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Tájékoztatás a képviselő- 
testület munkájáról

A koronavírus járvány miatt a Kormány 
által kihirdetett veszélyhelyzetben a képvise-
lő-testület a törvény erejénél fogva nem ülé-
sezhetett, hatásköreit a polgármester gyako-
rolta. A veszélyhelyzet megszüntetése után, 
július 3-án a képviselő-testület rendkívüli 
ülést tartott, amelyet egy szorosra szabott pá-
lyázati határidő indokolt.

Ezen az ülésen Gyuris Zsolt polgármester 
beszámolt a képviselő-testületnek a veszély-
helyzetben hozott döntéseiről. A veszély-
helyzet alatt a polgármester rendeletet nem 
alkotott, azonban a halasztást nem tűrő kér-
désekben határozatot hozott. Így rendkívüli 
szünetet és ügyeleti ellátást rendelt el az ön-
kormányzati intézményekben. A gyermekét-
keztetés folyamatos biztosításának módjáról 
határozott. Elfogadta a képviselő-testület 
gazdasági programját, mivel az erre irányadó 
határidőt a Kormány rendkívüli intézkedés-
sel nem hosszabbította meg. A kerékpárút 
építésével érintett földterületek közül az 
egyik ingatlan Magyar Államtól való megvá-
sárlására, valamint településfejlesztési szem-
pontból kiemelkedően fontos további állami 
földterületek megvásárlására tett ajánlatot. 
Megállapodást írt alá a helyi vadászegye-
sülettel arról, hogy a földtulajdonosok kö-
zösségét megillető haszonbérleti díjat a va-
dászegyesület átadja az önkormányzatnak a 
külterületi földutak karbantartásának céljá-
ra. Kiss Péter alpolgármester kérésére, a jár-
ványhelyzetre tekintettel és annak idejére a 
polgármester döntött az alpolgármester tisz-
teletdíjának csökkentéséről és az így keletke-
zett megtakarítás önkormányzati feladatok 
ellátására fordításáról. A hulladékgazdálko-
dási ISPA projekt megvalósítása érdekében 
létrejött konzorcium működésének megtor-
panása miatt a polgármester a konzorciumi 
megállapodás felmondásáról határozott és 
a hulladékudvar tulajdonjogának rendezése 
érdekében tett lépéseket. A településközpont 

fejlesztésére elnyert pályázatban előleg le-
hívását kezdeményezte a képviselő-testület 
hatáskörében eljárva azért, hogy megkez-
dődhessen a kivitelezés. Döntéseit a képvise-
lő-testület kivétel nélkül megerősítette.

Ezen az ülésen a képviselő-testület dön-
tött arról, hogy pályázik a Magyar Labdarúgó 
Szövetség Óvodai Pályaépítési Programjában 
töltetlen műfüves futballpálya létesítésére. 
Sikeres pályázat esetén egy 12x24 méteres 
pálya valósulhat meg a Zsombó belterület 
105 helyrajzi számon (iskolaudvar, betonos 
kézilabdapálya). A pályázat támogatása 90%-
os, a 10% önerő mértéke előzetes számítások 
szerint körülbelül 1 651 000 Ft lesz. A pályá-
zat megvalósításának célja, hogy a műfüves 
pálya segítségével a jelenlegi és a jövőbeni 
bölcsődések, óvodások és kisiskolások spor-
tolási lehetőségei bővüljenek. 

Az ülés sürgős összehívását az indokolta, 
hogy július 10-ig lehetett pályázni belterüle-
ti úthálózat felújítására. A képviselő-testület 
elhatározta, hogy a Móricz Zsigmond utcá-
nak a Móricz Zsigmond utca 19. szám és a 
Kodály Zoltán utca által határolt szakaszát 
és a 64 helyrajzi számon szereplő, név nél-
küli utca Andrássy útról nyíló, Alkony utcáig 
tartó szakaszát kívánja pályázati forrás segít-
ségével, 25 % önerő biztosításával felújítani. 
A tervezői költségbecslés alapján a várható 
bekerülési költség 18.600.000 Ft, az önkor-
mányzatnak 4.650.000 Ft önerőt kell hozzá 
biztosítania.

Döntött a képviselő-testület arról is, hogy 
a július 1-től megürült szolgálati lakást hatá-
rozott időre bérbe adja egy családnak.

Végül a polgármester –  törvényi kötele-
zettségének eleget téve – tájékoztatta a kép-
viselő-testületet, mint munkáltatóját az első 
félévben igénybe vett szabadságairól.

dr. Sziromi márta

jegyző
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Tisztelt Zsombóiak!
Ismét új parkolóval gyarapodott Zsombó. Önkormányzati 

saját forrásból – 1,5 millió Ft + Áfa kivitelezési költséggel – el-
készült a zsombói templom és az óvoda közötti 396 m2 parkoló 
az önkormányzat által korábban gyártott kiselemes betonbur-
kolattal. Bízom benne, hogy sokáig fogja szolgálni az óvodába, a 
templomba és a virágüzletbe járókat.

Köszönöm a közlekedők türelmét az építés alatt, köszönöm a 
Zsombó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. vezetőjének és dolgo-
zóinak a gyors és alapos munkát.

Következik a piac felújítása. Erről bővebben a következő új-
ságban olvashatnak.

Tisztelettel:
gyuriS zSolt

polgármeSter

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak 
szabadságolása és a hivatalban folyó kisebb átalakítás miatt 
2020. július 27-31-ig igazgatási szünetet rendelt el. Az igazga-
tási szünet alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart, ügyelet sem 
lesz. Halaszthatatlan anyakönyvi ügyekben (születés és haláleset 
anyakönyvezése) ezen idő alatt a Forráskúti Polgármesteri Hi-
vatal anyakönyvvezetője jár el.  Kérem, hogy ügyeik intézését 
ennek figyelembevételével ütemezzék.

Megértésüket és türelmüket előre is köszönöm.

dr. Sziromi márta

jegyző

Igazgatási szünet  
a Polgármesteri  
Hivatalban

Képviselő-testületi 
ülés

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy Zsombó Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 17-én (pénte-
ken) 8 órától a Polgármesteri Hivatal tanácstermében ülést tart. 

Gyuris Zsolt polgármester és Babos Árpád képviselő augusz-
tus 4-én 16:30-tól 17:30-ig fogadóórát tart a Polgármesteri Hi-
vatalban. 

dr. Sziromi márta

jegyző

Kormányablak-busz 
ügyfélfogadása 
Zsombón

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Já-
rási Hivatala 2020. július 20-án 11:30-tól 14:00 óráig ügyfélfo-
gadást tart a Zsombói Polgármesteri Hivatal és a József Attila 
Közösségi Ház és Könyvtár között található téren, a kormány-
ablak-buszban. A buszban a korábbi települési ügysegédek szol-
gáltatásain felül (szociális kérelmek) a kormányablakban intéz-
hető ügyek is elérhetőek lesznek, melyek a következők:

- Személyazonosító igazolvány ügyintézése;
- Lakcímigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés;
- Útlevél ügyintézése;
- Vezetői engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés;
- NEK-adatlap igénylése
- Rendelkezési Nyilvántartás regisztrációja;
- Ügyfélkapu regisztrációja;
- Elveszett, eltulajdonított személyi okmányok pótlása;
- Megrongálódott személyi okmányok cseréje.

A kormányablak-busz szolgáltatásai minden hónap har-
madik hétfőjén 11:30 és 14:00 óra között érhetőek majd el 
Zsombón.

dr. Sziromi márta

jegyző
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A falugazdász tájékoztatója, júliusi  
aktualitások

Tisztelt Termelők!

A koronavírus-járvány miatti rendkívüli munkarend felol-
dásra került, az ügyfélfogadás július 6-tól visszaállt a megszo-
kott rendbe. Továbbra is érvényben maradnak vírus terjedését 
megelőző rendelkezések (arcmaszk használata, létszám korláto-
zása az ügyfélvárakozóban). 

A személyes jelenlétet nem igénylő ügyintézésre továbbra is 
lehetőség van, ezért célszerű a telefonos egyeztetés.

Két fontos aktualitást emelek ki:

Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos tudnivalók

Az őstermelői igazolvány érvényességének és hatályosságá-
nak a tudnivalói az előző számokban szerepelnek, az érvénye-
sítéshez személyes ügyintézés és személyes jelenlét szükséges. 
Ebből a célból mindenképpen egyeztessenek időpontot velem!

A 2020. évi Egységes kérelmekkel kapcsolatos tudnivalók: 

A kérelmek módosítására az esetek egyedi megbeszélése 
után telefonon is lesz lehetőség. 

A másodvetésű növényeket az eddigi gyakorlat szerint a ve-
tés/ ültetéstől számított 15 napon belül be kell jelenteni. Ettől az 
évtől az ellenőrzési gyakorlat meg fogja követelni a másodvetésű 
növények betakarítási idejének a bejelentését is.

Ha az idei év során elemi kár ér bárkit, a káresemény be-
következtétől számított 15 napon belül azt be kell jelenteni az 
MKR elektronikus felületén. A gabonafélék esetleges aszályká-
rának a bejelentésére legkésőbb az aratás megkezdése előtt 15 
napig van lehetőség.

A zöldségfélék, a szálas fehérje növények termeléshez kötött 
kiegészítő támogatást igénylő gazdáknak a 2020. évre is gazdál-
kodási naplóz kell vezetni, mely az internetről is letölthető, de 
nálam is beszerezhető.

A gyümölcsültetvények termeléshez kötött kiegészítő támo-
gatását igénylő gazdákkal a korábbi évek gyakorlatának megfe-
lelően helyszíni szemle jegyzőkönyvet kell kitöltenünk, ahol a 
hektáronkénti tőszám, beállottság, ültetvény kora kerül megha-
tározásra, illetve leigazolásra. Az érintett termelőket telefonon 
keresztül keresni fogom.

Változás az előző évhez képest: A zöldségfélék, az ipari zöld-
ségnövények (burgonya) és a szálas fehérjenövények (lucerna) 
termeléshez kötött kiegészítő növényalapú támogatását igény-
lő termelőknek adatszolgáltatási kötelezettségük keletkezett. A 
MÁK Adatváltozás felületén meg kell adni növényfajonként a 
szaporítóanyag vásárlás dátumát, bizonylatszámot, szaporító-
anyag mennyiségét és a LOT számot. Ha ez utóbbit nem tartal-
mazza a számla, akkor a csomagoló anyagról kell leolvasni ezt 
az azonosítót. Lehetőség szerint ezeket az adatokat telefonon 
vagy elektronikusan jelezzék nekem, vagy egyeztetés alapján 
személyesen hozzák be a bizonylatokat. A határidő augusztus 5. 
Kérem, az érintett termelők jelentkezzenek. 

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 27/2020-as AM 
Rendelet alapján a zöldségfélék termesztésével, a tej- és hús-
hasznú tehéntartással, valamint az anyajuhtartással foglalkozó 
gazdáknak lehetőségük lesz átmeneti támogatás igénylésére.

A támogatás igénylésének az alapja a 2019. évi jóváhagyott 
zöldségterület, illetve állatlétszám.

A támogatás finanszírozására keretösszeg áll rendelkezésre, 
melynek mértéke maximálisan zöldségfélék esetében 35.500 Ft/
ha, húshasznú tehenek esetében 4.000 Ft/db, tejhasznú tehenek 
esetében 8.500 Ft/db, Anyajuh esetében 1.200 Ft/db.

A támogatás igénylését 2020 július 13-tól 27-ig lehet elekt-
ronikusan ügyfélkapun keresztül benyújtani, mindenképpen 
szükséges lesz az Államkincstártól (MVH-tól) kapott jelszó.

Sajnos a burgonya nem szerepel a támogatott növények között.
Erre a támogatásra rövid idő áll rendelkezésre, mindenkép-

pen egyeztessenek időpontot!

Az ügyfélfogadási rend július 6-tól a következő:
Hétfő 8.00-16.00 Zsombó
Kedd és Szerda  8.00-16.00 Forráskút
Csütörtök 13.00-16.00 Forráskút  

Amennyiben nincs értekezlet és egyéb ügyintézés, úgy 8 
órától ezen a napon is Forráskúton vagyok.)

Péntek 8.00-12.00 Zsombó

telefonszámom: 06-30/337-2520
e-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu
Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok Gyuris Ferenc né-
ven, ide is küldhetnek képeket.

Nyári ügyelet az 
iskolában

Ezúton értesítünk mindenkit, hogy június 29-től augusz-
tus 24-ig az iskola titkársága zárva tart. Kérdéseiket, kérései-
ket a titkarsag@szikai.hu levelezési címen várjuk. Személyes 
ügyintézésre ügyeleti napunkon, augusztus 6-án (csütörtök) 
9.00-től 13.00-ig van lehetőség előzetes időpont-egyeztetés 
nélkül is.
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Ballagás a Nefelejcs 
Katolikus Óvodában

Az idei nevelési év lezárásaként 2020. június 27-én, szomba-
ton délelőtt tartottuk szűkkörű ballagási ünnepségünket.

A járványhelyzet miatt a nagycsoportosok búcsúztatása 
rendhagyó módon zajlott; ezúttal nem a gyerekek, hanem az 
óvoda dolgozói adtak műsort. Versekkel, dalokkal köszöntünk el 
az iskolába készülőktől. De nemcsak a gyerekek búcsúztak, ha-
nem kedves segítőink, a szülői választmány tagjai közül heten, 
illetve az óvoda dolgozói közül is hárman. 

A kényszerhelyzet szülte ballagás olyan jól sikerült, hogy fel-
merült a gondolat: talán jövőre is hasonló módon szervezzük meg.

Ifjú csillagászaink a 
Délmagyarban

„A Marson bányásznának vasat a zsombói diákok” címmel 
közölt cikket a Délmagyarország napilap a Szent Imre Katolikus 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak csilla-
gászati diákvetélkedőn elért eredményéről.

A versenyélményekről az újságnak Korsós Jázmin, az iskola 
végzős diákja mesélt, amiből többek között az is kiderült, hogy 
Tóth Andrea tanárnő az országban egyedülálló módon hét csa-
patot készített fel, amit a szervezők külön jutalmakkal és okle-
velekkel értékeltek.
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III. Homokháti Veterán Jármű Kiállítás 
és Felvonulás

Harmadik alkalommal került megrendezésre Zsombón a 
Homokháti Veterán Jármű Kiállítás és Felvonulás. Nagy János 
főszervező elmondta, január óta zajlik a program szervezése. A ví-
rushelyzet miatt, mikor kiderült, hogy a hagyományosan minden 
nyáron megrendezésre kerülő falunap elmarad, a település veze-
tése úgy döntött, hogy ez a program és az aratás cséplés mégis 
kerüljön megvalósításra. Több mint 120-an regisztráltak a kiál-
lításra. Makó, Hódmezővásárhely, Nagykőrös, Kecskemét, Gödöl-
lő és még Tompa is képviseltette magát. Csodálatosan felújított, 
működőképes munkagépek közül leginkább a szovjet importból 
származó SZK kombájn és a magyar gyártmányú Dutra traktorok 
keltették föl a látogatók figyelmét. James Ward Packard sem gon-
dolta volna, hogy 121 évvel az autógyára alapítását követően egy 
közép-európai faluban majd megcsodálják a remekművét műkö-
dő állapotban. Nosztalgikus élményekkel szemlélhették az idő-
sebb látogatók az első Wartburg és Skoda modelleket is, de hason-

ló érzései támadhattak azoknak, akik a Dnyepr, Ural, Pannonia, 
Jawa, MZ motorok szerelmesei. Ügyességi játék és TRIAL bemuta-
tót követően a szokásos helyen a víztorony mellett, a Bokréta Dal-
kör és zsombói hagyományőrzők segítségével került bemutatásra, 
hogyan arattak, csépeltek az alföldi magyar földművelő emberek. 
Mindez korhű ruhákban, egy igazi cséplőgéppel, Ács-Sánta Imre 
értő tolmácsolásában történt. Itt kell megköszönnünk Nagy Csaba 
közreműködését, aki a működő cséplőgépet biztosította. „Utólag 
azt mondom, nem bántam meg, bár a végére nagyon elfáradtam” 
– mondta a szokásos nyugodtságával Nagy János főszervező, aki 
a regisztrált járműtulajdonosok számára két birkát ajánlott föl 
ebédre, melyből finom pörköltet főzött Nagy Imre, a település 
mangalicájából pedig Kerecseny Attila. Végül és nem utolsósor-
ban köszönjük a segítséget a Zsombói Szociális Szolgáltató dolgo-
zóinak, a GOODS Marketnek és a József Attila Közösségi Háznak. 
Találkozunk egy év múlva.
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Színházi ajánló
RÉSZLETES AJÁNLÓ: Lovagias ügy

A Zsombói Szabadtéri Színpad 2020. július 24-én 21 órakor bemutatja Hunyady Sándor – Márkus Alfréd – Verebes István: Lova-
gias ügy című zenés vígjátékát a Salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház előadásában. Kabos Gyula egykori legendás szerepében Koltai 
Róbert.

Virág úr régi vágású főkönyvelő. Egész életét ugyanazon cég, ugyanazon asztalánál töltötte. Precíz, megbízható munkaerő, tisztes 
családapa. Tudja, mit követel az illem és a becsület. Egyetlen gyengéje a főnök titkárnője, Gizike – aki persze másért rajong remény-
telenül.

…és ahogy annak lennie kell, a kusza szerelem minden tisztes életet felborít. Elég egy szóváltás, egy lovagias helytállás, és elindul 
a lavina: pofon becsületsértés, párbaj… vagyis mindaz, ami egy bájos, békebeli szerelmi komédiához kell.

RÉSZLETES AJÁNLÓ: Portugál

A Zsombói Szabadtéri Színpad 2020. augusztus 1-jén 21 órakor bemutatja Egressy Zoltán: Portugál című tragikomédiáját palóc 
nyelven, két felvonásban a Kassai Thália Színház előadásában.

1998-as premierje óta ez a színdarab lett talán az utóbbi évtizedek legsikeresebb magyar drámája, szinte nincs is színház a 
magyar nyelvterületen, ahol ne mutatták volna be, de számtalan európai városban is meghódította már a nagyérdeműt. A Szegedi 
Nemzeti Színházban 2001-ben mutatták be és játszották fergeteges sikerrel Müller Júlia, Korognai Károly, Galkó Bence, Kocsis 
György és Borovics Tamás fantasztikus színészi alakításaival. A történet nagyrészt egy felvidéki magyar falu, Reste valóságos sör-
szagot, kilátástalanságot és szerencsétlenséget árasztó kocsmájában játszódik, egyfajta purgatóriumként rekedtek meg itt örökre az 
időnként karikaturisztikusan ábrázolt embertípusok. Ebbe a varázslatosan elzárt, reménytelen közegbe érkezik meg a nagyvárosi 
megkeseredett értelmiségi. Hirtelen fellángolva részese lesz egy bizarr szerelmi háromszögnek, megmártózik a helyi mindenna-
pokban. A Portugál nagyrészt az elvágyódás, a megszépített nyomorúság drámája, illúziótlan valóságából mindenki a maga módján 
próbál menekülni, de minden próbálkozás kudarcra van ítélve; mint mindig, most is kiderül: a megoldás soha nem a messzi távol-
ban, valahol Portugáliában, de csakis odabent mélyen, magunkban van kódolva.

Jegyvásárlás online: www.zsomboiszinhaz.hu
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