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Zsombói

Hírmondó
Tájékoztatás
a képviselő-testület üléseiről
Tisztelt Zsombói Lakosok!
Április 1-jén munkaterven felüli ülést tartott a képviselőtestület.
A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal felhívására
felülvizsgálta és a törvényességi szempontoknak megfelelően
módosította az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendeletét. A módosítás technikai jellegű, az egészségügyi
alapellátás biztosítását, igénybevételét a hétköznapokban nem
befolyásolja. Lényegében a fogorvosi ügyeleti ellátás és az iskola-egészségügyi ellátás gyakorlatban jól működő körzetét kellett
a rendeletben pontosan meghatározni.
A Zsombói Bóbita Bölcsőde vezetője kérésére a képviselőtestület a bölcsőde korábban elfogadott nyári nyitvatartási rendjét módosította azzal a céllal, hogy a bölcsőde bezárását a Nefelejcs Katolikus Óvoda nyári bezárásához igazítsa, ezzel segítve
a családokat. Ennek megfelelően a Zsombói Bóbita Bölcsőde
2022. augusztus 8-tól augusztus 19-ig, két hét időtartamban
zárva tart, téli bezárást nem tervez.
Döntést hozott a képviselő-testület a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által elvárt tartalommal arról, hogy a Zsombó-Forráskút kerékpárút nyomvonalán egy mindössze 6 m2
alapterületű ingatlan tulajdonjogát a Magyar Államtól ingyenesen szeretné megszerezni. A vagyonátadáshoz szükséges
intézkedésekhez a képviselő-testület felhatalmazást adott a polgármesternek.
A képviselő-testület korábbi vállalása volt a Gárdonyi Géza
utca földútként való meghosszabbítása a Deák Ferenc utcától
a 079 helyrajzi számú útig. Ehhez az önkormányzatnak területeket kellett vásárolnia magántulajdonosoktól. Ezen az ülésen
a képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a polgármester –
hosszas tárgyalások eredményeként – a kisajátítás elkerülése érdekében az eredeti ajánlatnál némileg magasabb áron vásárolja
meg az egyik érintett ingatlant.
Egy földtulajdonos kérelmére döntött a képviselő-testület arról, hogy 88 m2-nyi területet elcserél és ezzel megszünteti a
már csak térképen létező 0102/30 hrsz-ú utat. Cserébe a magántulajdonos ugyancsak 88 m2-nyi területet ad az önkormányzatnak, amivel a 0103 hrsz-ú út kiszélesítése valósulhat meg, ami
az arra közlekedők érdekét szolgálja. Mivel a 0102/30 hrsz-ú önkormányzati út már nem lát el közlekedési funkciót, három oldalról a kérelmező tulajdonát képező ingatlan veszi körbe, ezért
az útügyi hatóságnak sem volt kifogása a döntés ellen. Az eljárás
költségeit a kérelmező magántulajdonos viseli.
A képviselő-testület jóváhagyta a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítását, aminek az a lényege, hogy a társulás a székhelyét áthelyezi Szegedre és a munkaszervezeti feladatok ellátását Szeged
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalára bízza.
Április 22-én munkaterv szerinti ülést tartott a képviselőtestület.
A képviselő-testület törvényben kapott felhatalmazás alapján, a kormányhivatal szakmai segítségnyújtására reagálva ren2 | XX. évf. 4. szám – május

deletben határozta meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát. A képviselő-testület a
törvényben foglalt keretek között, a választópolgárok 20%-ában
állapította meg a kezdeményezők szükséges számát.
A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívása nyomán a képviselő-testület felülvizsgálta és néhány
ponton módosította a közművelődési alapszolgáltatások körét szabályozó közművelődési rendeletet, amelyből hatályon
kívül helyezte a könyvtári szolgáltatásról szóló rendelkezéseket,
illetve jogszabály-változásokból adódó pontosításokat tett.
A képviselő-testület ezen az ülésén hallgatta meg és fogadta el a Szegedi Rendőrkapitányság Sándorfalvi Rendőrőrsének beszámolóját Zsombó nagyközség közrendjének és
közbiztonságának helyzetéről. Az ülésen Varjasi István őrsparancsnok hangsúlyozta, hogy Zsombó közbiztonsági helyzete
továbbra is kiválónak mondható. Az iránymutató számadatok
szerint Zsombó a megye egyik legbiztonságosabb települése.
Kiemelt a 2021. évi statisztikából 8 lopást, amelyek nagyon magas hányada felderítésre került. A közlekedésbiztonsági helyzet is javulást mutat, három anyagi kárral járó baleset történt.
Az őrsparancsnok méltatta a helyi polgárőrség, mezőőrség és
közterületfelügyelő munkáját és a rendőrséggel való jó együttműködését. Elmondta, hogy megyei szinten a legtöbbet dolgozó
polgárőr egyesület a zsombói. A kamerarendszer karbantartottságát megfelelőnek értékelte, véleménye szerint ennek komoly
visszatartó ereje van a bűnelkövetésben.
A közrend és közbiztonság helyzetével kapcsolatban Kerecseny Attila alelnök beszámolt a Zsombói Polgárőr Egyesület 2021. évi tevékenységéről. Elhangzott, hogy fokozottan figyelnek a tanyán élők biztonságára, részt vesznek a közlekedési
balesetek helyszínének biztosításában, figyelemmel kísérik az
önkormányzati épületek, üzletek és vendéglátóhelyek, valamint
a posta biztonságát, rendszeresen közös járőrszolgálatot teljesítenek a rendőrséggel, biztosítják az önkormányzati rendezvényeket. Összesen 5233 órányi szolgálatot teljesítettek. Örömtelinek tartják, hogy új tagok jelentkeztek az egyesületbe, akik most
ismerkednek a polgárőr tevékenységgel.
A Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség beszámolóját
Rókus Imre tűzoltó alezredes, kirendeltség-vezető ismertette,
aki elmondta, hogy Zsombó tűzvédelmi szempontból is jó helyzetben van. Egy esetben volt szénmonoxid szivárgással kapcsolatos eljárás. A kéményseprő-ipari tevékenységet vizsgálták,
telephely- és működési engedélyezési eljárásban vettek részt.
Rendezvényt nem jelentettek be hozzájuk. Tűzriadó gyakorlatot 4 esetben jeleztek Zsombó településről. Az alezredes felhívta
a figyelmet arra, hogy az aratásban résztvevő gépjárműveknek
az aratást megelőzően tűzvédelmi gépszemlén kell részt venni,
melyről jegyzőkönyvet kell felvenni, aminek a járműben elérhetőnek kell lennie. Ilyen bejelentés Zsombóról nem érkezett a
tűzoltósághoz, valószínűleg azért, mert nincs olyan vállalkozó,
aki ötnél több gépjárművel végez ilyen tevékenységet. A tűzeseteket és a mentéseket vizsgálják, azokról adatokat gyűjtenek.
Korábban a tűzesetek száma meghaladta a műszaki mentések
számát, ez a tendencia az évek során megyei szinten is megfordult, köszönhetően a szélsőséges időjárásból adódó káreseteknek (szél, fakidőlés, ónoseső stb.). Zsombón hét műszaki mentés

(ebből öt viharkár miatt) és hat tűzeset volt. Személyi sérülés
szerencsére egyik esetben sem történt. Nem jelentős tűzesetek
voltak, három külterületen, három belterületen. A beavatkozásokat a legalacsonyabb beavatkozási, kivonulási szinten tudták
kezelni, ami arra utal, hogy tűzvédelmi szempontból minden
rendben van a településen.
A képviselő-testület megismerte és elfogadta a településen működő szociális ellátások működéséről, helyzetéről, az
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi ellátásáról szóló beszámolókat. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása működteti a család- és gyermekjóléti
szolgálatot, a házi segítségnyújtást és a tanyagondnoki szolgálatot két körzetben. Házi segítségnyújtásban havonta átlagosan
90 főnek segítettek gondozással, ápolással, bevásárlással vagy
ügyintézéssel. A tanyagondnoki szolgálat mintegy 60 embernek
nyújt rendszeres (többnyire napi) segítséget meleg étel házhozszállítása, bevásárlás, orvoshoz bejuttatás vagy gyógyszerkiváltás formájában. A család- és gyermekjóléti szolgálat átlagosan
30-35 személynek nyújt segítséget havonta. Az intézmény jó
kapcsolatot ápol egyházakkal és civil szervezetekkel, rendszeresen segít adományok célhoz juttatásában. A szociális szolgálat
munkatársai az önkormányzat rendezvényeinek lebonyolításában is aktív szerepet vállalnak.
A bordányi önkormányzattal közösen működteti az önkormányzat a támogató szolgálatot, aminek feladata a fogyatékos,
rászoruló emberek otthoni segítése, illetve iskolába vagy orvoshoz kísérése, ügyeik intézése. 2021-ben három ellátottja volt, ebből kettő iskolás korú gyermek, egy fő vette igénybe a személyszállítást.
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai a rendszeres és rendkívüli pénzbeli vagy természetbeni
támogatások megállapításában és folyósításában állnak. Ezek
részleteiről tájékoztattam a képviselő-testületet statisztikai adatokkal.
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítását fogadta el a képviselő-testület. A módosítások többnyire formai jellegűek. A leglényegesebb változás
az a jog, ami ellenőrzési lehetőséget biztosít a tagönkormányzatok számára az érdekeltségi körükbe tartozó társulási intézmények szakmai működésével, gazdálkodásával és forrásainak
felhasználásával összefüggésben.
A képviselő-testület meghallgatta a József Attila Közösségi
Ház és Könyvtár 2021. évi működéséről szóló beszámolóját, jóváhagyta az intézmény 2022. évi szolgáltatási tervvel kiegészített munkatervét, felülvizsgálta József Attila Közösségi Ház és
Könyvtár szervezeti és működési szabályzatát.
A Pénzügyi Bizottság elnöke Lajkó Antal beszámolt a bizottság 2020. és 2021. évi tevékenységéről, döntéseiről. Gyuris Zsolt polgármester kiegészítésében elmondta, hogy amikor a
covid járványhelyzet miatt sem a képviselő-testület, sem a Pénzügyi Bizottság nem ülésezhetett, akkor minden lényeges témát
telefonos konferencia beszélgetés során vitattak meg a képviselők és a bizottsági tagok.
Munkaszervezési okokból a képviselő-testület igazgatási szünetet rendelt el a Zsombói Polgármesteri Hivatalban
2022. október 15-i, szombati munkanapra.
A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal felhívására a
képviselő-testület az alpolgármesterek tiszteletdíját és költségtérítését felülvizsgálta és azt a 2019. októberében megállapított összegben változatlanul hagyta. A felülvizsgálatra törvénymódosítás miatt volt szükség.

Az egyéb előterjesztések között a külterületi utas vidékfejlesztési pályázattal kapcsolatos lakossági beadványt tárgyalta a képviselő-testület. Kármán Kolos beadványa a 2021. július
24-én benyújtott és 2021. december 17-én elnyert támogatással
és a szükséges önerővel megvalósítandó projekt műszaki tartalmának módosítására irányult. A lakos más helyszíneken javasolta felhasználni a támogatást. A polgármesteri tájékoztatás meghallgatása és a beadvány megvitatása után a képviselő-testület
úgy döntött, nem változtat a 89/2021. (VII.9.) Kt. határozatán,
a Külterületi helyi közutak fejlesztése (felhívás kódszáma: VP67.2.1.1-21) pályázatot változatlan helyszíneken valósítja meg.
Ennek oka, hogy a pályázat megvalósítási helyeinek módosítása
a pályázat újbóli bírálatát vonja maga után, amely részleges vagy
teljes forrásvesztést is eredményezhet. A tárgyalás során elhangzott, hogy évtizedek óta nem volt lehetőség külterületi útfejlesztésre pályázni, a képviselő-testület nem kívánja módosítással veszélyeztetni az elnyert támogatást. A kiválasztott útszakaszokat
a tanyai úthálózat legforgalmasabb útjai közül választotta ki a
képviselő-testület, az útfejlesztés jelentős számú gazdálkodót és
lakost érint közvetlenül és közvetve.
Május 10-én munkaterven felüli ülést tartott a képviselőtestület. Ennek legfőbb oka az volt, hogy a Területi Operatív
Programban pályázni kíván az önkormányzat a gyűjtőútként
funkcionáló Zsombó, Kossuth Lajos utca teljes útburkolati
szakaszának a felújítására. A kivitelezés során a burkolaton
szakaszosan keletkezett kátyúk lokális javítása és a teljes útpálya
5 cm vastagságú AC11 kopóréteggel való aszfaltozása valósulna meg. Az előzetes kalkulációk alapján a projekt várható teljes
összköltsége bruttó 140 millió Ft.
Döntés született a 100%-os önkormányzati tulajdonú Zsombó Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. jogutód nélküli megszüntetéséről egyszerűsített végelszámolással.
dr.

Sziromi Márta
jegyző

Igazgatási szünet
a polgármesteri
hivatalban
Tájékoztatom Önöket, hogy Zsombó Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. július 25-től
július 29-ig igazgatási szünetet rendelt el a Zsombói Polgármesteri Hivatalban. Ezen időszakban a polgármesteri
hivatal zárva lesz, ügyeletet sem tart, munkatársaim
kötelező szabadságukat töltik. A születés és haláleset
anyakönyvezéséről a kormányhivatal kijelölése alapján
később fogom tájékoztatni Önöket.
Kérem, hogy előrelátható ügyeik intézését ennek figyelembevételével ütemezzék.
Megértésüket és türelmüket előre is köszönöm.
dr.

Sziromi Márta
jegyző
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Zsombói

Hírmondó
A falugazdász tájékoztatója
májusi aktualitások
Tisztelt Termelők!
Április 6-án elindult a 2022. évi Egységes kérelem, azaz a
területalapú támogatás időszaka, a szankciómentes benyújtás
határideje május 16-ig tart. Ezután naptári naponként
egy százalékos szankcióval június 9-ig még benyújtható
az új kérelem. Az idei évben lehetőség van a személyes
ügyintézésre, ezért az a kérésem, hogy időpont egyeztetésre
mihamarabb keressenek.
Alapjaiban az előző évhez képest nem sok változás van
a támogatási kérelmek benyújtásában , illetve az ehhez
szükséges adatokban. Fentiek alapján a következőkre
kérem Önöket:
A tavalyi Területalapú támogatási kérelmük alapján gondolják végig, hogy melyik táblájukban milyen növénykultúra
található, és mekkora a terület nagysága. Ha szükséges, rajzolják a térkép részletre a tábla alakját, írják mellé a növénykultúrákat, és a területnagyságot. Ha új terület van, akkor a
települést, a helyrajzi számot, a növénykultúrát és a területnagyságot írják le, szükség esetén itt is készítsenek rajzot!
Ezen adatok ismeretében tudom az új területet rögzíteni.
Ha növényalapú termeléshez kötött kiegészítő támogatást
is szeretnének igényelni, azt is jelöljék meg a térképen! Ekkor
szükséges lesz majd a szaporító anyag mennyiségének a
feltüntetése, a vetés ideje is, valamint új tartalmi elemként
a számlaadatok feltüntetése: kiállító adószáma, számla
száma, kelte, szaporító anyag mennyisége, növényfaj, fajta,
LOT szám. Gyümölcsösök esetén kérem, jelöljék meg, hogy
az extenzív/intenzív támogatást igénylik-e.
Az ügyintézésnek ezek az információk lesznek az
alapjai, ezek fognak nekem támpontot nyújtani ahhoz,
hogy a legpontosabban nyújtsam be a kérelmüket.
Állatalapú (szarvasmarha) támogatások az ENAR
rendszerből le tudom kérdezni a támogatható állatok listáját,
s előzetes egyeztetésre el tudom küldeni az Önök által
megadott e-mail címre, illetve az a kérésem, hogy hozzák el
a marhaleveleket.
Erdős jogcímek esetén, a már meglévő erdők esetében a
tavalyi kérelemből előhívhatók az adatok, azt a tényt tisztázzák le a Támogatói Okiratból, hogy jár-e még az Erdőtelepítési
támogatásból valamilyen összeg, vagy csak a Területalapú támogatás. Új erdő igénylés esetén egyeztetés szükséges. Egyéb
speciális jogcímek esetében szintén egyeztetés szükséges.
Május 16. és 31. között a már beadott kérelmeket szankciómentesen lehet módosítani, június 1-től a módosítás már
csak úgy lehetséges, ha az adott jogcímen belül nem keletkezik többletigénylés. A módosításra június 9. után korlátozottan az ellenőrzés megkezdéséig van lehetőség.
Június 9-ig van lehetőség a termeléshez kötött zöldségtámogatások, valamint a szálas támogatások esetén a számlaadatok
feltöltésére, illetve a szankciómentes visszalépésre. Június 9.
után már bármiféle visszalépés a termeléshez kötött növényalapú támogatások esetében szankciót vonhat maga után.
Április 4-én a gyümölcsös ültetvényekben fagykár
keletkezhetett. Ennek a bejelentésére május 16-ig (azaz a
Területalapú támogatások igényléséig) van lehetőség, aki a
Kárenyhítési rendszernek tagja. Az a kérésem, ha károsodott
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az ültetvény, mihamarabb vegyék fel velem a kapcsolatot, mert
a kár bejelentésére csak akkor van lehetőség, ha előzetesen
a Területalapú támogatási kérelmet is elkészítjük. Az eddigi
adatok mellett új tartalmi elemként a kárbejelentő felület
kérdezi a telepítés idejét és a termőre fordulás idejét. Ezek
az információk a Termeléshez kötött gyümölcs támogatást
igénylő gazdák esetében a jegyzőkönyvben rendelkezésre
állnak, aki ilyet nem igényelt, ott szükséges lesz előzetesen
ezen időpontoknak a tisztázása.
Az esetleges fagykár bejelentésére az Egységes Kérelem
benyújtására nyitva álló szűkös határidők miatt előzetes
egyeztetés alapján május 8-án és 15-én vasárnap lesz lehetőség. Kérésem, ha szeretnének fagykárt jelenteni az őszibarack-ültetvényekben, ezt a szándékukat előzetesen jelezzék.
Jogszabályváltozás (Kármegállapító szerv számítási módszerének változása) következtében sok termelőnek a 2021.
évi fagykár és aszálykár-enyhítési kérelmét elutasították. Erre
az értesítésre 15 napon belül van fellebbezési lehetőség, az Államkincstár Általános Dokumentumfeltöltő felületén.
Fontos Információ: A Magyar Államkincstár mindenkinek,
akinek elektronikus Ügyfélkapuja van, mindennemű
értesítést az Ügyfélkapura küldenek ki. Ha ezt nem nézik
legalább hetente, a második sikertelen kézbesítés után beáll
a kézbesítési vélelem, a levél átvettnek minősül.
Ha ez a levél fontos információkat tartalmaz, s nem töltik
le, a fellebbezési lehetőségtől is el fognak esni. Az a kérésem,
hogy az Ügyfélkapujukat legalább hetente figyeljék.
Nagy valószínűséggel a telefonom sokszor fog foglalt
állapotot jelezni. A kiírt telefonszámot az adott nap folyamán
vissza fogom hívni. Emiatt az e-mailes megkeresést javaslom
mindenkinek.
A telefonszámom: 06-30/337-2520
E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu
Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok Gyuris
Ferenc néven, ide is küldhetnek képeket.
A munkánk elszámolásához elektronikus úton történő
rögzítésre van szükség, az a kérésem, hogy a telefonjaikat
hozzák magukkal.
Egy másik kéréssel fordulok Önökhöz: 2022. május 20-án
Agrárkamarai választások lesznek, melynek az egyik tétje a
falugazdász-hálózat finanszírozásának biztosítása. Minden
választásra jogosult tag kapott értesítő levelet. Arra kérem
Önöket, hogy május 20-án jöjjenek el erre az eseményre. Ennek helyszíne Forráskúton az Önkormányzat épületében a
Könyvtár helyiségben lesz.
Kérdések esetén állok rendelkezésükre.
Az aktuális pályázati lehetőségek (Újra fog nyílni a Mezőgazdasági 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
Tisztelettel :

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

2022.05.10.
Zsombó Nagyközség Önkormányzata

Sajtóközlemény
BEFEJEZŐDÖTT ZSOMBÓN A CSAPADÉK- ÉS BELVÍZELVEZETŐ RENDSZER FEJLESZTÉSE PROJEKT
Zsombó Nagyközség Önkormányzata bruttó 200 millió
Ft vissza nem térítendő támogatást nyert csapadékvíz elvezetésre és helyben való hasznosításra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program során. A tervezett fejlesztés rövidtávon elsősorban a kármegelőzésre, a személy és
vagyonbiztonság megőrzésére és fokozására koncentrál a
csapadék- és belvízelvezető csatornák, valamint műtárgyak
fejlesztésével, de közép-hosszú távon előkészíti az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében egy korszerű
belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszer
kialakítását.
A fejlesztés egyben a meglévő lakókörnyezet épített környezetére is pozitívan hat, ugyanis a csatornák burkolása és helyreállí-

tása javítja a településképet. A projekt
keretében a belterület
védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése,
rekonstrukciója valósult meg
a csapadékvíz gazdálkodás céljának figyelembevételével, 1166m
elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítésével. A fejlesztés Zsombó legkritikusabb
területeit érintette: Andrássy út, Rákosi Jenő utca, Radnóti Miklós
utca, Móra Ferenc utca, Alkotmány utca, Újhelyi utca, Gárdonyi
Géza utca egyes szakaszai. A községben alapvetően nyílt árkos és
mederelem burkolással kiépítés volt a cél az üzemelési költségek
csökkentése, valamint a csatornák vízelvezetési kapacitásának a
magas talajvíztől való függetlenítés érdekében. A fejlesztés keretében egy csapadékvíz-tározó is megépítésre került, melynek térfogata: 22.280 m3. A kivitelezési munkálatok 2021 nyara és 2022.
év eleje között valósultak meg. A projekt során a tározó alakján
módosításokat végeztünk a helyi növényvilág megóvása és védelmének érdekében. A beruházás védelmet nyújt az elmúlt években
tapasztalt hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékvíztől és az
elöntésektől. A tározó kialakítása csapadékvíz elvezető rendszer további bővítésére is ad lehetőséget a későbbiekben.

Tájékoztatás lejárt okmányokról
A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi
Járási Hivatal értesíti a tisztelt lakosságot, hogy a járványügyi
veszélyhelyzet idején a lejáró okmányok érvényességét
meghosszabbította a kormány annak érdekében, hogy
csökkentsék a személyes találkozások számát. 2022. június
30-án valamennyi 2020. március 11. és 2022. május 31. között
lejáró személyazonosító igazolvány, vezetői engedély és útlevél
érvényessége lejár.
Kérjük, hogy ellenőrizze okmányai érvényességét, és ha
szükséges, mielőbb intézkedjen meghosszabbításukról, elkerülve
a későbbi kényelmetlenségeket, amelyek a lejárt okmány
ellenőrzése során érhetik külföldi vagy akár belföldi utazáskor,
bankban, gyógyszertárba, postán vagy más élethelyzetekben.
Az okmányok cseréjére még szűk 2 hónap áll rendelkezésre.
Az iratok érvényességének meghosszabbítása időpontfoglalás
nélkül intézhető a kormányablakokban vagy a kormányablak
buszokban. A kormányablakok munkatársai folyamatosan
végzik az okmányok cseréjét, időpontfoglalással és időpontfoglalás nélkül is. A kormányablakok nyitva tartásáról és
a kormányablak buszok menetrendjéről a kormanyablak.hu
oldalon tájékozódhatnak.
Fontos tudni, hogy a 2020. március 11. és 2020. június 3.,
illetve 2020. november 4. és 2022. május 31. között lejárt egyéb
okmányok (pl.: parkolási igazolvány) szintén csak 2022. június
30-ig érvényesek, a két időszak között, 2020. július 4. és 2020.
november 3. között lejárt egyéb okmányok pedig már jelenleg
sem hatályosak.
A vezetői engedély megújítása ügyfélkapun keresztül online
is intézhető- a háziorvos által elvégzett alkalmassági vizsgálatot
követően- a magyarorszag.hu weboldalon. A gépjárművek lejáró
műszaki érvényessége esetében a műszaki vizsgaállomásokat
kell felkeresni, amennyiben ezt követően indokolt, akkor a
forgalmi engedély cseréjét a kormányablakokban végzik.

Kérjük, hogy akinek lejárt valamelyik okmánya, mielőbb
foglaljon időpontot vagy keressen fel egy kormányablakot,
kormányablak buszt és ne hagyja az utolsó pillanatra a
megújítást. Zsombón a következő kormányablak busz (KAB
busz) kitelepülés 2022. június 20-án (hétfőn) lesz.
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Népszámlálás 2022
2022-ben 16. alkalommal rendeznek Magyarország
területén teljeskörű népszámlálást. A népszámlálás egy
olyan egyedülálló statisztikai adatfelvétel, amely egyidejűleg biztosítja a szükséges adatok teljességét és területi részletezettségét, az egyetlen olyan adatforrás, mely
teljes körű képet nyújt a népesség és a lakásállomány
jellemzőiről.
A népszámlálásra vonatkozó legfontosabb szabályokat, beleértve a gyűjtendő adatok körét a 2021. évi népszámlálásról szóló
2018. évi CI. törvény (népszámlálási törvény) írja elő. A népszámlálási törvény szerinti adatszolgáltatás – az egészségügyi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a
nemzetiségre vonatkozó adatkörök kivételével – kötelező.
Az adatgyűjtés a mai kor igényeinek megfelelően egyrészt
interneten a kérdőívek önálló kitöltésével, másrészt elektronikus eszközöket használó számlálóbiztosok közreműködésével
valósul meg, papír alapú kérdőívek nélkül, 2022. október 1. és
november 28. között az alábbiak szerint:

2022. október 1. és október 16. között: internetes önkitöltési
időszak (az online kitöltött kérdőíveket az adatgyűjtő rendszer
2022. október 16. éjfélig fogadja)
2022. október 17. és november 20. között: számlálóbiztosok általi személyes adatgyűjtés (azok körében, akik részéről
az internetes önkitöltési időszakban nem érkezett elektronikus
kérdőív)
2022. november 21. és november 28. között: pótösszeírás, azaz
a népszámlálásból addig kimaradóknak a települési jegyzőt felkeresve kell eleget tenniük adatszolgáltatási kötelezettségüknek.
A népszámlálást megelőzően a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a népszámlálás részleteiről (pl. az online kitöltéshez szükséges egyedi azonosítóról) felkérő levelet fog küldeni
valamennyi magyarországi címre. A felkérő levél nevet nem,
csak címet tartalmaz, ezért a pontos felkérés érdekében elengedhetetlen, hogy a levelek a megfelelő címekre érkezzenek. A
postai kézbesítés minél pontosabb teljesítése érdekében kérjük
a lakosságot, hogy a házszámokat, illetve többlakásos épületek esetében az ajtószámot is pontosan tüntessék fel az épületeken és postaládákon.

SZÁMLÁLÓBIZTOSOK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK
A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a számlálóbiztosok végzik a 2022. október 17. – 2022. november 20. közötti
időszakban.
A számlálóbiztos feladata a körzet bejárása, a körzethez tartozó internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek felkeresése, az adatfelvétel lebonyolítása, a címek pontosítása, esetleges
új címek felvétele. A számlálóbiztosnak a terepmunka során kb.
130-150 címen kell kérdőívet elektronikus formában kitöltenie.
A számlálóbiztosnak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
• legalább középfokú végzettség,
• alapvető számítógépes ismeretek magabiztos alkalmazása (tablet kezeléséhez),
• jó fellépés, beszédkészség, kapcsolatteremtő képesség,
• konfliktuskezelő készség, motiváltság, precizitás
• megfelelő helyismeret,
• titoktartás
• vállalja a felkészülés során az új ismeretek önálló elsajátítását és a vizsgázást,

•

a felkészüléshez rendelkezik saját eszközzel (PC, laptop,
tablet) és internet eléréssel,
• a folyamatos és hatékony kapcsolattartás érdekében rendelkezik mobiltelefonnal és e-mail címmel.
A számlálóbiztosok kiválasztása a jegyző, mint helyi népszámlálási felelős feladata.
Elektronikus oktatási rendszerben (e-learning) történő egyéni felkészülést követően tett sikeres vizsga után történik meg a
szerződéskötés a számlálóbiztosi feladatok ellátására.
Amennyiben úgy érzi, hogy szívesen venne részt a népszámlálási munkában, a felsorolt feltételeknek megfelel és számlálóbiztosnak jelentkezne, kérem, hogy küldje el nevét és elérhetőségi adatait (telefonszám, e-mail cím) a:
nemethne.ph@zsombo.hu e-mail címre.
Jelentkezési határidő: 2022. június 10.
dr.

Sziromi Márta
jegyző

Hulladékszállítási útmutató
- helyesbítés Az FBH Nonprofit Kft. tájékoztatja Önöket, hogy a legutolsó, a 2022. I. negyedéves hulladékszállítási díjról szóló számla
mellékleteként kiküldött útmutatóban a zsombói hulladékudvar nyitvatartása tévesen jelent meg. A tájékoztató csak a keddi
nyitvatartást említi, de a hulladékudvar szombaton 8.00-12.00 óráig is nyitva van, ebben az időben is leadhatják felesleges
hulladékukat.
Megértésüket köszöni:
FBH Nonprofit Kft.
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Tájékoztatás zöldzsák osztásról
Tisztelt Zsombói Lakosok!
2022. II. félévre előre kiosztásra kerülnek a biológiailag
lebomló zöldhulladék gyűjtésére alkalmas zsákok.
Az ingyenes zsákokat II. félévre előre 2022. június
hónapjában minden belterületen aktív előfizetéssel
rendelkező ügyfél számára kiosztjuk, illetve azok átvehetőek
lesznek a Négyforrás Nonprofit Kft ügyfélszolgálati irodájában
(6793 Forráskút, Fő u. 72., posta épület), valamint a közszolgáltató
kihelyezett ügyfélszolgálatán.

Közösségi faés virágültetés
a településen

Az átvételhez szükséges a legutolsó befizetett csekk vagy
banki átutalásról szóló dokumentum, az új előfizetések
esetében a közszolgáltató által kiállított bejelentőlap
bemutatása.
A zsákok kiosztása Zsombó esetében:
- 2022. június 07. (kedd) délután 13.30 – 18 óráig
a József Attila Közösségi Ház és Könyvtárban
(Zsombó, Alkotmány u. 1.)
- 2022. június 08. (szerda) délután 13.30 - 18 óráig
a József Attila Közösségi Ház és Könyvtárban
(Zsombó, Alkotmány u. 1.)
Ezen időpontokban aki nem tudja átvenni a zsákokat, a
Négyforrás Nonprofit Kft. irodájában (Forráskút, Fő u. 72.)
vagy a közszolgáltató kihelyezett ügyfélszolgálatán is átveheti
ügyfélfogadási időben.
Négyforrás Nonprofit Kft.

Zsombó Nagyközség Önkormányzata az Agrárminisztérium által meghirdetett Országfásítási Program keretében 30 db
díszfát nyert, melyeket a képviselő-testület tagjai 2022. május
6-án és május 9-én ültettek el. A Móricz Zsigmond utcában 8 db
amerikai hárs, a Gárdonyi Géza utcában 22 db díszkörte került
elhelyezésre. Ha tehetik, sétáljanak el arra és csodálják meg, milyen szép és rendezett összhatást keltenek a fasorok az utcákban.
A képviselő-testület tagjai fontosnak tartják ezzel is felhívni a
figyelmet a fásítás fontosságára, hogy Zsombó még zöldebb és
élhetőbb településsé váljon. Kertjük/udvaruk szépítése és a klímaváltozás hatásainak mérséklése érdekében kövessék a példát,
ültessenek fát a saját környezetükben is!
Májusban nem csak fákkal, de virágokkal is gazdagodott
és szépült a településünk. Az önkormányzat munkatársai a
korábbi évek gyakorlatát követve kihelyezték a favirágládákat.
Az Andrássy út mentén a szociális intézmény dolgozói ültették
be virágokkal, a Béke utcai ládák beültetésében a SZIKAI 4.
osztályos tanulói nyújtottak segítséget. Az Alkotmány utcában,
a tavaly átadott településközpont szépítéséhez a polgármesteri
hivatal dolgozói járultak hozzá a virágok ültetésével. A hétről
hétre növekvő, szépülő növények látványa a polgármesteri
hivatal és a közösségi ház előtti közösségi téren, reméljük, sok
zsombóinak szerez örömet, színesíti meg napját.
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Sétáljon a Naprendszerben, Zsombón!
A Naprendszer 1:1,5 milliárd arányú túraútvonala került
átadásra 2022. május 10-én Zsombón, amelynek útvonala
az Ősök teréről (GPS koordináta: 46.3262° 19.9784°) indul.
A továbbiakban térkép mutatja, hogy a településen hol a
következő állomás, ahol újabb bolygót ismerhet meg a túrázó.
Az ismeretterjesztő állandó kiállítást és túraútvonalat Gyuris
Zsolt polgármester, Kálmán József, a zsombói Naprendszer
atyja és Marton Géza, a zsombói Napóra tervezője nyitotta
meg, interaktívan, a jelenlevő SZIKAI-s diákok bevonásával,
közelebb hozva a gyerekekhez a csillagászat csodálatos világát.
A gyermekek közreműködésével, egy foci- és egy teniszlabda,
valamint egy madzag segítségével szemléltették a Föld és
a Hold távolságát, egymáshoz viszonyított arányát, közben
pedig érdekes csillagászati kérdésekre keresték a válaszokat.
A rendezvény fénypontja Dr. Hegedűs Tibor csillagász, a bajai
Csillagvizsgáló igazgatója által hozott Naptávcső bemutatója
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volt, aminek használata a kedvezőtlen időjárási viszonyok, a
Nap elbújása miatt elmaradt, így csak a látványos szerkezetet
tudták megcsodálni a megjelentek. A program lezárásaként a
diákok saját napórát szerkesztettek az iskolában, tovább bővítve
tudományos kíváncsiságukat és ismeretüket.
Mit keres a buszmegállóban a Jupiter? Melyik az a bolygó,
ahol egy év két napig tart? Melyik bolygón van a legmelegebb?
Akit érdekelnek a válaszok, érdeklődik a naprendszerünk iránt,
vagy csak egy kellemes sétát tenne a településen, bátran keresse
fel a 10 bolygót ábrázoló táblákat, és vigye hírét, hogy Passau
és Zágráb után Zsombó is büszkélkedhet ilyen jellegű állandó
kiállítással!
Akár gyermek, akár felnőtt, jöjjön és sétáljon a Naprendszerben, Zsombón!

Dr. Apró Katalint
70 éves születésnapján köszöntötték
Gyuris Zsolt polgármester és Földiné Fülöp Katalin képviselő
70. születésnapja alkalmából köszöntötte Dr. Apró Katalint,
településünk fogorvosát és díszpolgárját. Pálfi Anna és Csongrádi
Bence 1.b osztályos tanulók egy kis verssel örvendeztetették
meg az ünnepeltet.
Munkássága előtt tisztelegve a 2016. áprilisában vele készült
interjút változtatás nélkül közöljük.
Isten éltesse, áldja és őrizze meg még sokáig, Doktornő!

Zsombói portré
XIV. évf. 3. szám 2016. április
Négy évtized óta folyamatosan Zsombó lakosságának szolgálatában – beszélgetés egy olyan emberrel, aki generációk
egészségét óvja, segíti napjainkban is szakmai munkájával. Gary
Chapman szerint a szeretet hét vonása: kedvesség, türelem,
megbocsátás, udvariasság, alázat, nagylelkűség, őszinteség. Azt
gondolom, hogy akiről ez az írás szól, arra mind a hét vonás igen
jellemző. Kaptam egy megtisztelő és nem mindennapi feladatot:
készítsek egy interjút azzal az emberrel, akit gyerekkorom óta
ismerek, szeretek, évtizedek óta a zsombóiakat szolgálja, ismert
és köztiszteletben álló személy. Ő Dr. Apró Katalin fogorvos, aki
mindig barátságos, közvetlen, és mindenkihez van egy jó szava.
Senki nem szeret fogászatra menni, de ő még ezt is elviselhetőbbé
teszi számunkra. Köszönöm, doktornő, a tartalmas beszélgetést,
türelmet és a sok segítséget.
- Régóta ismerjük egymást, mégsem tudom, honnan származol. Mit tudhatunk a családodról?
- Édesanyám szegedi születésű, beruházási bankban dolgozott. Édesapám a Hódmezővásárhelyhez közeli településen, Mindszenten született tanyasi iskolai tanító gyermekeként. Főhadnagy, felderítő pilóta volt, majd a háború után
édesanyámhoz Németországból hazatért. Házasságuk után
anyai nagyszüleimnél laktak Szegeden, innen járt tanítani napi
vonatozással a tanyasi iskolába. Szegedre kerülése után tanított
a régi tanítóképzőben, a II. Gyakorlóban, utolsók között oktatva
a jövendőbeli kistanárokat, hogyan kell tanítani 6–9 éves
gyerekeket közös osztályban. A gyerekek hihetetlen gyorsan
megtanultak olvasni, sok érdekes történetre emlékszem. Még
ma is találkozom olyan tanítványaival, akik meghatottan
beszélnek édesapám emberségéről. Később meghívták a Ságvári
Gimnáziumba rajzot, földrajzot, műalkotások elemzését tanítani,
onnan ment nyugdíjba. Szépséges festményein gyermekkora
kedvenc tájait örökítette meg, de készített néhány zsombói
tanyát ábrázoló képet is. Testvérem és az én megszületésem után
a legfontosabb volt szüleim számára, hogy a mi jövőnk és életünk
zavartalan tanulással telhessen. Bátyám, aki példaképem,
szülész-nőgyógyász professzorként még aktívan dolgozik
Hódmezővásárhelyen. Kiváló eredményei késztettek arra,

hogy igyekezzek nyomdokaiba lépni. Ez nem sikerült igazán,
hiszen nem lettem kormánygyűrűs, kinek minden vizsgája
jeles, de első jelentkezésem sikeres lett az egyetemre, halasztott
és utóvizsga nélkül, dicsérettel végeztem. Testvéremmel
kapcsolatom a mai napig konfliktusmentes, sosem felejtem
el, hogy első tanulmányi ösztöndíjából vett nekem egy Sokol
rádiót. Önzetlen és nagyon jó ember maradt, a legjobb testvér.
Édesanyám és szülei mélyen vallásosak voltak, talán ezért is
választotta édesapám a móravárosi templommal határos kis
telket az önálló életet jelentő ház építésére. A házépítésben mi,
gyerekek is részt vettünk – természetesen elsősorban a bátyám,
de büszkén vállalom, hogy a tenyerem az alap döngölése után
többször volt vízhólyagos, mint mostanában. Sajnos meg kellett
válnom gyermekkorom varázslatos világától, ami bármilyen
szegényesnek tűnik a mai igényekhez képest, én még most is
a legszebbnek látom. Szüleim jólelkű emberek voltak, sosem
veszekedtek, harmonikus családi légkört teremtettek nekünk,
ami segítette, hogy mi jobban boldoguljunk az életben. Most
látom csak igazán, mennyi lemondást jelentett ez nekik.
- Hova jártál iskolába? Hogy esett a választás az orvosi
pályára?
- Szegeden végeztem a tanulmányaimat. Először pedagógus
szerettem volna lenni. A családunkban demokrácia volt, édesapám hangoztatta, hogy az lehetek, ami szeretnék, de a tanulmányi eredményeim miatt ragaszkodott az orvosi egyetemi
felvételihez, majd annak elvégzése után választhattam önállóan
foglalkozást. A fogorvosi érdeklődés oka valószínűleg az lehet,
hogy gyermekkoromtól jó fogorvosokkal találkoztam, sosem
féltem.
XX. évf. 4. szám – május
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- Hogy kerültél Zsombóra?
- Az egyetemen segítették a végzősöket munkalehetőségek
közvetítésével. Nekem megtetszett, hogy Zsombó-Bordány
községekbe osztott állásra kerestek fogorvost, megpályáztam.
Az elődöm, Szentjobbi Aladár vizsgázott fogász nyugdíjazását
követően üresedett meg ez a státusz. 1975. szeptember 1-jével
álltam munkába. Egyik nap Zsombón voltam, a másik nap
Bordányban. Autóbusszal jártam ki Szegedről, később, amikor
már megtehettem, saját autóval. Egyszer veszélybe került
a zsombói állásom, mert a fogorvosi státusz a községé volt,
de nem volt épület, így a megyei főorvos kijelentette, hogy
nem maradhatok itt. Bordányban biztosított volt az épület,
a munkakönyvembe be akarták írni a változó munkahelyet.
Szerencsére a zsombóiak akkor is mellém álltak, biztosítottak
egy állandó helyet, kezdetben a mostani óvoda épületében,
ahol dr. Kiss István háziorvossal váltva rendeltünk, később
az Andrássy úton a tejbegyűjtőnél lett önálló rendelőm.
Szerettem Pistával együtt dolgozni, jó kapcsolatban voltam
vele és a családjával. Befogadtak, segítették pályakezdésemet.
Emlékszem, volt olyan, hogy úgy elhúzódott mindkét rendelés,
hogy az utolsó busszal tudtam elmenni. Nem volt egyszerű
a közös rendelőhasználat, de természetes volt az egymáshoz
való rugalmas alkalmazkodás. A kezdeti tapasztalatlanságom
ellenére a zsombóiak szeretettel befogadtak. Hálás vagyok a
régi zsombói fogtechnikusok, asszisztenseim türelméért és
együttműködéséért, hozzásegítettek ahhoz, hogy ennyi évet
tudjak magam mögött a pályán. Sok pozitív élmény, tapasztalat
fűződik a munkámhoz.
- Hogyan alakult a magánélet, család, gyerekek?
- Szerencsésnek tartom magam, mert sok mindent köszönhetek a Jóistennek. Édesanyám minden nap elmondta, ne
aggódjak, imádkozni fog helyettem is, ha nem érnék rá, vagy
megfeledkeznék róla, hiszen látta, mennyi mindennek és
mindenkinek próbálok megfelelni. 15 évesen ismertem meg
gyermekeim édesapját, aki már akkor elvarázsolt humorával,
zongorajátékával, különleges
gondolataival. Szüleink,
nagyszüleink, dédik segítségével első gyermekem megszületése
után is folytattam a tanulmányaimat, így nem kellett évet
halasztanom. Két fiam van, György és János Zoltán, akikre
nagyon büszke vagyok. György jó képességű, szorgalmas,
konzervatív gondolkodású férfi, a Szegedi Tudományegyetem
Mérnöki Karának docense. János szintén nagyon tehetséges,
közgazdasági végzettsége van, már régóta Londonban él és
dolgozik. Jelenleg választás előtt áll a pályáját illetően. Hasonlít
rám, olyan kalandvágyó, mint én voltam. Szeret utazni, ma épp
Kambodzsában van.
- Mit értesz az alatt, hogy kalandvágyó voltál?
- 1980–83 között Dél-Jemenben, Adenben éltünk a családommal. Szerettünk volna önálló lakást vásárolni, de nem
volt elég pénzünk. Volt egy szervezet, úgy hívták, TESCO,
ami orvosokat közvetített ki a világ minden részére, főként a
szegényebb országokba. Így kerültük ki az európai szemmel
élettel összeegyeztethetetlen körülmények közé. Nehéz ezt
elmondani, hogy mi is volt ott. Hónapokig a páratartalom és a
hőmérséklet is igen magas, télen ott olyan az idő, mint itt a forró
nyár. A tengerparton éltünk kényelmes, légkondicionált házban
pálmafás kerttel. Én ott is 30 km-re ingáztam egy nagyon szegény
faluba. Elképzelhetetlenül rossz körülmények között dolgoztam.
Minimális felszereléssel napi 50-60 beteget kellett ellátnom.
Egy arab férfi volt az asszisztensem, aki fordított, ha kellett.
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Amikor angolul nem boldogultunk, kénytelen voltam alapvető
dolgokat arabul is megtanulni. Mérhetetlen szegénységben
éltek emberek. Kezdetben furcsa volt ez a más világ, a kultúra,
a körülmények. Az ottaniak azonban tisztelettel, szeretettel,
kedvességgel köszönték meg az egészségügyi szolgálatot. Soha
atrocitás nem ért, bár felkészítettek rá. Megdöbbentően sokat
tanultam ott az életről, emberekről. Az értékrendem sokat
változott, nem értettem, itthon miért is panaszkodnak emberek.
Itthon az időjárástól kezdve az egyéb lehetőségek széles tárháza
áll rendelkezésre az ottani viszonyokhoz képest. Gazdagság van
– nem anyagilag értem – Magyarországon, amiről nem veszünk
tudomást. Például ha itt elvetsz egy magot, és megfelelően
gondoskodsz róla, növény lesz belőle, köszönhetően a jó
klímának és adottságoknak; ott az öntözés is elég nehézkes.
Először hat hónap után, majd évente jöttünk haza, és itthonról
tudtunk vinni eszközöket, hogy könnyebb legyen kint a
szakmai munka. Kint megismerkedtünk angol családokkal,
akik segítettek nekünk. Miután hazatértünk, évekig ápoltunk jó
kapcsolatot velük, sajnos ma már többen nincsenek közöttünk.
Gyakran álmodom még a tengerpartról, az életem egyik
legszebb, legizgalmasabb része volt. Hihetetlen élményekben
volt részem: sivatagi homokviharból kijutni, cápára vadászni.
Szerencsés időben voltunk kint, utána háborús zavargások
kezdődtek azon a területen. Láthattam a gazdagságot Kuvaitban.
Lebombázása előtt több napot is tölthettem legalább tíz
alkalommal, utaztam azzal a Rolls-Royce-szal, amivel a
királynőt is szállították egy ünnepélyes megnyitóra évekkel
előtte, sok érdekes fogadáson vehettem részt. Az utolsó
repülőúton hazafelé úgy éreztem, ha ezt élve megúszom, vége
a kalandvágyamnak, csak még egyszer szépen nyugodtan
dolgozhassak otthon, Zsombón. Miután végleg hazatértünk,
ismét munkába is álltam.
- A munka mellett mi tölti ki a szabadidődet?
- A magyar nyelv szeretete meghatározza az életemet. Sajnos
kevesebb idő jut az olvasásra, mint amennyit szeretnék ezzel
tölteni. Mostanában Jókai Anna az egyik nagy kedvencem, ha
szomorú napom van, Pilinszky Jánostól olvasok. Ha nyugdíjas
leszek, el kell olvasnom újra az Ember tragédiáját, már nem kötelező olvasmányként, hanem mint amiből sokat tanulhattam
volna. A munkám miatt a gerincem fokozott terhelés alatt van,
régen úsztam, még műugró is voltam, kerékpároztam, tornáztam. Ismét próbálkozom kicsit többet mozogni. Mivel nincs
segítségem a házimunkában, győzködöm magam, hogy ez a fizikai munka elég. Zenehallgatás nélkül üres lenne az életem. A
bakancslistámról anyagi okok és korom miatt sajnos a zsalugáteres zsombói ház lekerült, de terveim között szerepel még, hogy
utazni szeretnék, elsősorban Magyarországon.
- Visszatekintve, hogy látod a pályádat? Jó szakmát választottál? Mit üzensz a fiataloknak?
- A fogorvosi szakma a fizikai megterhelés miatt nehezebb, mégis egyre több nő választja. Ezt figyelmen kívül
hagytam pályaválasztásomkor. Ma már megváltozott az
oktatás, specializálódott a képzés, a tudomány rohamosan
fejlődik. Folyamatosan továbbképzésekre járok, fejlesztem
a készségeimet. Hatalmas felelősségnek érzem, ami a mai
egészségügyi alapellátásban rám hárul. Fokozott figyelmet
fordítok a megelőzésre, mert véleményem szerint ez kulcskérdés. Próbálok minden hozzám fordulónak a legjobb
tudásom szerint segíteni úgy, hogy nem az anyagi szempontok
vezérelnek. Ebben a világban, mint tudjuk, ez szokatlan.

Ha Zsombón egyetlen autószerelőnek kellene minden lakos
autóját folyamatosan karbantartania, és lenne sürgős, és
még sürgősebb feladat, a lehetőségek pedig korlátozottak,
akkor nehéz mindenkinek elfogadható megoldást találni.
Én folyamatosan próbálom áthidalni ezeket a helyzeteket, és
rendelkezésre állni mindenkinek; természetesen ez nem kis
feladat. Szerencsésnek érzem magam, sok mindenért köszönetet
mondhatok. Szeretem a munkámat, és szeretem Zsombót, az itt
élő embereket. A fiataloknak azt tanácsolom, hogy legyenek
kitartóak, és küzdjenek az álmaikért, céljaikért.
- Mit jelent a címzetes főorvosi kinevezés, amit 2015.
november 13-án a Szegedi Egyetem Fogorvos Karának
dékánjától ünnepélyes keretek között vehettél át a SzentGyörgyi Albert nap alkalmával?
- Ez egy olyan elismerés, ami a sok évtizedes szakmai munka
után jár. Természetesen jólesett. 2013-ban egy zsombói kislány
az Astellas Gyermekrajz pályázaton engem nevezett meg és
rajzolt le a világ legjobb fogorvosaként, kaptam is Budapestről
egy oklevelet. Mindig megmelengeti ez az emlék a szívemet. A
mai napig sokan szeretnek, megszólítanak, jönnek hozzám. Kell
ennél nagyobb elismerés?

Ritkán látok ennyi alázatot, szerénységet és ilyen hiteles
emberi és szakmai hozzáállást, ami a fogorvosunkat jellemzi.
Zsombó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
144/2015. (XI. 24.) Kt. határozatában gratulált dr. Apró
Katalin fogszakorvosnak a címzetes főorvosi kitüntető cím
megszerzéséhez. A Képviselő-testület Zsombó Nagyközség
lakóinak a nevében köszönetet mond a 40 éves zsombói
egészségügyi szolgálat során végzett kiemelkedő szakmai
munkájáért, jó egészséget és további eredményes munkát kíván.
Gárdonyi Géza gondolataival zárom az írásom:
Más az a nő, más! Hiszen a virág is mind a föld szülötte, de ezernyi virág között is mily más a kis alázatos gyöngyvirág! Csupa
finomság, csupa titok! Illata semmi más virágéhoz nem hasonlít,
sem a formája. A föld szülötte. De mintha valami ismeretlen világból került volna a földre...
Jó egészséget és további szakmai sikereket kívánunk neked,
Doktornő, a szeretteid és a fogadott zsombói „családjaid”
körében!
Horváth Ágnes

Földrajz Éjszakája
A Földrajz Éjszakája program negyedik alkalommal került
megrendezésre Zsombón 2022. április 1-jén. 2017 óta szervezi
az EUGEO, az európai földrajzi társaságokat összefogó ernyőszervezet ezt a rendezvénysorozatot. Célja a földrajztudomány
népszerűsítése. Időpontja minden év áprilisának első péntekje.
A Nemzetközi Földrajzi Unió (IGU) révén már világméretűvé
terebélyesedett.
A mi programunk az EUGEO ajánlásának megfelelően túrát,
előadást, fotókiállítást, egy rövid kisfilmet és táncházat tartalmazott. A „Bunkertúra” 17 órakor indult a Rózsa Sándor Csárda elől, melyen az öt évestől a hetven évesig kb. 50 fő vett részt.
A túravezető Monori Gyula volt, aki sok érdekes információval
fűszerezte a közel 5 km-es túra útvonalát. Amíg mi túráztunk, a
technikai hátteret Fekete István és Ipacs Balázs biztosította az
előadás számára.
19 órakor kezdődött egy előadás a József Attila Közösségi Házban a Homokhátság vízvisszatartásának lehetőségeiről,
melyhez az ATIVIZIG szakembereit, Borza Tibort és Tóth Pétert kértem fel. Örömmel láttuk, hogy olyan sokan fogadták el
a meghívásunkat, hogy a kisteremben nem fértünk el. Időszűke
miatt csak egy tájékoztatót kértem az előadóktól, melynek ők
eleget is tettek, de mivel ez a téma sok gondolatot vet fel, szerencsés lenne egy kulturált beszélgetési lehetőséget biztosítani a
szakemberek és a település lakói között községi szinten.
20 órakor kezdődött a Fotókiállítás megnyitása, ahol 48 fő
fotói közül 200 db került kiállításra. A fotópályázatot nagy-nagy
precizitással koordinálta, a kiállítást megnyitotta és az okleveleket átadta Maróti Antalné. A fotók, plakátok, oklevelek és emléklapok nyomtatását Angyal Áron vállalta fel.
A fotókiállítás megvalósítása köszönhető Barta Máriának,
Rajkai Incinek, Vass Saroltának, Kelemen Editnek és Farkas Zoltánné Nellinek.
21 óra körül mutattuk be a „Vadállatok a homoki erdőkben
a vadász szemével” c. amatőr kisfilmünket, mely megvalósításá-

hoz Horváth Sándor fővadászt és feleségét, Ágotát kértük fel.
Velük jártuk be a vadászterületet és tudtunk meg számos izgalmas információt. A film elkészítését, vágását Maróti Antalné és
Tari Gellért vállalta.
Monori Gyula és Móra Csaba által összeállított KVÍZ kitöltésére folyamatosan vállalkoztak a résztvevők.
Ezt követően egy kis zsíroskenyeret fogyaszthattak zöldhagymával a jelenlévők, majd némi beszélgetés után a még
kitartók táncházzal zárhatták a Földrajz Éjszakáját. A táncházat Monori Gyula vezette melyhez az élő zenét Hegedűs Zsófia,
Páli Tibor és Barta Márton szolgáltatta.
Köszönöm mindazoknak, akik elősegítették e program megvalósítását akár szervezőként, akár résztvevőként voltak jelen.
Az eseményről készült fotók, videók, a fotókiállítás fotói, a
kisfilm megtekinthető a „Zsombói Vándor” facebook oldalon.
A program kikerült az EUGEO, az európai földrajzi társaságokat átfogó ernyőszervezet honlapjára is „A homokhátság
szépségei és gondjai „címmel.
Zsirosné Vass Judit
földrajz szakos ny.pedagógus

Horváth Zsolt

Tel.: +36 30 496 8581
e-mail: gombacsavo@gmail.com
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40 éves lett a zsombói
Wesselényi Népfőiskola
2022. május 7-én méltón ünnepeltük a Wesselényi
Népfőiskola 40. évfordulóját.
Géczi Lajos köszöntötte a résztvevőket a rendhagyó ünnepségen.
„1982-ben alakult egy gazdakör Zsombón, azt követően 10 év múlva a népfőiskola, melynek létrehozásában és
működtetésében - egészen az idei évig - irányító személyisége volt Horváth Dezsőnek, akitől sajnos idén el kellett
búcsúznunk. Egyidőben azoktól a professzoroktól is elköszönünk, akik a több mint egy emberöltő alatt eltávoztak
közülünk.

akik időt, energiát nem kímélve sokszor 8-12 órás nehéz fizikai
munka után még tanulni vágynak. A tanulmányaik elsajátításával szebbé és tartalmasabbá kívánják tenni a mindennapjaikat, az életüket. Tisztelettel van azok iránt is, akik a megszerzett
tudást tanárként továbbítják, megtanítják másokkal társadalmi
munkában ingyen. Gratulált a jelenlévők szorgalmának, önzetlenségének. Kívánja, hogy a népfőiskola közössége megmaradjon minél tovább. Erőt, egészséget kívánt a tudásátadáshoz és
elsajátításhoz.
Gyuris Zsolt magánemberként és településvezetőként is fontosnak tartotta ezt a pillanatot, ezt a kincset, mert a „mi népfőiskolánk” tiszteletet parancsol. Két évtizede, amikor találkozott
ezzel a közösséggel, elcsodálkozott, hogy mekkora erő rejlik
bennük. Bízik abban, hogy ha 40 évig jelesen működött a népfőiskola, akkor a továbbiakban is eredményesen folytatódik.
Köszönetét fejezte ki az előadóknak és a hallgatóknak az óriási
szervezőmunkáért, a kitartásukért, hogy rendszeresen négy évtizeden keresztül összejöttek. Még ha változtak is valamelyest,
de a szellemiségét vitték tovább Magyarország legrégebb óta
működő főiskolájának.

Ezen ünnepségen rájuk emlékezve, de mégis a jövőbe tekintve ünnepeltünk. Kísérletet teszünk arra, hogy ne csak az értéktárba kerüljön be a Wesselényi Népfőiskola, hanem a fiatalok
megváltozott igényeihez és elvárásaihoz alkalmazkodva újuljon
meg olyan fiatal vezetőkkel, akik az elkövetkező több évtizedben
méltóan tudják vezetni a népfőiskolát.
Mihálffy Béla országgyűlési képviselő nyitotta meg az évzáró
ünnepséget. Érdekességként említette, hogy Zsombóhoz, a Homokhátsághoz sok minden köti. Nagyapja évekig volt a közös
bordányi-zsombói általános iskola igazgatója. Tiszteli azokat,

Ferenczi Ildikó, a Közösségi Ház igazgatója ismertette a
zsombói fellépőkkel összeállt ünnepi műsort.
A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai – Varga Barbara és Németh Szilárd – verssel
készültek. Elekné Sándor Szilvia felkészítő pedagógus mellett
Gyuris Benett és Gábor József Csaba zongorajátékát hallhattuk.
Huszár Emőke felkészítő tanár és diákja, Kálmán Virág hegedűszólamait Rácz Szabó Emese éneke követte. Szalma Imréné
több verssel is készült. A Bokréta Dalkör népdalcsokrokkal fokozta a hangulatot. A József Attila Közösségi Ház fiatal néptáncosainak első fellépése valósult meg Szászné Vera és Both Jocó
néptáncoktatók munkájának köszönhetően.
A népfőiskola tanulóiról tabló készült. Emlékplakettel köszöntötték a tanulókat.
Sipos Mihály rektor értékelte az elmúlt több évtized munkáját. Bár a népfőiskola 40 éves évfordulóját ünnepeljük, de hozzátenne még 10 évet, hiszen előtte kertbarátkörként működtek.
XX. évf. 4. szám – május
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Zsombói

Hírmondó
Az alapító tagokkal ő is ebben az iskolában végezte az általános
iskolát, tehát az élete jelentős részét itt töltötte. Az előadások
céljaként az új információk átadását emelte ki. Beszélt Horváth
Dezsőről való baráti kapcsolatáról és népfőiskolai kötődésükről.
Dezsőnek köszönhető annak a szakadéknak a megszűnése,
mely a városi, a falusi és a tanyasi emberek közötti űrt betöltötte.
A 203 megtartott előadás folyamán megtanultak kérdezni, kialakultak az előadások alatti szokásaik. A 40 év alatt jelentősen
fejlődött az iskola küldetése. Évente egyszer ellátogattak az előadók munkahelyére, ahol előadást hallgattak és bemutatták az
ott végzett kutatómunkát. Az évek folyamán rangja és tekintélye
lett a népfőiskolának. Megkapták a megyei közgyűlés díját és a
vele nyert százezer forintból szakmai úton vettek részt Dr. Jakucs
László professzor vezetésével. További eredményként említette, hogy 3 személy 2 hétre eljutott Dániába, megismerkedtek a
dán szövetkezetekkel és a dán népfőiskolával. Vendégek jöttek
hozzájuk Írországból, Finnországból, Temesvárról, Kassáról, de
Nobel díjas vendégek is megtisztelték jelenlétükkel a zsombói
népfőiskolát.
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Sipos Mihály rektor úr lemondott a vezetőségről, átadja a
helyét fiatalabb vezetőnek. Reméli, hogy sikerülni fog, melyhez
nagy összefogásra van szükség.
Szalai Antal az iskola hallgatója sok emlékről mesélt. Az iskola legnagyobb erényének az egymás iránti tiszteletadást tekinti.
Örül, hogy a 30 éves évforduló ígérete teljesült, miszerint meg
lesz tartva a 40 éves évforduló is. Köszönhetjük a színvonalas
előadásoknak, a vezetők összetartó erejének. Tisztelettel hallgatták az előadókat, akik ereje, szakmai tudása, embersége erőt
adott a hallgatóknak. Záró mondatában említette, hogy a népfőiskola szellemiségének folytatódnia kell. Ebben a közösségben
az igazi emberi szeretetet kapta, melyet nem lehet megtanulni,
ezt tapasztalni kell.
A plakettek átadását követően az örök emléket adó osztályképet készítettük el.
Szalma Imréné, a népfőiskola fennmaradásának fohászaként,
Szép Ernő: Imádság című versét szavalta el.
Ferenczi Ildikó

Dalostalálkozó Zsombón
A Bokréta Dalkör nagy izgalommal fogott hozzá az idei
dalostalálkozó szervezéséhez, mivel az előző években a COVID
miatti korlátozások hatására ezek egy része elmaradt.
A húsvét utáni szombatra hívtuk meg a fellépő csoportokat,
akikkel hosszas egyeztetés után sikerült megállapodni, ugyanis
azon a napon több helyen is fel kellett lépniük.
A fellépők sorrendje: Bokréta Dalkör Zsombó, a házigazda,
majd
Gyuris Enikő
Gyuris Boglárka - Szunyog Milán
Őszirózsa Népdalkör - Forráskút
Petőfi Sándor ME Asszonykórusa
és Citerazenekara - Oromhegyes
Jókai Mór ME Rozmaring Népdalköre - Kispiac
Palóc Népdalcsoport - Ipolynyék
Borostyán Dalkör - Bordány
Őszikék Nyugdíjas Egyesület - Csanytelek
Kisteleki Citerazenekar
Csólyospálosi Tamburazenekar
A műsor után vacsora, közös éneklés és mulatság következett. A vacsorát a Jóbarát vendéglő, a süteményt Maróti Sándor
cukrászata szolgáltatta.
A vendégek ítélete szerint a találkozó jól sikerült, a vacsora
finom volt. A vacsora után igazán jó hangulat kerekedett.

Örülünk, hogy színvonalas műsorral tudtunk a közönségnek
kellemes délutánt adni.
A megjelent fellépőkkel személyes, baráti kapcsolatot ápolunk. Nagyon örülünk, hogy elfogadták meghívásunkat. Nélkülük ez a találkozó nem jöhetett volna létre.
Köszönjük támogatóinknak a segítséget, a Közösségi Ház vezetőjének és dolgozóinak közreműködését, amivel hozzájárultak műsorunk sikeréhez.
Polyák Pálné
Bokréta Dalkör Egy.elnöke

Mesén innen, versen túl….
Verses mesemondó verseny az iskolában
2022. április 27-28-án zajlott a SZIKAI verses mesemondó
versenyének döntője. A megnyitó műsorról idén is Földiné Fülöp
Katalin és Lázár János tanítók gondoskodtak. A versenyzők
felkészültek voltak, tisztán, érthetően, átéléssel, rendkívül
élvezhetően közvetítették hol komoly, hol vicces, kalandos,
tanulságos történeteiket a közönségnek, melynek soraiban
végre újra ott lehettek velünk szülők, nagyszülők, s más kíváncsi
ismerősök, rokonok.

Igazán színvonalas előadásokat hallottunk. Talán még
sosem éreztük ennyire igaznak a mondást: „Nehéz dolga van a
zsűrinek.” Valóban együtt tudtunk érezni velük, mert mi magunk
nem tudtuk volna rangsorolni ezeket a lenyűgöző előadásokat!
Büszkék vagyunk minden indulónkra!
Íme a zsűri döntése:
1-2. ÉVFOLYAM
zsűri: Farkas Zoltánné Nelli, Ráczné Patik Gabriella
I. Csomor Benny (2.b)
II. Fekete Szabolcs (2.a), Pesti Zétény (2.a)
III. Pancza Lilla (2.b)
Különdíj: Németh Szilárd (2.b)
3-4.ÉVFOLYAM
zsűri: Jakab Edit, Lajkó Márta
I. Urbán Katalin (3.o.)
II. Kovács Boglárka (3.o.), Törteli Bence László (4.o.)
III. Gyuris Benett (4.o.)
Különdíj: Varga Barbara Angyalka (4.o.)
Szeretettel gratulálunk minden versenyzőnknek!
Kerekes Judit
XX. évf. 4. szám – május
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