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2022. február 15-én a képviselő-testület munkaterv 
szerinti ülést tartott a következő témákban:

1. A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 
2022. évi költségvetését, 1.432.898.254 Ft bevételi és ugyanek-
kora kiadási főősszeggel. Bevételi oldalon a legnagyobb tétel az 
állami hozzájárulás, amelyet kizárólag a jogszabályokban foglalt 
feladatokra fordíthat az önkormányzat, és amelyek felhasználá-
sával a következő év elején el kell számolnia az állam felé. Amint 
a nevében is benne van, ez az állam részéről hozzájárulás, nem 
fedezi teljes egészében a feladatok megvalósításának kiadásait, 
azt az önkormányzat helyi adóbevételeiből szükséges kiegészí-
teni. Ezért és a tervezett fejlesztések megvalósíthatósága érde-
kében alapvető fontosságú a helyi adóbevételek beérkezése. A 
gazdasági körülmények az önkormányzatra is hatással vannak. 
A covid járvány miatt bevezetett központi kormányzati intézke-
dések eredményeként az önkormányzat saját bevételeket nem 
emelhet, új adótárgyat nem vezethet be és az adó mértékét sem 
emelheti meg. 

A kiadási oldalon a bizonytalanságot az árváltozások okoz-
zák, hiszen a szolgáltatások és az energia árának változásai nem 
kerülik el az önkormányzatot sem. Ez némi bizonytalanságot 
okoz a költségvetés tervezése során. Az alapelv és a törvényi 
elvárás az, hogy a kiadásokat a bevételek teljesüléséig és a bevé-
telek teljesülésének ütemében kell teljesíteni. Az önkormányzat 
a kötelezettségeinek eleget tett és eleget tesz a jövőben is, lejárt 
esedékességű tartozása nincs.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetése stabil, a kötelező és 
önként vállalt feladatok ellátása zavartalan. 

A 2022. év legnagyobb fejlesztési feladata a pályázati forrás-
ból megvalósítandó ravatalozó építésének I. üteme, amelynek 
közbeszerzési eljárását várhatóan az I. negyedévben lehet majd 
megkezdeni. További nagyobb értékű fejlesztés lesz ebben az 
évben az agrárlogisztikai központ, a külterületi útfejlesztés és a 
helyi termelői piac kialakítása.

2. A képviselő-testület munkáltatói jogkörben eljárva, 
törvényben foglalt kötelezettségeinek eleget téve, az ott meg-
határozott keretek között megállapította a polgármester illet-
ményét és költségtérítését, cafeteria-keretét és jóváhagyta éves 
szabadságtervét.

Tájékoztatás a képviselő-testület üléséről
Tisztelt Zsombói Lakosok!

3. A képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzat 
2022. évi közbeszerzési tervét, amely szerint négy közbeszer-
zést kíván lebonyolítani ebben az évben: a ravatalozó építés I. 
ütemét, az agrárlogisztikai központot, a helyi termelői piac kivi-
telezését és a külterületi útfejlesztést. 

4. A képviselő-testület elfogadta a jegyző beszámolóját 
a Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról és a köztisztvi-
selők teljesítményértékeléséről.

5. A képviselő-testület a Zsombói Polgármesteri Hiva-
tal működésében 2022. július 25. és július 29. között ötnapos 
nyári, valamint 2022. december 27. és december 30. között 
négy napos téli igazgatási szünetet rendelt el a köztisztviselők 
szabadságának kiadása és részben belső munkálatok miatt. Eze-
ken a napokon a Polgármesteri Hivatal zárva lesz, ezért kérem 
Önöket, hogy előre tervezhető ügyintézésüket ehhez igazítsák. 

6. A képviselő-testület tudomásul vette, hogy a Zsombói  
Bóbita Bölcsőde 2022. április 21-én jogszabályban előírt  
nevelés nélküli munkanapot tart, téli bezárást nem tervez. A 
képviselő-testület a Zsombói Bóbita Bölcsőde 2022. évi nyári 
zárva tartását két hét időtartamban határozta meg.

7. Ferenczi Ildikó igazgató javaslatára a képviselő-testü-
let módosította a múlt évben elfogadott 2022. évi rendezvény-
tervet, újabb rendezvényekkel színesítve a település kulturális 
programkínálatát. A módosított rendezvényterv elérhető lesz az 
önkormányzat és a közösségi ház honlapján.

8. A képviselő-testület jóváhagyta a József Attila Közös-
ségi Ház és Könyvtár 2021. évi könyvtári szakmai beszámolóját 
és a 2022. évi munkatervét, a jogszabályi megfelelés érdekében 
módosította az intézmény alapító okiratát, valamint munkálta-
tói jogkörben eljárva módosította az igazgató munkaszerződé-
sét 3 hónapos munkaidőkeretben történő foglalkoztatásra.

9. A képviselő-testület a választási eljárásról szóló tör-
vényben kapott felhatalmazás alapján megválasztotta a helyi 
szavazatszámláló bizottságok tagjait.

10. A képviselő-testület megbízta a polgármestert és a 
jegyzőt a közművelődési rendelet módosításának előkészíté-
sével. Ezt az intézkedést a Csongrád-Csanád Megyei Kormány-
hivatal célvizsgálatának eredményeként érkezett törvényességi 
felhívás, illetve a hatályos jogszabályoknak való megfelelés in-
dokolta.

11. A képviselő-testület megismerte és tudomásul vette az 
MVM Lumen Fényszolgáltató Kft. 2021. évi közvilágítási tájé-
koztatóját.

12. A képviselő-testület elfogadta a Homokháti Kistérség 
Többcélú Társulás társulási megállapodásának és szervezeti 
és működési szabályzatának módosítását, amit jogszabályi 
módosítások indokolnak. Zsombó sorsát érintő érdemi, tartal-
mi változást ez a módosítás nem hozott. 

Tisztelt Zsombói Lakosok!

Az ingyenes biológiailag lebomló zöldhulladék gyűjté-
sére alkalmas zsákok 2022. I. félévére kiosztásra kerültek.

Amennyiben a Négyforrás Nonprofit Kft. által meghir-
detett időpontban nem volt lehetőségük a zsákok átvételé-
re, a József Attila Közösségi Ház és Könyvtárban nyitvatar-
tási időn belül átvehetők minden 2022. január hónapjában 
belterületen aktív előfizetéssel rendelkező ügyfél számára.

Amennyiben személyes megjelenésre nincs lehetősé-
gük, a zsákokhoz meghatalmazott útján is hozzájuthatnak.
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- Hogyan kezdődött?
- Amikor az első hírek eljutottak hozzánk a sajtóból, egyből 

tudtam, hogy valamilyen módon segíteni kell. Aztán felpörögtek 
az események. Nekem bármilyen összefogásról még soha ekko-
ra élményem nem volt, idősebbek mesélték, hogy 1989-ben, a 
romániai forradalom idején láttak utoljára Magyarországon ha-
sonló megmozdulást.

- Hogyan zajlott az adományok elszállítása?
- Kezdjük az elején! Mindenki mérhetetlen büszke lehet ma-

gára, arra, ahogy Zsombó és a környező települések összefog-
tak és az elképzeléseinket felülmúlva annyi adomány érkezett, 
hogy vasárnap újra útnak indulunk. (Az interjú március 4-én 
készült.) Visszamegyünk az ukrán határ mellé, mert volt, ami 
tegnapelőtt nem fért fel. Március 2-án hajnali 5 órakor útnak in-
dultunk tehát férjemmel, Balázzsal és egy kedves forráskúti se-
gítőnkkel, Csikós Danival. Mindenki külön autóval indult, hogy 
a lehető legtöbb adományt el tudjuk vinni. 11 órakor érkeztünk 
Tiszabecsre. Mindannyian izgatottak voltunk, mi vár ránk, de 
ami ott fogadott, azt gondolom, eddig csak a filmekben láttunk 
ilyet. Az első tervünk az volt, hogy odavisszük az adományokat, 
de miután láttuk, hogy a raktárak telve, és nem nevezem meg, 
melyik segélyszervezet átvette az irányítást, úgy gondoltuk, ez 
a rengeteg szívvel-lélekkel készült csomag nem kerülhet be egy 
"ömlesztőbe".

Összefogás a bajban
Interjú Schvayer-Rasztik Ivett-tel a gyűjtésről és az adományok eljuttatásáról

- Mit lehetett tenni?
- Egy tiszabecsi felsővezető segítségével eljutottunk Milotára 

egy református házaspárhoz, akik a falu lelkészei. Örömmel fo-
gadtak. A falu embereivel és az Áthidaló Alapítvány dolgozóival 
megbeszéltük, melyik csomag hová megy, így a határhoz érke-
zőknek (Dani ki is ment hozzájuk önkénteskedni), akik a háború 
elől menekülnek, de a Kárpátalján maradt magyar embereknek 
is jutott csomag. Két fiatal lány naponta kétszer, háromszor meg-
járja Kárpátalját, és vakmerő bátorsággal viszik az adományokat 
nap mint nap. Jutott adomány menedékházakba is. Délután 3 
körül újra megpakoltuk az autónkat, hogy a milotai imaházból 
élelmiszert, ruhát, tisztálkodási szereket vigyünk Szamosszegre. 
Ott a polgármester nagyon várt és nagyon örült a segítségnek. 5 
óra után útnak indultunk haza. Az úton sok minden kavargott a 
lelkemben és a fejemben. Sírt a vállunkon 65 éves ukrán bácsi-
ka, ült az ölemben 5 éves kislány, akinek boldogságot okoztam 
egy falat csokoládéval, próbáltam lelket önteni, erőt adni a helyi 
segítőknek, önkénteseknek, mert emberfeletti munkát végeznek 
a határmenti települések lakói. Főznek, mosnak, takarítanak, 
logisztikáznak, vigasztalnak sokadik napja rendületlenül. 9 óra 
után örültem, hogy hazaértünk, hogy a gyerekemet magamhoz 
ölelhettem. Mindenkinek köszönöm a bizalmat, a támogatást, 
az útközbeni aggódást. Tiszabecsen, Milotán és Szamosszegen 
büszkén mondtuk, hogy a Zsombó és környékbeli emberek ado-
mányait hoztuk.

Pálmai Péter
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Mutassuk meg, mit jelent  
az összefogás ereje!

Az elmúlt napokban Zsombón és a környéken is 
többen megmozdultunk, hogy gyűjtést szervezzünk a 
háború sújtotta Ukrajnából érkező magyar és ukrán 
lakosság megsegítésére. Magyarországra, azóta is folya-
matosan érkeznek a háború elől menekülők, így további 
adományokat, felajánlásokat is várunk, amennyiben 
megtehetik és segíteni szeretnének a háború elől mene-
kült honfitársainknak. Mutassuk meg, mit jelent az ösz-
szefogás ereje Zsombón is! 

Összeszedtük, hogy jelenleg milyen felajánlásokat várnak és 
hol tudják leadni a településen.

1) Aki szállással tudna segíteni (lehetőleg teljes ellátás-
sal) a menekülteken, a Zsombói Szociális Központban Magony-
né Kudik Editnél jelentkezhet személyesen (Alkotmány utca 6.) 
vagy a +36 62/595-574-es telefonszámon munkaidőben. Jelen-
leg nem tudjuk, hogy szükség lesz-e szállásolásra Zsombón, de 
szeretnénk felkészülni erre is, ilyen módon is segíteni a bajbaju-
tottakat.

2) Aki tartós élelmiszerrel, felajánlásokkal segítene, az 
adományokat a József Attila Közösségi Házba (Alkotmány utca 
1.) adhatják le. Adományként elsősorban az alábbi termékeket 
várjuk:

- tartós élelmiszerek (pl. cukor, liszt, rizs, tésztafélék)
- konzervtermékek,
- száraz, tartós húsipari termékek,
- száraz sütemények, kekszek,
- higiéniai, tisztálkodási eszközök,
- pelenkák, bébiételek,
- gyermek/ felnőtt ruházat
- játékok
- ásványvíz.

3) A Zsombói Közösségi Ház gyűjtő-átvételi pont hely-
színként csatlakozott a "Mert adni jó daganatos és rászoruló 
gyermekek támogatása Szeged csoporthoz". Azt kérjük, hogy aki 
tudja, szortírozva pakoljon. Külön tisztálkodási, külön élelem és 
az ezeket tartalmazó dobozokon megjelölve a doboz tartalmát.

4) A zsombói Sókuckó is becsatlakozott a gyűjtésbe, a 
Szegedi Mobil gumiszerviz autókkal viszik el adományaikat a 
határmenti településekre. 

Cím: Zsombói Sókuckó 
Zsombó Móra Ferenc utca 1 
+36306446116

5) Mihálffy Béla országgyűjtési képviselőjelölt is ado-
mánygyűjtést szervez az Ukrajnából, Kárpátaljából Magyaror-
szágra menekülők számára. Tárgyi felajánlásaikat hétköznap 
9-17 óra között fogadják a szegedi Fidesz-irodában (6720, 
Szeged Victor Hugo utca 5.). Amennyiben ebben az adomány-
gyűjtésben szeretnének csatlakozni, természetesen Zsombón is 
leadhatják adományaikat, és eljuttatjuk a Fidesz-irodába.

Kérem Önöket, hogy lehetőségeikhez mérten segítsenek a 
háború miatt rászorulóknak. A közösségi házban leadott ado-
mányokat természetesen eljuttatjuk a támogatást kezelő szer-
vezeteknek.

Igyekszünk továbbá felkészülni szállással, étellel, ruházat-
tal arra az esetre, ha a háború elhúzódna, és jóval nagyobb 
tömegben érkeznének menekültek, mint amit az ukrán határ 
közelében el tudnak helyezni a karitatív szervezetek, az önkor-
mányzatok és az állami szervek. A menekültek túlnyomó több-
sége jelenleg rokonhoz, ismerőshöz igyekszik eljutni Magyaror-
szágra vagy az EU többi államába, de valószínűleg előbb-utóbb 
többségben lesznek, akik ilyen kapcsolatokkal nem rendelkez-
nek, és hosszabb távú segítségre szorulnak. Erre igyekszünk 
felkészülni.

Jelen cikk 2022. március 4-én került a Hírmondó szerkesztő-
ségéhez, de naponta változnak az igények, hogy pontosan mivel 
tudunk segíteni. Kérem Önöket, hogy az adakozás előtt tájéko-
zódjanak a megadott elérhetőségeken, hogy mire van jelenleg 
szükség, amivel segíteni tudnak.

Köszönettel és tisztelettel a segítségért.

Gyuris Zsolt

PolGármester
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„Mindenki szeret hazamenni. 
Sajnos nekem most nincs hova.”
Interjú Hajla Norberttel, a zsombói iskola kárpátaljai származású pedagógusával

- Hogy élted meg az elmúlt napok  
történéseit?

- Mezővári származású vagyok, de 
már 7 éve élek Magyarországon, a kö-
zépiskolát még Ungváron jártam ki, az 
egyetemet már itt végeztem. Kárpátalja 
mindig is a szülőföldem marad, ezért 
rendkívül elszomorít, ami ma zajlik, 
bár tudjuk, hogy ez a háború nem most 
kezdődött, csak most csúcsosodott ki. 
2014-ben vette kezdetét, amikor nem 
oroszbarát kormány alakult. 

- Családi vonatkozása van az elmúlt időszaknak?
- Hogyne. Szüleim és a bátyám az elmúlt napokban jöttek 

át Magyarországra. Testvérem végigvárta autóval a 7 órás sort, 
édesapám gyalog jött, úgy másfél óra alatt át lehetett jutni a ha-
táron. Önkéntesek fogadták őket, akik nagyon kedvesek és segí-
tőkészek voltak velük, tényleg csak köszönni tudjuk ezt a mun-
kát, amivel segítik a menekülőket. Édesapám könnyen szerzett 
fuvart, amivel eljutott Budapestre.

- Mi lett a hátrahagyott anyagiakkal?
- A nagybátyám Kárpátalján maradt. Ő átköltözött a szüleim 

házába, hogy a kijevi ukránok, akik mostanában érkeznek nagy 
számban Kárpátaljára, ne törjenek be. Sajnos ez mindennapos 
arrafelé, hogy feltörik az üres ingatlanokat. Beköltöznek, vagy 
csak simán kifosztják. Egyre gyakoribbak a magyarellenes tün-
tetések és atrocitások Beregszászon, hihetetlen, hogy egy hábo-
rú kellős közepén sok ukrán még mindig azzal van elfoglalva, 
hogy a nemzeti kisebbségek ellen szervezkedjen.

- Hogyan tovább?
- Még nagyon az elején járunk. Most mindenki a túlélésre 

játszik, a pillanatnyi életét akarja megoldani valahogy, arra még 
senki nem tud gondolni, hosszú távon mi lesz az életével. Nem 
tudjuk, mi lesz ennek a vége. Én nagyon szeretem Szegedet és 
hamar megszerettem Zsombót is, bár ez még csak az első tan-
évem itt furulyatanárként. Bárhogy is alakul az életem, én akkor 
is kárpátaljai maradok, ott leszek igazán otthon. Mindenki sze-
ret hazamenni. Sajnos nekem most nincs hova.

Pálmai Péter
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Tisztelt Zsombói Választópolgárok!

Magyarország köztársasági elnöke 2022. április 3. 
napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők általános 
választását és az országos népszavazást.

A szavazás helye: Szent Imre Katolikus Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola (Zsombó, Móra Ferenc u. 8.).  

A szavazóhelyiség akadálymentesített.
A szavazás ideje: 2022. április 3. (vasárnap) 6.00 és 19.00 

között.
Az országgyűlési képviselők választásán Önök egy egyéni 

képviselőre és egy pártlistára szavazhatnak.
Az, aki a pártlisták helyett inkább a nemzetiségének országos 

önkormányzata által állított listára kíván szavazni, 2022. márci-
us 18. 16.00 óráig kérheti nemzetiségi névjegyzékbe vételét az 
országgyűlési képviselők választására kiterjedő hatállyal.

Szavazni csak személyesen, a fenti címen lehet.

MOZGÓURNA IRÁNTI KÉRELEM

Az, aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága 
miatt gátolt és ezért nem tud személyesen a szavazás helyén 
megjelenni, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.

Ha mozgóurnát szeretne, kérelmet kell benyújtania az alábbi 
módok egyikén:

Online a valasztas.hu oldalon az "Ügyintézés" gombra 
kattintva

• elektronikus azonosítás nélkül 2022. március 30. 16 óráig,
• ügyfélkapus / e-szig.-es / RKTA / videotechnológiás azono-

sítással: 2022. április 3. 12.00 óráig.
Postán történő igénylésnek 2022. március 30. 16.00 órá-

ig kell megérkeznie a Zsombói Polgármesteri Hivatalba (6792 
Zsombó, Alkotmány utca 3.).

Személyesen történő igénylés 2022. április 1. 16.00 órá-
ig nyújtható be a helyi választási irodában, azaz a Zsombói  
Polgármesteri Hivatalban, Némethné Glasza Melinda  
ügyintézőnél.

Írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazott 
útján történő igénylés

• 2022. április 1. 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy
• 2022. április 3. 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottság-

hoz nyújtható be.
Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező kézbesítő 

(hozzátartozó vagy egyéb személy) útján
• 2022. március 30. 16 óráig a helyi választási irodához vagy
• 2022. április 3. 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottság-

hoz nyújtható be.

Amennyiben mozgóurnát szeretnének igényelni, a kérelem 
nyomtatványt a Zsombói Szociális  Szolgáltató Központ tanya-
gondnokai is eljuttatják Önökhöz, ha ezt kérik a 62/595-574-es 
telefonszámon. 

Mozgóurnás szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság 
tagjai a szavazás napján szavazólapokat és mozgóurnát visznek 
a kérelemben megjelölt címre. A mozgóurna egy zárt doboz, 
melyben leadhatják a szavazatukat. 

ÁTJELENTKEZÉSI KÉRELEM

Ha nem Zsombón, hanem más településen szeretnének sza-
vazni, át kell  jelentkezniük.

Az átjelentkezéshez kérelmet kell kitölteni és benyújtani 
2022. március 25. 16 óráig.

Külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem
Külföldön, Magyarország nagykövetségén vagy konzulátu-

sán is lehet szavazni.
Aki külföldön szeretne szavazni, annak kérnie kell a külkép-

viseleti névjegyzékbe vételét. Ehhez kérelmet kell kitölteni és 
benyújtani 2022. március 25. 16 óráig.

FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ VÁLASZTÓPOLGÁR VÁLASZ-
TÓJOGÁNAK GYAKORLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SEGÍTSÉG 
IGÉNYLÉSE IRÁNTI KÉRELEM

Aki legkésőbb 2022. január 25-ig kérte Braille írással ké-
szült értesítő kiküldését, az 2022. március 25. 16 óráig kérhet 
Braille-írásos sablont a szavazólap kitöltéséhez.

Zsombón mindhárom szavazóhelyiség akadálymentesített.

SZEMÉLYES ADATOK KIADÁSÁNAK MEGTILTÁSA IRÁNTI 
KÉRELEM

A választópolgár megtilthatja, hogy a választási iroda kiadja 
a pártoknak, jelölteknek a személyes adatait. Ehhez kérelmet 
kell  benyújtania.

A fenti kérelmek a valasztas.hu oldalon az "Ügyintézés" 
gombra kattintva érhetők el, és onnan elektronikus úton be-
küldhetők, illetve a kitöltött kérelem postai úton elküldhető 
vagy személyesen leadható a Zsombói Polgármesteri Hivatal-
ban működő helyi választási irodának (6792 Zsombó, Alkot-
mány u.3.).

A szavazáshoz hozzák magukkal a következő érvényes iga-
zolványokat:

• lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy
• lakcímigazolvány és útlevél vagy
• lakcímigazolvány és vezetői engedély (jogosítvány) vagy
• régi, papíralapú személyi igazolvány
   (ez lakcímigazolvány nélkül is érvényes).

Érvényes személyazonosító okmány bemutatása nélkül a vá-
lasztójog gyakorlására nincs lehetőség. A szavazás előtt  ellen-
őrizzék, hogy az igazolványaik érvényesek-e!

A 2020. március 11. napján vagy azt követően lejárt vagy 
lejáró igazolvány a veszélyhelyzetre figyelemmel  érvényesnek 
tekintendő.

A szavazóhelyiségben a maszk használata – jelen ismerete-
ink szerint – nem kötelező, de ajánlott. 

A választással kapcsolatos további kérdéseikre a www.
valasztas.hu honlapon találhatnak választ.

Helyi VálasZtási iroda
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Népszavazás 2022
Kedves Zsombóiak!

Az előttünk álló két hétben három fontos kérdéskörben kell 
döntésre jutnunk, és április 3-án szavazatainkat leadnunk. Azért 
használtam a kell és nem a lehet szót, mert a demokrácia műkö-
dési logikája szerint, akik nem mennek el a szavazni, akik nem 
vállalják fel a döntés felelősségét, azok helyett mások döntenek 
az őket is érintő, a mindannyiunk életét meghatározó fontos 
kérdésekről. Természetesen lehetnek olyan élethelyzetek akadá-
lyoztatások vagy nehezítő körülmények, ami a szavazást gátol-
hatják. Erre a magyarországi választási szabályok több mint 30 
éve nyújtanak megoldásokat (mozgóurna, a lakóhelytől eltérő 
helyen szavazás, a szavazókörbe eljutás segítése) Ha valakinek 
ilyen problémája van, kérem keresse a zsombói választási irodát 
(jegyző, polgármesteri hivatal) vagy a választási rendszer inter-
netes felületeit. Természetesen engem vagy bármely kollégámat 
is kereshet. Szívesen segítünk. A legfontosabb azonban a szán-
dék, hogy akarjanak szavazni. Minden magyarországi lakhelyű 
polgártársunk szavazata egyformán számít. Kérem éljenek a 
szavazati jogukkal, menjenek szavazni, választani.

DE MIRŐL IS KELL DÖNTENÜNK?

1. Mely pártok/pártszövetségek irányítsák az orszá-
got a következő 4 évben?

A három döntésből ez tűnik a legmeghatározóbbnak, úgy ál-
talában a rövid és középtávú jövőnk szempontjából. Stabilitás 
vagy változtatás? Ez itt a kérdés. Valószínűleg ebben a kérdés-
ben a leginkább tájékozott mindenki. Egyszerűen fogalmazva a 
csapból is ez folyik hónapok óta. (Néha már azt érzem, mintha 
párhuzamos univerzumokban léteznénk.) Bízom benne, hogy 
ezt már ki-ki bölcsen eldöntötte. Településvezetőként ebben 
nem is szeretnék állást foglalni, javaslatot tenni, hiszen pártál-
lásától, pártszimpátiájától függetlenül minden zsombói lakos 
képviseletére választottak meg. Természetesen magánszemély-
ként megvan a határozott véleményem. Ha valaki megkérdezi, 
szívesen elmondom.

2. Ki legyen az országgyűlésben a képviselőnk?

A képviselőt választjuk, akihez fordulhatunk, akitől elvárjuk, 
hogy tudásával, élettapasztalatával jó döntéseket hozzon, akire 
rábízzuk, hogy az parlamentben négy évig helyettünk döntsön. 
Ennek a kérdésnek a személyes véleményen túl a települést, az 
önkormányzatot érintő vetülete is van. Úgy is feltehetném a 
kérdést leegyszerűsítve, hogy kiről tudjuk az feltételezni, hogy 
többet hoz a falunak, hogy kiáll az érdekeink mellett. Számom-
ra egyértelmű a válasz. Egy olyan politikusra fogok szavazni, és 
kérem Önöket, hogy tegyék ezt Önök is, aki 

- már tapasztalt a politikában, régóta önkormányzati képvi-
selő Kiskundorozsmán, anyatelepülésünkön, a készségei, képes-
ségei, kapcsolatai megvannak,

- négy gyermekes családapaként, nyílván próbál olyan dön-
téseket hozni, ami a családoknak, az embereknek jó,

- ezer szállal kötődik Zsombóhoz. Szerintem a legtöbben sze-
mélyesen is ismerik. Ami még ennél fontosabb felvállalja a falu 
ügyeinek az előmozdítását.

Kérem Önöket, szavazzanak Mihálffy Bélára.

3.  Népszavazás a gyermekeink védelméről

Na ez az a kérdés, ami hosszútávon a legfontosabb. Mik is 
pontosan a népszavazás kérdései? 

"Magyarország köztársasági elnöke a Kormány által kezde-
ményezett népszavazási kérdésekben 2022. április 3. napjára 
tűzte ki az országos népszavazást.

A népszavazás kérdései
1. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési 

intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultsá-
gokat bemutató foglalkozást tartsanak?

2. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi 
átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?

3. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket 
befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mu-
tassanak be?

4. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem meg-
változtatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?" 
(Forrás: https://vtr.valasztas.hu/nepszavazas2022)

A gyermekek védelmében 2020. június 15-én törvényt alko-
tott az országgyűlés. Ez egy normális világban elegendő is lenne. 
Két szempontból sem elegendő sajnos. Nagyon sok bírálat érte 
a jogalkotót belföldi politikai erők, EU-s szervezetek és egyéb 
NGO-k (nem kormányzati szervezetek) részéről. Ők a kirekesz-
tést látják benne, vagy próbálják láttatni a hazai és a nemzetközi 
közvéleménnyel. Másik szempont, hogy a világ azon részében, 
ahová mi is tartozunk, vagy tartozni szeretnénk ("a fejlett nyu-
gat") több mértékadó, példaadó országban, a hírek szerint, már 
nem csak mindennapi gyakorlat a gyermekek nemét átalakító 
műtéteket végrehajtani, hanem mindezt esetenként "a gyerekek 
jogainak védelmében" a szülők beleegyezése nélkül is megte-
szik. Ne ezen érdemes elgondolkodni. Mielőtt azonban ezt meg-
tennénk, érdemes elolvasni a törvénynek az 1. §-át, amely mó-
dosítja az eddig is létező gyermekvédelmi törvényt.

2021. évi LXXIX. törvény a pedofil bűnelkövetőkkel szembe-
ni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdeké-
ben egyes törvények módosításáról * 

1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény módosítása

1. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) „A tör-
vény célja és alapelvei” alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:

„3/A. § A gyermekvédelmi rendszerben az állam védi a 
gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz 
való jogát.”

(2) A Gyvt. a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § E törvényben foglalt célok és gyermeki jogok biz-

tosítása érdekében tilos tizennyolc éven aluliak számára 
pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely 
a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek 
megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatá-
sát, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg.”

Ezen célok elérése érdekében, és a pedofília visszaszorítása 
érdekében több másik törtvényt is módosít ezen jogszabály az 
1.§-ban megfogalmazott elvek mentén.



Hírmondó
Zsombói
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Tisztelt Zsombói Lakosok!

Dr. Apró Katalin fogorvos
rendelési ideje az alábbiak szerint érhető el:

Hétfő: 12.30-18.30
Kedd: 7.30-13.30

Szerda: 12.30-18.30
Csütörtök: 7.30-13.30

Péntek: 7.30-13.00
Bejelentkezés telefonon +3662-595-575 

a rendelés első 3 órájában történik.

Vannak akik bagatelizálják (kisebbítik) ezt a problémát, hogy 
nálunk Magyarországon nincs jelen, minek szabályozni azt, ami 
nem probléma. Hát ez a problémának nem a megelőzését, ha-
nem a szőnyeg alá söprését jelenti, ami egyúttal teret enged a 
probléma kiteljesedésének. Köszönöm, ebből nem kérek sem 
polgármesterként, nem szeretnék megkeseredett, széthullott 
családokat látni, sem szülőként, nagyszülőként nem szeretném, 
hogy ezzel találkozzanak, még áttételesen sem gyermekeim, 
unokáim. Hogy miért emelem fel a szavam most, és miért biz-
tatom Önöket, hogy szavazzanak négy határozott nemet a nép-
szavazáson feltett kérdésekre? Azért mert a saját és ismerőseim 
tapasztalatai ezt mondatják velem. Néhány példa:

Más kérdésben egyik akkor 18 év alatti gyermekemet egy 
szegedi középiskolában konkrét pártpolitikai agitációnak tették 
ki az igazgatóhelyettes és az osztályfőnök aktív közreműködé-
sével. Természetesen szülői megkérdezés, beleegyezés nélkül. 
Köpni-nyelni nem tudtam. Van értelme a törvényi szabályo-
zásnak, mert lehet hogy 5-10-20 év múlva a szexuális témában, 
eseteleg nemváltoztatásra agitálnak majd.

Ismerősömtől hallottam, hogy legfőképpen azért hozták el a 
gyermeküket egy jól felszerelt magyarországi városi óvodából, 
mert furcsa volt, hogy nincsenek babák, amelyekkel a kislányok 

játszhatnának. Minden van, de baba nincs. Nem tudom, mit 
gondoljak róla. Most csak baba nincs, de ha esetleg a pedagó-
gus meggyőződése azt diktálja, akkor akár mindenféle gender, 
homoszexuális mesék is előkerülhetnek… Ezért is kell a szabá-
lyozás.

Évek óta láthatjuk már Magyarországon is, hogy különböző 
multicégek direkt homoszexuális/gender propagandát fejtenek 
ki. Ez is csak egy első lépés.

Ne értsenek félre/ne akarjanak egyesek félreérteni. Nem 
vagyok homofób, fasiszta, nem tudom én milyen jelzőkkel il-
lethető. Én az elfogadást hirdetem, gyakorlom. Vannak is az is-
meretségi körömben homoszexuálisok. Ők is értékes emberek, 
Isten teremtményei, mint mi mindannyian. Így fogadom el őket. 
Én azt nem tartom elfogadhatónak, hogy nyomulnak, többlet-
jogokat követelnek, befolyásolnak, megbélyegeznek ebben a té-
mában érdekelt szervezetek. Határt kell szabni! Hagyjuk meg a 
szülőknek, hogy neveljék a gyerekeiket! Menjenek el szavazni és 
a népszavazási kérdésekre mondjanak négy nemet!

Köszönettel:
Gyuris Zsolt

PolGármester

Tájékoztatás lakossági adatfelvételről
A Központi Statisztikai Hivatal 

(KSH) Zsombó településen a hivatal 
elnöke által 2022-re engedélyezett, 
önkéntes adatszolgáltatáson alapuló 
lakossági adatfelvételeket hajt végre, 
a korábbi évek gyakorlata szerint. 

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program 
(OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a követ-
kezők: 

1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei - 2022-ben 
folyamatos, havi rendszerességű

2003 Felmérés a Háztarások Információs és Kommunikációs 
Technológiai eszközhasználatáról – 2022. április-június

2154 Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Felvétel – 
2022. február-április

2546 Életkörülmény Adatfelvétel - 2022. áprilisától folyama-
tos, havi rendszerességű

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbí-
zásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) 
fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A járvány-
ügyi helyzetre tekintettel az adatszolgáltatóknak felajánlják a 
telefonon keresztüli válaszadást, valamint egyes adatgyűjtések 
esetében kérik, hogy a kérdőívek weben történő önkitöltési 
lehetőségét részesítsék előnyben. A válaszadásra kijelölt ház-
tartások kiválasztása véletlenszerű mintavétellel történik az 
ország különböző településein. Az adatfelvételekből származó 
eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek 
feltérképezésében.

A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos 
statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adat-
védelmi rendelet, GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan 
kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja 
ki. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, összesített sta-
tisztikai táblázatokban közöljük.

A lakosság részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 
és 16:30 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36 80 
200-766-os (3-as mellék) telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.
hu e-mail címen adunk további felvilágosítást. Az adatgyűjtés 
módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a 
www.ksh.hu internetes oldalon található Adatszolgáltatóknak/
Adatszolgáltatás teljesítése/Elektronikus lakossági adatgyűjté-
sek menüpont nyújt tájékoztatást.

Együttműködésüket, támogatásukat köszönik, amellyel hoz-
zájárulnak a Statisztikai Adatfelvételi Program sikeres végrehaj-
tásához.
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A falugazdász tájékoztatója: 
márciusi aktualitások
Tisztelt Termelők!

A 2021. évi Egységes kérelmekkel kapcsolatos tudnivalók
A támogatási előlegek kifizetése folyamatos, június 30-ig kell 

a teljes körű kifizetéseket teljesíteni a Magyar Államkincstár-
nak.

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.

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 hon-
lapjáról szabadon lehet nyomtatni.

A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők és a családi 
gazdaságok automatikusan az Őstermelők Családi Gazda-
ságának (ÖCSG) nyilvántartásába 2021. január 1-től beke-
rültek, 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.

A 2022. évi Egységes Kérelem beadási időszaka április 4-től  
lesz lehetséges, a benyújtási határidő május 15. A járványügyi 
helyzettől függően valószínűleg az idei évben már személyes ügy-
félfogadás keretében lesz lehetőség a kérelmek benyújtására. Eh-
hez időpont-egyeztetésre március 20-25. után lehet jelentkezni.

Alapjaiban a támogatás rendszere 2022-ben még nem fog 
változni, de még nincs aláírt támogatási rendelet. Részletek 
később várhatók. Előreláthatólag március végén, április elején 
a támogatások feltételeinek ismeretében mindkét településen 
tájékoztató előadást szeretnék tartani, ennek az időpontja még 
nem ismert, a megszokott módon a pontos időpontról értesí-
téssel leszek.

Az aktuális pályázati lehetőségek a www.szechenyi2020.hu 
, www.fvm.hu , a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapo-
kon megtalálhatók, kérem figyeljék ezeket az oldalakat is.

A koronavírus-járvány miatt érvényben maradnak vírus 
terjedését megelőző rendelkezések: arcmaszk és kézfertőtlenítő 
használata kötelező, egymástól legalább másfél méter távolság-
tartás kötelező , emiatt a létszám korlátozása lesz az ügyfélvá-
rakozóban. A kis alapterületű ügyfélvárakozó helyiségek miatt 
az ügyintézés telefonos időpont-egyeztetés alapján fog történni

Minőségbiztosítási okokból a Falugazdász hálózatnak nap-
rakészen dokumentálni kell az egyéni tanácsadást, ügyintézést, 
melynek célja a Hálózat működésének finanszírozása pályázati 
forrásokból. A lényeg, hogy az ügyintézéskor az Ügyfelek nyil-
vántartásban lévő telefonszámukra a banki tranzakciók jóvá-
hagyásához hasonlóan egy három számjegyű sms-kód érkezik, 
melyet be kell diktálniuk majd nekem. Emiatt az a kérésem, 
hogy az ügyintézéskor a telefonkészüléküket hozzák el.

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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GALLYAZÁSSAL A ZAVARTALAN ÁRAMSZOLGÁLTATÁSÉRT 
Az MVM Démász Áramhálózati Kft. arra törekszik, hogy a villamosenergia-szolgáltatás 
folyamatos és zavartalan legyen. A villamosenergia-hálózaton fellépő üzemzavarok 
jelentős részét a villamos hálózat biztonsági övezetét elérő fák és a hálózatba benyúló 
ágak okozzák. Ezért nélkülözhetetlen a villamos hálózat biztonsági övezetének tisztán 
tartása, a növényzet biztonsági ritkítása, ami a hatályos törvényi rendelkezések 
értelmében az ingatlantulajdonos kötelessége.   

Az elektromos vezetékek környezetének, a biztonsági övezetnek a tisztán tartásával 
megelőzhetők a rövid idejű áramkimaradások, az elhúzódó üzemzavarok és a fákkal 
kapcsolatos áramütéses balesetek. Az ingatlantulajdonos kötelessége, hogy figyelemmel 
kísérje, az ingatlanján lévő fák és magas növények nincsenek-e túl közel az elektromos 
vezetékekhez, és hogy szükség esetén gondoskodjon a növényzet eltávolításáról. A lakossági 
ügyfeleket ellátó kisfeszültségű hálózat esetén a biztonsági övezet határa a vezetéktől 
vízszintes és függőleges irányban mért 1 méteres távolság. A gallyak a vegetációs időszakban 
0,3 méterre közelíthetik meg a vezetéket. 

Amennyiben az ingatlantulajdonos nem végzi el a közcélú villamos hálózatokat veszélyesen 
megközelítő fák kellő mértékű gallyazását, a folyamatos villamosenergia-szolgáltatás 
biztosítása érdekében az MVM Démász szerződött gallyazó partnereivel elvégezteti azt. 
Gallyazó partnereink a légvezetékek biztonsága érdekében a fák ágait minden esetben a 
szükséges mértékig távolítják el, figyelembe véve az adott fafajta növekedési ütemét. 
Belterületen a levágott faágak elszállításáról gallyazó partnerünk az önkormányzattal 
egyeztetett módon gondoskodik. Külterületen gallyazó partnerünk a nyesedéket nem szállítja 
el, annak elszállítására és felhasználására az ingatlan tulajdonosa jogosult.  

Érdemes a jogszabályban megjelölt biztonsági távolságokat már a kert tervezésekor, 
fatelepítéskor figyelembe venni, és a vezetékek közelébe csak olyan fákat ültetni, amelyek az 
évek múlásával sem veszélyeztetik az elektromos hálózatot.  

Az elektromos hálózatra alacsony kockázatot jelentő fajok: őszibarack, birs, gömbjuhar, 
gömbkőris, gömbakác, tiszafa, bukszus, berkenyefajták.  
 
Magasra növő fajok, amelyeket célszerű az elektromos hálózattól dőléstávolságon kívülre 
telepíteni: fenyő, nyár, dió, mandula, cseresznye, meggy, szilva, alma, körte, sárgabarack, 
mogyorófa. 
 
Abban az esetben, ha a gallyazásról az MVM Démász gondoskodik, nem minden esetben 
tudunk figyelembe venni esztétikai, illetve növényvédelmi és fametszési szempontokat. 
Javasoljuk, hogy a gallyazást a minden szempontból optimális eredmény érdekében az 
ingatlantulajdonos végezze, vagy bízza gyakorlattal rendelkező, minősített szakemberre.  
Telefonos ügyfélszolgálatunkon (06 62 565 600, 1-es menüpont) tudunk adni elérhetőséget 
gallyazó partnereinkhez. A gallyazás költségét mindig a szolgáltatás megrendelője viseli. 
Fontos tudni, hogy a gallyazás idejére feszültségmentesíteni kell az elektromos hálózatot az 
élet védelme és a vagyonbiztonság megőrzése érdekében. 
Hatályos törvényi rendelkezések:  

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 124. § (2) alapján az MVM Démász Áramhálózati Kft. a növények vegetációs 
idejétől függetlenül jogosult a gallyazási munkálatok elvégzésére, illetve elvégeztetésére.  
 
A gallyazásról rendelkezik még a 2/2013. (I. 22.) NGM-rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen 
vezetékek biztonsági övezetéről. 
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Télűző mulatság
Közösségi Háztól jó nagy ricsajjal indult a felvonulás 

a KOSAVA zenekar kíséretében. Ifjú legények talicská-
ban tolták utolsó útjára „Égetnivaló Kiszét”. 

A gyermekek és felnőttek nagy része jelmezbe bújva skandálta: 
„Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!”.  

“Kiszebábot égess el,
Bút és gondot űzz most el!
Huss el tél, lám jő a tavasz.
Bút és bajt a bábra akassz!”

A felvonulást követően papírlapocskákra írt égetnivaló bajsá-
gokkal tűzdeltük meg „Kiszét”, ezt követően kicsik és nagyok vidá-
man tették máglyára a banyát, akinek füstjével együtt reméljük, a 
dermesztő hideg is elillant, legalábbis jövő télig!

Nagy boldogságunkban körbetáncoltuk a tüzet mindaddig, míg 
hamuvá nem vált.

A farsangi fánkokat és csörögefánkokat a Zsombói Szépkorúak 
Egyesület tagjai sütötték, házi lekvárral megkenegették, majd kós-
toltatták a finomságokat. 

A Zsombói Bóbita Bölcsőde dolgozói finom meleg teát főztek, a 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai forralt bort készí-
tettek. Jelmezbe öltözve kínálták a vendégeket.

A Polgármesteri Hivatal dolgozói és a Zsombói Polgárőr Egye-
sület tagjai is aktívan közreműködtek a sikeres megvalósításban.

Köszönetemet fejezem ki minden résztvevőnek, valamint a se-
gítőknek, akik hozzájárultak a tartalmas, hagyományőrző délután-
hoz.

FereNcZi  ildiKó
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A 80 éves Maróti Sándornét ünnepeltük

80. születésnapja alkalmából köszöntötte Gyuris 
Zsolt polgármester, Tetlákné Gerhardt Ágnes védőnő és 
Dr. Szabó Ágnes gyermekorvos Maróti Sándorné Valika 
nénit ugyanabban a védőnői szobában, ahol 41 évig  
segítette a zsombói édesanyákat. 

Maróti István Sándorné 1964. április 1-én kezdte meg a vé-
dőnői szolgálatát Zsombó Községben, ahol 2005. február 28-ig 
dolgozott. 1981. október 14-én a Szegedi Orvostovábbképző In-
tézet Egészségügyi Főiskolai Kar Védőnőképző Szakán szerzett 
okleveles védőnői képesítést. Maróti Sándorné a munkáját min-
dig a hivatásának tekintette, amit bizonyít, hogy 41 évet dolgo-
zott védőnőként Zsombón. A családokat szeretettel, empátiával 
gondozta. Munkaintenzitása, nagyfokú helyismerete mellett ki-
emelt figyelmet szentelt a tanuló védőnőknek történő ismeretek 
átadására, a hivatás megszerettetésére, a szakma elsajátítására. 
Amikor Zsombó községben védőnőként elhelyezkedett, akkor 
még sem óvoda, sem háziorvos nem volt a településen, így még 
nagyobb felelősséggel kellett a munkáját elvégeznie. A települé-
sen olyan közösségi programok szervezésében vett részt, mint 
pl.: a vöröskeresztes egészségügyi napok, egészségügyi előadá-
sok, rákszűrések, valamint az elsősegélynyújtó tanfolyamok 
megszervezése, lebonyolítása. Ezek a feladatok teljesen új lehe-
tőségeket biztosítottak a zsombói lakosoknak, amelyeket teljes 
egészében Valika néni koordinált, vezényelt le.

A közszolgálatban végzett eredményes munkásságára  
tekintettel Zsombó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- 
testülete 2016-ban Zsombó Nagyközségért Emlékéremmel  
tüntette ki.

Zsombó nagyközség közössége méltán hálával és köszönettel 
tartozik a nyugalmazott védőnőnek.

Isten éltesse, áldja és őrizze meg még sokáig!

Felhívás!
Tisztelt Zsombóiak!

Ha Ön is szeretne tenni azért, hogy biztonságos környe-
zetben 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

Zsuzsanna napján tavaszt érez minden madár.  
De nemcsak a madarak, az emberek is szívesen dalra  
fakadnak, ha van hallgatóság és hozzá egy meghívó. 

A Szegedi Hóvirág nyugdíjas klub énekkara hallhatta 
meg legelőször a madarak énekét és hívta össze az énekelni 
szerető közösségeket, amivel mi, a Zsombói Bokréta dalkör 
is meg lettünk tisztelve. Nagy örömmel vettünk részt a 
műsorban, ami igazán jó hangulatúra sikeredett. 

Jelen voltak a forráskúti a pusztaszeri, a Szeged alsóvárosi, 
kiszombori dalosok is. Míg József szolgáltatta a talpalávalót. 

Finom ebédet kaptunk, sok embert megismertünk, 
hangulatos órákat töltöttünk együtt. Köszönjük a meghívást, 
a lehetőséget a fellépésre, majd nemsokára viszonozzuk mi is. 

Köszönjük, Hóvirág, köszönjük közönség.

sZalmáNé Vali mama

“Nyitni kék Nyitni kék 
csettegnek a cinkék...”
Szegedi dalostalálkozón járt a Bokréta dalkör
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„Itt a farsang, áll a bál”
A Zsombói Bóbita Bölcsődében is farsangoztunk egy picit. Volt sok-sok finomság, vidám táncikálás és fantasztikus jókedv!

Két év után újra iskolabál
A nagyböjt kezdete előtti utolsó szombaton rendez-

tük meg a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola és az SZMK hagyományos 
jótékonysági bálját a József Attila Közösségi Ház és 
Könyvtár nagytermében. Két elmaradt bál után nagy 
öröm volt, hogy folytatódhatott ez a zsombói hagyo-
mány! Az est háziasszonyi szerepét idén is a szülői 
szervezet elnöke, Kapás Jánosné Nóri vállalta magára.

A bőséges és ízletes svédasztalos vacsorát az üllési Bali 23 
Étteremnek köszönhetjük.

A hangulatról egész este alatt a Homokóra zenekar 
gondoskodott, akik nagy-nagy szerencsénkre be tudták vállalni 
a felkérést, így egyetlen táncos lábú vendégünknek sem lehetett 
oka a panaszra, hajnalig tartott a tánc.

Természetesen idén is kihirdettük az est bálkirályát 
és bálkirálynőjét, ők lettek azok, akiket a bálozók erre a 
legalkalmasabbnak tartottak szavazataikkal. Hódolatunkat egy-

egy vacsorameghívással fejeztük ki a Rózsa Sándor Csárdába. A 
tombolahúzás során is számos értékes díjért izgulhattunk.

Azon túl, hogy fergeteges programot tudhatunk magunk 
mögött, ne feledkezzünk meg arról sem, ami a bál célja volt: a 
szülői választmány tagjai a bevételt vendégszékek vásárlására 
ajánlották fel az iskola emeleti aulájába.

Csak köszönni tudjuk a szülőknek, a pedagógusoknak, a 
vállalkozóknak azt a sok-sok munkát, felajánlást, ami nélkül 
az iskolabál nem valósulhatott volna meg. 

És főleg köszönjük Nórinak, hogy összefogta, leszervezte, 
megvalósította, aggódott, izgult, felügyelt, zsonglőrködött, 
lótott-futott, nóriskodott, anyáskodott… Szeretjük érte, 
köszönjük, elnök asszony!

FaraGó Gabriella
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Horváth Dezső a Zsombói Tudományos Akadémia (ZsTA) „Atyja”, akinek köszönhetően a 
Wesselényi Népfőiskolával Zsombó felkerült a kultúra térképére. Amikor első tankönyve anyagát 
gyűjtögette, akkor botlott bele az itteni Kertbarát-körbe. Jelszava, hogy tanyára mindenből midig 
a legjobbat szabad elhozni, ez lett a minőségi záloga a barátság-átömlesztő népfőiskolának. Bará-
tait hívta a barátaihoz, miközben ők egymás barátaivá lettek. Vesszőparipája volt, hogy a tanyai 
nem tanyasi, bonyolítani nem ugyanaz, mint lebonyolítani, férőhelyek pedig nem az idősek ott-
honában vannak, hanem az istállóban.

Horváth Dezső (Nemesszalók, 1936. január 14.- Szeged, 2022. március 3.) Táncsics Mihály-
díjas(1996)és Veres Péter-díjas magyaríró, újságíró, pedagógus, népművelő. 

1958–1960 közöttPusztamérgesenáltalános iskolai oktató volt. 1960–1969 között a 
hódmezővásárhelyimegyei könyvtár munkatársa és a Csongrád Megyei Népművelési Tanácsadó 

főelőadója volt. 1969–1979 között aDélmagyarországmunkatársa, 1979 óta főmunkatársa. 1982-től a Wesselényi Népfőiskola 
négy évtizedes programjainak szervezője, a tanyai ember tudományhoz segítője, a modern tanyai tanító, aki hiteles szakembe-
reket hívott meg, hogy az élet különbőző területeiről hallgathasson információkat a Wesselényi Népfőiskola közössége.

1998-ban Zsombó Nagyközség díszpolgárává választották a népfőiskoláért végzett tevékenységéért és a kultúra terjesztéséért.
2012-ben Szeged Városától megkapta az életművéért a Kölcsey-érmet.
Becsületes, tisztességes, zseniális humorú ember, aki egyedi közvetlen stílusával, vidám kisugárzásával könnyen megtalálta 

a hangot az egyszerű őstermelőtől a professzorig mindenkivel. Hagyományos értékei mellett mindvégig hűségesen kitartott. Fő 
célja a tudomány és az arra szomjazó emberek szolgálata hiteles információkkal, politikamentesen.

A Wesselényi Népfőiskola hét ablaka Vele világított, mától csak pislákol….
Nyugodjék békében!

Emlékét megőrizzük!

Fájó szívvel búcsúzik Zsombó Nagyközség Önkormányzata  
Horváth Dezsőtől (1936-2022) Zsombó nagyközség díszpolgártól és újságírótól, 

aki a Wesselényi Népfőiskola szervezője volt közel 40 évig.

Az 1848-as forradalomra emlékeztünk
Március 11-én a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár 

nagytermében jöttünk össze, hogy megemlékezzünk az 1848-
as forradalom és szabadságharc hőseiről. Gyuris Zsolt polgár-
mester köszöntője után Mihálffy Béla, Kiskundorozsma önkor-
mányzati képviselője méltatta a forradalom hőseit, ezt követően 
a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

A Nefelejcs Katolikus Óvoda  nyílt napot tart 

a leendő óvodások és szüleik számára

2022. március 26-án, szombaton
9:00 - 11:00 óráig,

melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Kedves régi „OVISOK”

 (gyerekek, szülők, munkatársak)!

Településünk óvodája 50 éves lesz
 2022. április 5-én.

Szeretnénk méltóan megünnepelni, ehhez kérek segítséget:

- régi, az óvodával kapcsolatos 
fotók-, és játékok gyűjtésében.

A tárgyakat, fényképeket az óvodába kérem beadni 
névvel ellátva  2022. március 25-ig.

Az ünnepség után természetesen 
mindenkinek visszaadjuk féltve őrzött kincseit.

Előre is köszönöm szépen a segítséget!
(+36-20/9537525)

FoGasNé matula ZsuZsaNNa

óVodaVeZető

Iskola 5. és 8. osztályos tanulói mutatták be ünnepi műsorukat 
Jakab Edit tanárnő rendezésében. Az emlékezés fáklyás felvonu-
lással ért véget, a Mária téren helyeztük el a tiszteletadás koszo-
rúját a kopjafánál.

Pálmai Péter

Óvodai hírek

Kedves Leendő Óvodás Szülők!

Az óvodai beiratkozás időpontja:

2022. április 20 (szerda) – 22 (péntek), 8-16- ig

Kérjük vegyék fel velünk a kapcsolatot és 
foglaljanak időpontot a +36/20-9537-525-ös telefonszámon, 

munkanapokon 14:00 – 16:00 óra között.
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Klubok, foglalkozások 
a József Attila Közösségi Ház 

és Könyvtárban
Esztétikus Gimnasztika

Hétfő: 16:15-17:45       Szombat: 8:45-10:15
Néptánc

Hétfő: 17:00-18:30       Csütörtök: 17:00-18:30
Női jóga

Kedd: 17:30-19:00
Aerobik

Kedd: 19:00-20:00        Csütörtök: 19:00-20:00
Bokréta dalkör

Szerda: 16:00-18:00
Gut Gabi torna

Szerda: 19:00-20:00
Csicsergő Zenebölcsi

Minden páros héten csütörtökön: 10:45-11:30
Szépkorúak Egyesülete

Minden páros héten csütörtökön:  15:00-17:00
Sakk klub

Csütörtök: 18:00-19:30
Hastánc

Szombat: 10:30-12:00 
(2022. március 22-én, azt követően megbeszélés alapján)

Baba-mama klub
Minden páros héten kedden: 10:00-11.30 
(2022. március 22-től)
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