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Tájékoztató a Képviselő-testületi 
ülésen történtekről

A Hírmondóban a Képviselő-testületi ülésen történ-
tekről készült legutóbbi beszámoló óta 3 alkalommal 
ülésezett a Képviselő-testület, amelyből kettő munka-
terv szerinti, rendes ülés és egy munkaterven felüli, 
rendkívüli ülés volt.

2018. MÁRCIUS 27. 
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS 

A rendkívüli ülés összehívását két dolog indokolta, mindket-
tő a zsombói kiserdővel kapcsolatos volt.

Az első napirendi pontban a Zsombó 098/78 hrsz alatti, a 
Kossuth utca felőli kiserdővel kapcsolatban a Képviselő-testület 
felhatalmazta dr. Csúcs Áron jegyzőt, hogy nézzen utána a jog-
szabályoknak az erdőgazdálkodói hatáskörre vonatkozóan. A 
döntés előzménye az volt, hogy az érintett kiserdő egyik tulajdo-
nosa (magánszemély) erdőgazdálkodóként kívánt bejelentkezni 
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Hatóságánál. 
Az erdőgazdálkodókénti bejelentkezéséhez a társtulajdonosok, 
köztük az Önkormányzat támogatását kérte. A Zsombó 098/78 
hrsz alatti, a Kossuth utca felőli kiserdőben az Önkormányzat-
nak 10 %-os tulajdoni hányada van.

A második és egyben az utolsó napirendi pontban a Képvi-
selő-testület a Zsombó 098/76 hrsz alatti, a sportpálya melletti 
kiserdőben tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostársnak 
tett vételi ajánlatot a Képviselő-testület. A vételár ajánlat 600,- 
Ft/m2 ről szólt azzal a kitétellel, hogy amennyiben elutasításra 
kerül, akkor a Képviselő-testület a kisajátítási eljárás megindítá-
sára adott felhatalmazást Gyuris Zsolt polgármesternek. Hozzá 
kell tenni, hogy az Önkormányzat az ingatlan értékét igazság-
ügyi erdőszakrétővel becsültette fel, aki 408,- Ft/m2-es árat ja-
vasolt. Az Önkormányzat a kiserdő korábbi településtörténetét, 
annak megszerzését és az ezzel kapcsolatos tulajdonosi vitákat 
szem előtt tartva 600,- Ft/m2-es áron vásárolta meg a tulajdo-
nostársaktól a tulajdoni hányadukat. A Zsombó 098/76 hrsz 
alatti, sportpálya melletti kiserdőben az Önkormányzat 95%-os, 
Bezdány Béla 5%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik.

2018. ÁPRILIS 27. 
– MUNKATERV SZERINTI, RENDES ÜLÉS

Az első napirendi pontban a Képviselő-testület a település és 
környékének közrend- és közbiztonsági helyzetéről hallgathatta 
meg a rendőrség beszámolóját. Dr. Farkas László százados úr, 
a Sándorfalvi Rendőrőrs őrsparancsnoka beszámolójából kide-
rült, hogy a 2017. évben a településünkön ismertté vált bűncse-
lekmények száma 27-ről 25-re csökkent a 2016. évhez képest. 
Továbbra is elmondható, hogy Zsombó a bűnügyileg kevésbé 
„fertőzött” települések közé tartozik.

A második napirendi pontban a Képviselő-testület a Csong-
rád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Kirendelt-
ségének 2017. évi beszámolóját fogadta el. Jogszabályi kötele-
zettség, hogy a Katasztrófavédelemnek is be kell számolni az 
előző évi tevékenységéről a Képviselő-testület előtt. A beszámo-
lóból kiderült, hogy településünkön az elmúlt évben – szeren-
csére – kevés tűzeset volt, és azokat is sikerült időben megfé-
kezni.

A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület tájékoz-
tatót hallgatott meg a Településen működő szociális ellátások 
működéséről, helyzetéről, valamint átfogó értékelést kapott az 
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
2017. évi ellátásáról. A beszámolók részletesen betekintést nyúj-
tottak az előző évi szociális ellátásokba, azok számába, meny-
nyiségébe.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület meg-
alkotta a Közművelődésről szóló új rendeletét. Az új rendelet 
megalkotását több dolog is indokolta. A korábban hatályos köz-
művelődési rendelet, a legrégebb óta (2000. október 15-től) ha-
tályban lévő rendelete volt az Önkormányzatnak. Ezáltal példá-
ul a jogszabályi hivatkozások már idejüket vesztették. A József 
Attila Közösségi Ház és Könyvtár érdekeltségnövelő pályázatot 
kívánt benyújtani, amihez viszont olyan közművelődési rende-
let volt szükséges, amely a hatályos jogszabályokkal jogharmo-
nizációban van. 

Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta a József Attila 
Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évre vonatkozó beszámolóját. 
A beszámolóból kiderült, hogy 2017 nyarán milyen fogadtatá-
sa volt a Zsombói Szabadtéri Színpad előadásainak, és hogy a 
2018-as évre milyen előadásokat szervez.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület nyílt 
ülésen megválasztotta a József Attila Közösségi Ház és Könyv-
tár régi/új igazgatóját, Hajdú Lajos személyében. A napirendi 
pontot azért tárgyalta nyílt ülésen a Képviselő-testület, mert az 
egyetlen pályázó ezt kérte. Hajdú Lajos igazgató kinevezése – a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően – 2018. május 1-től 2023. 
április 30-ig terjedő időszakra szól.

Ezt követően a Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. 
évi adóbevételi előirányzatának teljesítéséről szóló beszámolót 
fogadta el. A beszámoló alapján átfogó képet kapott a Képviselő-
testület arról, hogy az adóhátralékok összege tovább csökkent, 
azonban még így is jelentős tételt képez. Ennek fényében kérem 
a Tisztelt Lakosokat, hogy az adóhátralékukat mielőbb rendez-
zék, mert személyre és összegre való tekintet nélkül továbbra is 
kezdeményezem, kezdeményezni fogom annak behajtását!

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület „zárt 
ülésen” tárgyalta meg a Zsombó-Forráskút között megvalósí-
tandó kerékpárútra benyújtott hitelajánlatokat. A pályázatban 
jelentkező forráshiány beruházási célú hitellel történő finan-
szírozásának lehetőségét azért kellett számba venni az Önkor-
mányzatnak, mert a pályázat támogatása óta eltelt időben az 
építőipari árak legalább 30%-ot emelkedtek a munkaerőhiány 
és a rengeteg pályázati támogatás miatt. Ennek köszönhetően 3 
lehetősége maradt Zsombó és Forráskút Önkormányzatainak. 
Az első, hogy a forráshiányt saját erőből pótolják, a Támogató 
Hatóságot megkeresik a pályázati támogatás növelésére, vala-
mint a hitelfelvétel. Az első opciót sajnos a forrásösszeg nagy-
sága miatt egyik Önkormányzat sem tudta vállalni. A második 
opcióval mindkettő Önkormányzat megkereste a Támogató 
Hatóságot. Tekintettel arra, hogy most rengeteg Önkormányzat 
hasonló „cipőben jár”, ezért bizonytalan a Támogató Hatóság 
pozitív válasza. A harmadik opció, a hitelfelvétel az önkormány-
zatok adósságkonszolidációja óta nagyon szigorú szabályokhoz 
és Kormányzati jóváhagyáshoz kötött. 

Ezt követően a Képviselő-testület a Zsombó-Forráskút  
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között megvalósítandó kerékpárútra benyújtott, hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredmé-
nyéről döntött. A Képviselő-testület, a Közbeszerzési Bíráló 
Bizottság írásbeli szakvéleménye alapján eredményesnek nyil-
vánította a közbeszerzést és nyertes ajánlattevőnek az RMB-
Transz Kft. (6782 Mórahalom, Röszkei út 38.) ajánlattevőt hir-
dette ki. 

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület elfogad-
ta Kistelek Város csatlakozási szándékát a Homokháti Kistérség 
Többcélú Társulása felé.

Ezt követően a Képviselő-testület, a Lápastói csatorna men-
tén lévő Zsombó 067/39, 067/81 és 067/82 hrsz-ú, 1/1 tulajdo-
nát képező ingatlanok üzemeltetésre való átadásáról döntött. Az 
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG) megkereste 
Önkormányzatunkat, hogy az ingatlanokat átvenné ingyenesen 
üzemeltetésre. A Lápastói csatorna vízügyi igazgatási tevékeny-
ségét az ATIVIZIG látja el a vízgazdálkodásról szóló törvény ér-
telmében. A szerződés szerint az üzemeltetés határozatlan időre 
szól, azonban a közérdekűség fennállását az ATIVIZIG vizsgálja 
felül. Az Önkormányzat abban az esetben kezdeményezheti az 
üzemeltetési szerződés felülvizsgálatát, ha a szerződéskötést 
megalapozó közérdekűség álláspontja szerinte már nem áll 
fenn. Mivel a fent jelzett ingatlanokon lévő csatorna belvízelve-
zetésben betöltött szerepe közérdekű, így az egységes üzemelte-
tési viszonyok kialakítása miatt szükséges az érintett ingatlanok 
üzemeltetésre történő átadása.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület vissza-
vonta a 24/2018. (III.7.) Kt. határozatát, és új határozatot foga-
dott el a Településközpont fejlesztésére vonatkozó pályázattal 
kapcsolatban. A döntést az indokolta, hogy a Zsombó 126/1, 
154/1, 154/2, 153 és 156 hrsz-ú ingatlanokon tervezett Telepü-
lésközpont fejlesztés pályázatba az Önkormányzat konzorciumi 
partnerként kívánta belevonni az Összefogás Zsombóért Egye-
sületet. A konzorciumi partner bevonásával módosítani kellett 
az önerő mértékét. Zsombó Nagyközség Önkormányzatának 
649.250,- Ft önerőt kell a pályázathoz biztosítania.

Ezt követően a Képviselő-testület visszavonta a 25/2018. 
(III.7.) Kt. határozatát, és új határozatot fogadott el a Zsombói 
Szabadidőpark (a sportpálya melletti kiserdő) fejlesztésére vo-
natkozó pályázattal kapcsolatban. A döntést az indokolta, hogy 
a Zsombó 098/77 hrsz-ú ingatlanon (a kiserdő közepén lévő 
tisztás) tervezett Szabadidőpark fejlesztés pályázatba az Önkor-
mányzat konzorciumi partnerként kívánta belevonni az Össze-
fogás Zsombóért Egyesületet. A konzorciumi partner bevonásá-
val módosítani kellett az önerő mértékét. Zsombó Nagyközség 
Önkormányzatának 877.260,- Ft önerőt kell a pályázathoz biz-
tosítania.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület belterü-
leti utak felújtására vonatkozó pályázat benyújtásáról döntött. 
A fejlesztés helyszíne a Zsombó, 588 és 589 hrsz-ú Alkotmány 
utca, valamint a Zsombó, 408 hrsz-ú Gárdonyi Géza utca. 

A támogatás intenzitását a település egy lakosra jutó adóerő-
képessége határozza meg, mely Zsombó esetében 14.587,- Ft, 
így a kapható támogatás a teljes összeg 85 %-a. Zsombó Nagy-
község Önkormányzatának 2.647.050,- Ft önerőt kell a pályá-
zathoz biztosítania.

Ezt követően a Képviselő-testület a közművelődési érdekelt-
ségnövelő pályázatának benyújtása mellett döntött. Az előző 
évek során önkormányzatunk ezen pályázaton nem indulhatott, 
a korábban a József Attila Közösségi Ház és Könyvtárban lezaj-
lott, IKSZT pályázati forrásból kapott, azonos tárgyú támoga-
tás miatt. A legszükségesebb feladat jelenleg az épület karban- 

tartása. A pályázati önerő mértékét (317.500,- Ft) a József Attila 
Közösségi Ház és Könyvtár biztosítja a 2018. évi költségvetésé-
ből.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület, Ma-
gyarkanizsa (Szerbia) testvértelepülési közeledését vitatta meg, 
de döntés egyelőre nem született.

Ezt követően a Képviselő-testület a Rákóczi Szövetség kérel-
mét tárgyalta, de döntés itt sem született.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület Maróti 
Gyula felperes kérelmével foglalkozott, de az ajánlatát továbbra 
sem fogadta el. A Képviselő-testület az erdészeti szakértő szak-
véleménye alapján továbbra is fenntartotta korábbi döntését.

Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület uta-
sította dr. Csúcs Áron jegyzőt, hogy a 2018. évi költségvetési 
rendelet módosítását készítse elő a munkaterv szerinti, soron 
következő ülésre aszerint, hogy a pályázatírói munkakör a 
Zsombói Polgármesteri Hivatalnál kerüljön megszüntetésre. 
A Képviselő-testület utasította továbbá dr. Csúcs Áron jegyzőt, 
hogy a pályázatírói munkakör Önkormányzatnál történő létre-
hozásáról gondoskodjon. A döntés előzménye volt, hogy a pá-
lyázati feladatot ellátó kolléganő több mint 12 év után kérte a 
jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését. 
A pályázatírói munkakör korábban a Polgármesteri Hivatalnál 
köztisztviselői álláshelynek számított, most a döntés értelmé-
ben a munkakör az Önkormányzatnál munkaviszony szerinti 
álláshely lesz.

Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület dr. Bor-
bély Rita háziorvos kérelmét tárgyalta meg. A doktornő kérése 
az volt, hogy a keddenkénti vérvétel további biztosításához az 
Önkormányzat kössön egy erre szakosodott gazdasági társa-
sággal megbízási szerződést, amely a vérvétel mintáit elszállítja. 
Amennyiben ez a szerződés nem jönne létre, akkor kénytelen 
lenne háziorvosként megkötni a megbízási szerződést ezzel a 
gazdasági társasággal, viszont ez a vérvételek díjának emelésé-
vel járna. A Képviselő-testület számítások hiányában, továbbá 
a témában alaposabb utánajárás miatt egyelőre nem döntött a 
kérdésben.

2018. MÁJUS 29. 
– MUNKATERV SZERINTI, RENDES ÜLÉS

Az első napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta a 
2017. évi zárszámadási rendeletét. A zárszámadási rendeletből 
kiderült az az örvendetes eredmény, hogy a tervezett adóbevé-
telhez képest a tavalyi évben több folyt be, többek között ennek 
köszönhetően az Önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyo-
zott volt.

A második napirendi pontban a Képviselő-testület módosí-
totta a 2018. évi költségvetési rendeletét. A rendelet módosítását 
egyrészt az indokolta, hogy pályázati támogatásokban részesült 
az Önkormányzat, továbbá az is, hogy a pályázatírói munkakör 
álláshelye a Polgármesteri Hivataltól, az Önkormányzathoz ke-
rült áthelyezésre.

A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület Bezdány 
Béla zsombói lakos kérelmét, javaslatait tárgyalta meg. Bezdány 
Béla a Zsombó 098/76 hrsz-ú (zsombói kiserdő) ingatlanban 
fennálló tulajdoni hányadáért (az összterület 5%, vagyis 1492 
m2), a leendő Zsombói Ipari parkban kért területet, vagy annak 
a felét kérte (az egyik variációban ez 36.000 m2-t jelentett vol-
na) cserébe. Olyan javaslat is volt, hogy a zsombói kiserdőben 
az osztatlan közös tulajdont szüntesse meg az Önkormányzat, 
és mérje ki az ő tulajdoni hányadát jelentő területet. Ezt az  
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Ha nyár, akkor  
Zsombói Szabadtéri Színpad

Idén hatodik alkalommal kerül megrendezésre tele-
pülésünk nyári színházi előadássorozata. Hagyomá-
nyainkhoz híven változatos programokat kínálunk né-
zőinknek, hogy mindenki megtalálhassa az ízlésének és 
érdeklődésének megfelelőt.

A műfajok tekintetében most is a könnyed, vidám, zenés 
darabokat részesítettük előnyben. A komoly, elgondolkodtató 
színműveket meghagyjuk a kőszínházaknak a borongós őszi-
téli estékre.

2018. június 30. szombat, 21 óra  - Rózsa Sándor csárda
(esőnap: július 1.) 

ANDREW BERGMAN: TÁRSASJÁTÉK NEW YORKBAN
- vígjáték két részben -

az Éless-szín produkciója

Elsőként egy kortárs amerikai író, forgatókönyvíró, filmren-
dező két felvonásos darabját láthatják az érdeklődők a Rózsa 
Sándor csárda előtt kialakított színpadon. Andrew Bergman 

Önkormányzat azért sem fogadhatta el, mert az erdészeti tör-
vény szerint 1 ha-nál (10.000 m2-nél) kisebb erdő nem alakít-
ható ki. Fentiek alapján Bezdány Béla valamennyi javaslatát a 
Képviselő-testület elutasította.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület, dr. Bor-
bély Rita háziorvosnak a vérszállítással kapcsolatos kérelmét 
tárgyalta és további egyeztetésekben egyezett meg a doktornő-
vel.

Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta a Zsombó Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft. 2017. évi beszámolóját és mérlegét 
fogadta el a Képviselő-testület. A Zsombó Kft. beszámolójából 
kiderült, hogy a gazdasági társaság a 2017. évet közel 5 millió Ft 
veszteséggel zárta.

A következő napirendi pontban a Zsombói Településfejlesz-
tési Kft. 2017. évi egyszerűsített beszámolóját és mérlegét fogad-
ta el. A gazdasági társaságot a Képviselő-testület az ipari park, 
illetve egyéb beruházások létesítésére hozta létre. Mivel 2017-
ben ilyen beruházás még nem tudott megindulni, így a betett, 
illetve jegyzett törzstőkén kívül pályázatfigyelési, könyvelői és 
banki költségek merültek fel. Az ügyvezető illetményt, tisztelet-
díjat nem kap a tevékenységéért.

Ezt követően a Képviselő-testület jóváhagyta a Belső Ellen-
őrzés 2017. évi összefoglalóját. A belső ellenőri jelentésből kide-
rült, hogy az Önkormányzat pénzügyi gazdálkodása a 2017-es 
évben is szabályszerű volt.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület jogsza-
bályi kötelezettségének eleget téve elfogadta az Önkormányzat 
2017. évi közbeszerzési statisztikai összegzését. A statisztikai 
összegzésből kiderült, hogy az Önkormányzat a 2017. évben 
közbeszerzési eljárást nem folytatott le.

Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta a Homokháti Kis-
térség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosí-
tását. A módosítást a jogszabályváltozások és az indokolta, hogy 
Kistelek Város jelezte csatlakozási szándékát a Társulás felé, 
amelyet a Képviselő-testület már a korábbi ülésén támogatott.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület elfogad-
ta a MAXENTROP Kft. árajánlatát az adatvédelmi tisztviselő és 
az információbiztonságért felelős személyére vonatkozóan. A 
döntés előzménye, hogy az Európai Parlamentnek és a Tanács-
nak az új általános adatvédelmi rendelete 2018. május 25-én 
lépett hatályba az Európai Unió tagállamaiban. Az új Általános 
Adatvédelmi Rendelete, a General Data Protection Regulation 
(a továbbiakban: GDPR) 2018. május 25-étől gyökeres változá-
sokat hoz az adatvédelem területén hazánkban is. A GDPR célja 
a személyes adatok és a magánszféra védelme, a központjában a 
felhasználó áll. Az Önkormányzat és bármilyen gazdasági társa-
ság érintett, ha a munkavállalóik, ügyfeleik, partnereik adatait 

felhasználják. Az egyik legnagyobb eltérést az információs ön-
rendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény-
hez képest az adatvédelmi felelősök feladatkörének szélesítése, 
mellyel egy új pozíció is létrejött: az adatvédelmi tisztviselő. 

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus informá-
cióbiztonságáról szóló törvény továbbá a végrehajtásáról szóló 
BM rendelet előírja információbiztonsági felelős kinevezését az 
állami és önkormányzati szerveknél. A jogszabályi előírásoknak 
megfelelően kellett az Önkormányzatoknak keresni olyan sze-
mélyt, vagy gazdasági társaságot, akivel, vagy mellyel biztosíta-
ni lehet az adatvédelmi tisztviselőt, vagy információbiztonsági 
felelőst. Az árajánlatokat Mórahalom város kérte a Mórahalmi 
kistérség valamennyi településére vonatkozóan. Ez Zsombó ese-
tében évente bruttó 518.160,- Ft összeget jelent. 

Ezt követően a Képviselő-testület támogatta a LÁPASTÓ Szo-
ciális Szövetkezet kérelmét, amely az Önkormányzatnak a szö-
vetkezethez való csatlakozására vonatkozott. A szövetkezetekről 
szóló törvény 2017. január 1-i módosításnak köszönhetően a 
Szociális Szövetkezeteknek fel kell venniük a tagjaik közé leg-
alább egy önkormányzatot, vagy a jogszabályban meghatározott 
karitatív tevékenységet ellátó közhasznú jogállású szervezetet. 
Ennek a kötelezettségnek próbált a szövetkezet megfelelni. A 
csatlakozási kérelmet a Képviselő-testület elfogadta.

Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület tá-
mogatta a NAHATI Szociális Szövetkezet kérelmét, amely az 
Önkormányzatnak a szövetkezethez való csatlakozására vonat-
kozott. A szövetkezetekről szóló törvény 2017. január 1-i mó-
dosításnak köszönhetően a Szociális Szövetkezeteknek fel kell 
venniük a tagjaik közé legalább egy önkormányzatot, vagy a 
jogszabályban meghatározott karitatív tevékenységet ellátó köz-
hasznú jogállású szervezetet. Ennek a kötelezettségnek próbált 
a szövetkezet megfelelni. A csatlakozási kérelmet a Képviselő-
testület elfogadta.

Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület a tavalyi 
évhez hasonlóan és hasonló összeggel (100.000,- Ft) támogatta 
a Rákóczi Szövetséget. A Rákóczi Szövetség karitatív célokért 
folytatja tevékenységét, többek között a határon túli – főleg a 
szórványban élő – magyarok oktatására, képzésére stb. vonat-
kozóan.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület 
előreláthatólag 2018. július hónapban tartja a következő ülését.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 

dr. CsúCs Áron

 jegyző
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nevét bizonyára többen rendezőként ismerik. Az ő nevéhez fű-
ződik többek között a Demi Moore főszereplésével megrende-
zett Sztriptíz című amerikai film. Ha sztriptízre nem is kerül sor 
ebben a színdarabban, annál több komikus helyzeten nevethe-
tünk majd. 

A történet egy New York-i műkereskedő házaspár lakásában 
játszódik, akik gondtalanul élik életüket pazar bútoraik és fest-
ményeik között. Egy napon azonban váratlanul beállít a feleség 
nővére és annak férje. A rokonok azzal a szándékkal érkeznek, 
hogy megkérjék szereplőinket, vigyázzanak édesanyjukra, míg 
ők kicsapongó lányuk ügyét rendezik vidéken. A kedves, szóki-
mondó, idős hölgy megjelenése önmagában rengeteg komikus 
helyzetet teremt a műkereskedő házaspár életében. De amikor 
egy szép napon beállít a világhírű festőművész ismerősük, a ko-
média a végletekig fokozódik.

A darabot Koncz Gábor állította színpadra, aki olyan 
 illusztris színészeket állított maga mellé, mint Esztergályos  
Cecília, Incze József, Valler Gabriella és Éless Béla.

2018. július 7. szombat, 21 óra - Rózsa Sándor Csárda
(esőnap: július 8.)
OPERETTGÁLA

a Turay Ida Színház produkciója

Másodikként egy operettgálára invitáljuk Önöket.
Az operett hazánkban a századfordulón kezdte hódítását. A 

zenés betétekkel tarkított színielőadások az 1900-as évek elejé-
nek legnépszerűbb előadásait adták a pest-budai közönségnek 
- egyszersmind lehetőséget teremtettek a magyar nyelv megerő-
södésére egy kulturálisan meglehetősen zavaros periódusban. 
Kodály Zoltán és Bartók Béla komolyzenei karrierjének árnyé-
kában nem volt könnyű ismertté válni a szórakoztató zene terü-
letén, Lehár Ferenc és Kálmán Imre operettjei így is világhírűek 
lettek.

E teljesen magyar zenei sajátosság rajongói is megtalálják a 
kedvükre valót július 7-én. Mikó István, Hűvösvölgyi Ildikó  
és még sokan mások világhírű magyar operettszerzők, Kálmán 
Imre, Lehár Ferenc mellett Huszka Jenő, Fényes Szabolcs 
dalaiból adnak elő népszerű slágereket megfűszerezve Johann 
Strauss, a keringőkirály méltán népszerű dallamaival.

2018. július 14. szombat, 21 óra - Rózsa Sándor csárda
(esőnap: július 15.) 

MÓRICZ ZSIGMOND: SÁRI BÍRÓ 
- vígjáték két részben -

A Külhoni Magyar Nemzeti Színház produkciója

Bíróválasztásra készül a falu. A falu bíráját Sári bírónak csú-
folják, mert helyette a felesége Sári irányítja az ügyeket. Diktál, 
nemcsak a családnak, a falunak is. A bíró szívesen szabadulna 
székétől, de az asszony nem engedi, ő kitartóan egyengeti férje 
útját a választáson.

A fenti leírás Móricz Zsigmond Sári bíró című színdarabjá-
ba nyújt betekintést.

A vidék életét a huszadik század magyar írói közül először 
Móricz Zsigmond vonta bele novelláiba, regényeibe és színda-
rabjaiba. Noha legjelentősebb művei prózai formában íródtak, 
Móricz ifjúságától kezdve birkózott a színpaddal. Végül nagy 
drámatervei csak töredékesen valósultak meg, mintegy félszáz 
drámájából alig néhány lett teljes értékű. Ilyen, többek között 
a Sári bíró című színdarabja. Móricz a Sári bíróban szakított a 
népszínművek sablonjaival, az emelkedett nyelvezet helyett az 

élőbeszédet vitte színpadra. A XIX. század végi élőbeszéd azon-
ban a ma embere számára kissé nehezen lenne érthető, ezért 
előadásunkban nem az eredeti szöveget, hanem annak egy mo-
dernizált változatát hallhatják az érdeklődők.

2018. július 20. péntek, július 21 szombat, 21 óra
- a Móra Ferenc utcai Piactér színpadán

ERIC ASSOUS : BOLDOGSÁG 
- vígjáték két részben -

a József Attila színház produkciója

Évről évre fontosnak tartjuk a klasszikusok mellett kortárs 
szerzők műveinek bemutatását is a Zsombói Szabadtéri Színpa-
don. A repertoár végére két kortárs mű került. Az első egy tuné-
ziai származású, Franciaországban élő színházi és filmrendező, 
Éric Assous műve, a Boldogság.

A kétszereplős darabot Pikali Gerda és Rékasi Károly, a bu-
dapesti József Attila Színház művészei mutatják be a zsombói 
közönségnek július 21-én. 

A József Attila Közösségi Ház és a budapesti József Attila 
Színház szakmai kapcsolata egyre szorosabbá válik az évek so-
rán. Ebben a szezonban közös pályázatot nyújtottunk be a Nem-
zeti Kulturális Alaphoz a színdarab előadásának támogatására. 

Így valósulhat meg ez az előadás, mely egy keserédes szere-
lem története az összetartozás vágyáról.

Louise, a hat éve elvált, egyedül élő nő meséket ír, Alexandre, 
a válófélben lévő három gyermekes édesapa éttermet vezet. 
Louise szeret olvasni, és rengeteg hobbija van, Alexandre csak 
a munkának él, semmi más nem köti le a figyelmét. Nagyon 
különbözőek, mégis nagyon egymáshoz valók. Kapcsolatuk vi-
harosan indul és viharosan is folytatódik – az egyik az elköte-
leződéstől, a másik a magánytól fél, mégis közösen próbálnak 
gyógyírt találni korábbi sérelmeikre és fájdalmaikra.

2018. július 28. szombat, 21 óra
- a Móra Ferenc utcai Piactér színpadán
VARSÁNYI ANNA: FALUNAP ÜNNEP

- vígjáték egy felvonásban -
a Szegedi Nemzeti Színház művészeinek előadásában

Varsányi Anna nem először vesz részt a Zsombói Szabadtéri 
Színpadon. 2017-ben Korognai Károly tragikus halála után 
ő fejezte be a Korognai által elkezdett Lúdas Matyi megírását.  
Önálló darabjának bemutatására is sor került a tavalyi évben 
Hangulatjelentés és Hangulatvilágítás címmel. Az idei szezon-
ban Falunap ünnep című művét mutatják be a Szegedi Nem-
zeti Színház színészei.

Egy meg nem nevezett vidéki nagyvárosban az elismert író 
és hitvese, a rettegett biológia tanárnő a szentestére készülődik. 
Hazavárják egyetlen gyermeküket, Évát, aki a fővárosban szer-
kesztőként dolgozik. 

A szülők várakozással tekintenek az ünnep és lányuk jövője 
elé, mert Éva – noha harmincötödik évében jár – ez idáig egyet-
len udvarlóját sem mutatta be nekik. A szülők kitartó küzdelmet 
folytatnak egymással, a férj alkoholista és írói válságban van, a 
feleség mindenkit irányítani akar, ugyanakkor halálosan félté-
keny…  Házasságuk korántsem tökéletes, de páratlan humorér-
zékkel szemlélik az életet.

Reméljük, sikerült felkelteni az érdeklődésüket a darabok 
iránt. Előadásainkra szeretettel várjuk Önöket! Jó szórakozást, 
kellemes nyáresti kikapcsolódást kívánunk a programokhoz!
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Hírmondó
Zsombói

Forráskút-Zsombó kerékpárút építése
Sajtóközlemény

Zsombó Nagyközség Önkormányzata konzorciumi 
partnerével -  Forráskút Község Önkormányzatával 
-  297,5 mFt-os európai unios támogatás segítségével 
valósítja meg a TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00002 azono-
sítószámú „Forráskút-Zsombó kerékpárút építése” című 
projektjét.

A projekt 100 %-os támogatási intenzitású megvalósulását 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költség-
vetése társfinanszírozásban biztosítja, a beruházás a Széchenyi 
2020 program keretében valósul meg.

A fejlesztés célja, hogy Forráskút és Zsombó külterületi köz-
igazgatási területére a hivatásforgalmi szempontokat figyelembe 
véve – a meglévő belterületi szakaszokon korábban kiépült ke-
rékpáros nyomvonalakkal összefüggő – a meglévő hálózatokhoz 
csatlakozó kerékpárforgalmi létesítmények kerüljenek kialakí-
tásra. Az egyre növekvő agglomerációs gépjárműforgalom miatt 
a kerékpárosok biztonsága növelésének érdekében egyértelmű-
en szükség van a külterületi kerékpárút-hálózat kialakítására 
és a meglévő belterületi szakaszhoz való kapcsolására, hiszen a 
külső útszakasz intenzív forgalmából adódóan balesetveszélyes.  
A beruházással olyan – a fenntartható közlekedés feltételeit 
megteremtő és erősítő - közlekedésfejlesztési intézkedés való-
sul meg a két településen és szomszéd településeik között, mely 

hozzájárulhat a széndioxid-
kibocsátás csökkentéséhez, 
az élhetőbb települési kör-
nyezet kialakulásához. Az in-
tézkedést az is alátámasztja, 
hogy egyre elterjedtebb a ke-
rékpáros közlekedés a napi kapcsolatok bonyolításában, továbbá 
számtalan – a közelmúltban megvalósított – turisztikai attrak-
ció is elérhetővé válik. A kerékpárút megvalósulásával hozzá-
járul a lakosság életszínvonalának emeléséhez, segíti a lakosok 
eljutását munkahelyükre, az oktatási-, nevelési intézményekbe, 
települési szolgáltatókhoz, javítja a települések összképét, növeli 
turisztikai vonzerejüket. 

A létrejövő kerékpárút hossza 8,4 km, a fejlesztés eredménye-
képpen 12,8 km-es egybefüggő kerékpárút kerül kialakításra, 
mely következtében növekvő aktív kerékpáros forgalom várható.

A kerékpárút kivitelezési munkálatai 2018 évben zajlanak.
Kivitelező: RMB-Transz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Mó-

rahalom.
TovÁbbi informÁCió kérheTő:
gyuris zsolT polgÁrmesTer

Zsombó Nagyközség Önkormányzata
6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.

Tisztelt Lakosok!

Az FBH-NP Nonprofit KFT a korábban megszokott előre 
ütemezett, település egész területére vonatkozó egy meghatáro-
zott napon történő lomtalanítás helyett évente 2 alkalommal 
– azonban az ingatlantulajdonossal egyedileg előre egyeztetett 
időpontban, annak megrendelését követően - a háztartásban 
keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyak, eszkö-
zök, bútorok) háztól történő elszállítását kívánja biztosíta-
ni. Ezáltal megtörténik a szolgáltatás színvonalának magasabb 
szintre emelése, hiszen minden településen élő lakos maga vá-
laszthatja meg a számára legmegfelelőbb időpontot.

Az ügyfél lomtalanítási igényét a +36-70/789-5656  
telefonszámon tudja jelezni az FBH-NP Közszolgáltató Non-
profit Kft. munkatársa felé. Az egyeztetés folyamán szükség lesz 
az ügyfél partnerazonosító számára, mely a számlán megtalál-
ható. A lom elszállításának feltétele, hogy az ügyfélnek díjhát-
raléka ne legyen!

A lomtalanítás folyamata:
1. az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti adatait, 

és a kért elszállítási időpontot az FBH-NP Kft. munkatársával. 
2. az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi az 

ingatlan elé a lomhulladékot.
3. az FBH-NP Kft. szállító járműve az egyeztetett napon 

elszállítja azt.

A lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok a ko-
rábban megszokottak szerint Pl. feleslegessé vált használati 
tárgyak, eszközök, bútorok. A nagydarabos lom (pl. bútor) ki-

vételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és 
szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, 
kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek 
elszállításra:

- gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, 
  építési, bontási hulladék,  egyéb mezőgazdasági, ipari 
  hulladék;
- elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, 
   hűtőgép…);
- veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
- heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint 
   gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

Az előre egyedileg egyeztetett időpontban történő lomtalaní-
tás előnye, hogy:

- a településen egy időpontban nagyobb területen nem kerül 
   hulladék kihelyezésre, ez nem rontja a település látképét, 
- elkerülhetőek a hulladék szétszóródásával járó kellemetlen-
   ségek,
- nincs „lomozás” a lomtalanításon belül,
- kényelmesebb az ügyfeleknek, hiszen jobban igazodik 
   egyedi igényeikhez.
         

TÁJÉKOZTATÓ BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉKGYŰJ-
TÉS RENDJÉRŐL

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a 
Tisztelt Lakosságot, hogy megkezdi a biológiailag lebomló hul-

Tájékoztatás hulladékszállításról
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Közeleg a parlagfű szezon
Tisztelt Zsombóiak!

Ahogy már a korábbi években megszokhatták, ezúton is sze-
retném felhívni a Tisztelt Lakosok figyelmét a parlagfű elleni 
védekezésre.

Az ürömlevelű parlagfű hazánk egyik legveszélyesebb és leg-
agresszívebben terjedő, allergiát kiváltó hatású gyomnövénye. 
Az ellene történő védekezés nemcsak a növénytermesztők, ha-
nem minden földhasználó és földtulajdonos – beleértve a kis-
kertek tulajdonosait is – kötelező feladata!

A kifejlődött növények legintenzívebb növekedési időszaka 
júniusra esik. Az allergia szempontjából veszélyt jelentő por-
zós virágok jelennek meg előbb, július első felében, majd július 
végétől megindul a pollenszóródás, mely még ősszel is tart, és 

amely során a virágpor a légáramlatokkal akár száz kilométerre 
is eljuthat. Ebből egyértelműen következik, hogy a védekezést a 
virágzás előtti időszakra kell időzíteni. A már virágzó parlagfű 
kézi eltávolítása, akár gyomlálással, vagy kapálással, kaszálással 
rendkívül kockázatos, ugyanis a nagy tömegű virágpor allergiát 
okozhat a korábban nem érzékeny emberek esetében is. A kifej-
lett növények gyomirtó szeres kezelése pedig lehet, hogy már 
nem nyújt kielégítő eredményt, így a korai védekezés (pl: kaszá-
lás) hangsúlyozása különösen fontos.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. 
évi XLVI. tv., valamint a parlagfű elleni közérdekű védekezés 
végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védeke-
zés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabá-
lyairól szóló 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet szabályozza a 

ladék díjmentes, a cég által folyamatosan biztosított biológiai-
lag lebomló zsák és egy kévényi mennyiségben történő begyűj-
tését Zsombó területén.

A biológiailag lebomló hulladék gyűjtés során az ingatlanok-
nál kertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden szer-
ves anyagtartalmú hulladék elszállítása történik. A biológiailag 
lebomló hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedje-
nek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 7 óráig. A hulladékot 
oly módon kérjük kihelyezni és az elszállítás időpontjáig az in-
gatlan előtt kint hagyni, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű 
meg tudja közelíteni, és az kézi erővel mozgatható legyen.

A keletkező apró biológiailag lebomló hulladékot pl.: 
fűkaszálékot, falevelet, lágyszárú növényeket, háztartásban, ét-
termekben, kiskereskedelmi egységekben keletkező konyhai és 
élelmiszermaradékot műanyag zsákokban, illetve maximum 
70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben, kévékbe kötve kell 
kihelyezni alkalmanként maximum 0,5 m3-t. Amennyiben a 
biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik 
ki, vagy ha kommunális hulladékkal keveredik, akkor a biológi-
ailag lebomló hulladék járattal nem szállítják el! 

Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok:
Kerti hulladék:
- kötegelve, kévébe összekötve: faág, fanyesedék, gally
- műanyag zsákokban vágott fű, vágott virág, falevél, 
  lágyszárú növény, virágágyi növények, kezeletlen 
  kéregdarabok, egyéb apró zöldhulladék
Udvari hulladék:
- fűrészpor, faforgács, száraz szalma
Konyhai hulladék:
- zöldség- és gyümölcsmaradványok, kávézacc, tealevelek, 
  tojáshéj, egyéb növényi származékok, élelmiszer-maradék

Kérjük, ne helyezzenek ki a biológiailag lebomló hulladék 
gyűjtés során állati ürüléket vagy azzal szennyezett anyagot.

A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás 
után hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt 
Érdeklődők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskun-
halas, Felgyő) beszerezhetik.

Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékos zsák telepü-
lési szilárd hulladékot is tartalmaz, a hulladék nem kerül a jelen 
gyűjtés keretében elszállításra, és ennek tényéről az ingatlantu-
lajdonos írásbeli tájékoztatást kap.

Továbbá értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2019 január-
jában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön 
értesítjük Önöket.

Zöldjárat naptárról az előző számunkban, illetve a 
www.zsombo.hu honlapon tudnak tájékozódni.
      

KOMMUNÁLIS HULLADÉK GYŰJTÉS

A kommunális hulladék begyűjtésének pontos napjai:
•	 Belterületen: hétfői napon
•	 Külterületen:	minden	hónap	második hétfői napján.

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

A csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas edényzet hasz-
nálata, gyűjtésének rendje az alábbiakban szerepel. 

Ezen edényzetbe együttesen az alábbi csomagolási hulladé-
kok kerülhetnek:

- műanyag (pl. PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz, 
  műanyag zacskó, reklám táska, PP, HDPE jelzésű flakonok)
- papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta 
  csomagolópapír),
- fehér és színes üveg (pl. befőttes-, ásványvizes-, boros-, 
  sörösüveg),
- fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves 
  doboz)

A szolgáltatás és a díjfizetés változatlan formában foly-
tatódik.

A szelektív hulladékszállítás páratlan heteken, keddi na-
pon történik.

Ügyfélszolgálati irodánk:  6792 Forráskút, Fő u. 72. 
Tel.: 20/328-6134

Továbbá tájékoztatni kívánjuk arról, hogy az ürítést végző 
szerv a Négyforrás Nonprofit Közhasznú Kft., aki Társaságunk 
alvállalkozója.

Tisztelettel:
fbh-np közszolgÁlTaTó nonprofiT kfT.
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parlagfű elleni védekezés részletes szabályait.
A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingat-

lanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályoz-
ni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 
(október 31-ig) folyamatosan fenntartani. 

A parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatban helyszíni el-
lenőrzést hivatalból, vagy bejelentés alapján külterületen az 
ingatlanügyi hatóság (Kormányhivatal Ingatlanügyi Osztá-
lya), belterületen a jegyző végzi. Amennyiben a földhasználó 
a gyommentesítési kötelezettségének nem tett eleget, külterü-
leten az ingatlanügyi hatóság a bizonyítási eszközöket további 
intézkedésre megküldi a Csongrád Megyei Kormányhivatal Nö-
vény- és Talajvédelmi Osztályának.

A parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén külterületen 
a Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 
Osztály területi szerve, belterületen a jegyző rendeli el a közér-
dekű védekezést. A parlagfű elleni védekezést elrendelő határo-
zatot hirdetmény útján is lehet közölni. A határozat fellebbezés-
re tekintet nélkül azonnal végrehajtható.

A közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság az érintett 
területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti. 

A közérdekű védekezést a hatóság az ott tartózkodó személyek 
akarata ellenére is megtarthatja, illetve elvégezheti. Felhívom a 
Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Csongrád Megyei Kormány-
hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának növényvédelmi 
bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki a parlagfű elleni vé-
dekezési kötelezettségét elmulasztja. A bírság összege 5 millió 
forintig is terjedhet!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a tavalyi évben bel-
területen több alkalommal indítottam eljárást és a legtöbb eset-
ben a közérdekű védekezést is el kellett rendelnem. A külterületi 
ingatlanok esetében több, mint 15 alkalommal kerestem meg 
az ingatlanügyi hatóságot illetékességből. A Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztálya bírsággal 
sújtotta (nem ritkán több százezer forinttal!!!!) az ingatlan tu-
lajdonosait. 

Kérem a Tisztelt Lakosokat a parlagfű elleni védekezés sza-
bályainak fokozott betartására, mely saját egészségünk megóvá-
sán túl, embertársaink és környezetünk javát is szolgálja!

dr. CsúCs Áron

 jegyző

Munkáltatók figyelmébe  
Lépjen kapcsolatba velünk!  TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00001.

„FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓRAHALOM TÉRSÉGÉBEN”

A paktum projekt célja a hátrányos helyzetű állás-
kereső személyek munkába állásának támogatása. A 
projekt a Mórahalmi járás és a Kisteleki járás igazga-
tási területére, valamint a Szegedi járás 5 településére 
terjed ki.

Az együttműködés a következő településeken lakcímmel 
rendelkezőket érinti: Ásotthalom, Bordány, Forráskút, Móraha-
lom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, Zákányszék, Zsom-
bó, Baks, Balástya, Csengele, Kistelek, Ópusztaszer, Pusztaszer, 
Dóc, Sándorfalva, Szatymaz, Domaszék, Röszke.

Jelen Európai Uniós finanszírozású projekt tekintetében  
hátrányos helyzetű célcsoportnak minősülnek azok  
a személyek, akik: 

1. alacsony iskolai végzettségűek, 
2. 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő  

 álláskeresők, 
3. 50 év felettiek, 
4. GYED-ről vagy GYES-ről visszatérők, vagy legalább  

 egy gyermeket egyedül nevelők, 
5. foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, 
6. tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, 
7. megváltozott munkaképességű személyek, 
8. roma nemzetiségű személyek,
9. közfoglalkoztatottak,
10. inaktívak. 

Munkaadók részére elhelyezkedést segítő támogatásokat 
nyújtunk:

•	 bérköltség	 támogatás	 (legfeljebb	 8+4	 hó,	 legfeljebb	 
 100%);

•	 munkatapasztalat-szerzést	elősegítő	bérköltség-támo- 
 gatás nyújtása (legfeljebb 90 napos, legfeljebb 100 %);

•	 foglalkoztatás	bővítését	szolgáló	támogatás	
	 (legfeljebb	8+4	hó,	legfeljebb	70%);
•	 Önfoglalkoztatóvá	válás	támogatása	
 (legfeljebb 6 hónap);
•	 mobilitás	támogatása.

Fontos: Az elhelyezkedést segítő támogatások igénybevéte-
lének feltétele, hogy a munkavállaló alkalmazása esetén növelje 
a munkáltató STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMÁT! (12 
és 6 hónapra visszamenőleg vizsgálják)

Másik fontos követelmény, hogy a munkaadó az adott cél-
személy továbbfoglalkoztatását köteles biztosítani legalább a 
támogatott időszak felével megegyező ideig.

Részletekért keresse a Paktum Irodát személyesen: 
6782 Mórahalom, István király út 8.
Email: paktumiroda@morahalom.hu, ill. Toppantó Gabriella 

mentor:30/55-88-944

A projekt a 
Széchenyi 2020 
program keretében 
valósul meg.

  ToppanTó gabriella
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Egyházi programok „Élő kövekkel”
Sokak számára ismert, hogy támoga-

tást nyertünk egy, a plébániák számára 
kiírt, az EFOP-1.3.7-17-2017-00053 
kódszámú, A társadalmi kohézió erősíté-
se az egyházak és civil szervezetek közös-
ségfejlesztő tevékenységének bővítésével 
nevű uniós pályázattal.  Az elnyert ösz-
szeg különböző társadalmi csoportok (pl. 
fiatalok, egyedül élők, idősek) számára 
szervezett programok megvalósításához 
nyújt segítséget. A kiírás szerint fő pá-
lyázó a plébánia, szerződésben egy civil 
szervezettel, a mi esetünkben az „Élő Kö-
vek” Alapítvánnyal.

Örömmel számolunk be néhány ese-
ményről, melyek a Kisboldogasszony 
Plébániának, illetve az „Élő Kövek” Ala-
pítványnak nyújtott anyagi támogatással 
valósultak meg.

Május 13-án, vasárnap templomi kon-
cert került megrendezésre a szentmise 
részeként a Zsombói Művészetbarátok 
Egyesülete tagjainak közreműködésével.

Május 21-én, Pünkösdhétfőn a Plé-
bánia szervezésében nagy összefogással 
családi, lelki napot tartottunk a Királyszé-
ki iskolában, amin közel hetvenen vettek 
részt. Közös imával, énekléssel kezdődött 
a program. Ezt követően lehetett gyön-
gyöt fűzni, lovas kocsizni, ügyességet pró-
bára tenni játékos feladatokkal. Remekül 
szórakoztunk. Ebéd után egy érdekes 
előadást hallgathattak a jelenlévők, majd 
közös énekléssel zárult a program.

palaCsinTasüTők:
Vali mama
Kiss Pálné
Dudás Andrásné
Ámond Lászlóné
Polyák Pálné
Kerekesné Heisler Krisztina
Kondásné Sarolta
Székesi Kálmánné

lekvÁrT ajÁnloTTak fel:
Tollár Imre
Lázár Bránkó

köszönjük!

Május 26-án gyereknapot szerveztünk 
a Sportpályán a korábbi évekhez hason-
lóan a Szivárvány Zsombói Nagycsaládo-
sok Egyesülete segítségével. Idén az „Élő 
Kövek” Alapítvány is közreműködött a 
program egy részének megvalósításában 
a Pályázattal nyert támogatással.

Május 27-én, Szentháromság vasár-
napján volt a hagyományos Lápastói bú-
csúünnep. A szentmise keretében került 
sor a felkészülésben részt vevő gyerekek 
ünnepélyes elsőáldozására. A kettős ün-
nepre egy kisebb gyalogos zarándokcso-
port is indult a kereszthez.

Június 9-én idősek és családok 
egy nagyobb csoportja kirándult a 
tápiószentmártoni Kincsem Lovasparkba. 
A beszámolók szerint nagyszerű élmény-
ben volt részük. (Beszámoló a következő 
cikkünkben.)

Június 12-én reggel az idősek egy ki-
sebb csapata indult útnak Gyopárosra egy 
jó fürdőzésre.

Közös programjaink nyáron is tovább 
folytatódnak.

bÁlinT mónika

2018. június 9-én az „Élő Kövek” Alapítvány a Zsom-
bói Kisboldogasszony Plébániáért pályázati úton nyert 
pénzbeli támogatásával kirándulhatott az egyesület a 
tápiószentmártoni  Kincsem Lovasparkba.

Az egynapos kirándulásra 50 személy jelentkezhetett, akik 
utazással együtt térítésmentesen vehettek részt a programokon. 
Örömünkre a Nyugdíjas klub tagjai közül is sokan eljöttek.

Reggel 7 órára a busz teljesen megtelt, maximális létszámmal 
indultunk. A zord, esős, hűvös időjárás ellenére sokan döntöttek 
úgy, hogy a szombati napot velünk töltik.

Ceglédig zuhogó esőben utaztunk, a parkba érve azonban 
teljesen kitisztult az ég, és délután már napozhattunk is.

A Lovas parkban bundás kenyérrel, pálinkával, ásványvíz-
zel vendégeltek meg bennünket, majd vezetett parkbemutatón 
vehettünk részt, melyben egy szórakoztató lovas műsor is sze-
repelt. Színesítette mindezt csacsi produkció és ügyességi játék, 

Kincsem
Szivárvány Zsombói Nagycsaládos Egyesület kirándulása

ahonnan a legbátrabbak díjnyertes borokat hozhattak haza.
Közösen megtekintettük a Kincsem ló életéről szóló múze-

umot, az istállót a gyönyörű lovakkal, valamint az állatfarmot. 
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Még az Attila-dombon is megpihenhettünk egy kis időre, hogy 
a gyógyító energia átjárjon bennünket.

Az ebéd előtti „meglepetés kvízjáték” eredményét, mire jól 
laktunk a szürke marhagulyással és a palacsintával., már meg is 
tudhattuk. Boldogságunkra, az első három helyezett itt is érté-
kes ajándékokkal gazdagodhatott.

A nap többi részében mindenki szabadon sétálhatott, pihen-
hetett, a gyerekek játszóterezhettek.

Összefoglalva, sikeres, hangulatos napot zárhattunk, és még 

az időjárás is kegyes volt velünk, de a legfontosabb, hogy ez a 
nap nagyon jó alkalom volt csapatépítésre.

Az „Élő Kövek” Alapítvány a Zsombói Kisboldogasszony Plé-
bániáért a Nyugdíjas klub tagjainak is szervez 20 főig egynapos 
gyógyfürdő látogatást évente négy alkalommal, melyből az első 
2018. június 12-én az orosházi Gyopáros fürdőben volt.

gyuris leila

egyesüleTi elnök

Hableány
Böjte Csaba írása...

A nyári vakáció egyik reggelén csengettek az ajtón, az egyik 
lányunk jött vissza az otthonba. Örömmel ugrott a nyakamba 
s kérdezte: "Mikor megyünk a táborba?" A kislány egy hosszú 
tanév után nagyon vágyott hazamenni a szüleihez.

Hazavittük a Dévától 200 km-re levő otthonába, de pár nap 
múlva visszajött, mert - telefonáltam! "Jöjjön, mert megyünk tá-
borba". Hogy mondjam meg, hogy nem igaz, hogy nincs is sem-
miféle tábor, csak nem kellesz otthon, és igazából egy kegyes 
hazugsággal postáztak vissza tégedet?

Így most itt vagyunk a Csónakos partján, "táborozunk", hogy 
ne csalódjon, ki tudja hányadszor a gyermek. Ülök a víz partján 
és nézem a csapatomat. Forr a víz, én folyamatosan számolom a 
fejeket. Mind megvannak.

Egyszerre jönnek mellém, hozzám bújnak, mesélnek. Az 
egyik negyedikes lányunk megkér, hogy tetováltassak szép hab-
leányt a mellemre. "Miért?" - kérdezem. "Mert apukának is egy 
olyan volt. - És elindul egy csacsogó kispatak - Az én apukám 
nagyszerű apa volt. Igaz, hogy sokat ivott, s egyszer, mikor kor-
báccsal megvert, kiütötte az egyik szememet. Nem akarta. Utá-
na apuka is sírt, bánatában nagyon berúgott. Anyuka, mikor két 
éves voltam, akkor halt meg. Öngyilkos lett, mert sokat k...ott. 
És apu őt is megverte. De én nem leszek k...a."

Hallgatok, magamhoz szorítom e szép szőke kislányt. Ő csak 
beszél. Elmondja, hogy mennyi rossz ember van, és hogy az 
apukát olyan sokan 'bizgették', míg fogadásból megivott két li-

ter vodkát. "Apukám olyan rendes volt, utolsó cseppig megitta, 
mert az ember, amit ígér, azt meg kell tegye, úgy-e? Apuka sokat 
hányt és meghalt."

Hallgatunk, a tó vize egykedvűen fodrozódik. Nagyon sok 
mondat van az életünkben, mit nem tudunk befejezni. Odajön 
egy másik kislány is. Vizes, szép barna bőre ragyog a napfény-
ben. Három éve van nálunk, az osztály második tanulója. Be-
szélgetünk. Elmeséli, hogy milyen volt, amikor egy nagyváros 
állomásán koldult. Nagyon ritkán beszél erről. Most úgy beszél, 
mint más a nyaralásról: "Olyan bácsi is volt, aki egy egész kiflit 
adott egyszerre. De nagyon kellett vigyázni a rendőrökre, sok-
szor kutyával jöttek, s egyszer az egyik társamat meg is harap-
ták a kutyák. Volt egy nagy szemetes láda, oda bújtunk el." És 
mondja, és mondja.

Úgy látom, hogy a víz, a játék, nemcsak a fizikai mocskot 
oldja, mossa s remélem viszi messzire. Aztán odasodródik két 
testvér, a harmadikat végezték. Szédületes energia tépi ezeket a 
fiúkat. Lendületükben mindenkit lesodornak a lábukról. Nem 
rosszak, de tíz percenként felsír, visít valaki mellettük. Mint a 
villámhárító a villámot, úgy vonzzák a 'galibát'. Rájuk szólok, 
s mint két ma született bárány kunkorodnak mellém. Ha már 
rohangálni nem lehet, hát engem kezdenek nyuvasztgatni öle-
lésükkel. Persze hogy beszélgetünk, és persze, hogy szóba jön 
az édesanya, akinél csodálatosabb anya nincs, de aki nagyon 
elfoglalt.

Megemlékezésünk  
a nemzeti összetartozás napján

98 éve június 4-én íratták alá Magyarországgal a trianoni 
békediktátumot, így hazánk elveszítette területének kétharma-
dát, három millió magyar pedig idegen országok nemzetiségévé 
vált. Ebből az alkalomból tartott közös megemlékezést telepü-
lésünk a felvidéki Ipolynyékkel és a székelyföldi Orotvával a Jó-
zsef Attila Közösségi Ház nagytermében.

Gyuris Zsolt, Zsombó polgármestere köszöntőjének köz-
ponti gondolata az emlékezetes Karinthy-idézet volt, miszerint 
magyar az, akinek fáj Trianon, mindenki más csak állampolgár. 
Iskolánk diákjainak Bóka Attila történelemtanár tanította be az 
emlékműsort, mely a diktátum aláírásának drámai pillanatá-
ra épült. Hrubik Béla, Ipolynyék polgármestere beszédében az 
összetartozás fontosságát hangsúlyozta, felvidéki diákok pedig 
hazafias verseket szavaltak. Orotva diákjai Trianonról szóló 
verscsokrot és székely néptáncokat adtak elő a színpadon.

zsombói Tanulók oroTvai TesTériskolÁsokkal         fotó: Soós Róbertné

Az idei emléknap is elmélyítette június 4. tanulságát: Trianon 
ne csak a fájdalomra emlékeztessen, hanem a magyarság össze-
tartozásának fontosságára is.

pÁlmai péTer

igazgaTó - szikai
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Kerékpárral Belső-Ázsiában
- az utazás előtt

Kedves Zsombóiak!

Az elmúlt években Európa sok külön-
leges helyén jártam fekete kerékpárom-
mal. A tajga végeláthatatlan erdőségein, 
a tundra kopár tájain, fjordok mentén 
jutottam el a kontinens legészakibb pont-
jára, az Alpok és Pireneusok magas hágó-
in, hegyi útjain tekertem alpesi rétek és 
gleccserek mentén, barangoltam a Bal-
kán eldugott kis útjain. Megannyi kaland, 
találkozás. 

Tekertem harminc országban, s bár 
van még mit felfedeznem Európában, 
idén Ázsiába tartok. 

Július 8-án repülök a biciklimmel Ka-
zahsztán fővárosába, Asztanába, s onnan 
indul az idei kihívás. Elkerekezek délre a 
kazah sztyeppén és félsivatagon át Kir-
gizisztán hegyei közé, s tovább Tádzsi-
kisztánba, hogy teljesítsem a legendás 
Pamír Magashegyi Út viszontagságos  

Hírek az óvodából
- 2018. június 20-án 17:00 órai kezdettel szülői értekezlet  lesz a 2018-2019-es 
   nevelési évre beíratott gyermekek szüleinek.
- A takarítási szünet: 2018. augusztus 06-31. között tart.
- A 2018-2019-es nevelési év első napja az óvodában:  szeptember 3. hétfő.

Sokszor megcsodálom Isten hatalmát, aki ilyen végtelen 
erőssé tudja tenni a gyermekek szüleik iránt érzett szeretetét. 
Mert én csak azt látom, hogy a gyermekek első áldozására a 18 
km-re lakó anyuka, azokkal a lakkozott körmeivel és még egy 
szent szívét is megdobogtató szerelésével, nem tudott eljönni, 
bár meg volt beszélve és meg is ígérte. A fiúk kérésére egy pár 
perccel később kezdtük a misét. De nem jött el az évzáró szerep-
lésre sem, és azóta sem jött egyszer se felénk. Megölelem a fiúkat 
és elismerem, hogy anyuka tényleg nagyon szép, csak az a baj, 
hogy nincs ideje. S hogy a tépelődésnek véget vessek, szabadon 
engedem e két szilaj paripát.

Táborozunk! Isten műve: a tó vize, a táj, a gyermekek, és 
minden olyan csodálatos. Végtelenül jól van minden, úgy ahogy 
van! Sokszor nem értem, hogy egy-egy törékeny gyermek válla 
hogy tud ennyi tragédiát hordozni. De úgy látszik, hogy nem is 
ez a fontos. Ezeket a gyerekeket, a sebeket nem kielemeznem 
kell, hanem szeretettel átölelni és hordozni. Megtenni mindent, 
hogy ha már karjaim közé sodródtak, Isten akarata szerint ala-

kuljon a további életük.
Egy labda telibe talál, és szinte észre sem veszem, ott vagyok 

a Csónakos tó vizében. Játszunk, én vagyok a cica, és forrik a sok 
gyermek csapkodásától a víz. Tudom, hogy nem megoldani kell 
a problémákat, hanem kacagni, és eltalálni azt a tenyérnyi kék 
eget a gyermekek karjai között, hogy nehogy megint én legyek a 
cica. Játszunk, kissé könnyes a szemem, de itt a tó vizében úgy-
se vevődik észre. Végül is Jézus nem azt kérte, hogy megértsük 
ezt a csodálatos szép világot, hanem azt, hogy szeressük, sze-
retetté váljunk ott, ahol a legnagyobb szükség van ránk. Nehéz 
megtanulni együtt élni a konkollyal. Dobom a labdát, s persze, 
hogy valami Isteni erő megint a gyermekek karjai közé vezeti 
azt. Mindenki kacag, felsültem, alulmaradtam, újból én vagyok 
a cica. Úgy tűnik, hogy most semmi más nem fontos, és jól van 
ez így. A teológián, a noviciátus alatt soha nem gondoltam volna, 
hogy ezek a koszos gyermekek ennyire átszervezik az életemet.

Talán majd egyszer még egy hableányt is fogok tetováltatni 
a mellemre?

és lenyűgöző útját a Pamír-hegység fővá-
rosáig, Khorogig. Onnan szeretnék egy 
kitérőt követően, mely az afgán Wakhan-
korridor szomszédságában vezet, vissza-
térni a pamíri főútvonalra, és így mindkét 
oldalról megmászni a rendkívüli négyez-
res hágókat. Amennyiben a dolgok meg-
felelően alakulnak, Kirgizisztán nagyobb 
tavai körül és a Tien-san hegyei között 
haladok tovább a korábbi kazah főváros 
felé, Almatiba. Onnan, majd meglátjuk, 
hogy a terv miként valósul meg. Azt, 
hogy miféle átszabások, újratervezések 
szükségesek, mindig a körülmények ha-
tározzák meg.

A napokban létrehoztam ’A Fekete 
Kutya’ névre hallgató új közösségi olda-
lamat. Hogy miért is ez a neve, hogy mi-
ként zajlik a felkészülés, hogy mi lesz a 
felszerelés, valamint a folyamatos beszá-
moló az utazásról a www.facebook.com/
afeketekutya oldalon megismerhető, ked-
velhető, követhető. 

Többen is az ügy mellé álltak biztató 
szavakkal, szakértelmükkel, tárgyi, vagy 
anyagi támogatásukkal. Többek között 
Zsombó Nagyközség Önkormányzata is 
segíti e terv megvalósulását. Köszönet 
érte. Külön köszönöm a zsombóiaknak, 
ha figyelemmel kísérik, kíséritek az uta-
mat!

radvÁnszky jÁnos

skane, svédorszÁg, 2014

mosTar, bosznia, 2016

sTelvio-hÁgó, olaszorszÁg, 2017
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A Tisza Volán Zsombó kézilabdásai 
2017/2018-as évének eredményei

U14-ES FIÚCSAPAT
A nagyrészt zsombói fiúkra épülő csapat nagyot lépett előre 

játéktudásban és eredményességben is.  A Dél Alföldi régióban 
a 2. helyen végeztek, mellette több nemzetközi tornán képvi-
selték az egyesületet sikerrel, Adán, Makarskán és Balatonfüre-
den.  Borbola Patrik, Kurkó Attila, Gera Bence, Czékus Marcell, 
Tolmacsov Máté, Szabó Larion, Szélpál Erik, Soós Krisztián sze-
repeltek sikeresen ebben a korosztályban a szegedi fiúk mellett.

U13-AS LÁNYCSAPAT
Ez az együttes 6 település lányaiból áll, köztük zsombóiak is 

küzdenek. Nagyon nehéz év van mögöttük, teljesen új csapatot 
kellett építeniük. A serdülő bajnokságban is bemutatkoztak, vál-
tozó sikerrel. A korosztályos bajnokság rájátszását megnyerték, 
nagyszerű játékot produkáltak tavasszal, veretlenül lettek elsők. 
Több nemzetközi tornán is bemutatkoztak sikerrel. Török Anna, 
Turi Regina, Soós Dóra, Gyuris Zsófia, Gal Laura tagjai a csa-
patnak.

U12 FIÚCSAPAT
A gyerekek számára a gyakorlás és tanulás volt a fő feladat, a 

legtöbb mérkőzésüket megnyerték a csoportban, bár náluk még 
nincs tabella és  sorrend sem. A fejlődésük így is lemérhető volt. 
A csapatban zsombói, újszentiváni, üllési és szegedi fiúk is van-
nak. Czékus Marcell igazi vezéregyénisége volt az együttesnek, 
Gera Bence, Mézes Dávid, Hódi Koppány, Tolmacsov Máté meg-
határozó tagok lettek. Koi Máté tavasszal kezdett játszani, sokat 
fejlődött néhány hónap alatt.

U11 LÁNYCSAPAT
A sándorfalvi, domaszéki, mórahalmi lányok mellett  7 

zsombói/üllési kislány erősítette a keretet.  Sok ügyes játékosból 
egészen jó keret kezd formálódni, ez a tavasz teljesítményükön 
látszott elsősorban. Köszönhető ez a közös edzéseknek és mér-
kőzéseknek.  Fábián Polett, Melega Leila, Gyuris Zsófia, Lajkó 
Erika, Mihálffy Zita, Takács Fanni és Berczeli Lili szerepelt si-
keresen ebben a korosztályban. Leila a kapuban igazi erőssége 
lett a csapatnak.

U10-ES FIÚ ÉS LÁNYCSAPAT
Ebben az életkorban lépnek először nagypályára a gyerekek, 

ami elég nagy feladat  önmagában is , ráadásul bőrlabda lett a 
játékszer. Szépen alkalmazkodtak a nagyobb térhez és jól hasz-
nálták ki a nagyobb csapatlétszámot is. Jó ráhangolás volt ez 

az év a következő szezon feladataihoz.  Mézes Ádám, Piri  Béla 
Erik, Molnár Bence, Takács Fanni, Tolmacsov Eszter, Szalai Van-
da, Berczeli Lili, Gyönyösi Noémi és Mészáros Fruzsina játszott 
több település gyerekeivel együtt.

U9-ES KOROSZTÁLY
Ez a korosztály még a szivacs-kézilabdásoké, sok szép 

eredményt értek el a gyerekek mindkét nemnél. A fiúk az 
ásotthalmiakkal közös csapatban játszottak, a lányoknál  üllési 
és zsombói  kislányok szerepelnek a névsorban. Mézes Ádám, 
Piri Béla, Szűcs Bálint, Molnár Béla, Gyöngyösi Noémi, Mészá-
ros Fruzsina, Szalai Vanda, Lajkó Lia, Bodó Borbála, Fodor Kin-
ga, Nógrádi Lilla, Német Zoé és Sala Rebeka.

U8-AS FIÚK ÉS LÁNYOK
Ekkor kezdik a gyerekek az ismerkedést a rendszerességgel, 

a játékkal  és a szabályokkal.  Kötetlenül, szabadon tanulhatják 
a játék alapjait, nincs eredmény , csak a gyakorlás számít. A  2. 
osztályos gyerekek  között sok ügyes  kezdő és  már haladó fiú és 
lány is van, sokat fejlődtek  az elmúlt hónapok alatt. Az elsősök 
egyelőre  csak 2 fővel képviseltették magukat, még nőni fog a 
számuk. Farkas Áron, Fodor Péter, Gyuris Luca, Nógrádi Lilla, 
Bozóki Varsány, Bozsó Bence, Kapás Máté, Német Zoé, Orosz 
Bella, Czellár Villő, Sala Rebeka, Kiss Lívia és Muhel Tibor.

Június elején mindkét korosztályban érmet hoztunk el a Tig-
ris kupáról Csongrádról.

A kisiskolás csoportokhoz folyamatosan lehet csatlakozni, 
célunk az, hogy edzett, sokoldalúan képzett gyerekeket nevel-
jünk. A kiemelkedő tehetségeknek igyekszünk lehetőséget biz-
tosítani a fejlődéshez.

A leendő elsősöknek és másodikosoknak csoportot indí-
tunk szeptembertől, amelyre jelentkezni már szintén lehet!

Elérhetőségek: kezizsombo@gmail.com vagy 06-30/445-09-05

polyÁkné farkas éva 
edző
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Nemzetközi Target Sprint versenyen 
szerepeltek versenyzőink

Június elején az olaszországi Ora városába látoga-
tott lelkes kis csapatunk az idei első nemzetközi Target 
Sprint versenyre, mely a 23. Walther Trophy keretein 
belül került megrendezésre. A 10 méteres légfegyveres 
számok mellett a tavalyi évben rendeztek itt először ver-
senyeket Target Sprint számban is. 

Az esemény fejlődését jelzi, hogy idén az olasz versenyzőkön 
kívül már a tavalyi világbajnokságon nagyszerűen szereplő né-
met válogatott és a mieink mellett részt vettek még sportolók az 
Egyesült Királyságból és Szerbiából is. A verseny a kis olasz vá-
roska sportközpontjában került megrendezésre, egy gyönyörű 
helyszínen, tökéletes körülmények között.

A hosszú utazást követő csütörtök esti megérkezésnél egy rö-
vid közös átmozgató futás volt a program, majd másnap délután 
csapatunk tagjai megismerkedtek a helyszínnel, és sor került 
egy kétórás edzésre, amit mi ki is használtunk, hogy másnap 
már teljesen felkészülten álljunk rajthoz.

A versenyre szombaton került sor, előbb a kvalifikációs fu-
tamok délelőtt, majd délután következtek a döntők. A verseny 
során minden korosztály versenyzői azonos feltételek mellett 
versenyezhettek. 400 méter megtétele után a futballpálya körül, 
következett az 5 bukó korong eltalálásáig tartó lövészet, amit 
újabb futás és lövészet követett, majd a végén egy a futamot le-
záró 400 méteres utolsó kör zárta a versenyt. Minden korosz-
tályból a kvalifikációs versenyen legjobb 10 időt elérő versenyző 
kerülhetett a délutáni döntőbe, így komoly tempóra és küzde-
lemre lehetett számítani.

Elsőként a juniorok álltak rajthoz, ahol a lányok mezőnyében 
Jákó Miriam nagyszerű versenyzéssel az 5. helyezést érte el. 
Ezzel simán jutott tovább, és jó eséllyel várhatta a döntőt. Biztató 
volt, hogy csak a német válogatott 4 tagja ért el nála jobb időt, 
ez a kvalifikációs versenyen elért eredmények közül a legjobb 
magyar eredmény is volt egyben.

Ugyanebben a futamban indult a junior Rescsik Márk is, aki 
a nagyon erős mezőnyben – a legjobb időt egy, a felnőtteket is 
túlszárnyaló olasz junior fiú érte el -  egy 8. helyezéssel biztosí-
totta helyét a délutáni döntőben.

A felnőtt női mezőnyben is volt versenyzőnk Csipak  
Brigitta személyében. A korosztályok között a második legné-
pesebb mezőny volt ez a nők között. Brigitta szép versenyzést 
mutatva, a 9. helyezést elérve szintén a döntőbe került. Itt is a 
német versenyzők diktálták a tempót.

Büki Ádám nem sokkal korábbi mandulaműtéte és sérülése 
után állt rajthoz a felnőtt férfiak első futamában, ahol a tapasz-
talatszerzés és a versenyrutin gyűjtése volt az első számú cél. 
A világbajnokokkal teli mezőny már az első méterektől kezdve 
hatalmas tempót diktált – a továbbjutók többsége is ebből a fu-
tamból került ki – így Ádám összesítésben elért 12. helyezése, 
sajnos most nem volt elég a továbbjutásra. 

Az utolsó futamban Büki Dávid vághatott neki a versenytáv-
nak, melyet végül a harmadik helyen zárt, így az összesítésben 
elért 9. időeredménnyel jutott döntőbe.

A futamok után a csapat tagjai izgatottan várták az összesí-
tett eredményeket, ami alapján kiderült, hogy kik szerepelhet-
nek a döntő futamokban. Sajnos a délutáni döntőkre feltámadt 

a szél, amely nem könnyítette meg a versenyzők dolgát, hiszen 
így a magas pulzus mellett erre is oda kellett figyelni.

A sorrend a délelőttivel egyezett meg, így a versenyzők közül 
elsőként Jákó Miriam mutatta meg, hogy mit tud. 8. helyezést 
ért el a németek és britek mögött. Őt követte Rescsik Márk,  
aki a nagyon szoros mezőnyben szintén egy 8. helyezést  
gyűjtött be.

A felnőtt női mezőnyben eléggé vegyesen alakultak az ered-
mények, hiszen minden résztvevő ország versenyzői bekerültek 
a legjobbak közé. A délelőtti eredményét 32 másodperccel és 2 
helyezéssel megjavítva Csipak Brigitta 7. helyezést ért el.

A felnőtt férfiak mezőnyében komoly csata alakult ki a helye-
zésekért, végül a németek domináltak itt is. Közvetlenül mögöt-
tük és egy olasz versenyző mögött Büki Dávid a 6. helyezéssel 
fejezte be a futamot, 3 helyezést és 9 másodpercet javítva a kva-
lifikációs futamon elért eredményén, és csupán 11 másodperc-
cel elmaradva az első helyezett versenyzőtől.

Összességében egy nagyon jó hangulatú és eredményes ver-
senyen vagyunk túl, hiszen versenyzőink tapasztalatot gyűjt-
hettek a döntőkben is, valamint megtapasztalhatták, milyen az, 
amikor a világ legjobbjai diktálják a tempót. Jó volt látni, hogy 
nem vagyunk messze az élmezőnytől, és versenyzőink rengete-
get fejlődtek a tavalyi világbajnokság óta. Ez elég biztató a jövőre 
nézve. 

Az eredményességben erősen közrejátszott az is, hogy a 
Magyar Sportlövő Szövetség biztosította a kifejezetten Target 
Sprintre alkalmas légfegyvereket. Ezek hatalmas segítséget 
nyújtottak a verseny során – jelentős időeredmény javulást 
okozva a lövészetek felgyorsulásával -, melyet ezúton is nagyon 
köszönünk nekik!

büki dÁvid

mirjam, brigiTTa és mÁrk                                    fotó: Szakonyi Gerda
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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.

A 2017. évben bemutatkozott a DARU Közhasznú  
Egyesület, a szervezet az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program keretén belül az EFOP-1.3.5-16-2016-00291 azono-
sító számmal rendelkező, 5000 elnevezésű program kere-
tében 2018-ban is folytatta társadalomformáló tevékenységét 
több településen, többek között Zsombón is. Az előző évben 
indított rendezvénysorozat pozitív fogadtatásának köszönhető-
en, az első negyedév nyitányaként rendeztük meg a farsangot, 
mely fergetegesre és viccesre sikerült. Várakozáson felüli töme-
geket mozgatott meg, növelve a családon belüli összetartozás és 
az önfeledt szórakozás élményét.

daru közhasznú egyesüleT

Sajtómegjelenés

Zsombó főutcájáról nyílik az az utca, amelyben 
egy szolgáltató ház 2. üzletében található meg kis  
szalonunk, az Andrássy út 29/2 cím alatt.

Hárman igyekszünk szolgáltatásainkkal megfelelni vendége-
ink igényeinek, akár teljes test-, vagy arckezelésre, akár egy új 
frizurára van szükségük. Minden esetben arra törekszünk, hogy 
vendégeink elégedetten, feltöltődve, felfrissülve távozzanak tő-
lünk. Egyaránt igénybe vehetők nálunk kozmetikai-, fodrász- és 
masszázsszolgáltatások. 

Nyitva tartásunk, illetve a szolgáltatások igénybe vétele be-
jelentkezés alapján történik. Igyekszünk alkalmazkodni az igé-
nyekhez, rugalmasak vagyunk e téren.

Az üzletnyitáskor Somogyi Kata, a fodrászunk volt az út-
törő, aki elkezdte itt a munkát, a hobbiját. Immár 6. éve folya-
matosan várja vendégeit, akik frissítenének hajkoronájukon, 
vagy szükségük lenne egy alkalmi frizurára a bálok, ballagások, 
esküvők előtt.
SZOLGÁLTATÁSAI:

Férfi/Női/ Gyermek hajvágás
Hajfestés
Alkalmi frizura
Keratin kezelés

Második hajtóerőnk Vass Rita, aki a kozmetikával gazda-
gította a szalont. 5. éve, hogy szakmájában sikeresen helyt áll, 
figyelembe veszi az új trendeket, technikákat, kezelésbe veszi a 
problémás bőrt, csodálatos sminkeket varázsol hétköznapokra 
és alkalmakra egyaránt.
SZOLGÁLTATÁSAI:

Kis- és nagy arckezelések
Gyantázás
Klasszikus 3D és duplázott műszempilla
Szálas szemöldök tetoválás

Harmadik szolgáltatóként Gyovai Renáta érkezett, aki 
2016. áprilisában kezdte meg a sajgó derekak, hátak, megfáradt 
testek kezelését. A kezelések mellé gyakran kapnak a vendégek 
életmódbeli tanácsokat, hogyan javíthatják életminőségüket a 
mindennapokban. Szépészeti beavatkozásként sikerrel alkal-
mazza alakformáló, narancsbőr elleni kezeléseit.

Szépségszalon Zsombó
SZOLGÁLTATÁSAI:

Svédmasszázs
Reflexológiás talpmasszázs
Wellness masszázsok
Alakformáló kezelés
Cellulit kezelés
Menedzser masszázs
Lágy ízületi manipuláció

Ami mindannyiunknak fontos, hogy folyamatosan fejlesszük 
magunkat, tudásunkat. Ennek érdekében rendszeres szakmai 
képzésekre, workshopokra járunk, alkalmazkodunk az új tren-
dekhez.  Mindezek mellett minőségi termékekkel dolgozunk, 
hogy a lehető legjobbat nyújtsuk vendégeink részére.

ELÉRHETŐSÉGEK:
Somogyi Kata  Tel.: 20/955-9413
Vass Rita  Tel.: 30/655-2976
Gyovai Renáta  Tel.: 30/339-0896

https://www.facebook.com/szepsegszalonzsombo/

vÁrunk mindenkiT szereTeTTel!
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Dana-dana a szomszédban
A Bokréta népdalkör minden szerdán kötelességtudóan 

megjelenik a József Attila Közösségi  házban, hogy tanuljon, 
gyakoroljon. Nem azért, mert otthon nincs dolguk, és nem tud-
nák az időt mással elütni, hanem mert szeretnek együtt lenni, 
szeretik a népdalt, és szeretnének minél több fellépésen jól sze-
repelni.

A népdalt éneklő ember egy kicsit úgy érzi, hogy ad valamit 
annak, aki hallgatja. Felemelő érzés egy-egy meghívást elfo-
gadva hetekig gyűrni a dalt, hogy az úgy szóljon, ahogy annak 
szólnia kell. Lemérni a sikert ott és akkor, a tapsból, gratuláci-
ókból lehet. Az az érzés mindent megér. Június 2-án, szombaton 
Zákányszéken rendeztek egy dalos találkozót, amelyre minket 
is meghívtak. Nyolc együttes lépett fel. Meleg volt, izzadtunk, 
és izgultunk. Kiváltképp, amikor úgy éreztük, az épp szereplő 
csapat mintha jobb lenne, mint mi. De aztán, amikor nekünk 
tapsoltak, már az öröm járta át szívünket. Ez is jól sikerült. Meg-
kaptuk az emléklapokat, kicseréltük az ajándékokat, és onnan-
tól mindig mindenki felszabadul, és határtalan jókedvre derül. 
Szól a zene, áll a bál, aki nehezen bír mozogni, az is igyekszik 
táncolni egy kicsit, mert viszi a hangulat. Jó vacsora, üdítő, egy 
kis bor, barátok, mi más kell ahhoz, hogy jól érezzük magunkat? 
A népdalénekléssel nem csak mi gyarapodunk, hanem azok is, 
akik hallgatják. Átadni egy érzést, megtartani őseink hagya-
tékát, megtartani mindazt, amin felnőttünk. A múltunk lehet 
a jövőnk, ha nem hagyjuk veszni azt az értéket, amit atyáink, 
anyáink által megtanultunk. Értékeinket őrizni kell, és meg kell 
mutatni minél több embernek. Barátságok szövődnek, címek 
cserélődnek, és amikor mi rendezünk találkozót, akkor van kit 
meghívni. Hiszen minden csapat szereti megmutatni magát 

más környezetben, más vidéken. Mindig akad közöttünk egy új 
csapat, amellyel korábban nem találkoztunk, vagy egyszerűen 
csak nem figyeltünk föl egymásra. Számomra most az öttömösi 
csapat volt ilyen, akikre felfigyeltem. Feltehetően azért, mert sok 
fiatal, tehetséges zenészből állt, citerásokból, akik összeszokott 
egységet alkottak, és nagyon jól muzsikáltak együtt. Szeretném, 
ha egyszer mi is gyarapodnánk néhány fiatalabb, énekelni sze-
rető emberrel, hiszen csak akkor tud megmaradni az érték, ha 
van kinek tovább adni.

 szalma imréné
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