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Tisztelt Zsombói Lakosok, 
Kedves Barátaim!

Nagy örömömre szolgál, hogy 
elmondhatom Önöknek, hogy 
a Területi Operatív Program 
(TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00002) 
keretén belül hamarosan hiva-
talosan is átadhatjuk a Zsombót 
Forráskúttal összekötő kerékpár-
utat. Fodor Imrével, Forráskút 
polgármesterével és a képvise-
lő-testületekkel egy olyan fenn-
tartható és időtálló kerékpárutat 
igyekeztünk megépíteni, ame-
lyen még unokáink is szívesen 
koptatják majd az aszfaltot. A pá-
lyázatban összesen 297.500.000 
forintot nyertünk el.

Fontos szempont volt, hogy 
a tanyavilágban élő polgárok 
könnyen meg tudják közelíteni 
a településeket. Igyekeztünk a 
környezettudatosságra is nagy 
hangsúlyt fektetni, hiszen a ke-
rékpározás nem csak az egész-
ségmegőrzésünkben játszik 
fontos szerepet, hanem általa 
csökkentjük a szén-dioxid kibo-
csájtást is. Ezzel még nincs vége a 
fejlesztéseknek, tervezzük, hogy 
Zsombót a későbbiekben össze-
kötjük Szegeddel is. Ez ügyben 
még folynak a tárgyalások a sze-
gedi városvezetéssel.

Ezúton köszönöm minden-
kinek a munkáját, együttmű-
ködését, aki részt vett ebben a 
fantasztikus és fenntartható be-
ruházásban.

Mindenkinek kellemes kerék-
pározást és időtöltést kívánok!

Tisztelettel:

Gyuris Zsolt

polGármester



2   |    XVII. évf. 2. szám – október

Hírmondó
Zsombói

Polgármesteri tájékoztató
Kedves Zsombóiak!

Eljött a választási ciklus vége. Tájékoztatom Önöket, hogy mit 
végeztünk el ebben az 5 évben.

Az intézményrendszer zavartalan működését biztosítottuk, 
megteremtettük a fenntartói hátterét a bölcsőde, a közösségi 
ház, a polgármesteri hivatal és a szociális szolgáltató központ 
további szakmai fejlődésének. A jó együttműködésnek, illetve a 
Katolikus Egyház erős fenntartói lehetőségének köszönhetően 
szépen fejlődött az óvoda és az iskola is. Bár nem bővelkedett az 
önkormányzat az anyagiak sokaságában, igyekeztünk takaréko-
sak lenni, sikerült a kollégáink nagy részét megtartani, ami nem 
könnyű feladat a versenyszféra jelentős bérnövekedése miatt. 
Nagy terhet ró a közigazgatásra és minden más szakterületen 
az intézményekben dolgozó kollégáimra is az adminisztrációs 
terhek növekedése, a folyamatosan rövidülő határidők, a már 
egyre gyakoribbá váló túlórák és a feszültség, az előírásoknak, 
az elvárásoknak való megfelelés miatt. Szerencsére a kollégák 
elhivatottak szakterületük iránt és sokszor erőn felül teljesítve 
a jól elvégzett munka örömével látják el feladatukat. Ezúton is 
köszönöm nekik áldozatos és becsületes munkájukat!

Nézzük, hogy a működés biztosításán túl, mik azok a felada-
tok, amelyekben előrébb tudtunk lépni!

Egy település életében, fejlődésében, hagyományainak őrzé-
sében fontos szerepet játszik a helyi építési szabályozás. A tele-
pülésképi rendeletet megalkotta az önkormányzat, hatályba lé-
pett. A rendezési terv előkészítése eljutott az elfogadáshoz közeli 
állapotig. Zajlanak a hatósági egyeztetések. Közben lakossági 
egyeztetést tartottunk 2019. augusztus 30-án. Az ilyen jellegű 
fórumokon szokásoshoz képest (1-10 fő), több lakos jelent meg 
(50-60 fő). Köszönhetően annak, hogy választási kampány vet-
te kezdetét, és névtelenül kiadott szórólapokkal megtévesztve a 
zsombóiakat falugyűlésre hívta (valaki), az egyik egyébként ren-
dezési tervet érintő kérdéssel, a talán létesülő sportrepülőtérrel 
riogatta az azóta már ismerté vált, a rendezvényen is minősíthe-
tetlen viselkedésig jutó jelölt. Várkonyi Gábor településtervező 
mérnök tervismertetése után, a kérdések, vélemények hangzot-
tak el. A rendezési tervet érintően néhány ilyen volt, amelyeket 
a tervező úr és én megválaszoltunk. Az összes többi kérdés gya-
korlatilag a rendezési terv szempontjából nem volt értelmezhe-
tő, de ennek ellenére természetesen megválaszolásra kerültek. 
Ami a jelenlévők egy részét érdekelte, az a repülőtér kérdése. 
Tájékoztattam az érdeklődőket, hogy egy megkeresést kapott az 
önkormányzat közel 5 évvel ezelőtt. A képviselő-testületnek tet-
szett az ötlet, jó lehetőségnek tartotta, de azóta előrelépés nem 
történt a részletekben, a település érintettségének a felmérésé-
ben, a konkrét tárgyalásokban, mert a területnek körülbelül 80 
tulajdonosa volt, akik közül sokan már elhunytak. Ez a terület, 
nemhogy repülőtérnek, de semmilyen szempontból nem hasz-
nosítható, tulajdonjogilag erősen problémás rét (sok tulajdonos, 
állami tulajdon, ismeretlen személy …), amelynek rendezését 
célszerűnek találtuk, és a következő években el is kezdtük. A 
közben öröklések által 150 körülire változó tulajdonosi körből, 
akinek eladási szándéka volt, azoktól megvette az önkormány-
zat a tulajdonrészét. Függetlenül attól, hogy a területnek mi lesz 
a sorsa, célszerű azt rendezni. Itt tart a folyamat. Amennyiben 
eljut odáig, hogy lesz terület, ami fölött a falu rendelkezik, és 
el kell dönteni a sorsát, és a rendezési terv, egyéb jogszabályok 
egyáltalán megengedik, hogy sportrepülőtér létesülhessen, ak-

kor egyeztethet az önkormányzat a részletekről, vizsgálhatja a 
települést és a közelben élők érintettségét, a gazdasági hatáso-
kat, a működtetés részleteit, ha egyáltalán akkor érdekli még 
a megkeresőt a zsombói sportrepülőtér kérdése. Amikor ezek 
világossá válnak, akkor leszünk abban a helyzetben, hogy mi 
együtt, minden Zsombói megvitassuk, eldöntsük, hogy kell-e ez 
nekünk. Ennek az idő előtti, megvizsgálás nélküli elvetése né-
hány ember politikai érdekéből elég furcsa lenne. Ha így tettünk 
volna korábban, akkor nem lenne például szennyvízcsatorna, 
vagy nem épült volna csapadékvíz elvezető. A képviselő-testü-
let szeptember 6-i ülésén egyértelműsítette a helyzetet, a féliga-
zságokon alapuló megtévesztés további folytatását elkerülendő. 
Egyébként a Zsombói Hírmondó 2015. áprilisi számában tájé-
koztattuk a lakosságot, hogy ezzel foglalkozott a képviselő-tes-
tület, a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve az önkormányzat 
honlapján olvasható. Akkor sem, és a választási kampány kezde-
téig sem fogalmazta meg senki az ellenérzését. Persze ügy sem 
volt. Ha lenne esetleg, akkor majd beszélünk róla.  Közzéteszem 
a határozatot:

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének 125/2019. (IX.06.) Kt. határozata

Tárgy: A lakossági fórumon felmerült, a sportrepülőtér-léte-
sítés kérdéseinek tisztázása

HATÁROZAT

1. Zsombó Nagyközség Képviselő-testülete kinyilvánítja 
azon véleményét, hogy a Délvidéki Aeroklub 1930 Egyesü-
lettel együttműködik, az egyesület korábbi megkeresését a 
település és lakossága számára jó lehetőségnek tartja.

 Korábban nem született olyan képviselő-testületi döntés, 
ami elkötelezi az önkormányzatot sportrepülőtér létesíté-
sére. A nagy port kavart és részben téves információkon 
alapuló sportrepülőtér koncepció majdani felmerülése 
esetén mindenképpen javasolja a képviselő-testület a la-
kosság megkérdezését. A további félreértelmezhetőség el-
kerülése érdekében a félreértelmezett 21/2015. (II.13.) Kt. 
határozatát visszavonja. Az ingatlan későbbi hasznosítása 
jelenleg nem aktuális kérdés.

2. Zsombó Nagyközség Önkormányzata közreműködik 
a Nagy Bara néven ismert területen található Zsombó 
010/19 hrsz-ú ingatlan tulajdonviszonyainak a tulajdo-
nosok számára megnyugtató rendezésében. 

 A képviselő-testület felhatalmazza Gyuris Zsolt polgár-
mestert a szükséges intézkedések megtételére.

 Na de a visszahúzó dolgok után foglalkozzunk az előre lé-
pésekkel.

Az egyszerű karbantartási feladatokon túl egy jelentős saját 
bevétellel nem rendelkező önkormányzat kizárólag pályázatok 
útján tud forrásokat bevonni. Ezért mi is erre koncentrálunk, és 
az egyik fő feladatom, hogy a fontos pályázataink nyerjenek is. 
Ebben természetesen minden résztvevőnek megvan a feladata 
úgy a hivatalban, mint a képviselő-testületben is. Köszönöm ne-
kik a támogatást, a sok segítséget! Visszanézve úgy látszik, hogy 
az eredményes önkormányzatok közé tartozunk, persze mindig 
van mit javítani, amire folyamatosan törekszünk. A most záródó 
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5 éves választási ciklusban 2,7 milliárd Ft pályázati támogatást 
hoztunk a településre, ha nem vesszük számításba az előző cik-
lusban indult két nagyberuházást (szennyvíz, ivóvíz), akkor ez 
a szám körülbelül 800 millió Ft. Ezeket a megnyert pályázati 
támogatásokat a lezáródott vagy már megkezdett beruházások-
ra fordítottuk, fordítjuk folyamatosan. Ezekből a pályázatokból 
adok önöknek most egy áttekintést.

Az előző ciklusban kezdődött és ebben a ciklusban készült el 
Zsombó két legnagyobb infrastruktúrális beruházása, a szenny-
vízberuházás és az ivóvízminőség javító program. A szennyvíz 
projekt tartalmazta a teljes belterületi gravitációs csatornarend-
szer kiépítését, a másik három dorozsmaföldi településsel közös 
szennyvíztisztító megépítését és a településtől a tisztítóig a nyo-
móvezeték lefektetését. Ennek a beruházásnak a zsombói része 
több, mint 1,5 milliárd Ft volt. A szennyvízrendszer megépülésé-
vel kényelmesebbé, olcsóbbá vált a szennyvíz szabályos elhelye-
zése, egyúttal óvjuk a környezetet, csökkentettük a belterületen 
a belvíz kialakulásának kockázatát. Az ivóvízminőség javító pro-
jekt Zsombóra eső része 361 millió Ft, amelyből a vízműtelepen 
az új tisztítástechnológia építményei, eszközei valósultak meg, 
a meglévő hálózat elavult vezetékeinek számottevő részét cse-
réltük, a hálózattisztításhoz szükséges csomópontok átépítésre 
kerültek, és több kilométer külterületi hálózat is épült, így bizto-
sítva az egészséges ivóvíz ellátást az érintett tanyákon. A projekt 
végrehajátásával hosszútávra biztosítani tudtuk a jogszabályok-
nak, szabványoknak megfelelő ivóvíz biztosítását.  

A Királyszéki iskola közösségi tér és szálláshely a korábbi kül-
ső felújítását, majd belső felújítását követően ebben a ciklusban 
először egy Összefogás Zsombóért Egyesületes, önkormányzati 
együttműködésű és segítésű pályázattal az udvaron fa szerkeze-
tű esőbeállók készültek 8,2 mFt támogatással, majd önkormány-
zati energetikai pályázatból hőszigetelést kapott az épület, majd 
egy újabb tanyafejlesztési pályázatból udvari térburkolat, kültéri 
konyha, öltöző, tusoló, WC épület valamint strandfoci pálya ké-
szült el 7,3 mFt támogatással. A közösségi tér betöltötte a hozzá 
fűzött reményeket. Azon túl, hogy rengeteg zsombói család, ba-
ráti kör tart ott rendezvényeket, használja a vadásztársaság, az 
önkormányzat és a közösségi ház is szállásoltat ott különböző 
rendezvényekre érkező résztvevőket.

Az Egészséges Zsombóért Alapítvánnyal együttműködve 
parlagfűmentesítési pályázaton eszközöket szereztünk be (tár-
csa, eke, fogas borona, fűkaszák, fűnyíró, motoros háti perme-
tező) 4,7mFt támogatással, amelyeket közterületeken, utak te-
rületén, mezőgazdasági területeken használ az önkormányzat 
parlagfű és egyéb gyomok kezelésére. 

5mFt-os pályázati támogatással személygépjárművet szerez-
tünk be, illetve a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása pályá-
zatával mikrobuszt az intézmények, civil és sport szervezetek 
személyszállítási feladatainak segítésére.

A Zsombói Szabadtéri Színpad és a József Attila Közösségi 
Ház működését 7 nyertes pályázat segítette, összesen 11 mFt 
értékben.

51 mFt támogatással épült ki napelemes rendeszer az óvodán, 
az iskolán, a bölcsődén, a polgármesteri hivatalnál, a szociális 
intézményen és az egészségházon. Ezzel nem csak a fenntartási 
költségeket, a vásárolt villamos energiát, sikerült csökkenteni, 
hanem még a környezetünk megóvásához is hozzájárultunk.

130mFt támogatással energetikai pályázatot valósítottunk 
meg, amelyből azon önkormányzati tulajdonú épület hőszige-
telése és nyílászáró cseréje valósult meg, amelyeken korábban 
nem volt ilyen beruházás, vagy csak részben voltak érintve. A 
polgármesteri hivatal, a falugazdász-állatorvos-körzeti megbí-

zott irodák, a Királyszéki iskola, a Jóbarát vendéglő, az iskola tor-
naterme és lapostetője, az Újhelyi utcai épület, az egészségház, 
az óvoda és a Zetkó József Sportközpont kapott hőszigetelést, 
ahol szükséges volt még, ott a nyílászáró cserét is. 

A Belügyminisztérium 20 mFt-os támogatásából közterüle-
ti kamerarendszer épült ki, amely nagymértékben hozzájárul a 
Zsombón elkövetett bűncselekmények, szabálysértések vissza-
eséséhez. A rendőrség és a polgárőrség kitartó, önzetlen munká-
jának és a kamerarendszernek köszönhetően Zsombó a megye 
egyik legbiztonságosabb települése.

Kerékpárutat építettünk Forráskút községgel közös pályázat-
ból. A zsombói szakaszra 145 mFt támogatást kaptunk. A ke-
rékpárút a Soltvadkert – Szeged közötti 5405 számú út mellett 
épült, a 9 évvel ezelőtt átadott Zsombó belterületi és a korábban 
épült Forráskút belterületi kerékpárutakat kötötte össze, vala-
mint Dorozsma felé a közigazgatási határig, Forráskút nyugati 
oldalán a megyehatárhoz közel ér véget. A két település kül- és 
belterületi lakosai sokan használják a mindennapi közlekedés 
mellett sport célokra is.

Az előző ciklusban megépült belterületi csapadék- és bel-
víz elvezető rendszer bővítésére és víztározó építésére 115 mFt 
támogatást nyertünk. A területszerzéssel lassan haladtunk, vé-
gül az egyik tulajdonostól kisajátította az önkormányzat a tá-

Napelemes rendszer kiépítése

Kamerarendszer

Napelemes rendszer kiépítése
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rozóhoz szükséges területet, majd lezajlott az engedélyeztetési 
eljárás, elkészültek a kiviteli tervek, hamarosan kiírható lesz a 
közbeszerzési eljárás a kivitelezésre.

A Szent Mihály utca és a Jókai utca felújítására 15 mFt támo-
gatást, az Alkotmány utca (Újhelyi – Deák között) felújítására és 
a Gárdonyi Géza utca kátyúzására 15 mFt támogatást kaptunk a 
Belügyminisztériumtól. Emellett a belterületi utcák kátyúzása, a 
kerékpárút nagyerdő melletti szakaszának javítása és a dorozs-
mai határút kátyúzása is elkészült saját forrásból. A belterületi la-
kóutcák esetében ez a közlekedés biztonságán túl azért is fontos 
volt, hogy a további állagromlást megelőzzük, lassítsuk a követ-
kező pályázatok megnyeréséig, az új teljes burkolat elkészültéig.

Végéhez közeledik a polgármesteri hivatal és a közösségi ház 
50 mFt-os pályázati támogatott energetikai felújítása. A kiépítés 
alatti levegő hőszivattyús gépek, amelyeknek a működéséhez 
szükséges energiát a 12 kW új napelem állítja elő, a két épület-
ben a fűtéshez és a hűtéshez szükséges energiát állítják majd elő. 
A hivatalban új légtechnika fűt/hűt, külön klímája lesz a házas-
ságkötő teremnek, a közösségi házban a meglévő légtechnika ja-
vításra kerül és a hűtési teljesítményét növeli az új gép, valamint 
a meglévő fűtési rendszernek biztosítja energiát. Az intézmé-
nyeket nem csak olcsóbban (szerencsés időjárás esetén ingyen) 
fűtjük, hanem komfortosabb válnak az épületek az ügyfelek, a 
vendégek és a kollégák számára is.

Az agrárlogisztikai központ építésének előkészületei zaj-
lanak, amelyhez 130 mFt támogatást nyertünk. A leendő ipari 
terület fejlesztésének az első lépését is jelenti egyúttal ez a 400 
m2-es csarnok, amely kiegészül 3 hozzá épített konténerrel 
(hűtő, öltöző, iroda). A pályázat tartalmaz még a területen belüli 
útépítést és eszközbeszerzést is.

A külterületi forgalmasabb csomópontokban tanyafejlesztési 
pályázatokból szigetüzemű közvilágítást építettünk ki, a kande-
lábereken elhelyezkedő LED-es fényforrásoknak napelem állítja 
elő az energiát, amelyet akkumlátor tárol a felhasználásig. A két 
pályázaton összesen 5 mFt-ot támogatást kaptunk, amelyből 16 
db fényforrás került kihelyezésre buszmegállókban, forgalma-
sabb külterületi csomópontokban.

Szintén tanya pályázaton elnyert 1,8 mFt támogatásból 
fejlesztettük a tanyagondnoki szolgálatot, a munkavégzéshez 
szükséges eszközök beszerzésével. Tanya pályázaton 1,9 mFt-
os támogatással szerveztünk „Vidéki gazdálkodás régi és új 
értékei” címmel esélyegyenlőségi programokat tanyán élők 
számára.

Az egyik legrégebbi épületünket, a lápastói csőszházat, a saját 
erős tetőcsere után a megnyert 2 mFt-os támogatással újítottuk 
fel, megmentve azt az utókor számára. Köszönöm Gyuris Gézá-
nak és feleségének a tulajdonjog ajándékozását a falu számára.

A leendő ipari terület előtti murvás út felújítására 9,8 mFt-ot 
nyertünk, amely hamarosan elkészül.

A 8 éves, 40 gyermeket befogadó, bölcsődénket kinőttük, 
szükségessé vált a bővítése. A Belügyminisztérium 35 mFt-os 
támogatásával az épületen belül kialakítjuk a 4. csoportszobát, 
ezzel a felvehető gyermekek száma 52-re bővül. Készül még a 
pályázatból több tetőtéri helyiség kialakítása, új sószoba létesíté-
se és utcai parkolók kialakítása. Az építési munkák megkezdőd-
tek, a várható befejezés idén december.

Képviselő-testületünk nagy hangsúlyt fektetett a helyi- és 
a nemzeti identitás erősítésére. Négy határon túli magyar-
lakta településsel létesítettünk és ápolunk testvértelepülési 
kapcsolatot. Név szerint: Orotva (Székelyföld), Ipolynyék 
(Felvidék), Máriafölde (Bánság), Torockó (Erdély). A Beth-
len Gábor Alaptól nyertünk korábban Ipolynyékkel, idén 
Orotvával pályázatot összesen 1,4 mFt összegben, amelyek 
segítik a kapcsolatápolást. Ipolynyékiekkel kulturális cso-
portok utazását, ellátását tudtuk biztosítani egymás rendez-
vényein. Az utóbbi pályázatból az orotvaiak zsombóra jutását 
és egyéb kapcsolódó költségeket finanszíroztunk. Szeptem-
ber 21-én testvértelepülési találkozót szerveztünk Zsombón, 
a testvértelepüléseink kultúrájának, épített-, természeti kör-
nyezetének és gasztronómiájának megismertetésére. 2015. 
június 4-én, nemzeti összetartozás napján, Ipolynyék kop-
jafát, Orotva székelykaput ajándékozott Zsombónak, majd 

Szent Mihály u. felújítás

Szigetüzemű közvilágítás

Csőszház felújítás

Bölcsőde bővítés
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Zsombó Ipolynyéknek, Máriaföldének és Orotvának olyan 
apostoli keresztet, mint amilyet az egyházközség állított a 
templomkert sarkában, ezzel a gesztussal is megörökítettük 
a nemzet és a települések összetartozását. Máriaföldén, ahol 
szórvány magyarság él és erre szükség volt, pályázatírással és 
menedzsmenttel segítettük a helyi magyarságot a közösségi 
terük felújításához.

A focipálya játszótér felőli szélén kondiparkot létesített az 
állam, támogatva a pályázatunkat 10 mFt értékben.

A településközpontra (közösségi ház, egészségház és a 
hivatal között) 13 mFt-ot nyertünk, amelyből átalakul, meg-
újul, esztétikusabbá és komfortosabbá válik Zsombó kis 
központi tere. Épül térburkolatos sétány, növénytelepítés, a 
polgármesteri hivatal eredeti bejáratának visszaállítása, esz-
tétikus kialakítása, az épületben kényelmes fogadóhelyiség 
kialakítása. 

Az erdő átalakítására, parkerdő kialakítására sajnos, az 
akkori kisebbségi tulajdonos hozzájárulásának hiányában 
nem tudtunk pályázni. Az első körben csak a két erdő kö-
zötti nyiladék jöhetett számításba. Azóta a kisajátítási eljárás 
lezárulását követően teljes önkormányzati tulajdonba került 
az erdő. A korábbi pályázatot visszavontuk, és az eredeti tar-
talommal hamarosan újra be tudjuk adni.

A Magyar Falu Programban 5 pályázatot nyújtottunk be, 
amelyből kettőt már el is bíráltak. 

A nemzeti és helyi identitástudat erősítése nevű kiíráson 
23 mFt-ból kicseréljük a közösségi házban a székeket (300 
db) és az asztalokat (50 db), közösségszervezőt alkalmazunk 
egy éven keresztül, új hangtechnikai rendszert építünk ki, 
tetőt újítunk fel, tetőszigetelést és tetőablakokat cserélünk, 
valamint újra lakkozzuk a nagyterem padlóját és a nagy ren-
dezvényeken használatos védőburkolatot szerzünk be. 

A másik nyertes pályázatból 3,5 mFt-ból orvosi eszközö-
ket szerzünk be a fogorvos, háziorvos, házi gyermekorvos és 
a védőnők számára.

Ezeken túl az önkormányzat erejéhez mérten, és a szerveze-
tek igénye szerint, igyekezett segíteni a helyi civil és sportszerve-
zeteket anyagi támogatással, infrastruktúra használattal (terem, 
szállítás), és pályázatírással is. Így segítettünk pályázni ebben 
a ciklusban pl. a Wesselényi Népfőiskolának, a Polgárőr Egye-
sületnek, a Cél-Tudat SE-nek, az Egészséges Zsombóért Alapít-
ványnak, az Összefogás Zsombóért Egyesületnek saját céljaik 
megvalósítására.

 
Tisztelettel:

Gyuris Zsolt

polGármester

Kondipark

Bursa Hungarica 
2020. 
Pályázati felhívás

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 
az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve

 
2020. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási  

Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

a szociálisan hátrányos helyzetű – jelenlegi és leendő – felsőok-
tatási hallgatók számára.

A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázat-
kezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) 
egyszeri pályázói regisztráció szükséges, amely elérhető az alábbi 
linken:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

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

A fenti linken érhető el a részletes pályázati kiírás is. A regisztrá-
ciót vagy belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. 
A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni.

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

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

2019. november 5.

Benyújtás módja: javasolt személyesen a Polgármesteri Hiva-
tal szociális ügyintézőjénél, Stefkovicsné Nagy Ildikónál (6. iroda) 
ügyfélszolgálati időben: hétfőn, csütörtökön 8.00-15.30 óráig, Ked-
den 8.00-18.00 óráig.

Zsombó Nagyközség honlapjáról (www.zsombo.hu) letölthető 
anyagok:

• Bursa Hungarica 2020 – pályázati kiírás „A” típus
• Bursa Hungarica 2020 – pályázati kiírás „B” típus
• jövedelemnyilatkozat
• munkáltatói igazolás

dr. sZiromi márta

jeGyZő
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Hírmondó
Zsombói

Választási tájékoztató
Magyarország köztársasági elnöke 2019. október 13. napjá-

ra tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
2019. évi választását. Ezzel kapcsolatban néhány aktuális tudni-
valóra hívom fel a figyelmüket.

Delegált tagok megbízása a választási bizottságokba
A jelöltet állító jelölőszervezet vagy a független jelölt a helyi vá-

lasztási bizottságba 1-1, a szavazatszámláló bizottságba 2-2 meg-
bízott tagot delegálhat legkésőbb 2019. október 4-én 16.00 óráig. 
Egy jelölő szervezet, valamint egy független jelölt csak egy jog-
címen jogosult tag megbízására egy választási bizottságba abban 
az esetben is, ha ezen jogosultság egyébként több jogcím alapján 
is megilletné. A helyi választási bizottság megbízott tagját a helyi 
választási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság meg-
bízott tagját a helyi választási iroda vezetőjénél kell bejelenteni.

 
Névjegyzék
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. augusztus 7-én a 

szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda 
értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe 
vételéről. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy meg-
küldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt fel-
vételéről azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-ét követően 
kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. 

 
Átjelentkezés
Az önkormányzati választásokon a választópolgárok a la-

kóhelyük szerinti településen szavazhatnak. Az, aki lakóhelye 
mellett – legkésőbb 2019. június 26-ig bejelentett – tartózkodási 
hellyel is rendelkezik, választhat, hogy a lakóhelye vagy a tartóz-
kodási helye szerinti település vezetőit szeretné megválasztani. 
Aki a tartózkodási helyén kíván szavazni, átjelentkezési kérelmet 
nyújthat be. Az átjelentkezés feltétele, hogy a tartózkodási helyét 
legkésőbb 2019. június 26-ig bejelentette és a tartózkodási hely 
érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart. Az átjelentkezési 
kérelmet 2019. október 9-ig kell benyújtani.

Mozgóurna
Nincs változás a mozgóurna igénylésében. Csak az a válasz-

tópolgár kérhet mozgóurnát, aki azért nem tud elmenni a sza-
vazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága, 
illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában. Egyéb indokok 
(pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs le-
hetőség mozgóurna igénylésére. A választópolgár mozgóurna 
iránti kérelmet a helyi választási irodához levélben vagy elekt-
ronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. 
október 9-én 16 óráig, míg személyesen vagy elektronikus azo-
nosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16 óráig, vagy 
2019. október 11-én 16 órát követően elektronikus azonosítással 
elektronikus úton 2019. október 13-án 12 óráig; az illetékes sza-
vazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy megha-
talmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. 
október 13-án legkésőbb 12 óráig nyújthat be. 

 
A választási kampány
A kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-

án 19.00 óráig tart.  
A szavazóhelyiségben, a szavazóhelyiséget magában foglaló 

épületben, a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a sza-
vazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 

méteres távolságon belül – közterületen – választási kampány-
tevékenység 2019. október 13-án nem folytatható. Ezen a terüle-
ten kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói 
akaratának befolyásolására alkalmas módon sem folytatható 
kampánytevékenység.

 
2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható. 2019. 

október 13-án politikai reklámot nem lehet közzétenni. A 
közvéleménykutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a 
szavazóhelyiség van, 2019. október 13-án nem léphet be. Az épületből 
kilépők megkérdezésével készített közvéleménykutatás eredményét 
(exit poll) csak 2019. október 13-án 19.00 óra után szabad nyilvá-
nosságra hozni. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében 
elhelyezték, 2019. november 12-én 16.00 óráig köteles eltávolítani. 

Jelöltek
A Helyi Választási Bizottság 2019. augusztus 30-i, illetve 

szeptember 9-i ülésén 2 polgármesterjelöltet, valamint 14 képvi-
selőjelöltet vett nyilvántartásba. A Bizottság sorsolás útján meg-
állapította, hogy a jelöltek milyen sorrendben szerepelnek majd 
a szavazólapon. Ennek megfelelően az október 13-i választáson 
az alábbi jelöltekre lehet szavazni:

Polgármesterjelöltek: 
Kármán Kolos független 
Gyuris Zsolt Összefogás Zsombóért Egyesület 
Képviselőjelöltek:
Harcsa-Pintér István Sándor független 
Kardos Imre Zsolt független 
Lajkó Antal Összefogás Zsombóért Egyesület 
Babos Árpád Összefogás Zsombóért Egyesület
Csongrádi Balázs független 
Mihálffyné Zakar Andrea Összefogás Zsombóért Egyesület 
Fekete István független 
Tóth-Varga Györgyi független
Monori Gyula Zsolt független 
Földiné Fülöp Katalin Összefogás Zsombóért Egyesület 
Kiss Péter Összefogás Zsombóért Egyesület
Bátki-Fazekas Zoltán független 
Gyuris Attila Összefogás Zsombóért Egyesület 
Kármán Kolos független 

 
Szavazás
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. Valamennyi szavazó-

kör a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola (Móra Ferenc u. 8.) épületében kapott helyet, amely 
a szavazás napján akadálymentesített.

A szavazólapon a választópolgár egy polgármesterjelöltre és 
egy vagy több, de legfeljebb 6 képviselőjelöltre szavazhat.

A választási eredmény megállapítása
Polgármester az a jelölt lesz, aki több érvényes szavazatot ka-

pott. Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható 
képviselők száma szerint (6 fő) a legtöbb érvényes szavazatot 
kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapíta-
ni, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik 
szerez mandátumot. Ha az egyéni lista jelöltjét polgármesternek 
is megválasztották, úgy őt törölni kell az egyéni listáról, és helyé-
be a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatal-
ban működő helyi választási irodához, vagy látogassa meg a 
www.valasztas.hu weboldalt.

Helyi VálasZtási iroda 
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Beszámoló a képviselő-testület  
nyári üléseiről

A képviselő-testület nyáron sem pi-
hent, több munkaterven felüli ülést tartott. 

Július 19-i ülésén a képviselő-testü-
let módosította a 2019. évi költségvetési 
rendeletét, mivel a József Attila Közössé-
gi Ház és Könyvtár igazgatója a Zsombói 
Szabadtéri Színpad kiadási előirányzat 
maradványából átcsoportosítást kért a 
Zsombói Falunap és Péter Páli Arató-
ünnep rendezvénysorozat kiadásainak 
fedezetére. A falunapi programok lebo-
nyolítása során ugyanis kiderült, hogy 
a kiadások meghaladták az előre terve-
zetteket. Az így keletkezett hiányt az in-
tézményvezető a színházi bevételekből 
kívánta fedezni, amihez a képviselő-tes-
tület hozzájárult.

A képviselő-testület döntött arról is, 
hogy ebben az évben is pályázik a Bel-
ügyminisztérium által hirdetett szociális 
célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsoló-
dó támogatásra, a maximálisan elérhető 
mennyiségre, lágy lombos fafajtában. 
Az önkormányzat a pályázatban vállalja, 
hogy a támogatásból vásárolt tűzifát 2020. 
február 17-ig osztja ki a rászorulók részé-
re, akiktől semmiféle ellenszolgáltatást 
nem kér. A tüzelőanyag szállításából szár-
mazó költségeket az önkormányzat fizeti. 
A képviselő-testület rendelkezett a pályá-
zathoz szükséges önerő biztosításáról. 

Napirendre került a Kisboldogasszony 
Plébánia kérelme, amelyben az önkor-
mányzattól anyagi támogatást kér a 
templom felújításához, de ebben a kér-
désben ezen az ülésen nem született 
döntés.  

Augusztus 21-én halaszthatatlan fel-
adatok miatt ismét munkaterven felüli 
ülést tartott a képviselő-testület. 

A közelgő választásokra tekintettel a 
Csongrád Megyei Kormányhivatal cél-
vizsgálat keretében vizsgálta a helyi ön-
kormányzatok szervezeti és működési 
rendjét szabályozó rendeleteit (szmsz), 
hogy szakmai észrevételeivel segítse a 
jogszerű szmsz-ek megalkotását. A kép-
viselő-testület áttekintette a törvényessé-
gi felhívásban felsoroltakat és az szmsz 
átdolgozására hívta fel a polgármestert 
és a jegyzőt. 

Ugyancsak a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek általános 
választásával összefüggésben – törvény-
ben foglalt kötelezettségének eleget téve 

– választotta meg a képviselő-testület a 
helyi választási bizottság háromtagját és 
két póttagját. A helyi választási bizott-
ság tagja lett Bálint Gáborné, Dr. Bodá-
né Dr. Bártfai Mária és Dr. Tenke András 
György, póttagja lett Dr. Fogas Tímea és 
Dr. Faragó-Mészáros Vilmos.

Előre nem látott, de halaszthatatlan 
feladat volt a Zsombói Polgármesteri Hi-
vatal energetikai korszerűsítésének kivi-
telezése miatt a hivatal teljes épületének 
munkaterületként átadásáról intézkedni. 
Ehhez a képviselő-testület rendkívüli 
igazgatási szünetet rendelt el 5 munka-
napra, mivel az ügyfélfogadásra, illetve a 
hivatali munkára a beruházással járó zaj, 
por és balesetveszély miatt nem volt le-
hetőség. A képviselő-testület tudomásul 
vette, hogy az igazgatási szünet alatt az 
anyakönyvi és választási szakrendszert 
a hivatal ügyeleti formában működteti a 
Szociális Szolgáltató egyik irodahelyisé-
gében.

A képviselő-testület jóváhagyta 
Zsombó Nagyközség köznevelési intéz-
ményeinek ingatlanhasználati megál-
lapodását, amely az óvodát és az iskolát 
fenntartó Szeged-Csanádi Egyházmegye 
és az önkormányzat között köttetett. Dr. 
Kiss-Rigó László püspök levelében jelez-
te, hogy a Szeged-Csanádi Egyházmegye 
a továbbiakban is vállalja az intézmények 
fenntartását. Jogszabályváltozások miatt 
a következő időszakra az Egyházmegye 
és az önkormányzat már nem köthet 
köznevelési szerződést, de az intézmé-
nyek további működtetése érdekében az 
óvoda és az iskola épületeinek jelenleg is 
fennálló használatát szerződésben szük-
séges rögzíteni. A megállapodás lényegét 
tekintve nem tartalmaz változást az elő-
zőekhez képest.  

A képviselő-testület megvitatta há-
rom kiskerti ingatlan árverésének ügyét 
és arra a döntésre jutott, hogy közülük 
kettőnek a megszerzésére felhatalmazást 
ad a polgármesternek egy limitált összeg 
erejéig. A testület célja ezzel az volt, hogy 
egy nehéz sorsú zsombói családon segít-
sen, mivel a család az eredményes árve-
réssel fedél nélkül maradt volna.  

A szeptember 6-án tartott munka-
terven felüli ülésén a képviselő-testület 
a szociális célú tüzelőanyag juttatásának 
szabályairól szóló rendeletét módosí-
totta azért, hogy a nehéz sorsú családok 

és egyedül élők nagyobb eséllyel pá-
lyázzanak tüzelőanyag-támogatásra. A 
képviselő-testület a szociális rászorult-
ság jövedelemhatárát a korábbi 36 és 37 
ezer forintról 42.750 forintra és 57.000 
forintra emelte. Az idei szociális célú 
tűzifatámogatásra már a megemelt jö-
vedelemhatárok szerint pályázhatnak az 
igénylők. 

A helyi egyházközség képviseletében 
Kopasz István plébános fordult segítsé-
gért az önkormányzathoz a helyi védett-
ség alatt álló római katolikus templom 
felújítása ügyében. A pályázatból megva-
lósuló, alulfinanszírozott felújítási beru-
házás költségei teljesen kimerítették az 
egyházközség lehetőségeit. Az egyházi 
fenntartóval és a helyi egyházközséggel 
való több éves eredményes együttmű-
ködésre, valamint az építménynek a te-
lepülés és a lakosság életében betöltött 
szerepére tekintettel a képviselő-testület 
a Kisboldogasszony Plébánia templom 
rekonstrukciójának támogatására két-
millió forintot szavazott meg. 

A képviselő-testület döntött arról is, 
hogy csatlakozni kíván a hátrányos szoci-
ális helyzetű felsőoktatási hallgatók, ille-
tőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati for-
dulójához. A Bursa Hungarica Ösztöndíj-
pályázat többszintű támogatási rendszer, 
amelynek pénzügyi fedezeteként három 
forrás szolgál: a települési önkormányza-
tok által nyújtott támogatás, a megyei ön-
kormányzatok által nyújtott támogatás 
és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által nyújtott intézményi ösztöndíjrész. A 
pályázati lehetőség október 7-én nyílik 
meg a fiatalok számára, a benyújtási ha-
táridő november 5. napja lesz. 

A képviselő-testületnek soron kí-
vül kellett határoznia a központi orvosi 
ügyeleti ellátással kapcsolatos hozzájáru-
lásról. Zsombó Nagyközség Önkormány-
zata 2009. április 1. napjától a Szegedi 
Kistérség Többcélú Társulása szervezeti 
keretei között tesz eleget az orvosi ügyele-
ti ellátási kötelezettségének. Mivel ebben 
az évben a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő által biztosított finanszírozás 
már nem fedezi a feladatellátás kiadásait, 
ezért a társulás az ellátott lakosságszám 
arányában hozzájárulás fizetésére kéri az 
önkormányzatokat. A képviselő-testület 
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a központi orvosi ügyelet további zavar-
talan működése érdekében jóváhagyta az 
erre az évre fizetendő hozzájárulás mér-
tékét és megbízta a polgármestert, hogy a 
jövő évi szerződés feltételeiben állapod-
jon meg a társulással. 

A Zsombó Sport Egyesület egy hu-
szonkétmillió forint értékű, kézilabda-pá-
lya méretű műfüves kispálya építéséhez 
nyújtott be pályázatot. A műfüves pálya 
a Zetkó József Sportközpont területén 
valósulhat meg. A költségek 70 %-át a pá-
lyázat fedezi, 30 %-át az egyesületnek kell 
előteremtenie, ehhez kéri az önkormány-
zat támogatását. A Zsombó Sport Egye-
sület Csongrád megye egyik legnagyobb 
labdarúgó utánpótlás-nevelő egyesülete. 

Tevékenységét a zsombói gyermekek és 
fiatalok körében, érdekében fejti ki, nagy 
népszerűségnek örvendve. A tervezett 
műfüves pálya jól szolgálná az utánpótlás 
nevelését, egyúttal lehetőséget teremtene 
tömegsport jellegű igények kielégítésé-
re felnőtt rekreáció és egészségfejlesztés, 
valamint közösségteremtés- és fejlesztés 
céljából. Mivel ez a sportpályaépítési pro-
jekt a közeljövőben lezárul, később nem 
lesz pályázati forrás erre a célra, ezért a 
képviselő-testület hatmillió-hatszázezer 
forint támogatás odaítéléséről döntött a 
jövő évi költségvetés terhére.
  dr. sZiromi márta

   jeGyZő

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 
pályázatot hirdet szociálisan hátrányos  
helyzetű háztartásoknak tűzifa támogatásra

Támogatásban részesíthetők köre:

• Zsombó Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel 
rendelkező szociálisan rászorultak, akik háztartásában az 
egy főre számított jövedelem nem haladja meg a 42.750 
Ft-ot, egyedül élő esetén az 57.000 Ft-ot. 

A kérelem elbírálásánál előnyt élveznek:

• az aktív korúak ellátása keretében a foglalkoztatást helyet-
tesítő és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti tá-
mogatásban részesülők;  

• időskorúak járadékában részesülők;
• települési támogatásban (különösen lakásfenntartási tá-

mogatásban) részesülők;
• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

törvényben meghatározott halmozottan hátrányos hely-
zetű gyermeket nevelő családok. 

A benyújtás határideje: 2019. november 30.

A támogatást igénylő a polgármesteri hivatal által elkészített 
formanyomtatványon terjesztheti elő igényét. A nyomtatvány 
beszerezhető Zsombó Nagyközség honlapjáról (www.zsombo.
hu) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal szociális ügyin-
tézőjénél (6. iroda)

ügyfélfogadási időben: hétfőn és csütörtökön: 8.00-15.30
                                kedden: 8.00-18.00.

A pályázat elektronikus úton történő benyújtására nincs le-
hetőség. 

A jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázók közül a tá-
mogatás odaítélése nem a benyújtás sorrendje, hanem a szo-
ciális rászorultság figyelembevételével, a rendelkezésre álló fa-
mennyiség erejéig történik.

dr. sZiromi márta

jeGyZő

Tisztelt Lakosok, 
Hozzátartozók!

Véradás

A közelgő mindenszentekre tekintettel tájékoztatom Önöket, hogy a hatályos te-
metkezési szabályok alapján a temetési hely feletti rendelkezési jog érvényességi ideje 
25 év, ami a rendelkezési idő lejárta után meghosszabbítható (újraváltható). Ha a hasz-
nálati idő meghosszabbítás hiányában lejár, megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása.

Ha elhunyt hozzátartozójuk sírhelyét szeretnék újraváltani, kérem, mielőbb keres-
sék fel a Polgármesteri Hivatal ügyintézőjét ügyfélfogadási időben.

dr. sZiromi márta

jeGyZő

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, 
hogy a Magyar Vöröskereszt véradást 
szervez Zsombón. 
A véradás helye: József Attila Közös-
ségi Ház és Könyvtár, 6792 Zsombó, 
Alkotmány utca 1. 
A véradás ideje: 2019. október 14. 
10:00-13:00-ig

Feketéné Marika
Női- Férfi-Gyermek

fodrász

Üzletem átköltözött Zsombó, 
Kossuth Lajos utca 55. alá.
Várom szeretettel régi és 

új vendégeimet.

06 70 211 1595
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Sertéstartók figyelmébe!
A nyári, őszi mezőgazdasági munkálatokra tekin-

tettel felhívom a sertéstartó gazdák figyelmét, hogy a 
vaddisznóban előforduló afrikai sertéspestis megbete-
gedések miatt fokozott figyelmet kell fordítani a házi 
sertésállományok védelmére. A fertőzött vaddisznóval 
való érintkezés lehetősége miatt a mezőgazdasági terü-
letek, az onnan származó termékek óriási veszélyt jelen-
tenek, jelenthetnek sertéseinkre.  

A védekezésben elsődleges cél és feladat a vírus bekerülé-
sének megakadályozása a házisertés állományokba, melyhez 
az alábbi intézkedések szükségesek a sertéstartók részéről:

– Az állatokat, amennyire lehetséges, zártan kell tartani, úgy 
hogy a sertések véletlenül se tudjanak vaddisznóval se közvetle-
nül, se közvetve érintkezni. 

– Sertések gondozását végző személynek a sertésállomány-
nyal kapcsolatos munkák előtt kézmosást követően át kell öltöz-
ni egy olyan öltözékbe és lábbelibe, amelyet csak a sertésólban 
és környékén használ. A sertésólba történő belépés előtt lábbelit 
és kezet kell fertőtleníteni. 

– A sertések etetéséhez, a sertésól takarításhoz szükséges 
eszközöket máshol, más munkákra nem szabad használni.

– Idegeneket, vagy sertést tartó ismerősöket a sertések kö-
zelébe nem szabad engedni.

– Sertéshús tartalmú élelmiszerek (pl. kolbász, szalámi), fa-
gyasztott húsokból származó mosólé, egyéb élelmiszerhulladék 
még véletlenül se kerüljön a sertések takarmányába, ez szigo-
rúan tilos.

– A vaddisznók fertőződése miatt szántóföldről, kaszá-
lóról, legelőről betakarított takarmányt illetve alomanya-
got frissen ne használjanak házi sertéseik ellátására. Szálas 
takarmányt és gabonát a beszállítástól számítva 30 napig, a 
szalmát 90 napig kell tárolni felhasználás előtt. Zöldtakar-
mány etetése tilos! (Természetesen ez vonatkozik a learatott 
kukoricatáblák böngészése során összegyűjtött kukoricára is!) 
A takarmányt és az alomanyagot elkülönítve zártan tárolják, 
biztosítsák, hogy a vadon élő állatok ne férjenek hozzá.

– Élő állatot csak sertés szállítólevéllel és érvényes állator-
vosi bizonyítvánnyal ellátva szabad vásárolni! A vásárolt serté-
seket az állomány többi egyedétől el kell különíteni.

– Ha sertése megbetegszik, azonnal értesítse az állator-
vosát.

Ha egy vagy több sertés hirtelen, minden látható tünet nél-
kül elhullik, ha egy vagy több állat bágyadt, nem eszik, lázas, 
gyenge, bizonytalanul mozog, ha a bőrön vérzések figyelhetők 
meg, a bőr vöröses lilásan elszíneződik, véres hányást, hasme-
nést látnak, minden esetben gondolni kell az afrikai sertéspestis 
lehetőségére. 

– A vaddisznókban megállapított afrikai sertéspestis 
miatt fertőzötté minősített területeken fentieken túlmenően 
be kell tartani a NÉBIH által kiadott „Jó sertéstartói gyakorlat” 
előírásait és be kell jelenteni a járási hivatalba sertés vásárlási, 
eladási, levágási szándékát is.

Felhívom a figyelmet, hogy hazánk sertéságazatának 
megvédése érdekében a betegség legkisebb gyanúja esetén 
is a legszigorúbb módon jár el az állategészségügyi hatóság, 
ebbe beleértve egy adott sertésállomány megelőzési célból 
történő felszámolását is.

Amennyiben az állattartó tőle elvárhatóan közreműkö-
dött, a betegséget időben bejelentette, az elvárható járvány-

védelmi zártságot megteremtette, az esetleges járványvédel-
mi intézkedések állami kártalanítás mellett történnek.

A betegség házisertés állományokba történő behurcolá-
sának megakadályozása, a hatékony védekezést segítendő a 
hatósági állatorvosok, szolgáltató állatorvosok a szükséges 
mértékben fertőtlenítőszert is tudnak az állattartók számá-
ra biztosítani. Keressék állatorvosukat!

A járvány aktuális hírei valamint a betegséggel kapcso-
latos hasznos információk az alábbi, folyamatosan frissülő 
weboldalon elérhetőek: http://portal.nebih.gov.hu/hu/afrikai-
sertespestis

  
    dr. Vajda lajos

orsZáGos járVányVédelmi KöZpont VeZető

A Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszerrel (Kárenyhíté-
si rendszer) kapcsolatosan a következő információkat emelem 
ki:

A téli és a tavaszi fagykárt, jégverést stb. szenvedett termelők, 
akinek a Kormányhivatal megállapította táblaszinten a 30 %-os 
kiesést, november 1. és 30. között kell benyújtani a kárenyhítési 
kifizetési kérelmet. Erről még pontos információnk nincs, októ-
ber közepétől érdeklődhetnek az érintettek.

A 2019. évi támogatási kérelmek ellenőrzése folyamatosan 
zajlik, illetve párhuzamos a Kormányhivatal NTSZ ellenőrzése 
a parlagfű és a selyemkóró (közismertebb nevén „vaddohány”) 
tekintetében. A parlagfűvel szennyezett területek adott esetben 
a támogatás teljes megvonását vonhatják maguk után. Kérem a 
fentiek figyelembevételét.

A termeléshez kötött növényalapú (zöldség, pillangós szálas 
növények – pl. lucerna) támogatást igénylő gazdáknak gazdál-
kodási naplót kell majd vezetniük, melynek a pontos formátu-
ma az internetről a NAK oldaláról letölthető, illetve nálam be-
szerezhető. Az érintett gazdákat kérem, érdeklődjenek.

Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos tudnivalók

A 2017-ben kiállított kártya alapú őstermelői igazolványokat 
2017., 2018. és 2019-re érvényes betétlappal láttuk el, ezek az 
igazolványok 2019. december 31-ig érvényesek. Szeptember 
1-től lehetséges az előre mutató hatályú (2020. január 1-től érvé-
nyes) betétlapok kiállítása azon termelők esetében, akik 2020-as 
év elején kívánnak értékesíteni. Az érintet termelőket arra ké-
rem, hogy a hosszabb várakozási idő elkerülése érdekében már 
szeptember hónapban keressenek.

Minőségbiztosítási és egyéb okokból a falugazdásznál min-
dennemű ügyintézés csak az őstermelői igazolvány (vállal-
kozók esetében kamarai kártya) elektronikus beazonosítása 
után lesz lehetséges, ezért arra kérek mindenkit, hogy ezt 
ezentúl mindig hozzák magukkal.

Az aktuális pályázati lehetőségek  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.

Októberi aktualitások
A falugazdász tájékoztatója
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A Zsombói Hírmondó hasábjain lehetőség van a településen működő civil szervezetek számára, hogy tevékenységüket bemu-
tassák, betekintést engedjenek mindennapi tevékenységükbe. Ha a kedves olvasó érdeklődését felkeltette valamelyik civil szervezet, 
bátran csatlakozzon hozzá!

Hírek a Csemete 
Nagycsaládosok 
Egyesülete életéből

Megalakult a Zsombói 
Sörbarátok Klubja

Mi is az a ZSOME?

2019. augusztus 30-án tartottuk hagyományos nyárbúcsúz-
tató családi napunkat a Királyszéki Iskolában. Míg a felnőttek 
a bográcsgulyást készítették, addig a gyerekek a Danone foci-
kupán nyert sportszereket próbálhatták ki. Volt íjászkodás, foci, 
rögbi, tollas, petanque, darts, szóval unalomnak nem volt helye. 
A gulyásleves után aki még éhes maradt, palacsintával csillapít-
hatta éhét. Bizony már éjfél is elmúlt, mikor a felnőttek nyugo-
vóra tértek otthonaikban. További szavak helyett beszéljenek a 
képek.

Aki kedvet kapott csatlakozni az egyesületünkhöz, az alábbi 
elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot.

Török Krisztina, (20) 22-654-95
Urbánné Jung Andrea, (70) 549-64-28

A ZsSK 2019. július 13-án kilenc fővel alakult, alapszabály-
lyal rendelkező, nem bejegyzett baráti társaság. Célja a minőségi 
hazai sörfogyasztás népszerűsítése, a zsombói sörbarátok ösz-
szefogása. A sör világnapja alkalmából a Klub tagjai köszönetet 
mondtak és emléklapot adtak át Juhász Antal úrnak, a Zsombói 
Fenyves Sörház alapítójának a zsombói minőségi sörkultúráért 
tett 25 éves munkájáért.
 ZssK

BátKi FaZeKas Zoltán

„Nosztalgiával gondolunk régi életünkre, amikor koncertekre, 
színházba, előadói estekre jártunk, és többen közülünk nemcsak 
nézőként, hanem szereplőként is. Elhatároztuk, hogy időnként 
összejövünk, és együtt zenélünk, verselünk egy kicsit a magunk 
örömére…célunk a művészetek, a kultúra és a baráti társaság él-
vezete…”

2008 április 27-én dr. Bernáth Erika kezdeményezésére ilyen 
gondolatokkal indult a Zsombói Művészklub. A klub négy év 
múlva, Zsombói Művészetbarátok Egyesülete néven, 2012 ápri-
lisában lett bejegyzett civil szervezet. A ZSOME negyedévenként 
tart műsoros taggyűléseket. Ezeken tagjaink és ifjú zsombói mű-
vészpalánták lépnek föl.  Évek óta állítunk ki koncertet a Szegedi 
Egyházzenei Hónap rendezvénysorozatában. Évente szervezünk 
operalátogatásokat, melyekre rendszeresen hívunk zsombói is-
kolásokat. Ilyen alkalmak során többször jártunk Budapesten és 
Szegeden. A Zsombói Művészetbarátok Egyesületének jelenleg 
25 tagja van, székhelye a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár.
       
     Zsome

BátKi FaZeKas Zoltán
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Kedves Zsombóiak!
A Zsombói Hírmondó felkérésére tájékoztatom a Tisztelt 

Zsombói Lakosokat az Összefogás Zsombóért Egyesület tevé-
kenységéről.

Egyesületünk egy 2005-ben indult zsombói önszervező-
désből alakult civil szervezetté 2007. januárban. Az Összefogás 
Zsombóért nevet választottuk, amely úgy gondoljuk, hogy be-
szédes, a célunk lényegét emeli ki: ha összefogunk szeretett tele-
pülésünkért, Zsombóért, akkor a külön-külön kifejtett aktivitá-
sok összegénél több eredmény lesz. Az alapítóknak és a ma több 
mint 30 tagot számláló egyesületünk tagságának célja, hogy egy 
olyan nyitott lokálpatrióta közösség, civil szervezet legyünk, 
amely pártideológiáktól függetlenül, Zsombó szellemi és anyagi 
javainak gyarapodása által a zsombói lakosok életkörülményeit, 
életminőségét javítsa, kiteljesítse. Alapszabály szerinti főbb fel-
adataink:
a) a Zsombóért tenni akaró, tenni képes lakosok összefogása, 

irányítása, közös célokra szervezése
b) a kitűzött feladatokhoz szükséges anyagi és természetbeni 

erőforrások előteremtése
c) településfejlesztési programok támogatása
d) Zsombó nagyközség kulturális programjainak támogatása, 

hagyományainak ápolása
e) sport és szabadidős tevékenységek támogatása, szervezése
f) egészségügyi és szociális programok támogatása, szervezése
g) környezet-, örökség- és műemlékvédelmi, ill. helyi védelmi 

tevékenységek támogatása
h) polgárvédelmi és katasztrófavédelmi tevékenységek támo-

gatása
i) Zsombó testvértelepülési kapcsolatainak ápolása és fejlesz-

tése
j) a zsombói gyermekek testi-lelki-szellemi körülményeinek 

javítása, üdültetésük és határon túli cserekapcsolatok meg-
szervezése

 Ennek szellemében tevékenykedünk, és igyekszünk minél 
több mindent megvalósítani az alapszabályban rögzített főbb 
feladatokból. Kiegészítve az önkormányzat lehetőségeit, egyesü-
letünk önmagában is pályázik a kitűzött célokért. Így valósul-
hatott meg pályázati forrásból például a közösségi ház mellet-
ti parkoló kiépítése, a Királyszéki iskola udvarának fejlesztése 
vagy a MOL Zöldövezet programból a telefonközpont előtti te-
rület parkosítása, a napóra létrehozása összesen mintegy 15 
millió forintból.

Az ÖZSE a kultúra ápolása és tehetséggondozás területén 
alapított és működtet két díjat a zsombói fiatal tehetségek ju-
talmazására. Egyesületünk és tagjai támogatásával 10 éve meg-
kapja az iskola, a képviselőtestület és az egyesület tagjaiból álló 
kuratórium döntése alapján az év ifjú zsombói művésze díjat és 
ötvenezer forint jutalmat az adott évben legjobb eredményeket 
elérő, legtehetségesebb fiatal művész. Hasonlóan idén már 5. al-
kalommal kapta meg a falunapon az év ifjú sportolója díjat a leg-
sikeresebb fiatal sportoló. Reméljük, jó motiváció a fiatal művé-
szeknek és sportolóknak a közösség előtti elismerés. A sportnál 
maradva, az egyesület segített a Zsombó-Csólyospálos fociderbi 
szervezésében is.

Az egyesület tagjai felvállalták a lassan egy évtizede az önkor-
mányzat által megépített, majd létszámában bővített fa buszvá-
rók festését annak érdekében, hogy minél tartósabbak legyenek. 
Ennek a munkának az elvégzése kezdte meghaladni a kapacitá-
sainkat, és örömmel vettük, hogy először más civil szervezetek, 

majd közintézmények is csatlakoztak hozzánk. Természetesen 
van még lehetőség a dolgos kezeknek. Már nem sok kell hoz-
zá, hogy teljesen önjáróvá váljon ez a projekt. Várjuk az egy-egy 
buszvárót „örökbe fogadni” szándékozókat. Ezzel is segítjük az 
önkormányzat munkáját.

A buszvárók festéséhez hasonlóan többször festettük a ját-
szóteret, sőt a sportpálya melletti játszótér mai formájában tör-
ténő megépítése is az ÖZSE-hez kötődik. Lakossági és kisebb 
önkormányzati támogatással tagjaink szervezték meg, készítet-
ték el, építették fel a játszóteret. A korábbit, amelyet a Szivárvány 
Nagycsaládos Egyesület alakított ki, sajnos el kellett bontani, az 
eszközök avultsága, a balesetveszély miatt.

Az Összefogás Zsombóért Egyesület a köz érdekében, annak 
jobbá tételére jött létre, azért tevékenykedik. Továbbra is várjuk 
sorainkba a részletezett célokért tenni szándékozókat.

Tisztelettel:
Gyuris Zsolt

elnöK

Napóra -MOL zöldövezet program

Parkoló

Királyszéki iskola udvar
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Csalogató
Tisztelt Szülők!
A Zsombói Bóbita Bölcsőde 2020. januárjától 

bővülni fog egy csoporttal, így van néhány üres 
férőhelyünk az érdeklődök számára. Azoknak, 
akik esetleg gondolkodnak, hogy bölcsődébe adják-e gyerme-
küket, biztatásul idéznék egy nemrég elballagott gyermekünk 
szüleitől néhány mondatot: 
„Kedves Rita!
Annácska nevében is szeretnénk megköszönni Neked a közel 
1 év munkáját. Biztos nem indult egyszerűen az összeszokás, 
Anna túlságosan is bizalmatlan volt feléd.
De jó volt hallani Tőle egy idő után, hogy a reggeli induláskor 
már Téged emleget.
Nem tudok elég hálás lenni, hogy olyan szeretettel és odafi-
gyeléssel gondoztad. Nem is tudod mennyire megkönnyítetted 
ezzel a lelkünket, mert mindig jó szívvel hagytam ott Veletek. 
Sok okos dolgot tanult meg általatok, amit az óvodába menet is 
kamatoztat majd. 
Rengeteg dolgot lehetne még sorolni, de nincs ennyi papír !
Mindent köszönünk és további sok sikert kívánunk ehhez a cso-
dás hivatáshoz!
Millió ölelés: Annácska és szülei.

2019.08.19.”

„Kedves Editke!
Bár közvetlenül nem te voltál a gondozó nénije, mégis szeret-
nénk köszönetet mondani. Hogy miért is?
Köszönet a mindig mosolygós reggeli fogadtatásokért.
Köszönet a sok biztatásért.
Köszönet a hasznos tanácsokért (el sem hinnéd, hogy néha 
beváltak).     
Köszönet a megnyugtató üzenetekért, képekért napközben (so-
kat jelentettek). 
Köszönet illeti a munkát, amivel Anna hónapról hónapra önál-
lóbbá vált.
Köszönet azért, hogy csapattársat láttál bennem és nem egy ki-
oktatni való szülőt.
És talán ez volt a legfontosabb: CSAPATMUNKA! Hogy Anná-
ból ilyen ügyes csajszi lett, az részben a Ti érdemetek is!
Bízom benne, hogy mindig jó szívvel fogunk az eszedbe jutni, 
mert mi mindig így gondolunk majd Rád!
Kívánunk további csodaszép éveket ehhez a gyönyörű hivatás-
hoz!
Millió ölelés: Annácska és szülei.

2019.08.19.”
 
Ennél szebb gondolatokat én sem írhatnék az itt dolgozók 

munkájáról. Igaz, az itt idézett levél csak két kisgyermeknevelő-
höz szól, de én a folyamatos visszajelzésekből tudom, hogy min-
den itt dolgozóról hasonló véleménye van az ide járó gyermekek 
családjának. Ezekből a sorokból az is kiderül, hogy igyekszünk 
mindig a családokkal együtt gondolkodni és közösen nevelni 
a ránk bízott gyermekeket. Itt mindannyian azért dolgozunk, 
hogy egy békés, nyugodt környezetet teremtve, a hozzánk járó 
gyermekek családjával közösen, nagy szeretetben neveljük a 
ránk bízott gyermekeket. 

 
Mindenkit várunk szeretettel: Ráczné Horváth Henrietta

Kézilabda hírek

A zsombói kézilabdások versenyei is befejeződtek, nagyon 
mozgalmas volt a tavaszi idény is.

A serdülő fiúk a Dél-alföldi régióban csoportjukban bronz-
érmesek, a lányok negyedikek lettek (rosszabb gólaránnyal). 
U13-as csapataink egyre többször hagyták el győztesen a pá-
lyát és szépen fejlődött a játékuk. A 11-12 éves fiúk és lányok 
ismerkedtek a nagypálya méreteivel és kemény találkozókat 
vívtak a régió legjobbjaival is. Kisiskolásaink a legjobbakkal is 
megküzdöttek, gyakran a Pick Szeged és PC-Trade növendé-
keivel is felveszik a versenyt. Az elsősök is ismerkedtek már a 
szivacskézilabdázással, néhány hónap alatt ígéretesen fejlődtek, 
sok élménnyel gazdagodtak.

Legjobbjaink megmérethették magukat az ország legjobb-
jaival a serdülő válogatottak kiválasztó versenyein, néhányan a 
Nemzeti Kézilabda Akadémián és a Dunaújvárosi Kézilabda 
Akadémián folytatják kézilabdás tanulmányaikat.

Serdülők:  Borbola Patrik, Kurkó Attila, Gera Bence, 
 Czékus Marcell, Tolmacsov Máté
U13-asok: Hódi Koppány, Mézes Dávid, Fábián Polett, 
 Szabó Vanessza 
U12-esek:  Gajda Patrik, Mézes Ádám, Piri Erik
U11-esek:  Bozóki Varsány, Nógrádi Lilla, Sala Rebeka, 
 Gyuris Luca,
U10-esek:  Farkas Áron, Fodor Péter, Kapás Máté, 
 Orosz Bella, Kiss Lívia
U8-asok:  Dobó Iván, Fejes Vivien, Domány Zalán, 
 Lukács Zoltán
Az őszi idényre való felkészülés után már küzdenek az ifjú-

sági, serdülő csapatok, valamint az U15-ös fiúk is, akik 2 győze-
lemmel zárták az első fordulót.

A Tisza Volán SC utánpótlás csapataiba következő idényben 
is várjuk a jelentkezőket, elsősorban 1-4. osztályosokat!  Mert a 
sport az életünk!

polyáKné FarKas éVa edZő

+36/30-445-0905
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Március 29-re “Kedvenc melódiák” címmel hirdetett koncer-
tet a Zsombói József Attila Közösségi Ház és Könyvtár. A kon-
certet eredetileg Huszár Emőke, és Hegedűsné Kovács Zsuzsa 
adták volna, ám Huszár Emőke hegedűművész-tanár betegsége 
miatt az esemény némileg bizonytalanná vált. Hegedűsné Ko-
vács Zsuzsa azonban váratlanul egy teljesen önálló műsort rity-
tyentett a közönség számára, és evvel megmentette a koncertet. 
Kovács Zsuzsát a Zeneakadémián személyesen Kodály Zoltán 
vette fel a rendkívüli tehetségek osztályába. Később 25 évet ta-
nított a Szegedi Konzervatóriumban. 21 éve tanít és koncertezik 
Zsombón, 14 műsorszámot játszott, és két ráadást adott. A dara-
bok előtt a művésznő egykori növendéke, Zsiros Vanda mondott 
hasznos és kellően rövid felvezetőket. A műsorban többek kö-
zött Bach, Brahms, Chopin, Schumann műveit hallhattuk, de fel-
csendült Johnny Mandel zenéje, egy Carlos Gardel szám a Tangó 
című filmből, és a Frank Sinatra által világhírűvé vált My Way is. 

Zsuzsa úgy lett kiváló, kedvelt tanár egyéniség, hogy 
közben vérbeli előadóművész maradt. A műveket most is 
érzelemgazdagon, könnyed virtuozitással adta elő. Különösen 
élőek voltak lírai, drámai hangjai. Akár csak egyéniségére, játé-
kára is jellemző az impulzív, egzaltált, ugyanakkor letisztult, ön-
álló értelmezés, frazeálás. Tartalmára, előadói eszközeire nézve 
a koncert egy tapasztalt művész eddigi életpályájának összeg-
zése volt. Igazán markánsan érezhettük ezt a nagyobb lélegzetű 
Chopin művekben, a G-moll balladában, a Fantáziában, a nok-
türnökben és a Cisz-moll keringőben. A rendkívüli élményt és 

a beugrást a nagyszámú közönség hálás vastapsokkal köszönte 
meg. Publik Antal előadóművész barátom Szegedről jött át a 
műsorra. A koncert után őszintén elérzékenyülve csak ennyit 
mondott: 

„Ezen a kis településen…egy ilyen koncert…”  
Zsuzsa következő önálló estjét Szegeden, a Király-König Pé-

ter Zeneiskola nagytermében tartja november 11-én, hétfőn, 17 
órakor. Zsombón legközelebb jövő év márciusában hallhatja őt 
a közönség.

                        
 BátKi FaZeKas Zoltán

„Ezen a kis településen…”

Dr. Bernáth Erika 1963-ban született Gyulán. Békéscsabán 
nevelkedett, a Rózsa Ferenc Gimnáziumban érettségizett. Az 
érettségi után a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógysze-
résztudományi Karán diplomázott, majd ott doktorált. 1991-
től különböző nemzetközi gyógyszeripari cégeknél dolgozott. 
2004-ben alapította a „Stand-Art Event Management Kft.” nevű 
tudományos konferenciákat szervező céget. A cég elsősorban 
hazai és nemzetközi diabetológus kongresszusok rendezésével 
foglalkozott. Erika irányításával a cég egyre jelentősebb sikere-
ket ért el. 2012-től a Magyar Diabetes Társaság rendszeres szer-
vezője, később első számú partnere lett. Férjével, Bernáth József-
fel 1996-ig Szegeden éltek, onnan aztán kiköltöztek Zsombóra. 
Nagybeteg gyermeküket példamutatóan ápolták, gondosan ne-
velték, mégis 22 éves korában el kellett veszíteniük.

Erika imádta a zenét. Nyolc évet tanult zongorázni. Reme-
kül játszott. Szépen énekelt és örömmel kamarazenélt. Évekig 
koncertezett a szegedi Vaszy Viktor Kórus tagjaként. 2008 áp-
rilisában az ő ötlete nyomán indult a Zsombói Művész Klub, a 
Zsombói Művészetbarátok Egyesületének elődje. Erika igazi kö-
zösségi ember volt. Számtalan jószolgálati felajánlást tett. Az ő 
adománya többek között a József Attila Közösségi Ház és Könyv-
tár nagytermi fekete zongorája is. Szívesen játszott rajta.

Ismét, fájdalmasan korán, egy kiváló, sokoldalú embert ve-
szítettünk el…

Ezentúl Erika emlékének adózva csendül majd fel a fekete 
zongora.

BFZ
 

Fekete zongora
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Miért sportoljon a gyerek?
Zsombón sok lehetőség és kulturált helyszínek várják a spor-

tolni vágyó gyerekeket és felnőtteket is, ennek ellenére nagyon 
sok iskolás semmit nem sportol a nagyon kötelezőn kívül. A 
gyerekeknek nagyon sok és intenzív mozgásra van szükségük, 
hogy az agyuk megkapja azt az oxigén mennyiséget, ami a fej-
lődéshez kell. 

Íme egy csokor, amely ösztönözzön mindenkit a mozgásra!

1. Javítja a fizikai állapotot
A gyerekek fizikai állapotáról szóló felmérések adatai szerint 

a 4-5 évesek 9,1% -a túlsúlyos, a 10-11 éves korosztály körében 
pedig már 19,1% küzd súlyproblémákkal.

Minél fiatalabban kezdik a sportot, annál természetesebb 
lesz a számukra és annál hamarabb fogják a TV és telefon he-
lyett szabadidős kikapcsolódásnak is a sportot választani, annak 
számtalan egészügyi előnyével együtt. A rendszeres testmozgás 
csökkenti a stresszt, növeli a mentális egészségeket, ami gyerek-
ként is fontos tényező; és mivel az aktív gyerekekből aktív fel-
nőttek válnak, így – ha sportos életmódra neveled – sokat teszel 
gyermeked felnőttkori egészségi állapotáért is.

2. Egész életen át végigkísér
A sport nagyszerű módja az egészséges életmód népszerű-

sítésének, hatása számos más életterületre is kivetül. Például 
azok, akik folyamatosan sportolnak, nagyobb valószínűséggel 
választják az egészséges táplálkozást. Szülőként előtted a le-
hetőség, hogy pozitív szerepmodell legyél, hiszen a rendszeres 
testmozgás és az egészséges táplálkozás nagyon erős minta, 
gyermekeid valószínűleg követnek ezen az úton.

3. Fejleszti a szociális készségeket
A gyermekek szociális készségei fejlesztésének egyik legjobb 

módja a sport, különösen a csapatsportok. Új ötletek megbeszé-
lése, mások meghallgatása egy csoport részeként, kommu-
nikáció a problémák megoldása érdekében csapatmunkával 
– csak néhány dolog, amit a gyerekek megtanulnak a sport-
tevékenységek során.

4. Építi az önbizalmát, önbecsülését
A sport kitűnő választás a gyermek önbizalmának növelé-

sére. Hangsúlyozd azokat a területeket, melyekben jól teljesít 
és jutalmazd meg, ha fejlődésre törekszik és javul a teljesít-
ménye! Fontos az edző és a szülő ösztönzése és odafigyelése, 
szentelj nagy figyelmet az edző kiválasztására, hiszen az edző 
kommunikációja, hozzáállása nemcsak a gyerek sportteljesít-
ményére van nagy hatással, hanem alapjaiban meghatározza 
a sporthoz való viszonyát a későbbiekben is.

5. Ösztönzés
A versenyeken a sport motivációs, csapatorientált oldala 

tovább nő. Ilyen helyzetekben szükség van arra, hogy valóban 
a feladataikra összpontosítsanak, együttműködjenek csapat-
társaikkal, megoldják a problémákat, és megmutassák az 
odaadásukat és az elkötelezettségüket. Értékeld gyermeked 
az erőfeszítéseit és a megmérettetés eredményétől függetle-
nül ösztönözd, biztasd!

6. Életvezetési lecke
A sport nagyszerű alapot ad ahhoz, hogy gyermeked megta-

nulja, hogy a siker és az eredmények hátterében kemény mun-
ka áll. Ez az attitűd tovább gyűrűzik az élet más területeire is, 
megtanulja a célkitűzés, a kitartás és a munka szerepét a sike-
rek elérésében. A sporton nevelkedett gyerekeknek pozitívabb 
életképük lesz, mernek nagyot álmodni, és hisznek abban, hogy 
siker koronázza erőfeszítéseiket.

7. Új barátságok
A gyerekek új környezetbe kerülése jó módszer arra, hogy se-

gítsen nekik barátkozni. Mindez egészséges társadalmi élethez 
vezet, ráadásul a közös sportélmény erős kapocs, egész életen 
át tartó barátságok alakulhatnak ki. A sport a fiatalok számára 
szociális szempontból is élvezetes, a csapathoz tartozás érzése 
nagyon erős pozitív motiváció és megtartó erő.

8. Iskolai eredmények
Sokan úgy gondolják, hogy iskoláskorban a sport inkább 

a figyelemelterelés, mint a haszon. Nem így van! Számos ta-
nulmány készült erről a témáról és mindegyik ugyanarra a 
végeredményre jutott: a csapatmunka – mint tanórán kívüli 
tevékenység – jelentős pozitív hatással van a diákok iskolai elő-
menetelére. Ennek több oka van: a sport több energiát biztosít, 
segít a világosabb és kreatívabb gondolkodásban, élesíti a fó-
kuszt, javítja a hangulatot és a memóriát.

Összefoglalva: nem kérdés, sportra fel! Gyertek kézilab-
dázni, focizni, tornázni, karatézni, futni, bringázni! A lehe-
tőség adott.

polyáKné FarKas éVa

edZő
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Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó Zsombó-Szatymaz, Szegedi u.-Szeged

Szatymaz-Zsombó Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged (átszállással)
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Szatymaz-Zsombó Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
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Szatymaz-Zsombó Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged

Szatymaz-Zsombó Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
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Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged (átszállással)
Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged

Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó (átszállással) Zsombó-Szatymaz
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Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó (átszállással) Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
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Mórahalom-Zsombó Zsombó-Mórahalom
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A hetek utolsó tanítási napján és a hetek első tanítási napját megelőző napon
A hetek utolsó tanítási napján

Iskolai előadási napokon
Szabad és munkaszüneti napokon

Munkaszüneti napokon
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Munkaszüneti napok kivételével naponta
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