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Közvilágítás ideiglenes korlátozása
Kedves Zsombóiak!

Most egy legtöbbünket hátrányosan érintő újonnan beveze-
tendő, és átmeneti intézkedésről tájékoztatom Önöket. 2023. 
január 30-án éjféltől Zsombó nagyközség közvilágítása 
lekapcsolásra kerül minden nap 0 órától 4 óráig. A kap-
csolást újonnan beépítésre kerülő automaták fogják elvégezni.

Megpróbálom érthetővé tenni ezt a sokak szubjektív biz-
tonságérzetét valószínűleg rontó, nehéz döntését a képviselő-
testületnek. 

Az gondolom mindenki előtt ismert, hogy az energiakölt-
ségek Európa szerte megemelkedtek. A lakosság nagy része az 
állami rezsivédelmi intézkedések miatt talán nem is érzékeli 
– szerencsére – az energiaárak növekedését közvetlenül a havi 
számlákban. A piaci fogyasztók, így sajnos az önkormányzatok 
is ki vannak téve az árak jelentős emelkedésének és ingadozá-
sának. Első lépésben Zsombó Nagyközség Önkormányzatát és 
intézményeit október 1-jétől érintette a gáz árának a változása. 
Egy m3 gáz azóta körülbelül 1500 Ft-ba kerül, ami nagyjából 
14-szerese a rezsivédett lakossági árnak, és duplája az átlagfo-
gyasztáson felüli lakossági árnak. Ez azt eredményezte, hogy né-
hány millióról több tízmillió forintra növelte volna a fűtési költ-
ségeinket. Emiatt jelentős energiamegtakarítási intézkedéseket 
vezettünk be (hőmérséklet-csökkentések, nyitvatartási korláto-
zások, munkaidő-átszervezés, igazgatási szünetek), amelyekről 
korábban már írtunk.

Az elektromos áram beszerzésével kapcsolatos szerződésünk 
évfordulóval járt le. Kikerültünk először az egyetemes fogyasz-
tói, majd a végső menedékes tarifából, amelyek mind áremelést 
jelentettek, és a fogyasztás nagyságrendje miatt közbeszerzést 
kellett lefolytatnunk az áram beszerzésére, amelyet praktikus 
okok miatt többen, a homokháti önkormányzatokkal közösen 
elvégeztünk. Közben – decemberben – az Állam és a tulajdoná-
ban lévő szolgáltató, az MVM előállt egy váltó fix tarifával azon 
önkormányzatok részére, akik ezt az árambeszerzést nem folytat-
ták le. Ez a tarifa is jelentősen magasabb a korábbi áraknál (köz-
világítás esetében 163,874 Ft/kWh, egyéb célra 196,014 Ft/kWh 
nettó áramdíj, amihez a rendszerhasználati díj, az adók és egyéb 
apróságok adódnak hozzá). Hogy a nagyságrendet érzékelni le-
hessen, a lakossági rezsivédett díjakkal összehasonlítva (38Ft/
kWh az átlagfogyasztásig, 70 Ft/kWh az átlagfogyasztás felett) a 
bruttó 261 Ft/kWh közvilágítási áramdíjat, a 7-szerese, az átlag-
fogyasztás feletti árnak pedig 3,7-szerese. A számításainkhoz ezt 
a központi tarifát tudjuk használni, mert a beszerzett és szerző-
dött áramdíjunk a tőzsdei árhoz indexált. Így a pontos összegét 
minden hónapban utólag tudjuk meg. A jelenlegi tőzsdei árakból 
úgy tűnik, hogy valamivel jobban járunk, mint a fix tarifa igény-
bevétele esetén történne. Sajnos ez változhat év közben, legfőkép-
pen az európai energiaárak, szankciók, kereslet-kínálat hatására. 

Az áram árának emelkedése azt eredményezte, hogy a köz-
világításra (a karbantartással együtt) elköltött 2020. évi 8,5 
millió Ft, 2021. évi 9,5 millió Ft, várhatóan 2023-ban már 35 
millió Ft körül alakulna. Ez az emelkedés és az intézmények 
jelentős energiaköltség emelkedése arra kényszerítette a kép-
viselő-testületet, hogy átgondolja a közvilágítással kapcsolatos 
megtakarítási lehetőségeket is. Ennek három iránya lehet a köz-
világított terület csökkentésén túl, ami szóba sem került.

Az egyik a korszerűsítés LED-es fényforrásokra, amely napi-
renden van előkészítési szakaszban. Egyébként a legfőbb korlát-

ja, hogy a négy éves karbantartási szerződésünk lejártáig még 
közel két év van hátra. Másik nehézsége a sok tíz millió forintos 
beruházás finanszírozása. Ezek a tényezők nehezítik, de meg 
nem akadályozzák a korszerűsítést. 

Abban az időszakban, amikor legkevésbé tartózkodnak az 
emberek az utcákon, lekapcsolni a közvilágítást. Ez az időszak 
a 0 óra és a 4 óra közötti, ami az elektromos energiaellátás 
szempontjából egy alállomáson lévő települések megegyezésén 
kell hogy alapuljon a közös vezérlőjel miatt. Az időszak kijelölé-
sének a fő szempontja pedig az, hogy az utolsó busszal hazaér-
kezők (Zsombó esetében 23:15) is eljussanak haza a lekapcsolás 
előtt, és az első buszra indulók is közvilágítás mellett tudjanak 
eljutni a buszmegállókig. Erről az éjszakai lekapcsolásról 
döntött a képviselő-testület a december 15-i ülésen. En-
nek az átfutási ideje 30-45 nap, amely mai tudomásom szerint 
január 30-án vagy az azt követő napokban történik meg. Ezzel 
a megtakarítási móddal kb. 10 millió Ft/év megtakarítást lehet 
elérni. Néhány Szeged környéki település ezt a megtakarítási 
módot választotta. Van, amely még hosszabb lekapcsolási idő-
szakkal, van, amelyik a település központi transzformátor körzet 
kivételével a település többi részén.

A megtakarítás másik formája, amely az előzővel kombinál-
ható is, hogy nem komplett területeken kapcsolják le időszakok-
ra a fényeket, hanem ritkítják a működő fényforrásokat. Ennek a 
számításait is elvégeztük két változatban. Az egyikben csak a na-
gyobb teljesítményű úgynevezett Na lámpatestekből ritkítanánk 
51 db-ot, másik változatban az összes lámpatestből 126 db-ot 
kapcsolnánk ki. Ezek úgy lettek kiválasztva, hogy az eloszlás 
egyenletes legyen és a kereszteződések beláthatóságát ne érint-
sék. Ezzel a módszerrel a 2. pontban részletezett csökkenésen 
felül 3,5 – 6 millió Ft éves megtakarítás érhető el. Erre már nem 
is tettem javaslatot a képviselő-testületnek, mert közben dön-
tött az Állam a településünknek nyújtandó többlettámogatásról, 
amely 7,65 millió Ft, amely fedezi ennek a megtakarításnak a 
költségét.

Mindent összevetve: az éjszakai lekapcsolással elérendő 
megtakarítással és a kiegészítő állami támogatással együtt is, 
a korábbi évekhez képest körülbelül 10 millió Ft-tal romlik az 
önkormányzat pénzügyi kondíciója a közvilágítás várható költ-
ségei miatt. Ehhez sajnos még nagyobb mértékben hozzájárul-
nak az egyéb energia-többletkiadások, ami nehezíti majd az ön-
kormányzati feladatellátást még úgy is, hogy további kiegészítő 
támogatásokat kapunk az Államtól az intézményi gyermekét-
keztetésre és a bölcsőde üzemeltetésre is, összesen hozzávetőle-
gesen 20 millió Ft nagyságrendben. 

Kérem a Tisztelt Lakosság megértését és együttműködését az 
átmeneti időszakra az éjszakai lekapcsolásra kerülő közvilágí-
tás miatt. Továbbá kérem, hogy ebben az átmeneti időszakban 
ne a szolgáltató hibabejelentő számát használják a közvilágítási 
hibák bejelentéséhez, hanem az önkormányzatot értesítsék 
a közvilágítási hibákról a 62/595-569 közvetlen számon 
vagy a 62/595-555 központi számon, illetve a titkarsag@
zsombo.hu e-mailen. 

Tisztelettel:
Gyuris Zsolt

polGármester
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Tájékoztatás
a képviselő-testület üléseiről

Tisztelt Zsombóiak!

A 2022. év utolsó negyedévében Zsombó Nagyközség Önkor-
mányzata Képviselő-testülete több rendes és rendkívüli ülést is 
tartott, melyekről tájékoztatom Önöket.

OKTÓBER 7. ÉS 24.
Ezeken a rendkívüli zárt üléseken tárgyalt a képviselő-testület 

az önkormányzat és intézményei folyószámlavezetésére beérke-
zett ajánlatokról. Ismeretes, hogy augusztusban a Takarékbank 
Zrt. bezárta helyi fiókját és a pénzkiadó automata (ATM) leszere-
léséről döntött. Akkor kezdett tárgyalásokat a képviselő-testület 
a Takarékbank Zrt-vel, illetve másik két bankkal. Azért került két 
alkalommal is napirendre a téma, mert a képviselő-testület az 
ajánlatok további pontosítására kérte fel az ajánlattevő bankokat. 
Október 24-én a képviselő-testület úgy döntött, hogy felmondja 
az eddigi szerződést a K&H Bankkal és a Takarékbank Zrt-vel 
köt folyószámla szerződéseket. A változtatás oka elsősorban az, 
hogy az ajánlatot adó pénzintézetek közül egyedül a Takarék-
bank vállalta ATM üzemeltetését a településen. 

OKTÓBER 28.
Ezen az ülésen a képviselő-testület néhány eljárási kérdésben 

pontosította a szervezeti és működési szabályzatát a kormányhi-
vatal törvényességi felhívása nyomán. 

Megismerte és tudomásul vette a képviselő-testület a kor-
mányhivatal felhívását arról, hogy a temetkezésről szóló helyi 
rendelet több ponton hiányos, nem felel meg a hatályos jogsza-
bályi előírásoknak, ezért felkérte a polgármestert és a jegyzőt a 
rendelet-módosítás előkészítésére.

Ugyancsak felkérte a képviselő-testület a polgármestert és a 
jegyzőt a településképi rendelet felülvizsgálatának előkészítésére.

A képviselő-testület jóváhagyta a polgármesteri hivatal alapí-
tó okiratának és ezzel összefüggésben a szervezeti és működési 
szabályzatának módosítását. Erre a népszámlálással kapcsolatos 
helyi teendők és azok pénzügyi elszámolása miatt volt szükség. 

A képviselő-testület – jogszabályi kötelezettségének eleget 
téve – megtárgyalta és elfogadta a Homokháti Kistérség Több-
célú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját, ami 
a társulás tagjaként érinti Zsombó települést is. 

A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet az Egész-
séges Zsombóért Alapítvány jogutód nélküli megszűnéséről és 
arról, hogy az alapítvány a parlagfűmentesítésre beszerzett esz-
közeit ingyenesen átadta, a közösségi ház udvarán létesített ke-
mencéjét pedig jelképes összegért eladta az önkormányzatnak. 
A képviselő-testület sajnálattal és köszönettel vette tudomásul 
az alapítvány döntését. 

Döntött a képviselő-testület arról, hogy a Zsombó, 79 hrsz-ú 
ingatlan egy bizonyos, az utcaszélesítéshez már nem szükséges 
részét eladja Dudás Róbertnek azzal a feltétellel, hogy a telekala-
kítás és az adásvétel minden költségét a vevő vállalja.

Határozott a képviselő-testület arról, hogy az iskolai torna-
terem ingyenes használatát, a megemelkedett rezsiköltségekre 
figyelemmel, költségvetési forrás hiányában nem tudja biztosí-
tani a helyi civil szervezeteknek. A tornaterem bérlése ügyében 
az iskola titkárságát kell keresni.

NOVEMBER 3. 
A képviselő-testület közmeghallgatás formájában tartott ülést, 

amelyen elfogadta a 2023. évi munkatervét és rendezvénytervét..

NOVEMBER 25.
Elfogadta a képviselő-testület a 2022. évi költségvetésének 

módosítását, amelyet az eredeti tervhez képest pótlólagos köz-
ponti támogatások, valamint a pénzügyi-gazdálkodási folyama-
tok indokoltak. A rendeletmódosítás a polgármester által, átru-
házott hatáskörben, 2022. szeptember 30-ig hozott döntéseket, 
a pályázati támogatásokat, valamint a képviselő-testület hatá-
rozataiban foglalt döntések végrehajtásának pénzügyi hatásait 
tartalmazza. 

Felülvizsgálta a képviselő-testület a helyi adókról szóló ren-
deleteket és bár a jogszabályok bőven engednek lehetőséget az 
adóemelésre, a testület úgy határozott, hogy nem változtat a he-
lyi adók mértékén. 

Ugyancsak felülvizsgálta a testület az önkormányzat egyéb 
szolgáltatásainak díjait (étkeztetés, közterület-használat, temet-
kezés, helyiség- és lakásbérlet). A díjak többségét változatlanul 
hagyta, a helyiségbérleti díjakat 10%-kal, a lakásbérleti díjakat 
20%-kal emelte 2023. január 1. napjától.

Jóváhagyta a képviselő-testület a József Attila Közösségi Ház 
és Könyvtár szolgáltatási díjainak korrekcióját. A változtatásnak 
az az oka, hogy az irreálisan megemelkedett energiaköltségekre 
a teremhasználat díjai nem biztosítottak fedezetet, ezért haszná-
lat esetén a bérlőnek a ténylegesen elfogyasztott energia díját is 
meg kell fizetnie a bérleti díj mellett. 

Döntést hozott a képviselő-testület a Tisza-Maros Ivóvízmi-
nőség-javító Önkormányzati Társulás jogutód nélküli megszün-
tetéséről is, mivel a projekt – azaz a társult településeken az ivó-
vízminőség javítását célzó beruházás – megvalósult és a projekt 
fenntartásának időszaka is lejárt.  

A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat és intézmé-
nyei 2023. évi belső ellenőrzési programját és tervét. A belső el-
lenőr kockázatelemzésen alapuló prioritásokat állít fel és azok 
alapján ellenőrzi az intézmények működésének és gazdálkodá-
sának szabályszerűségét. 

Megismerte a képviselő-testület a kormányhivatal törvé-
nyességi felhívását arról, hogy a közterületek elnevezéséről és a 
házszámok megállapításáról kötelező rendeletet alkotni. A kép-
viselő-testület felkérte a polgármestert és a jegyzőt a rendelet 
előkészítésére. 

A képviselő-testület határozott arról, hogy az államigazgatási 
szervekhez hasonlóan, a kormánytól kapott felhatalmazás alap-
ján igazgatási szünetet rendel el a polgármesteri hivatalban – 
az állami szervekhez hasonlóan – 2022. december 22-től 2023. 
január 6-ig, áram- és gázmegtakarítás reményében. A hivatalt 
érintő másik döntés a szervezeti és működési szabályzat módo-
sítása volt, amit a hivatalban határozott időre bevezetett négyna-
pos munkarend indokolt.   

A képviselő-testület zárt ülésen tárgyalt az úgynevezett ott-
honteremtési támogatásról, amit három fiatal család kérelme-
zett és mindhárom támogatásban részesült. Szintén zárt ülésen 
tárgyalt az önkormányzat a Pacsirta utcai lakás bérleti szerződé-
sének határozott időre szóló meghosszabbításáról.  
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DECEMBER 15.
A képviselő-testület az elmúlt egy év tapasztalatai alapján 

néhány eljárási részletben módosította a szociális rendeletét. 
Ezek a módosítások a gyakorlatban nem észlelhetők a szociális 
ellátást igénylők számára, inkább a hivatalban folyó munkát 
segítik.

A képviselő-testület a kormányhivatal felhívására felülvizs-
gálta a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendeletét 
és a régi hatályon kívül helyezésével egyidejűleg új rendeletet 
alkotott. Az új rendelet újítást nem tartalmaz, inkább az eddig 
kialakult gyakorlatot rögzíti. Nem változtak a temetkezés helyi 
árai sem. Egyetlen dologra hívom fel a figyelmet: ügyeljenek el-
temetett szeretteik sírhelyének újra megváltására! Ha nincsenek 
tisztában a lejárat dátumával, keressék fel a polgármesteri hiva-
tal ügyintézőjét, Móra Anitát. 

A képviselő-testület Arany János közszolgáltatásra szerződött 
vállalkozó kérésére felülvizsgálta a folyékony hulladékszállítás 
díjait és elfogadva a vállalkozó érveit, a szolgáltatás díját 4500 
Ft/m3 + ÁFA összegre emelte 2023. február 1. napjától.

A villamosenergia költségek rendkívüli megemelkedése 
miatt napirendre került a közvilágítás korlátozásának kérdé-
se. Ennek az önkormányzati feladatellátásnak a korlátozására 
a kormány rendeletben adott felhatalmazást az önkormány-
zatok számára azért, hogy belátásuk szerint vezethessenek 
be energiamegtakarítási intézkedéseket. A képviselő-testület 
szembesült azzal, hogy 2021-2022-ben, egy 12 hónapos idő-
szak alatt a település közvilágításának áramköltsége, az egyéb 
rendszerhasználati díjak nélkül, 4.231.000 Ft volt. A jelenlegi 
árakon ugyanez a fogyasztás várhatóan 26.347.000 Ft-ba kerül-
het, azaz hatszorosára emelkedik. Ezzel a költségnövekedéssel 
az önkormányzat egyéb kötelező feladatainak sérelme nélkül 
nem tud megbirkózni. Az önkormányzat vizsgálta a közvilágí-
tás kikapcsolásának lehetőségét és feltételeit, figyelembe véve az 
esti utolsó busz és a hajnali első busz menetrendjét is. Felhatal-
mazást adott a képviselő-testület a polgármesternek arra, hogy a 
közvilágítás 0 óra és hajnali 4 óra közötti kikapcsolása ügyében 
megtegye a szükséges lépéseket. Jelen sorok lezárásakor közöl-
te a szolgáltató a hírt, hogy előreláthatólag január 30-án, hétfőn 
éjjeltől az önkormányzat megrendelésére lekapcsolják a közvilá-
gítást minden nap 0 órától 4 óráig.   

A külterületi utak pályázati forrásból történő fejlesztésének 
ügyében a képviselő-testület személyesen hallgatta meg azokat a 
tulajdonosokat, akik nem zárkóznak el ugyan az ingatlanuk egy 
részének az önkormányzatnak történő eladásától, de nem fogad-
ják el a felajánlott vételárat. A képviselő-testület meghallgatta és 
méltányolta a tulajdonosok érveit, de a döntést elhalasztotta. 

A helyi háziorvosok rezsitámogatási kérelmét is napirendre 
tűzte a képviselő-testület, de a saját megnövekedett energiaki-

adásai és az egyelőre nem ismert költségvetési lehetőségei miatt 
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Ezen az ülésen tárgyalta a képviselő-testület az ebrendészeti 
feladatok ellátására kapott ajánlatokat. 2022-ben három hóna-
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az önkormányzat e feladat ellátásában. Annak ellenére, hogy a 
feladatellátás példás volt, a képviselő-testület nem kötött újabb 
szerződést senkivel. A képviselők mérlegelték ugyanis, hogy az 
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A képviselő-testület az energiatakarékossági intézkedések ré-
szeként meghatározta a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár 
minimális nyitvatartási idejét 2023. március 31. napjáig, továbbá 
engedélyezte az intézmény teljes bezárását 2022. december 22. 
és 2023. január 3. között.

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása székhelytelepülé-
sének, Deszknek az egészségügyi alapellátási körzetek közül a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti körzetek 
kialakításáról szóló rendeletének módosítását hagyta jóvá a 
képviselő-testület. Erre a formális döntésre a jogszabályoknak 
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A polgármester örömmel tájékoztatta a képviselő-testületet 
arról, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat idei fordulójá-
ban 11 hallgató kap fejenként és 10 hónapon át havonta 5000 Ft 
támogatást, egy leendő hallgató pedig 3 éven át kap majd havon-
ta 3000 Ft támogatást. Szerencsére egyetlen pályázót sem kellett 
elutasítani, mert az eredetileg meghatározott keretet felemelték. 

Zárt ülésen bírálta el a képviselő-testület az idei szociális célú 
tűzifapályázatban beérkezett kérelmeket. A jogosultsági feltéte-
leknek megfelelő kérelmek mind pozitív elbírálásban részesültek. 

DECEMBER 20. 
Ezt az ülést az új ravatalozó megépítéséhez szükséges köz-

beszerzési eljárás megindítása indokolta. Ahhoz, hogy a közbe-
szerzési eljárás mielőbb lebonyolódjon, szükségszerű volt soron 
kívül, rendkívüli ülésen dönteni az eljárás megindításáról, a 
bíráló bizottság kijelöléséről és az ajánlattételre felhívandó gaz-
dasági társaságok kijelöléséről. Így a polgármesteri hivatalban 
elrendelt igazgatási szünet miatt nem húzódik az eljárás.   

dr. sZiromi márta

jeGyZő

Elektronikai hulladékgyűjtés

Zsombó Nagyközség Önkormányzata és az Elektronikai Hul-
ladékhasznosító Kft. ingyenes lakossági és közületi elektroni-
kai hulladékgyűjtés szervezett 2022. november 18-án és 20-án 
a bordányi úti hulladékudvar melletti önkormányzati telepen. 
Örömmel vettem tudomásul, hogy sokan éltek a lehetőséggel, 
és két nap alatt összesen 3810kg elektronikai hulladék került 
összegyűjtésre és elszállításra. Tekintettel erre, az elektronikai 

gyűjtést a 2023-ban évben is megszervezzük.
Ezen kívül köszönetet mondok Szépfalusi Gyula kitartó 

munkájához, aki még az esőben is helyt állt és segítette az elekt-
ronikai hulladékgyűjtés sikeres lebonyolítását.

Gyuris Zsolt 
polGármester
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Tájékoztató
A Csongrád-Csanád Vármegyei 

Kormányhivatal Mórahalmi Járási 
Hivatala tájékoztatja Önöket, hogy 2023. 
január 12-től a NAV Csongrád-Csanád 
Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága 
mórahalmi ügyfélszolgálata változatlan 
nyitvatartás mellett új helyszínen fo-
gadja ügyfeleit.
Ügyfélfogadás helyszíne:

6782 Mórahalom, Szegedi út 84. 
szám (Mórahalmi Járási
Hivatal épületében). 

Ügyfélfogadás ideje:
csütörtökönként 8.00 - 12.00 -ig 

Tisztelt Zsombóiak!
Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Zsombó Nagyközség Önkormányzata bankszámlaszá-
mai 2023. január 1-től megváltoztak. Kérjük, 2023 januárjától fokozottan ügyeljenek, 
hogy a megfelelő, új számlaszámra küldjék az utalásokat! Felhívjuk a figyelmüket arra 
is, hogy a 2022. évi hátralékokat is ezekre a számlákra kell már befizetni.
Számlavezető bank: Takarékbank Zrt. 

GYERMEKÉTKEZTETÉS SZÁMLASZÁMAI:
SZIKAI, Nefelejcs Katolikus Óvoda gyermekétkeztetés 50468108-10012019
Bóbita Bölcsőde gyermekétkeztetés 50468108-10012260

HELYI ADÓK SZÁMLASZÁMAI:
Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla 50468108-10012129
Telekadó beszedési számla 50468108-10012136
Helyi iparűzési adó beszedési számla 50468108-10012143
Talajterhelési díj beszedési számla 50468108-10012150
Helyi adó késedelmi pótlék számla 50468108-10012198

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük.

Adománygyűjtésünk karácsonyra

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola 2022-ben a „Karácsonyi Mosolymanók” nevű aján-
dékgyűjtő kezdeményezéshez 40 csomaggal és 80 édességgel, 
csokoládéval járult hozzá. Szinte mindegyik osztályból érkezett 
csomag vagy csokoládé. Országosan 320 általános iskola vett 
részt a gyűjtésben, és több mint 11.000 ajándékcsomagot osz-
tottak szét a szervezők a rászorulóknak.

Köszönjük szépen minden diáknak, pedagógusnak, szü-
lőnek, akik valamilyen módon részt vettek a gyűjtésben, nagy 
öröm iskolánk számára, hogy szebbé tehettük néhány rászoruló 
gyermekek karácsonyát.

dobóné Veres renáta
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J ó z s e f  A t t i l a  K ö z ö s s é g i  H á z  é s  K ö n y v t á r  
6792 Zsombó, Alkotmány u. 1. 

Adószám: 15763985-2-06       
________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________  
Web: www.kultura.zsombo.hu 

E-mail: program@zsombo.hu  Tel./Fax: 62/595-560   
 

 

 

 
A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár várhatóan  

a teljes fűtési időszakban 
2022. november 01 – 2023. március 31-ig  

részleges nyitvatartást alkalmazva ZÁRVA lesz. 
 

Fenti időszakban napi közösségi tevékenységünket a  
Zsombói Bóbita Bölcsőde (6792 Zsombó, Béke utca 4.) emeleti 

helyiségében folytatjuk. 
 

RÉSZLEGES NYITVATARTÁS a Közösségi Házban 
(előre egyeztetett programok esetén alkalmanként eltérhet) 

 
Hétfő:   16.00 – 17.00 
Kedd:    ZÁRVA 
Szerda:   16.00 – 17.00 
Csütörtök:   ZÁRVA 
Péntek:   08.00 – 09.00 
Szombat:   ZÁRVA 
Vasárnap:   ZÁRVA 
 
SZOLGÁLTATÁSAINK a részleges nyitvatartási időben: 
➢ KÖNYVTÁR 
➢ Zöldzsák osztás 
➢ Fénymásolás, nyomtatás, szkennelés 

 
Továbbra is forduljanak hozzánk bizalommal  

(terembérlés, információ, egyéb felmerülő kérdés esetén): 
➢ E-mail: program@zsombo.hu 
➢ Tel: 62/595-560 
➢ Mobil: +36 20 997 3947 

Művészi gimnasztika

A Művészi Gimnasztika gyakorlat térben és dinami-
kában változatos tesmozdulat sorozatokból áll, moz-
gásanyaga a modern táncra, a klasszikus balettra és a 
klasszikus gimnasztikára épül. 

3 év kihagyás után, november 19-én újra szőnyegre állhattak 
a lányok és megmutathatták kitartó munkájuk eredményét, eb-
ben a szintén kifejezetten nőies sportágban. A versenynek, ami 
a Balance Cup nevet viseli, egy pesterzsébeti szakközépiskola 
tornaterme adott otthont.

A Művészi Gimnasztikán kívül Esztétikus Gimnasztikában, 
illetve Lyrical sportágakban lehetett még nevezni. Ők az össze-
sen 40 db produkció közül a 17-ként mutathatták be „Háborgó 
szél”-re keresztelt gyakorlatukat, ami Arany minősítést kapott a 
II. Balance Cup-on. A Művészi Gimnasztikában a koreográfiák 
elnevezése kötelező: a zenének, a ruhának, és a mozgásnak is 
tükröznie kell a választott témát.

Csodás élményekkel tértünk haza Budapestről, ami elképesz-
tően nagy motivációt adott az elkövetkező időszakra.

December 3-án, a Művészi Gimnasztika Adventi Gála a fóti 
Phoenix Sportcsarnokban került megrendezésre. Ez a szövet-
ségi verseny a számunkra egyelőre még kimaradt a szezonból, 
így felkértek, hogy ismét értékelhessek csodásabbnál csodásabb 

koreográfiákat. Természetesen elfogadtam a felkérést, mert fon-
tosnak tartom a saját fejlődésemet is. Minél több tapasztalatot 
szeretnék gyűjteni nem csak a szőnyeg mellől, hanem a bírói 
asztal mögül is. 

A trió tagjai:
Horváth Minna (Zsombó)
Czakó Csenge (Forráskút)
Dohány Eszter (Szatymaz)

Gábor Violetta, edZő
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ELKÜLÖNÍTETTEN
GYŰJTÖTT CSOMAGOLÁSI

HULLADÉK

GYŰJTÉS NAPJA:
PÁROS HETEKEN, KEDDI NAPOKON

SÁRGA FEDELES EDÉNYZETBEN ELHELYEZHETŐ
HULLADÉKOK:
Papírhulladék, italos karton (újság, folyóirat, füzet, könyv,
hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz lapítva,
kiöblített italos kartondobozok kupak nélkül)

Műanyag- és fémhulladékok (kiöblítve, kupak nélküli PET
palack, PP, HDPE jelzésű flakonok, pl.: tejfölös, samponos,
ásványvizes, üdítős flakonok; műanyag zacskó, háztartási
fém, italos és konzervdoboz kiöblítve, apróbb fémtárgyak)

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK:
-szerves anyagtartalmú  hulladék (konyhai és kerti zöldhulladék)
-ágnyesedéket max. 70 cm hosszú, 50 cm átmérőjű kötegekben

GYŰJTÉS:

-Szállítási alkalmanként tehát kizárólag a biztosított mennyiség erejéig zöld
színű emblémás, valamint „korlátlan” mennyiségű megvásárolt kék színű zsák
helyezhető ki.

Zsákok biztosítása:
Díjmentesen biztosított zsákok: Az FBH-NP Nonprofit Kft. 2023. január 1. -
június 30-ig terjedő időszakra összesen 24 db zsákot (zöld színű,
emblémás) díjmentesen biztosít. A zsákokat az Önhöz legközelebb eső
ügyfélszolgálati irodában áll módjában átvenni nyitvatartási időben.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2023.01.01. napjától 2023.04.30.
napjáig maximum 4 db ingyenes zsák, 2023.05.01. napjától 2 db ingyenes
zsák, valamint további korlátlan mennyiségű kék színű megvásárolt
FBH-NP Nonprofit Kft. felirattal ellátott lebomló zsák helyezhető ki.
További (kék színű) zsákok: értékesítési helyeinken beszerezhetőek az
ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja által, a közszolgáltatás
számlafizetője nevére.
1 db zsák ára: 289 Ft + Áfa*, utólag az NHKV Zrt. által kerül kiszámlázásra.
A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek.

*A feltüntetett ár a naptár megjelenésekor hatályos árat jelöli.

GYŰJTÉS NAPJA: HÉTFŐ
HULLADÉK KIHELYEZÉSÉNEK MÓDJA: 

Gyűjtés napján legkésőbb reggel 6:00 óráig
közterületen, a begyűjtést végző munkatársaink
által könnyen megközelíthető módon

Többlethulladék elszállítására alkalmas zsákot
biztosítunk díj ellenében ügyfélszolgálatunkon
amennyiben háztartásában nagy mennyiségben
keletkezett kommunális hulladék

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS ZSÁKÉRTÉKESÍTÉSI HELY: 

Cím: 6792 Zsombó, Alkotmány u. 1.
Nyitva tartás: 
Minden hónap első kedd: 14:00 – 16:30

Konténer rendelés: 
kontenermegrendeles@fbhnpkft.hu

HULLADÉKUDVAR: 
6792 Zsombó, 0144/60 hrsz.
Nyitva tartás:
Kedd (11.01 – 03.31. között): 14:00 – 16:00
Kedd (04.01 – 10.31. között): 16:00 – 18:00

ELÉRHETŐSÉGEINK
Telefon: +36-79/524-821 
E-mail cím: fbhnpkft@fbhnpkft.hu
www.fbhnpkft.hu

KOMMUNÁLIS
HULLADÉK

HÁZHOZ MENŐ
LOMTALANÍTÁS

Díjmentesen igénybevehető évente 2
alkalommal / ingatlan.

Feltétele, hogy az ingatlantulajdonos
díjhátralékkal ne rendelkezzen. 

ELSZÁLLÍTHATÓ HULLADÉKOK: 

A háztartásban keletkezett lom -
feleslegessé vált használati tárgyak,
eszközök, bútorok, egyéb kisebb méretű
tárgyak, anyagok zsákolva vagy kötegelve.

Lomtalanítási igényét a +36-79/524-821
telefonszámon tudja jelezni. 
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Isten éltessen, Himnusz!
Különleges év 2023 a magyar kultúra történetében. A magyar 

kultúra napját 1989 óta január 22-én ünnepeljük annak emlé-
kére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban 
ezen a napon tett pontot hazafias költészetének legnagyobb re-
mekére, a Hymnus letisztázott kéziratának végére. Így a születés 
kereken 200. évfordulóját ünnepeljük, amely 34 éve a magyar 
kultúra napja – éppen Kölcsey és lélekemelő alkotása előtti tisz-
telgés jegyében.

A költemény először 1829-ben Kisfaludy Károly Aurora című 
folyóiratában jelent meg. Kölcsey Ferenc külön lapokra írta és 
kéziratcsomagokban gyűjtötte verseit. A Hymnust tartalmazó 
kéziratcsomag az 1830-as évek végén eltűnt, s több mint száz 
év után, 1946-ban került az Országos Széchényi Könyvtár bir-
tokába. Megzenésítésére 1844-ben írtak ki pályázatot, amelyet 
Erkel Ferenc, a pesti Nemzeti Színház karmestere nyert meg. Pá-
lyaművét 1844. július 2-án mutatták be a Nemzeti Színházban 
a zeneszerző vezényletével. Szélesebb nyilvánosság előtt 1844. 
augusztus 10-én énekelték először az Óbudai Hajógyárban a 
Széchenyi gőzös vízre bocsátásakor, hivatalos állami ünnepsé-
gen először 1848. augusztus 20-án csendült fel.

Gárdonyi Géza: Aranymorzsák című könyvében, így emléke-
zett vissza Erkel Ferenc a munkájára:

„A himnuszra se pályáztam volna. Hanem egyszer az történt 
velem, hogy megfog az utcán, a lakása előtt Bartay András:

Felhí, és azt mondja odafenn: - Írtál-e himnuszt?
- Nem. Nem is írok. Egressynek hagyom ezt az örömet. Neki az 

effélékben kedve telik.
- Hát ő megírta már?
- Nem tudom. Csak annyit tudok, hogy pályázik, és engem 

megkért, hogy írjam át zenekarra. De napról-napra halogatja, 
pedig most jut eszembe, hogy holnap már lejár a pályázat.

- És te nem veszed észre, hogy ez szándékosság?
- Micsoda szándékosság?
- Hát az, hogy neked eszedbe se jusson pályázni.
- De ha nem is akarok.
- Kell! Nem érted, és nem érzed, hogy ez a pályázat nem a nyo-

morult aranyaknak szól, hanem az örökkévalóságnak? Amelyik 
dalt megjutalmazzák, azt meg is szentelik. Egy hét mulva milliók 
ajka zengi vissza és az lesz a dalok dala, az örökkévaló, a halha-
tatlan, a szerzőjével együtt.

- Ezt mondva, - folytatta Erkel, - betuszkolt engem a mellék-
szobába, ahol egy kopott zongora sárgál-
lott. Odatett egy ív kottapapirost, melléje 
a szöveget.

- Csináld meg rögtön.
- De, bátyám, hova gondol! Nem ciga-

retta-sodrás ez, hogy csak úgy rögtön.
- Meg kell csinálnod!
- Nem lehet. Késő már!
Felelet helyet egyet lépett. Kifordult az 

ajtón, s rámfordította a kulcsot. Még csak 
annyit hallottam, hogy:

- Alásszolgája.
Állok, mint Nepomuki János. Hallom, 

hogy a külső ajtó is csukódik, záródik. No 
kutya-teremtette: szépen vagyunk!

Csend van. Ülök és gondolkozom: hát 
hogy is kellene azt a himnuszt megcsinál-

ni. Elém teszem a szöveget. Olvasom. Megint gondolkozom.
És amint így elgondolkozom, eszembe jut az én első mesterem-

nek a szava, aki Pozsonyban tanított. Azt mondta:
- Fiam, mikor valami szent zenét komponálsz, mindig a ha-

rangok szava jusson először eszedbe.
És ott a szoba csendességében megzendülnek az én fülemben 

a pozsonyi harangok.
Áhitat száll meg. A kezemet a zongorára teszem és hang-hang 

után olvad. Egy óra nem telik belé, megvan a himnusz, úgy, amint 
ma ismeri.

Akkorra már visszajött Bartay is. Eljátszottam neki. Szépnek 
mondotta.

Hazamegyek. Leírom zenekarra. Másnap benyujtom.
Elérkezik a döntés napja. A színház ünnepi díszben. Mert, 

hogy szavamat ne felejtsem, nem választott pályabírák döntöttek, 
hanem maga a közönség.

Elkezdjük.
A közönség feszült figyelemmel hallgatja ezt is, azt is. De nem 

melegszik.
Végre az enyémre kerül a sor. Engem a harangszóra való gon-

dolat annyira eltöltött, hogy a zenekari átiratban is harangszóval 
kezdtem.

Ez már előre hatott.
Az eddigi dallamok mindenféle csiricsári nóták. Semmi mély 

érzés. Semmi himnuszi szárnyalás. Az én dallamom egyszerre 
áhítatra kelt mindenkit. Az arcok megmerednek. A szemek meg-
telnek könnyel.

És alig, hogy az utolsó sor elhangzik, a tapsolásnak és éljenzés-
nek orkánja rázza meg a színházat.

Az enyim volt a dicsőség.
Hát lássa: ész kell a zenéhez, nemcsak klimpi-klampi!”

Felhasznált irodalom: 
(https://mek.oszk.hu/04700/04743/04743.htm#12)

Az ünnep alkalmából a magyarság idehaza, a határokon túl 
és szerte a világban az ünnephez kapcsolódóan megemlékezik a 
magyar kulturális értékekről. Ahhoz, hogy kultúránk minél to-
vább éljen, tenni is kell. Tiszteljük hagyományainkat és értéke-
inket, melyek átörökítését ne a feladatunk, hanem a szívügyünk-
ként tekintsünk.

FerencZi ildikó (jakH)
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Adventi forgatag Zsombón

2022. november végével Zsombón is adventi hétvé-
gékkel készültünk a karácsonyra. A Közösségi Ház előtti 
fenyőfa megkapta ünnepi ruháját, a templomkertben 
újra felépült a karácsonyi mesevilág és az adventi ko-
szorú is elfoglalta méltó helyét, melyet Szűcsné Németh 
Anikó Virág-Ajándék üzletének munkatársai készítet-
tek. A fenyőágakat és a közösségi házban felállított fe-
nyőfát Kiss Pálnénak köszönhetjük. 

A Zsombói Adventi Forgatag 2022-ben is a Kisboldogasszony 
templom kertjében várta az érdeklődőket. Vasárnaponként ka-
rácsonyi hangulattal, forralt borral és teával, kürtőskaláccsal, 
helyi termelői vásárral, szalmalabirintussal, ill. színes progra-
mokkal készültek a helyi intézmények.

Az I. adventi vasárnap és gyertyagyújtás november 27-én Bo-
zsó Kata és Kaszás Kristóf zenés műsorával indult. A Nefelejcs 
Katolikus Óvoda Ibolya csoportja is előadta karácsonyi műsorát. 
A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kolát Molnár Zoltán képviselte, aki Szabó Lőrinc: Esik a hó című 
versét adta elő. Mihálffy Béla országgyűlési képviselő elmondta 
karácsonyi köszöntőjét és meggyújtotta a hit gyertyáját. A hideg 
ellen a Szivárvány Zsombói Nagycsaládosok Egyesülete kínált 
forralt bort és meleg teát, melyet a Rózsa Sándor Csárda készített.

Mikulás előadás várta a kicsiket és nagyokat a Közösségi 
Házban december 3-án. A Görbe Tükör társulat előadásában a 
„Mikulás és a hamis manók” interaktív zenés műsor volt lát-
ható. A gyerekek és szüleik izgatottan követték, ahogy a manók 
megálmodták a tökéletes ajándékot a Mikulás bácsi számára, 
majd együtt izgulták végig, hogy sikerül-e a pincéből kimenekí-
teni a Mikulást a krampusz fogságából.

December 4-én, a II. adventi vasárnapon a Sándorfalvi ad-
ventisták zenéltek. Hagyományteremtő jelleggel került meg-
szervezésre az első Zsombói Csillogó-Villogó Babajárművek 
felvonulása, melyre rengeteg család érkezett. A vonulók sorá-
ban megtalálható volt a villogós cipőkön túl babakocsi, elekt-
romos autó, roller, kismotor és még sok más gyermekjármű 

színes fényekbe öltöztetve. A felvonulást követte Kallai Takács 
Éva népzenész koncertje, valamint a Nefelejcs Katolikus Óvoda 
Napraforgó csoportja is készült karácsonyi kedvcsináló előadás-
sal. A II. adventi gyertyát, mely a remény jelképe, Olasz Attila 
római katolikus plébános gyújtotta meg. A Szent Imre Katoli-
kus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolából Horváth 
Minna Jázmin, Urbán Kata és Kovács Boglárka adta elő verses, 
dalos adventi összeállítását. A lélekmelegítő italokról a Jóbarát 
Vendéglő gondoskodott. 

A második adventi vasárnapon került sor az idősek kará-
csonyára is a Szivárvány Zsombói Nagycsaládosok Egyesülete 
szervezésében. A helyi időseket finomságokkal megrakott aszta-
lok hosszú sora várta a Közösségi Házban. A karácsonyi műsor-
ban részt vett a Nefelejcs Katolikus Óvoda és a Bokréta Dalkör 
Egyesület. A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola zeneművészeti tagozatának vonós tanszaká-
ról Balogh Izabella, Balogh Lázár Koppány és tanáruk Huszár 
Emőke hegedűn, ill. Hajlik Vince és tanára Földi István András 
nagybőgőn adott elő ünnepi dalokat. Az Egyesület karácsony 
alkalmából többek között az Önkormányzat anyagi támogatásá-
nak köszönhetően, minden időst ajándékcsomaggal lepett meg.

Advent III. vasárnapján, december 11-én tartotta meg a 
Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola hagyományos karácsonyi koncertjét a Kisboldogasszony 
templomban. Sok gyermek arcára csalt mosolyt a Szivárvány 
Zsombói Nagycsaládosok Egyesülete. Megbízásukból maga a 
Mikulás osztott ajándékokat a templomkertben. A gyerekek 
mellett a helyi segítőknek is jutott csomag az egész éves kemény, 
önzetlen munkájukért. A színpadon először a Bokréta Dalkör 
Egyesület műsora volt hallható, majd következett a Nefelejcs 
Katolikus Óvoda Százszorszép csoportjának karácsonyi műsora. 
A harmadik adventi gyertyát – mely az öröm jelképe – 
Szaklóczai Miklós görögkatolikus pap gyújtotta meg. Az estét 
a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola 4. osztályos tanulóinak betlehemes játéka zárta. A teát és 
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a forralt bort a Zsombói Szociális Alapszolgáltatási Központ és a 
Zsombói Bóbita Bölcsőde dolgozói készítették és kínálták.

December 18-án, advent utolsó vasárnapján is változatos 
programokra számíthattak az érdeklődők. Hegedűsné Kovács 
Zsuzsa zongoraművész koncertje nyitotta meg a negyedik ad-
venti vasárnapot, ezt követte a Nefelejcs Katolikus Óvoda műso-
ra. A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola tanulói, Urbán Izabella Reményik Sándor: Csendes 
csodák című versét, Mihálffy Lujza Aranyosi Ervin: Mi lenne, 
ha… művét szavalta el. A negyedik adventi gyertyát – ami a sze-
retetet jelképezi – Szabó Lajos Levente adventista presbiter, teo-
lógus gyújtotta meg. A gyertyagyújtás után a jó hangulatot Varga 
Rudolf, Kaszás László és Kaszás Kristóf zenés műsora biztosítot-
ta. Az adventi programsorozatot a karácsonyi járművek felvo-
nulása zárta le. A Béke utcát megtöltötték a különféle járművek 
ötletesebbnél ötletesebb módon feldíszítve, kivilágítva. A jármű-
vek végig vonultak Zsombó főbb utcáin, akár az otthon melegé-
ből is meg lehetett csodálni őket. Az utolsó nap a meleg italokat 
a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola és a Nefelejcs Katolikus Óvoda kínálta a látogatóknak.

Az adventi időszakot elégedetten és boldogsággal a szívünkben 
zártuk le. Nagyon örültünk annak, hogy rengetegen látogattak ki 
a templomkertbe és láthatóan jól érezték magukat. A színvonalas 
előadások, műsorok sok nézőt vonzottak a színpadhoz, mindegyi-

ket átjárta az ünnepi hangulat. A „babajárművek” és „karácsonyi 
járművek” felvonulása rendkívül népszerűnek bizonyult, ezeket 
a következő évben is mindenképp beépítjük a műsorrendbe. Kö-
szönjük a sok pozitív visszajelzést, ezért érdemes a hideg és a ne-
hézségek ellenére is a programokat megálmodni és megszervezni.

Köszönjük a segítők és támogatók hozzájárulását!

raFai réka

jóZseF attila köZösséGi HáZ és könyVtár
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A falugazdász tájékoztatója
Januári aktualitások

Tisztelt Termelők!

Az Egységes Kérelemmel kapcsolatos aktualitások:

A 2022-es területalapú támogatások ellenőrzési időszaka ál-
talában befejeződött, az esetleges kérdéses területek esetében 
lehetséges még a helyszíni ellenőrzés.

A tavalyi évhez hasonlóan a termeléshez kötött zöldségnövény 
,ipari zöldségnövény és szálas fehérjenövény kiegészítő támo-
gatást igénylő gazdák esetében a felhasznált szaporítóanyagról, 
annak számlájáról adatot kellett szolgáltatni. Az ezzel kapcsola-
tos ellenőrzési folyamatok, a konkrét számlák bekéréséről szóló 
értesítés, ellenőrzési jegyzőkönyv ügyfélkapun keresztül érkezik. 
Azért figyeljék legalább heti rendszerességgel az ügyfélkaput, 
mert ha 30 napig nem töltik le az adatszolgáltatási kötelezettség-
ről szóló végzést, akkor kézbesítettnek tekintik az értesítést, és ha 
erre nem válaszolunk, akkor nem teljesül a támogatás feltétele, s a 
támogatás szankciós lesz.

A termeléshez kötött zöldség, ipari zöldség és szálas támo-
gatások, a Natura 2000 gyepterületekre igényelt kiegészítő tá-
mogatások, valamint a  esetében kötelező a gazdálkodási napló 
vezetése, ennek ellenőrzése a kijelölt gazdák esetében  2023 ja-
nuárjában is tart. Az ellenőrzésről az érintett termelőket előze-
tesen ki fogják értesíteni.

2023. január 1-től az Agrárkamarai ügyintézésnél is beveze-
tésre kerül az elektronikus ügyintézés. Ennek keretében az első 
lépésként minden ügyféllel egy meghatalmazást kell készíteni. 
Az új támogatási jogcímek már január közepétől elindulnak, 
ezekhez mindenképpen szükséges az új meghatalmazás meg-
léte. Ennek elkészítéséhez keressék elő a MÁK-tól ( korábbi 
MVH) kapott jelszót. 

Az új meghatalmazások megkötését január 20-tól szeretném 
elkezdeni, amelyet a kampánymunkákhoz hasonlóan időpontbe-
osztással szeretnék gördülékennyé tenni. Január 20 után kérem, 
érdeklődjenek, illetve sms-ben értesítéssel leszek.

2023-as évtől új költségvetési időszak kezdődik, mely-
nek része az agrártámogatási rendszer átalakulása. Az AM a 
2023-tól induló közös agrárpolitika (KAP) keretében a kör-
nyezeti, klímavédelmi és biodiverzitás szempontjából értékes 
területeknél is elérhetővé teszi a mezőgazdasági területek után 
fizetendő alaptámogatást. A közvetlen területalapú támogatás-
ra jogosult területek körének bővítése hatékonyan járul hozzá 
a mezőgazdasági területek talajállapotának, mikroklímájának, 
vízháztartásának javításához, illetve a kapcsolódó élőhelyek 
sokszínűségének növeléséhez.

Az első pillérben az új rendszer lényege a következő: Lesz 
egy alapszintű jövedelemtámogatás, összege kb. 147 Euro/
hektár, minden termesztett kultúrára igényelhető, kötele-
ző eleme lesz a kondicionalitás. Ismert elemeket tartalmaz, 
melyben a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ 
) feltételeit már eddig is betartottuk, néhány új, de jelentős ele-
met fog tartalmazni. Ezek a következők:

1; HMKÁ 1 Állandó gyep fenntartása az állandó gyep me-
zőgazdasági területhez viszonyított aránya alapján: Az előírás 
esetében gazdaság szintű kötelezettség nincs, országos szinten 
kell megőrizni az állandó gyepterületeket a 2018-as referencia-

arányhoz képest. Ez az arány legfeljebb 5% -kal csökkenhet. A 
visszaállítási kötelezettségre azon gazdálkodók kötelezhetők, 
akik a fenti országos szintű csökkenés elérésének évét megelőző 
két naptári évben az egységes kérelmük alapján törtek fel gazda-
ságukban állandó gyepterületet

2; HMKÁ 2 Vizes élőhelyek és tőzeges területek védelme: 
Ezen intézkedést Magyarország csak 2025-től kívánja bevezetni. 
A bevezetésig kialakításra kerülnek a pontos lehatárolások, va-
lamint a hozzá kapcsolódó betartandó gyakorlatok

3; HMKÁ 3 - A szántóföldi tarlóégetés tilalma, kivéve növény-
egészségügyi okokbó : Tarló, nád, növényi maradvány, valamint 
gyepek égetése tilos, kivéve zárlati károsító megjelenése esetén, 
hatósági határozattal elrendelve.

4; HMKÁ 4 - Vízfolyások mentén védelmi sávok kialakí-
tása: A vízvédelmi sávokra vonatkozó előírások hozzájárul-
nak a vízszennyezés elleni védelemhez, vizeink minőségének 
megőrzéséhez, mely közös érdek. Nem juttatható ki műtrágya, 
szervestrágya és növényvédőszer a felszíni vizek,vízfolyások 
partvonalától mért 5 méteres sávban

5; HMKÁ 5 - Talajművelés, a talajromlás és erózió kocká-
zatának csökkentése, figyelembevéve a lejtőmeredekséget is: 
12%-nál nagyobb lejtésű területen kapás növények - beleértve 
a kukoricát és a napraforgót is - termesztése, valamint az őszi 
káposztarepce 24 cm-nél nagyobb sortávolságon való termesz-
tése tilos

6; HMKÁ 6 Minimális talajborítás a csupasz talaj elkerülése 
érdekében a legérzékenyebb időszak(ok)ban: Fenn kell tartani 
a minimális talajborítást a nyári és őszi betakarítású kultúrák 
lekerülése után,

• őszi kultúra vetésével vagy
• a tarló szeptember 30-ig történő megőrzésével vagy 

legfeljebb sekély tarlóhántás és ápolás, illetve középmély vagy 
mély talajlazítás elvégzésével

7; HMKÁ 7 Szántóföldi vetésforgó : A vetésváltásra vonat-
kozó előírások hozzájárulnak a talajpotenciál megőrzéséhez, 
valamint a helyes növényi sorrend kialakításával csökkenthető 
a növényvédőszerek felhasználása. A vetésváltás tehát nemcsak 
növényvédelmi, növényegészségügyi szempontból fontos, ha-
nem a talaj védelméhez fűződő jótékony hatás is nyomon kö-
vethető.

8; HMKÁ 8 - Nem termelő területek és tájképi elemek mini-
málisan előírt aránya szántóterületeken. Valamennyi mezőgaz-
dasági terület tekintetében a tájképi elemek megőrzése : gazda-
ság szintjén a szántóterület legalább 4%-a nem termelési célú 
terület vagy tájképi elem legyen, beleértve a parlagon hagyott 
földterületeket is

Ezen felül új elemként jelenik meg az Agroökológiai prog-
ram, mely a környezetvédelmi és biodiverzitás megőrzési ele-
meket tartalmazza. A januári számban ezt részletesebben ki 
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fogom emelni Ez önkéntesen választható elemeket tartalmaz, 
de ha valaki vállalja a teljesítést, akkor a teljes gazdaságra kell 
ezeket vállalni . Összege kb.81 Euro/ hektár. Vállalás esetén a 
gazdaság egészére nézve gazdálkodási naplót kell vezetni.

Ez a két támogatási elem fogja kitenni nagyságrendileg a je-
lenlegi területalapú támogatás összegét.

A generációváltást elősegítve a területalapú támogatáshoz 
kötődő fiatal gazdák támogatásának az összegét jelentősen 
meg fogják emelni, mintegy 157 Euro/hektárra.

Új elemként jelenik meg az újraosztott támogatás, 10 hektá-
rig kb. 80 Euro/hektár, 10 és 150 hektár között a 10 hektár feletti 
részre 40 Euro/hektár.

Megmarad a termeléshez kötött növény és állatalapú 
támogatások rendszere, de lesznek benne változtatások.

Megjelenik majd a gazdaságátadási támogatás és a me-
zőgazdasági kisüzemek fenntarthatóságának fejlesztésére 
fordítható támogatás.

A második pillér továbbra is a beruházások és a fejlesztések 
támogatására fordítható elemeket fogja tartalmazni.

Ezen információkat figyelemfelhívás céljából osztom meg. 
Konkrétumok még nem ismertek, de a felkészülés céljából tájé-
koztató előadásokat fogok tartani 2023-ban is. Igény esetén a 
rendelkezésemre álló tájékoztató előadások, információk anyagait 
elektronikus úton el tudom küldeni a megadott e-mail címükre.

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

2023-ban várhatóan 2023. március 1-ig Forráskúton az 
ügyfélfogadás helyszíne az energiatakarékossági intéz-
kedések miatt megváltozott: változatlan időpontban ( kedd 
8.00-16.00; szerda 8.00 – 16.00; csütörtök értekezlet, ügyinté-
zés esetén 13.00 – 16.00 egyébként 8.00-16.00) a Művelődési 
Házban lesz megtartva. Egyéb, az ügyfélfogadást is érintő taka-
rékossági intézkedés esetén külön értesítéssel leszek.

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 honlapo-
kon megtalálhatók, kérem figyeljék ezeket az oldalakat

Tisztelettel :
nemZeti aGrárGaZdasáGi kamara

Hulladékudvar zárva tartása

Születések 2022

Január
- Farkas Dénes és Zádori Edina: Bertalan 
-Kollár Gábornak és Korsós Anitának: Korina

Február
- Nagy Richárd és Vili Cseperke: Áron Adrián
-Pálmai Péternek és Vadász Annának: Patrik

Március
-Bacsa Ákos és Geringer Nikolett:  Péter 
-Csetle Zoltánnak és Szabó Ildikónak: Bence Zoltán
-Sáringer Szilárdnak és Faragó Meriettának: Polett

Április
- Gombos Antal és Gera Tessza: Rozi 
- Fodor Balázs és Zádori Anita: Benedek 
- Tóth Mihály és Szelezsán Stella:  Lilla Zorka
-Godó Tivadarnak és Béres Anikónak: Diána Hanna

Május
- Németh Tamás és Varga Dóra: Ervin 
- Kiss Péter és Barna Krisztina: Villő
-Nagy Gábornak és Magyari Eszternek: Lilien

Június
-Zemanek Gábornak és Patócs Hajnalkának: Zorka
-Balaton Gergelynek és Erdélyi Júliának: Alíz Sára

Július
-Sári Jánosnak és Paska Ágotának: Nadett

Augusztus
-Rózsa Csabának és Wittmann Juditnak: Gergő
-Forró Dávidnak és Szatmári Brigittának: Arianna Mira
-Medve Ferencnek és Szűcs Máriának: Terézia

Szeptember
-Gál Gábornak és Nádler Ivettnek: Janka

Október:
-Szúnyog Károly és Tóbiás Judit: Rebeka
-Török Gábor és Martonosi Fanni:  Fanni Nóra 
-Szigeti Mihálynak és Czeigerschmidt Bettinának:
Gerda Noémi

November
-Mihálffy Gergelynek és Bogár Viktóriának: Gergely

December
-Müller Tamásnak és Veres Ritának: Johanna

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a zsombói hulladékudvar 2023. február 14-én (kedden) zárva tart. Helyette 2023. február 
15-én (szerdán) 14.00-16.00 óráig lesz nyitva.

Megértésüket előre is köszönjük.
FbH-np nonproFit kFt.
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55. évébe lépett
Zsombón a közösségi ház

Mi lehetne hitelesebb a zsombói művelődési otthon/műve-
lődési ház/közösségi ház történetének áttekintéséről, mint a ko-
rabeli újságcikkek tartalma? A Délmagyarország archívumában 
kutatva találtunk rá az alábbi beszámolókra, melyek az 1968. nov-
ember 26-i átadásról, majd a pontosan 20 évvel későbbi – 1988. 
november 5-én – felújított intézmény felavatásáról tudósítanak.

Kapunyitás Új művelődési otthont avattak Zsombón 

Vasárnap ünnep volt Zsombón, egy különös, a kis falu his-
tóriájába csupa nagy betűvel bekerülő ünnep: tízévi várako-
zás után megnyitotta hatalmas üvegkapuit az új művelődé-
si otthon. Hogy miért kellett erre a kapunyitásra éppen egy 
évtizedet várni? Megvan ennek a hosszas készülődésnek is a 
maga komoly magyarázata! Gyűjtögetéssel, forintnak forintra 
való rakásával telt el ez a hosszú idő. A zsombóiak ugyanis a 
maguk erejéből hozták tető alá községük új épületdíszét. Igaz, 
nem volt könnyű a szükséges hárommillió forint előteremtése 
— innen is el kellett csípni tízezret meg onnan is —, de aki 
látta a frissen „tisztába tett” falakat, az igazolhatja: érdemes 
volt egy évtizeden át takarékoskodni.

A hárommilliós takarékosság egyébként egy háromszáz-
ötven személyes nagyterem, egy könyvtárcsarnok, s több 
klubszoba meg iroda létrejöttét segítette elő. Egy bármely 
nagyobbacska város utcadíszének is beillő művelődési cent-
rumot! Nem szégyen persze bevallani, hogy az egybehordott 
forintokból csak a téglára, gerendára, cserépre, egyszóval az 
építkezésre futotta. A jókora helyiségek bebútorozására, felfüg-
gönyözésére már egy fillér sem jutott. A Gyümölcsöskert Tszcs 
segítette ki végül az asztalokra, szőnyegekre váró művelődési 
otthont. Mint a tszcs elnöke, Vass Zoltán elmondta, ők utaztak 
fel Pestre, hogy a maguk 200 ezer forintjáért minden szüksé-
ges berendezési tárgyat megvegyenek. Hogy mikor látják majd 
vissza ezt a gavallérosan átengedett kétszázezret? A határidőt 
nem tudakolták! Majd visszaadja a falu, ha lesz miből... Ilyen 
szépek voltak a kapunyitás előzményei, s hozzájuk hason-
lóan szépre sikerült a vasárnapi avató ünnepség is. Pásztor 
János, a szegedi járási tanács vb művelődésügyi osztályának 
népművelési felügyelője adta át először a József Attila nevét 
felvett művelődési otthon működési engedélyét, majd az ün-
nepélyes kulcsátnyújtás következett. Piros 
bársonypárnán Faragó István vb-elnök 
vitte oda az üvegszárnyakat nyitózáró 
„szerszámot” az új épület igazgatójának, 
Péternek. Kecskés Avató beszédet Katona 
Sándor, a Hazafias Népfront Csongrád 
megyei bizottságának titkára, országgyű-
lési képviselő mondott — a nagytermet 
zsúfolásig megtöltő zsombóikat, mint vá-
lasztóit, különösen meleg szeretettel kö-
szöntve. A nyitó ünnepség kultúrműsorral 
zárult. Felléptek ebben a helyi általános 
iskola úttörői mellett a szegedi József At-
tila Tudományegyetem éneklő-táncoló 
nagydiákjai is, akik Szécsi József veze-
tésével egy igazán ünnepre illő összeál-

lítást mutattak be. A vasárnap Zsombón történtekről szólva 
nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az első „hivatalos” 
napját élő szép épület újabb ajándékokat is kapott A járási ta-
nács vb művelődésügyi osztálya egy tv-készülékkel lepte meg 
a klubszobák jövendő látogatóit, Hantos Mihály, a Csongrád 
megyei tanács vbelnökhelyettese pedig egy lemezjátszót és egy 
nagyitókészüléket adott át a megyei tanács nevében. S még 
egy említésre méltó dolog: végül „nemzetközi” szintűvé vált a 
zsombói kapunyitó. Ha kicsit késve is, de megérkeztek a falu-
ba azok az NDK-beli népművelők, akik a Népművelési Intézet 
vendégeiként a magyarországi kultúrmunkát tanulmányoz-
zák. Mind Rudolf Nehmel, a lipcsei Népművelési Intézet fő-
osztályvezetője, mind pedig Horst Grünberg, Potsdam megye 
művelődésügyi osztályának vezetője többször is gratulált az új 
művelődési otthonukra jogosan büszke zsombóiaknak. Azzal 
a megjegyzéssel, persze, hogy egy ilyen épületet Lipcsében is, 
Potsdamban is szívesen látnának ... Akácz László”

(KEDD, 1968. NOVEMBER 26. DÉL-MAGYARORSZÁG)

Forrás:
Délmagyarország, 1968. november (58. évfolyam, 257-281. 
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„MŰVELŐDÉSI HÁZAT AVATNAK 

A közelmúltban fölújították a zsombói művelődési házat, 
avatóünnepségét ma, szombaton délután 5 órakor tartják. 
Avatóbeszédet Szabó G. László megyei tanácselnök-helyet-
tes mond, az ünnepi műsorban föllépnek a Szegedi Nemzeti 
Színház művészei. (1988. november 5., szombat)”

Forrás:
Délmagyarország, 1988. november (78. évfolyam, 261-285. 
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FerencZi ildikó (jakH)
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