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Tisztelt Zsombói Lakosok!

Május 27-én, munkaterv szerinti ülésén a képviselő-testület 
elfogadta az önkormányzat és intézményei 2021. évi gaz-
dálkodásának belső ellenőrzéséről készített éves összefog-
laló ellenőrzési jelentést. Az ellenőrzés az iratkezelés, az előző 
évi költségvetési beszámoló és a pénzkezelés szabályszerűségére 
irányult. Az ellenőrzött területeken az önkormányzat és intéz-
ményei feladatellátása szabályszerűnek bizonyult.

Ezen az ülésen tárgyalta meg és fogadta el a képviselő-tes-
tület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének beszá-
molóját. Összegezve: az önkormányzat a kötelező feladatait 
– igazgatási tevékenység, egészségügyi alapellátás, bölcsődei 
és óvodai ellátás, gyermekétkeztetés, családsegítő és gyer-
mekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás, tanyagondno-
ki szolgáltatás, szociális étkeztetés, támogató szolgáltatás, 
közművelődési és közgyűjteményi feladatok, közvilágítás, 
hulladékszállítás, zöldterület-kezelés, köztemető-fenntar-
tás, közterület-fenntartás és gondozás, településüzemelte-
tés, helyi utak karbantartása,  ivóvízellátás – folyamatosan, 
fennakadások nélkül ellátta 2021-ben. Kötelező feladatain túl 
az önkormányzat önként vállalt feladatként látta el a közterü-
let-felügyeletet és a mezei őrszolgálatot, valamint a helyi civil 
szervezetek támogatását.

A képviselő-testület elfogadott egy úgynevezett deregulá-
ciós rendeletet. Ennek az a lényege, hogy az elavult, szükség-
telenné vált, de valamilyen okból hatályon kívül nem helyezett 
rendeletek kikerülnek a helyi jogrendszerből, és ezzel a helyi 
joganyag átláthatóbbá válik. 

A képviselő-testület megvitatta és elfogadta a helyi adóha-
tóság 2021. évi munkájáról szóló beszámolót. Ugyancsak 
elfogadta a testület az önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságok 2021. évi gazdálkodási tevékenységéről szóló egy-
szerűsített beszámolókat, és jóváhagyta a társaságok mérlegét.  

A költségvetési beszámolóval szoros összefüggésben a 2021. 
évben a civil szervezeteknek juttatott önkormányzati tá-
mogatás felhasználásáról szóló beszámolót is elfogadta a 
képviselő-testület.

A képviselő-testület döntött arról, hogy a Bordánnyal, For-
ráskúttal és Ülléssel közösen létrehozott Forrás-4 Szenny-
vízközmű Önkormányzati Társulást 2022. június 30. 
napjával megszünteti. A társulás célja, azaz a négy települé-
sen a szennyvíz előírások szerinti gyűjtése, csatornahálózaton 
keresztül a tisztító telepre szállítása és ott a megfelelő kezelése, 
mindenkor elvárt minőségűre való tisztítása megvalósult, a pá-
lyázat fenntartási időszaka lezárult, ezért a társulás működésére 
a jövőben nincs szükség.

Egy zsombói ingatlantulajdonos kérelmére a képviselő-testü-
let hozzájárulását adta ahhoz, hogy a kérelmező belterület-
tel határos ingatlanjait belterületbe vonja, azzal a feltétel-
lel, hogy az eljárás összes költségét az ingatlantulajdonos viseli, 
illetve az utca majdani kiszélesítéséhez szükséges területet a 
telekalakítás során az önkormányzat részére értékesíti. 

Zárt ülésen döntött a képviselő-testület arról, hogy kinek 
ajándékoz díszpolgári címet az idén. Azóta ismeretes, hogy 
az immár 50 éve helyi iparos, Becherer Ferenc asztalosmestert 

tüntette ki a képviselő-testület ezzel a címmel, melyet Gyuris 
Zsolt polgármester a falunapon adott át.

Június 13-án rövid ülést tartott a képviselő-testület, ame-
lyen az agrárlogisztikai központ megvalósítására elnyert pá-
lyázat visszaadásáról volt kénytelen dönteni. A közbeszerzést 
megelőzően beszerzett tájékoztató jellegű árajánlatok alapján 
feltételezhető, hogy a projekt az ismert makrogazdasági környe-
zetben csak további közel 53 millió forintnyi önkormányzati ön-
erővel valósulhatna meg. Ezt a többletköltséget az önkormány-
zat nem kívánja vállalni.

Július 15-én munkaterv szerinti ülést tartott a képviselő-tes-
tület, amelyen egyebek mellett felülvizsgálta az önkormány-
zat által biztosított szolgáltatások díjait. Ezt általában évente 
egyszer, a novemberi ülésen szokta megtenni a képviselő-testület, 
azonban a covid-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetben a 
központi jogszabályok megtiltották az önkormányzati díjak eme-
lését, ezért azok a 2020. december 18. napját megelőző szinten 
maradtak 2022. június 30-ig. A döntés eredményeképpen emelke-
dik a temetkezési díjak közül a kétszemélyes urnafülke megváltá-
sának díja, 50-ről 60 évre módosul az egyes és kettős fojtott kripta 
megváltási ideje az ár emelkedése nélkül. Változatlanok marad-
nak a közterülethasználat díjai, azzal, hogy kibővül a kedvezmé-
nyezettek köre az ingyenes piaci árusításban: ezentúl a háztáji ál-
lattartásból és növénytermesztésből származó zöldség, gyümölcs 
és azokból előállított termék, továbbá a kézműves termék is hely-
pénz fizetése nélkül árusítható. 20 ezer forintról 25 ezer forintra 
emelkedik a családi események (házasságkötés, névadó) külső 
helyszínen való megrendezésének díja. Eddig mindenkinek in-
gyenes volt, ezentúl csak a zsombói kötődésű házasulóknak/csa-
ládoknak marad ingyenes a hivatali munkaidőn kívüli házasság-
kötés/névadó. A nem helyieknek a jövőben ezért a szolgáltatásért 
20 ezer forintot kell fizetniük. Sok családot érint, hogy az óvodai 
és iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai szeptember 1-től meg-
emelkednek. Mivel ezek a térítési díjak öt éve változatlanok voltak, 
a jövőre nézve már tarthatatlanok. Ebben a bizonytalan gazdasági 
helyzetben, ahol a nyersanyag- és energiaárak naponta emelked-
nek, a szolgáltatás csak magasabb áron garantálható. Döntött a 
képviselő-testület az önkormányzati helyiségek és lakások bérleti 
díjának 10%-os emeléséről is, ezt a döntését azonban egy veszély-
helyzeti jogszabályi rendelkezés miatt vissza kell vonnia, azaz 
ezek a díjak december 31-ig biztosan nem emelkedhetnek.      

A képviselő-testület ezen az ülésen a Szent Imre Katolikus 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Nefelejcs Ka-
tolikus Óvoda és a Bóbita Bölcsőde oktatási-nevelési évéről 
szóló beszámolókat hallgatta meg és fogadta el. Az iskoláról 
egyebek között elhangzott, hogy az országos kompetencia méré-
seken jó eredménnyel szerepelnek a tanulók és a továbbtanulási 
eredmények is nagyon jók. A továbbtanuló gyerekek minden 
középiskolában megállják a helyüket. Az óvodával kapcsolat-
ban a tetőfelújítás ütemezése és annak ideje alatt a zavartalan 
működés biztosítása foglalkoztatta leginkább a képviselőket. A 
bölcsődéről megtudtuk, hogy kiválóan kiszolgálja a helyi kis-
gyermekes családok igényeit, nagyon jók a visszajelzések, illetve 
általában 100% körüli a férőhelyek kihasználtsága. 

Összefoglaló
a képviselő-testület üléseiről
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Jogszabályi kötelezettségének eleget téve elfogadta a képvise-
lő-testület azoknak az önkormányzati társulásoknak a 2021. 
évi működési beszámolóját, amelyekben Zsombó Nagyköz-
ség Önkormányzata – egy-egy kötelező önkormányzati feladat 
hatékonyabb és gazdaságosabb ellátása érdekében – részt vesz.  

Az előző évek gyakorlatához hasonlóan a képviselő-testület 
az idén is elhatározta, hogy 240 erdei m3 lágy lombú szociális 
célú tűzifa vásárlásához pályázatot nyújt be a Belügymi-
nisztériumhoz a szükséges önerő biztosításával. 

A Packeta Hungary Zrt. megkeresésére úgy döntött a kép-
viselő-testület, hogy helyet biztosít közterületen egy cso-
magkiadó automata számára, ami a lakosság számára érin-
tésmentesen, mobil applikáción keresztül biztosítja éjjel-nappal 
a csomagfeladást és csomagátvételt. 

Zsombói ingatlantulajdonosok kérelmének helyt adva a kép-
viselő-testület engedélyezte egy kivett, saját használatú 
önkormányzati földút „jogi áthelyezését” a természetben 
kialakult állapotnak megfelelően, tekintettel arra, hogy az út-
ügyi hatóság az útáthelyezéssel szemben nem emelt kifogást, az 
eljárás összes költségét a kérelmező tulajdonosok viselik és az út 
gyakorlatilag egy tanya bejárója, azaz más lakosok érdekei ezzel 
nem sérülnek.

A képviselő-testület zárt ülésen tárgyalta egy önkormányzati 
lakás bérlőjének kérelmét. 

dr. Sziromi márta

jegyző

Adóügyi információk

Tisztelt Zsombóiak!

Fontos elintéznivalókra hívom fel a figyelmüket a helyi adók-
kal kapcsolatosan.

Idén februárban a 2022. szeptember 15-ig esedékes 
csekkeket is kiküldtük, így már nem kap mindenki értesítőt a 
II. félévi részletekről. Kérem, hogy a félretett csekkeket a határ-
időig rendezni szíveskedjenek. Késedelem esetén pótlékot 
kell fizetni.

Amennyiben nem tudják, hogy mennyi a fizetési kötelezett-
ségük és milyen számlára teljesítendő: ügyfélkapus bejelentke-
zéssel az E-önkormányzat portálon (ohp-20.asp.lgov.hu) lekér-
dezhető az adóegyenleg, és láthatóak a számlaszámok. Fontos, 
hogy a különböző utalásokat a megfelelő adószámlákra küld-
jék, és közleményben a mutatószámuk vagy az adóazonosító 
jel/adószám fel legyen tüntetve.

Írásban az e-Papíron (epapir.gov.hu) keresztül benyújtott 
kérdésekre, kérelmekre tudok információt szolgáltatni, e-mail-

ben vagy telefonon nem adható ki személyes adat. A magánsze-
mélyeknek lehetőségük van személyes ügyintézésre is ügyfélfo-
gadási időben a Polgármesteri Hivatalban.

Kiemelném, hogy a kommunális- és telekadó kötelezettsé-
get érintő változásokról, annak keletkezéséről adatbejelentést 
kell tenni nyomtatvány (elérhető a Hivatalban vagy interneten: 
zsombo.hu/onkormanyzat/letoltheto-nyomtatvanyok) vagy 
elektronikus űrlap (E-önkormányzat portál: ohp-20.asp.lgov.
hu) kitöltésével. Többek között ilyen az új építmény/telek, az 
adásvétellel, örökléssel, ajándékozással való szerzés, vagyoni/
bérleti jog alapítása.

Helyi iparűzési tevékenység után bevallást kell benyújtani. 
Aki a 2021. évi kötelezettségének még nem tett eleget, haladék-
talanul pótolja! A mulasztók bírsággal sújthatók.

Longa ádám 
adóügyi ügyintéző

Közvilágítási hiba bejelentése
A közvilágítás üzemeltetési feladatainak ellátására Zsombó 

Nagyközség Önkormányzata az MVM Next Energiakereskedel-
mi Zrt.-vel szerződött. A szerződési feltételek szerint a szolgál-
tató a bejelentett hibát 8 napon belül köteles kijavítani. 
Az önkormányzatnak azonban nincs arra kapacitása, hogy a 
közvilágítás hibátlan működését a település teljes területén 
naponta ellenőrizze. Ezért arra kérem Önöket, amennyiben a 
közvilágítás terén rendellenességet tapasztalnak, azonnal jelez-
zék azt az MVM hibabejelentési elérhetőségeinek valamelyikén, 
a hiba mihamarabbi kijavítása érdekében. Nem szükséges az 
önkormányzat közbeiktatása, a hiba elhárítása esetében elsőbb-
séget nem jelent, bárki közvetlenül a szolgáltatónál bejelentheti 
a hibát a nap 24 órájában.

Elektronikus úton https://www.mvmnext.hu/aram/
kozvilagitasi_hibabejelentes/ vagy telefonon a 06 62 565 881 (4-
es menüpont). Bejelentéskor jelöljék meg a hiba pontos helyét 

(utca, házszám), és hogy mióta áll fenn a hiba. Ez nagyban segíti 
a probléma gyors elhárítását.

Amikor a hibát telefonon jelentik be, kapnak egy hívásazo-
nosító számot. Kérem, azt jegyezzék fel és juttassák el a Zsombói 
Polgármesteri Hivatal titkárságára a 62-595-569 telefonszám-
ra vagy a titkarsag@zsombo.hu e-mail címre a hiba helyének 
megjelölésével együtt. Így a lakosok közreműködésével az ön-
kormányzat hatékonyabban figyelemmel kísérheti a határidőn 
belül történő hibajavítást.

Baleset (pl.: kitört villanyoszlop) vagy közvetlen életveszély 
esetén minél hamarabb hívják a 06/62 565 881-es telefonszámot!

Közreműködésüket nagyon köszönöm. 

gyuriS zSoLt

poLgármeSter
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Vállalkozót keresünk 
parlagfű elleni közérdekű védekezéshez

A Zsombói Polgármesteri Hivatal olyan számlaképes ma-
gánszemélyt, vállalkozót vagy vállalkozást keres, aki min-
den év június 1. és november 30. közötti időszakban vállalja a 
jegyző által esetlegesen elrendelt parlagfű elleni közérdekű 
védekezés végrehajtását Zsombó belterületén. 

A közérdekű védekezés – az egyedi körülményektől függő-
en – kézi vagy gépi kaszálást, szárzúzást vagy tárcsázást foglal 
magában. A jelentkezőnek rendelkeznie kell az ehhez szükséges 
technikai eszközökkel és személyi feltételekkel. 

A jelentkezőktől részletes árajánlatot (külön feltüntetve 
a kézi kaszálás, gépi kaszálás, szárzúzás, tárcsázás árát) várunk 

2022. szeptember 15. napjáig. Az árajánlatot a Zsombói 
Polgármesteri Hivatalban személyesen lehet leadni vagy 
postai úton a Zsombói Polgármesteri Hivatal 6792 Zsombó, 
Alkotmány utca 3. szám alatti címére lehet beküldeni.    

További kérdés esetén a 62-595-551 telefonszámon állok 
rendelkezésre.  

dr. Sziromi márta

jegyző

Áramkedvezményre jogosultak
az elektromos gyógyászati segédeszközt használók

„A nagycsaládosok gázkedvezményéhez hasonlóan az elekt-
romos gyógyászati segédeszközt használók (pl. mozgássérültek) 
áramkedvezményre jogosultak, amelyet a kormányablakban 
igényelhetnek.

A társadalombiztosítási támogatással rendelt elektromos ke-
rekesszéket, elektromos mopedet használó mozgássérültek, és a 
hálózati áramról működő oxigén koncentrátort napi rendszeres-
séggel használók az átlagfogyasztás sávhatárához képest 1697 
kWh-val megemelt, kedvezményes sávhatárig jogosultak a re-
zsicsökkentett áramárra. Tehát egy olyan család, amelynek tagja 
ilyen kedvezményre jogosult, az átlagos 2523 kWh/év áramfo-
gyasztáson felül további 1697 kWh/év áramot fogyaszthat a re-
zsicsökkentett áron. A kedvezményt igénybe vevő háztartások 
éves szinten így akár 60 ezer forintot is megspórolhatnak.

A kedvezményt a vonatkozó kormányrendelet hatálybalépé-
sétől, 2022. augusztus 24-től a felhasználási hely szerint 
illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási ügyfélszol-
gálatán vagy bármely kormányablakban, az erre szolgáló 
formanyomtatványon igényelheti minden olyan fogyasztó, 

aki, vagy akivel egy háztartásban élő személy napi rendszeres-
séggel használ gyógyászati segédeszközt. Az igénylőlap a www.
kormanyhivatal.hu oldalról tölthető le.

A kérelem benyújtása során új felhasználási hely esetén igazol-
ni szükséges a szolgáltatásra vonatkozó szerződéses jogviszony 
fennállását, vagy ha már történt számlakibocsátás, a kérelem 
benyújtása előtt kézhez kapott utolsó számla teljesítését. 
A kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló kére-
lem a kedvezményes év folyamán bármikor benyújtható.

A kormányhivatal ellenőrzi, hogy az adott háztartásban élő 
személy kapott-e társadalombiztosítási támogatással elektro-
mos gyógyászati segédeszközt. A kedvezményre való jogosultsá-
got határozattal állapítja meg, arról elektronikus úton, 5 napon 
belül értesíti az egyetemes szolgáltatót. Az egyetemes szolgáltató 
a felhasználási helyen alkalmazott, a villamos energia egyetemes 
szolgáltatás árképzéséről szóló rendelkezések szerinti általános 
árszabáshoz kapcsolódóan érvényesíti a kedvezményt.”

forráS: www.kormanyhivataL.hu

Gallyazási munkálatok Zsombó területén

Értesítjük a Tisztelt Lakosokat, hogy az MVM Démász Áram-
hálózati Kft. megbízásából a Zöldterület Kezelő Kft. munkatár-
sai, mint gallyazó partner a nagy-, közép-, és kisfeszültségű 
szabadvezetéki hálózatok nyomvonalai mentén gallyazási mun-
kálatokat végeznek, mely során a hálózatok biztonsági övezeté-
be nőtt fa vagy egyéb növényzet eltávolításra kerül.

A gallyazást a villamos művek, valamint a termelői, ma-
gán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló, 2/2013. 
(I.22.) NGM rendelet szabályozza.

A munkavégzés várható időpontja:
2022.09.01. – 2023.04.30.

Gallyazó partner elérhetőségei:
Zöldterület Kezelő Kft.

Asztalos Máté
06 70/413-1103

gallyazas@zoldkft.hu
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A 2018. évi CI. törvény alapján Magyarországon 2022. októ-
ber 1. és november 28. között a Központi Statisztikai Hivatal 
nép- és lakásszámlálást tart. A népszámlálás hazánk legna-
gyobb, mindannyiunk életét érintő statisztikai adatgyűjtése. A 
népszámlálási törvény értelmében az adatszolgáltatás kötele-
ző. A lakásról és a háztartásban élő valamennyi személyről kér-
dőívet kell kitölteni. A kérdéseket bármelyik nagykorú személy 
megválaszolhatja. Kérdőívet kell kitölteni:

• mindenkiről, aki Magyarországon él;
• azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig 

külföldön tartózkodnak;
• a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja 

Magyarországon tartózkodnak.
A népszámlálás során a lakáskörülményekről is nyilatkozni 

kell minden
• lakás,
• lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység, illetve üres in-

gatlan tekintetében.
A KSH szeptember utolsó hetében felkérőlevélben tájékoz-

tatja a lakosságot a válaszadási módozatokról. Továbbá ebben 
a levélben adja meg az internetes önkitöltéshez szükséges be-
lépési kódot is. A felkérő leveleket a Magyar Posta kézbesíti. A 
felkérő levél nevet nem, csak címet tartalmaz, ezért a pontos 
kézbesítéshez és a teljeskörű összeíráshoz elengedhetetlen, hogy 
a levelek a megfelelő címekre érkezzenek. Már többször felhív-
tuk a figyelmüket és most is nyomatékosan kérjük Önöket pos-
taláda vagy legalább egy pvc cső kihelyezésére. A postaládát az 
ingatlanjuk kapuján, kerítésén, esetleg önállóan az ingatlan előtt 
szíveskedjenek elhelyezni oly módon, hogy a kézbesítő könnyen 
és biztonságosan hozzáférhessen, a kutyák ne veszélyeztessék 
a kézbesítő munkáját. Ha még nem tüntették fel a házukon a 
házszámot, mielőbb tegyék ezt meg jól látható helyen, jól ol-
vasható módon. Különösen a külterületi ingatlanok azonosítása 
okoz gondot. Ez a probléma nem csak a jelenlegi népszámlálás 
alkalmával áll fenn. Gondoljanak arra, hogy az ügyeletes orvos 
vagy a mentő hosszú, értékes perceket vesztegethet el azzal, 
hogy megtalálja a jelöletlen címet, de a posta, a polgármesteri 
hivatal vagy a tanyagondoki szolgálat munkatársai is küzdenek 
a házszámokkal a levelek kézbesítésekor. 

A levélben megkapott belépési kóddal 2022. október 1-16. 
között lesz lehetőség interneten keresztül kitölteni az adat-
szolgáltatást. Ha nincs lehetősége az internetes kitöltésre, 2022. 
október 17. és november 20. között számlálóbiztos keresi fel 
Önt, akivel közösen kitölthetik a kérdőívet. 

MIRŐL ISMERHETŐ FEL A SZÁMLÁLÓBIZTOS?

Hivatalos számlálóbiztosi igazolvány

Kérjük, minden esetben győződjön meg a számlálóbiztos 
személyazonosságáról! Annak érdekében, hogy ne váljon trük-
kös lopás vagy csalás áldozatává, készüljön fel a számlálóbizto-
sok fogadására. A számlálóbiztos rendelkezik számlálóbiztosi 
igazolvánnyal, amellyel a személyes azonosításra alkalmas ok-
mánya felmutatása mellett igazolni tudja magát. Mindig egyedül 
érkezik, egy hivatalos „népszámlálás 2022” feliratú nyakpánttal 
és tablettel, amelyen az adatszolgáltatást teljesíti.

Amennyiben a számlálóbiztos nem találja Önt otthon, értesí-
tőt hagy hátra, melyen a KSH által, az adatfelvétel időpontjában  
üzemeltetett CALL Center telefonos elérhetősége: +36-80-080-
143, valamint kapcsolat@nepszamlalas.hu e-mail cím is fel van 
tüntetve. Ezeken az elérhetőségeken megválaszolják a népszám-
lálással kapcsolatos kérdéseket, illetve szükség esetén tájékoz-
tatják Önt a számlálóbiztosok elérhetőségéről.   

A népszámlálással kapcsolatban folyamatosan részletes in-
formációt talál a www.nepszamlalas2022.hu honlapon.

dr. Sziromi márta

jegyző

Kormányablak busz
ügyfélfogadásai Zsombón

(Zsombó, Alkotmány u. 3. előtti tér)
2022. szeptember 19. 11:30-14:00

2022. október 17.
2022. november 21.
2022. december 19.

A zsombói hulladékudvar
2022. április 1-től október 31-ig

a nyári nyitvatartás szerint üzemel:

kedd: 16:00-18:00
szombat: 8:00-12:00
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Közlemény
A Takarékbank Zrt. 6792 Zsombó, 
Andrássy út 104.szám alatt üzemelő fiókjának/ 
kirendeltségének összevonásáról

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 6792 Zsombó, And-
rássy út 104. szám alatti fiókja/kirendeltsége 2022.09.22. nap-
jával összevonásra kerül a 6781 Domaszék, Köztársaság tér 4. 
címen található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a 
továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 2022.09.23.-
tól változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 6792 Zsombó, 
Andrássy út 104. szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügy-
félkiszolgálás 2022.09.22. napjával megszűnik.

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei: 

Cím: 6781 Domaszék, Köztársaság tér 4.
Tel.: +3662584020

Nyitvatartás:
Hétfő: 07:30-17:30
Kedd: 07:30-15:30

Szerda: 07:30-15:30
Csütörtök: 07:30-15:30

Péntek: 07:30-13:30

Tájékoztatjuk továbbá, hogy 2022.09.22. napjával az itt elér-
hető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. Legközelebbi ATM-
ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen 
érhető el. Kérjük, tájékozódjon a további lehetséges készpénz-
felvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, online 
vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban.

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, 
biztonságosan és egyszerűen a Takarék Netbank felületén. Igé-
nyelje meg a szolgáltatást kényelmesen telefonos ügyfélszolgá-
latunkon vagy online, személyesen pedig bármely bankfiókunk-
ban.

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu 
címen vagy keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat a nap 24 órá-
jában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a 
rendelkezésére!

Szíves megértését köszönjük! 

Budapest, 2022.08.23.

Üdvözlettel: 
takarékbank zrt.

  
 

 

 
 

  
 

 

 
 

A Zsombói 
Polgárőr egyesület 
támogatásáról:

Az Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) és az Országos Pol-
gárőr Egyesület (OPSZ) együttműködési megállapodást kötött 
a megyei feladatok végrehajtásában való közreműködő egye-
sületek támogatásáról. A megyei igazgatóságok megyénkként 
3 db polgárőr egyesület támogatását javasolhatták. 2022. évben 
a Zsombói Polgárőr Egyesület, a Csongrád-Csanád Megyei Igaz-
gatóság javaslata alapján, összesen 120.000 Ft vissza nem térí-
tendő támogatásban részesült.

Isten hozott Titeket,
Legifjabb Zsombóiak!

Önkormányzatunk továbbra is egy kedves gesztussal kö-
szönti az újszülötteket. 20.000 forintot kap minden család, ahol 
gyermek született. A pénzbeli segítséget pedig nem személyte-
len módon, banki utalással adja a település, hanem Mihálffyné 
Zakar Andrea alpolgármester asszony személyesen viszi ki, 
hogy egyúttal kifejezhesse örömét a képviselő-testület nevében, 
hiszen ismét egy zsombóival lettünk többen.

Reméljük, minél több helyre kell mennie, egy gyermek szüle-
tésénél nagyobb boldogság nehezen képzelhető el.
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11 kenyér sült a zsombói kemencében

Augusztus 20-án az államalapítást, az államalapító 
Szent István szentté avatását, valamint az aratás végét 
is ünnepeljük a kihagyhatatlan kenyéráldással. Az em-
ber legalapvetőbb élelmiszere a kenyér, mely az életet, a 
megélhetést és az otthont szimbolizálja. A kenyér titkát 
az egyszerűsége adja.

A júniusi Péter-Páli aratóünnepet követően nemzeti ünne-
pünk alkalmából augusztus 19-én Zsombón, a Közösségi Ház 
kemencéjében hagyományőrző kenyérsütésre vállalkoztunk 
Szalma Imréné (Valimama) vezetésével. A dagasztás hajnali 4 
órakor kezdődött Tandariné Balog Angéla munkatársunk köz-
reműködésével. Öt órától indult a kemence felfűtése Polyák Pál 
és Dudás András „tűzmesterek” felügyeletével. 

A megkelt tésztát szakajtókba formáztuk, pihentettük, a ke-
nyereket sütőlapátra helyeztük, a tetejüket bevágtuk, hogy sütés 
közben szépen kinyíljanak, és gyorsan megmosdattuk langyos 
vízben. A kemencébe egymás mellé sorban kerültek be a cipók 
és veknik. Tizenegy órára elkészült a 11 ropogós, barnára sült 
kenyér. A Közösségi Ház környékén lakók és dolgozók minden 
érzékszerve örömtáncot lejtett a finom, vidéki hangulatot árasz-
tó illattól. Mi közvetlenül hallottuk a kenyerek roppanó hangját, 
láttuk káprázatos formájukat és színüket. A tizenegy szépség kö-
zül kiválasztott cipó méltó volt arra, hogy nemzeti szalag ölelje 
át és ünnepünk részévé váljon.

Az ünnepséget Gyuris Zsolt, Zsombó Nagyközség polgár-
mesterének köszöntőjével nyitottuk, őt a Terebes zenekar és 
Gyuris Enikő csodás műsora követte. 

Nemzeti ünnepünk kihagyhatatlan részeként az új búzából 
frissen sütött első kenyeret Olasz Attila plébános ünnepélyesen 
megszentelte. Szalma Imréné szavalt, majd átadta plébános úr-
nak a Közösségi Ház által felajánlott kenyeret.  Mindenki örö-
mére a megmaradt 9 db veknit felszeleteltük, zsírral megkentük, 
lilahagymával kínáltuk.

Este szabadtéri mozi várta az érdeklődőket. Zsombó közössé-
gének döntése alapján az István a király című filmet vetítettük.  
A közelgő vihar ijesztgetésének is ellenálltunk!  A Tűzzsonglő-
rök is be tudták mutatni tűz- és LED showműsorukat. A napot, 
az estét a KOSAVA együttes jóvoltából vidáman zártuk.

Ismét egy közösségépítő programot valósítottunk meg, mely 
kezdeményezésként indult, de a sikerének köszönhetően folyta-
tásra vár.

A közönség, a résztvevők mellett a lelkes önkéntesek felé is há-
lás köszönetünket fejezzük ki:

Akiknek a gyönyörű kenyereket köszönhettük: Szalmai Imréné 
és Tandariné Balog Angéla

A hajnali tűzmestereknek: Polyák Pál és Dudás András
Az ünnepi asztalt Polyák Pál, Varga Sándor és Sztankovics La-

jos által ajándékozott gyümölcsök díszítették.
Munkánkat segítette a Bokréta Dalkör Egyesület, a Zsombói 

Polgárőr Egyesület és a Szivárvány Zsombói Nagycsaládosok 
Egyesülete.

Fotó, videó, vágás: József Attila Közösségi Ház és Könyvtár 
munkatársai

ferenczi iLdikó
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Hírek a Bokréta háza tájáról

Kedves meghívásnak tettünk eleget június 4-én. A Zákány-
széki Paraszt Kórus tartott dalostalálkozót, melyre szeretettel 
meghívták a zsombói Bokréta dalkört is másik 10 együttessel 
egyetemben. Boldog készülődés előzi meg az ilyen fellépéseket. 
Sokat gyakorolunk, keressük a megfelelő dalokat, ami lehető-
leg csak a mi repertoárunkban van jelen, így elkerülhető, hogy 
ugyanaz a dal mások által is bemutatásra kerüljön. Nagyon jó 
látni, hogy némely együttesbe kicsi gyermekek is vannak, van 
utánpótlás, reméljük, egyszer nálunk is lesz ilyen. Szépen hang-
zó énekeket sokszor a közönség soraiban is halljuk, mert a dal 
mindenkié, és akinek a szívében dal van, az meg is szeretné mu-
tatni másoknak is. A meleg időt mi még egy kicsit fel is izzítot-
tuk, mert a nóta előhozza  a táncot, és bár a székeken ülve, de a 
lábunk verte a ritmust. Mire az összes szereplő előadta a műso-
rát, pirosra tapsolt tenyereinket hűtöttük izzadt homlokunkon.

Az emléklapok átadása után kezdődött az igazi mulatság. 
Tudtuk, amíg Míg Józsi zenél, lesz tánc, nóta, vigadalom. A  fi-
nom vacsora elfogyasztása után mindenki lemozoghatta a fel-
rakódott dekákat. Nem hiába volt megtartva ez a dalostalálkozó 
az összefogás napján, de látszott is az igazi magyarság érzése 
mindenkiben. A határon innen és túlról érkezők úgy ölelkez-
tek össze, mintha mind egy család tagjai lennének. Köszönjük 
a meghívást, örömmel mentünk, élményekkel gazdagon érkez-
tünk kicsi falunkba haza.

SzaLmáné vaLi

Népzenei találkozó Kisteleken
Még nem voltunk Kisteleken fellépni, elfogadtuk a meghívást 

és tiszteletünket tettük július 23-án.
Megbeszéltük kik tudnak menni és mennyi autóra lesz szük-

ség, ki, kit tud vinni és mikor indulnak?
A műsor 15 órakor kezdődött a Polgármester elfoglaltságra 

hivatkozva nem tudott jelen lenni így a helyettes nyitotta meg 
az ünnepséget, rövid, tömör beszámoló elhangzása után meg-
kezdődtek a fellépések.

A Bokréta dalkör az ünnepi beszéd elhangzása után lépett 
fel. Bodrogközi Népdalcsokrunkat adtuk elő citera kísérettel, a 
végén nagy taps! Művészeti vezetőnk Pálnik András elfoglaltsá-
ga miatt nem tudott maradni, Ő elment, de mi maradtunk.

Hagyományőrző Asszonykórus és a Királydinnye Citeraze-
nekar gyönyörű szép régi dalokból összeállított csokrokat adtak 
elő, nagyon tetszik előadásukban, hogy a citerahang halk.

Hangász utánpótlás Együttes Jászszentlászlóról, az oktató és 
a két tanuló leány, csodálatos volt az előadásuk, ráadást is kér-
tünk tőlük!

Hangász Együttes a felnőttektől hallhatunk szebbnél szebb 
nótákat citerások kíséretével és egy fiatalember szólót énekelt. 
Manapság kevés van ilyen.

Balla Péter Népdalkör citera kísérettel Vecsésről, gyönyörűen 
alkalmazták a hangokat fel,- le, jó volt hallgatni, újdonság volt. 
Balla Péter Citerazenekar csak citerán játszottak, gyönyörű volt.

Földeáki Citerazenekar és népdalkör itt citera és köcsög 
duda volt és férfiak nők gyönyörűen szóltak a nóták.

Pengető Citerazenekar Szentesről gyönyörűen összerakott 
előadás citerával megszólaltatva: férfiak, nők énekével, közös és 

Megújított kapcsolat
Kedves meghívásnak tettünk eleget július 30-án. Régi 

csanyteleki barátaink hívtak meg egy kedves levél kíséretében 
kicsiny falujukba egy forró hangulatú dalostalálkozóra. Nem 
csak a hangulat, de a fogadtatás is igen forró, szeretetteljes volt. 
11 fellépő csoport tiszta szép népdalcsokrokkal kedveskedett 
a megjelent nézőknek, fellépőknek. A műsort egy pazar ebéd 
zárta, olyan igazi magyaros. Húsleves, marhapörkölt, rétes. Az 
biztos, éhes, szomjas csak az maradhatott, aki nem volt ott.

Ebéd vége felé egy aranytorkú énekes, Kolostyák Gyula és 
egyszemélyes zenekara szórakoztatott bennünket szép magyar 
nótákkal, táncra csábító dalokkal. (Sajnos) nekünk (csak) eddig 
volt időnk, mivel vártak bennünket Szentesen is. Így el kellett 
búcsúzni Csanyteleki barátainktól, de csak egy rövid időre, mert 
reméljük, most már minden évben összejövünk. Köszönet a 
szép napért, a sok élményért, hamarosan találkozunk ismét.

SzaLma imrénéné vaLi

szólók. Olyan hangulatot csináltak, kértünk ráadást, kaptunk, de 
nekünk is énekelni kellett! A vezető csodálatosan megénekelte-
tett bennünket.

Kisteleki Citerazenekar vezetőjük egy tündéri fiatal hölgy: 
Víghné Lócskai Krisztina, a csoportos és szóló éneklés jellemez-
te előadásukat, jó hangulatú záró volt!

Olyan találkozón voltunk, ahol mindegyik fellépő csoportot 
kísért zene: citera, de volt olyan csoport ahol még valamilyen 
népi hangszer szólt.

Záró beszéd, emléklapok és ajándékok osztása következett, 
majd a közös ének elhangzása után szünet.

Mulatozás, vacsora elfogyasztása után tánc ki meddig bírta.
Örömmel távoztunk a találkozóról, sok új csoportot ismer-

tünk meg, nagyon szép délutánt töltöttünk dalos társainkkal.

hajagoS iStvánné
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Őszirózsa Népdalkör, Forráskút
Augusztus 6-án forráskúti barátaink hívták dalkörünket 

fellépésre. Mivel szomszédos község, közös az oktatónk, Pálnik 
András, rendszeresen találkozunk velük.

A rendezvényen 7 népdalkör vett részt, a házigazda Őszirózsa 
Népdalkör, Estike Népdalkör Üllés, Hóvirág Népdalkör Szeged, 
Borostyán Dalkör Bordány, Királydinnye Citerazenekar Üllés, 
Csólyospálosi Hagyományőrző Asszonykórus és a Bokréta Dalkör.

Szép népdalcsokrokat és citerazenét hallhattunk, a műsor 
után finom vacsora várt ránk, melyet a helyi vendéglő készített 
nekünk. A vacsora után finom réstest kaptunk, majd a jó zenére 
nagyon jó hangulat kerekedett, jót mulattunk.

A napot színesítette a forráskúti kézimunkacsoport kiállítá-
sa, megcsodálhattuk a szebbnél szebb alkotásokat. Köszönjük 
szépen az élményt.

poLyák páLné

Szentes, Pengető Citerazenekar
Július 30-án sűrű programja volt a Bokréta Dalkörnek. Dél-

előtt Csanytelekre voltunk hivatalosak, velük is régi, jó kapcso-
latot ápolunk. Délutánra meghívtak bennünket Szentesre, a 
Pengető Citerazenekar rendezvényére.

Nagyon örültünk a meghívásnak. Régóta ismerjük egymást a 
csoporttal, de közvetlen kapcsolatunk idáig még nem volt velük.

A rendezvényen velünk együtt 10 csoport vett részt. Színvo-
nalas népdalcsokrokat, szép citeramuzsikát hallottunk, mivel 
szentesi, baksi, földeáki, apátfalvi, eperjesi, nagymágocsi és a do-
rozsmai citerazenekar is fellépett a találkozón. A műsor után gu-
lyásleves volt a vacsora, utána hangulatos zenére mulathattunk.

A Szentesi Pengető Citerazenekart 2022-ben Szentes Város 
Önkormányzata „Szentesikumnak” nyilvánította.

Nagyon meleg volt, de örültünk, hogy nagyon sok régi isme-
rőssel találkoztunk. Nagyon jól éreztük magunkat.

poLyák páLné

A falugazdász tájékoztatója
augusztusi aktualitások

Tisztelt Termelők !
A nyári időszakkal kapcsolatosan a következő információkat 

osztanám meg Önökkel
Az Egységes Kérelemmel kapcsolatos aktualitások:
Július 1-től elkezdődött a 2022-es területalapú támogatások 

ellenőrzési időszaka. A légi felvételes ellenőrzések mellett hely-
színi ellenőrzésekre is sor kerülhet, melynek keretében vizsgálják 
a kultúra azonosságot, a területnagyságot, valamint a terület gyo-
mosságának az állapotát. A módosításokra az ellenőrzés megkez-
déséig van lehetőség, már  csak olyan módosítások végezhetők, 
melyek a támogatás összegét nem befolyásolják. Szintén az előző 
évekhez hasonlóan a másodvetésű növények bejelentésére a ve-
tés/ültetés után 15 nappal van lehetőség, a bejelentésre az ellen-
őrzési folyamatok megkönnyítése miatt van szükség.

A tavalyi évhez hasonlóan a termeléshez kötött zöldségnö-
vény, ipari zöldségnövény és szálas fehérjenövény kiegészítő tá-
mogatást igénylő gazdák esetében a felhasznált szaporítóanyag-
ról, annak számlájáról adatot kell szolgáltatni. Azok a termelők, 
akik a számlák adatait még nem adták le, kérem, keressenek.

A gyümölcsösökben termeléshez kötött támogatást igénylő 
gazdák esetében helyszíni szemle során a hektáronkénti tőszám 
ellenőrzésével kapcsolatban helyszíni szemle jegyzőkönyvet kell 
felvenni. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az érintett 
termelőket keresni fogom, illetve kérek mindenkit, jelentkezze-
nek. A határidő 2022. augusztus 20.

Ha az idei év során elemi kár ér bárkit, valamint tagja a Me-
zőgazdasági Kockázatkezelési Rendszernek, a káresemény bekö-
vetkeztétől számított 15 napon belül azt be kell jelenteni az MKR 

elektronikus felületén. A kukorica, egyéb növények aszálykárának 
a bejelentésére legkésőbb az aratás megkezdése előtt 15 napig 
van lehetőség, az utolsó határidő: 2022. szep-tember 30.

Zsombón a belterületi, mezőgazdasági céllal hasznosított 
nem beépített ingatlanok esetében az adómentesség igazolá-
sához az ügyintézési lehetőség szeptember 15-ig lehetséges, az 
érintett termelők kérem, jelentkezzenek

Több blokk is nitrátérzékeny területté és Natura 2000-es te-
rületté vált, ezt az  Egységes kérelem hibaüzenetei között lehet 
megtalálni. Az ilyen blokkban lévő gyepterületeken környezet-
védelmi szempontból kedvező kaszálási módszereket kell alkal-
mazni, az elsőkaszálást július 1-ig el kell végezni, s a tervezett 
kaszálást a Kiskunsági Nemzeti Park felé be kell jelenteni.

Az online elektronikus permetezési napló bevezetését 2023 
január 1-re halasztották, bővebb információk később várhatók.

A munkánk elszámolásához elektronikus úton történő rögzí-
tésre van szükség, az a kérésem, hogy az ügyintézésre telefonja-
ikat hozzák magukkal.

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.
Kérdések esetén állok rendelkezésükre. 
Az aktuális pályázati lehetőségek a www.szechenyi2020.hu 

, www.fvm.hu , , a www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honla-
pokon megtalálhatók, kérem figyeljék ezeket az oldalakat

Tisztelettel :
nemzeti agrárgazdaSági kamara
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Kedves Olvasó! 
 
Ebben a rovatban emlékezünk dr. Roth Imrére, aki közösségünk értékes tagja volt.  
 

 
Fájó szívvel búcsúzik Zsombó Nagyközség Önkormányzata  
dr. Roth Imre (1945-2022) néhai jegyzőtől, aki 1998-2005 között,  
7 éven át vezette a település hivatali életét jegyzőként. 
 
Dr. Roth Imre a József Attila Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karán szerezte jogi diplomáját 1977-ben.  
A Csongrád Megyei Rendőrkapitányságon dolgozott több mint 24 
évig ügyintézői, majd gazdaságvédelmi osztályvezetői pozícióban.  
1998-ban azzal a szándékkal jelentkezett a meghirdetett jegyzői 
álláshelyre, hogy szakmai tudását, tapasztalatait Zsombó község 
közigazgatási feladatainak ellátására fordítsa, helyi lakosként a 
község mindenkori életének a részeseként kívánt tevékenykedni. 
2005. március 1-től megromlott egészségi állapotára tekintettel 
kérte a felmentését. Súlyos betegségét méltón, csendben viselte. 
Tisztelettel, emberségesen, őszintén segítette a helyi közösség 
életét.  

Nyugodjék békében! 
Emlékét megőrizzük! 

 
 
Dr. Faragó Mészáros Vilmos, Zsombó volt polgármestere és kollégái így emlékeznek dr. Roth Imrére: 
 
„Dr. Roth Imre néhai jegyzőnek munkakörét nemcsak hivatali kötelezettségként fogta fel, lakóhelyének 
érdekeit is következetesen képviselte. Kiszámítható, stabil igazságérzettel bíró munkatársként sokat 
tett a településközösségünk egységéért, annak megerősítéséért. Központi értékelés szerint is 
önkormányzati hivatalunk éveken át az ország leghatékonyabban működő hivatalai sorába tartozott. 
Hivatali munkatársaival, a felügyelete alá tartozó helyi intézményekkel sikeresen működött együtt. A 
bekövetkezett változások sokaságát megértéssel, türelemmel dolgozta fel. Dr. Roth Imre elvesztésével 
Zsombó nagyközség szegényebb lett egy felkészült, hűséges lakosával.” 

dr. Faragó-Mészáros Vilmos 
 
„Dr. Roth Imre Jegyző Úr hét évig volt a főnököm. Megrendülve értesültem a halálesetéről, mert 
tiszteletre méltó, jó főnök volt. Tisztelte munkatársait és az ügyfeleket. Bármilyen problémával őszintén 
lehetett hozzá fordulni. Szigorúsága mellett jó humora is volt, melyre szeretettel emlékezem.  
„Közülünk bárki elmehet, de aki elment és jó ember volt, örökre velünk marad.„  
Nyugodjon békében!” 
 

Illés Zoltánné 
 
„Több mint húsz évvel ezelőtt ismertem meg Imrét. Ő volt az első felettesem önkormányzati munkám 
kezdetén. Az évek során nagyon tiszteletteljes, kedves embernek ismertem meg. Mindig türelmes, 
nyugodt volt. Ha hiba csúszott a gépezetbe, sosem „esett” nekünk, egy célzott, nem sértő szavából 
mindent megértettünk. Bár zárkózott ember volt, közös megbeszéléseken viccelődni sem esett 
nehezére.  
Nyugodjon békében!” 
 

Stefkovicsné Nagy Ildikó 
 

Búcsúztató
Kedves Olvasó!

Ebben a rovatban emlékezünk dr. Roth Imrére, aki közösségünk értékes tagja volt.

Dr. Faragó Mészáros Vilmos, Zsombó volt polgármestere és kollégái így emlékeznek 
dr. Roth Imrére:

„Dr. Roth Imre néhai jegyzőnek munkakörét nemcsak hivatali kötelezettségként 
fogta fel, lakóhelyének érdekeit is következetesen képviselte. Kiszámítható, stabil igaz-
ságérzettel bíró munkatársként sokat tett a településközösségünk egységéért, annak 
megerősítéséért. Központi értékelés szerint is önkormányzati hivatalunk éveken át az 
ország leghatékonyabban működő hivatalai sorába tartozott. Hivatali munkatársaival, 
a felügyelete alá tartozó helyi intézményekkel sikeresen működött együtt. A bekövet-
kezett változások sokaságát megértéssel, türelemmel dolgozta fel. Dr. Roth Imre elvesz-
tésével Zsombó nagyközség szegényebb lett egy felkészült, hűséges lakosával.”

dr. faragó-méSzároS viLmoS

„Dr. Roth Imre Jegyző Úr hét évig 
volt a főnököm. Megrendülve értesültem 
a halálesetéről, mert tiszteletre méltó, 
jó főnök volt. Tisztelte munkatársait és 
az ügyfeleket. Bármilyen problémával 
őszintén lehetett hozzá fordulni. Szigo-
rúsága mellett jó humora is volt, melyre 
szeretettel emlékezem. „Közülünk bárki 
elmehet, de aki elment és jó ember volt, 
örökre velünk marad.„

Nyugodjon békében!”
iLLéS zoLtánné

„Több mint húsz évvel ezelőtt ismer-
tem meg Imrét. Ő volt az első felettesem 
önkormányzati munkám kezdetén. Az 
évek során nagyon tiszteletteljes, kedves 
embernek ismertem meg. Mindig tü-
relmes, nyugodt volt. Ha hiba csúszott a 
gépezetbe, sosem „esett” nekünk, egy cél-
zott, nem sértő szavából mindent megér-
tettünk. Bár zárkózott ember volt, közös 
megbeszéléseken viccelődni sem esett 
nehezére.

Nyugodjon békében!”
StefkovicSné nagy iLdikó

Június végén egy nagyon esemény-
dús héttel zártuk az előző idényt, elkö-
szöntünk a gyerekektől. Meglátogatott 
bennünket  Szűcs Balázs, a Pick Szeged 
ifjúsági válogatott játékosa, a gyerekek 
elárasztották a kérdéseikkel.

Augusztus elejétől megkezdték a fel-
készülést a legnagyobbak, U20, U18 és 
U16-os csapatok. 15-én edzésbe állnak 
az U14 és U13-as korosztályú csapatok is, 
majd 22-től az U11-es lányok is. Ilyenkor 
az erőgyűjtés és állóképességi feladatok 
szerepelnek elsősorban a programban, 
mellette úszás és mérkőzéslátogatás is. 
Csodás közösségek alakulnak  a közösen 
megélt próbák, versenyek és beszélgeté-
sek alatt. A sportolás többszörösen kama-
tozik a gyerekek életében.

Az edzés nem csupán erőnlétet, egész-
séges izomzatot fejleszt, hanem szellemi 
és szociális fejlődését is pozitívan befo-
lyásolja. Ha gyermekekből kiegyensúlyo-
zott és egészséges felnőttet szeretnénk, 

Kézilabda hírek
minél előbb rendszeres sportolásra kell nevelni őket! Az edzés pozitív hatásai egész 
életét végigkísérik majd.

A legkisebbek augusztus 29-30-án a focipályán kezdik meg a ráhangolást az éves 
programokhoz. Találkozunk a focipályán 17 órakor, jöhetnek az érdeklődők is.

A tanév alatt az iskolában edzünk.  1-2. osztályosok  hétfőn és csütörtökön 15,00-tól, 
3-4 osztályosok hétfőn  16,00-17,00, szerdán és pénteken 15,00-16,00.

A nagyobb korosztályok Zákányszéken és  Mórahalmon edzenek.
Szeretettel várunk mindenkit!

poLyákné éva, edző
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