásra benyújtott, HAT-15-05-0698 pályázati
azonosítón nyilvántartásba vett Székelykapu című pályázatuk
az oktatásért felelős miniszter döntése alapján 739.000 Ft vis�sza nem térítendő támogatásban részesült, így a zsombói Szent
Imre Katolikus Általános Iskola hetedik osztályos tanulói május
17–21-ig székelyföldi körutazást tettek.
Felidézték a magyar irodalom erdélyi és partiumi helyszíneit, meglátogatták orotvai testvériskolánkat, végigjárták a Békásszorost, megnézték a marosvásárhelyi kultúrpalotát és a parajdi
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Testvériskolánk előtt Orotván

fotó: Puskás Olga

sóbányát, sőt – második alkalommal – betekintést nyertek a
kolozsvári rádió magyar adásának készítésébe is. Diákjaink
zsombói eperrel kedveskedtek az orotvai testvérdiákoknak, ebben köszönjük a szülők felajánlásait.
A tartalmas programok szervezésében és lebonyolításában
Tarcsiné Tóth Ágnes és Jakab Edit osztályfőnökök működtek
közre. Földiné Fülöp Katalin, iskolánk nemzetpolitikai referense
nemcsak az úton vett részt, a nyertes pályázat benyújtása is az ő
nevéhez fűződik.
A számtalan látnivaló mellett talán még fontosabb hozadéka
volt a tanulmányútnak, hogy a tanulóink betekintést nyertek a
határon túli magyarság mindennapjaiba, az így szerzett tapasztalatok megerősítették bennük az elcsatolt területek iránt érzett
szeretetet és a nemzeti összetartás szükségességét.
Pálmai Péter
igazgató

Arany János szülőháza Nagyszalontán

fotó: Földiné Fülöp Katalin

20 éves a művészeti iskola
Zsombón
A kerek évfordulók arra ösztönzik az embereket, hogy
mérlegre tegyék kitűzött céljaikat és elért eredményeiket,
számbavegyék a leküzdött nehézségeket, és azokat, akik segítették az úton. A szülők és a gyermekek nevében köszönetünket
fejezzük ki minden egykori vezetőnek, aki megálmodta, támogatta vagy szervezte a művészeti oktatás köznevelési keretek közötti működését. Intézményünk korábbi és jelenlegi növendékei
szám szerint 747-en vannak, 38 fő csólyospálosi, 58 fő öttömösi
és 651 fő zsombói vagy szatymazi.
1997 óta számos versenyen megmérettek diákjaink. Örömteli emlékeink fűződnek a Csengelei Művészeti Versenyekhez.
Az üllési Fontos Sándor Napok alkalmával megrendezett zenei
verseny volt az első, amelyen először dobogós helyezést ért el
egy diákunk. A mórahalmi összművészeti fesztiválon a homokháti kistérség iskoláival együtt szerepelhettünk, mint ahogyan
jubileumi koncertünkön is. A Weöres Sándor Hét alkalmával
Ruzsán minden évben zenélünk és rajzolunk. Tanítványaink
eljutottak a Bábosok Országos Versenyére Gyulára, a Gedói Művészeti Napokra Szegedre, a Deszki Maros Menti Fesztiválra, a
szentesi Kortárszenei Találkozóra, ami hasznos tapasztalatszerzést jelentett tanároknak és diákoknak egyaránt. A hétköznapok
sodrában időnként csügged az ember, a művészek és a művészpalánták különösen szomjazzák a sikert. Húsz év távlatából
tekintve kijelenthetjük, hogy bebizonyosodott, a tehetség és a
kitartás meghozza gyümölcsét.

Varga Vivien Éva II. korcsoport 2. hely, Ujvári Janina III. korcsoport 1. hely
Büszkeséggel gondolunk azokra a gyerekekre, akik 10 vagy
akár 12 évig is növendékeink voltak, és időről időre visszatérnek
hozzánk az iskolába egy-egy koncert erejéig. Azokra a keramikusokra, textilesekre, grafikusokra, hegedűsökre, népi énekesekre, magánénekesekre, akik életpályául választották maguknak a művészetet.
Június 1-én jubileumi rendezvényünk egy koncertből és
egy kiállításból állt. A koncerten nagy sikerrel léptek fel a Kós
Károly AMI valamint a mórahalmi tankerület művészeti iskoláinak – Mórahalom, Zákányszék, Bordány, Üllés, Forráskút,
Ásotthalom, Ruzsa – zenei művészeti növendékei.
A Közösségi Ház nagytermének falain jó néhány kedves korábbi vagy jelenlegi tanítvány rajzából, festményéből összeállított válogatás látható. Ajánlom mindenki szíves figyelmébe.
A rendezvény támogatói voltak:
Zsombó Nagyközség Önkormányzata
Szent Imre Katolikus Általános Iskola
Zsombó Diákokért Alapítvány
József Attila Közösségi Ház és Könyvtár
Faragó Gabriella

A 2016. ÉV LEGKIEMELKEDŐBB EREDMÉNYEI:
- Gyermek Néptáncgála, Gátér: Csikós Dóra–Baranyai
Dániel kiemelt arany minősítés, Garaboly táncegyüttes kiemelt
arany minősítés
- II. Kiskunfélegyházi Magyar Zeneszerzők Hangszeres
és Vokális Műveire Kiírt Országos Verseny:
Kálmán Felícia és Kálmán Richárd kamarazene kategória III.
hely, Bátki-Fazekas Ilona I. hely
- II. Parafrázis Országos Festészeti Verseny, Eger:
Szunyog Milán III. hely
- V. Országos Kerámia és Szobrászat Verseny, Budapest:
XIV. évf. 4. szám – május

| 9

Zsombói

Hírmondó
U10 lány forduló

U9 fiú forduló

Május 7., Kistelek

Május 21., Kecskemét

2005-2006-os lányaink ezen a napon játszották az utolsó bajnoki fordulójukat.
9 órakor kezdtünk a Kistelek ellen, bátor játékkal, jó védekezéssel sikerült megnyerni a mérkőzést. (12 : 14) A csapat erősségei voltak László Gréta, Santana Patrícia és Gyuris Zsófia.
Fél órás csúszás után, 11.40 helyett 12.10-kor kezdődött a
Békéscsaba elleni találkozó, mely iramban és erőben is többet
kívánt a játékosoktól. Kemény küzdelem után a helyzetek kialakítása is nehéz volt, és a kevés gólszerzési lehetőséget sem tudtuk mindig kihasználni. Végeredmény 5 : 20 a Békéscsabának.
Az eltelt néhány hónap alatt a lányok sokat fejlődtek, ősszel
még lövésig alig jutottunk el, tavasszal több alkalommal esélyünk volt a pontszerzésre. A következő bajnoki szezont ugyanebben a korosztályban játsszuk.

11.00 Mizse KC – Zsombó SE (4 : 21)
Első meccsünket a gyengébbik csapattal kezdtük, a fiúk bátran, nagy önbizalommal játszottak. Csak az volt kérdéses, hogy
hány góllal nyerünk. Mindenki szép gólokkal vagy jó passzokkal
járult hozzá a sikerhez, kapusaink is jól teljesítettek.
13.00 Pick Sz. 4. – Zsombó SE (30 : 16)
Második ellenfelünk teljesen más játékerőt képviselt. Kemény küzdelem zajlott a pályán, és minden hiba gólt eredményezett. A fiúk a második félidőben bátrabban játszottak, sok
szép és eredményes támadásból lőttek gólt. Külön dicséretet
érdemel Mézes Dávid, aki ősszel még azt tanulta, hogyan kapja
el a labdát, ma pedig 18 gólt lőtt. Gál Ábel (12 gól) jól irányította
a csapatot, mindenkit igyekezett passzokkal ellátni és helyzetbe
hozni. Török Botond (5 gól) is sokkal eredményesebb, mint a korábbi fordulókban. Jó Bendegúz (1 gól) védekezésben remekelt,
Lajkó Attila (1 gól) kapusként és mezőnyjátékosként is ügyesen
játszott. A legfiatalabb csapattag Mézes Ádám, aki a kapuban és
mezőnyben is segítette a csapatot, a 2 évvel idősebbek mezőnyében nagyon bátor játékkal szerepelt.
A Kisiskolás Bajnokságban, több csapatot sikerült legyőzni,
és kemény, küzdős meccseken edződni. Szép volt, srácok!

Zsombó–Csólyospálos Fociderbi
Ismét összeméri tudását
labdarúgásban a két falu
apraja-nagyja. Az összesen
5 korosztályban lejátszott
5 mérkőzés eredménye alapján
nyeri el a vándorkupát valamelyik település.
Jöjjenek, szurkoljanak a zsombóiak sikeréért!
Időpont: 2016. június 19. (vasárnap) 8:30 óra
Helyszín: Zetkó József Sportközpont

Évzáró torna

U12 fiú - június 5., Zákányszék

A 4 csapatosra tervezett torna sajnos a Kistelek távolmaradása miatt 3 résztvevőre szűkült, emiatt az egész menetrend felborult. A Pick Szeged két alakulattal képviseltette magát, kétszer
megküzdöttek egymással a fiúk, mindenki alaposan elfáradt. A
győzelemre is volt esélyünk, de a helyzeteinket nem tudtuk mindig értékesíteni. A játéknak voltak nagyon tetszetős és lendületes szakaszai, és gyenge védekezést is láthattunk. A legtöbb fiú
figyelemben és akaratban teljesített hol nagyon jól, hol nagyon
gyengén.
Gólszerzők: Kurkó A. 7, Balogh G. 2, Szabó L. 5, Czakó B. 4,
Soós K. 13, Borbola P. 3, Ujvári B. 4.
Vendégeink voltak Bartók Csaba volt szegedi válogatott játékos és a fia, Bartók Donát, a Pick Szeged nevelése. Jelenleg tagja
a junior válogatottnak, a Vác NB/I-es csapatának.
Polyákné Farkas Éva

A két Bartókkal

Kézilabda tábor Zsombón
Augusztus 8-12-ig. Jelentkezés június végéig
a 30/445-09-05 telefonszámon.
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A Zetkó József Sportközpontban
Az előadások kezdési időpontja:
20:30
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