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Tisztelt Zsombói Lakosok!
A képviselő-testület ebben az évben két ülést tartott. 

Tájékoztatom Önöket, milyen témákat vitatott meg, mi-
lyen döntéseket hozott. 

JANUÁR 17. 

Ennek a munkaterven felüli ülésnek az összehívását alapve-
tően a szociális célú tűzifapályázatok elbírálása indokolta, de 
időközben további halaszthatatlan, képviselő-testületi döntést 
igénylő kérdések is felmerültek. Ilyen volt a Zsombói Bóbita 
Bölcsőde Szakmai Programjának módosítása, amire azért volt 
feltétlenül szükség, hogy a bölcsőde megkaphassa a hatósági 
engedélyt az új, 12 fős csoport elindításához. Ez a soron kívü-
li döntés hozzájárult ahhoz, hogy az új csoport március 1-től 
megkezdje működését. A 100%-os önkormányzati tulajdonban 
álló Zsombói Településfejlesztési Kft . tisztújítása is napirendre 
került: a társaság ügyvezetésével Zsótérné Makra Ibolya adó-, 
pénzügyi és gazdálkodási csoportvezetőt bízta meg a testület, 
a felügyelőbizottság tagjainak pedig dr. Kispéter Gábort, Lajkó 
Antalt és Kiss Pétert választotta. A képviselő-testület zárt ülésen 
döntött a 2019. évi szociális tűzifa pályázatokról: a 2019. dec-
emberében kiosztott 50 m3 tűzifatámogatáson túl további 110 
erdei m3 lágy lombú tűzifát osztott szét 26 rászoruló háztartás 
között. A tűzifát azóta már kiszállították a jogosultakhoz az ön-
kormányzat munkatársai. 

FEBRUÁR 14. 

Ez az év első munkaterv szerinti ülése, amelynek a legfonto-
sabb célja, hogy a képviselő-testület jogszabályban meghatáro-
zott határidőben megalkossa 2020. évi költségvetési rendeletét, 
ami megalapozza szabályos működését. Emellett azonban sok 
egyéb téma is napirendre került.  Megfelelve a jogszabályi elő-
írásoknak, az előterjesztések zömét a képviselő-testület ülését 
megelőzően a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta és vélemé-
nyezte, azokat kivétel nélkül elfogadásra javasolta. 

A képviselő-testület módosította a szociális rendeletében 
meghatározott bölcsődei gondozási díjat, napi 165 Ft-ról 200 Ft-
ra emelve azt. Az intézkedésre a bölcsőde fenntartásával kapcso-
latos költségek emelkedése miatt volt szükség.  Ez a bölcsődében 
gondozott gyermekek szüleinek havonta átlagosan 735 Ft díj-
növekedést jelent és törvényben biztosított mentességek miatt 
nem minden szülőt érint. A Kormányhivatal az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatával (szmsz) kapcsolatban 
észrevételeket fogalmazott meg szakmai segítségnyújtás kereté-
ben. A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy ezek ismere-
tében vizsgálja felül az szmsz-t és a következő testületi ülésen 
terjessze elő a szükséges módosításokat. 

A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2020. évi 
költségvetését, 793.562.000 Ft bevételi és ugyanekkora kiadási 
főősszeggel. Bevételi oldalon a legnagyobb tétel az állami hozzá-
járulás, amelyet kizárólag a jogszabályokban foglalt feladatokra 
fordíthat az önkormányzat és a következő év elején a felhasz-
nálással el kell számolnia az állam felé. A nevéből is kitűnik, 
hogy ez az állam részéről hozzájárulás, azaz nem fedezi teljes 
összegben a feladatok megvalósításával járó kiadásokat. Ezt az 
állami hozzájárulást az önkormányzat a helyi adó bevételeiből 

egészíti ki. Ezért és a tervezett fejlesztések megvalósíthatósága 
érdekében alapvető fontosságú a helyi adó bevételek beérkezése. 
A 2020. év legnagyobb fejlesztési feladata a pályázati forrásból 
megvalósítandó agrárlogisztikai központ, amelynek közbeszer-
zési eljárását várhatóan a III. negyedévben lehet majd megkez-
deni. További nagyobb értékű fejlesztések: egy csoporttal bővül 
a bölcsőde, az eddigi 40 helyett 52 kisgyermeket tud majd fo-
gadni. Befejeződik a Közösségi Ház felújítása, az orvosi és vé-
dőnői eszközbeszerzés, valamint lezárul a kerékpárút építés II. 
üteme és két önkormányzati épület energetikai korszerűsítése. A 
képviselő-testület tervei szerint ebben az évben megkezdődik a 
településközpont fejlesztése, az Andrássy úton gyalogátkelőhely 
készül, de járdák és parkolók építésére is sor kerülhet. Az önkor-
mányzat kiemelten kezeli a meglévő belterületi szilárd burkola-
tú utak és a külterületi földutak állapotának javítását. Mindezek 
megvalósításának előfeltétele azonban az, hogy az önkormány-
zati adók megfi zetésre kerüljenek. 

A képviselő-testület munkáltatói jogkörben eljárva, törvény-
ben foglalt kötelezettségeinek eleget téve, az ott meghatározott 
keretek között megállapította a polgármester cafeteria keretét és 
jóváhagyta éves szabadságtervét.

A múlt év decemberében elfogadott 2020. évi rendezvény-
tervet egyes programok véglegesítése után most pontosította a 
testület, egyúttal megvizsgálta az adventi gyertyagyújtás hely-
színének megváltoztatására tett javaslatot. A becsült költségnö-
vekedés ellenére a testület támogatta az adventi rendezvénysoro-
zat áthelyezését a templomkertbe. A módosított rendezvényterv 
elérhető lesz az önkormányzat és a közösségi ház honlapján.

A képviselő-testület megvitatta az Alföldvíz Zrt. víziközmű-
szolgáltató alaptőkeemelési kérelmét, melynek az a lényege, 
hogy a társaság részvényjegyzéssel kívánja fi nanszírozni az elő-
reláthatólag jelentősen emelkedő veszteségét. A részvényjegy-
zést a képviselő-testület nem támogatta.

A képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzat 2020. évi 
közbeszerzési tervét, amely szerint egyetlen közbeszerzést kíván 
lebonyolítani ebben az évben, a pályázatból megvalósítandó ag-
rárlogisztikai központ kivitelezését. 

Megvizsgálta a képviselő-testület az Erdőalja út lakosainak 
az utcájuk aszfaltozására irányuló kérelmét. Jelenleg forrás hi-
ányában ez a beruházás nem megvalósítható, az önkormányzat 
elsősorban a meglévő, rossz állapotú utak felújítására, állagmeg-
óvására fordít minden elérhető forrást. Az ezen túl fennmaradó 
vagy a jövőben pályázatból elérhető forrás esetén a képviselő-
testület megvizsgálja a még szilárd burkolattal nem rendelkező 
belterületi és kiskertes utcák beépültségét, és tervezett beruhá-
zási sorrendet állít fel, amelyben fi gyelembe veszi az Erdőalja út 
aszfaltozásának szükségességét is.

Tárgyalta a testület azt a lakossági kérelmet, amely ivóvíz-
hálózat kialakítására irányult a Márták dűlőben, a határúton. 
Az előzetes becslések szerint a tervezés, az engedélyeztetés és a 
gerinc kiépítése körülbelül 16 millió Ft lesz. Ezen felül ingatla-
nonként 150 ezer Ft-ba kerülhet az aknáig való kiépítés, illetve 
költséggel jár az ingatlanon belüli közműkiépítés is. Úgy határo-
zott a testület, hogy az ivóvízhálózat bővítését 5 millió forinttal 
támogatja, ha az ezen felüli költségeket a lakosság vállalja. 

Elfogadta a képviselő-testület a Dél-alföldi Térségi Hulladék-
gazdálkodási Társulás társulási megállapodásának az önkor-
mányzati választások utáni személyi változások miatt szüksé-
ges módosítását és jóváhagyta a társulás által az önkormányzat 
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számára fi zetendő, pályázattal összefüggő áfa fi nanszírozására 
szolgáló hitellel kapcsolatos kezességvállalási díjról szóló szer-
ződést. Ugyancsak jóváhagyta a testület azt a szerződést, amely 
a központi orvosi ügyeleti ellátás biztosításáért fi zetendő önkor-
mányzati hozzájárulásról szól.

A képviselő-testület tudomásul vette, hogy a Zsombói Bóbi-
ta Bölcsőde április 21-én jogszabályban előírt nevelés nélküli 
munkanapot tart, és nyári bezárást nem tervez. 

A képviselő-testület meghatározta, milyen időpontokban 
kívánja megjelentetni az idén a Zsombói Hírmondó időszakos 
lapot, alkalmazkodva a képviselő-testületi ülésekhez és a telepü-
lési rendezvényekhez. A testület célja, hogy minél több helyi hír 
jusson el a lakosokhoz minél gyorsabban. A lapzárta időpontjai 
a következők: március 10., április 24., június 9., július 24., szept-
ember 24., október 22. és november 24. 

A képviselő-testület a Zsombói Polgármesteri Hivatal műkö-
désében 2020. július 27. és 31. között ötnapos nyári és 2020. dec-
ember 30. és 31. között kétnapos téli igazgatási szünetet rendelt 
el a köztisztviselők szabadságának kiadása érdekében és rész-
ben belső átalakítás miatt.  Ezeken a napokon a Polgármesteri 
Hivatal zárva lesz, kérjük a lakosságot, hogy tervezhető ügyin-
tézését ehhez igazítsa. Jegyzőként jogszabályi kötelezettségnek 
tettem eleget azzal, hogy beszámoltam a Polgármesteri Hivatal 
2019. évi munkájáról és a köztisztviselők teljesítményértékelé-
séről. Beszámolómat a testület elfogadta. A képviselő-testület 
megismerte és tudomásul vette az NKM Energia Zrt. tájékozta-

tóját a közvilágításról. A képviselő-testület felhatalmazást adott 
a polgármesternek a Zsombó 010/19 hrsz-ú ingatlan egyes tu-
lajdonosai által kezdeményezett osztatlan közös tulajdon meg-
szüntetése ügyében az önkormányzat érdekeinek és jogainak 
képviseletére, egyezség kötésére. Az eljárást 2012-ben kezdemé-
nyezte három akkori ingatlantulajdonos. Az egyik akkori tulaj-
donostól megvásárolta az önkormányzat a tulajdonrészét, ezért 
jogutódként vesz részt az eljárásban, így közelebb kerülhetünk 
ahhoz az önkormányzati célhoz, hogy a nagy létszámú tulajdo-
nosok közös tulajdona csökkenjen, a terület használhatósága 
javuljon. A képviselő-testület döntött arról is, hogy a kiserdő-
ben megvásárolja az egyik ingatlantulajdonos által felajánlott 
tulajdonrészt az igazságügyi szakértő és a kormányhivatal által 
korábban megállapított áron. Végül pedig a képviselő-testület 
elfogadta a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása társulá-
si megállapodásának módosítását, ami azért vált szükségessé, 
mert Ruzsa, Öttömös és Pusztamérges települések ezentúl nem 
a társulásban, hanem önállóan, a Ruzsai Gondozási Központ út-
ján kívánják ellátni szociális és gyermekjóléti alapellátási felada-
taikat. A társulási megállapodás módosítását minden tagtelepü-
lés képviselő-testületének jóvá kell hagynia, függetlenül attól, 
érintett-e ebben a konkrét kérdésben.

DR. SZIROMI MÁRTA

JEGYZŐ

Tisztelt Zsombóiak!

A helyi adók bevallásával kapcsolatban néhány fontos sza-
bályra hívom fel szíves fi gyelmüket.

Magánszemélyek kommunális adóját kell fi zetnie annak, 
aki az év első napján az ingatlannak tulajdonosa vagy az ingat-
lan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog (haszonélve-
zeti jog) jogosultja. Az adó mértéke belterületi ingatlan esetén 
10.000 Ft/év, külterületi ingatlan esetén 6.000 Ft/év.

Adómentesség illeti meg:
1) a Zsombón állandó lakással rendelkező, 70. életévét betöl-

tött személyt a 70. életévének betöltését követő év január 1. nap-
jától, de csak abban az esetben, ha háztartásában csak 70 éven 
felüli személyek élnek;

2) azt a személyt, aki saját háztartásában három vagy több 
kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik.

Az adómentesség igénybevétele nem automatikus, az adó-
alanynak adatbejelentést kell tennie, amelyben kéri az adómen-
tesség megállapítását és egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja a 
jogosultság feltételeit. Az adómentesség az adatbejelentés be-
nyújtását követően állapítható meg.

Felhívom a fi gyelmüket, hogy az adófi zetésre kötelezett 
– magánszemély kommunális adója és telekadó esetében is 
– az adókötelezettség keletkezéséről, illetőleg változásá-
ról az azt követő 15 napon belül köteles az adóhatóság-
hoz adatbejelentést benyújtani. Az ingatlan adásvételét az 
eladó és a vevő is köteles bejelenteni a helyi adóhatóságnak, 
azaz a polgármesteri hivatal adóügyi ügyintézőjének. Eh-
hez a nyomtatvány a http://www.zsombo.hu/onkormanyzat/

letoltheto-nyomtatvanyok címen letölthető vagy a polgármes-
teri hivatalban beszerezhető.

A helyi iparűzési adó mértéke 2020. január 1. napjától az ál-
landó jellegű iparűzési tevékenység esetében az adóalap 2 %-ára 
változott. A 2019. évről benyújtott helyi iparűzési adó bevallá-
sok 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 he-
lyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 41.§ (5) bekezdése segít-
séget nyújt.)

Fontos megjegyezni, hogy 2018. január 1-től a gazdálkodó 
szervezeteknek – köztük az egyéni vállalkozóknak is – köte-
lező az elektronikus ügyintézés, így kizárólag az elektronikus 
úton (ügyfélkapura, cégkapura) benyújtott dokumentumok 
fogadhatók be, illetve a határozatok, értesítések is elektronikus 
formában küldhetők részükre. Az adóigazgatási eljárás részlet-
szabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Kormányrendelet 20. §-a 
tartalmazza, hogy a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett 
adózó a fi zetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi szám-
lájáról történő átutalással köteles teljesíteni. Ezek miatt a 
2020. szeptemberi adófi zetési értesítést az egyéni vállalkozók 
is kizárólag elektronikus úton fogják megkapni, illetve a fi zetési 
kötelezettségüket átutalással kell teljesíteniük.

DR. SZIROMI MÁRTA

JEGYZŐ
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ZSOMBÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL
6792 Zsombó, Alkotmány utca 3.
Tel.: 62/595-555
email: polghiv@zsombo.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő:  8:00-12:00; 13:00-15:30
Kedd:  8:00-12:00; 13:00-18:00
Szerda:  -
Csütörtök:  8:00-12:00; 13:00-15:30
Péntek:  -

Pénztári ügyfélfogadás: 
Kedd:  8:00-12:00, 13:00-17:30
Csütörtök:  8:00-12:00 

MÓRAHALMI JÁRÁSI HIVATAL
Járási hivatalvezető: Dr. Szántó Mária
Elérhetőségek:
Tel: 62/681-350
Fax: 62/681-369
E-mail: vezeto.morahalom@csongrad.gov.hu
Cím: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. 
(a Városháza épületében)

A Mórahalmi Járási Hivatal (Foglalkoztatási Osztály, Földhiva-
tali Osztály, Hatósági és Gyámügyi Osztály és Kormányablak 
Osztály) egységes ügyfélfogadási ideje:
Hétfő:  7:00 - 17:00
Kedd:  8:00 - 12:00
Szerda:  8:00 - 16:00
Csütörtök:  8:00 - 18:00
Péntek:  8:00 - 12:00

FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY:
Cím: 6782 Mórahalom, István király út 1/A
Tel.: 62/681-393
Osztályvezető: Ivanovné Makovits Tünde

FÖLDHIVATALI OSZTÁLY:
Cím: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 17.
Tel.: 62/681-382
Osztályvezető: Dr. Nagy Izabella

HATÓSÁGI ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY:
Cím: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
Tel.: 62/681-350
Osztályvezető: Dr. Csala Éva
KORMÁNYABLAK OSZTÁLY MÓRAHALOM
Cím: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 17. 
(a Posta mellett a Földhivatal épületében)
Tel.: 62/681-360
Fax: 62/681-369
Osztályvezető: Nógrádiné Bálint Melinda

KORMÁNYABLAK OSZTÁLY ÜLLÉS
Cím: 6794 Üllés, Dorozsmai út 40.
Telefon: 62/681-370

Járás illetékességi területe: Ásotthalom, Bordány, Forráskút, 
Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, Zákányszék, 
Zsombó

A Csongrád Megyei Kormányhivatal honlapja elérhető itt: 
http://www.csmkh.hu

VESZÉLY ESETÉN HÍVHATÓ SZÁMOK:
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Rendőrség: 107
Általános segélyhívó: 112
Polgárőrség: 20/330-30-26
KMB: Csóti József: 30/326-72-84, Lengyel Zsolt: 20/979-63-79
 
IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS:
ALFÖLDVÍZ Zrt.
Székhely címe: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
E-mail: info@alfoldviz.hu
Honlap: www.alfoldviz.hu

ÜZEMELTETÉS:
ALFÖLDVÍZ Zrt.
V. számú Területi Divízió
Szeged-környéki Üzemmérnökség
6722 Szeged, József Attila sgt. 115.
Műszaki hibabejelentő hívószám:06-80-922-333 (a nap 24 órá-
jában ingyenesen hívható)
Ügyfélszolgálati hívószám: 06 80 922 334 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS:
Négyforrás Nonprofi t Kft .
Ügyfélszolgálati iroda: Forráskút, Fő u. 72.
Telefon: +36/70/489-5656
E-mail cím: ugyfelszolgalat@negyforraskft .hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől Csütörtökig: 8,00-12,00;13,00-
16,30 Péntek: 8,00-12,00
Ügyvezető: Kapás Judit
Ügyintéző: Fődiné Nagy Márta

FBH-NP Nonprofi t Kft .
Ügyfélszolgálati iroda: Forráskút, Fő u. 72.
Ügyfélszolgálati ügyintéző: Oláhné Bodor Magdolna
Telefon: +36/20/328-6134
E-mail: forraskut.ugyfelszolgalat@fb hnpkft .hu
Ügyfélszolgálati idő:     
Hétfő: 8,00-12,00; 13,00-16,30
Kedd:  8,00-12,00; 13,00-16,30 kivéve minden hónap első 

keddje, mert akkor délután sincs ügyfélfogadás 
Forráskúton (kihelyezett ügyfélszolgálat Zsombón 
13:00-16:30-ig)

Szerda:  13,00-16,30
Csütörtök:  8,00- 12,00; 13,00-16,30 kivéve minden hónap utolsó 

csütörtök, mert akkor csak 8,00-9,00; 13,00-16,30-ig 
van ügyfélfogadás Forráskúton (kihelyezett ügyfél-
szolgálat Bordány)

Péntek:  8,00-12,00 kivéve minden hónap utolsó péntek, mert 
akkor csak 8,00-9,00 van Forráskúton ügyfélfogadás 
(kihelyezett ügyfélszolgálat Üllés).

Közérdekű információk
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Zsombó ügyfélfogadás: 
minden hónap első keddjén: 13,00-16,30
A szállítással kapcsolatos ügyek intézése: Négyforrás Nonprofi t 
Kft .
Adatváltozással, szolgáltatásigényléssel kapcsolatos ügyek inté-
zése: FBH-NP Nonprofi t Kft . (e-mail-en is lehetséges).

A Zsombói hulladékudvar működési rendje: 
A hulladékok átvétele szelektíven történik, mely a zsombói la-
kosság részére ingyenes.
Napi behozható mennyiség 1 m3, mely nem lehet háztartási hul-
ladék.

A hulladékudvar nyitvatartási rendje:
Téli időszak (novembertől március végéig):
  Szerda:  14.00-16.00 óráig
  Szombat:  8.00-12.00 óráig

Nyári időszak (április 1.-október 31. között)
  Szerda:  16:00-18:00 óráig
  Szombat:  8:00-12:00 óráig

A hulladékudvar ünnepnapokon ZÁRVA tart!

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS: 
Állatorvos: dr. Sugataghy Ferenc
Zsombó, Móra Ferenc utca 6.
(30) 435-7139

EGYHÁZ
Kisboldogasszony Plébánia
Zsombó, Andrássy út 114. 
Kopasz István plébános
(20) 441-48-33

FELNŐTTORVOS: DR. BORBÉLY RITA
Rendelési idő:
Hétfő: 8:00-12:00
Kedd: 7:00-10:00
Szerda: 13:00-17:00
Csütörtök: 8:00-11:00
Péntek: 8:00-12:00

Telefon: 62/595-577
             30/336-3627
ÜGYELETI ELLÁTÁS: hétvégén, ünnepnapokon és hétköznap 
délután 4 és reggel fél 8 között +36 62 474 374 vagy 112
Cím: 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-17.
További információ (hírek, helyettesítés): http://zsomborendelo.
hu/

GYERMEKORVOS: DR. SZABÓ ÁGNES
Rendelési idő:
Hétfő: 8:00-12:00
Kedd: 8:00-10:00
Szerda: 10:00-13:00
Csütörtök: 11:00-14:00
Péntek: 8:00-12:00

Telefon:62/595-570
             30/249-3265

Telefonos elérhetőség sürgős esetben minden nap, rendelés után 
16 óráig.
16 óra után ügyeleti ellátás a szegedi mentőállomáson, a 474-
374 vagy a 104-es telefonszámon.
Csecsemő tanácsadás hétfői napokon 13-16 óráig.

FOGÁSZATI RENDELÉS
Fogorvos: Dr. Apró Katalin

Rendelési idő:
Hétfő: 13:00-18:00
Kedd:  iskolafogászat 8:00-13:00
Szerda: 13:00-18:00
Csütörtök: 8:00-13:00
Péntek: 8:00-12:00

Telefon:62/595-575

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Védőnők: Tetlákné Gerhardt Ágnes (tel.: 30/824-6248) és 
Molnár Krisztina (tel.: 30/580-4232)

Fogadóóra:
hétfő:  8:00-9:00
kedd:  8:00-9:00
szerda:  8:00-9:00
csütörtök:  8:00-9:00
péntek:  8:00-9:00

CSECSEMŐTANÁCSADÁS GYERMEKORVOSSAL:
   hétfő:   13:00-16:00
Önálló védőnői csecsemőtanácsadás:
   I. körzet:  szerda:  8:00-10:00
   II. körzet:  csütörtök:  9:00-11:00
Várandós tanácsadás: (időpont alapján)
   I. körzet:  kedd:  10:00-12:00
   II. körzet:  kedd:  12:00-14:00
Zsombó, Alkotmány utca 2.
Telefon: 595-567

JÓZSEF ATTILA KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 
Zsombó, Alkotmány utca 1. (62) 595-560
Nyitva tartás: 
Hétfő:  14-20
Kedd:  8-12, 14-20
Szerda:  8-12, 14-20
Csütörtök:  8-12, 14-20
Péntek:  8-12, 14-20
Szombat: 9-12 (délutáni nyitvatartás rendezvénytől függően)

ZSOMBÓI BÓBITA BÖLCSŐDE 
Zsombó, Béke utca 4. 
(62) 595-572 (20) 352-12-12 
E-mail: bolcsode@zsombo.hu 
Nyitva tartás: munkanapokon 7.00-17.00

NEFELEJCS KATOLIKUS ÓVODA 
Zsombó, Mária tér 1-2. 
(62) 595-588 (20) 953-7525 
E-mail: zsovoda@zsombo.hu 
Nyitva tartás: munkanapokon 6.30-17.00 
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SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 
Zsombó, Móra Ferenc utca 8. 
(62) 595-585 (20) 256-0848 
Tanári: (62) 595-581 
E-mail: titkarsag@szikai.hu

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 
Zsombó, Alkotmány utca 6. 
Intézményvezető: Magonyné Kudik Edit 
(62) 595-574

ZSOMBÓI HÍRMONDÓ SZERKESZTŐSÉGE 
Zsombó, Alkotmány utca 1. 
(62) 595-560
 E-mail: hirmondo@zsombo.hu

FALUGAZDÁSZ 
Zsombó, Móra Ferenc utca 6. 
Gyuris Ferenc 
(30) 337-2520 
E-mail: gyurisferenc@citromail.hu 
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8.00-16.00 Péntek: 8.00-12.00

A falugazdász tájékoztatója
Februári aktualitások

AZ ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNYOKKAL KAPCSOLATOS 
TUDNIVALÓK

A 2017-ben kiállított kártya alapú őstermelői igazolványo-
kat 2017, 2018 és 2019-re érvényes betétlappal láttuk el, ezek 
az igazolványok 2019. december 31-ig voltak érvényesek. A 
hatályosság kezdeti dátuma a kártya jobb alsó sarkában találha-
tó. A 2019. március 20-ig igényelt betétlapokkal az őstermelői 
igazolvány visszamenőleges hatállyal január 1-től lesz érvényes. 

A két településen még kb 120 termelő nem érvényesítette az 
igazolványát ! 

Minden termelőt arra kérek, hogy nézzék át a kártya alapú 
őstermelői igazolványaikat. Amennyiben a hatályosság  kezdete 
2017. évre esik, úgy az igazolvány betétlapjai lejártak , a 2020 és 
2021 –re érvényes betétlapok kiállítása ügyében keressenek. Ezt 
az információt a kártya jobb alsó , mezőjében találják meg:

Minőségbiztosítási és egyéb elszámolási okokból ezentúl a falu-
gazdásznál mindennemű ügyintézés csak az őstermelői igazol-
vány, egyéni vállalkozók esetében a Kamarai kártya digitális be-
azonosítása után lesz lehetséges , ezért az a kérésem, hogy ezentúl 
az ügyintézéshez ezeket mindig hozzák magukkal. 

Az őstermelői igazolvánnyal, az őstermelői státusszal , a csa-
ládi mezőgazdasági vállalkozás , mint jogi formával kapcsolato-
san a 2021-es évtől változások várhatók. Ennek a tárgyalási sza-
kasza jelenleg is tart, érdemi információt a Parlament döntése 
után tudunk majd közölni.

Az SZJA , az ÁFA és a Járulékfi zetés szempontjából a 2020-as 
évre történtek változások , kérem a szükséges információk be-
szerzése érdekében keressék fel az illetékes szakembereket.

A 2019-es területalapú támogatásokkal kapcsolatos in-
formációk: 

A 2019. évi támogatási előlegek első körös kifi zetése folyama-
tos  azon gazdálkodók esetében , ahol nem történt ellenőrzés. Az 
ellenőrzéssel érintett gazdák támogatásainak kifi zetése csúszni 
fog, ennek időtartamáról  nincs információnk. A második körös 
kifi zetés folyamatos.

A 2020. évi támogatások igénylése áprilisban kezdődik, a 
benyújtás határideje május 15, melyhez időpont egyeztetésére 
majd március végétől lehet jelentkezni.

A rendelet elfogadása és  aláírása után mindkét településen 
tájékoztató előadást fogok tartani az aktualitásokról, az előadás 
időpontjáról a későbbiekben értesítéssel leszek.

Az anyajuhtartás támogatási kérelmének benyújtása 2020.
március 20, csak elektronikusan lehet benyújtani, szükséges 
hozzá az instruktor igazolása. Az érintett juhtenyésztő gazdá-
kat kérem , vegyék fel a kapcsolatot az instruktorral. 

Azoknál a gazdáknál, akik valamilyen beruházási célú támo-
gatást, vagy egyéb magasabb szintű támogatást vettek igénybe,s 
ha a támogatási rendelet előírja , monitoring adatszolgáltatási 
kötelezettségük lesz, melyet szintén elektronikusan kell teljesí-
teni. (A sima területalapú támogatást igénylő gazdáknak nincs 
ilyen kötelezettségük. )

Részletek később várhatók.
A nitrát adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodóknak (emlé-

keztetőül: 5 nagyállat-egységnél több állatot tartanak , vagy nit-
rát érzékeny területen gazdálkodnak ) a gazdaságukban 2019 
január 1 és a 2019 december 31 között keletkezett és felhasz-
nált szerves – és műtrágya vonatkozásában a nitrát jelentést  
2020 március 31-ig kell elkészíteni. 

A nitrátérzékeny területekről szóló információ a 2019. évi 
területalapú támogatási kérelemben található meg a nyilatkoza-
tok után , a térképek előtt a hibaüzenetek között .

Az érintett gazdálkodókat kérem , hogy egyeztetésre jelent-
kezzenek.

Sok kérdés érkezik a 2018 december 31 előtt engedély nél-
kül létesített kutak legalizálásával , bejelentésével kapcsolatosan. 
Mint ismeretes , a hosszú ideje húzódó , s az EU által is megha-
tározott moratórium a  2018. december 21. napját megelőzően 
engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üze-
meltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény vízjogi 
fennmaradási engedélyezési eljárása ügyintézésével kapcsola-
tosan 2020 december 31-ével le fog járni. Tehát az idei évben 
kérelmezni kell az így létesült kutakkal kapcsolatosan a fennma-
radási engedélyt az illetékes hatóságnál…

A konkrét tennivalókról, eljárásrendről, fi zetendő költségek-
ről stb. még a jelenleg érvényes jogszabályok alapján vannak in-
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formációk. Ezek alapján a legalizálási eljárás több százezer forintos 
nagyságrendű költségtétel a gazdasági célú kutakra. 

Az előzetes információk alapján Agrárkamarától egy módosítási 
javaslat elő van terjesztve az eljárás egyszerűsítésére, valamint a költ-
ségek mérséklésének vonatkozásában, a Parlament a Tavaszi Ülés-
szak alatt fogja majd ezt tárgyalni . Az új információk birtokában a 
lehető legtöbb tájékoztatást próbáljuk majd nyújtani Önök felé. 

Elérhető és hasznos információk találhatók  a nak.hu és a vizek.
gov.hu honlapon 
Az Agrár-közigazgatás szempontjából fontos hivatalok elérhetősé-
gei a következők:

Az MVH új neve és címe:
CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal

Agrár és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Kálvin János tér 4.

Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf. 129.
Telefon: 62/814-900

A Földművelésügyi Osztály címe
CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal

Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály
Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.

Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf. 99.
Telefon: 62/680-785 

A Növény és Talajvédelmi Szolgálat (Növényvédő Állomás) címe:
CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal

Agrárügyi Főosztály, Növény és Talajvédelmi Osztály
Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.

Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf. 99.
Telefon: 62/681-080 

A családi gazdaságok ügyintézésében változás történt, 2020. 
január 1-től az illetékes hatóság a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara !

Az ügyintézésre ezentúl bármelyik megyei falugazdásznál lesz 
lehetőség. Új nyomtatványok vannak, a nak.hu, vagy a nebih.gov.hu 
honlapjáról letölthetőek, vagy nálam is beszerezhetőek. Az eljárás 
illetéke nem változott , új családi gazdaság alapítása 3.000 Ft , ille-
tékbélyeg formájában kell leróni , a módosítás illetékmentes.

Az aktuális információk, pályázati lehetőségek  a 
www.szechenyi2020.hu, www.fvm.hu,  a www.mvh.gov.hu és a 

www.nak.hu honlapokon, kérem fi gyeljék ezeket az oldalakat is

TISZTELETTEL: 
NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA

Dalostalálkozó a 
József Attila 
Közösségi Házban

Március 21-én, szombaton kerül megrendezésre a XV. 
Dalostalálkozó. A főszervező, zsombói Bokréta Dalkör Egye-
sület elnöke, Polyák Pálné elmondta lapunknak, hogy 16 
évvel ezelőtt jött létre a dalkör, három éve működik egyesü-
letként. A közösségi házzal együttműködésben az elmúlt két 
évben 1,9 millió Forint összeget nyert pályázatokon, e mel-
lett Zsombó Nagyközség Önkormányzata 240 000 Forinttal 
támogatja évente az egyesületet. Ezekből az összegekből töb-
bek között teljesen új fellépő ruhák készültek és lehetőség 
nyílik elutazni a társ dalkörök rendezvényeire is. 

A XV. Dalostalálkozón a Zsombóival együtt 11 együttes 
lép föl. Zsanai Népdalkör, Szank Kéknefelejcs Dalárda, Csó-
lyospálos Hagyományőrző Asszonykórus, Szeged Hóvirág 
Nyugdíjas Népdalkör Egyesület, Alsóvárosi Kórus Nyugdíjas 
Népdalkör Egyesület, Öreghegyi Bodza Citerazenekar KKD, 
Mórahalmi Parasztkórus, Rozmaring Asszonykórus Kispiac, 
Ipolynyéki Palóc Népdalcsoport, Őszirózsa Népdalkör For-
ráskút, Bokréta Dalkör Zsombó.

Nagy megtiszteltetés, hogy két testvértelepülésünk, 
Máriafölde és Ipolynyék is el-
fogadta a meghívásunkat és 
vendégül láthatjuk őket, a felvi-
déki Ipolynyékről érkező Palóc 
Népdalcsoport fel is lép.

A dalkörök ebből az al-
kalomból bemutatják meny-
nyit fejlődtek, mit tanultak 
az elmúlt egy esztendő alatt. 
Lehetőség nyílik szakmai ta-
pasztalat cserére és nem utol-
só sorban teret biztosítunk a 
hagyományok megőrzésére a 
fi atalok számára. Ezért is nyílt 
a rendezvényünk, ahol szere-
tettel várunk minden érdeklő-
dőt március 21 – én 14 órakor a 
József Attila Közösségi Házban. POLYÁK PÁLNÉ 

EGYESÜLET ELNÖKE

www.tobbminthaz.hu 

Villanyszerelés 

Lakossági és ipari villanyszerelés, 
vezérléstechnika, karbantartás, 
hibaelhárítás.  Látvány-, és 

célvilágítások tervezése, kivitelezése. Új és meglévő 
létesítmények kivitelezése, átalakítása. 

info@tobbminthaz.hu            +36 30 862 5184  
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Tisztelt 
Tanyatulajdonos!

Gólyahír 2019

2020. április 3-ig van még lehetőségük pályázni magán-
személyként háztartási léptékű szigetüzemű vagy hálózatra 
kapcsolt napelemes rendszer telepítésére a VP6-7.2.1.4-17 Ta-
nyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint 
szennyvízkezelési fejlesztései felhívás keretein belül.

Támogatható tevékenység még a napelemes rendszeren kívül:
• háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépíté-

se: pl. kútfúrás, víztisztító létesítmények
• háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló 

rendszer kiépítése: 

A támogatási intenzitás magánszemélyek esetén 95%.
Maximálisan igényelhető támogatás napelemes rendszer 
esetén: bruttó 4 millió Ft
Ha napelemes rendszeren kívül más tevékenységet is vá-
laszt, akkor összesen bruttó 6,2 millió Ft.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

1. célterület esetében:

Azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki:
a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január 1-től 
(2019. január 1-től) életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, 
vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint 
tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító 
igazolvány másolatával kell igazolni),

b) a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint a saját, 
vagy közeli hozzátartozója tulajdonában van.

Külterületen fekvő, állandó lakás célú ingatlanok fejlesztése 
támogatható.

Tanya fogalma: a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 
hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett nö-
vénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsola-
tos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és 
gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az 
olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanya-
ként szerepel.

Csak olyan tanya fejlesztése támogatható, amely a fenti foga-
lomnak teljes mértékben megfelel!

Cégünk a pályázat megírásától, az áramszolgáltatóval törté-
nő ügyintézésen, a kivitelezésen át, az elszámolásig mindent 
tud vállalni.

Érdeklődni a pályázattal kapcsolatosan: 
az ElectroSun Kft .-től 

Péntek Katalinnál lehet a 
06-20/356-0875 telefonszámon, ill. a

 kata.pentek@electrosun.hu e-mail címen

Szeretettel köszöntjük a 2019-ben és 2020 januárjában született 
zsombói babákat. Gratulálunk a szülőknek, jó egészséget és sok 
boldogságot kívánunk nekik!

JANUÁR:
– Farkas Szabolcs és Gera Erika kislánya Kata
– Maróti Enikő és Tóth Richárd kisfi a Marcell
– Csongrádi Viktor és Mitykó Erika kislánya Hanna Karo-

lina 
– Tari Tibor és Tóbiás Ágnes kisfi a Bence
– Korfonti Zoltán és Juhász Szilvia kislánya Szófi a
– Budavári Gergely és Lipták Mária kislánya Olívia
– Sári János és Paska Ágota kislánya Larina
– Medve Ferenc és Szűcs Mária kisfi a Koppány

FEBRUÁR: 
– Off ra István Zoltán és Király Zsanett Linda kisfi a István 

Zoltán
– Krémer Csaba és Csányi Csilla kislánya Boróka
– Maróti Balázs és Szokolai Hajnalka kisfi a Bence

MÁRCIUS: 
– Borbola Sándor és Juhász Sarolta kislánya Eliza

MÁJUS: 
– Kovács Krisztián és Tóth Beáta kisfi a Gábor Dániel
– Patik Norbert és Lakatos Klementina kislánya Zita
– Rácz Zsolt és Makoviczka Barbara kislánya Szofi  

JÚNIUS: 
– Radvánszki Antal és Mikuláss Kata kislánya Kinga

JÚLIUS:
– Sisák Péter és Herjeczki Alexandra Mária kisfi a Patrik 

AUGUSZTUS:
– Lajkó Tibor és Kádár Erika kislánya Léna
– Márta Bence és György Evelin kislánya Lana
– Klacsák Róbert és Tóth Krisztina Nóra kislánya Janka
– Gyuris Zsolt és Mártha Bernadett kislánya Anna Borbála
– Molnár Szabolcs és Tóth Alinka kisfi a Medárd 
– Szilágyi Zoltán és Nagy Írisz kislánya Hanna

SZEPTEMBER:
– Papp Tamás László és Németh Annamária Tünde kisfi a 

Mátyás Tamás
OKTÓBER:

– Pesti Tibor és Ujvári Judit kislánya Gréta
– Sáringer Szilárd és Faragó Marietta kisfi a Emmett
– Lajkó Tamás és Bárkányi Dóra kislánya Kira 
– Erdélyi Máté és Jantyik Emese kisfi a Marcell

NOVEMBER:
– Patyi Richárd és Bacsa Ágnes kisfi a Vilmos
– Gábor Tamás és Kneip Rita Mariann kislánya Sára Piros-

ka 
DECEMBER:

– Leidecker Alexander és Oláh Nikolett kislánya Evelin 
Niké

– Bacsa Ákos és Geringer Nikolett kislánya Nóra 
JANUÁR: 

– Szabó Balázs és Tanács Edit kisfi a Zalán
– Nagymihály Ottó és Ámond Kitti kislánya Odett 
– Frank Milán és Juhász Jusztina kisfi a Milán
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CSONGRÁD MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL 

MÓRAHALMI JÁRÁSI HIVATALA 
 

 
Tisztelt Ügyfeleink! 

 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy  

a járás valamennyi településén  
a Mórahalmi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya 

 
települési ügysegédjeinek a kihelyezett ügyfélfogadása 

 

 2020. február 1-t l kezd d en  

m e g s z  n i k. 

 
A járásszékhelyen:  

6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.  
 

és a Kormányablakokban: 
6794 Üllés, Dorozsmai út 40.; 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 17.  

 
az ügyfélfogadás változatlan az alábbiak szerint:  

 
Hétf :  7:00-17:00 
Kedd:  8:00-12:00 
Szerda:  8:00-16:00 
Csütörtök:  8:00-18:00 
Péntek:  8:00-12:00 

 
Szociális ügyekben az ügyintéz ket telefonon a 62/681-353 
számon tudják elérni. 

Dr. Szántó Mária 
járási hivatalvezet  

Tájékoztatás 
statisztikai 
adatgyűjtésről

Az emlékezés virágai Kormányablak busz 
ügyfélfogadása 
Zsombón

A Központi Statisztikai Hivatal Zsombó 
településen 2020-ban önkéntes adatszolgálta-
táson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt 
végre a „Munkaerő-felmérés és kiegészítő fel-
vételei”, a „Háztartási költségvetési és életkö-
rülmény adatfelvétel, naplóvezetés”, valamint 
a „Háztartási költségvetési és életkörülmény 
adatfelvétel, éves kikérdezés” címmel. 

Az összeírási munkát a Központi Statiszti-
kai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai 
Elemző Központ Kft . fényképes igazolvány-
nyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadás-
ra kijelölt háztartások kiválasztása a KSH 
népszámlálási adatállományának aktualizált 
változatából véletlenszerű mintavétellel tör-
ténik az ország különböző településein. Az 
adatfelvételekből származó eredmények nél-
külözhetetlenek a társadalom jellemzőinek 
feltérképezésében.

A kapott adatokat a KSH az adatvédelmi 
szabályok előírásainak megfelelően bizal-
masan kezeli, azokat más szervek, személyek 
részére nem szolgáltatja ki. Az eredményeket 
név és egyedi adatok nélkül, összesített statisz-
tikai táblázatokban közlik.

A lakosság részére munkanapokon hétfő-
től csütörtökig 8:00 és 16:30 óra között, pén-
teken 8:00 és 14:00 óra között a +36 80 200-
766-os telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.
hu email címen adnak további felvilágosítást.

Kérem a Tisztelt Zsombói Lakosokat, segít-
sék a Központi Statisztikai Hivatal munkáját.

DR. SZIROMI MÁRTA

JEGYZŐ

Bejelentést kaptam arról, hogy a temetőben értékes virágot 
loptak el. Felhívom fi gyelmüket, hogy a temetőben kihelyezett 
közterületi kamera nem lát rá mindegyik sírhelyre. Az önkor-
mányzat munkatársai fokozott fi gyelmet fordítanak a terület-
re a lopások megelőzése érdekében, de ehhez kérem az Önök 
segítségét is. Ha a kegyelet lerovására szánt virágok, tárgyak 
nagyértékűek, kérem, azokat kizárólag valamilyen módon rög-
zítve helyezzék el a sírnál. Bízom benne, hogy a jövőben nem 
fordul elő ilyen méltatlan eset és a zsombóiak tiszteletteljes mó-
don emlékezhetnek szeretteikre.

DR. SZIROMI MÁRTA

JEGYZŐ

Tájékoztatom a Tisztelt Zsombói Lakosokat, hogy március-
tól minden hónap harmadik hétfőjén 11:30-tól 14:00 óráig 
a Zsombói Polgármesteri Hivatal és a József Attila Közösségi 
Ház és Könyvtár között található téren ügyfélfogadást tart a 
kormányablak busz. A buszban a korábbi települési ügysegédek 
szolgáltatásain felül a kormányablakokban intézhető ügyek is 
elérhetőek lesznek.

DR. SZIROMI MÁRTA

JEGYZŐ
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HŰTLENSÉGBEN
Nagy J. Pál: Az eskü nyomábanNagy J. Pál: Az eskü nyomában c. könyvéről

Szerzői kiadás, 2019.
A zsombói tanyavilágból Győr-Sop-

ron megyébe hivatásos katonának, majd 
tűzoltónak elszármazott szerző többedik 
nyugdíjaskori könyve ez. Pedig valaha 
küldetéses parasztnak készült. Hogy mi-
ért akart az lenni, s mért is nem le(hete)
tt, azt megírta korábbi verses köteteiben és 
kisregényeiben (Lásd: Könyvműhely.hu).

Ebből sejthető, hogy eddigi művei sem 
érdektelenek az igényes olvasónak, s nem 
nélkülözik a szépségínségben nevelő-
dött mai ember számára sem az élethez 
elengedhetetlenül szükséges szépet. "Az 
eskü nyomában" Nagy J. Pál számomra 
legszebb és legérdekfeszítőbb könyve, mely 
egyszerre lett korregény és kórregény. 
Anélkül, hogy a mai betegség-irodalom 
kóros hangulatát keltené.

Nem esik abba a hibába, melybe az 
irodalomból megélni akaró mai ír(ogat)
ók szoktak. "Az eskü nyomában" ui. nem 
háromkötetes, olvashatatlanul szószátyár 
regényfolyam, hanem csak egy A/5-ös for-
mátumú, 136 oldalas, olvasható betűmé-
retben nyomtatott könyvecske.

Úgy szól mindannyiónkhoz, mint a 
balladák: a "pars pro toto" – az egészet 
képviselő rész – elvén. Kiragadva a le-
hetséges kortémákból a legfontosabbat. 
Azt, amely eldöntheti, hogy emberek ma-
radunk-e, ha mi sem változik. Hogy kö-
zösség, hogy nemzet maradunk-e, ha így 
fogy el a szeretetkötelék, a bizalom a tár-
sadalomban, ahogy mára elfogyni látszik.

Ha netán bárki abban reménykedne, 
hogy valami "ellenzéki regényféle" akadt 
a kezébe, az sürgősen tegye vissza ezt a 
könyvet a bolti pultra. Ez egy gondolkodó 
közember gondolkodtató könyve gondol-
kodó közembereknek, akik nem "eleve 
ellenzékiek", de nem is eleve elfogultak 
semmilyen párt és semmilyen tömegalta-
tó ideológia iránt. Olyan író műve olyan 
olvasók számára, akik nem tévesztik össze 
a valóságot az igazságossággal, de nem is 
hajlandók a kettőt mindenáron elválaszta-
ni egymástól.

A cím ugyan valami krimiféle olvas-
mányt ígér, de még csak nyomozás sincs 
a könyvben. Tragikum és dráma annál in-
kább, de csupán szűkszavúan, balladásan 

elbeszélve. A szerző nem is kényszerül a 
tárgyat túlfejtegetni, hisz mindannyian a 
részesei vagyunk: bármikor tovább írhat-
nánk a könyv egyik vagy másik részletét a 
magunk történeteivel.

A címbéli eskü nem más, mint az or-
vosetikai kódex: régi nevén a Hippokraté-
szi eskü, mely az orvosnak az emberi élet 
feltétlen tiszteletét, a testi-lelki egészség 
szolgálatát írja elő már kétésfélezer év 
óta. Nagy J. Pál csak a saját emberöltőjé-
ben, az "emberarcú szocializmus" létkísér-
leteitől a jelenkor pénzközpontú világáig 
tekint szét, de mindőnk szemével.

Ebből akár "baloldali elkötelezettsé-
gére" is következtethetnénk, s ismét csak 
visszatehetnénk a könyvet a bolti polcra. 
De nem erről van szó. Nem a szocializ-
must sírja vissza, csak az egészségiparban 
is elvétett emberségért perel. Azért, amely 
nélkül nemcsak a test betegségei nem 
gyógyulnak meg, hanem a társadalom 
beteg lelke sem.

Ám nemcsak a témaválasztás balladai, 
hanem a szereplők is. Talán épp arról az 
öreg házaspárról van szó, akiknek fény-
képe a szerző feje mellett függ a fehér fa-
lon, a könyv hátsó borítóján. Két tanyasi 
parasztember, akik éppen az emberarcú 
szocializmus korában vesztik el minden 
reményüket arra, hogy szeretett tanyájuk, 
tanyagazdaságuk a fölnevelt gyermekek 
valamelyikében folytatóra leljen.

Az esküjét áldozatosan (túl)teljesí-
tő tanyai orvosról, aki a rendszervál-
tás után már nem lép át a háziorvosi 
rendszerbe, átadva helyét a szenvtelen 
pénzcsinálóknak. A tanyáról elszárma-
zott parasztgyerekekről, akik a messzi 
városból már mind nehezebben tudják 
segíteni a "lábukról leeső" szülőket, s 
még közelebb költözködve se képesek a 
tanya továbbvitelére.

Mintha mindenki valahol, vala-
miben hűtlenségbe esne. Fölsejlik az 
ellelketlenülő gyógyászat mögött a lelki-
furdalásos társadalom. Vajon ki is a fe-
kete alak a címlapon, fonendoszkóppal a 
nyakában: orvos-e, vagy az író? Esetleg 
csak egy ember a mai Magyarországról, 
valamelyikünk, akik mindannyian azon 
töprengünk, hogy mi is történik velünk 
és miért?

Hisz mindannyiunkat átsző a kör-
nyezetünk. Úgy is, mint hazai táj. Akár 
odahagyott szülőföldként, visszahívó, 
gyerekkori emlékként, akár mai lakó-
helyünk gyanánt. Ennek a fonendo-
szkópos alaknak is átütnek a feketepu-
lóveres vállán, fehér gallérján, fekete 
folttá ismeretlenült fején a behavazott 
fák. Egy ágaskodó parittyaág az agyáig 
fúródik...
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Idén is farsangoltak a Szent Imre Katolikus Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai a József Attila Közösségi 
Házban. Az időpont Valentin napjára esett, így felső tagozaton 
a piros mellett a fekete kapott főszerepet az asztalterítési ver-
senyben és a produkciók témájában is. Lázasan készültek elő-
adásaikkal az osztályok és mindenki komolyan vette a farsang 
témáját is.

A délutánokat az asztalterítéssel kezdték az osztályok, szinte 
moccanni sem lehetett a teremben, mindenki serényen csino-
sítgatta az asztalát. Kicsit nehéz volt ellenállni a fi nomságoknak, 
hiszen a zsűrizésig nem nyúlhatott senki az asztalokhoz. Sze-
rencsére a produkciók elterelték a fi gyelmünket, így az asztalok 
a zsűrizésig érintetlenül maradtak.

Alsóban minden osztály ”megnyerte” választott kategóriáját, 
felsőben a nyertes produkció a 8.a osztályé lett. A fi lmek világá-
ba kalauzoltak el bennünket, ahol a Titanic szerelmi jelenete és 
a Dirty dancing híres emelős koreográfi ája köszönt vissza, nagy 
nevetést csalva mindannyiunk arcára.

A tombolán sok-sok nyeremény lelt gazdára. Egy év múlva is-
mét farsangolunk, hogy jövőre is megérkezzen a várva várt tavasz.

Hamvazószerdán diákmisén emlékeztetett minket Kopasz 
István plébános atya, hogy porból vagyunk, porrá leszünk. A 
hamvazószerdával lezárult a farsangi időszak, kezdetét vette a 
húsvét előtti 40 napos nagyböjt.

KEREKES JUDIT ÉS MÉRFALVI ZSUZSA TANÁRNŐK

Befejeződött a farsangi időszak

 Mintha kérdezne ez a táj: ember, hol 
vagy?! Ember vagy-e még? Érted-e még 
azt a nyelvet, amelyiken nem is olyan rég 
még az ember beszélt az emberrel, és nem 
a pénz a pénzzel... Érted-e még a táj nyel-
vét?!

S mintha ebben a balladisztikus kis-
regényben Nagy J. Pál egyúttal próbára 
is akarná tenni az olvasót, a maga kis-
kunsági tájnyelvén szólaltatja meg a ta-
nyasi házaspárt. Igaz, írásban ez Móricz 
Zsigmondnak se sikerült teljesen, s Nagy 
J. Pálnak se mindenütt. Nagy ez a nyelvi 
dilemma is: a nyelvészetileg hiteles átírat 
olvashatatlan lenne a mai köznyelvet ol-
vasónak, a köznyelvi eszközök viszont 
jobbára elégtelenek e tájnyelv pontos tük-
rözésére.

Mindezek ellenére üdítő próbálkozás-
nak tekintem ezt is, és elfogadhatónak 
azt a pár íráshibát, amely a szerzői kiadás 
önkéntes lektorának a tolla után maradt. 
Mert a pénz korában még a hivatásos 
kiadóktól is alig várható el a hibátlan 
munka, hisz a méltányos minőség mind-
inkább "megfi zethetetlen".

Ennek a könyvnek az ára azonban 
még a megfi zethető kategóriába tartozik 
az 1575 Ft-os példányárral. Mert ha ezt 
az olvasásélményt is pénzbe számítjuk 
át, aligha szállítható le az értéke egy mű-
anyagpalacknyi Coca-Coláéra.

DR. GYŐRI-NAGY SÁNDOR

KULTÚRÖKOLÓGUS

NY. EGYETEMI TANSZÉKVEZETŐ
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Sportlövészet: 
a zsombói Cél-Tudat SE 
példaadóan építette fel magát

Hogy az összefogás erejének, va-
lamint a sportlövészet és a gyerekek 
szeretetének együttes jelenléte apró 
csodákra is képes, hűen tükrözi a 
zsombói Cél-Tudat SE története. 
Hogy megfejtsük, miként lett a ros-
kadozó, idegen falak közti álomból, 
otthonnal és sikerekkel társuló va-
lóság, dr. Jákó Gyula elnökkel ötven 
évet is visszarepültünk az időben.

Korosztályos világ és Európa-csúcs, vi-
lágbajnoki cím, országos rekord és lehet-
ne még sorolni azokat az eredményeket, 
amelyeket az utóbbi években a Csongrád 
megyei nagyközség, a nagyjából 3300 főt 
számláló Zsombó fi ataljai értek el sport-
lövészetben. Legalábbis a zsombói Cél-
Tudat SE versenyzői, hiszen az egyesü-
letben szegedi, hódmezővásárhelyi vagy 
csongrádi gyerekek éppúgy megfordul-
nak, mint helybéliek. A nemrégiben fel-
épített zsombói lőtéren családi hangulat-
ban, 16x22 méteres csarnokon belül, 15 
légpuskás, 3 számszeríjas lőállásból hó-
dolhatnak szenvedélyüknek a legkiseb-
bek, és ha kinyitják a garázsajtókat, akkor 
9 lőállásból 50 méterre is gyakorolhatnak.

A nyolc éve alakult egyesület elnöke, 
dr. Jákó Gyula 1967-ben a Kossuth La-
jos Katonai Főiskolán ismerkedett meg 
a sportlövészet alapjaival, de három év 
múlva, miután a sport nehezen össze-
egyeztethetőnek bizonyult hivatásával, 
abbahagyta. Műszaki tisztként épített 
utat, hidat, sőt még kompot is, és nem 
gondolta volna, hogy egyszer még lőteret 
is fog. Na, de ne szaladjunk ennyire előre.

„A katonáimat azért mindig megta-
nítottam rendesen lőni – meséli a nyug-
állományú mérnök ezredes. – Hadsereg-

bajnok voltam, jó pár érmet tartottam 
otthon. Később ezekkel játszott a nyolcéves 
kisfi am, Csaba, akit szintén megtanítot-
tam lőni és tízévesen, amikor Marcaliban 
laktunk, versenyezni is elkezdett. Gyorsan 
fejlődött és tehetségesnek tartották, később 
Székesfehérvárra majd Szegedre kerül-
tünk, ahol éppen laktunk, ő ott lőtt.”

Nem is akárhogyan. Jákó Csaba hu-
szonöt éven keresztül volt tagja a vá-
logatottnak, időközben a középiskolai 
éveinek végén megismerkedett későbbi 
feleségével, Szakonyi Gerdával, aki szin-
tén versenyzett. A válogatott évek alatt 
a Cél-Tudat SE vezetőedzője, Csaba szá-
mos tapasztalatot szerzett, sok módszert 
ismert meg és nemzetközi kapcsolatra, 
barátságra tett szert a sportágban.

„Fegyvere is akadt néhány – emlékszik 
vissza édesapja. – És éppen ezért, ami-
kor már kifelé ért az aktív versenyzésből, 
szerettük volna, ha mindazt, amink van, 
valahogyan át tudjuk menteni későbbi 
időszakra is.

Így alakult meg tíz éve a zsombói 
Szent Imre Katolikus Általános Iskolá-
ban a sportlövő szakkör. Még az MHSZ 
(Magyar Honvédelmi Szövetség) idejé-
ből maradt az intézménynél néhány nyílt 
irányzékú légpuska, amelyek működtek, 
Jákóék vitték a lőszert, a lőlapot, a tudást, 
a gyerekek meg jöttek maguktól. Heti 
egyszer nagyjából 15-20 fi ú és lány kez-
dett gyakorolni.

„Örömlövészet volt. A gyereket nem 
az érdekli, hány kört lőtt, hanem, hogy 
nyert-e. Ennek szellemében, játékosan 
tanítottuk őket. Változó létszámmal, de 
folyamatosan jelen voltak a kicsik. Ha jó 
eredményt akartak elérni, akkor a fi am 
fegyverével lőttek. És sikerült is nekik. 
Amikor már eredmény is volt, akkor a szü-
lők is másképp álltak hozzá. A Kovács csa-
lád felajánlotta a pincéjüket, folytassuk ott 
az edzéseket. Éltünk a lehetőséggel.”

A befogadó család ifj ú sportolója, Ko-
vács Csaba 2017-ben a 10 méteres junior 
Eb-n a puskás csapatban Péni Istvánnal 
és Vas Péterrel junior világ- és Európa-
csúccsal győzött. Ugyanebben az évben az 
egyesület másik reménysége, a pisztolyos 

Nagy Vivien csapatban Major Veroniká-
val és Egri Viktóriával lett junior-világ-
bajnok.

A pincében egy évet töltött a csapat, 
ami már külsőre is, mondjuk úgy, csino-
sodott. Mivel a lövészet technikai sport, 
fontos a felszerelés. Puskánál az öltözet. 
Jákó Csaba ismeretsége által egy jó nevű 
német sportszergyártó cég, bár nem a 
legújabb fazonjának, de elküldte a nadrá-
gok és kabátok készítésének teljes leírását 
Zsombóra. A külön erre a célra vásárolt 
varrógéppel pedig Iványi Lászlónak, a 
klub másik akkori edzőjének édesanyja 
nekilátott a gyártásnak. A gyerekek szé-
pen sorban összeöltöztek, a kinőtt ruhá-
kat pedig örökölték egymástól.

A következő edzéshelyszín, jobb hí-
ján, a Jákó család otthona lett. A 12 méter 
hosszú 3 és fél méter széles fedett tera-
szon két lőállást alakítottak ki.

„A kilövéssel szembeni falon furnérle-
mez volt a védelem. Kicsit izgultam, hogy 
a fi atalok mennyi idő alatt lövik szét a 
hőszigetelést, de egyetlen lyuk sincs ott! 
Itt több mint egy évet töltöttünk, a fi am 
nappalija volt a klub, ott vártak a sorukra 
a gyerekek, beszélgettek, jól érezték magu-
kat. Sátras tábor is volt az udvarunkon. 
Amikor kimosta őket az eső, akkor beköl-
töztek tizennégyen. Imádni való, tisztelet-
tudó gyerekek voltak.”

A remek közösségre a szövetség is 
felfi gyelt és segítette felszereléssel, kérés 
nélküli anyagi támogatással, közben pe-
dig Csaba egykori ellenfele és barátja, az 
olimpikon Gáspár Olivér is belépett az 
egyesületbe. Aztán három éve a szövetség 
újra jelentkezett és sorsfordító kérdést 
tett föl.

„Volt Zsombón egy nagyon régen épült, 
rozoga, omladozó, kis téglákból rakott kis-
puskalőtér, ahol két párhuzamos falat nem 
lehetett találni. A szövetség megkérdezte, 
ha adnának némi támogatást, hajlandóak 
lennénk-e… Persze! Ha tudnák, Csabával 
hányszor végiggondoltuk már, mi mindent 
lehetne itt csinálni, hányszor megalkottuk 
már fejben az egészet. Az önkormányzat 
hozzájárult, elkezdtük építeni. Építőmér-
nök vagyok. Egész életemben a robban-
tással foglalkoztam, így tudtam, az ember 
nem úgy csinálja, hogy robbant, aztán 
megnézi mennyire veszélyes. Terveztünk 
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és csináltam költségvetést. Legalább hat 
termet rajzoltam, majd számoltam és el-
kezdtem radírozni. Majd újra radíroztam. 
Amíg ki nem jött.”

A cél egyértelműen olyan használható 
épület volt, ahol a gyerekek elfogadható 
körülmények közt tudnak dolgozni. Így 
jött létre a korábban említett paraméte-
rekkel rendelkező lőtér, melynek megal-
kotásából csarnoképítésben jártas helyi 
vállalkozó, falburkolatokat és polcokat 
gyártó helyi asztalos és elektromos sze-
relő sportlövő barát is kivette a részét. 
Na, meg a gyerekek, akik végig ott voltak 
az építkezésen és segítették a mesterek 
munkáját. Hozták, vitték a szerszámokat, 
takarítottak, mindent megcsináltak, ami-
re 12-14 évesen tellett tőlük. A csarnokot 
végül használt bútorokkal, kanapékkal, 
szőnyegekkel tették otthonossá, és arra is 
fi gyeltek, hogy a mozgáskorlátozott spor-
tolóknak külön mosdót alakítsanak ki.

A 15 éves Rescsik Csaba az augusztusi 
parasportlövő világkupán légpuska 60 lö-
vés álló testhelyzetben junior világ-, fek-

vőben junior Európa-csúcsot lőtt.

„Ez messze nem lőtér. Ez közösségi tér, 
ahol lőni is lehet. Rengeteg ember van, aki-
vel szót lehet érteni, és ha mindenki betart-
ja az ígéretét, akkor ilyen jó dolgok sülnek 
ki belőle. A gyerekek szétszóródtak ma-
napság, annyi minden éri őket. Nem baj, 
ha van kis közösség, ahol jól érzik magu-
kat, teljesíteni tudnak, van fejlődési lehető-
ségük. És ha nem olimpiai bajnok, hanem 
semmi nem lesz belőlük, csak fegyelmezett, 
koncentrálni tudó, tényleg céltudatos fel-
nőtt, aki itt tanulta meg azt, hogy a dol-
goknak van sorrendje és jelentősége, akkor 
jól csináltuk.”

Idén a Jákó család legfi atalabb ver-
senyzője, a 15 éves Jákó Miriam a pisz-
tolyos csapattal aranyérmet szerzett a 10 
m-es ifj úsági Eb-n, később a Hungarian 
Openen ifj úsági és junior országos csú-
csot lőtt. A 12 éves Csendes Dávid július-
ban légpuska 40 lövésben Péni István ser-
dülőcsúcsát döntötte meg és lett országos 
bajnok.

A Cél-Tudat SE mára részben áthe-
lyezte székhelyét a 20 perc alatt megkö-
zelíthető Szegedre, és már harmadik al-
kalommal rendezte meg a Szeged Grand 
Prix elnevezésű nemzetközi versenyt. 
Az egyesület, ahol folyamatosan 20-22 
fi atal versenyző fejlődik egyszerre, a ké-
sőbbiekben további fejlesztésekre kapott 
ígéretet. Türelmetlennek viszont nem 
mondható, eddig is abból főzött, ami volt, 
és mint kiderült, elég ízesen. A nevük jól 
összefoglalja történetüket, dr. Jákó Gyula 
végül megosztotta annak eredetét:

„Én találtam ki! Agyaltunk, és hát cé-
lozni tudni kell, viszont nem lehet ész nél-
kül, csak tudatosan. Cél-tudat! Mondták 
is a többiek, hogy: hú papa! Úgy veszem 
észre, az embereknek, a gyerekeinknek tet-
szik, és büszkeséggel tölt el, hogy sportlövő 
berkeken belül már országszerte ismerik.”

Forrás: http://www.nemzetisport.
hu/utanpotlassport/sportloveszet-a-

zsomboi-cel-tudat-se-peldaadoan-
epitette-fel-magat-2737741

Képek forrása: Cél-Tudat SE

Felhívás a Zsombó Nagyközség 
Történeti Képeskönyve megjelenésében 
közreműködő lakosok számára

Tájékoztatom a Tisztelt Zsombói Lakosokat, hogy Zsombó 
Nagyközség Történeti Képeskönyve kapcsán a HUNGART Vi-
zuális művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesülettel folyta-
tott egyeztetések végéhez közelednek, a jogdíjak megfi zetésének 
menetéről kielégítő tájékoztatást kaptam. Kérem azon lakoso-
kat, akik részemre bármilyen képet felhasználásra átadtak, hogy 
2020. március 25. napjáig szíveskedjenek telefonon (62/595-

569) vagy emailen (titkarsag@zsombo.hu) történő időpont 
egyeztetést követően személyesen felkeresni dr. Nagypál Dalmát 
a Zsombói Polgármesteri Hivatalban (6792 Zsombó, Alkotmány 
utca 3.) azért, hogy egy átadó nyilatkozat aláírásával hozzájárul-
janak a képek kiadványban történő megjelenéséhez. 

Együttműködésükben bízva tisztelettel:
KÁLMÁN FERENC
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Mindenkit szeretettel várnak,
és jó szórakozást kívánnak 

az iskola dolgozói és a szülői közösség!

2020. április 25-én 19 órai kezdettel 
a Szent Imre Katolikus Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola valamint 

a Szülői Választmány jótékonysági bált rendez
a József Attila Közösségi Házban.

A zenéről a Homokóra együttes gondoskodik,
a svédasztalos vacsorát a Bali 23 Étterem szolgáltatja.

a Szent I
és Alapf

a Szülői Vál
a Jó

én 19 órai kezdettel 
ÁÁltalános Iskola

ola valamint 
i bált rendez

n.

Idén is megválasztjuk az est 
BÁLKIRÁLYÁT ÉS BÁLKIRÁLYNŐJÉT!

Jegyek vásárolhatók az iskola irodájában: 
március 25-én szerdán és
március 26-án csütörtökön 16-18 óráig.

Tombolafelajánlásaikat szívesen fogadjuk, és a szokott 
módon kérjük az Anikó virágüzletben leadni.

Mindenkit szeretettel várnak, és jó szórakozást kívánnak 
az iskola dolgozói és a szülői közösség!
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