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Kedves Zsombóiak!
A képviselő-testület, kollégáim és partnereink együttműkö-

désének köszönhetően decemberben, januárban több pályázat 
is előkészítésre és benyújtásra került. Ezen pályázatok mind 
azt a célt szolgálják, hogy a zsombóiak és a Zsombóra érkezők 
biztonsága, komfortja és a település esztétikai minősége növe-
kedjen. 

Döntöttünk a Szatymaz-Zsombó és Bordány-Zsombó ke-
rékpárutak megépítésére irányuló Területi Operatív Prog-
ram Plusz (TOP Plusz) pályázatokban való részvételről, 
az érintett szomszédos önkormányzatokkal konzorciumi 
szerződéseket kötöttünk. Az előzetes tervek szerint a pályá-
zatokhoz önkormányzati saját forrást nem kell hozzátenni, 
azok pályázati forrásból valósulhatnak meg. A pályázatok elő-
készítését az önkormányzatok és velünk egyeztetve a megyei 
önkormányzat együtt végzi.

A képviselő-testület elhatározta, hogy a „Sportolási inf-
rastruktúra fejlesztése Zsombón” című projekt keretében a 
zsombói kiserdőben 500 méteres futókör kialakítására, vala-
mint a zsombói lőtér fejlesztésére (energetikai korszerűsítés, 
funkcióbővítés, kerítés és fedett közösségi tér kialakítása) pá-
lyázik. Az előzetes kalkulációk alapján a projekt várható teljes 
összköltsége 150 millió Ft, a pályázat 100%-os támogatási in-
tenzitású, azaz az önkormányzat részéről az önerő biztosítását 
nem igényli. Ez a szintén TOP Plusz pályázat benyújtásra kerül, 
várjuk a kedvező elbírálást.

Ugyancsak az "Élhető települések" elnevezésű TOP Plusz 
pályázatban kíván a képviselő-testület forrást szerezni a csa-
padék- és belvízelvezető rendszer további fejlesztésére. A 
fejlesztés az előző évtizedek visszatérő belvizes kártételeinek 
elkerülése, a lakosság biztonsága, a települési alapinfrastruk-
túra fejlődése és a településkép javítása miatt is szükséges. Eb-
ben a projektben szeretnénk megvalósítani az önkormányzat a 
csapadék- és belvízelvezetést a Gárdonyi Géza utcában 499 m, 
a Móra Ferenc utcában 333 m, a Szent Mihály utcában 380 m, 
a Kodály Zoltán utcában 138 m, az Újhelyi utcában 137 m, a 
Vörösmarty Mihály utcában 300 m és a Kossuth Lajos utcában 
318 m hosszúságban. Az előzetes számítások szerint a projekt 
várható teljes összköltsége 250 millió Ft lesz, ehhez sem kell az 
önkormányzat saját forrását hozzátenni.

A miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdetett 
a Magyar Falu Program keretén belül „Önkormányzati teme-
tők infrastrukturális fejlesztése” címmel. Ezen a pályázaton az 
önkormányzat a helyi ravatalozó építésének II. ütemére kíván 
22.000.000 Ft forrást elnyerni. Remélem, sikerrel. A támogatás 
intenzitása 100%. A ravatalozó építésének kivitelezési mun-
kálatait a forrás előteremtésének nehézségei miatt két ütemre 
kellett szétbontani. Az I. ütem megépítésére 29.999.998 Ft tá-
mogatási összeg már érkezett. Természetesen a célunk az, hogy 
a két ütem egymás után megvalósulhasson, és így Zsombó egy 
korszerű, modern, esztétikus ravatalozóval gazdagodjon. 

Zsombó nagyközség talán legnagyobb gondja a több mint 
30 éve épült belterületi úthálózatának a felújítása, amelyre a 
belterületi lakosság döntése alapján elszalasztottuk a lehetősé-
get. Azóta fokozott aktivitással pályázunk a leromlott állapo-
tú utaknak az aszfaltozására. Ami szerencse az akkori döntés 
óta, hogy a Kormányzat a vidéki kisebb települések (5000 fő 
alatt) felzárkózása, fejlődése érdekében az előző országgyűlési 

választás után elindította a Magyar Falu Programot, amelyen 
belül a belterületi, önkormányzati utak felújítására is lehet 
pályázni. Bízom benne, hogy ezt a támogatási formát hosszú 
távon fenntartja a mindenkori kormányzat. Ebből a forrásból 
újult meg Zsombón a Gárdonyi Géza utca. A másik elérhető 
pénzügyi forrás a Belügyminisztérium által évről évre meghir-
detett, jóval kisebb forrást jelentő és önkormányzati önerőt is 
igénylő támogatási keret. Ebből a forrásból újultak meg például 
a Jókai, József Attila, Szent Mihály, Alkotmány utcák és idén a 
Móricz Zsigmond utca egyes szakaszai. A felújított utcák sorát 
a januárban meghozott döntésekkel a következők szerint sze-
retnénk folytatni:

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az állam-
háztartásért felelős miniszter által közösen kiírt, „Önkormány-
zati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” keretein 
belül idén is lehetőség nyílik belterületi úthálózat felújítására 
pályázni. A képviselő-testület döntött arról, hogy 2022-ben 
a felújításra tervezett útszakasz a Kölcsey Ferenc utca teljes 
hossza, a Gárdonyi Géza utca és a Kodály Zoltán utca között 
367 m hosszúságban és 3 m szélességben lesz. A kivitelezés és 
a kapcsolódó szolgáltatások várható költsége bruttó 19.158.290 
Ft, ebből az igényelt támogatás bruttó 14.368.718 Ft, az önkor-
mányzat által biztosított önerő 4.789.573 Ft (a teljes költség 
25%-a). 

A képviselő-testület arról is döntött, hogy pályázatot nyújt 
be a Magyar Falu Program 2022. évi keretén belül meghirde-
tett „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rend-
szer építése/felújítása” című felhívásra, melynek keretében 
az Arany János utca (teljes hossza: 372 m) és a Vörösmarty 
Mihály utca (teljes hossza: 368 m) útburkolati felújítását va-
lósítja meg bruttó 41.353.910 Ft értékben. A pályázat 100 %-os 
támogatási intenzitású, azaz az önkormányzatnak nem kell a 
saját költségvetéséből önerőt biztosítani a pályázati forráshoz. 
A két utca teljes hosszában, 3,1 m szélességben újulna meg, 4 
cm vastagságban AC 11 aszfalt réteggel. 

Tisztelettel:
Gyuris Zsolt

polGármester

Polgármesteri tájékoztató

A Mórahalmi Járási 
Hivatal felhívása

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Já-
rási Hivatala értesíti ügyfeleit, hogy a földhivatali, a szociális és 
gyámügyi ügyeiket 2022. január 1-től a Mórahalom Szegedi út 
84. szám alatt intézhetik. 

A kormányablak szolgáltatásait a Mórahalmi Járásban há-
rom helyszínen, Üllésen a Dorozsmai út 40. szám alatt, valamint 
Mórahalmon a Millenniumi sétány 17. szám és a Szegedi út 84. 
szám alatt érhetik el.

A mórahalmi Városházán 2022. január 1-től már nincs lehe-
tőség járási hivatali ügyeket intézni. A Foglalkoztatási Osztály 
változatlanul a Mórahalom, István kir. út 1/A. szám alatt fogadja 
ügyfeleit.
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Hírek a polgármesteri hivatali 
ügyintézésről
Tisztelt Ügyfeleink!

Bizonyára észlelték, hogy a Polgármesteri Hivatal ajtaja zárva 
van. A magunk módján védekezünk a járványhelyzetben: csök-
kentjük a személyes találkozások számát, igyekszünk elkerülni, 
hogy több ember egy időben várakozzon a hivatal folyosóján. Az 
ügyfélfogadás és az ügyintézés ettől zavartalanul folyik, de elő-
zetes telefonos bejelentkezést kérünk Önöktől. A hivatalban az 
orrot és szájat eltakaró maszk viselése is kötelező. Ezek a szabá-
lyok mindaddig érvényben maradnak, amíg a fertőzés terjedése 
nem csillapodik.   

Tájékoztatom Önöket néhány változásról, amelyek a 2022. év-
től a hivatali ügyintézésben bekövetkeztek.

Helyi adózás

Felhívom a figyelmüket, hogy 2022. évtől az adófizetési 
kötelezettségről évi egy alkalommal küldünk egyenlegér-
tesítőt, illetve a befizetéshez szükséges csekkeket. Továbbra 
is március 15. és szeptember 15. napja az adóbefizetési határ-
idő. Kérem, fokozottan figyeljenek erre.

Tavaly nagyon sok téves befizetés érkezett a helyi adóban, 
ezért kérem, hogy minden befizetésnél tüntessék fel a mu-
tatószámukat (mely az értesítőn, általunk küldött határozato-
kon megtalálható), adóazonosító jelüket vagy adószámukat 
az önkormányzat által adott postai csekk jobb felső sarkában 
vagy az átutalás közlemény rovatában.

A gazdálkodó szervezeteknek – köztük az egyéni vállal-
kozóknak is – változatlanul kötelező az elektronikus ügy-
intézés, így kizárólag az elektronikus úton benyújtott doku-
mentumokat fogadhatjuk be tőlük és csak elektronikus úton 
küldünk nekik levelet, többek között az éves értesítőt is. 
Kérem, hogy figyeljék az ügyfél/cégkapujukat!

A KATA-s vállalkozók figyelmét felhívom arra, hogy 2022. 
január 15-ig kellett beadniuk adóbevallást a 2021. évre ab-
ban az esetben, ha egy vagy több alkalommal szünetelt a 
vállalkozásuk. Kérem, az elmaradt bevallásokat sürgősen pó-
tolják. 

Adásvételi/haszonbérleti szerződések 
közzététele (kifüggesztés)

2022. január 1-től azon megkötött szerződéseket, amelyek-
nél helye van az elővásárlási/előhaszonbérleti jog gyakorlásá-
nak, már nem a jegyzőhöz, hanem a Csongrád-Csanád Megyei 
Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Hatósági és Koor-
dinációs Osztályához (6724 Szeged, Kálvária sgt. 41-43.) kell 
benyújtani. A Földhivatal az előzetes vizsgálat során kiszűri a 
hibás szerződéseket és megtagadhatja a szerződés jóváhagyását. 
Amennyiben megtagadásra nem kerül sor, akkor a Földhivatal 
megküldi a szerződést az illetékes jegyzőnek és elrendeli annak 
kifüggesztését. A kifüggesztési idő, vagyis a 60 nap a közzé-
tételtől számítható. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Földhivatali 
ellenőrzés miatt a kifüggesztések ügyintézési határideje meg-
hosszabbodhat.

Új szociális rendelet 2022. február 1-től:

Zsombó Nagyközség képviselő-testületének az egyes pénz-
beli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a 
gyermekek védelme érdekében működtetett helyi, személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 4/2015 (II.27.) önkor-
mányzati rendelete, közismert nevén a „szociális rendelet” 2022. 
január 31. napján hatályát veszti. A rendelet helyébe a 10/2021 
(XII.10.) önkormányzati rendelet lép, amely elektronikus for-
mában megtalálható a település honlapján (www.zsombo.hu), 
valamint a Nemzeti Jogszabálytárban (www.njt.hu).

Az egyes támogatások igényléséhez szükséges formanyom-
tatványok a település honlapján az önkormányzat főmenü, le-
tölthető nyomtatványok almenü, szociális és gyermekvédelmi 
támogatáshoz szükséges nyomtatványok fül alatt találhatóak. 

Szociális ügyekben felmerülő kérdés esetén forduljanak bi-
zalommal Fülöpné dr. Nagypál Dalmához, szociális és hagyatéki 
ügyintézőhöz. Elérhetősége: 06-62-595-559 vagy szocialis.ph@
zsombo.hu.

Munkatársaim és a magam nevében kívánok Önöknek ered-
ményes és boldog új évet és bízom a hatékony együttműködé-
sünkben.

Tisztelettel:
dr. sZiromi márta

jeGyZő
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Tájékoztatás a képviselő-testület üléseiről
Tisztelt Zsombói Lakosok!

A legutóbbi lapszám óta eltelt időben a képviselő-testület 
négy munkaterven felüli ülést tartott. Az ezeken megvitatott 
kérdésekről röviden tájékoztatom Önöket. 

2021. december 10. 
A képviselő-testület részben a kormányhivatal törvényességi 

ellenőrzése, részben az elavult szabályozás felülvizsgálata miatt 
új szociális rendeletet alkotott. A legszembetűnőbb változás 
a települési lakásfenntartási támogatásban történt, annak ki-
számítási módja egyszerűsödött. A többi ellátásnál is eljárási 
szabályok módosultak. A gyógyszertámogatás változatlanul egy 
évre állapítható meg, de ezentúl negyedévente lehet folyósítani. 
Megszűnt néhány kiüresedett ellátás, amelyekre évek óta nem 
volt már igény. A rendelet megtalálható a település honlapján és 
az njt.hu címen. 

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói pályá-
zatának elbírálására felkért szakértő a benyújtott pályázatok 
ismeretében összeférhetetlenné vált, ezért a képviselő-testületnek 
másik szakértő felkéréséről kellett döntenie ezen az ülésen. 

Megtárgyalta a képviselő-testület a MOL Nyrt. kártalanítási 
ajánlatát a Zsombó külterület 0104/45 hrsz-ú, önkormányza-
ti tulajdonú ingatlanon meglévő Zsombó-1 CH kút bányászati 
létesítményre és biztonsági övezetre vonatkozó bányaszolgalmi 
jog alapítására. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy tárgyalásokat folytasson erről a MOL-lal, mivel az ere-
deti ajánlatot a képviselő-testület nem tartotta elfogadhatónak.  

A képviselő-testület úgy döntött, hogy településüzemelte-
tés céljából megvásárolja a Zsombó Kft. tulajdonában lévő 
Komatsu kotró-rakodógépet, amelyet a Kft. egyébként érté-
kesíteni kívánt. A képviselő-testület mérlegelte, hogy piaci vi-
szonyok között ilyen gépet ezen az áron nem tudna beszerezni, 
a közterület-karbantartáshoz azonban feltétlenül szüksége van 
rá, így a vásárlás mellett döntött.  

A képviselő-testület napirendre tűzte a zsombói kiserdő 
(Zsombó 098/78 hrsz.) sorsát, amelyet szeretne hosszú távon 
megnyugtatóan rendezni. Óriási eredmény, hogy a kiserdő egyik 
felét teljes egészében, másik felét kb. fele részben megvásárol-
ta már az önkormányzat azzal a céllal, hogy biztosítsa az erdő 
megőrzését a falu közepén. Mivel az önkormányzat a magántu-
lajdonosok tulajdonrészét az általuk rögzített áron a közeljövő-
ben várhatóan nem fogja tudni megvásárolni, ezért a fő kérdés 
az erdő megosztása, amivel biztosítani lehetne, hogy az önkor-
mányzat tulajdonában lévő rész az erdő jellegét megtartsa. Tudni 
kell, hogy az erdőgazdálkodó számára erdészeti hatósági előírás a 
faállomány elöregedése miatt a véghasználat, ami tarvágást jelent. 
A magánszemélyek tulajdonrészének vonatkozásában is születtek 
kompromisszumok, így hosszú távon ott is biztosítható a terület 
fás jellegének megtartása. A kompromisszum lényege az, hogy a 
magántulajdonosok a véghasználatot (tarvágás) a lehetőségekhez 
képest a legkésőbbi időpontig elhalasztják, azt követően pedig a 
szakmailag indokolt legrövidebb időn belül egy egységes fásí-
tott sávot telepítenek be egységes koncepció szerint, többszintű 
növényzettel, amelyhez a facsemetét az önkormányzat fogja biz-
tosítani. A magántulajdonokon kialakítandó területekre az ön-
kormányzat speciális zöldítési/fásítási szabályokat fog bevezetni, 
hogy az elérhető legnagyobb felületen fák nőjenek. 

A képviselő-testület zárt ülésen döntött a belügyminiszté-
riumi pályázatból elnyert 117 m3 keménylombú szociális célú 

tűzifa kiosztásáról. 34 szociálisan rászoruló háztartás kapott 
egyenként 3-5 m3 tűzifát, 6 háztartás igényét pedig a jövedelem-
határt meghaladó jövedelem miatt utasította el a testület.  

A zárt ülésen pozitívan bírálta el a képviselő-testület egy fi-
atal család otthonteremtési támogatási kérelmét. A család a 
zsombói építkezéséhez 300.000 Ft önkormányzati támogatást kap. 
Ugyancsak zárt ülésen döntött a képviselő-testület a Zsombó Kft. 
ügyvezetője munkaviszonyának megszüntetéséről és határozott 
idejű megbízási jogviszonyban történő további alkalmazásáról. 

2021. december 17. 
Ezen a rendkívüli ülésen döntött a képviselő-testület arról, 

hogy Ferenczi Ildikót nevezi ki 2022. január 10-től a József 
Attila Közösségi Ház és Könyvtár élére igazgatónak. Sok si-
kert kívánunk az új igazgatónak, és bízunk abban, hogy a falu 
közösségi életében látványos, pozitív változást hoz majd a te-
vékenysége.

A képviselő-testület döntött arról, hogy a Gárdonyi Géza 
utca meghosszabbítása érdekében kisajátítási eljárást kezde-
ményez azon földterületek megszerzése érdekében, amelyek 
nélkül nem valósítható meg az út, de a tulajdonosaival eddig 
nem sikerült megegyezni. 

A képviselő-testület megerősítette azt a korábbi döntését, 
hogy az Újszentiván, külterület 052/11 helyrajzi számú telep-
hely megnevezésű ingatlanban nem kíván további tulajdon-
részt szerezni, ezért a társtulajdonos önkormányzatok által 
felajánlott tulajdonrészekre elővásárlási jogot nem kíván gyako-
rolni. Egyúttal a polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet 
arról, hogy a korábban kapott felhatalmazás alapján az ebben az 
ingatlanban lévő önkormányzati tulajdonrészt 8.356.875 Ft-ért 
eladta az újszentiváni önkormányzatnak. 

A képviselő-testület tudomásul vette a kormányhivatal tör-
vényességi felhívását önkormányzatunk egészségügyi alap-
ellátási rendeletével kapcsolatban és felkérte a jegyzőt, hogy 
készítse elő a rendelet módosítását a felhívásban foglaltaknak 
megfelelően.

A képviselő-testület döntést hozott a Szatymaz-Zsombó és 
Bordány-Zsombó kerékpárutak megépítésével kapcsolatban, 
amelyről polgármester úr külön cikkben ad tájékoztatást. 

2022. január 11.
Ezen a napon azért tartott munkaterven felüli ülést a kép-

viselő-testület, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alap és 
Magyarország társfinanszírozásban kiírt, "Élhető települések" 
elnevezésű pályázat keretében két pályázatot be tudjon nyúj-
tani a január 14-i határidőig. A két pályázatról külön cikkben 
ír polgármester úr. 

Zárt ülésen tárgyalt a képviselő-testület a víziközmű-szol-
gáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötele-
zettségének a Magyar Államra történő átruházására irányuló 
integrációs programban való részvételről és felhatalmazta a 
polgármestert arra, hogy egyeztető tárgyalásokat folytasson. 

2022. január 28.
Ezt a rendkívüli ülést ismét pályázati lehetőségek kiakná-

zása indokolta. A ravatalozó építésével, belterületi utak felújí-
tásával kapcsolatban szintén külön tájékoztat polgármester úr.  

dr. sZiromi márta

         jeGyZő
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A falugazdász tájékoztatója: 
februári aktualitások
Tisztelt Termelők!

A 2021. évi Egységes kérelmekkel kapcsolatos tudnivalók
A támogatási előlegek kifizetése: az előzetes információk 

alapján – az év végi leállást követően – 2022. január 20-tól kez-
dik meg ismét a kifizetéseket.

A térségünkben most kevesebb termelőt ellenőriztek, mint 
az előző évben, de a légi felvételek felújítása, s arra alapozottan 
az érintett blokkok felülvizsgálata, a blokkhatárok, valamint 
azok adatainak a korrekciója folyamatosan zajlik, ezért az érin-
tett gazdák kifizetése csúszik. A teljeskörű kifizetéseket június 
30-ig kell teljesíteni a Magyar Államkincstárnak. A termeléshez 
kötött növényalapú támogatások kifizetése is elkezdődött, ahol 
gazdálkodási napló vezetési kötelezettség van, ki fogják értesí-
teni azokat a termelőket, akiket ellenőrizni fognak. Az erre való 
felkészülés érdekében kérem az érintetteket, hogy keressenek.

Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos 
tudnivalók

Tavaly lépett hatályba a 2020. évi CXXIII. törvény a családi 
gazdaságokról és az őstermelői tevékenységről, amely alapjai-
ban változtatja meg a mező- és erdőgazdálkodási tevékenységek 
végzésének a módját, a család, mint gazdálkodási egység üzemi 
formáit, működésük szabályait. A teljesség igénye nélkül az új 
működési formák a következők:

1. Egyéni Őstermelők
2. Őstermelők családi gazdasága.

A közös őstermelői igazolvány és a családi gazdaság 
működési formák összevonásával létrejövő új működé-
si forma került bevezetésre, mely szerződésen alapul.

3. Családi mezőgazdasági társaság (a továbbiakban: 
CSMT): Új minősítő kategória biztosítása a társasági 
formában működő gazdaságok számára.

Az új törvényi szabályozással megszűnt az őstermelői iga-
zolvány, minden őstermelő automatikusan 2021. január 1-től 
őstermelőnek minősül. Betétlapot az Agárkamara honlapjáról 
szabadon lehet nyomtatni.

A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők és a családi 
gazdaságok automatikusan az Őstermelők Családi Gazdasá-
gának (ÖCSG) nyilvántartásába 2021. január 1-től bekerül-
tek, ÖCSG alapító szerződést kellett megírni és benyújtani 
2021.december 31-ig.

A piacokon a számlára, felvásárlási jegyre ezentúl az őster-
melői igazolvány száma helyett a FELIR-számot kell feltün-
tetni, Ezt, valamint a NÉBIH Tevékenység azonosító számot 
jól láthatóan ki kell helyezni a piacon! Ezek a számok a https://
portal.nebih.gov.hu/ostermelo%20kereso linken mindenki szá-
mára hozzáférhető, név és születési dátum megadásával.

Ezentúl ügyintézés csak akkor szükséges, ha az őstermelői 
vagy az ÖCSG adattartalomban bármiféle érdemi változás tör-
ténik (új kultúra, földterület, tevékenység stb. rögzítése, ÖCSG 
alapítás, módosítás…)

Egyéb információk

A nitrát-adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodóknak (em-
lékeztetőül: 5 nagyállategységnél több állatot tartanak, vagy 
nitrátérzékeny területen gazdálkodnak) a gazdaságukban 2021. 
január 1. és a 2021. december 31. között keletkezett és felhasz-
nált szerves és műtrágya vonatkozásában a nitrátjelentést 2022. 
március 31-ig kell elkészíteni.

Az anyajuhtartás támogatási kérelmének benyújtása 2022. 
március 20., csak elektronikusan lehet benyújtani, szükséges 
hozzá az instruktor igazolása (nem kell csatolni). Az érintett 
juhtenyésztő gazdákat kérem, vegyék fel a kapcsolatot az inst-
ruktorral.

Viharkár

2021. január 30-án az országon nagy erejű szélvihar söpört 
végig, mely jelentős károkat okozott a fóliaházakban, sátrakban. 
Amikorra a cikk megjelenik, már valószínűleg lesz eljárásrend 
a kárbejelentésre, s ha lesz rá forrás, valószínűleg a kárenyhítési 
támogatás is ismert lesz. Az a kérésem, hogy akit ilyen jellegű 
kár ért, a helyreállítás előtt készítsen fotókat, a fóliavásárlásról 
kérjen számlát, s jelentkezzen.

Az aktuális pályázati lehetőségek (jelenleg nyitott a Mező-
gazdasági kisüzemek fejlesztése) a www.szechenyi2020.hu , 
www.fvm.hu, a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon 
megtalálhatók, kérem, figyeljék ezeket az oldalakat is.

A 2022. évi Egységes Kérelem beadási időszaka április ele-
jétől lesz lehetséges, a benyújtási határidő május 15. Részletek 
később várhatók.

A koronavírus járvány miatt a személyes ügyfélfogadás idő-
tartama február hónapra korlátozásra került, de a feladatok el-
látása (viharkár bejelentése, őstermelői ügyintézés) érdekében 
az aktuális kiírások szerint lesz személyes ügyfélfogadás. Ez ki 
lesz függesztve mindkét irodához. Továbbra is érvényben ma-
radnak a vírus terjedését megelőző rendelkezések (az orrot és 
szájat eltakaró arcmaszk és kézfertőtlenítő használata kötelező 
egymástól legalább másfél méter távolságtartással), emiatt lét-
számkorlátozás lesz az ügyfélvárakozóban. A kis alapterületű 
ügyfélvárakozó helyiségek és a téli időjárás miatt az ügyintézés 
telefonos időpont-egyeztetés alapján fog történni

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

telefonszámom: 06-30/337-2520
e-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu
Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok Gyuris Ferenc 
néven.

Tisztelettel: 
NemZeti aGrárGaZdasáGi Kamara
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Tisztelt Zsombóiak!

2021-ben születettek

Ha Ön is szeretne tenni azért, hogy biztonságos környezet-
ben éljen és biztonságba tudhassa gyermekeit, szeretteit itt a 
lehetőség!

Jelentkezzen polgárőrnek!

Várjuk azokat a 18-50 év közötti leendő tagokat, akik szeret-
nének tenni a faluért és szintén várjuk a 14-18 éves korosztályt 
is, akik mint ifjú polgárőrként tehetnek azért, hogy jobbá váljon 
a közbiztonság!

Jelentkezni a +36203687922 - es telefonszámon lehetséges.
Üdvözlettel:

KerecseNy attila alelNöK 

Perneki Ábel 2021.01.31.
 Anyja neve: Kovács Beáta 
 Apja neve: Perneki Gábor 
Illés Regina 2021.02.10.
 Anyja neve: Erdődi Tímea 
 Apja neve: Illés László 
Krémer Benjamin Soma 2021.02.07.
  Anyja neve: Csányi Csilla 
 Apja neve: Krémer Csaba
Mogyorós Levente 2021.02.08.
 Anyja neve: Csikó Tímea 
 Apja neve: Mogyorós Attila 
Bartha Olivér 2021.03.01.
 Anyja neve: Czékus Aranka
 Apja neve: Bartha Tamás
Tóth Máté 2021.03.19
 Anyja neve: Varga Györgyi 
 Apja neve: Tóth László Géza 
GYuris Csenge 2021.03.02.
 Anyja neve: Farkas Tamara
 Apja neve:Gyuris Imre
Mőnich Loretta 2021.03.10.
 Anyja neve: Huszja Tünde
 Apja neve: Mőnich Gábor
Kalmár Léda Dóra 2021.04.08.
 Anyja neve: Becskei Renáta
 Apja neve: Kalmár Dávid 
Szabó Erik 2021.05.03.
 Anyja neve:  Szántó Anikó
 Apja neve:Szabó Gábor
Nagy Kristóf 2021.05.09.
 Anyja neve: Benes Éva 
 Apja neve: Nagy Gábor
Tari Diána 2021.05.28.
 Anyja neve: Ördög-Deák Edit 
 Apja neve: Tari Csaba 
Maráncsik Marcell Nolen 2021.05.19.
 Anyja neve Vasas Adrienn Xénia 
 Apja neve: Maráncsik Roland 
Offra Mária Zsuzsanna 2021.05.29.
 Anyja neve: Király Zsanett 
 Apja neve: Offra István 

Szűcs Nelli Regina 2021.06.25.
 Anyja neve: Bezdán Éva 
 Apja neve: Szűcs Dániel István 
Dudás Olivér 2021.07.12.
 Anyja neve: Szabó Katalin 
 Apja neve: Dudás Csaba 
Varga Boróka 2021.07.12.
 Anyja neve: Megyeri Fanni 
 Apja neve: Varga Zoltán 
Tóth Zsuzsanna Ibolya 2021.08.06.
 Anyja neve: Sáfrán Orsolya
 Apja neve: Tóth Jenő Róbert 
Károlyi Léna 2021.08.19. 
 Anyja neve: Baity Nikolett 
 Apja neve: Károlyi Attila
Rácz Szonja 2021.08.05.
 Anyja neve: Makoviczka Barbara 
 Apja neve: Rácz Zsolt 
Sziládi Maja Éva 2021.08.26.
 Anyja neve: Rácz Dorottya
 Apja neve: Sziládi Krisztián 
Juhász Jázmin 2021.08.27.
 Anyja neve: Lakó Viktória
 Apja neve: Juhász Imre
Barsi Zente 2021.09.05.
 Anyja neve: Kolonics Orsolya 
 Apja neve: Barsi Péter 
Pit-Kovács Luca 2021.09.21.
 Anyja neve: Kovács Gabriella
 Apja neve: Pit Róbert 
Gyuris Hunor Benedek 2021.09.28.
 Anyja neve : Mártha Bernadett 
 Apja neve: Gyuris Zsolt 
Szilágyi Dominik 2021.09.30.
 Anyja neve: Nagy Írisz 
 Apja neve: Szilágyi Zoltán 
Dudás Borka 2021.09.17.
 Anyja neve: Dombi Anna
 Apja neve: Dudás Bence 
Tápai Nolen 2021.09.18.
 Anyja neve: Juhász Melinda
 Apja neve: Tápai Viktor

Szabó Zétény 2021.09.21.
 Anyja neve: Tanács Edit
 Apja neve: Szabó Balázs 
Szekeres Elza 2021.09.29.
 Anyja neve: Fodor Nelli
 Apja neve: Szekeres Zsolt 
Kakuszi Dávid István 2021.10.19.
 Anyja neve: Hoffmann Tímea 
 Apja neve: Kakuszi Tamás Miklós
Tari Bianka 2021.10.01.
 Anyja neve: Tóbiás Ágnes 
 Apja neve: Tari Tibor 
Peczanek Ramóna  2021.11.02.
 Anyja neve: Szabó Csilla
 Apja neve: Peczanek Roland 
Nagy-Moró Álmos 2021.11.07.
 Anyja neve : Moró  Emese
 Apja neve: Nagy – Moró Zalán 
Kiss Lia 2021.11.11.
 Anyja neve: Tündik Boglárka 
 Apja neve:  Kiss Gyula 
Frank Zente 2021.11.02.
 Anyja neve: Juhász Jusztina
 Apja neve: Frank Milán 
Tonkovic Odett 2021.11.24.
 Anyja neve: Balunovity Andrea 
 Apja neve: Tonkovic Edvárd 
László Mici 2021.12.01.
 Anyja neve: Tabajdi Réka 
 Apja neve: László Balázs 
Rózsa Larina: 2021.12.15.
 Anyja neve: Dinnyés Hedvig 
 Apja neve : Rózsa Viktor 
Kovács-Angyal Evolet 2021.12.08.
 Anyja neve:  Angyal Szilvia 
 Apja neve: Kovács Zsolt 
Szalma Bence László 2021.12.30.
 Anyja neve: Hegedűs Szilvia
 Apja neve: Szalma Tibor Bence 
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A Zsombói Szivárvány Nagycsaládos 
Egyesület éves beszámolója

Tisztelt Zsombóiak!

Engedjék meg, hogy pár sorban tájékoztassam Önöket a 
Zsombói Szivárvány Nagycsaládos Egyesület 2021. évi munká-
járól. Az egyesület vezetését 2020 januárjában vettem át Gyuris 
Lászlótól, aki sok-sok éven keresztül volt vezetőnk. Ezúton is 
szeretnénk neki megköszönni áldozatos munkáját.

Vezetőként célom, hogy a hagyományokat tovább vigyük, pá-
lyázatokat nyújtsunk be, segítsükaz időseket, aktívan vegyünk 
részt településünk mindennapjaiban. Egyesületünknek 60-70 
család a tagja, akik mind lelkesen és szeretettel segítik mun-
kámat. A tavalyi évben közterületen szemetet szedtünk, busz-
megállót festettünk, játékokat készítettünk a játszótérre, meg-
szerveztük az idősek napját, részt vettünk a település kulturális 
programjain. A legnagyobb és legtöbb segítséget kívánó prog-
ramunk minden évben az idősek napi program, ami 2021-ben 
a COVID miatt sajnos nem valósult meg. Tudtuk, hogy az idő-
sek számítanak ránk, ezért a hagyományokhoz híven mindenki 
részére eljuttattuk azt a kis karácsonyi csomagot, amit mindig 
nagy szeretettel fogadnak. Szeretném megköszönni a sok fel-
ajánlást és segítséget, amit kaptunk, mert összefogás nélkül 
nem sikerült volna. Egyesületünk tagjain kívül segített: Zsombó 
Nagyközség Önkormányzata és dolgozói, József Attila Közösségi 
Ház és Könyvtár dolgozói, Szent Imre Katolikus Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola dolgozói és diákjai, Nefelejcs Ka-
tolikus Óvoda apraja-nagyja, Zsombói Szociális Alapszolgáltató 
Központ dolgozói, Folia Cargo Pack Zrt., Asparagus Kft., Rózsa 
Sándor Csárda, Jóbarát Vendéglő, Józsvai Zoltán, Eurofood Kft.

Személyes szívügyem, amiben egyesületünk tagjai is támo-
gatnak, hogy segítsük a nehéz körülmények között élő családo-

kat. Minden évben húsvét és karácsony alkalmából több család 
és vállalkozó anyagi felajánlásának segítségével tartós élelmi-
szercsomaggal tudjuk segíteni ezeket a családokat. Nagyon kö-
szönöm a támogatást, ez a gesztus rengeteget jelent ezeknek a 
családoknak. Ezúton kérem, hogy aki támogatni tudja ezt a kez-
deményezést, keressen bátran!

Minden egyesületi tagnak köszönöm az éves munkáját, az 
idei évhez sok erőt, kitartást kívánok céljaink eléréséhez.

Várjuk a hozzánk csatlakozni kívánó családok jelentkezé-
sét, hiszen ebben az évben is sok színes program vár ránk, ahol 
nemcsak segíteni, hanem szórakozni is tudunk együtt. Közösen 
sok szépet tehetünk egymásért, településünkért.

 
Gyuris jáNosNé

elNöK, sZNe
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Szeretettel köszöntöm a 
Zsombón élőket és dolgozó-
kat, valamint a József Attila 
Közösségi Ház és Könyvtár 
programjai iránt érdeklődő-
ket. 

Igazgatói kinevezésem-
mel a közösségi ház köz-
művelődési feladatellátását 
a lakosság, a helyi intézmé-
nyek, a civil szervezetek és 
a vállalkozások, valamint 
az önkéntesek együttmű-
ködésével, a hazai és határon túli kapcsolataimmal kívánom 
megvalósítani. 

Munkatársaimmal és az együttműködések által – a helyi 
igényeket és hagyományokat figyelembe véve – szoros egy-
ségben építünk be új programokat a közösségi ház és színte-
reinek életébe, hozzájárulva a rendezvények sokszínűségéhez, 
emelve a közösségi ház kihasználtságát és a kultúra közvetí-
tését. 

Az igazgatói tisztség betöltésére a közművelődésben eltöltött 
15 év szakmai tapasztalattal jelentkeztem, amely mögött több 
éves tanulás, képzés és önkéntes munka is áll.

Igazgatói munkám fontos feladatának tekintem a minőséget, 
az intézmény menedzselését, szakmai képviseletét, a külső meg-
ítélés javítását, valamint a tevékenységünk „köztudatba helyezé-
sét”. 

A meglévő közösségeket támogatom, az új kezdeményezése-
ket szívesen fogadom. A már hagyományossá vált programokat 
minden tudásommal segítem, az újak megvalósítására figyel-
met fordítok.

Célom a zsombói József Attila Közösségi Ház és Könyvtár, 
valamint közösségi színtereinek – a Wesselényi Iskola és a Ki-
rályszéki Iskola – sikeres működtetése. Az Önök segítségével, 
együttműködésével, aktív részvételével, Zsombó lakosainak és 
az idelátogatóknak minőségi programokat kínálhatunk. 

A közösségfejlesztés minden településen kihívást jelent, ép-
pen ezért szeretném megismerni Önöket. 

Kérem, jöjjenek be a közösségi házba – rendezvényeink lá-
togatása mellett – barátkozni, ismerkedni, kérdezni, ötletelni, 
megbeszélni. 

Hozzák el barátaikat, családtagjaikat is, hiszen 2022-re sok 
programot ajánlunk, szervezünk.

Aktuális rendezvényeinket kísérjék figyelemmel:
– Facebook oldalunkon: Zsombói Közösségi Ház
– Honlapunkon: http://kultura.zsombo.hu/

Barátsággal:

FereNcZi ildiKó

iGaZGató

muvhaZveZeto@Zsombo.hu

06 62 595 565

Tisztelt Zsombói 
Lakosok!

Az ingyenes biológiailag lebomló zöldhulladék gyűjtésére 
alkalmas zsákok 2022. I. félévére kiosztásra kerültek.

Amennyiben a Négyforrás Nonprofit Kft. által meghir-
detett időpontban nem volt lehetőségük a zsákok átvételére, 
a József Attila Közösségi Ház és Könyvtárban nyitvatartási 
időn belül átvehetők minden 2022. január hónapjában belte-
rületen aktív előfizetéssel rendelkező ügyfél számára.

Amennyiben személyes megjelenésre nincs lehetőségük, 
a zsákokhoz meghatalmazott útján is hozzájuthatnak.

Bemutatkozik a Közösségi Ház  
új vezetője

Isten éltessen, Himnusz!
2022. január 28-án (péntek) 17.00-kor a Himnusz születé-

sének alkalmából a magyar kultúrát ünnepeltük a József Atti-
la Közösségi Ház és Könyvtár nagytermében. A rendezvényen 
Gyuris Zsolt polgármester és Ferenczi Ildikó, a közösségi ház új 
vezetője köszöntötte a megjelenteket.

Pálnik Andrással, a Bokréta Dalkör vezetőjének vezényleté-
vel a résztvevők közösen énekelték el a Himnuszt, majd Petőfi 
Sándor: Szülőföldemen című versének ünnepi hangulatát köz-
vetítették Zsombó Nagyközség képviselőtestületének tagjai. 
Szalma Imréné Petőfi Sándor: Puszta, télen című versével mu-
tatkozott be. Gyuris Enikő – a Szent Imre Katolikus Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola egykori diákja, a szegedi 
Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Is-
kola tanulója – széki keservest, Petőfi Sándor: Te vagy, te vagy 
barna kislány / átdolgozott, népzenésített formátumát énekelte. 

A Bokréta Dalkör két dalcsokrot adott elő, majd a zsombói in-
tézmények vezetői és dolgozói közösen szavalták el Wass Albert: 
Üzenet haza című versét. Végül, hogy a szereplésből mindenki 
részesüljön, a megjelentek a kivetítőről olvasva, együtt elszaval-
ták Aranyosi Ervin: A Magyar Kultúra Napjára című versét.

Remélem jövőben még többen eljönnek a Közösségi Ház töb-
bi rendezvényére is.

Az ünnepség videófelvétele megtekinthető a Közösségi Ház 
Youtube, illetve Facebook oldalán (Zsombói Közösségi Ház).

Köszönjük szépen a rendezőknek, a szervezőknek a gondos 
munkát. Nagyon szép és megható rendezvény volt.

polyáK pálNé

boKréta dalKör
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Zöldhulladék gyűjtési naptár 2022.
Február Március Április Május Május Június Június Július Július Augusztus

15 1 12 10 24 07 21 05 19 02

Augusztus Augusztus Szeptember Szeptember Október Október November November December
16 30 13 27 11 25 08 22 06

Szelektív hulladékgyűjtési naptár 2022.
Február Március Március Április Április Május Május Május Június Június

22 08 22 05 19 03 17 31 14 28

Július Július Augusztus Augusztus Szeptember Szeptember Október Október November November
12 26 09 23 06 20 04 18 01 15

November December December 
29 13 27

Tisztelt Zsombóiak
Több megkeresés és panasz érkezett a zöldhulladék szállítással 

kapcsolatban, amiről szeretném Önöket részletesen tájékoztatni.
Zsombó településen a hulladékszállítási közszolgáltatási fel-

adatokat az FBH-NP Nonprofit Kft. látja el, akikkel Önök is hulla-
dékszállítási szerződést kötöttek. A közszolgáltatónak az Országos 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv előírásai szerint csalá-
di házas beépítettségű területen, 20 km-es távolságban rendelke-
zésre álló hulladékudvar üzemeltetését kell biztosítania, ahova a 
zöldhulladékot a lakosok le tudják adni, vagy évente legalább 10 
alkalommal biztosítani kell a lakosoknak a zöldhulladék elszállí-
tását. Zsombón ebben az évben 19 alkalommal biztosítanak zöld-
hulladék gyűjtést, ami meghaladja a kötelezően előírt alkalmak 
számát. A kihelyezett zöldhulladék nagy mennyiségének elszállí-
tása és kezelése többletköltséggel jár a közszolgáltatónak, amit az 
Önök által fizetett közszolgáltatási díj már nem fedez, ezért vált 
szükségessé a mennyiségi korlátozások bevezetése.

Az új zöldhulladék elszállítási rend Zsombón a következő: a 
nyári időszakban több alkalommal kevesebb zsákot, így a 2021. 
júliustól novemberig tartó hulladékszállítási napokon maximum 
2 db ingyenes zöld színű zsákot helyezhetnek ki. Téli időszakban 
kevesebb alkalommal több zsákot, így decembertől áprilisig 4 db 
ingyenes zsákot helyezhetnek ki a zöldhulladék gyűjtési napokon. 
Ha ezen felül szeretnének több kerti- vagy zöld hulladékot elszál-
lítani, „korlátlan” mennyiségű kék színű zsákot vásárolhatnak a 
kihelyezett ügyfélfogadáson minden hónap első keddjén a József 
Attila Közösségi Házban vagy minden hétfőn Forráskúton (Fő 
utca 72.). A zsák díja 289 Ft+ áfa/db.  

Ezen kívül a felhalmozódott zöldhulladékot lehetőségük van 
a zsombói hulladékudvarban (0144/66 hrsz.) is leadni, 1m3/
év/ingatlan. A leadáshoz szükséges feltétel a zsombói lakcím-
kártya és az utolsó befizetett számla. 

Több bejelentés is érkezik az ingatlanjuk elé kihelyezett, el nem 
szállított hulladékról. Ennek legtöbbször az oka a nem megfelelő 
„színű” zsákban való kihelyezés. Kérem, fokozottan figyeljenek 
arra, hogy a kommunális hulladékot a hulladéktároló kukában, 
a szelektív hulladékot a sárga színű, a kerti- és zöldhulladékot a 
biológiailag lebomló, zöld színű zsákban (vagy kévében kötve) 
helyezzék ki. Ezen felül a felgyülemlett kerti- és zöldhulladékot a 
külön vásárolt kék színű zsákban is elhelyezhetik az ingatlanuk 
előtt. Amennyiben valakinek megmaradt korábbról zöld hulladék 
gyűjtésére kiadott zsákja, azt is kiteheti a mennyiségi korlátozás 
betartásával.

Bár én sem így képzelem az ideális, korszerű és környezettuda-
tos hulladékszállítási közszolgáltatást, és másik oldalról a lakossági 

zöldhulladék-kezelést családi házas környezetben, a zöldövezet-
ben. Gondolok itt a házi komposztálásra és a komposzt felhaszná-
lásra. Mert az el nem szállított zöld hulladék a legkörnyezetkímé-
lőbb. Tudom, hogy munkás, időt rabló, többeknek a mennyiséggel 
van gondjuk. Egyelőre ezek a rendelkezésre álló keretek, amelyek 
még mindig kevésbé kedvezőtlenek, mint a szomszédos nagyváros 
hulladékos szolgáltatójánál, ahol évekkel ezelőtt megszüntették a 
háztól történő hulladék elszállítást. Remélem, sikerült segítenem 
Önöknek a zöldhulladék szállítás körüli megválaszolatlan kérdé-
sek tisztázásában. 

Gyuris Zsolt

polGármester

Hulladékudvar nyitva tartása:
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

Zsombó,
0144/60. hrsz.

Zárva Nyári időszak (04.01. – 10.31.)
16:00 – 18:00

Téli időszak (11.01 – 03.31.)
14:00 – 16:00

Zárva Zárva Zárva 08:00 – 12:00
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Közérdekű információk 
Zsombói polGármesteri hivatal

Zsombó, Alkotmány utca 3.
Tel.: 62/595-555
Email: polghiv@zsombo.hu

Ügyfélfogadás:
(előzetes időpontfoglalás szükséges az ügyintézéshez)
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

cscsmKh mórahalmi járási hivatal

Mórahalom, Millenium sétány 17.
E-mail: kab.morahalom@csongrad.gov.hu
Nyitvatartási idő:
(előzetes időpontfoglalás szükséges az ügyintézéshez)
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

Kormányablak Osztály Mórahalmi Kormányablak
Tel.: 62/681-360: személyi okmányok
Tel.: 62/795-292: KAB feladatok
Tel.: 62/795-289: gépjármű ügyek

Hatósági, Szociális és Gyámügyi Osztály
6782 Mórahalom, Szegedi út 84.
hatosag.morahalom@csongrad.gov.hu
Tel.: 62/795-292: hatósági, szociális ügyekben
Tel.: 62/681-362: gyámügyekben

Foglalkoztatási Osztály
6782 Mórahalom, István király út 1/a.
foglalkoztatas.morahalom@csongrad.gov.hu
Tel.: 62/681-393 vagy eugyintezes.munka.hu

cscsmKh mórahalmi járási hivatal 
Üllési KormáNyablaK

6794 Üllés, Dorozsmai út 40.
E-mail: kab.morahalom@csongrad.gov.hu
Tel.: 62/795-272: személyi okmányok és Kormányablak
Tel.: 62/795-347: gépjármű ügyintézés
Nyitvatartási idő:
(előzetes időpontfoglalás szükséges az ügyintézéshez)
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

mórahalmi Földhivatali osZtály

Mórahalom, Millenium sétány 17.
Tel.: 62/ 681-382
E-mail: foldhivatal.morahalom@csongrad.gov.hu
Nyitva tartás:
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

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.

Békéscsaba, Dobozi út 5.
E-mail: ugyfel@alfoldviz.hu
Honlap: www.alfoldviz.hu
6722 Szeged, József Attila sugárút 115.
Műszaki hibabejelentő hívószám:06-80-922-333 (a nap 24 órá-
jában ingyenesen hívható)
Ügyfélszolgálati hívószám: 06 80 922 334 (helyi tarifával hívha-
tó)

FöldGáZ és villamoseNerGia sZolGáltatás

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Tel.: +36 20/30/70- 474-9999
ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mvm.hu
gázszivárgásbejelentés: +36 80 /820-141
áram hibabejelentés: 06 62/565-881
közvilágítás hibabejelentés:
telefonon: 06 62 565 881 (4-es menüpont);
online bejelentéssel: https://www.mvmnext.hu/aram/
kozvilagitasi_hibabejelentes/

hulladéKGaZdálKodás

Négyforrás Nonprofit Kft.
Ügyfélszolgálati iroda: Forráskút, Fő u. 72.
A hulladékszállítással kapcsolatos ügyek intézése
Telefon: +36/70/489-5656
E-mail cím: ugyfelszolgalat@negyforraskft.hu

FBH-NP Nonprofit Kft.
Ügyfélszolgálati iroda: Forráskút, Fő u. 72.
Ügyfélszolgálati ügyintéző: Oláhné Bodor Magdolna
Adatváltozással, szolgáltatásigényléssel kapcsolatos ügyek inté-
zése
Telefon: +36/20/328-6134
E-mail: forraskut.ugyfelszolgalat@fbhnpkft.hu
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Ügyfélszolgálati idő:     Hétfő: 8,00-12,00; 12,30-16,00
Ügyfélfogadás minden hónap első keddjén van Zsombón: 13:00-
16:30 a Közösségi Házban

A Zsombói hulladékudvar 
Nyitvatartási rend:
Téli időszak (novembertől március végéig):
 Kedd: 14.00-16.00 óráig
 Szombat: 8.00-12.00 óráig

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

A hulladékudvar ünnepnapokon ZÁRVA tart!

A hulladékok átvétele szelektíven történik, mely a zsombói la-
kosság részére ingyenes. Napi behozható mennyiség 1 m3, mely 
nem lehet háztartási hulladék.

Folyékony hulladékszállítás:
Arany János 
Tel.: +3630/915-6180

KéméNyseprés

Szegedi Kéményseprőipari Kft.
Tel.: +36 62 485 077

FaluGaZdásZ

Zsombó, Móra Ferenc utca 6.
Gyuris Ferenc 
Tel.: (30) 337-2520 
E-mail: gyuris.ferenc2@nak.hu 

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő:   8.00-16.00
Péntek:   8.00-12.00 

orvosi reNdelő

Zsombó, Alkotmány utca 2.

Dr. Borbély Rita felnőttorvos
Rendelési idő:
Hétfő:   8:00-12:00
Kedd:   8:00-10:00
Szerda:   13:00-17:00
Csütörtök:  8:00-11:00
Péntek:   8:00-12:00
Tel.: 62/595-577, 30/336-3627
E-mail: drborbelyrita@gmail.com

Központi orvosi ügyelet: Hétvégén, ünnepnapokon és hétköz-
nap délután 4 és reggel fél 8 között +36 62 474 374 vagy 112
Cím: 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-17.

Dr. Szabó Ágnes gyermekorvos
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
Tel.: 62/595-570, 30/249-3265
Telefonos elérhetőség sürgős esetben minden nap, rendelés után 
16 óráig.

16 óra után ügyeleti ellátás Gyermekgyógyászati Klinika és 
Gyermekegészségügyi Központban (6790 Szeged, Korányi fasor 
14-15.- Árvízi Emlékmű) a 474-374 vagy a 112-es telefonszá-
mon.
Csecsemő tanácsadás hétfői napokon 13-16 óráig.

Dr. Apró Katalin fogorvos
Tel.:62/595-575

Rendelési idő:
Hétfő:  12:00-18:00
Kedd:   iskolafogászat 8:00-14:00
Szerda:  12:00-18:00
Csütörtök: 8:00-14:00
Péntek:  8:00-13:30

Védőnői Szolgálat 
Tel.: 62/595-567

Védőnők:
Tetlákné Gerhardt Ágnes (tel.: 30/824-6248)
Gyuris Gabriella (tel.: 30/580-4232)

Fogadóóra:
hétfó:  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

thurZó FióK GyóGysZertár

Zsombó, Alkotmány utca 4.
Tel.: 62/ 255 482
Nyitva tartás:
Hétfő:   8-16:00
Kedd:   8-16:00
Szerda:   8-17:00
Csütörtök:  8-16:00
Péntek:   8-15:00



Hírmondó
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maGyar posta Zrt. Zsombói KireNdeltséGe

Zsombó, Alkotmány utca 2/C.
62/ 255-363

Nyitva tartás:
Hétfő:   8:00-12:00, 12:30-16:00
Kedd:   8:00-12:00, 12:30-18:00
Szerda:   8:00-12:00, 12:30-16:00
Csütörtök: 8:00-12:00, 12:30-16:00
Péntek:   8:00-12:00, 12:30-14:00

KisboldoGassZoNy plébáNia

Zsombó, Andrássy út 114.
Kopasz István plébános
Tel.: +36 20 441-48-33
E-mail: zsomboiplebania@gmail.com

Irodai szolgálat: kedden 8:30-9:30ig és 
pénteken 9-11 óráig a sekrestyében

jóZseF attila KöZösséGi háZ és KöNyvtár

Zsombó, Alkotmány utca 1.
Tel.: (62) 595-560

Nyitvatartás: 
Hétfő:   8:00-12:00, 16:00-19:00
Kedd:   8:00-20:00
Szerda:   8:00-20:00
Csütörtök:  8:00-20:00
Péntek:   8:00-16:00 (illetve rendezvényhez igazodva)
Szombat:  8:00-12:00 (illetve rendezvényhez igazodva)
Vasárnap:  ZÁRVA (illetve rendezvényhez igazodva)

Könyvtár:
Hétfő:   ZÁRVA
Kedd:   15:00-20:00
Szerda:   15:00-20:00
Csütörtök:  15:00-20:00
Péntek:  8:00-14:00
Szombat:  ZÁRVA
Vasárnap:  ZÁRVA

Zsombói hírmoNdó sZerKesZtőséGe

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

Zsombói bóbita bölcsőde

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

NeFelejcs KatoliKus óvoda

Zsombó, Mária tér 1-2.
Tel.: (62) 595-588 és (20) 953-7525
Email: nefelejcskatolikusovoda@gmail.com
Nyitva tartás: munkanapokon 6.30-17.00 

sZeNt imre KatoliKus általáNos isKola és 
alapFoKú művésZeti isKola (sZiKai) 

Zsombó, Móra Ferenc utca 8.
Tel.: (62) 595-585 vagy (20) 256-0848 
Tanári: (62) 595-581
E-mail: titkarsag@szikai.hu
honlap: www.szikai.hu

sZociális alapsZolGáltató KöZpoNt

Zsombó, Alkotmány utca 6.
Házi segítségnyújtás: 
Tel.: (62) 595-573
E-mail: hg.zsombo@zsombo.hu

család- és GyereKjóléti sZolGálat:

Tel.: (62) 595-574
E-mail: zsombocssz@gmail.com, zsombogysz@gmail.com 
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 7:30-15:30
Kedd: 7:30-17:30
Szerda: 7:30-15:30
Csütörtök: 7:30-15:30
Péntek: nincs ügyfélfogadás

Christus 
Mansionem 
Benedicat

Krisztus áldja meg e házat. - Ennek a feliratnak a kiírásával 
szentelte meg Kopasz István atya a zsombói iskolát, mely a kará-
csonyi ünnepkör lezárásához kötődő néphagyomány. Reméljük, 
iskolai közösségünk minden tagjának áldásban lesz része a ne-
velési év további részében.
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Lezárta az első félévet a SZIKAI
A 2021/2022. nevelési év első féléve véget ért. Diákjaink ta-

nulmányi eredménye nem maradt el a korábbiaktól, az iskola 
tanulmányi átlaga 4,13 lett. Gratulálunk minden diákunknak, 
pedagógusnak a kitartó, szorgalmas munkához.

A COVID-járvány rányomta bélyegét a köznevelésre is: sajnos 
rövidebb-hosszabb ideig már mindegyik osztályunk került ka-
ranténba, folytatta a tanévet a CSCSMKH Népegészségügyi Fő-
osztálya döntései alapján digitális oktatással. Ezúton köszönjük a 
szülőknek is a megértést, alkalmazkodást, hiszen akár egyik nap-
ról a másikra kellett megoldaniuk gyermekeik otthoni tanulását.

Iskolai programjaink is a járványhoz igazodtak: az osztály-
kirándulások, tanulmányi kirándulások eddig elmaradtak, re-
méljük, a 2. félévben fokozatosan visszatérhetünk korábbi éle-
tünkhöz. Nem tehetünk mást: továbbra is mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy ebben a furcsa világban is biztosítsuk 
a diákoknak a magas színvonalú zsombói köznevelést. Végzős 
diákjaink országos átlag feletti központi felvételi pontszámai azt 
bizonyítják, a jelenléti mellett a digitális oktatás is vezethet ered-
ményre. Egy dolognak nagyon örülünk, a járványhelyzet ismét 

megmutatta: a digitális fejlődés soha nem fogja kiváltani a pe-
dagógus segítő kezét, a pedagógusokat egy az egyben nem lehet 
lecserélni gépekre.

Jó egészséget, kitartó munkát és jókedvet kívánok iskolai kö-
zösségünk valamennyi tagjának az előttünk álló második félév-
hez Isten áldásával.

pálmai péter

iGaZGató

sZiKai

„Londonban, hejj!...”
2021. szeptember 4-én 19 órától a Zsombói József Attila Kö-

zösségi Házban csendült fel Huszka Jenő: Bob herceg című ope-
rettje. A mű a Turay Ida Színház és a Nemzeti Zenés Színház 
közös produkciójaként került bemutatásra. Az előadás Bozsó 
József klasszikus rendezése volt hagyományos díszletekkel, a 
nagysikerű zenés operettfilmet idéző hagyományos jelmezek-
ben. A szereposztás igazán remekül sikerült. Kiváló énekeseket 
hallhattunk, és kiváló színészi alakításokban gyönyörködhet-
tünk. Kállay Bori Érdemes művész ''királynői” játékát a közönség 
már az első megjelenésnél nyíltszíni tapssal fogadta. A címszere-
pet Dósa Mátyás fiatal, ígéretes tenorista szép hangon énekelte, 
szimpatikusan játszotta, bírva a nagy szerep nehézségeit. Hu-
morával, kiváló játékával Pomponiusként Gyurity István méltán 
aratott nagy sikert. Minden szempontból igazán rátermett volt 
a Viktória hercegnőt alakító Balog Tímea. A kisebb szerepekben 
is több nagyszerű alakítást láthattunk. 

Nagy tűzzel élte a Hopmester pont rászabott szerepét, a da-
rabot rendező színházi guru, Bozsó József, aki végig az előadás 
motorja volt. Remek figurát alakított a debreceni színház hajda-
ni basszusa, a Gippsyt játszó Ürmössy Imre is. Minden szereplő 
nagyszerű volt és mindenkinek őszintén gratulálhatunk. 

Színvonalas volt a hangosítás és a zenei anyag, amely az élő 
zenekari hangzás hiányát hivatott pótolni.

A produkció sikerét jelzi, hogy az elmúlt években országszer-
te több mint százötven alkalommal játszották. Hatalmas siker 
volt Zsombón is. A mintegy háromszáz néző a művészeket hosz-
szú vastapssal búcsúztatta.

KösZöNjÜK.
bátKi FaZeKas ZoltáN
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A Zsombói Szépkorú Nyugdíjas 
Egyesület 2021. évi tevékenysége és 
2022. évi tervei

A farsang hosszú is lehet és rövid is …

2010-óta működünk egyesületként. Tagságunk mára már 85 
főre gyarapodott.

A COVID járvány ellenére igen mozgalmas évet zártunk.  
Nyugdíjasaink rendelkeznek védőoltással,  így nem volt aka-
dálya a taggyűléseink megtartásának. Több kiránduláson vet-
tünk részt és hangulatos zenés vacsorát szerveztünk a Jóbarát 
Vendéglőben. Pályázaton nyert pénzből kirándultunk busszal a 
Tisza-tóhoz. Az „Életet az Éveknek” Országos Nyugdíjas Szövet-
séghez való csatlakozásunk lehetővé tette tagjaink számára a 4 
napos üdüléseket Sopronba, Balatonfüredre, Hajdúszoboszlóra. 
A kirándulások folytatódnak  2022-ben is. Minden évben meg-
ünnepeljük a nőnapot és a névnapokat. A Mikulás ünnepségünk 
is nagyon jó hangulatban telt. 

2022-es terveink hasonlóak lesznek, melyeket  kiegészítünk 
színház-, állatkert-, valamint füvészkert-látogatással. Segítjük a 
Nagycsaládos Egyesület és a Közösségi Ház munkáját. 

A falu nyugdíjasait arra kérem, aki szeretne ehhez a vidám 
közösséghez tartozni, csatlakozzon hozzánk kéthetente csütör-
tökön a Közösségi Házban 15.00-kor (Februárban  10-én és  24-
én).

Szeretettel várjuk régi és új tagjainkat.
Barátsággal:

ZsolNaiNé Zádori FraNcisKa

elNöK

Farsang idején a mezőgazdasági munkák még szüneteltek. A 
falusi közösségek számára ez az egyik leggazdagabb, hagyomá-
nyokkal, szórakozási szokásokkal teli időszak volt: disznótorok, 
lakodalmak, evés, ivás, jelmezes felvonulások. Különösen az 
utolsó három nap: farsang farka (farsangvasárnap, farsanghétfő 
és húshagyókedd) volt a vidám szórakozások ideje. A társada-
lom minden rétege kivette a részét ebből a vidám időszakból.

A vigasságok mellett jelentős történet előzi meg a modern 
mulatozásokat. Rengeteg hagyományos népszokás kapcsolódik 
a farsangi időszakhoz, amely január 6-ától, vízkereszt napjától 
egészen nagyböjt elejéig, hamvazószerdáig tart.

A farsang hagyományosan a párválasztás időszaka, korábban 
házasságkötési és menyegzői szezonnak számított, hiszen az ezt 
követő nagyböjt alatt tilos volt lakodalmat tartani.

A farsang lényege a párválasztáson és a gonosz szellemek 
elűzésén kívül a szabályok felrúgása és kigúnyolása, melyet jól 
mutatnak a színes és díszes, helyenként ijesztő maszkok és a kö-
vetkezmény nélküli szórakozás. A névtelenség, az „arctalanság” 
biztosította a szabad véleménynyilvánítást.

Magyarországon a legismertebb farsangi népszokás a mohácsi  
busójárás. A farsangvasárnap megrendezett ünnepség egy tél-

űző szertartás, melynek hagyományai a sokácokhoz nyúlnak 
vissza. A hangos, zajos ünnepségen a férfiak fűzfából faragott 
maszkot, bundát, csizmát és bő gatyát húznak. Ijesztő küllemük-
kel bíztatják a tél elvonulását és a tavasz beköszöntését - erről 
a rendezvényről sem hiányozhatnak az igazi magyar húsételek.

A télűzés jellegzetes szimbóluma a kiszebábégetés, amikor – 
február végén, a tavasz közeledtével – a gyerekek által készített 
szalmabábot, amely a telet, a rosszat és a gonoszat jelképezi, tél-
űző rigmusok kíséretében égetik el.

A farsang hossza és naptári zárónapja minden évben más és 
más. Ezért is soroljuk a mozgó dátumú ünnepek csoportjába. 
A farsang hosszú is lehet és rövid is attól függően, hogy mikor 
van húsvétvasárnap. Húsvétvasárnaptól vissza kell számolni 
negyven hétköznapot és szombatot (összesen a vasárnapokkal 
együtt 46 napot), így megkapjuk a nagyböjt időszakának kezde-
tét, hamvazószerdát. 

A farsangi időszak 2022-ben január 6-tól március 2-ig tart.

FereNcZi ildiKó

jóZseF attila KöZösséGi háZ és KöNyvtár
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Dobrotka Pali 
kitüntetése

Kedves Olvasók!

Örömmel számolok be róla, hogy kedves elnökségi ta-
gunkat, és általa egyesületünket is nagy megtiszteltetés érte. 
Január 22-én, a Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központ 
dísztermében, a magyar kultúra napja alkalmából rendezett 
gálaünnepségen, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány Dobrotka 
Pálnak, a Zsombói Művészetbarátok Egyesülete elnökségi 
tagjának, a nemzeti értékek népszerűsítéséért, a " Magyar 
Kultúra Lovagja" címet adományozta.

Az indoklásban az alábbiak szerepelnek:

A Nemzeti Értékek Könyvkiadó alapítója, az 1956-os Ma-
gyar Nemzetőrség dandártábornoka, a Szegedi Hagyomány-
őrző és Városképvédő Egyesület elnöke, a Panoráma Világklub 
Csongrád-Csanád megyei társ klubjának elnöke. A szarvasi 
Tessedik Néptáncegyüttes alapító tagja, a Zsombói Művészet-
barátok Egyesületének elnökségi tagja. Szarvasi, békéscsabai, 
hódmezővásárhelyi és szegedi helytörténeti kiadványok szer-
zője és anyagi támogatója. A Békés-megyei "Magyar Király 
Tenisz Kupa" versenyek fő szervezője. Gasztro kulturális 
rendezvényszervezőként a "Szegedi Kézműves Sörfesztivál"  
rendezője. A "Jó magyar sör" a "Magyar húsmívesség" és a 
"Mindennapi kenyerünk" című kötetek kiadója. Az egykori 
Pen Tenisz Klub vezetőjeként kezdeményezte a Békési Szenior 
Teniszezők máig élő versenyét. A Szegedi Nemzeti Emlékkert 
építője, rendezvényeinek önzetlen szervezője, támogatója 
volt. Az általa vezetett Nemzeti Értékek Könyvkiadó könyvei 
irodalmi szintű szövegekkel, az ismeretterjesztés igényével 
mutatják be a magyarság szellemi és kézműves értékeit. Szá-
mos monográfia és képeskönyv kiadója.

Kedves Pali!

Tagjaink nevében őszintén köszönöm a magyar kultú-
ráért és az egyesületünkért végzett munkádat. Szeretettel 
gratulálok!

bátKi FaZeKas ZoltáN

Zsombói Szociális 
Alapszolgáltató 
Központ

Lezártuk a 2021-es évet.
130 családnak osztottuk szét - még az 

ünnepek előtt - száraz élelmiszerből álló 
csomagokat.

Ezúton köszönöm minden kedves 
adományozónak, hogy ilyen tartalmas 
ajándékokat oszthattunk szét. Azoknak is 
köszönöm, akik segítettek összegyűjteni 
(zsombói sókuckós lányok és a Greenfish 
Se által beszervezett cégek és magánsze-
mélyek). 

A Zsombói Polgármesteri Hivatal dol-
gozóinak pedig a csomagolásban nyújtott 
segítségükért jár köszönet.

Az egyik zsombói család jóvoltából 6 
családnak szállított ki a Jóbarát Vendéglő 
december 24-én karácsonyi tálat. Nagyon 
szépen köszönjük.

Kívánunk mindenkinek erőben, egész-
ségben és kitartásban gazdag új évet.

Zsombói sZociális  
alapsZolGáltató KöZpoNt  

dolGoZói
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Most gondolkozol, hogy belevágsz a hulladékcsökkentésbe? Nem jártál még csomagolásmentes 
boltban? Akkor gyere el Hozzánk a Zsombói Sókuckó kisboltjába!
Csak hozz magaddal tároló edényt, befőttes üveget… bármit, amibe csomagolhatunk Neked az 
alábbiakból :

 – rizs
 – bulgur
 – köles 
 – barnacukor 
 – eritrit
 – tönköly búzadara 
 – tea
 – vegan fasírtpor 

 – vegeta 
 – pudingpor
 – habfürdő
 – babafürdető 
 – szappan 
 – mosószóda
 – citromsav
 – oxigénes fehérítő 

 – szódabikarbóna 
 – mosogatószer
 – mosószer
 – öblítő 
 – felmosó
 – ablaktisztító....

Higiéniás és tisztítószereink mind hazai gyártásból származ-
nak, károsanyagmentesek. Kínálatunkat folyamatosan bővítjük.

H-P:  7-19
Sz: 8-19
V: 8-12



 XX. évf. 1. szám – február    |   17

Volánbusz Zrt. 2021. december 12-től 
Zsombó település térségében érvényes 
buszmenetrendje

Járatok Szeged, aut.áll.  - Zsombó, központi aut.vt. között

Indul Érkezik Jel Járat

5:15 5:40 N Szeged-Zsombó-Forráskút-
Kiskunmajsa

5:40 6:10 X Szeged-Zsombó

6:20 6:48 N Szeged-Kiskunmajsa-Kiskunhalas-
Kalocsa

6:45 7:15 X Szeged-Zsombó-Kiskunmajsa-
Soltvadkert-Kiskőrös

7:00 7:28 M Szeged-Zsombó-Forráskút

7:45 8:15 N Szeged-Zsombó-Kiskunmajsa

8:45 9:20 M Szeged-Zsombó

9:00 9:27 M Szeged-Kiskunmajsa-Kiskunhalas-
Kalocsa

9:45 10:15 N Szeged-Zsombó-Forráskút-
Kiskunmajsa

9:45 10:30 N Szeged-Zsombó

10:45 11:15 M Szeged-Zsombó

11:15 11:43 N Szeged-Kiskunmajsa-Kiskunhalas-
Kalocsa

11:15 12:25 N Szeged-Zsombó

11:45 12:17 N Szeged-Zsombó-Forráskút-
Kiskunmajsa

12:45 13:15 M Szeged-Zsombó-Forráskút-
Kiskunmajsa

13:30 14:00 X Szeged-Zsombó-Forráskút

13:40 14:08 N Szeged-Kiskunmajsa-Kiskunhalas

13:50 14:18 JM Szeged-Zsombó-Kiskunmajsa

14:15 14:45 M Szeged-Zsombó-Forráskút

14:40 15:25 N Szeged-Zsombó

14:45 15:15 JM Szeged-Zsombó

14:45 15:15 N Szeged-Zsombó-Csólyospálos

15:15 16:00 I Szeged-Zsombó

15:25 15:55 69 Szeged-Zsombó

15:30 16:00 M Szeged-Zsombó-Csólyospálos

15:45 16:15 N Szeged-Zsombó-Forráskút-
Kiskunmajsa

16:10 16:40 I Szeged-Zsombó-Forráskút

16:15 16:45 M Szeged-Zsombó-Forráskút-
Kiskunmajsa

16:45 17:15 M Szeged-Zsombó-Forráskút

16:45 17:15 M Szeged-Zsombó

17:15 17:45 JM Szeged-Zsombó-Csólyospálos

17:45 18:15 M Szeged-Zsombó-Forráskút-
Kiskunmajsa

18:25 18:55 M Szeged-Zsombó-Forráskút

18:45 19:15 N Szeged-Zsombó-Forráskút-
Kiskunmajsa

19:45 20:15 M Szeged-Zsombó-Csólyospálos

20:30 20:55 15 Szeged-Kiskunmajsa-Kiskunhalas

20:45 21:15 M Szeged-Zsombó-Forráskút-
Kiskunmajsa

21:30 22:00 X Szeged-Zsombó

22:45 23:15 N Szeged-Zsombó-Forráskút-
Kiskunmajsa

Járatok Zsombó, központi aut.vt. -Szeged, aut.áll. között 

Indul Érkezik Jel Járat

4:20 5:05 N Zsombó-Szeged

4:35 5:05 M Csólyospálos-Forráskút-Zsombó-
Szeged

4:40 5:10 N Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-
Szeged

4:44 5:15 M Zsombó-Szeged

5:45 6:15 M Forráskút-Zsombó-Szeged

6:00 6:30 M Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-
Szeged

6:15 6:45 JM Zsombó-Szeged

6:20 7:00 M Zsombó-Szeged

6:25 6:55 M Csólyospálos-Forráskút-Zsombó-
Szeged

6:40 7:10 JM Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-
Szeged

6:45 7:15 N Csólyospálos-Forráskút-Zsombó-
Szeged

6:55 7:25 M Zsombó-Szeged

7:00 7:30 N Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-
Szeged

7:50 8:20 M Forráskút-Zsombó-Szeged

7:53 8:20 M Kalocsa-Zsombó-Szeged

8:35 9:20 N Zsombó-Szeged

8:45 9:15 N Kiskőrös-Kiskunmajsa-Szeged

9:35 10:20 M Zsombó-Szeged
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9:45 10:15 M Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-
Szeged

10:35 11:20 N Zsombó-Szeged

10:45 11:15 N Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-
Szeged

11:40 12:25 N Zsombó-Szeged

11:45 12:15 M Zsombó-Szeged

12:40 13:25 N Zsombó-Szeged

12:45 13:15 N Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-
Szeged

13:45 14:15 M Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-
Szeged

14:35 15:05 X Forráskút-Zsombó-Szeged

14:45 15:15 N Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-
Szeged

15:23 15:53 JM Zsombó-Szeged

15:35 16:20 N Zsombó-Szeged

15:45 16:15 M Forráskút-Zsombó-Szeged

16:00 16:30 69 Zsombó-Szeged

16:05 16:35 I Zsombó-Szeged

16:05 16:35 N Csólyospálos-Forráskút-Zsombó-
Szeged

16:45 17:10 15 Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-
Szeged

16:45 17:15 N Kalocsa-Kiskunhalas-Kiskunmajsa-
Szeged

17:45 18:15 M Zsombó-Szeged

18:20 18:50 N Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-
Szeged

18:45 19:15 N Kalocsa-Kiskunhalas-Kiskunmajsa-
Szeged

19:04 19:25 N Kiskunmajsa-Zsombó-Szeged

19:09 19:30 67 Solt-Kiskőrös-Soltvadkert-
Kiskunmajsa-Zsombó-Szeged

20:45 21:15 X Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-
Szeged

22:05 22:35 X Zsombó-Szeged

Járatok Szatymaz - Zsombó, Szent Mihály utca között 

Indul Érkezik Jel Járat

5:53 6:06 JM Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó

6:36 6:51 M Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó

7:16 7:31 M Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó

8:10 8:25 N Szatymaz-Zsombó

10:16 10:31 N Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó

11:10 11:25 M Szatymaz-Zsombó

12:13 12:26 N Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó

14:05 14:20 N Szatymaz-Zsombó

15:11 15:26 N Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó

15:46 16:01 I Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó

16:45 17:00 M Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó 
(átszállással)

17:13 17:26 M Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó

19:15 19:30 N Szatymaz-Zsombó

20:15 20:30 X Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó 
(átszállással)

20:15 20:30 X Szatymaz-Zsombó

21:11 21:26 N Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó

23:16 23:31 N Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó

Járatok Zsombó, Szent Mihály utca - Szatymaz - (Szeged, 
aut.áll.) között 

Indul Érkezik Jel Járat

4:17 5:05 N Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged

4:47 5:35 M Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged

6:17 7:00 X Zsombó-Szatymaz, Szegedi u.- 
Szeged

7:32 7:49 N Zsombó-Szatymaz

8:32 9:20 N Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged

9:32 10:20 M Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged

10:32 11:20 N Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged

11:37 12:25 M Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged

12:37 13:25 N Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged

14:20 14:37 X Zsombó-Szatymaz

15:32 16:20 N Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged

17:32 17:49 N Zsombó-Szatymaz

18:32 19:20 Z Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged

19:32 19:49 N Zsombó-Szatymaz

20:42 20:59 X Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged

21:27 21:44 N Zsombó-Szatymaz

JM Tanév tartama alatt munkanapokon  
X Munkaszüneti napok kivételével naponta 
M Munkanap  
N Naponta  
I Iskolai előadási napokon  
Z Szabad és munkaszüneti napokon  
+ Munkaszüneti napokon  
14 A hetek utolsó tanítási napján  
67 A hetek utolsó tanítási napján és a hetek első tanítási 
 napját megelőző napon  
69 a hetek utolsó iskolai előadási napja kivételével iskolai 
 előadási napokon  
15 Hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti na
 pokon  
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