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Zsombói falunapok 2022

2022. június 24-25-én a zsombói falunapok keretében 
valósult meg a Péter-Páli aratóünnep és a veterán jár-
művek találkozója.

A rendezvény péntek este a közösségi ház udvarán szerve-
zett, nagy érdeklődésre szert tevő DISCO-val kezdődött, DJ 
LARSEN közreműködésével. 

Szombaton sem hagytuk unatkozni a közönséget.
Reggel 7 órakor a KOSAVA zenekar ébresztette Zsombó la-

kosait.
Lelkes segítőink már kora hajnalban begyújtották az udvari 

kemencét és elkezdték gyúrni a több száz lekvárosbukta alap-
anyagát. Köszönet a kitartásukért, hiszen közülük kerültek ki 
aratók és cséplők is, akik a délutáni nagy melegben még példa-
mutatóan helytálltak.  

Minden percre jutott valami program – többek között az V. 
Homokháti Veterán Jármű találkozó eseményei, ahol több, mint 
130 járművel regisztráltak. Volt felvonulás, jármű szépségver-
seny, ügyességi játékok.

A közösségi ház udvarában megrendezett főzőversenyen 11 
csapat mérette meg főzőtudását, ahol kedvenc ételeikkel álltak 
a zsűri elé. 

A főtéri szabadtéri színpadon helyi csoportok mutatkoztak 
be. Elsőként esztétikus csapatgimnasztika  bemutatót láttunk 
Gábor Violetta edző felkészítésével. Ezt követően a zsombói 
Nefelejcs Katolikus Óvoda táncos lábú gyermekei hívtak ben-
nünket egy izgalmas kalandra, ahol „egy félelmetes medvére 
vadásztak” Dudás Bence koreográfiájával.

A közösségi ház környékén oldalkocsis bemutató, jármű-
szépségverseny, lassabb járművek felvonulása, ügyességi játé-
kok kápráztatták el a látogatókat.

A gyerekeket aktivitását ugrálóvár és csúszda, Mesekert in-
teraktív foglalkoztató, kosaras hinta, népi játékok, arcfestés és 
kézműves foglalkozások kötötték le.

A „Csinadratta együttes Detti muzsikussal” gyermekmű-
sora vonzotta a lelkes gyerekeket és szülőket, majd a SZEGED 
Linedance Klub Country táncbemutatója következett. 

Radics Gigi sztárvendégünk hirtelen betegsége miatt gyor-
san kellett intézkednünk. Oláh Gergő, a 2012. évi X-faktor győz-
tese elfogadta a felkérésünket, így sikerült megoldani, hogy 
Gigit egy hozzá méltóan rangos előadó helyettesítse.

A hagyományőrző aratás helyszínére zeneszóra és Bálint 
Ferenc csapatának köszönhetően lovasfogatokkal vonultak ki 
a lelkes érdeklődők. 14 fő közreműködésével elevenítettük fel 
a régi időkre jellemző, sokak által még nem látott kézi aratás 
műveleteit. Mindeközben Ács-Sánta Imrétől értékes informáci-
ókat kaptunk az éppen látottakról. Bemutatták, hogy nagyapá-
ink, nagyanyáink milyen nehéz munka, verejték árán jutottak el 
a mindennapi kenyerükhöz; zsombóiak szereplésévél életre kel-
tettük a régi hagyományos kézi aratást. Megmutattuk, hogyan 
egyezett meg a gazda az aratókkal, milyen szokások voltak, ho-
gyan étkeztek-ittak az aratók, milyen is volt az aratási koszorú, 
hogyan kötötték az asszonyok a kévéket, azokat hogyan rakták 
keresztbe, sőt a kasza kalapálás fortélyáról is számot kaptunk. 
Ezt a népies és nemzeti vonásokkal megtűzdelt programot 
nemcsak szórakoztató, de oktató látványosságnak is szántuk. 

Különlegességként politikusok is beálltak kaszálni – Mihálffy 
Béla országgyűlési képviselőnk, Gyuris Zsolt, Zsombó Nagyköz-

ség polgármestere, testvértelepülésünk, Máriafölde polgármes-
tere, Gui Cornel Vasile és Kaszta Árpád tanácsos is. 

Az aratókat és vendégeket a jól megérdemelt szalonnás és kol-
bászos falatkákkal, valamint zsombói sörrel vendégeltük meg.

Természetesen a cséplés sem maradt el. Csatári Sándor Hof-
fer traktorjával hajtották meg Nagy Csaba közel 54 éves cséplő-
gépét, mely a magot elválasztotta a szártól és a polyvától.

A nehéz munka után a nagyszínpadon Gyuris Zsolt köszön-
tötte az aratókat, majd az aratók táncát követően a helyi kitün-
tetések és díjak átadásának izgalmas perceit élhettük át. Gyuris 
Zsolt – mint polgármester és egyben az Összefogás Zsombó-
ért Egyesület elnöke – átadta Kálmán Virág részére „Az év ifjú 
zsombói művésze”, Nógrádi Bence részére „Az év ifjú zsombói 
sportolója”, valamint Becherer Ferenc részére a „Zsombó Nagy-
község Díszpolgára” kitüntetést és díjat.

A magyarkanizsai Levendula Népi Kézműves Műhely Ör-
dögcsáklya Táncegyüttes autentikus, az eredeti néptánc gyöke-
reihez visszanyúló összeállítással mutatkozott be Gazsó Tibor 
karvezető irányításával. Kiss Vidor vajdasági, óbecsei származá-
sú néptáncos, kalotaszegi legényes táncot mutatott be. 

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár néptáncos fiataljai 
is felléptek. Szeptemberben kezdték a táncot és már a második 
fellépésük örömét élhették át a falunapon. (Felkészítő oktatóik: 
Szászné Vera és Both Jocó.)

A nagyszínpadon Radics Sándor előadóművész, Guiness-
rekorder, Európai Nagydíjas cimbalomművész szólaltatta meg 
csodálatos hangú akusztikus hangszerét, a hungarikummá nyil-
vánított cimbalmot.

A műsort Urbán Edina, a 2021-es „Sztárban sztár leszek” 
énekesnője, The Urban Legends együttessel folytatta. Tökéletes 
hangjával és kirobbanó táncával magával ragadta a közönséget.

Az estét a Buligánok együttes utcabálja zárta. Repertoárjuk 
között szerepeltek a legnagyobb hazai és külföldi slágerek, vala-
mint magyar mulatós nóták is.

Ferenczi ildikó

Hálás köszönetünket fejezzük ki a rendezvény 
támogatóinak, az önkénteseknek, a segítőknek és 
mindazoknak, akik részt vettek a szervezésben, 

megvalósításban és az utómunkálatokban.

Fólia-Cargo Pack Zrt., Zsombói Sörfőzde/Fenyves Sörház 
Kft., „Kristály 19”/Gyuris Roland ev., Fogatosok/Bálint Ferenc 
irányításával, Molnár Mihály/termelő, Ökrös Sándor/termelő, 
Szűcsné Németh Anikó, Nagy Erika, Nagy János, Nagy Csaba, 
Zsombó Nagyközség Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal, 
Nefelejcs Katolikus Óvoda, Zsombói Bóbita Bölcsőde, 
Zsombói Polgárőr Egyesület, Szent Imre Katolikus Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szegedi Kistérség 
Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézmény Zsombói 
Szociális Alapszolgáltatási Központ, Gyuris Jánosné, Maróti 
József, Magony Ferenc, Zsolnainé Zádori Franciska, Lajkó 
Istvánné, Szalma Imréné, Polyák Pál, Polyák Pálné, Dudás 
Tímea, Dudás András, Kovács Ferenc, Gábor Kálmán, Ács-
Sánta Dániel, Kormányos Árpád, Kúra Andrásné, Kis Pálné, 
Gulyás Mária, Németh Tiborné, Ács-Sánta Imre, Kondász 
Ferenc, Tibai József Gábor, Tibainé Guba Zsófia, Erhardt 
Nóra, Erhardt Zoltánné
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Tisztelt Zsombói Lakosok!

Az elmúlt időszakban valószínűleg mindenki hallott vagy 
olvasott már arról, hogy csapadék- és belvízkár megelőzésének 
érdekében fejlesztést valósítottunk meg településünkön. A 200 
millió forint vissza nem térítendő támogatás részeként vízelve-
zető hálózat bővítése és víztározó kialakítása készült el, melynek 
pontos paramétereiről is olvashattak már korábban a Hírmon-
dó 2022. májusi számában.

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a projekt megva-
lósítása a szokásosnál is több nehézséget és váratlan helyzetet 
rejtett magában, ugyanis a víztározó megvalósítását meggátolni 
kívánó(k) a víztározó területen védett növényeket fedeztek fel. 
Ez nem csak azt eredményezte, hogy a tározó egyébként szabá-
lyos formáját újra kellett gondolni, tervezni és engedélyeztetni, 
hanem többek között azt is, hogy a kivitelező a későbbiekben 
nem mozoghatott, csak a számára kijelölt igen szűkös területe-
ken. Minden akadály ellenére mostanra már végleges fizikai va-
lójában tekinthetjük meg a projekt ezen elemeit, természetesen 
úgy, hogy a növényállomány is megóvásra került a nemzeti park 
igazgatóságával és a hatóságokkal egyeztetett módon.

A projekt keretében a kivitelezés megvalósítása mellett to-
vábbi kötelező elemként szemléletformáló tevékenység is fi-
nanszírozásra került, melynek beszámolóját ezúton ismertetem 
meg Önökkel.

Beszámoló a projekthez kapcsolódó szemléletformálásról

A szemléletformálás célja globális közösségi környezetvédő 
gondolkodás és tudat kialakítása. A tudatformálást és paradigma-
váltást közösségi projektek (közösségi megmozdulások) konkrét 
megvalósításával érjük el. A szemléletformálás olyan tartalom-
mal valósul meg, amely megoldás környezetmentő társadalmi 
innovációkat integrál egységes rendszerbe. Lényeges elem, hogy 
egyszerre szükséges az infrastruktúrafejlesztéssel és a társadalmi 
struktúrákkal foglalkozni. Nincs lecsupaszított szituáció és egydi-
menziós megoldás, csak komplex, integrált megoldások léteznek, 
a nevelési intézmények és a lakosság együttes bevonásával.

A vizeink megóvása érdekében társadalmunknak olyan 
megoldásokat kell keresnie, amelyek hosszútávú és fenntartható 
vízgazdálkodást biztosítanak. Ez roppant nehéz feladat, mert a 
víz kárt tud okozni ott, ahol túl sok van belőle, és kárt tud okozni 
ott, ahol túl kevés. A csapadékvíz és belvízelvezető rendszerek 
legfontosabb feladata az olyan mélyebb fekvésű területek védel-
me és vízelvezetése, ahol anyagi kár keletkezésének a veszélye 
áll fenn. Az elvezetett vízmennyiségek helyben tartása és hasz-
nosítása pedig legalább olyan fontos, mint az, hogy a lakosság 
takarékosan és gazdaságosan bánjon a saját erőforrásaival. Le-
gyen az vezetékes, eső vagy akár fúrt kútból kinyert víz. 

• „Vigyázz rám!” – Rajzverseny 
A szemléletformálás keretében elsőként a zsombói Szent 

Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
felsős diákjai között került rajzverseny meghirdetése „Vigyázz 

rám!” címmel. A rendezvény célja, hogy kiemelt figyelmet kap-
jon a víz világnapja, melyet minden év március 22-én tartanak 
meg. A világnap célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a mindenki 
számára elérhető, tiszta víz fontosságára és az édes vizek veszé-
lyeztetettségére. 

A felhívásra benyújtani kívánt rajzokat 2021. március 19-ig 
lehetett elkészíteni és leadni az iskola szaktanáránál. A határ-
időig összesen 24 db rajz érkezett, melyekből az iskola zsűrizé-
sét követően az első 3 helyezett került kiválasztásra és díjazásra. 
A díjakat Gyuris Zsolt, Zsombó Nagyközség Önkormányzatá-
nak polgármestere adta át.

1. helyezett: Csepel „Budapest” – kerékpár
2. helyezett: „Boat Floats” - Lego
3. helyezett: „Gazdálkodj okosan” – Társasjáték

Az eredményhirdetésen a díjazásban nem részesült rajzolók 
vigaszdíjként az esemény szellemében készült vízcsepp logóval 
ellátott pólót kaptak.

Tájékoztatás
a Csapadék- és belvízelvezető rendszer fejlesztése Zsombón
– TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00006 projekthez
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• „Minden cseppje kincs!!!” – Előadás
Az előadáson a zsombói Szent Imre Katolikus Általános Is-

kola és Alapfokú Művészeti Iskola elsősei és a Nefelejcs Katoli-
kus Óvoda nagyjai vettek részt, megközelítőleg 50 fővel. A 2022. 
március 22-én a víz világnapján megrendezett interaktív előadás 
központi témája ezúttal is természetesen a víz, az előadó pedig 
Dr. Gulyás Ágnes egyetemi adjunktus volt. A résztvevő gyerekek 
hat különböző csoportba kerültek, és a témához kapcsolódó kér-
désekre válaszolva pecséteket gyűjthettek. A három legjobban 
teljesítő csapat tagjai vízcsepp logóval ellátott pólót kaptak.

• „Esővízgyűjtés házilag” – Tájékoztató leporelló
A Csapadék- és belvízelvezető rendszer fejlesztéséhez tarto-

zó szemléletformálás helyi lakosságot célzó eleme a Zsombói 
Hírmondó 2022. év májusi számával együtt terjesztésre kerülő 
leporelló. Az 1400 példányban nyomtatásra kerülő tájékoztató 
témája a háztartások vízgazdálkodását, ezen belül is a lehulló 
csapadékmennyiség összegyűjtését, tárolását és helyben hasz-
nosítását célozta.

A falugazdász tájékoztatója
júliusi aktualitások

Tisztelt Termelők !

A nyári időszakkal kapcsolatosan a következő információkat 
osztanám meg Önökkel

Az Egységes Kérelemmel kapcsolatos aktualitások:
Július 1-től elkezdődik a 2022-es területalapú támogatá-

sok ellenőrzési időszaka. A légi felvételes ellenőrzések mel-
lett helyszíni ellenőrzésekre is sor kerülhet, melynek kere-
tében vizsgálják a kultúra azonosságot, a területnagyságot, 
valamint a terület gyomosságának az állapotát. A módosítások-
ra az ellenőrzés megkezdéséig van lehetőség, már  csak olyan 
módosítások végezhetők , melyek a támogatás összegét 
nem befolyásolják. Szintén az előző évekhez hasonlóan a 
másodvetésű növények bejelentésére a vetés / ültetés után 15 
nappal van lehetőség, a bejelentésre az ellenőrzési 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 gyümölcsös termeléshez kötött támogatást igénylő gazdák 
esetében helyszíni szemle során a hektáronkénti tőszám ellen-
őrzésre fog kerülni. Amennyiben az ellenőrzést én fogom végez-
ni, az érintett termelőket keresni fogom, várhatóan július végén, 
illetve augusztus végén.

Ha az idei év során elemi kár ér bárkit, a káresemény bekö-
vetkeztétől számított 15 napon belül azt be kell jelenteni az 
MKR elektronikus felületén. A gabonafélék esetleges aszályká-
rának a bejelentésére legkésőbb az aratás megkezdése előtt 
15 napig van lehetőség 

A fűszerpaprika vetőmag de minimis támogatás igénylése a 
tavalyi évtől csak elektronikusan igényelhető. Ez a támogatási 
jogcím nem része az Egységes Kérelemnek, ezért a meghatal-

mazások erre nem érvényesek. Az a kérésem, hogy a támoga-
tás igénylésére a jelszót is hozzák magukkal. A szükséges egyéb 
dokumentumok: fémzárolt fűszerpaprika vetőmagról szóló 
számla, vetőmag minősítő bizonyítvány, vetőmag címke. A ké-
relem benyújtása augusztus 5-ig lehetséges.

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 terveztt 
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. 
A nyári időszakban többször leszek majd szabadságon, me-

lyek az ügyfélfogadás idejét érinteni fogják. Kérem, figyeljék az 
irodáknál a kiírásokat.

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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A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a számlálóbiz-
tosok végzik a 2022. október 17. – 2022. november 20. közötti 
időszakban.

A számlálóbiztos feladata a körzet bejárása, a körzethez tarto-
zó internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek felkere-
sése, 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 alkalma-

zása (tablet kezeléséhez),
• jó fellépés, beszédkészség, kapcsolatteremtő képesség,
• konfliktuskezelő készség, motiváltság, precizitás
• megfelelő helyismeret,
• titoktartás
• vállalja a felkészülés során az új ismeretek önálló elsajá-

títását 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 nép-
számlálási felelős feladata.

Elektronikus oktatási rendszerben (e-learning) történő egyé-
ni felkészülést követően tett sikeres vizsga után történik meg a 
szerződéskötés a számlálóbiztosi feladatok ellátására.

Amennyiben úgy érzi, hogy szívesen venne részt a népszám-
lálási munkában, a felsorolt feltételeknek megfelel és számláló-
biztosnak jelentkezne, kérem, hogy küldje el nevét és elérhető-
ségi adatait (telefonszám, e-mail cím) a:

nemethne.ph@zsombo.hu e-mail címre.
Jelentkezési határidő: 2022. június 10.

dr. sziromi mártA

jegyző

SZÁMLÁLÓBIZTOSOK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK

Igazgatási szünet a polgármesteri hivatalban
Emlékeztetem Önöket, hogy a Zsombói Polgármesteri Hi-

vatal 2022. július 25-től július 29-ig igazgatási szünet miatt 
zárva tart, ügyeletet sem tart. Kérem, előrelátható ügyeik in-
tézését ennek megfelelően ütemezzék.

Kizárólag halaszthatatlan anyakönyvi ügyekben 
(születés és haláleset anyakönyvezése) ezen idő alatt munka-
időben a Forráskúti Polgármesteri Hivatal (6793 Forráskút, 
Fő utca 74.) anyakönyvvezetője Dudásné Gábor Tünde 
Mária jár el (06 30/342 8147).

hétfő:  8-16.30
kedd:  nincs ügyfélfogadás
szerda: 8-16.30
csütörtök: 8-16.30
péntek: 8-12

Megértésüket és türelmüket előre is köszönöm.

dr. sziromi mártA 
jegyző

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 lakásállo-
mány jellemzőiről.

A népszámlálásra vonatkozó legfontosabb szabályokat, bele-
értve a gyűjtendő adatok körét a 2021. évi népszámlálásról szóló 
2018. évi CI. törvény (népszámlálási törvény) írja elő. A nép-
számlálási törvény szerinti  adatszolgáltatás  – az egészség-
ügyi 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 elektroni-
kus 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: számlálóbizto-
sok 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 fel-
keresve kell eleget tenniük adatszolgáltatási kötelezettségüknek.

A népszámlálást megelőzően a Központi Statisztikai Hi-
vatal (KSH) a népszámlálás részleteiről (pl. az online kitöltés-
hez szükséges egyedi azonosítóról) felkérő levelet fog küldeni 
valamennyi magyarországi címre. A felkérő levél nevet nem, 
csak címet tartalmaz, ezért a pontos felkérés érdekében elen-
gedhetetlen, hogy a levelek a megfelelő címekre érkezzenek. A 
postai kézbesítés minél pontosabb teljesítése érdekében kérjük 
a lakosságot, hogy a házszámokat, illetve többlakásos épüle-
tek esetében az ajtószámot is pontosan tüntessék fel az épü-
leteken és postaládákon.



Hírmondó
Zsombói
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Iskolai közösségünk megdöbbe-
néssel fogadta a hírt, hogy 2022. június 
7-én méltósággal viselt betegség miatt 
végleg búcsút vett tőlünk és adta vissza 
lelkét Teremtőjének iskolánk pedagó-
gusa, Windecker Orsolya, aki 2011 óta 
dolgozott a zsombói iskolában napkö-
zis nevelőként. Emlékét nem feledjük, 
örökre a szívünkbe zártuk őt.

Tanévzárás a SZIKAI-ban

A 2021/2022. tanítási év utolsó napján június 15-én 
lovaskocsikkal körbejárták Zsombót az iskola nyolcadikos ta-
nulói, hogy szerenádot adjanak a nevelőtestületnek, június 16-
án pedig műsorral és névreszóló üzenetekkel búcsúzott a végzős 
évfolyam az általános iskolás évektől.

Június 18-án vettek végleg búcsút az általános iskolától a 
ballagáson. A ballagó menet végighaladt egykori tantermeiken, 
majd a tiszteletükre rendezett ünnepségre vezetett, ahol nem-

csak igazgatójuk, osztályfőnökük és Zsombó polgármestere, 
hanem meglepetésként Puskás Elemér, a székelyföldi Orotva 
polgármestere és az orotvai testvériskola vezetője, Puskás Olga 
is köszöntötte őket.

Az idei Kós Károly-emlékérmet Bosch Bálint Tjeerd, a Szent 
Imre-díjat Gyuris Boglárka kapta.

Sok sikert a továbbiakhoz, Drága Nyolcadikosaink!

Többi diákunknak a tanévzáró ünnepélyt június 22-én tartottuk meg a közösségi 
ház nagytermében. Gyuris Zsolt polgármester úr és Pálmai Péter, iskolánk igazgatója 
jutalomkönyvekkel gratulált a kitűnő tanulóknak. Orsi néniről egy vetítéssel emlékez-
tünk meg, melyet köszönünk Varga Krisztina kollégánknak. Az ünnepség után a diá-
kok az osztálytermükben kapták meg a bizonyítványokat, így a 2021/2022. tanítási évet 
lezártuk. Jöhet a jól megérdemelt nyári szünet.

A nyári ügyeleti napok, a tankönyvosztás és a tanévnyitó ünnepély időpontjairól 
honlapunkon (szikai.hu) és Facebook oldalunkon tudnak tájékozódni hamarosan.

szikAi

Isten veled,
Orsi néni!
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Tájékoztatás
a parlagfű elleni
védekezésről

Tisztelt Zsombói Lakosok!

Indul a nyár, indul a parlagfű okozta allergia szezonja, ami 
sokak számára gyötrelmes időszak. Szeretném felhívni a figyel-
müket a parlagfű elleni védekezésre.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. 
évi XLVI. törvény és a parlagfű elleni közérdekű védekezés vég-
rehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés 
költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályai-
ról szóló 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet szabályozza a par-
lagfű elleni védekezés részletes szabályait.

Az ürömlevelű parlagfű ellen történő védekezés minden 
földhasználó, növénytermesztő és földtulajdonos – beleért-
ve a kiskertek és a belterületi kertek tulajdonosait is – köte-
lező feladata.

A kifejlődött növények legintenzívebb növekedési időszaka 
júniusra esik, így a pollen okozta allergiás tünetek elkerülése 
érdekében a korai védekezés (pl.: kaszálás) különösen fontos.

A földhasználó köteles minden év június 30. napjáig az in-
gatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megaka-
dályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak 
végéig (október 31-ig) folyamatosan fenntartani.

Június 30. napját követően a parlagfű elleni védekezéssel 
kapcsolatban helyszíni ellenőrzést, hivatalból vagy bejelentés 
alapján, külterületen az ingatlanügyi hatóság, belterületen a 
jegyző végez.

Ha a helyszíni ellenőrzés megállapítja, hogy a földhasználó 
a gyommentesítési kötelezettségének nem tett eleget, külterü-
leten a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Földhivatali 
Főosztály Mórahalmi Földhivatali Osztálya, belterületen a jegy-
ző közérdekű védekezést rendel el. A parlagfű elleni védeke-
zést elrendelő határozatot hirdetmény útján is lehet közölni. A 
határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható.

A közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság és a köz-
érdekű védekezést elvégző vállalkozó az érintett területre be-
léphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti. A közérdekű 
védekezést a hatóság az ott tartózkodó személyek akarata el-
lenére is megtarthatja, illetve elvégezheti. Felhívom a figyel-
met arra, hogy a közérdekű védekezés költségeit az viseli, aki 
a kötelezettségét elmulasztotta. A védekezés költségein túl a 
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosz-
tály Mórahalmi Földhivatali Osztálya növényvédelmi bírságot 
köteles kiszabni azzal szemben, aki a parlagfű elleni védeke-
zési kötelezettségét elmulasztja. A bírság mértékét a 194/2008. 
(VII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a parlagfűvel fertő-
zött terület mérete és a parlagfűvel való felületi borítottság mér-
téke határozza meg, melynek összege – mind belterületen, mind 
külterületen – 15.000 forinttól 5 millió forintig terjedhet.

Kérem Önöket a parlagfű elleni védekezés szabályainak 
fokozott betartására, amivel saját egészségük megóvásán túl 
közvetlen környezetük javát is szolgálják.

dr. sziromi mártA

jegyző

Az elmúlt hetek fordulóin szépen szerepeltek a zsombói fiúk 
és lányok. Május 21-én Makón rendezték az U8-U9-es gyerekek 
mérkőzéseit, melyen a kislányok 2 győzelmet szereztek. 22-én a 
fiúké volt a pálya, ők is jól küzdöttek, örömmel  lőtték a gólokat.

28-án Az U10-es lányok Deszken 2 jó, küzdős mérkőzésen bi-
zonyították, hogy sokat tanultak, fejlődtek az elmúlt hónapokban. 
Döntetlen a KSZeged SE és győzelem a Nemesnádudvar ellen!

A fiúk Mórahalmon a Pick Szeged ellen egy kemény meccsen 
kikaptak , majd győztek a Csongráddal vívott küzdelemben. Egy 
évzáró torna vár még rájuk, elköszönünk  az idénytől sok játék-
kal, ajándékokkal.

Az U13-as lányok június 4-6. Orosházán vesznek részt egy 
színvonalas kupán, ahol az FTC, Székesfehérvár és Kecskemét 
csapataival szerepelnek közös csoportban.

Nehéz, de csodás évet zárunk, végre sok eseménnyel!

Polyákné évA, edző

Kézilabda hírek

U10 Fiúk Az Utolsó FordUlón

Ügyes kis csAPAt

U10-es lányok deszken
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