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Interjú B. Nagy Lászlóval
Zsombóról, az itt élő emberekről, a település fejlő-

déséről nyilatkozott a Rádió 88 Térségi Kitekintő című 
műsorának B. Nagy László országgyűlési képviselő. 
Most ebből az interjúból idézünk.

Zsombón jó élni. Hiszen itt jó lakni, 
jó a közbiztonság, jó hangulatúak az em-
berek, és folyamatosan fejlődik, szépül a 
település. A Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Programnak köszönhe-
tően 470 millió forintos támogatásban 
részesült a nagyközség, melynek ered-
ményeit, a fejlesztéseket nap mint nap 
nyomon követhetjük. Hamarosan kez-

detét veszi a Zsombót Forráskúttal összekötő kerékpárút épí-
tése, melynek célja a homokhátság településeinek összekötése. 
Várhatóan márciustól elkezdődnek azok az útfelújítási munká-
latok is, melyek mintegy 6 km hosszan Zsombó és Szeged kö-
zötti útszakaszon valósulnak meg: a közbeszerzési eljárásokat 

már lefolytatták, jelenleg a szerződéskötések zajlanak. Ezek a 
felújítások Zsombó jövője szempontjából is igen kedvezőek, 
hiszen Zsombó megyénk legfiatalosabb települése, az átlagélet-
kor mindössze 38 év, és a nagyváros közelsége a kedvező köz-
lekedési viszonyokkal továbbra is sokakat csábít kiköltözésre. 
Sajnos folyamatosan csökken községünkben és a homokhátság 
többi településén a mezőgazdaságból élők száma. Ezt a megél-
hetést még jobban megnehezíti az ásott és fúrt kutak bejelentési 
kötelezettsége és adóztatása. Maga a törvény 1995-ös, melynek 
módosítását a 2000-ben elfogadott Európai Uniós vízvédelmi 
szabályokkal összefésülték. December elején 16 fideszes kép-
viselőtársammal benyújtottunk egy törvénymódosítást, amely 
törvényi úton fogja szabályozni ezeknek a kutaknak a státuszát, 
helyzetét; ennek ideje várhatóan most tavasszal lesz. Sajnálatos 
módon lesz közben egy választás. Reméljük, hogy az eredménye 
lehetővé teszi, hogy ez a politikai erő, ami a kútproblémát igenis 
problémaként kezeli, lesz abban a helyzetben a tavaszi ülésszak-
ban, hogy meg tudja oldani, és ezáltal a lakosság 90–95%-nak 
biztosít továbbra is zavartalan vízellátást.

Választási tájékoztató I.
Tisztelt Választópolgárok!

I. A VÁLASZTÓJOG

Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte a 2018. évi  
országgyűlési képviselők választását. Mint ahogy a kézbesített 
választási értesítőben is láthatták, a választás napja: 

2018. április 8. vasárnap. 
A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart.
A választási törvényre való tekintettel, a választási határidők 

és részletszabályok közötti könnyebb eligazodást segítendő kí-
vánom Önöket tájékoztatni két részben.

A jogalkotó a választójogot nem köti magyarországi lakó-
helyhez, azaz a külföldön élő választópolgároknak is biztosítja 
– korlátozott mértékben ugyan – a választójogot. 
Nem rendelkezik választójoggal (aktív és passzív egyaránt) az, 

- akit a bíróság kizárta a választójogból, mert a választó-
jog gyakorlásához szükséges belátási képessége

a) pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenve-
délybetegsége miatt tartósan vagy időszakonként visszatérően 
nagymértékben csökkent, vagy

b) pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt 
tartósan teljes mértékben hiányzik.

- aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll.

Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem választható, 
aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy bün-
tetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti, és 
nincs eltiltva a közügyektől.

Aktív választójog:
A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgár
- a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre és
- egy pártlistára szavazhat.
A magyarországi lakóhellyel rendelkező, névjegyzékben 

nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár

- a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre és
- nemzetiségének listájára, ennek hiányában egy párt-

listára szavazhat.
A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választó-

polgárok (pl.: a határon túli magyarok) egy pártlistára szavaz-
hatnak.

II. A NÉVJEGYZÉK

A központi névjegyzékbe felvett, magyarországi lakcímmel 
rendelkező választópolgár bármikor, folyamatosan kérheti 
a Helyi Választási Iroda vezetőjétől (a továbbiakban: jegyző), 
hogy a központi névjegyzékben kerüljön rögzítésre, hogy 

a) a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti vala-
mely nemzetiséghez tartozik;

b) fogyatékosságára tekintettel segítséget igényel annak 
érdekében, hogy önállóan adhassa le szavazatát,

c) a központi névjegyzékben szereplő személyes adatai-
nak kiadását megtiltja.

Az erről szóló kérelmeket formanyomtatványon kell benyúj-
tani.

A nemzetiségi regisztráció

Ha a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a 
nemzetiségek jogállásáról törvényben felsorolt valamely nem-
zetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, 
román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán) tartozik, kérhe-
ti, hogy a központi névjegyzéken kerüljön feltüntetésre

- a nemzetiségének megnevezése, továbbá az, hogy 
- az országgyűlési választáson is nemzetiségi választó-

polgárként kíván-e szavazni.

Fontos, hogy a választópolgár csak egy nemzetiség tagjaként 



 XVI. évf. 2. szám – február   |   3

szerepelhet a központi névjegyzékben, a többes kötődés feltün-
tetésére nincs lehetőség.

Lehetősége van a választónak, hogy bármikor töröltesse a 
nemzetiségi hovatartozását a központi névjegyzékből, valamint 
a névjegyzékben nemzetiségként szereplő választópolgár az or-
szággyűlési választásra kiterjedő hatály ügyében tett nyilatko-
zatát bármikor módosíthatja.

A fogyatékossággal élő választópolgár által igényelt  
segítség

A fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának 
elősegítése alapelvének érvényesítése érdekében a választási 
törvény a fogyatékossággal élő választópolgár részére lehetővé 
teszi, hogy a választójogának gyakorlásához szükséges speciális 
segítséget igényeljen.

A vak és gyengénlátó választópolgárok hatékony tájékoz-
tatását szolgálja, hogy a szavazás helyét és idejét is tartalmazó 
értesítőt számukra – kérésükre – Braille-írással kell elkészí-
teni, a Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása pedig 
lehetővé teszi, hogy önállóan, mások segítsége nélkül töltsék ki 
a szavazólapot.

A központi névjegyzéki adatok kiadásának megtiltása

A választási iroda a választási törvény alapján a jelölő szerve-
zet, a jelölt kérésére köteles átadni a szavazóköri névjegyzékben 
szereplő választópolgárok név- és lakcímadatait annak érdeké-
ben, hogy a választási kampány keretében a választópolgárokat 
közvetlenül, névre szólóan megcímzett küldemények útján, 
vagy személyesen felkereshessék.

A választópolgár viszont megtilthatja a névjegyzéki adatai 
kampánycélú kiadását, illetve a polgárok személyiadat- és lak-
címnyilvántartásában található adatainak kiadását. 

A névjegyzékben szereplő választópolgároknak az értesítőt 
2018. február 9. és február 19. között küldte meg a Nemzeti Vá-
lasztási Iroda (a továbbiakban: NVI). Amennyiben valaki nem 
kapta meg az értesítőt, vagy elveszti azt, a jegyzőtől igényel-
het újat.

A választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásáig (2018. ápri-
lis 6. 16.00 óráig) a jegyzőnél bárki megtekintheti a település 
szavazóköri névjegyzékének adatait. A megtekintés lehetősége 
csak a választópolgárok nevére és lakcímére terjed ki, a többi 
személyes adat megismerésére nincs mód. A betekintés lehető-
sége nem terjed ki a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegy-
zékére, illetve a külképviseleti névjegyzékre. A megtekintés nem 
az ügyfélszolgálaton kifüggesztett lista segítségével, hanem az 
informatikai rendszerben, monitoron történik.

1.) Mozgóurna igénylése
 Csak az a választópolgár kérhet mozgóurnát, aki a sza-

vazóköri névjegyzékben szerepel, de azért nem tud elmenni a 
szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota, vagy fogyatékos-
sága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában. Egyéb 
indokok (pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján 
nincs lehetőség mozgóurna igénylésére.

2.) Átjelentkezés
Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szava-

zás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme  
szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. A kérelem 
alapján a jegyző törli a lakcíme szerinti szavazókör névjegy-
zékéből, egyidejűleg felveszi azon település kijelölt szavazó-
körének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván.  
A választópolgár a szavazást megelőző második napon  
(2018. április 6.) 16.00 óráig kérheti a visszavételét a lakcíme  
szerinti szavazóköri névjegyzékbe. Az átjelentkezéssel  
a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni vá-
lasztókerület szavazólapján szavazhat. Magyarán, mintha  
otthon maradt volna és a lakóhelyén szavazna!

Tisztelettel hívom Zsombó nagyközség Lakosságát a soron következő falugyűlésre!

IDŐPONT: 2018. MÁRCIUS 13. (KEDD) 18.30 ÓRA
HELYSZÍN: JÓZSEF ATTILA KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR NAGYTERME (ZSOMBÓ, ALKOTMÁNY UTCA 1.)

A falugyűlés kiemelt témája:
Tájékoztató az önkormányzat munkájáról, a megvalósult és folyamatban lévő beruházásokról

Vendégünk B. Nagy László országgyűlési képviselő, Csongrád megye fejlesztési biztosa.

A kérdések és javaslatok előzetes eljuttatására a Zsombói Polgármesteri Hivatalban erre a célra elhelyezett gyűjtődobozban, 
a titkarsag@zsombo.hu e-mail címen és a helyszínen van lehetőség. A konkrét számadatokat vagy egyéb felkészülést igénylő 
kérdéseket a helyszíni válaszadás érdekében, kérem, előzetesen juttassák el!

                                    Tisztelettel:                 GyuriS zSolT
PolGármeSTer

B. Nagy László országgyűlési képviselő fogadóórát tart 2018. március 13-án 17.30 órától a 
József Attila Közösségi Ház és Könyvtár kistermében. A képviselő úr mindenkit szeretettel vár!

Falugyűlés
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3.) A külképviseleti névjegyzék
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékében szere-

pel, de a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország 
nagykövetségén, vagy főkonzulátusán szavazhat. A választópol-
gár a szavazást megelőző nyolcadik napon (2018. március 31.) 
16.00 óráig módosíthatja, hogy melyik külképviseleten kíván 
szavazni, vagy kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.  
A külképviseleten a választópolgár a lakcíme szerinti  
országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavaz-
hat. Magyarán, mintha otthon maradt volna és a lakóhelyén 
szavazna!

III. AZ AJÁNLÁS

Ahogy azt már az előző országgyűlési választáson is meg-
szokhatták, az ajánlószelvények helyett bevezetésre került az 
ajánlóívek fogalma.

Egyéni jelölt az a természetes személy lehet, aki legalább öt-
száz választópolgár ajánlását az erre rendszeresített ajánlóíven 
összegyűjti. Ajánlóíven ajánlásokat legkorábban 2018. február 
19-től lehet gyűjteni, azonban a jelölt-jelölteknek legkésőbb 
március 5-éig kell összegyűjteniük az induláshoz szükséges 
ötszáz érvényes ajánlást. Az ajánlóívet a választópolgár saját ke-
zűleg írja alá, adatait azonban más is rávezetheti az ajánlóívre.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet 
csak egy ajánlással támogathat!

Az egyéni választókerületben képviselőjelölt 
- párt jelöltjeként, két vagy több párt közös jelöltjeként 

vagy
- független jelöltként indulhat.
Pártlistát az a párt állíthat, amely
- legalább 9 megyében és a fővárosban,
- legalább 27 egyéni választókerületben
önálló jelöltet állított.

IV. A KAMPÁNY

Fontos változások történtek a kampány szabályozásában 
is. A kampányidőszak a szavazást megelőző 50. naptól  
(2018. február 17.) a szavazás napján a szavazás befejezéséig 
(2018. április 8-án 19.00 óráig) tart.  Ahogy már az előző ország-
gyűlési választáson is megszokhatták, megszűnt a korábban  
a szavazás napján 0 órától 19 óráig fennálló kampánycsend,  
ehelyett egy speciális szabályt (nem csupán időbeli, hanem  
azzal egyidejűleg területi korlátozást) tartalmaz arra vonatko-
zóan, hogy a szavazóhelyiségek bejáratától számított 150 
méteres távolságon belül – közterületen – választási kam-
pánytevékenység a szavazás napján nem folytatható.

Plakátkihelyezés szabályai:

Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulaj-
donos, a bérlő, illetőleg – állami vagy önkormányzati tulajdon-
ban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának 
hozzájárulásával lehet. Állami vagy önkormányzati hatóság 
elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot  
elhelyezni TILOS!

Plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt, vagy 
jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható le-
gyen. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhe-
lyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, 
vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.

V. A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG

A helyi szavazatszámláló bizottságok (a továbbiakban: 
SZSZB) választott tagjait a jegyző javaslatára a települési  
önkormányzat képviselő-testülete választja meg – legkésőbb  
a szavazást megelőző 20. (2018. március 19.) napig.

Az SZSZB legalább öt tagból áll. Az SZSZB-k munkáját 
a korábbi évek gyakorlatának megfelelően delegált tagok is  
segíthetik. Delegált tagot az SZSZB-be a választókerületben 
jelöltet, illetőleg listát állító jelölő szervezet, illetőleg független 
jelölt legkésőbb a választást megelőző 16. napig, 2018. március  
23-án 16.00 óráig jelentheti be. A független jelölt, jelölő 
szervezet(ek) szavazókörönként 2-2 tagot delegálhat(nak) 
az SZSZB-be!

A 2018. évi Országgyűlési választással kapcsolatos tájékoz-
tatómat a Zsombói Hírmondó következő számában folytatom.

Amennyiben az országgyűlési képviselő-választással  
kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdése merül fel, forduljon  
a hozzám, a választási információs szolgálathoz, vagy keresse  
fel a www.valasztas.hu internetes oldalt.

Hirdetmény
az SzSzB tagok megválasztásáról

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2018. február 13-án 
megtartott ülésén, a 14/2018. (II.13.) Kt. határozatával megvá-
lasztotta a zsombói szavazatszámláló bizottságok (a továbbiak-
ban: SZSZB) tagjait és póttagjait.

Fentiek alapján a Zsombón található 3 szavazókör-
ben az alábbi SZSZB-k kerültek megválasztásra:

1. SZÁMÚ SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG:
Illés Zoltánné     tag
Faragó Gabriella    tag
Szunyogné Székesi Beáta    tag
Kovács Edina      póttag
Maróti Dezsőné    póttag
Táborosi Renáta     póttag

2. SZÁMÚ SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG:
Geráné Cséplő Erika    tag
Horváth Ferencné     tag
Magonyné Kudik Edit     tag
Csontos Lászlóné    póttag
Illés István Antalné    póttag
Faragó-Mészárosné Lajkó Ildikó   póttag

3. SZÁMÚ SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG:
Kálmán Ferenc     tag
Király Edit      tag
Szabó József Andrásné     tag
Becherer Ferencné     póttag
Szalai Edit      póttag
Vargáné Nacsa Beáta    póttag

A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak 
munkájához sok sikert és kitartást kívánok!

dr. cSúcS áron

jeGyző, a Helyi VálaSzTáSi iroda VezeTője
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Magyarország Kormánya a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt (a továbbiakban NHKV Zrt.) 
létrehozásával a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzését, a 
hatékony hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását, továbbá 
a magyar és uniós környezetvédelmi szabályok maradéktalan 
érvényesítését tűzte ki célul. E célok elérése érdekében az NHKV 
Zrt. a hulladékszállítási közszolgáltatási díj beszedésének jogo-
sultja. A hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása mára lezá-
rult, ennek köszönhetően a hulladékszállítási közszolgáltatási 
díj pontos beszedését lehetővé tevő informatikai rendszer is 
működik.

Az NHKV Zrt. célja a díjhátralékok és a lakosság terhei-
nek csökkentése. Az ingatlanhasználók túlnyomó többsége az 
NHKV Zrt. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonat-
kozó számláját a számlán feltüntetett határidőig kiegyenlítette. 
A lakosság töredéke azonban, bizonyára a változások és átalakí-
tások miatt egyes esetekben nem megfelelő időben teljesítette a 
számlán jelölt kötelezettségeit. Mindazonáltal a lakosság fizetési 
kötelezettsége fennáll, de az NHKV Zrt. az elmúlt időszakban 
felhalmozott tartozásokra késedelmi kamatot nem számít fel.

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhát-
ralékok beszedése és kezelése érdekében közbeszerzési eljárást 
folytatott le, amelynek eredményeként 2018. január 1. napjától a 
Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot [Konzorcium veze-
tője: Díjbeszedő Holding Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107-
109), konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft. (4233 Balkány, 
Kállói út 2. A. ép)] bízta meg, a díjhátralékok beszedésével ösz-
szefüggő egyes feladatok ellátásával.

A megállapodás értelmében, az NHKV Zrt. által biztosított 
adatbázis alapján az ingatlanhasználót személyesen felkereső 

Tájékoztató az NHKV Zrt. 
díjhátralék beszedéséről

díjbeszedő fog kísérletet tenni az esetleges díjhátralékok besze-
dése érdekében. Fontos kiemelni, hogy a személyes felkeresés 
elmulasztása nem jár azonnal a végrehajtási eljárás megindítá-
sával.

Amennyiben a személyes felkeresés alkalmával a díjbeszedő 
nem találja a megadott címen az ingatlanhasználót, úgy értesíti 
az újabb látogatás időpontjáról, amelynek során lehetőség van a 
befizetés realizálására.

A konzorciumi partnerek személyes beszedést végző mun-
katársai minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják ki-
létüket, a személyes felkeresés során a kiegyenlítetlen számlával 
mindenben megegyező „Beszedési értesítő” alapján jogosultak 
készpénzben, a számla teljes összegének átvételére - részteljesí-
tésre ez alkalommal nincs mód. A díjbeszedő a készpénz átvé-
telét a Beszedési értesítőn aláírásával igazolja, amelyet az ingat-
lanhasználó részére ad át.

A díjbeszedőknél a személyes felkeresés során lehetőség 
nyílik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével 
kapcsolatos változások (pl. ingatlanhasználó adatainak változá-
sa) bejelentésére, díjbeszedők általi rögzítésére is, ezek további 
feldolgozását az NHKV Zrt. a megkötött szerződéses partnerek 
és a közszolgáltatók bevonásával biztosítja. A díjbeszedők emel-
lett felvilágosítást adnak a további ügyintézéssel kapcsolatos 
teendőkről is.

Az egyes településeken a díjbeszedést ellátó megbízottak sze-
mélyéről az NHKV Zrt. megbízásából a konzorciumi partnerek 
tájékoztatják a települési önkormányzatokat, amellyel kapcso-
latban kérjük szíves közreműködésüket a tájékoztatás helyben 
szokásos módon történő közzétételére.

Tisztelettel:
nHkV zrT.

A Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat küldöttgyűlése 
2017. szeptember 20-án megállapította, hogy a Társulat vég-
rehajtotta közcélú feladatait, és döntött az elszámolási eljárás 
megkezdéséről.

Az elszámoló bizottság a jogszabályban előírt feladatait 2017. 
december elejére elvégezte, és a záró küldöttgyűlést 2017. dec-
ember 12-re hívta össze.

A küldöttgyűlés elfogadta a záró beszámolót, valamint befe-
jezetté nyilvánította az elszámolási eljárást.

A benyújtott dokumentumok alapján a Szegedi Törvényszék 
Cégbírósága 2018. január 26-i hatállyal elrendelte a Társulat 
cégjegyzékből való törlését.

A széleskörű együttműködés minden résztvevőjének köszö-
netet mondok.

maróTi miHály

A Víziközmű 
Társulatunk 
megszűnt

  Új körzeti kéményseprő!
  Kiss Sándor: 30/498-2927

  Ezentúl hozzá forduljanak bizalommal!

Pintér Ferenc Gyula Ügyvédi Iroda 
(6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47. II em. 201.)

Kapcsolattartó: 

Dr. Pintér Balázs Ferenc - ügyvéd 
Telefonszáma: 30/301-50-94

e-mail: pinter.ferenc.gyula@gmail.com

Tevékenységi kör: 

polgári ügyek, különösen földügy, 
adásvétel, cégügy.

Időpontegyeztetés telefonon.
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Tájékoztatom a gazdálodókat, hogy a Központi Statisztikai 
Hivatal a helyi címjegyzékben szereplő gazdaságok számára  
kötelező adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági adat-
felvételt hajt végre, melynek terepmunkái 2018. március 1-je  
és április 16-a között zajlanak.

Az adatfelvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 
(OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve: 

(OSAP 2419) Gyümölcsös ültetvények összeírása, 2017

Az adatfelvétel mintáját azok a gazdaságok alkotják, 
melyek gyümülcsösültetvény-területe eléri a 2500 m2-t, és 
2017-ben területalapú támogatást igényeltek alma-, kör-
te-, kajszibarack-, őszibarack-, meggy-, cseresznye-, szil-
va-, dió- vagy bodzaültetvény után.

 
Az összeírási feladatot az állami tulajdonú STATEK Kft. meg-

bízásában álló igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosok végzik, az 
Önök településén: Bálint Csabáné, Kálmán Jánosné.

Tájékoztatás adatgyűjtésről

A kijelölt gazdálkodók részvételükkel nagymértékben hoz-
zájárulnak az agrárium jellemzőinek minél átfogóbb megisme-
réséhez.

Az adatfelvétel kizárólag statisztikai célból, a statisztikáról 
szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az információs önrendel-
kezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény előírásainak megfelelően történik. 

A felvétel módszertanáról és a kutatás eredményeiről a  
http://www.ksh.hu/agrarcenzusok_ultetvenyek oldal nyújt tá-
jékoztatást. A felvétel első összesített eredményei 2018 végén 
várhatóak. 

Tisztelettel:
 malakucziné Póka mária 
 főoSzTályVezeTő

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának Tanyafejlesztési  
pályázata keretében megvalósulásra kerülnek a következő  
programok:

2018. ÁPRILIS 20. (PÉNTEK) 17:30 ÓRÁTÓL 
(előadó: Ábrahám Krisztián, Kör-Te Egyesület vezetője)
Harmóniában a természettel – környezetvédelmi illemtan 
Energiatakarékosság – Zöld Ház.

2018.ÁPRILIS 27. (PÉNTEK) 17.30 ÓRÁTÓL
(előadó: Ábrahám Krisztián, Kör-Te Egyesület vezetője)
Gyógynövények a betegségek megelőzésének szolgálatában

2018. MÁJUS 25. (PÉNTEK) 17.30 ÓRÁTÓL 
(előadó: Ábrahám Krisztián, Kör-Te Egyesület vezetője)
Zöld konyha – az otthoni menü kiegészítése a természetből
A program magában foglalja gyógynövények terepi 
gyűjtését, azok feldolgozását, egyszerű menü készítését is

2018 tavaszi-nyári programok 
a Királyszéki Iskolában 
(Zsombó, külterület - Forráskúti út)

2018. JÚNIUS 9. (SZOMBAT) 9.00 ÓRÁTÓL

- népi kézműves nap
- kosárfonás, nyári ajtókopogtatók készítése, növényi 
   termésekből dekoráció készítése Farkasné Nellivel
- Lét-tudatos konyha
- vegetáriánus receptek a húsmentes gasztronómia világából 
- főzőcske „természetesen” Kálmán Renátával

A  több rendezvényen résztvevők között kisorsolunk 5 db 
gyógynövénykalauzt, 5 db Lét-tudatos szakácskönyvet és előre 
készített gyógyitalokat, krémeket.

A programokon való részvétel ingyenes, de előzetes  
regisztrációhoz kötött, mely áprilistól megtehető az önkor-
mányzat honlapján, vagy személyesen a polgármesteri hivatal-
ban Barna Klára szervezőnél.

Egy zsombói tanya udvarán, a hóesésben fagyoskodott az a 
70 éves nő, akinek kiáltozására lett figyelmes egy rendőr 2018. 
február 28-án a déli órákban. A törzszászlós elindult a hang 
irányába, majd megpillantotta az udvar közepén kabát nélkül, 
átfagyott, havas ruhában álldogáló asszonyt.

Az asszony elmondásából az derült ki, hogy nem bírta ki-
nyitni a lakása ajtaját, így nem tudott visszamenni a házba. A 
Szegedi Rendőrkapitányság tiszthelyettese úgy ítélte meg, hogy 

a mínusz nyolc fokos hidegben a szomszédos utcában lakó, 
didergő nő életveszélyben van, így saját otthonába vitte, ahol 
meleg teával kínálta. Az időközben kiértesített tanyagondnok a 
családsegítő központba szállította a helybeli lakost.

A rendkívüli időjárási viszonyokra tekintettel kérjük a lakos-
ságot, hogy fokozottan figyeljenek egymásra, idős rokonaikra, 
hozzátartozóikra, szomszédaikra.

forráS: délmaGyarorSzáG

Szolgálaton kívüli rendőr mentett meg  
a kihűléstől egy idős asszonyt
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Tisztelt Zsombóiak!
    
Örömmel értesítjük Önöket, hogy Zsombó Nagyközség hon-

lapján és a Sulinet Örökségtár E-Tudásbázisában már több mint 
egy tucat zsombói vonatkozású kulturális tartalom (kötet, szak-
dolgozat, tanulmány, videófilm stb.) vált szabadon hozzáférhe-
tővé.
ELÉRHETŐSÉG: 

www.zsombo.hu/telepulesunk/oroksegtar 
www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei. 

php#zsombo

Önkormányzatunk 2014-ben kérte fel az „Örökség-Kultúra” 
Oktatási E-Tudásbázis Szerkesztőségét, hogy segítsen felkutatni 
azokat a Zsombóról létező nyomtatott és multimédiás kulturális 
tartalmakat, amelyek az elmúlt évtizedekben keletkeztek. Kép-
viselőtestületünk szándéka volt, hogy ezek a Zsombóról elérhe-
tő ismeretanyagok a magyar közoktatás tananyagrendszerének 
részévé is válhassanak, saját honlapunkon való megjelenésük 
mellett. A gyűjtésbe több helyi oktatási-kulturális szakember is 
bekapcsolódott. Tombácz János mesemondóra, ill. a Wesselényi 
Népfőiskolára mi, zsombóiak nagyon büszkék vagyunk, így a 
róluk megjelent kiadványokat szintén átadtuk a Szerkesztőség-
nek beszerkesztésre. Öt szakdolgozat is előkerült, amelyeket he-
lyi pedagógusok készítettek tanulmányaik során. Mindezeken 
kívül videófilmek, de még a Magyar Tudományos Akadémia 
Zsombót érintő néprajzi kiadványai is előkerültek. 

2015-ben a Szerkesztőség szakemberei felkérésünkre elké-
szítették a „Zsombó gazdaságtörténete 1945 és 1990 között” 
című tanulmányt. A Szerkesztőséggel való négy évnyi kapcsola-
tunk eredményeként a magyar közoktatásban Zsombóról elér-
hető tartalmak száma elérte a 15 tételt.

A jövőre vonatkozóan is optimisták vagyunk. Nemrégen azt 
a célt tűztük ki, hogy az előbb említett törzsanyagot helyi fiata-
lok helyismereti/helytörténeti gyűjtései, kutatásai, interjúi egé-
szítsék ki. Stratégiai jelszavunk a fiataljaink mint erőforrásunk 
bevonása, érintetté tétele. Mint önkéntes „adatgyűjtők” olyan 
lényegi információkat hozhatnak felszínre vagy örökíthetnek 
meg azok eltűnése előtt, amire csak ők lehetnek képesek friss 
szemlélettel, érdeklődéssel, nyitottsággal. Elsősorban őket akar-
juk ösztönözni, hogy az általuk már magabiztosan kezelt digi-
tális eszközök használatával rögzítsenek, dolgozzanak fel minél 
több (mozgó)képi, hangzó és írásos anyagot, amelyek közzété-
telével fontos tudományos-kulturális ismeretterjesztés való-
sulhat meg településünkről és lakosairól önmagunk és a világ 
számára. A tizen-huszonévesek dokumentáló munkájuk során 

Felhívás
zsombói kulturális tartalmak közzétételéről

át- és megélhető történetekkel, hagyományokkal, belső válaszra 
késztető személyes élményekkel fognak találkozni. Érzékenyeb-
bé, nyitottabbá válnak a közösségük és az egyéni sorsok iránt 
is. Kialakul bennük a megalapozott hiteles emlékezetkultúra, 
valamint az érzelmi azonosulás a nemzedéki kapcsolatokban. 
Tevékenységük révén valósítható meg a közösség kultúrájának 
fenntartható fejlődése, valamint közelebb kerül hozzájuk a fele-
lős közéletiség vállalása is.

Az Örökségtár Szerkesztőség és a Szegedi Tudományegye-
tem által a fenti célok érdekében országosan elindított hely-
történeti-helyismereti témájú, folyamatos gyűjtő/dokumentáló 
mozgalom a „Kincskereső” nevet kapta. Zsombó önkormányza-
ta ebbe az egyedülálló mozgalomba elsőként való csatlakozásá-
val – amely várhatóan komoly lendületet adhat a helyi közösség 
kulturális önismereti fejlődésének – nem csak Csongrád megye, 
hanem az ország minden településének különleges mintát kíván 
felmutatni.

2016 novemberében megszerveztünk egy komolyabb tá-
jékoztató megbeszélést a Kincskereső program kapcsán életre 
hívott Zsombói Helyismereti Kör résztvevői számára. Zsom-
bó Nagyközség Önkormányzata, a József Attila Közösségi Ház 
munkatársai és a Szent Imre Katolikus Iskola pedagógusai 
mellett zsombói díszpolgárok is jelezték, hogy szívesen segítik 
a program elindulását és későbbi eredményességét. A rendezvé-
nyen természetesen részt vettek a Szegedi Tudományegyetem 
és az Örökségtár Szerkesztőség szakemberei is, akik az eddigi 
együttműködés folytatásaként vállalták, hogy havonta tarta-
nak Zsombón személyes konzultációt az érdeklődő fiatalok és 
a várhatóan szívesen bekapcsolódó közép és idősebb nemzedék 
számára, valamint elektronikus csatornákon még közvetlenebb 
kapcsolattartást is kínálnak.

A Kincskereső mozgalom felhívását és gyűjtésre ajánlott 
„témajegyzékét” plakátokon, ill. a helyi újságunk segítségével 
fogjuk a helyiekhez eljuttatni. A helyi általános iskola tanórai 
keretek között fogja megszólítani a 7 és 14 év közötti korosz-
tályt. A középiskolás korosztályt akár az 50 órás közösségi mun-
ka keretein belül, ill. direkt megkeresésekkel fogjuk tudni elérni. 

A zsombói önkormányzat a legértékesebb munkákat ter-
mészetesen évről-évre díjazni kívánja, ill. elhelyezteti az 
E-Tudásbázis Zsombóról közölt állományában, gyakorlatilag 
tananyaggá téve azokat.

GyuriS zSolT 
PolGármeSTer

(Helyesbítve az előző számunkban megjelent helytelen adószámot!)
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Az őstermelői igazolvány ügyintézésével kapcsolatos  
tudnivalók:

Az őstermelői igazolványok cseréje az elmúlt években nagy-
részt megtörtént, az igazolványok legalább 2018. december 
31-ig érvényesek. Az őstermelői igazolvánnyal kapcsolatban 
ügyintézés csak akkor szükséges, ha a személyes adatokban,  a 
termőföld-területek vonatkozásában vagy a bejelentett adatok-
hoz képest a termelés szerkezetében változás történik. Ebben 
az esetben mindenképp szükséges, hogy a kártya alapú igazol-
ványt elhozzák, ugyanis a kártya elektronikus felülírása csak az 
irodában lehetséges. Az egyéb szükséges dokumentációk nem 
változtak:

- Földhasználati lapszemle vagy bármilyen dokumentum, 
amely helyrajzi számonként tartalmazza a használt földterü-
letek adatait, és igazolja az őstermelői tevékenység végzéséhez 
szükséges jogszerű földhasználatot;

- Személyes iratok: személyi igazolvány, lakcímkártya, adó-
azonosító jel, adószám, MVH regisztrációs szám, családi gazda-
ság nyilvántartási száma (ha van), agrárkamarai nyilvántartási 
szám. 

Két fontos változást emelnék ki az előző évekhez viszonyítva:
Minden, az ügyintézés során keletkezett iraton 

az ügyfél eredeti aláírása szükséges, mivel az aláírt  
dokumentumok elektronikusan azonnal továbbításra fognak 
kerülni. Emiatt az a kérésem, hogy az ügyintézéskor az igazol-
vány kiállításában érintett személy is jelenjen meg. Csak köz-
jegyző által hitelesített meghatalmazást fogadhatunk el (ezt is 
csatolnunk kell).

Az ügyintézés során, legfőképpen az új igazolvány kiállítása-
kor a személyes okmányokat eredetiben kell szkennelnünk és 
továbbítanunk a NÉBIH felé. A kérésem, hogy a személyi igazol-
ványt, a lakcímkártyát és az adóazonosító jelet ezentúl mindig 
hozzák magukkal.

A jogszabályváltozások, valamint az adminisztrációs köte-
lezettségek miatt az ügyintézési idő hosszabb lesz, ezt, kérem, 
vegyék figyelembe.

A 2017-es területalapú támogatásokkal kapcsolatos  
információk: 

A 2017. évi támogatási előlegek első körös kifizetése megtör-
tént azon gazdálkodók esetében, ahol nem történt ellenőrzés. Az 
ellenőrzéssel érintett gazdák támogatásainak kifizetése csúszni 
fog, ennek időtartamáról nincs információnk. A második körös 
kifizetés várhatóan február-márciustól indul majd el.

A gázolaj jövedékiadó-visszaigénylést továbbra is elektroni-
kusan ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. A 2017. január 
1. és március 31. között vásárolt gázolaj után 100,49225 forint 
jövedéki adót lehet visszaigényelni literenként, 2017. április 1. 
után vásárolt gázolaj után 90,487 forintot. Másik fontos válto-
zás, hogy a 2017. június 30-ig vásárolt gázolajnál a „Fajtakód” 
oszlopba az 523-as kódot kell írni, a július 1. után vásárolt gáz-
olaj esetében a 016-ost.

Az anyajuhtartás támogatási kérelmének benyújtása az  
előző számban leírtakhoz képest változott: a határidő  
2018. március 20. Csak elektronikusan lehet benyúj-
tani. Emlékeztetőül: minimálisan 10 db támogatha-

tó egyed szükséges hozzá, valamint kell az instruktor  
aláírása is. Az érintett gazdákat kérem, mihamarabb  
keressék fel az instruktort, majd a támogatás igényléséhez  
jelentkezzenek.

A 2017. október 15. és október 31. közötti időszakban  
viharkárt szenvedett fóliás létesítményekben gazdál-
kodók a káresemény kompenzálása céljából vissza nem  
térítendő csekély összegű, úgynevezett de minimis támogatást 
vehetnek igénybe. A benyújtási határidő 2018. március 15.,  
postai úton lehetséges. A támogatás mértéke legfeljebb 2.000 
Ft/négyzetméter (a károsodott terület nagysága). Szükséges 
hozzá a  fóliás létesítményeket ért viharkárról szóló nyilatkozat, 
valamint a vihar bekövetkeztét alátámasztó bizonyító erejű do-
kumentumok (pl. biztosító igazolása), vagy fénykép a viharkár 
utáni állapotról. 

Ezen dokumentumok megléte esetén állítom ki a falugazdász 
igazolást, melyet a mellékletekkel együtt csatolni kell a kérelem-
hez. Az érintet termelők kérem, jelentkezzenek.

A nitrátrendelet és a hozzá kapcsolódó adatszolgálta-
tással kapcsolatos információk:

A nitrát adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodók (emlé-
keztetőül: 5 nagyállat-egységnél több állatot tartanak, vagy 
nitrátérzékeny területen gazdálkodnak) a gazdaságukban 2017. 
január 1. és a 2017. december 31. között keletkezett és fel-
használt szerves- és műtrágya vonatkozásában a nitrátjelentést  
2018. március 31-ig kell elkészíteni. Az érintett gazdálkodókat 
kérem, hogy egyeztetésre jelentkezzenek.

A 2018. évi támogatások igénylése várhatóan április első 
hetében elkezdődik, melyhez időpont egyeztetésére majd már-
cius vége-április elejétől lehet jelentkezni. A részletekről az alá-
írt támogatási rendelet ismeretében a következő számban fogok 
írni.

Azoknak a gazdáknak, akik valamilyen beruházási célú tá-
mogatást, vagy egyéb magasabb szintű támogatást vettek igény-
be, és a támogatási rendelet előírja, monitoring adatszolgáltatási 
kötelezettségük lesz, melyet szintén elektronikusan kell teljesí-
teni. (A sima területalapú támogatást igénylő gazdáknak nincs 
ilyen kötelezettségük.)

Az agrár-közigazgatás átalakulásával fontos hivatalok,  
(MVH és NÉBIH FM Főosztály) szervezetileg átalakultak,  
Hódmezővásárhelyre települtek. Az új elérhetőségek a követke-
zők:

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR 
(régi nevén MVH) új neve és címe:

CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Kálvin János tér 4.
Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely, Pf. 129.
Telefon: 62/814-900

A falugazdász tájékoztatója
Márciusi aktualitások
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Zsombói művészetbarátok
Január 27-én tartotta farsangi összejövetelét a Zsombói 

Művészetbarátok Egyesülete. Az egyesület elnökét, Bátki Fa-
zekas Zoltánt kérdezem, hogy sikerült a taggyűlés? 

A ZSOME téli taggyűlése farsangi időben nálunk szokott 
lenni. 25–30 embert még vendégül tudunk látni. Most éppen 
harmincan voltunk. A szokásos műsor mellé ilyenkor vetélke-
dőket is szervezünk. Dallam-harmonizálási versenyt, rajzver-
senyt, táncversenyt. Most csocsóverseny és egy „méteres szívó-
szálas” szörpivó verseny volt. Gyakran vannak vendégeink. Járt 
már nálunk Gyuris Zsolt polgármester úr, és Dr. Kispéter Gábor 
alpolgármester úr is. Jó a kapcsolatunk a helyi egyházközös-
séggel. Mostani rendezvényünkön Kopasz István atya mondott 
gyönyörű áldást az egyesület munkájára.

Úgy tudom, hogy minden taggyűlésen van előadói műsor. 
Ezt hogyan állítjátok össze, kik lépnek fel? 

          Igen, minden taggyűlésünk műsoros. Elsősorban egye-
sületünk tagjai lépnek fel. A ZSOME fő célja, hogy összefogja a 
profi és műkedvelő előadókat, hogy családias rendezvényein a 
művészeket összehozza a művészetbarát közönséggel. A hivatá-
sos és amatőr előadók mellett fellépési lehetőséget adunk a helyi 
művészeti iskola tanulóinak is. Vannak hangszeres fellépőink, 
énekesek, és három-négy versmondónk. A műsorokat leggyak-
rabban ezekből a produkciókból állítjuk össze vegyesen, hogy 
színesebb legyen. 

Úgy tudom, hogy a ZSOME Zsombó 
egyik legaktívabb kulturális egyesülete. Mit 
érdemes tudnunk az eddigi tevékenységé-
ről? 

 
A ZSOME 2012-ben lett bejegyezve. 

Ezt megelőzően, Dr. Bernáth Erika ötlete  
nyomán, évekig Művész Klubként működött.  
Évente három-négy taggyűlésünk van.  
Hagyományosak a Szegedi Egyházzenei 
Hónap rendezvény-sorozatához csatlakozó 
templomi fellépéseink. Az utóbbi években,  
májusban rendeztük Tavaszi Hangversenyün-
ket, mellyel a helyi zeneiskola növendékeinek 
adtunk vizsga előtti szereplési lehetőséget. Őszi 
rendezvényünk házigazdája Leonardo Botti.  
Levelezőlistánkkal reklámozzuk, népszerűsít-

jük a helyi zenei és kulturális műsorokat. Hatodik éve szerve-
zünk operalátogatásokat. Eddig az Operaházba és az Erkel Szín-
házba utaztunk, az idei évadban egy szegedi előadást néztünk 
meg. Egy alkalommal felléptünk a Szegedi Dómban is. 

Nem voltam rest megkérdezni községünk plébánosát, Ko-
pasz István atyát. Tisztelt plébános úr, kedves István atya! 
Szólna röviden a Zsombói Hírmondó olvasóihoz? Hogy érez-
te magát a Zsombói Művészetbarátok Egyesületének farsangi 
összejövetelén, mi tetszett leginkább?

Az összejövetelnek az a része, amelyen részt tudtam venni, 
nagyon-nagyon családias volt. Ez tetszett! Mint a régi polgári 
családokban a házi muzsikálás, valami olyannak lehettem része-
se: profik és műkedvelők együtt zenéltek, osztották meg talen-
tumaikat, gazdagították egymást feszélyezettség, a „szereplés” 
hivatalossága nélkül. Ami viszont közös volt bennük, hogy min-
denki szívből és szívvel ajándékozta, amit a többieknek adott. 
Rácsodálkoztam Zsombó „gazdagságára”, hogy van olyan hely, 
olyan közösség, – talán nem is az egyetlen...? – ahol fiatalok, a 
közép korosztály és az idősebbek együtt tudnak lenni vidáman, 
játékosan, mégis igen tartalmasan. Nagyon jól éreztem magam!

 
Köszönöm a válaszokat, és további sok sikeres rendez-

vényt kívánok a zsombói művészetbarátoknak!                                         

Hajdu lajoS

AZ FM ÚJ NEVE ÉS CÍME: 
CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály
Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.
Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf. 99.
Telefon: 62/680-785 

A NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI OSZTÁLY CÍME:
CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Növény és Talajvédelmi Osztály
Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.
Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf. 99.
Telefon: 62/680-785 

A családi gazdaságok ügyintézése ezentúl a Mórahalmi Járási  
Hivatal Járási Földhivatalánál történik

Az ügyintézéshez ezeket az információkat, kérem, vegyék  
figyelembe.

Az aktuális információk, pályázati lehetőségek a  
www.szechenyi2020.hu, www.fvm.hu, a www.mvh.gov.hu  
és a www.nak.hu honlapokon találhatók, kérem, figyeljék ezeket  
az oldalakat is. 

Tisztelettel: 

nemzeTi aGrárGazdaSáGi kamara
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Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő- 
testülete pályázatot hirdet a József Attila Közösségi  
Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyének teljes  
munkaidőben történő betöltésére, 2018. május 1. napjától  
2023. április 30. napjáig szóló megbízással.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

- büntetlen előélet;
- tizennyolcadik életév betöltése;
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint  

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve  
bevándorolt, vagy letelepedett státusz;

- magyar nyelvtudás;
- felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség,  

vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú  
szakirányú szakképesítés;

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési 
és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló  
150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet szerinti közművelődési  
intézmény-vezető tanfolyam eredményes elvégzése; 

- a felsőfokú közművelődési szakképzettségének és 
szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének 
megfelelő feladatkörben megszerzett legalább öt éves szakmai 
gyakorlat;

- kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos  
tevékenység,

- B kategóriás jogosítvány. 
ELŐNYT JELENT:

- felhasználói szintű számítástechnikai ismeret,
- angol, vagy német nyelven társalgási szintű  

nyelvismeret,
- Színház- és Filmművészeti Egyetemen szerzett  

végzettség, vagy
- színpadi gyakorlat, vagy
- színházi szervezésben szerzett tapasztalat.

A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, személyesen 
vagy postai úton lehet benyújtani. A pályázat címzettje: Zsombó 
Nagyközség Polgármestere (6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.).

PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát  
eredetben;

- a pályázati feltételekben meghatározott végzettségeit 
tanúsító okiratok egyszerű másolatát;

- fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzát;
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó  

programját;
- nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy:
a) a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak  

a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul-e,
b) a pályázatnak nyílt ülésen történő tárgyalásához  

hozzájárul-e, 
c) a benyújtott pályázatának tartalma közölhető-e  

harmadik személlyel.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 
2018. március 31. (beérkezés időpontja)

AZ ELBÍRÁLÁS HATÁRIDEJE: 
a Képviselő-testület 2018. április havi ülése.

A pályázatot a következő címre kell elküldeni:

Zsombó Nagyközség Polgármestere 
6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.

FELVILÁGOSÍTÁS KÉRHETŐ: 
Személyesen, vagy telefonon érdeklődni lehet Gyuris Zsolt 

polgármestertől személyesen vagy telefonon (62/595-550).

  GyuriS zSolT

  PolGármeSTer

Pályázati felhívás

Egyesületi évzáró
Szivárvány Zsombói Nagycsaládosok Egyesülete

Január 27-én került megrendezésre a Szivárvány Zsombói 
Nagycsaládosok Egyesületének évzáró ünnepsége, melyen év-
tizedes hagyományokhoz híven a tagok ingyenesen vehettek 
részt. Idén is a Jóbarát Vendéglőben ünnepeltünk, ahol, mint 
mindig, nagyon finom egyszemélyes bőségtálakat készítettek 
nekünk.

A 2017-es év áttekintése és a jövőbeli változások megbeszélé-
se után szavaztunk az új elnök személyéről, majd még a vacsora 
előtt egy rövid vetítést láthattunk az elmúlt év eseményeinek 
legjobb pillanataiból összeállítva, és kiosztottuk az Egyesület 
programfüzetét, mely a 2018-as év teljes tervezetét tartalmazza. 
Az est további részében már mindenki gondtalanul beszélget-
hetett, szórakozhatott, táncolhatott, a partyhangulathoz nagyon 
választékos zenei készlettel járult hozzá Kerecseny Attila is.

A 2018-as évben is tervezünk változásokat. Az Egyesület 
hagyomány szerinti rendezvényeit új ötletekkel színesítjük, és 
természetesen új programokat is beillesztünk a már meglévők 
közé, melyek felpezsdítik összejöveteleinket. 

A következő ilyen új buli a farsangi mulatság február 17-én, 
szombaton este 18.00 órától a Közösségi házban, melyre már 
nagy a készülődés, tervezgetés, mivel a legötletesebb jelmezeket 
díjazzuk. Batyus buli, bárki bármilyen harapnivalót, innivalót 
hozhat, de az előző évben is nagy sikert aratott zsíros kenyér lila 
hagymával, borral most is várni fogja majd a vendégeket. 

A soron következő vigasság március 10-én, szombaton a nő-
napi ünnepség lesz, ahol a fiúk folytatják, amit tavaly elkezdtek, 
és nemcsak virággal, hanem meglepetésműsorral is készülnek a 
hölgyeknek. Most is izgalommal várjuk!
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Egyesületi

rendezvénynaptár  2018

MÁRCIUS
10. szombat - 18.00 óra  Nőnapi rendezvény    
15. csütörtök - Ünnepi megemlékezés, koszorúzás   

ÁPRILIS
9. hétfő - 19.00 óra Nagycsaládos gyűlés 

MÁJUS
1. kedd  -   Majális
26. szombat Nagyközségi gyereknap 

JÚNIUS
4. hétfő 19.00 óra  Nagycsaládos gyűlés
22–23–24. Falunap és Péter-Páli Aratóünnep

SZEPTEMBER
17. hétfő 19.00 óra Nagycsaládos gyűlés

OKTÓBER
23. kedd   Ünnepi megemlékezés, koszorúzás
29. hétfő 18.00 óra Nagycsaládos gyűlés

Természetesen a későbbiekben is midig röviden beszámo-
lunk találkozóinkról, rendezvénynaptárunkból pedig mindenki 
tájékozódhat az aktuális eseményekről. Programjaink ebben az 
évben is bárki számára nyitottak, mindenkit szeretettel várunk, 
aki szeretne szórakozni, mulatozni, egy jó csapathoz tartozni.

GyuriS leila

elnök

NOVEMBER
 8. csütörtök 16.00 óra  Báli jegyek árusítása
13. kedd 16.00 óra  Báli jegyek árusítása
17. szombat 19.00 óra  Jótékonysági bál
26. hétfő 18.00 óra Nagycsaládos gyűlés

DECEMBER
 9. vasárnap 14.00 óra  Idősek napja
16. vasárnap 14.00 óra Nagycsaládos Karácsony

Ha február, akkor Óvodabál
Szomorú megemlékezéssel kezdődött a 26. Jótékonysági Óvo-

dabál: a januárban tragikus hírtelenséggel elhunyt óvónénire, 
Kotroczó Editre emlékeztünk. Az óvoda dolgozói és a szülői vá-
lasztmány közös döntése szerint a bált Editke emlékének, a báli 
bevétel egy részét pedig családjának ajánlottuk fel.

A megemlékezés és megnyitó után néhány percig „megállí-
tottuk az időt”, egy-egy szál rózsával jelképesen megköszöntük 
az óvodai dolgozók munkáját, és köszöntöttük Fogasné Matula 
Zsuzsannát, aki idén 25 éve már, hogy óvodánkat vezeti. 

A hagyományoknak megfelelően az este az óvodások mű-
sorával folytatódott, először az óvoda kis balerináit csodálhat-
tuk, majd Nokta Gábor néptáncosait, akik idén a közönséget is 
megtáncoltatták, ezután a ballagó nagycsoportosok és szüleik 
közös táncát. Az óvodások produkciói között Hortobágyi Virág 
és táncostársa fellépését láthattuk. A műsorszámok sora vacsora 
után folytatódott a szülők fellépésével, akik idén arra vállalkoz-
tak, hogy 12 ország néptáncából ízelítőt adva karneváli hangu-
latot teremtsenek.

Ha már a hagyományokat említettem, az idei bál is a szo-
kásos szülői összefogás és az óvodai dolgozók közös munká-
jának eredményeként jött létre. Köszönjük a csodaszép díszí-
tést, amit idén is Lajkó Nikolett és Tóthné Gajdacsi Mónika 
álmodott meg, „szabadidejükben” pedig az óvodában vágtak-
ragasztottak-hajtogattak a dajka nénik és óvónők. Köszönjük a 



12   |    XVI. évf. 2. szám – február

Hírmondó
Zsombói

Február 22-én zajlott a Szent Imre Katolikus Iskola és Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény tanári koncertje. A koncert-
nek a „József Attila Közösségi Ház, Könyvtár, Szabadtéri Szín-
pad és Nukleáris Központ” nagyterme adott helyet. Kirobbanó 
siker volt… De félre a tréfával! 

A helyszín méltónak bizonyult az eseményhez, a fellépőkhöz 
és a közönséghez, hiszen a program túlnőtt az iskola épületének 
auláján. Pálmai Péter igazgató úr megnyitójával, zárszavával, 
jelenlétével bizonyította, hogy az egyházi fenntartás alá kerülő 
helyi művészetoktatás vezetője őszintén elkötelezett a művésze-
tek irányában. Az elhangzó műsorszámokról Hajdu Lajos, a Kö-
zösségi Ház igazgatója mondott rövid ismertetőt. 

A műsor Földi István András meghívott vendég produkciójá-
val kezdődött. Egy Saint-Seans művet, valamint Vivaldi a-moll 

Tanári koncert

szonátájának első két tételét játszotta. Nekem különösen a Vival-
di-darab tetszett, és meglepett, hogy mennyire friss, gyakorlott 
István nagybőgőjátéka. Elekné Sándor Szilvia nemcsak hang-
szereseket kísért zongorán, hanem szólókat is játszott. Külön ér-
dekességek voltak számomra előadásában Constantinidis görög 
táncai. Hampel Zsuzsa furulyaszámai közül Kees Schoonenbeek 
Chansons d’un jardin perdu című művét emelném ki. A legin-
kább „régizenéből” ismert altfurulya hangszeren egy igazán si-
keres, mai koncertdarabot hallhattunk. A közönséget elbűvölte 
Huszár Emőke hegedűjátéka és Hegedűs Károlyné Kovács Zsu-
zsanna virtuóz Chopin zongorajátéka. A koncertet ifjabb Johann 
Strauss, Frühlingsstimmen, Tavaszi hangok című kompozíciója 
zárta. A koloratúrák között Veréb Judit művésztanár laza köny-
nyedséggel tizenkét magas „C” hangot énekelt. A bravúros elő-
adást a közönség hatalmas ovációval fogadta. 

sütést, a terítést a takarítást a szülőknek! Köszönjük a rengeteg 
tombolafelajánlást, és azt is, hogy több száz tombolaszelvény el-
fogyott! Itt említeném meg, hogy a bevételből az udvar további 
helyreállítását, korszerűsítését, a gumitéglák cseréjét is tervez-
zük. 

Köszönjük továbbá Szűcsné Németh Anikónak és Lajkóné 
Gémes Erzsébetnek a tombolatárgyak csomagolását, és a Gyuris 
Virág Kft.-nek a virágokat! Köszönjük Szekeres Gáborné Tildá-
nak a nagycsoportos kislányok fellépőruháját; Bálint Lászlónak 
és feleségének, Anitának és Bányainé Ildikónak a köszöntő- 

italok felajánlását! 
Az összefogás tehát idén is jól működött, a svédasztalos  

vacsora, amit a Jóbarát Vendéglő szolgáltatott, most is ízletes és 
bőséges volt, a hangulat pedig nagymértékben rajtunk, bálozó-
kon múlt.  Végezetül, de nem utolsó sorban, köszönjük, hogy 
ilyen sokan eljöttetek a bálba, és részvételetekkel is támogattá-
tok az óvodát!

A Szülői Választmány nevében:
TóTH-VarGa GyörGyi

A hangversenyre ötvenen jöttek el. Ez nem túl sok, de nem 
is kevés a mai koncertéletben. Aki eljött, annak igazi zenei 
élményben lehetett része, olyanban, ami az ország nagy ze-
nei centrumaiban is megállná a helyét. Jó volt hallani, hogy a 
zsombóiak szeretik a komolyzenét.  A tapsokból érezni lehetett, 
azt is, hogy egyre több vájt fülű zeneértő is látogatja a zsombói 
koncertpódiumokat.                                                                            

BáTki fazekaS zolTán
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1D, 2D szempilla-hosszabbítás

A műszempilla-építés napjainkban nagyon népszerű, 
ami nem csoda, hiszen viselőjének saját szempilláit feldúsít-
ja, meghosszabbítja, ezáltal fiatalos, vonzó tekintetet kölcsö-
nöz. A műszempilla-építés dinamikusan fejlődött az elmúlt 
években, így ma már többféle technika közül választhatunk 
az egyéni igényekhez illeszkedve. Az 1D műszempilla esetén 
minden szempillára egy szál műszempilla kerül applikálás-
ra, ami nagyon természetes hatást eredményez viselőjének. 
A 2D esetén egy saját szempillára kettő szál műszempilla ke-
rül applikálásra. Azoknak javasolt, akik feltűnőbb végered-
ményre vágynak, vagy saját meglévő pillájuk túl ritka. Az 
applikálásra kerülő szálak hossza, íve, vastagsága minden 
esetben igazodik a vendég egyéni igényeihez, adottságához, 
szemformájához, hogy a végeredmény tökéletes legyen! 

A szolgáltatés elérhető:
Adámi-Patik Szilvia
kozmetikus
06-20/776-1102
www.absolutebeauty.hu

Tegyünk együtt JÓT!
Ebben a rohanó világban számos nehéz élethelyzet-

tel találkozunk mindannyian. Azért írom ezt a néhány 
gondolatot, mert több gyermeket érintő rendkívüli élet-
helyzetbe került egy zsombói család, akik számára min-
den segítség jól jön.

Leidecker Máté 6 éves kisfiú 2,5 hónappal ezelőtt került a 
szegedi Gyermekklinikára, mert vérlemezeinek száma nagyon 
lecsökkent, bőrén bevérzések jelentkeztek. Minden lehetséges 
kezelést megkapott, ennek ellenére az állapota romlott. Újabb 
csontvelő vizsgálattal a csontvelő működési elégtelensége iga-
zolódott, melynek egyetlen kezelési módja a csontvelő átültetés. 
További vizsgálatokra, kezelésre a budapesti Szent László Kór-
házba került.

Egy gyermek betegsége megvisel minden családot lelkileg, 
fizikailag és anyagilag egyaránt. 

A szerény anyagi körülmények között élő család erejét meg-
haladja a gyógykezeléssel felmerülő megoldandó feladatok sora. 
Ezt a helyzetet egy tragédia még inkább megnehezítette: a gyer-
mek édesapja február 4-én összeesett, és meghalt.

Az édesanya a beteg gyermek mellett volt Szegeden, most 
Budapesten is ott van éjjel-nappal. A két fiatal nagykorú testvér 
példamutató módon segíti a négy kiskorú testvérüket, gondoz-
zák és nevelik őket, amíg édesanyjuk haza nem tud jönni. A gye-
rekek jó képességűek, szorgalmasak, rendszeresen sportolnak.

Máté tartós kezelései miatt jelenleg még nem lehet tudni, mi-
kor térhet vissza  édesanyjával az otthonukba.

Gyerekként feldolgozni ennyi szörnyű eseményt rövid időn 
belül egymás után nem egyszerű, még nekünk, felnőtteknek is 
nehéz feladat.

A megtörtént eseményeken változtatni nem lehet, de mó-
dunkban áll segíteni, hogy a jelen pillanat nehézségeit könnyeb-
ben megoldhassák.

Az Egészséges Zsombóért Alapítvány a rendkívüli élethely-
zetbe került család megsegítésére elkülönített számlát nyitott a 
3 A Takarékszövetkezetnél. 

Aki úgy érzi, hogy anyagilag támogatni szeretné őket, az a 
számukra nyitott számlaszámra utalással vagy befizetéssel meg-
teheti. 

Számlaszám: 57100209-12019634

Aki tárgyi adományokkal, elsősorban tartós élelmiszerrel, 
illetve a mindennapokhoz szükséges vegyiárukkal (mosószer, 
öblítő stb.) szeretné segíteni a gyerekek boldogulását, az keresse 
a zsombói Gyermekjóléti Szolgálat munkatársát, aki kapcsolat-
ban áll velük.

Böjte Csaba ismert gondolatával zárom írásomat:

„Aki nem hisz abban, hogy mennyi
jó ember van, az kezdjen el valami
jót tenni, és meglátja, milyen
sokan odaállnak mellé.”

dr. SzaBó áGneS

az eGéSzSéGeS zSomBóérT alaPíTVány 
kuraTóriumának elnöke

Ezúton tájékoztatunk Benneteket, hogy az újszülöt-
tek Zsombói Hírmondóban való megjelenése 2018-tól 
megváltozik!

Amennyiben szeretnék megjelentetni az új csöppséget újsá-
gunkban, azt ezentúl az alábbi módokon tehetik meg:

- személyesen a József Attila Közösségi Házban 
   nyitvatartási időben,
- vagy a hirmondo@zsombo.hu e-mail címen

SZÜKSÉGES ADATOK A KÖZLÉSHEZ:
- apja neve
- anyja neve (tetszés szerint lehet leánykori is)
- az újszülött keresztneve(i)
- születési dátum
- ha igényt tartanak rá, jó minőségű fotó, mely az újsághoz 
   igazítva vágható, méretezhető 
   (Lehetőleg a fájl neve a gyermek neve legyen)
- telefonos elérhetőség, ha valami kérdés merülne fel 
   a részünkről.

Hiányos adatközlés esetén az újszülöttet nem áll  
módunkban megjelentetni az egységes arculat miatt.

Megjelenésre a beérkezést követő, következő lapszámban  
lehet számítani. (Ha valamilyen oknál fogva nem tudjuk meg- 
jelentetni, akkor azt a következő számban pótoljuk.)

A nem a mi hibánkból adódó elírásokért, hibákért,  
felelősséget nem vállalunk.

a SzerkeSzTőSéG

Kedves leendő 
anyukák, apukák!
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Hírmondó
Zsombói

Idén ünnepeljük az 1848-as forradalom és szabad-
ságharc 170. évfordulóját. Zsombóiként helyben hoz-
zánk közel álló személy történetét kerestem, amikor 
Kálmán Ferenc, iskolánk egykori igazgatója, Zsombó 
és a régió történelmének kiváló ismerője elküldte szá-
momra Balajthy Vendel életrajzát a Jász történelmi 
arcképcsarnok című kiadványból. Balajthy Vendel mint 
kiskunkapitány, majd jászkun alkapitány élete végére 
főkapitányként vezette kivételes szorgalommal és tehet-
séggel a Kiskunságot, amibe településünk is beletarto-
zott. Ismerjük meg most izgalmas élettörténetének leg-
fontosabb állomásait. 

Az 1699-ben készült Pentz-féle összeírás szerint őse a XVII. 
sz. végén a Gömör-megyei Gesztetéről Jászapátiba települt 
Balajthy Tamás. Apja, Balajthy Imre Jászapátin született, később 
Kiskunfélegyháza főjegyzője volt, majd haláláig (1828) a Kiskun 
Kerület részéről nádori táblabíró. Édesanyja Horváth Borbála.

Balajthy Vendel tanulmányai befejezése után, valószínűleg 
apja hatására, s általa támogatva a Kiskun Kerület tiszteletbeli 
esküdtje lett, majd az 1821-ben esedékes tisztújításkor, és ezt 
követően több alkalommal újraválasztották esküdtnek. Tevé-
kenysége főleg a Kiskunság területén állandó. Ő az ideiglenesen 
állomásozó katonaság elhelyezése, a katonai épületek karban-
tartása, a katonaság élelmezési ügyeinek intézője. Esetenként 
közösségek és egyének panaszait vizsgálja, sérelmeiket rendezi. 
Fáradhatatlan munkálkodása eredményeként haladt a pályán 
előre, s lett nádori táblabíró.

Balajthy Vendel 1846-ban a Jászkun Kerületek és Pest megye 
között a halasi, dorozsmai és majsai határigazítási ügy intézé-
sének kérelmezésére 11 tagú küldöttséget vezetett Bécsbe, Fer-
dinánd királyhoz. A sors úgy hozta, hogy küldetése teljesítésére 
igyekezve, útközben találkozott a fiatal Ferenc József főherceg-
gel, aki Balajthy szellemes, természetes egyszerűségét megis-
merve ügyük segítő pártfogójává lett.

1848-49-ben a forradalom és szabadságharc alatt hazafiúi 
hűséggel állt helyt. Jászberényben az április 4-én tartott kerü-
leti közgyűlésen a leváltott Kenéz Mihály követ helyett Balajthy 
Vendel nádori táblabírót választották követnek, s küldték a Po-
zsonyba összehívott országgyűlésbe. A júniusban tartott tiszt-
újításon kiskunkapitánynak választották. Felelős volt a Kiskun-
ságban az őrsereg szervezéséért, felszereléséért. Biztosította, 
hogy a haza védelmére a rácok elleni táborozásban a Kiskun-
ságból kiállított nemzetőr századok 3 hetenkénti váltása rend-
ben megtörténjen. Táborba szállt a nemzetőrséggel, s szolgált 
mint századparancsnok. Neki kellett gondoskodni a nemzetőr-
ség élelmezéséről, majd Kossuth Lajos őt nevezte ki a Kiskunság 
kormánybiztosának. Fáradhatatlan volt, minden idejét a haza 
szolgálatában töltötte. A szabadságharc bukása után, hogy a 
hatalom megtorlását elkerülje, eleinte bujdosott. A kiskunsági 
pusztákon juhhodályban, marhaistállókban talált menedéket. 
Az önkényuralom legkritikusabb időszaka elmúltával jelentke-
zett. Bántódás, felelősségre vonás nélkül záródott tevékeny élet-
pályájának e szakasza.

Balajthy Vendel 
Kiskunfélegyháza, 1797. november 14. – Kiskundorozsma, 1868. május 30.

A Bach-korszak után kialakult új helyzetben, az alkotmá-
nyos rend visszaállításakor a Jászkun Kerület mint közigazgatá-
si egység újraszervezése volt napirenden. Ennek megindítására 
jeszeniczei Jankovich György főkapitány által 1861. január 16-
án Jászberényben tartott közgyűlésen Balajthy Vendel volt kis-
kunkapitány mint rangidős az 1848-ban megválasztott tisztikar 
nevében lemondott. Az új tisztikar választására a községekben 
megtartott szavazás eredményét a főkapitány Kiskunfélegyhá-
zán február 5-én tartott közgyűlésen ismertette. Az alkapitányi 
tisztségre Balajthy Vendel 3101, Eördögh András 2206 szavaza-
tot kapott.

Az eredmény kihirdetése után Balajthy Vendel megköszönte 
a személye iránti bizalmat, a tisztséget azonban nem vállalta. 
„Hajlott életkorára való tekintettel”, illetve az abból származó 
„testi elnehezedésére” és arra hivatkozott, hogy „közel 40 évig 
hivataloskodott a Kerületeknél”, s ezzel eleget tett kötelessé-
gének. Ígérte, mint Dorozsma részéről megválasztott képviselő 
tapasztalatait hasznosítani fogja. Felmentési kérelmét azonban 
nem fogadták el. A többség őt akarta alkapitánynak, erről tu-
dósít a jegyzőkönyvben található következő szöveg: „Balajthy 
Vendel úrnak alkapitányi hivatalárúl lemondását el nem 
fogadják. Hanem a Haza szent nevében felkérik, s ezennel 
felszólítják, miként hivatalának további folytatását a Kerü-
letek megörvendeztetésére a Haza szent nevében viselvén.” 
Végül Balajthy Vendel, elfogadva a közgyűlés állásfoglalását, az 
új tisztikarral együtt mondta: „Én …. esküszöm az élő Istenre, 
esküszöm Magyarország alkotmányának, az Ország Alkot-
mányos Királyának és a Jász és Kun Kerületeknek hűséget és 
engedelmességet. Kötelességemnek pontos és hű telyesítésére.” 
Az eskü letétele után Jankovich György főkapitány hivataláról 
lemondott, a kerületek vezetését átadta az alkapitánynak.

A Jászkun Kerületekben a régi, illetve új közigazgatási szer-
vezet 1861. március 1-től vette kezdetét. Átmenetileg, főkapi-
tány nem lévén, Balajthy Vendel alkapitány mint első számú 
vezető intézte a kerület irányítását. A követválasztásokat intéző 
bizottmány elnökeként szervezte, s biztosította a kerületeket 
képviselő országgyűlési követek választását. Közben Pethes 
József jászkapitány leváltási szándékkal támadást indított el-
lene, mondván, nem Jászberényben lakik, ezért „távollakása a 
közügyekre hátrányos”, és idős korára utalva úgy vélekedett, 
hogy „a közösséget gyöngességeivel ne untassa.” A közgyűlés 
azonban, ahol ezt tárgyalták, úgy határozott, hogy „megalázva 
lássa azon jeles hazafit, ki dacára hajlott korának és a kor 
igényelte nyugalmának feláldozásával, a Kerületek erkölcsi 
kényszerítése folytán hozta meg a Kerületeknek ezen áldo-
zatot, hogy tapasztalás dus bölcsességével, rendíthetetlen 
hazafiságával a Kerületeknek ügyeit igazgassa.” Ugyanekkor 
a vádaskodó Pethes Józsefet felszólították, hogy a „meggyalá-
zott kapitányi széket azonnal hagyja el.” Vagyis őt váltották 
le, és új jászkapitányt választottak. Balajthy Vendel 1861 végéig, 
Jankovich György újabb főkapitányi kinevezéséig, egyidejűleg 
Hegedűs Zsigmond első és Muhoray János másod alkapitányok 
választásáig látta el az alkapitányi tisztséget.

Jankovich György főkapitányt 1863 végén nevezték ki a 
Helytartótanács alelnökének. Az 1864. január 9-én tartott köz-
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gyűlésen az új főkapitány kinevezéséig a kerületek vezetését He-
gedűs Zsigmond alkapitánynak adta át. Több mint egy évig nem 
volt főkapitány. Leendő főkapitánynak többen Balajthy Vendelt 
akarták. A kinevezése érdekében gyűjtött aláírások eredmé-
nyesnek bizonyultak, I. Ferenc József 1865-ben Balajthy Vendelt 
nevezte ki Jászkun kerületi főkapitánynak. Ezzel végre megva-
lósult azon régi óhaj, hogy a kerületek vezetője arra alkalmas 
„kebelbéli” legyen.

Balajthy Vendel rövid ideig volt főkapitány, ami érthető, hi-
szen küzdelmes életpályája végén, élete alkonyán jutotta csúcs-
ra. A főkapitányok sorában ő volt az első és egyben az utolsó, aki 
nem a felsőbbségi hatalom, hanem a közakarat kiválasztottja-
ként került a főkapitányi székbe.

A végelgyengülésben elhunyt Balajthy Vendel, a „Jász-Kun-
kerületek volt főkapitánya” a dorozsmai temetőben tért örök 
nyugalomra.

Egyenruha, felszerelés és fegyverzet előírás
az 1849/49-es szabadságharc honvédgyalogsága számára

CSÁKÓ, TÁBORI SAPKA
A csákó fekete posztóból, elöl 15,8 cm, hátul 16,5 cm ma-

gasságú, felső karimája 1,3 cm-el kisebb alsó nyílásánál, amely 
a fejméret nagyságához igazodik. Alsó peremén bőr fejszíj, alul 
rohamszíj van rögzítve. Elöl a peremre rögzítve van a a három-
színű nyírott gyapjúból készült csákórózsa, melynek átmérője 
5,3 cm. A heraldika szabályai szerint (belülről kifelé olvasandó 
a kokárda) középen a piros szín, majd a fehér és kívül a zöld 
szín a helyes és javasolt változat, de mivel a szabadságharcban is 
vegyesen szerepelt, az előírás, hogy csapaton belül egységes le-
gyen. A csákó elején, középen 9,2 cm hosszú pakfongból készült 
honi címer van rögzítve. Az őrvezető ragjelzéseként fent a kari-
ma alatt 1,3 cm-re egy nemzeti háromszínű zsinór van körül-
varrva.  A tábori sapka búzavirágkék színű posztóból készült (a 
nadrág színével egyezzen!), nem merevített sapka (egyes zászló-
aljaknál veres és fehér színű változatok is voltak). Az elején fenn 
nemzetiszínű rózsa, alul a simléder felett fekete bőr rohamszíj, 
a sapka alsó peremét nemzetiszínű zsinórzat szegélyezi. Ugyan-
ilyen zsinórból készült gombhurok fogja körül a rózsa alá varrt 
fehér gombocskát is.

ATILLA
A honvéd gyalogosok egyenruhája magyaros volt, kabátként 

kávébarna színű atillát hordtak, amely mellrészét a legénységnél 
hat, piros színű, egyenes vezetésű, makk fonadékban végződő 
zsinórpár díszítette. A 6 pár veres négyszögzsínórt 6 db hosszú 
tekert pakfong somgomb kapcsolja össze. A legfelső mellzsinór 
egyik oldalhossza az előírás 11,9 cm, a legalsóé 6,6 cm. A zsi-
nórok közötti függőleges távolság 8 cm. Az atilla hossza a le-
eresztett kar középső ujja végéig ér. Hátul egy szál zsinór fedezi 
a varrást és szárával együtt 18,5 cm hosszú vitézkötéssel végző-
dik. Az altiszti rendfokozatokat a gallérra varrt meggypiros szí-
nű paszományok (1 db: őrvezető, 2 db: tizedes, 3 db: őrmester) 
száma jelezte.

NADRÁG
A szűk magyar nadrág búzakék posztóból, veres zsinórzattal 

készül. A nadrág szára a lábszárhoz simul, alsó hasítékát kap-
csok fogják össze. A nadrág oldalán 5 mm vastag meggypiros 
színű zsinór fut végig, a nadrág elején függőlegesen fentről lefe-
lé szintén, amely a combok tengelyében 10 cm magas vitézkö-
tést képez.

BAKANCS
A magyar bakancs egy kaptafára készült fekete vagy barna 

színű bőrbakancs, amelybe a szűk magyar nadrágot betűrve kell 
hordani. A fűző egy bőrszíj, amely alul rögzítve van, felül vissza-
hajtva a szíjazás alá. 

NYAKRAVALÓ
A nyakvédő bőrből készült, réz csattal. Erre húzták rá a fi-

nomvászonból készült elől fekete anyagot fehér szegés nélkül. 
Katonánként kettő darab volt rendszeresítve, hogy mosni lehes-
sen. Táborban elegendő volt csak a vászonból készített nyakvé-
dő viselése, harchelyzetben azonban a bőrből készített kivitel 
volt alkalmazásban.

FELSZERELÉS, FEGYVERZET
Az egyenruhákhoz szervesen kapcsolódtak a különböző 

kiegészítő szerelvények, mint például a szíjazatok, és persze a 
fegyverzet is. A gyalogosok a vállon átvetve balról jobbra hord-
ták a tölténytáskát, jobbról balra pedig a szuronyt.

További felszerések: bajonett-átvetőszíj, tölténytáska (töltér) 
hátbörönd (bornyú), kenyérzsák, puska, szurony. Az 1836 M 
gyalogsági szablyát a honvédzászlóaljak altisztjei, illetve a zász-
lósok, dobosok használták.
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