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Soraim írásakor a hatályos szabályok szerint
újabb enyhítések érvényesülnek a mindennapi
életünkben, különösen a vendéglátásban. Május
18-tól a vendéglátó üzletek belső terében is tartózkodhatunk, az ételt-italt ott is elfogyaszthatjuk. Az asztaltársaságok között továbbra is 1,5
méteres távolságot kell tartani, erről a vendéglősnek kell gondoskodnia. A vendéglátó üzletek
dolgozói kötelesek maszkot viselni, a vendégek
nem.
A szabadtéri játszóterek nyitva tarthatnak.
Május 20-tól Zsombón is látogathatóvá váltak a
játszóterek és a szabadtéri kondipark. Kérem az
ott pihenőket, sportolókat, tartsák be a távolságtartás szabályait és fokozottan ügyeljenek a személyi higiéniára. Az önkormányzat is megteszi a
tőle telhetőt: rendszeresen fertőtleníti a játékokat, sporteszközöket és padokat. A fertőtlenítés
hypo tartalmú szerrel történik.
A Kormány döntése nyomán május 18-tól
megnyílnak a szálláshelyek, vagyis kirándulhatunk, utazhatunk belföldön. A szálláshelyeken
is fokozottan figyelni kell a távolságtartás és a
higiénia szabályaira, illetve a szálláshelyen belül
üzemelő vendéglátó helyiségekben ugyanazok a
szabályok érvényesek (maszk viselése a személyzet részéről, 1,5 méteres védőtávolság a vendégek
között), mint az egyéb vendéglátó üzletekben.
Sokak által várt változást hoz június 1. napja. Attól a naptól a temetést és a házasságkötést
követő családi rendezvényt – maximum 200 főig
– meg lehet tartani. A lakodalmakat vendéglátó
üzletben és szálláshelyen is meg lehet rendezni,
illetve ott zenélni-táncolni is szabad. Felhívom
ugyanakkor a figyelmet arra, hogy ez a rendelet
nem teszi lehetővé egyéb családi vagy nem családi rendezvény lebonyolítását, nem szól ballagási
vagy születésnapi családi rendezvényekről, egyéb
partikról, táncmulatságokról, diszkóról. Azokra
még várni kell, reméljük, már nem sokáig. Miután a kormányrendeletet kiterjesztően értelmező
kommunikációval is találkoztunk, ezért jogértelmezést kértünk az Operatív Törzstől. Amint választ kapunk, azt közölni fogom Önökkel.
Korábban többször kértem a 65 év feletti
lakosainkat arra, hogy jelentkezzenek nálunk,
tudassák velünk, hogy segítségre szorulnak-e.
Most azokhoz szólok, akik valamilyen fogyatékkal élnek (látás, hallás, mozgás vagy értelmi

fogyatékkal). Elsősorban az őket gondozó családtagokat kérem, jelentkezzenek a családsegítő
szolgálatnál, Magonyné Kudik Editnél a +36-62595-574 telefonszámon. Szeretnénk tudni arról,
hogy a fogyatékkal élő személyek biztonságban
vannak-e, segítségre szorulnak-e, tehetünk-e értük bármit.
Zsombón az óvoda és a bölcsőde változatlanul rendkívüli szünetet tart, de ügyeleti ellátást
biztosít azoknak a gyerekeknek, akiknek a szülei
más módon nem tudják megoldani gyermekük
felügyeletét. Mivel az ügyeletben legfeljebb 5 kisgyermek tartózkodhat egy csoportban, ezért az
óvoda és a bölcsőde kapacitása szűkös. Kérem,
csak azok jelezzék igényüket, akik tényleg nem
találnak ennél biztonságosabb megoldást.
A polgármesteri hivatal folyamatosan működik, de minimálisra csökkenti az ügyfelekkel
való érintkezést. Ezért továbbra is arra kérem
a tisztelt ügyfeleket, hogy telefonáljanak, írjanak elektronikus levelet vagy papír alapú kérelmüket dobják be a hivatal oldalfalán található
postaládába. Ha valamely ügyük elintézéséhez
feltétlenül szükséges a személyes jelenlét, arra
az ügyintézővel való előzetes telefonos időpontegyeztetést követően kerülhet sor. Az ügyintéző
beengedi az időpontra érkező ügyfelet. Az ügyintézés során a maszk használata éppúgy kötelező,
ahogyan a bevásárláskor az üzletben.
A közösségi ház még mindig nem látogatható, rendezvények ott nem tarthatók. Bármilyen
információra van szükségük a közösségi ház
tevékenységével, szolgáltatásaival kapcsolatban,
hívják Hajdu Lajos igazgatót a +36-20-215-8621
telefonszámon!
Változatlanul hatályban vannak azok a szabályok, amelyekkel mindannyian megtanultunk
már együtt élni: vásárolni és autóbuszra szállni
csak maszkban szabad, közterületen és üzletekben is tartanunk kell egymástól legalább 1,5 méter távolságot, csoportosulni nem szabad.
Mindenkit arra kérek, hogy fegyelmezett viselkedésével, szabálykövető magatartásával továbbra is vigyázzon magára és embertársaira.
Kellemes hétvégét, jó egészséget kívánok!
Gyuris Zsolt
			
polgármester

Zsombói

Hírmondó
Iparűzési adóváltozások
Az iparűzési adó bevallásával kapcsolatban néhány fontos
szabályra hívom fel a vállalkozások, egyéni vállalkozók és őstermelők figyelmét.
Az adó mértéke 2020. január 1. napjától az állandó jellegű
iparűzési tevékenység esetében az adóalap 2 %-ára változott.
A 2019. évről benyújtott helyi iparűzési adóbevallások esetében az adómérték emelkedése a 2020. szeptemberi és a 2021.
márciusi előlegek számítását már befolyásolja, azokat 2
%-kal számolva kell megadni. (Az előlegek számításához a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény 41.§ (5) bekezdése segítséget
nyújt.)
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges
adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV.21.) Korm.rendelet
engedményeket tesz a helyi iparűzési adóval kapcsolatban.
A kormányrendelet rendelkezéseit figyelembevéve az alábbi
esetek fordulhatnak elő:
1. A Korm.rendelet hatálybalépése – azaz 2020. április
22. – előtt beküldött bevallásokra nem terjed ki a rendelet időbeli hatálya, így esetükben a bevallott adó és a
megfizetett adóelőleg pozitív különbözetét 2020. június
2-ig meg kell fizetni. A 2020. szeptember 15-ei előleg a
2019. évről szóló helyi iparűzési adóbevallás alapján kiszámított összeg, amelyet 2020. szeptember 15-ig meg is
kell fizetni.
2. Aki 2020. április 22. előtt nem nyújtott be bevallást, annak
2020. szeptember 30-ig kell ezt megtennie. Ez esetben a
bevallott adó és a megfizetett adóelőleg pozitív különbözete 2020. szeptember 30-án lesz esedékes:
a. amennyiben a bevallás 2020. szeptember 15. előtt beérkezik, akkor a 2020. szeptember 15-ei előleg összege
a 2019. évről szóló helyi iparűzési adóbevallás alapján
kiszámított összeg lesz;

b. amennyiben a bevallás 2020. szeptember 15. után
érkezik be, akkor a 2020. szeptember 15-én fizetendő
adó összege megegyezik a 2020. március 15-ei előleg
összegével.
Felhívom figyelmüket, hogy a bevallás benyújtási határidejének eltolódása miatt a 2020. II. félévi egyenlegértesítő feltehetően még nem fogja tartalmazni a helyi iparűzési adó vonatkozásában fizetendő összegeket (pozitív adókülönbözet, 2020.
szeptember 15-ig előleg), ezért a helyi iparűzési adó önadózásos
jellegére tekintettel kérem, hogy a bevallás alapján teljesítsék
a befizetéseket.
Kérem, ha tehetik, a bevallások benyújtásával ne várják
meg a határidő utolsó napját, küldjék be, amint tudják. Ezzel
segítik a hivatal munkáját, az adatok folyamatos feldolgozását.
Fontos tudni, hogy 2018. január 1-től a gazdálkodó szervezeteknek – köztük az egyéni vállalkozóknak is – kötelező az
elektronikus ügyintézés, így kizárólag az elektronikus úton
benyújtott dokumentumok fogadhatóak be. Kérem, figyeljék a
cégkaput/ügyfélkaput, mert az egyenlegértesítőt mi is elektronikusan küldjük.
A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési
kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. Ez azt jelenti, hogy nem küldünk sárga
csekket, hanem az önkormányzat helyi iparűzési adószámlájára
(10402142-50494851-53561031) várjuk a befizetéseket. Kérem,
aki nem rendelkezik pénzforgalmi számlával, keresse fel a polgármesteri hivatalban Pálmai-Vadász Anna ügyintézőt csekkért.
Együttműködésüket nagyon köszönöm. A járványhelyzet
miatti leállások ellenére sikeres gazdasági évet kívánok!
dr.

Sziromi Márta
jegyző

Bölcsődei beiratkozás
Bölcsődei beiratkozás időpontja a 2020/2021-es nevelési évre
vonatkozóan 2020. június 15-26 között lesz.
Jelentkezéssel kapcsolatos ügyintézés helyszíne a Zsombói Bóbita Bölcsőde (6792 Zsombó, Béke utca 4.), ügyintézés
ideje minden nap 9-17 óráig.
Jelentkezési lap átvehető a bölcsődében átvehető, vagy megtalálható a www.zsombo.hu honlapon.
A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok:
• gyermek lakcímkártyája és együtt élő szülők
esetében mindkét szülő lakcímkártyája vagy
egyedülálló szülő esetében az ő lakcímkártyája
• gyermek születési anyakönyvi-kivonat másolata
• gyermek társadalombiztosítási azonosítójelet
tartalmazó igazolvány másolata
• mindkét szülőtől a munkáltató igazolása a
munkába állás időpontjáról és a munkavégzés
napi időtartamáról (4,6,8rás munkavégzés)
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• egyedülálló szülő esetében a válásról hozott bírósági végzés másolata és / vagy a gyermekelhelyezést rögzítő gyámhivatali határozat, egyéb esetekben a gyámhatóság által
kibocsátott gyám-, illetve gondnokkirendelő határozat
• egyetemi, főiskolai hallgató esetén hallgatói jogviszony
igazolása
• a gyermek házi gyermekorvosának igazolása arra vonatkozóan, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható
Tel.: 06/20-352-12-12
e-mail: bolcsode@zsombo.hu
Ráczné Horváth Henrietta
bölcsődevezető

Digitális oktatás: próbatétel a
pedagógusoknak
Nyilatkoztak a Szent Imre Katolikus Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestületének tagjai
arra a körkérdésre, hogyan élik meg a digitális oktatást.
Válaszaikból, élménybeszámolóikból szemezgettünk.
– „Hiányzik a suli mindenestől. Viszont nagyon jó, hogy dolgozhattam a classroomban… Szuper benne dolgozni!”
– „Az elején leszögezném, hogy ez számunkra csak szükséges
rossz.”
– „Úgy próbáltam felépíteni ezeket a heteket – bár nem gondoltam, hogy ilyen hosszúra fog nyúlni –. hogy minden héten valami új dolgot vigyek az oktatásba.”
– „Nem az én világom, bármeddig is tart.”
– „Hétfőnként egy reggeli motivációs videóval indítom a hetet,
ami sok esetben nemcsak a gyerekeket, de engem is átlendít az
újabb hét nehézségeivel való szembenézésen.”
– „Magával az oktatással nincs gondom, sőt úgy látom, mindenki (tanár, diák, szülő) egyre jobban belejön.”
– „Mikor bevezettük a Google Tantermet, én onnantól úgy beszéltem, írtam róla, hogy a „tananyag bent lesz a tanteremben…”. Erre jött a szülő, hogy volt itt, de zárva van a suli, nem
tud bejönni.”
– „Mikor az egyik lány tanuló leadott feladatát megnyitottam,
már azon meglepődtem, hogy videót küldött, mert én ennél a
feladatnál nem ezt vártam, az EU megalakulását taglalta éppen. Kellett 1 perc, mire zavarodottságomban rájöttem, hogy
ez a videó eltévedt a digitális tantermek között.”
– „A legnagyobb nehézséget a visszaérkezett tananyagokra való
reagálás okozza. Időigényes.”
– „A kapcsolat azokkal a gyerekekkel tartható, akik nem vonultak teljesen vissza kis csigaházukba a rájuk naponta záporozó
közlések és feladatok elől.”
– „Minden a legnagyobb rendben halad a digitális munka során.”

– „A kezdeteknél még szelfikamerás órarészleteket is felvettem.
A legviccesebb az volt, mikor a feliratok tükörírással jelentek
meg, és kezdhettem az egészet elölről.”
– „Szerintem sok gyereknek az okoz nehézséget, hogy önmagukat
kell rávenni a folyamatos munkára, nincs az a személyes felügyelet, ami miatt eddig kénytelenek voltak dolgozni.”
– „A kapcsolattartás sokkal élőbb: a suliban leginkább akkor beszéltem a szülőkkel, ha gond volt, most rajtuk keresztül érem
el a növendékeket, és így a szülőkkel is többet tudok beszélni.”
– „A digitális oktatásra való áttérés zökkenőmentesen történt.”
– „Jegyet eddig nem adtam, nem is fogok, úgy látom, hogy az
egyéb tantárgyakból elég rendesen megszórják őket feladatokkal.”
– Mikor a saját gyerekeim azon kaptak, hogy PowerPoint-tal így
beszélgettem: - Na tessék, ehhez mit szólsz, erre van-e tervezési
ötleted, te hülye majom??? – akkor azért megkérdőjeleződik az
elmeállapotom.
– „Számomra rémálom ez az egész helyzet, remélem, egyszer
másra ébredek!”
– „Ha a kép jó, akkor hang nincs, ha jó a hang, akkor pedig látni
nem lehet semmit sem. Ha a kép is jó, meg a hang is, akkor
éppen nincs is órám.”
– „…az a FLOW élmény nincs meg, amit akkor élek meg, amikor
tanítok, amikor együtt vagyok a gyerekekkel…”
– "Arra mindenesetre rájöttem, hogy az otthonról is tudok dolgozni című munkahelyeket nem nekem találták ki. Szükségem
van arra, hogy emberek között legyek. Arra, hogy minden reggel normálisan felöltözve embernek érezzem magam."
– "Ha feltöltötted a kész feladatot, ne írd meg külön levélben,
hogy készen vagyok! Én is készen vagyok."
– „Ez a digitális oktatás talán segít jobban kimutatni érzéseinket,
hamarabb leírunk olyat is, ami esetleg szóban nem hangozna
el.”

Nyári napközis tábor az iskolában
A kijárási korlátozások részleges feloldásának része, hogy a
kormány engedélyezte a napközis táborokat. Ennek értelmében
– természetesen Gyuris Zsolt polgármester úrral is egyeztettem,
hiszen a rendkívüli jogrendben mindenről tudnia kell, ami a település járvány elleni védekezését érinti – június 29-től augusztus 14-ig megszervezzük hétköznapokon 8.00-tól 16.00-ig a
táborokat a következő szabályok szerint:
– Minden héten minimum 3 pedagógus jelen lesz a táborban.
– A táborozó gyermekek létszáma nem haladhatja meg a 30 főt,
tehát 1 pedagógusra maximum 10 tanuló juthat. Ha a jelentkezők száma ezt a keretet meghaladja, akkor:
1. munkáltatói igazolásokat fogok bekérni, azok a családok
fognak előnyt élvezni, ahol mindkét szülő dolgozik.
2. a nyolcadikosok biztosan jöhetnek, ha akarnak, szegényeknek nagyon belerondított az általános iskolás tanulmányaik lezárásába a járványügy.
– Civil szervezetek nem kapnak sportolási lehetőséget a tornateremben, így könnyebb megoldani, hogy a tanulók párhuza-

mosan több helyszínen tartózkodjanak.
– Fertőtlenítéssel, ehhez szükséges eszközökkel az iskola felkészül, a pedagógusok a résztvevőknek tartanak a táborok elején higiénés tájékoztatást.
– Ha egy gyerek beteg, azonnal haza kell mennie.
A szülők osztályfőnökök felé jelzik az igényeket május 29ig. akik arra is felhívják a szülők figyelmét, hogy ha jelentkezés
után a gyermek nem jelenik meg a táborban, és erről előzetesen
nem szóltak, a gyermek a nyáron többet már nem is jöhet.
A leendő elsős diákjainkat az utolsó tábori hétre várjuk (augusztus 10-től 14-ig), a leendő elsős tanítók hamarosan felveszik a kapcsolatot a családokkal, hogy ott is megtörténhessen az
igényfelmérés.
Pálmai Péter
igazgató

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
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Hírmondó
Trianon
II. rész
A békediktátum előzményei (1918 október - 1919 augusztus)

Tisza István, a kormánypárt vezetője – és a háború alatt Magyarország miniszterelnöke - az országgyűlés alsóházában, 1918
október 17 –én ismerte el nyilvánosan, hogy Magyarország a háborút elveszítette. Az ország lakossága elégedetlen volt: a háború
való azonnali kilépést, a Monarchiától való elszakadást, mielőbbi
földosztást és a mindenkire kiterjedő általános (és titkos) választójog bevezetését követelte. A tömegek szimpátiája 1918 őszén
a követelések teljesítését ígérő Károlyi Mihály gróf felé fordult,
aki hét nappal Tisza bejelentését követően 1918 október 24 –én
ellenkormányt alakított Nemzeti Tanács néven és készen állt a
hatalomátvételre. Az uralkodó azonban vonakodott attól, hogy
Károlyit miniszterelnökké nyilvánítsa, és 1918. október 26-án
teljhatalmú magyarországi helytartót („homo regiust” szó szerint
„királyi embert”) nevezett ki az ország élére József főherceg személyében és október 29-én a konzervatív Hadik János grófot bízta meg egy új nemzeti kormány megalakításával. Válaszul kitört
a forradalom. A fellázadt lakosság – a hadsereg néhány itthon
tartózkodó egységeivel összefogva - néhány nap után győzelmet
aratott, így az uralkodó nevében József főherceg kénytelen volt
Károlyit kinevezni miniszterelnökké. A gróf október 31 –én ünnepélyesen tette le kormányfői esküjét. A hatalomra került polgári kormány alig öt hónapos működése során (1918 október 29
-1919 március 20) ugyan ért el bizonyos eredményeket – például,
bevezette az általános, titkos választójogot, biztosította a polgári
szabadságjogokat (sajtószabadság, szólásszabadság) és kimond-
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ta az ország elszakadását a Monarchiától, ám ugyanakkor nem
tudta megvalósítani a földosztást, nem tudta talpra állítani a gazdaságot és legnagyobb kudarcaként nem volt képes korrekt fegyverszünet megkötésével garantálni az országot támadó román,
szerb, cseh és antant csapatok megállítását!
Károlyi Mihály első teendője miniszterelnökként a mihamarabbi béke megteremtése volt. A balkáni és olasz front ugyanis
mind közelebbről fenyegette Magyarországot. Bár 1918 november
3 –án a Monarchia az olasz fronton megkötötte a fegyverszünetet
Padovában, ám a balkáni Antant erők Franchet d’Espérey tábornok vezetésével továbbra is támadták az ország déli határszéleit, és
1918 november 5 -én átkelve a Dráván a történelmi Magyarország
határára értek. Az ügy megoldása érdekében Károlyi haladéktalanul Belgrádba utazott, ahol végre megszületett egy fegyverszünet,
– a Belgrádi fegyverszüneti egyezmény – 1918 november 13 –án.
A dokumentum a Pécs-Szabadka-Szeged-Arad vonalat jelölte ki
fegyverszüneti vonallá, vagyis elrendelte, hogy a magyar hadsereg
a frontvonal és az egyezményben megjelölt demarkációs vonal
közti területeket haladéktalanul ürítse ki. A Belgrádi fegyverszüneti egyezmény aláírásával a Károlyi kormány úgy gondolta, hogy
biztosította a háború befejezését, így Linder Béla hadügyminiszter elrendelte a magyar hadsereg leszerelését. 1918 november 2
-án elhangzott híressé vált szavai: „Nem kell hadsereg többé! Soha
többé katonát nem akarok látni!” A hibás döntés eredményeképp
az ország védtelen maradt a Belgrádi egyezményt megszegő szerb,
román és csehszlovák csapatok jogtalan támadásával szemben. Az
idegen csapatok már a belgrádi szerződés aláírását követő napokban birtokba vették a demarkációs vonaltól délre és keletre eső
területeket, s ezzel egyidőben az első cseh légiók is megjelentek
Felső-Magyarország szlovákok lakta nyugati övezetében. Így 1918
decemberére a román csapatok Erdélyben Kolozsvárig, a szerb
erők a Dél-Dunántúlon a Muraközig, a cseh alakulatok pedig a
Felvidéken Pozsony térségéig nyomultak. Bár Linder Béla alig 9
napig – november 9 –ig - volt hadügyminiszter, (az új hadügyminiszter Bartha Albert lett) az ezen néhány napban tanúsított
dilettantizmusa visszafordíthatatlan érzékeny és tragikus veszteségeket okozott Magyarországnak.
A csehek 1918 decemberében bevonultak Eperjesre, Kassára és
Pozsonyba, a románok birtokba vették Kolozsvárt, a
szerbek a Muraközt, Pécset
és Baját, a francia csapatok
pedig a területeken vitázó
szerb és román csapatokat
egymástól elválasztva bevonultak Szegedre. Megérkezett az országba az
antantmisszió is, mely Ferdinand Vix alezredes vezetésével angol, olasz, amerikai és francia tisztekből állt.
A misszió mind a cseh, mind pedig a román előretörést törvényesítette. Vix 1918 decemberében közölte a Párizsból kapott utasítást, amely szerint a csehszlovák államnak jogában áll elfoglalni
a szlovák területeket és egyben felhívta a magyar kormányt, hogy
haladéktalanul vonja vissza csapatait onnan. A november végétől újult erővel meginduló cseh csapatok jelentős tért nyertek és
csak hosszas tárgyalások és többször jegyzékváltás után jelölte ki

a december 3-i antant jegyzék a csehekre nézve kedvező demarkációs vonalat, amely Pozsonytól a Duna északi partja mentén,
majd az Ipolyt követve Losonc alatt Rimaszombaton át és Kassa
alatt vezetett az Ung folyóig és ezt követte a régi határig. Amikor
a románok is áttörtek a demarkációs vonalon, és december 24-én
bevonultak Kolozsvárra. Vix alezredes már december 16-án hivatalosan közölte, hogy erre a román hadseregnek felhatalmazása
van a szövetségesektől és 1919 január végén az általuk elért vonal
Zámolytól északkeletre Nagyváradon át Nagybánya és Máramarossziget északi határainál húzódott. A magyar kormány ugyan
többször tiltakozott a demarkációs vonal többszöri átlépése miatt, de ugyanakkor nyilvánvalóvá tette, hogy a vérontás elkerülése
végett nem fog fegyveresen fellépni a behatolókkal szemben. (Az
erdélyi arcvonalon csak a Székely Hadosztály vette fel a harcot, de
a nyomasztó túlerővel szemben folyamatosan hátrálni kényszerült.) Bartha, majd Festetics Sándor hadügyminiszterek csupán
azzal voltak elfoglalva, hogy a frontról hazatérő katonák leszerelését megszervezzék, ugyanakkor megállítsák a hadsereg züllését
és elkezdjék a belgrádi katonai egyezmény által engedélyezett 8
hadosztályos haderő felállítását. (November végéig mintegy 30
ezer főt sikerült úgy-ahogy csapatokba szervezni.) Az ország szétszakítása közben, 1919 március 20 –án került átadásra az Antant
legfrissebb utasítása, a Vix-jegyzék, mely végleg megpecsételte
a polgári kormány és Károlyi sorsát. Eszerint ugyanis a magyar
csapatokat a Debrecen-Gcoma-Orosháza-Hódmezővásárhely vonaltól 5 kilométerre nyugatra kellett volna visszavonnia a magyar
kormányzatnak. A jegyzék visszautasítására Károlyinak sem ereje,
sem bátorsága nem volt, elfogadása pedig teljes belpolitikai csődjét eredményezte volna. Károlyi így a lemondását elkerülhetetlennek tekintette, nem is látta a kiutat a válságossá vált helyzetből.
Kunfi Zsigmond miniszterelnöki kinevezését s vele egy szociáldemokrata kormány kinevezését latolgatta. Ugyanakkor ki kell
emelni, hogy Károlyi a kommunistákat egyáltalán nem akarta bevonni a hatalomba (Az az állítás és szemlélet miszerint Károlyi átadta a hatalmat a kommunistáknak, a Horthy-korszakban terjedt
el, de egyes elemei ma is fel-felbukkannak.) Károlyi tépelődései
közben, 1919 március 20 –án a szociáldemokrata Landler Jenő a
gyűjtőfogházban pártja nevében alkut kötött a kommunista vezetőkel: közösen fogják átvenni a hatalmat, majd pártjaik egyesülése
után közösen fogják kikiáltani a tanácsköztársaságot, és bevezetik
a proletár diktatúrát. Másnap, 1919 március 21 –én megtörtént az
államcsíny, Budapesten szórólapokon tudatták a lakossággal azt
a hamis hírt, hogy Károlyi lemondott, és a kommunisták illetve
szociáldemokraták átvették a hatalmat. Garbai Sándor szociáldemokrata és Kun Béla kommunista vezetők kikiáltották a Tanácsköztársaságot.

A magyarországi események közben a párizsi békekonferencia 1919 január 18 -án megkezdte működését, és 1919 június 28
illetve november 27 között meg is született a Németországgal,
Ausztriával és Bulgáriával aláírt békeszerződés. Ezt követően
Magyarország következett volna, ám a hazánkban bekövetkező
események miatt a békediktátum aláírása eltolódott, ugyanis,
1919 március 21-én a tanácsköztársaság időszaka következett!
A kommunista diktatúra 4 hónapja alatt a kommunista vezetés
megkísérelte visszaszorítani az országot több irányból elözönlő,
és Magyarország kivérzett helyzetét kihasználó szerb, csehszlovák és román csapatokat. A békekötést szorgalmazó, de egy új
kommunista állam kialakulását már ellenző antant, ekkor támogatni kezdte a magyar földre jogtalanul betörő csapatokat,
aminek eredményeképp a Magyar Tanácsköztársaság végül
1919. augusztus elsején elbukott.
Forrás: Harmat Árpád Péter történész
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DARU Közhasznú Egyesület

SAJTÓKÖZLEMÉNY
SIKERESEN ZÁRULT A DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET EFOP-1.3.5-16-2016-00291 AZONOSÍTÓ
SZÁMMAL ELLÁTOTT 5000 CÍMŰ PROJEKTJE
Sikeresen zárult a DARU Közhasznú Egyesület, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a
továbbiakban: EFOP) keretén belül az EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a
közösségek program keretén belül támogatott projektje.
A Projekt elszámolható bruttó összköltsége, 24 983 712 forint, azaz huszonnégymillió –
kilencszáznyolcvanháromezer- hétszáztizenkettő forint. A projekt 100 % vissza nem térítendő
támogatás segítségével valósult meg.
A 36 hónapos projekt célja (2017.05.01.- 2020.05.01.) az volt, hogy Újszentivánon, Szentesen, Zsombón a
fiatalok, a családok és fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül
szerveződő társadalmi, gazdasági aktivizálással, közéleti szerepvállalásuk erősítésével, karitatív, önkéntes
alapon végzett tevékenységeivel, a generációk közötti együttműködéssel segítsék elő a területi és
társadalmi kiegyenlítődést, illetve, hogy a helyi szükségletekre épülő, helyi lehetőségeket maximálisan
kihasználó kisközösségi együttműködés fejlődjön.
A 36 hónapos program megvalósítása Csongrád megye 3 településén zajlott. A projekt keretén belül 5005 fő
került bevonásra 75 alkalommal, 3 különböző típusú aktivitás során.
A közösségfejlesztő programok kapcsán a helyi közösségek és ezeken keresztül az egyének önálló
cselekvési szándéka és képessége erősödött és a közösségi konfliktusok száma csökkent.
A bevont résztvevők Csongrád megye 3 településén (Újszentiván, Szentes, Zsombó) hátrányos helyzetben
élő 14-35 éves fiatalok, valamint azok a 60 év feletti idősödő és idős személyek voltak, akiknek
életminősége a közösségi tevékenységekbe való bevonás után javult.
A három éves megvalósítás során számos gyakorlati tapasztalattal lett gazdagabb Egyesületünk.
További információ kérhető:
Kádár Katalin - elnök telefonszám: +36-30-8467418
e-mail cím: darukozhasznuegyesulet@gmail.com
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Par t ne r ünk - Sz űc s né Bus a Annam ária
Te lefons zám : + 3 62 0 42 76 76 2

Kedves Zsombóiak!
Szeretnénk az Önök figyelmébe ajánlani
a Greenyshop öko drogéria termékeit.
Zsombói ingyenes átvételi pontunk
Szűcsné Busa Annamária. Rendelést nála
vagy a www.greenyshop.hu oldalon
adhatnak le.

Folyamatosan bővülő kínálatunk
fontosabb termékcsaládjai:
• Környezetbarát mosogató-,
mosó- és tisztítószerek
• Újrahasznosított papírtörlők,
toalettpapírok és szalvéták
• Biopamut és újrahasznosított
tisztálkodó eszközök
• Újrahasznosított szemeteszsákok

Mosáshoz és mosogatáshoz:
• Tulasi mosogatószer 0,5l
Biológiailag könnyen lebomló

• Nanofresh mosógél többféle 1,5l

569,-Ft
1.299,-Ft

Természetes anyagokból, vegyszermentes

• Ahimsa mosóparfüm többféle, 10ml

399,-Ft

Öblítő helyett ecettel keverve, vagy illatosítóként

Természetes szerek:
• Mosószóda, 1kg
Mosószerként vagy zsíroldáshoz

• Folttisztító só, 500g

Folttiszításhoz, penész ellen, fuga tisztításához

• Citromsav, 500g

449,-Ft
849,-Ft
679,-Ft

Öblítőszerként vagy vízkőoldásra

Kiadja: Zsombói Polgármesteri Hivatal, Szerkesztőség címe: 6792 Zsombó, Alkotmány utca 1. Tel/fax: 62/595-560, E-mail: hirmondo@zsombo.hu,
web: www.zsombo.hu, www.kultura.zsombo.hu Felelős kiadó: Zsombói Polgármesteri Hivatal vezetője, Felelős szerkesztő: Hajdu Lajos,
Szerkesztés, tördelés: s-Paw Bt., Arculat: Szakács László. Köszönjük mindenkinek, akik írásaikkal, fotóikkal segítik munkánkat.
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