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Tisztelettel meghívom 
Zsombó Nagyközség 

lakosságát

a 2019. augusztus 30. napján, pénteken 
17 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

(6792 Zsombó, Alkotmány utca 3.) tartandó 

lakossági fórumra.

A fenti időpontban tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot a Zsombó tele-
pülésfejlesztési tervéről és településrendezési eszközeiről, melyet egy 
szakértői csoport készít. Mindannyiunk számára fontos, hogy a követke-
ző évtizedek helyi építési tevékenységét meghatározó helyi szabályozás 
közmegegyezésen alapuljon, ezért számítok Önökre és a véleményükre. 
A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló helyi rendelet alapján a part-
nerek véleményt nyilváníthatnak, javaslatot és észrevételt tehetnek elekt-
ronikus levélben a titkarsag@zsombo.hu e-mail címen és a lakossági fó-
rumon szóban. 

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesí-
téssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet 
(16/2017. (VIII.22.) megtekinthető a Zsombói Polgármesteri Hivatalban, 
letölthető a www.zsombo.hu honlapról és a Nemzeti Jogszabálytárból 
(www.njt.hu).

Kérem, véleményezzék az elkészült anyagot, ami megtekinthető augusz-
tus 22-től a www.zsombo.hu honlapon. A vélemények megküldésére 
2019. szeptember 8-ig van lehetőség.

GYURIS ZSOLT

POLGÁRMESTER
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Tisztelt Zsombóiak!
Tájékoztatom Önöket Zsombó Nagyközség Önkor-

mányzata Képviselő-testületének 2019. évi működésé-
ről, üléseiről és döntéseiről. A képviselő-testület évente 6 
ülést köteles tartani, ezek időpontját és napirendjét egy 
évre előre meghatározza. Természetesen a mindenna-
pokban felmerülő problémák, a folyamatosan megnyíló 
pályázati lehetőségek, a fejlesztések és beruházások sok-
szor előre nem tervezhető döntést igényelnek. Ennélfog-
va a képviselő-testület a kötelezőnél jóval gyakrabban 
ülésezik, 2019-ben már tíz ülést tartott. 

2019. JANUÁR 11.

Az év első, munkaterven felüli ülésén a képviselő-testület a 
polgármesteri hivatal és a József Attila Közösségi Ház és Könyv-
tár energetikai korszerűsítése tárgyában indított közbeszerzési 
eljárás eredményét állapította meg. Mivel az ajánlattevők egyike 
sem nyújtott be árazott költségvetést és ez a hiány a közbeszer-
zésekről szóló törvény alapján nem pótoltatható, ezért a képvi-
selő-testület az eljárást az ajánlatok értékelése és bírálata nélkül 
eredménytelennek nyilvánította és újabb, nyílt közbeszerzési 
eljárás lefolytatásáról döntött. A képviselő-testület megállapí-
totta, hogy a beruházás pénzügyi fedezetét az elnyert pályázati 
támogatás nem biztosítja, és elhatározta, hogy szükség esetén a 
különbözetet hitel felvételével fogja biztosítani. 

Ezen az ülésen fogadta el a képviselő-testület Zsombó Nagy-
község 2019. évi rendezvénytervét, amely egész évre meghatá-
rozza a településen működő intézmények tervezett programjait. 

A képviselő-testület már korábban határozott arról, hogy ké-
peskönyvet jelentet meg Zsombó történetéről. Ezen az ülésen 
a történeti képeskönyv terjedelméről és méretéről döntött. A 
képeskönyvet Kálmán Ferenc díszpolgár, a Humánpolitikai Bi-
zottság tagja szerkeszti.

2019. JANUÁR 25.

Ezen a munkaterven felüli ülésen a képviselő-testület két 
sürgős kérdést tűzött napirendre. Döntött arról, hogy az ön-
kormányzati köztisztviselők bérrendezéséhez támogatási ké-
relmet nyújt be a belügyminiszter által meghirdetett kiegyen-
lítő bérrendezési alap pályázatra. Azért, hogy a pályázati kiírás 
feltételeinek megfeleljen, a képviselő-testület vállalta, hogy a 
köztisztviselők illetményalapját 2019. évre 20%-kal megemelve 
46.380 Ft-ban állapítja meg. Az így elnyerhető központi költség-
vetési támogatásból az önkormányzat egy évre tudja vállalni a 
köztisztviselők bérének kisebb emelését, amelynek lemaradása 
a versenyszférához képest így csökken. 

A másik fontos kérdés a szociális célú tűzifa támogatások ki-
osztása volt. A 2017. évi kiegészítő támogatások kiosztásához új 
rendeletet alkotott a testület. Erre a pályázaton elnyert összeg 
elszámolásához volt szükség. Két támogatási forma keretében 
összesen 78 erdei m3 keménylombos tűzifát osztott ki az ön-
kormányzat 26 szociálisan rászoruló személy részére. Az egyedi 
szociális kérelmeket a testület zárt ülésen bírálta el.

2019. FEBRUÁR 15.

A képviselő-testület ezen a munkaterv szerinti ülésén meg-
alkotta Zsombó Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi 

költségvetéséről szóló rendeletét. A Képviselő-testület az Ön-
kormányzat 2019. évi bevételi főösszegét 541.752.000 Ft-ban, 
kiadási főösszegét ugyancsak 541.752.000 Ft-ban határozta 
meg. Bár a központi költségvetésből származó önkormányzati 
bevételek szűkülnek ebben az évben, az önkormányzat minden 
kötelező feladatát el fogja látni.  

Az önkormányzat 2019-ben tervezi befejezni a Forráskút – 
Zsombó kerékpárút építését, amely lehetővé teszi a biztonsá-
gos kerékpáros közlekedést Zsombó szegedi határától egészen 
Forráskút után, közel a megyehatárig. Ebben az évben szeretné 
megvalósítani az önkormányzat a polgármesteri hivatal és a kö-
zösségi ház energetikai korszerűsítését. A projekt eredménye-
ként a két épület fűtése, hűtése és áramellátása válik energia-
takarékosabbá. 2019-ben az önkormányzat pályázati forrásból 
kívánja egy csoportszobával bővíteni a Bóbita Bölcsődét. Ezzel 
a bölcsőde befogadóképessége 40-ről 52 főre bővül. A csapa-
dékvíz-elvezetés fejlesztésére szintén pályázati forrást nyert el 
a település. A tervek szerint még ebben az évben megépül egy 
csapadékvíz-tározó és bővül a belterületi csapadékvíz elvezető 
rendszer.

2019. MÁRCIUS 5.

Ez alkalommal zárt ülést tartott a képviselő-testület. Meg-
tárgyalta egy külterületi ingatlan adásvétele kapcsán az elővá-
sárlásra jogosultként nyilatkozatot tevő helyben lakó szomszéd 
földműves kifogását, melyet a helyi földbizottságként eljáró 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állásfoglalása ellen nyújtott 
be. A képviselő-testület a kifogást jogszabálysértés hiányában 
elutasította. 

Ugyancsak zárt ülésen határozott a képviselő-testület a pol-
gármesteri hivatal és a közösségi ház energetikai korszerűsíté-
se tárgyában eredetileg 100%-ban pályázati forrásból tervezett 
beruházáshoz szükséges hitelfelvételről. Három banki ajánlatot 
vetett össze a képviselő-testület és az összességében legkedve-
zőbb ajánlatot fogadta el. A hitelfelvételre azért lesz szükség, 
mert a pályázati támogatás elnyeréséhez képest a beruházás 
időközben megdrágult a jelentős áremelések miatt.  

2019. MÁRCIUS 15.

Az ünnepi ülésen a képviselő-testület megemlékezett az 
1848-49-es szabadságharcról, annak máig ható tanulságairól. 

A képviselő-testület döntött arról, hogy a Magyar Falu prog-
ram keretében „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” 
című pályázaton belül a József Attila Közösségi Ház és Könyv-
tár korszerűsítésére 3 nagy tevékenységi körben a maximálisan 
igényelhető összegre pályázatot nyújt be. A támogatás vissza 
nem térítendő, és az önkormányzatnak nem kell önrészt vállal-
nia. Ebből a támogatásból a képviselő-testület a közösségi ház 
részleges tetőfelújítását, a hangtechnika korszerűsítését, a nagy-
terem parkettájának védelmére burkolószőnyeg vásárlását, a 
nagyterem parkettájának lakkozását, asztalok, székek vásárlását 
és egy közösségszervező személy egy évi bérét tervezi fi nanszí-
rozni. 

A képviselő-testület döntött továbbá a Zsombói Bóbita 
Bölcsőde vezetői álláshelyére pályázat kiírásáról, mivel Rácz-
né Horváth Henrietta vezetői megbízatása 2019. április 30-án 
lejár.  
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2019. ÁPRILIS 2.

Ennek a testületi ülésnek a legfontosabb feladata a 2019. évi 
költségvetési rendeletnek és adósságot keletkeztető ügyletekről 
szóló határozatnak a módosítása volt. A 2019-re tervezett be-
ruházások miatt esetlegesen szükségessé váló hitelfelvétel kor-
mányzati engedély kérelméhez technikai jellegű módosításra 
volt szükség, ami az eredetileg tervezett kiemelt előirányzatokat 
és a költségvetési főösszeget nem érintette.

A képviselő-testület arról is határozott, hogy a Forráskút-
Zsombó kerékpárút nyomvonalán fekvő, Zsombó külterület 
0160/25 helyrajzi számú, szántó művelési ágú, 39 m2 térmér-
tékű ingatlant Zsombó Nagyközség Önkormányzata megvásá-
rolja a Magyar Államtól. Az önkormányzat korábban ennek az 
ingatlannak ingyenes átengedését kezdeményezte, de a Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezet tájékoztatást adott arról, hogy a jog-
szabályok ezt nem teszik lehetővé.

2019. ÁPRILIS 9.

Zsombó Nagyközség Önkormányzata a polgármesteri hiva-
tal és a közösségi ház energetikai korszerűsítése tárgyú pályá-
zathoz kapcsolódóan januárban közbeszerzési eljárást indított. 
A képviselő-testület úgy állapította meg ennek eredményét, 
hogy a második legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevőt is ki-
hirdette. A képviselő-testület így kívánta biztosítani azt, hogy 
ha a nyertes ajánlattevő a szerződéskötéstől eláll, a második 
legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevő bevonásával a pályáza-
ti cél megvalósuljon. Újabb közbeszerzési eljárás lefolytatására 
ugyanis a pályázatban foglalt fi zikai megvalósítási határidőn 
belül már nincs lehetőség.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatá-
sa jogcímen Zsombó Nagyközség Önkormányzata a belügymi-
nisztériumtól 14.999.951 Ft vissza nem terítendő támogatásban 
részesült. Ezt a támogatást az önkormányzat kizárólag az Alkot-
mány utca Újhelyi utca és Deák Ferenc utca közötti szakaszá-
nak kátyúzására, nemes padka kialakítására és az aknafedlapok 
szintbe helyezésére, továbbá a Gárdonyi Géza utca Andrássy út 
és Deák Ferenc utca közötti szakaszának kátyúzására és az And-
rássy út és Arany János utca között 50 méteres szakasz aszfalto-
zására használhatja fel. A képviselő-testület ezen az ülésén kivá-
lasztotta a beérkezett három árajánlat közül a legkedvezőbbet.  

A képviselő-testület az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 
kérelmére, a Szegedi Mentőállomás támogatására 50.000 Ft 
hozzájárulást szavazott meg, amellyel az önkormányzat előse-
gíti egy új, közel 8 millió forint értékű defi brillátor készülék be-
szerzését. Ez a készülék az újraélesztés során helyettesíti a kézzel 
végzett mellkasi összenyomást, így az egészségügyi csapatból 
egy személy további beavatkozást tud végezni a defi brillátor 
működtetésével párhuzamosan.  

2019. ÁPRILIS 26.

Ezen a munkaterv szerinti ülésen hallgatta meg és fogadta 
el a képviselő-testület a Szegedi Rendőrkapitányság Sándorfalvi 
Rendőrőrsének beszámolóját Zsombó nagyközség közrendjé-
nek, közbiztonságának helyzetéről, valamint a Szegedi Kistér-
ség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézményének, a 
Polgármesteri Hivatalnak és a Tanyagondnoki Szolgálatnak a 
tájékoztatóját a településen működő szociális ellátások műkö-
déséről, helyzetéről, az önkormányzat gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatainak 2018. évi ellátásáról. 

A képviselő-testületnek örömmel vette tudomásul, hogy a 
statisztikák alapján Zsombó az egyik legbiztonságosabb telepü-
lés Csongrád megyében. Zsombó területén 2018-ban a regiszt-
rált bűncselekmények száma (23 db) csökkent az előző évihez 
képest. A kiemelten kezelt bűncselekmények száma 10-ről 6-ra 
csökkent (6 lopás, ebből egy lakásbetörés). Belterületen inkább 
készpénzlopás, külterületen felügyelet nélkül maradt mezőgaz-
dasági eszközök, gépek és termény eltulajdonítása fordult elő. 
Sem élet elleni, sem erőszakos vagyon elleni bűncselekmény 
nem fordult elő Zsombón. Varjasi István, a Szegedi Rendőrka-
pitányság Sándorfalvi Rendőrőrsének parancsnoka felhívta a 
fi gyelmet arra, hogy a vagyon elleni bűncselekmények egyik 
oka a sértettek óvatlansága, a legalapvetőbb vagyonvédelmi 
intézkedések elmulasztása. Megemlítette, hogy a bűncselek-
mények megelőzésében a rendőrség munkáját jól kiegészíti a 
polgárőrök, az önkormányzati dolgozók, a tanyagondnokok, a 
mezőőr és a hivatásos vadászok tevékenysége. A 24 órás közte-
rületi szolgálatnak, a fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzé-
seknek és a bűnügyi portyaszolgálatnak kiemelt szerepe van a 
bűnüldözésben és a közterületek rendjének fenntartásában. A 
település belterületén működő közterületi kamerarendszer is 
látványosan hozzájárul a közbiztonság további javításához. Sza-
bálysértési előkészítő eljárást 3 esetben folytatott a rendőrség. 
Rendőri intézkedést igénylő közúti közlekedési baleset 5 eset-
ben történt, ebből kettőben csak vagyoni kár keletkezett, 3 bal-
eset pedig könnyű személyi sérüléssel járt. Súlyos sérüléssel járó 
vagy halálos kimenetelű közúti baleset nem történt Zsombón. 

A Sándorfalvi Rendőrőrs a teljes illetékességi területén fo-
kozott fi gyelmet fordított az ittas vezetők kiszűrésére. 2018-ban 
4416 alkalommal éltek az alkoholszondás ellenőrzéssel és 64 
esetben mutatott pozitív eredményt a szonda. A környékbeli 
italozóhelyeket a körzeti megbízottak visszatérően ellenőrzik. 
A szeptemberi iskolakezdés idején fokozott jelenléttel segítet-
ték a gyermekek balesetmentes közlekedését. A fi atalkorú sza-
bálysértőkkel szemben többnyire megelőző és nevelő jellegű 
fi gyelmeztetést alkalmaztak. A Sándorfalvi Rendőrőrs számos 
alkalommal részt vett a zsombói rendezvények biztosításában 
a helyi polgárőrökkel együttműködve. A helyi szociális intéz-
ménnyel, az iskolával, az önkormányzat közterület-felügyelőjé-
vel is nagyon jó a rendőrség együttműködése.

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Egyesített Szociá-
lis Intézménye (SZKTT ESZI) működteti a Zsombói Szociális 
Alapszolgáltató Központot, amelynek elsődleges célja, hogy az 
egyének és családok rossz egészségi állapotára, szociális helyze-
tére, életvezetési problémáira helyi szinten, az alapellátás bizto-
sításával keressenek megoldást. Az ellátottak saját otthonukban 
kapják meg az önálló életvitelhez szükséges támogatást étkezte-
tés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás vagy csa-
ládsegítés formájában. A tanyagondnoki szolgálat két körzeté-
ben az SZKTT ESZI tanyagondnokai összesen 62 gondozottat 
láttak el rendszeresen, közel 31.000 km-t tettek meg autóikkal a 
külterületen élő lakosok támogatása során.

A család- és gyermekjóléti szolgálat havonta átlagosan 36 
személyt, 16 családot látott el. Elsődlegesen életviteli, családi-
kapcsolati problémákkal, gyermeknevelési gondokkal, anyagi 
nehézségekkel, ügyintézéshez történő segítségkéréssel keresték 
fel a szolgálatot az ellátottak. 

A Zsombói Szociális Szolgáltató munkatársai a település éle-
tében 2018-ban is aktívan részt vettek: a helyi buszvárók éves 
festésében vállaltak részt, a gyermeknap alkalmával segítet-
tek a virsli elkészítésében és a palacsinta kiosztásában, a nyári 
gyermekétkeztetésnél az ebédjegyek elkészítésében vették ki a 
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részüket, a Falunapon az ebéd elkészítésében, kiosztásában és 
a veterán autók értékelésében is részt vettek. Intézményükben 
adományruha és tartós cikkek gyűjtése és kiosztása napi szin-
ten működik. A nagycsaládosok által szervezett idősek karácso-
nyáról a csomagok kiszállításában segítettek, a második adventi 
gyertyagyújtáson a tea és a forralt bor elkészítését és felszolgálá-
sát vállalták magukra.   

A harmadik tanyagondnoki körzetet Zsombó Nagyközség 
Önkormányzata látja el szakfeladat keretében. A körzet lakosai-
nak száma 2018-ban 293 fő volt, ebből rendszeresen ellátásban 
részesült 8 fő. 

A Polgármesteri Hivatal által ellátott szociális feladatokról 
szóló beszámolót is elfogadta a képviselő-testület. Természetben 
nyújtott települési lakásfenntartási támogatásban 51 háztartás 
részesült. További 4 személy kapott lakhatáshoz kapcsolódó ki-
adások viseléséhez egyszeri pénzbeli, illetve természetbeni (tű-
zifa) támogatást.

Az idős, beteg emberek gyógyszerköltségének támogatásá-
hoz havi 3.000 Ft összegben nyújthat támogatást az önkormány-
zat. Az elmúlt évben 15 fő kérelmét teljesítette az önkormányzat, 
elutasítás nem volt.

Folyamatosan támogatja az önkormányzat a felsőfokú tanul-
mányokat folytatni kívánó fi atalokat a Bursa Hungarica ösztön-
díj-pályázat keretében. A 2018/2019-es tanévben 7 fő kérelmez-
te ezt a támogatást, mind a 7 fő el is nyerte. Az elmúlt évben a 
havi összeg 2.000 Ft-ról 4.000 Ft-ra emelkedett.    

2018-ban nyolcan részesültek rendkívüli települési támoga-
tásban a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet (kór-
házi kezelés, váratlan egészségügyi állapot romlás, nehéz anyagi 
helyzet) miatt.

Új lakás építéséhez 2 család kapott vissza nem térítendő 
anyagi támogatást, egyenként 300.000 Ft-ot. A szennyvízhá-
lózatra történő rákötéshez nyújtott visszatérítendő települési 
támogatást (kamatmentes kölcsön) egy személy kérelmezte és 
kapta meg. Gyermek születésekor a gyermek családba történő 
fogadásának elősegítése érdekében egyszeri 15.000 Ft-os támo-
gatásban 16 család részesült. 2018-ban 4 hozzátartozó részesült 
temetési támogatásban. Rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre való jogosultságot a jegyző 33 esetben állapított meg, 
elutasítás nem volt. 2018. augusztus 1-jén és november 1-jén 
fennálló jogosultság alapján gyermekenként 6.000 Ft, illetve 
6.500 Ft értékű Erzsébet utalványt osztott ki a polgármesteri 
hivatal összesen 61 személy részére. Ezeket az utalványokat a 
központi költségvetés biztosította.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését is megoldotta 
az önkormányzat: a tavaszi szünetben 2, a nyári szünetben 10, 
az őszi szünetben 8 gyermek vette igénybe ezt a szolgáltatást, a 
téli szünetben egyetlen gyermek számára sem igényelte a szülő.

A lakosság szociális célú tüzelőanyag támogatási akciójában 
két forrásból, összesen 78 m3 keménylombos tűzifát osztott szét 
az önkormányzat természetbeni támogatásként 26 háztartás 
között. 5 kérelmet kellett elutasítani a jogszabályban meghatá-
rozottnál magasabb jövedelem miatt.

A képviselő-testület a közelgő Európai Parlamenti választá-
sokra tekintettel egy új taggal és két új póttaggal egészítette ki 
a szavazatszámláló bizottságokat, amelyek létszáma a törvényi 
minimum alá csökkent, miután többen lemondtak e tisztségük-
ről.

Határozott a képviselő-testület a Zsombó Szolgáltató, Keres-
kedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tag-
jainak megbízásáról, mivel a korábbi felügyelőbizottság határo-
zott idejű megbízatása lejárt. 

A képviselő-testület zárt ülésen döntött a Bóbita Bölcsőde ve-
zetői álláshelyének betöltéséről. A bíráló bizottság szakmai tagja, 
a Magyar Bölcsődék Egyesületének alelnöke, Gyuriczáné Botka 
Emőke elismerően nyilatkozott Ráczné Horváth Henrietta pályá-
zóról és a bölcsődében folyó szakmai munkáról. A bizottság tag-
jainak, valamint a képviselő-testületnek az a véleménye, hogy a 
bölcsőde közmegelégedésre jól működik. Béke, rend és nyugalom 
van az intézményben. Az intézményvezető jól együttműködik a 
szülőkkel és a fenntartóval egyaránt. A két évvel ezelőtti szakmai 
ellenőrzés méltatta a bölcsődében folyó magas színvonalú, jól 
szervezett szakmai munkát, szeretettel meleg nevelői attitűddel 
jellemezte a gyermekekkel való foglalkozást. Mindezekre tekin-
tettel a képviselő-testület újabb 5 évre megbízta Ráczné Horváth 
Henrietta bölcsődevezetőt a vezetői feladatokkal.

2019. MÁJUS 28.

Ezen a munkaterv szerinti ülésen a képviselő-testület szemé-
lyesen is megismerte dr. Harkai István rendőr alezredest, rend-
őrségi tanácsost, a Szegedi Rendőrkapitányság vezetői posztjá-
nak várományosát és jogszabályban rögzített jogkörében eljárva 
véleményezte, támogatta a vezetői kinevezést.

Ezen az ülésen került sor Zsombó Nagyközség Önkormány-
zata 2018. évi költségvetési rendeletének módosítására, a zár-
számadási rendelet elfogadására és a 2019. évi költségvetési 
rendeletének módosítására, a pénzmaradvány beépítésével. Az 
önkormányzat a 2018. évet 741.447 ezer Ft bevételi és 390.444 
ezer Ft kiadási főösszeggel zárta. A következő évben felhasz-
nálható maradvány összege 351.003 ezer Ft, amely alapvetően 
három nagy beruházás – a kerékpárút folytatása, a záportározó 
létesítése és csapadékvíz elvezető rendszer bővítése, valamint 
az energiahatékonysági fejlesztés – pályázati támogatásának 
kiutalt összege. A kerékpárút építése és az energiahatékonysá-
gi beruházás előkészítése már a 2018. évben megkezdődött. E 
mellett felújításra került a Lápastói misézőhely mellett lévő régi 
csőszház, tanyafejlesztési pályázat keretében kapott eszközö-
ket a tanyagondnoki szolgálat, fejlesztésre került a királyszéki 
iskola, valamint a tanyavilágban szigetüzemű közvilágítás ke-
rült kiépítésre. Folytatódott a belterületi kiserdő rendezése is, 
valamint fejlesztési céllal területeket vásárolt az önkormányzat. 
Valamennyi intézmény működése és az önkormányzati feladat-
ellátás folyamatos és zökkenőmentes volt az elmúlt évben.

A képviselő-testület meghallgatta és elfogadta az önkor-
mányzat 2018. évi adóbevételeiről szóló részletes tájékoztatást. 
Eszerint az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység ese-
tén az adóalap 1,6 %-ban meghatározott, évek óta változatlan 
mértékű helyi adó a környékbeli településeken ismert mérték-
nél kedvezőbb. Ez vonzó lehet az új vállalkozások számára. Évről 
évre kis mértékű adóbevétel növekedés tapasztalható ebben az 
adónemben. A gépjárműadó számításának módja és mértéke 
sem változott tavaly. Ennek az adóbevételnek 60%-a változat-
lanul a központi költségvetést illeti, csak 40%-a marad az ön-
kormányzatnál. Az elmúlt évben alig észrevehető mértékű volt 
a növekedés a gépjárműadó befi zetésekben. A kommunális adó 
mértéke – belterületen 6.000 Ft, külterületen 3.000 Ft évente – 
sem változott 2018-ban. A bevétel ebben az adónemben stag-
nál. A telekadó mértéke sem változott tavaly, azonban az ebből 
befolyt összeg enyhén csökkent az előző évhez képest, a helyi 
adókról szóló törvényben megállapított mentességek miatt. A 
talajterhelési díjat fi zetők száma a felére, az ebből befolyt bevétel 
a harmadára csökkent 2018-ban.
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A képviselő-testület elfogadta a József Attila Közösségi Ház 
és Könyvtár igazgatójának beszámolóját az intézmény 2018. évi 
működéséről, eredményeiről, valamint meghallgatta tájékoz-
tatását a 2019. évi tervekről, a falunap és a szabadtéri színházi 
előadások előkészületeiről. A testület megvitatta a falunapi és a 
színházi programok költségeit, és azok forrásait.

Ezen az ülésen – jogszabályi kötelezettségének eleget téve – 
az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Zsombó Szolgálta-
tó, Kereskedelmi Kft . és Zsombói Településfejlesztési Kft . ügyve-
zetői beszámoltak a képviselő-testületnek a 2018. évi gazdasági 
munkájukról és előterjesztették társaságuk 2018. évi mérlegét, 
melyet a képviselő-testület jóváhagyott.

A képviselő-testület Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizott-
ságának és Humánpolitikai Bizottságának elnökei is beszámol-
tak 2018. évi tevékenységükről.

Gyuris Zsolt polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet 
a Csongrád Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról 
a Zsombó településképének védelméről szóló önkormányzati 
rendeletet érintően. A képviselő-testület tudomásul vette a fel-
hívásban foglaltakat és intézkedési tervet fogadott el egy új tele-
pülésképi rendelet megalkotására.

A képviselő-testület döntött arról is, hogy ismét pályázik költ-
ségvetési forrásra belterületi utak felújítására, a maximálisan 
elérhető 15 millió forintra, amelyhez a szükséges önerőt az idei 
költségvetése terhére biztosítja. A tervezett fejlesztés a Móricz 
Zsigmond utca Kodály utca és a Móricz Zsigmond utca 19. szám 
közötti 294 méter hosszú szakaszán, valamint a 64 helyrajzi számú 
út 88 méter hosszú szakaszán valósul meg sikeres pályázat esetén.

A képviselő-testület döntött arról is, hogy meghosszabbítja a 
bérleti szerződést a Jóbarát Vendéglőt üzemeltető NAHATI szociá-
lis szövetkezettel, amely jelentős értéknövelő beruházás megvaló-
sítását tervezi az épületben, pályázati forrás bevonásával. A beru-
házást a képviselő-testület indokoltnak és támogatandónak tartja.

A képviselő-testület döntött egy apostoli kettős kereszt ado-
mányozásáról Orotva testvértelepülés részére, melyet június 
4-én, a nemzeti összetartozás napján, a zsombói delegáció ün-
nepélyes keretek között át is adott a településnek.

A képviselő-testület zárt ülésen döntött a Zsombó Nagy-
község díszpolgára elismerés és a Zsombó Nagyközségért Em-
lékérem odaítéléséről. Ennek eredménye azóta közismert. A 
Zsombó Nagyközség díszpolgára címet a képviselő-testület dr. 
Sugatghy Ferenc állatorvosnak adományozta, Zsombó Nagy-
községért Emlékéremmel pedig a Bokréta Dalkört, valamint 
Gyuris Attila és Pesti István vállalkozókat tüntette ki.

2019. JÚLIUS 2.

Ezen a munkaterv szerinti ülésen a képviselő-testület meg-
alkotta a Zsombó településképének védelméről szóló új ren-
deletét, amely a lakosság és a feladatkörükben érintett állam-
igazgatási szervek véleményének fi gyelembevételével készült. A 
rendelet célja, hogy a település hagyományos képét megőrizze, 
a régi épületek által meghatározott arculat és az újabb építések 
összhangját megteremtse. Építkezés vagy házfelújítás előtt ér-
demes részletesen tanulmányozni e rendelet szabályait.   

A képviselő-testület meghallgatta és elfogadta a Szent Imre 
Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Ne-
felejcs Katolikus Óvoda és a Bóbita Bölcsőde 2018/2019. tanítá-
si-nevelési évéről, az iskolai és az óvodai nevelés és a bölcsődei 
ellátás helyzetéről szóló tájékoztatókat. A képviselő-testület 
elégedetten nyugtázta, hogy mindhárom intézményben példa-
értékű szakmai munka folyik, a feltételek adottak gyermekeink 
biztonságos és színvonalas neveléséhez.  

A képvisel-testület a Homokháti Kistérség Többcélú Társu-
lása és a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Tár-
sulása 2018. évi működéséről szóló beszámolókat is napirend-
re tűzte és azokat elfogadta. Ugyancsak elfogadta a Forrás-4 
Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás 2018. évi beszámo-
lóját.

A Forráskút-Zsombó kerékpárút mentén fekvő 0117/7 és 
0159/3 hrsz-ú ingatlanoknak a Magyar Államtól ingyenesen 
történő megszerzéséről szándéknyilatkozatot tett a képvise-
lő-testület, ami előfeltétele a hosszadalmas telekalakítási és 
ingatlanátruházási eljárás lefolytatásának.

Napirendre került a D-Line Data Kft . optikai hálózatépítési 
ügye. A képviselő-testület 2017-ben adta meg elvi tulajdonosi 
hozzájárulását az optikai hálózat kiépítésére a kft -nek. A kép-
viselő-testület szándéka az volt, hogy a település központjában 
földalatti hálózat épüljön, kímélve ezzel a településképet. Ter-
mészetesen az eredeti szándék a teljes településen földalatti 
hálózat építése volt, de a beruházás magas költségeire, és a ma-
gas költségek miatti várható meghiúsulás miatt, ettől eltérően 
egyezett meg a képviselő-testület a beruházóval. A kivitelező 
most gazdaságossági okokra hivatkozva szeretne eltérni az ere-
deti tervektől. A képviselő-testület az ügy részleteinek megvita-
tása után fenntartotta eredeti döntését.

  DR. SZIROMI MÁRTA

   JEGYZŐ

Tanévkezdés a zsombói iskolában

2019. augusztus 30. 8.00-12.00; 14.00-18.00 tankönyvosztás és tanévkezdő 
szülői nyilatkozatok kitöltése iskolai zsibongó tantermei

2019. szeptember 1. 17.00 tanévnyitó ünnepély József Attila Közösségi Ház és 
Könyvtár nagyterme

2019. szeptember 2. 8.00 első tanítási nap osztálytermek
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Hírmondó
Zsombói

Bemutatkozás
Tisztelettel köszöntöm a zsombói lakosokat. Sziromi Márta 

vagyok, január óta Zsombó nagyközség jegyzője. Nem vagyok 
teljesen ismeretlen a település lakosai számára, hiszen 2009 
óta dolgozom a polgármesteri hivatalban. Illés Zoltánné Ró-
zsikát váltottam az anyakönyvvezetői székben, illetve sok más 
feladatban is. Foglalkoztam gyermekvédelemmel, szociális 
ügyekkel, lakcímbejelentéssel, segítettem a jegyző munkáját 
birtokvédelmi ügyekben és választások lebonyolításában. A 
közigazgatás-szervezésnek köszönhetően 2013-tól nem az ön-
kormányzat, hanem a Mórahalmi Járási Hivatal ügyintézője-
ként dolgoztam tovább anélkül, hogy kitettem volna a lábam 
a polgármesteri hivatal 7. számú irodájából. Ettől fogva azon-
ban munkaidőm legnagyobb részében gyámügyeket intéztem 
nemcsak Zsombón, hanem a járás más településein is. Sok időt 
töltöttem Zsombón kívül, de mindig öröm volt ide visszatérni. 
Ide tartozónak éreztem magamat.

Mivel a közigazgatás szerteágazó feladataiba Zsombón 
kezdtem bepillantani, beletanulni, ezért örömmel pályáztam 
meg a jegyzői állást dr. Csúcs Áron távozása után. Komoly fel-
adatnak, nagy kihívásnak találom ezt a rendkívül szerteágazó 
munkát. Bízom benne, hogy a Polgármester Úr, a települési 
képviselők, a polgármesteri hivatal munkatársai és Önök, mint 
zsombói lakosok is türelemmel viselik kezdeti tapasztalatlan-
ságomat. Célom, hogy jól szervezett, jól működő és jó han-
gulatú hivatalt vezessek, ahol az értékes munkával töltött idő 
észrevétlenül repül.

Életem középpontjában természetesen a családom áll. Négy 
gyermekem közül ketten orvostanhallgatók, a harmadik szept-
embertől a Budapesti Műszaki Egyetemre készül, a legfi ata-
labb is gimnazista már. Ők a legnagyobb büszkeségeim, életem 
értelmei. Igyekszem kihasználni minden pillanatot, amit még 
velem töltenek, mielőtt végleg kirepülnek. 

Szabadidőmben leginkább gyalogolni, túrázni és síelni sze-
retek, a természetben tudok igazán kikapcsolódni. Szerencsére 
ezekben is társra leltem férjem személyében. 

Kérem, legyenek irántam bizalommal!

Az elmúlt időszakban számos megkeresés érkezett a lakos-
ságtól azzal kapcsolatban, hogy milyen ellátandó feladataik 
vannak kül- és belterületen egyaránt az ingatlanuk és az előtte 
található közterület vonatkozásában.

Ezúton szeretném Önöket tájékoztatni, hogy az ingatlantu-
lajdonosoknak, bérlemény esetén a bérlőnek magánterületen 
és az előtte található közterületen, járdaszakaszon, nyílt 
árokrésznél, továbbá a járműbehajtónál is gondoskodni szük-
séges a karbantartásról. 

1.) Az ingatlan tulajdonosának, használójának gondoskodnia 
kell az ingatlan előtt található járdaszakasz, járda hiányá-
ban egy méter széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett 
zöldsáv is van, az úttestig – útburkolattal ellátott úttest hi-
ányában a földút tengelyéig – terjedő teljes terület karban-
tartásáról, tisztán tartásáról, síkosságmentesítéséről, 
valamint – ha fagyásveszély nem áll fenn – a járda locso-
lással történő portalanításáról. 

2.) A tulajdonos, használó a járdaszakasz melletti nyílt ár-
kot és ennek műtárgyait a csapadékvíz elfolyását aka-
dályozó anyagoktól köteles megtisztítani.

3.) A járműbehajtók átereszeinek jó karban és tisztán tar-
tása minden esetben az ingatlan tulajdonosának a köte-
lessége.

4.) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált járdát 
(járdaszakaszt, gyalogjárót, lépcsőt, stb.) a szükséghez ké-
pest naponként többször is fel kell hinteni. A felhintésre 
bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóró anyagot 
(fűrészpor, homok, kőpor, hamu, kis szemcséjű salak, stb.) 
kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos 
anyagot nem szabad használni. A szóró anyag beszerzé-
séről a tisztításra kötelezett gondoskodik.

Kérem, a saját és mások, valamint közvetlen környezetünk 
érdekében szíveskedjenek a fent említett tevékenységeket kellő 
körültekintéssel elvégezni.  

Együttműködésükben bízva tisztelettel:
 DR. SZIROMI MÁRTA

JEGYZŐ

Tisztelt Lakosok!

A Kormány a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtő-
anyagot felhasználó háztartásokat egyszeri, 12.000 Ft értékű 
természetbeni támogatásban részesíti a 2018. évi téli rezsi-
csökkentés jegyében. Ezt a támogatást az önkormányzat köz-
vetíti a jogosultak számára. Az utalványok kiosztása megtör-
tént. 

A tűzifát az önkormányzat Zsombó, Szatymazi út 7. szám 
alatti telephelyén kizárólag előzetes időpontegyeztetés 
után, hétfőn és pénteken 730 és 1030 között, kedden 1500 órától 
1800 óráig lehet átvenni az utalvány átadásával és személy-
azonosító igazolvány bemutatásával. Időpontot egyeztetni 
Adai-Simon Tibor közterület-felügyelővel lehet a 20-459-
6985 telefonszámon.

A szén és a fabrikett átvétele és a gázpalackok cseréje – 
ugyancsak az utalvány átadásával és személyazonosító iga-

zolvány bemutatásával – a Szatymazi Terménytápboltban 
(Superplast Kft ., 6763 Szatymaz, II. kerület 112.) történik 
nyitvatartási időben, keddtől péntekig 7 órától 16 óráig és 
szombaton 7 órától 12 óráig. 

2019. december 15. után nincs lehetőség a támogatás át-
vételére. Az addig be nem váltott utalványok érvénytelenné 
válnak, a támogatás elvész. 

Tájékoztatom a jogosultakat, hogy a Kormány által nyúj-
tott támogatás a tüzelőanyag házhoz szállításának költségeire 
nem fordítható, a szállítást a jogosult háztartásoknak kell 
megoldaniuk saját költségükre.

DR. SZIROMI MÁRTA

JEGYZŐ

 

Téli rezsicsökkentés



 XVII. évf. 1. szám – augusztus    |   7

Tájékoztatom a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő szülőket és fi atal felnőtteket, hogy a támogatás korábbi ter-
mészetbeni formáját, az Erzsébet-utalványt pénzbeli ellátás váltja fel. A változást követő első alkalommal a 2019. augusztus 1-jén 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak augusztus 15. és 25. között személyesen vehetik át az alapösszegű (gyerme-
kenként 6.000 Ft) és emelt összegű (gyermekenként 6.500 Ft) támogatást készpénzben, a Polgármesteri Hivatal (Zsombó, Alkot-
mány u. 3.) pénztárában az alábbi időpontokban: 

augusztus 15-én 13 óra és 15 óra között,
augusztus 16-án 8 óra és 12 óra között,

augusztus 22-én 8 óra és 12 óra, illetve 13 óra és 15 óra között.

A támogatás átvételéhez érvényes személyazonosító igazolványt és lakcímkártyát kell bemutatni. 
A kedvezményre jogosult akadályoztatása esetén a vele egy háztartásban élő nagykorú közeli hozzátartozója (szülő, házastárs, élet-
társ, nagykorú testvér) írásbeli meghatalmazással, személyazonosító igazolvány és lakcímkártya bemutatása mellett veheti át 
a támogatást. 

Kérem, a megjelölt időpontokban feltétlenül jelentkezzenek a támogatásért. 
         DR. SZIROMI MÁRTA

JEGYZŐ

Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményhez kapcsolódó egyszeri 
támogatás

Bölcsődei hírek, események
Minden bizonnyal már sokan értesültek arról az örömteli hírről, hogy településünk megnyert egy pályázatot, bölcsődénkben 

egy újabb csoport kerül kialakításra, így 12 férőhellyel bővülünk. Ez az elmúlt évek tapasztalatai alapján már nagyon szükségessé 
vált, mivel jó néhány gyermeket nem tudtunk fölvenni intézményünkbe. Reményeink szerint az elkövetkezendő években minden 
munkába visszaálló kisgyermekes szülő gyermekét tudjuk fogadni bölcsődénkben. 

A bővülés miatt van még néhány üres férőhely. Szeretettel várjuk azokat a családokat, akik gyermeküket az előttünk álló nevelési 
évben szeretnék beíratni hozzánk 2020. augusztus 30-ig.

Tisztelettel:
RÁCZNÉ HORVÁTH HENRIETTA

  BÖLCSŐDEVEZETŐ

Lakossági tájékoztató
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyar Közút meg-
bízásából, a Magyar Kormány hazai fi nanszírozásában, a Ma-
gyar Falu Programon keresztül, a Délút Kft . útfelújítást végez 
az 5405 j. Soltvadkert – Szeged összekötő úton a benzinkúttól 
a Forráskút felőli belterület határnál található forgalomlassító 
szigetig.
Az útfelújítási munkák várhatóan a közlekedést egy, váltakozó 
irányba használható forgalmi sávra szűkítik a nappali órák-
ban. Az érintett szakaszon a munkálatok ideje alatt a gépko-
csival történő megállás 7 és 17 óra között nem lesz lehetséges.
A kezdés várható időpontja: 2019. július 22.
A befejezés tervezett időpontja: 2019. november 15.
A munkák várható ütemezéséről a későbbiekben tájékoztatást 
adunk.

Az útépítéssel kapcsolatban a helyszíni művezető, Szécsi Ba-
lázs munkaidőben (08:00-16:00) a munkaterületen megtalál-
ható vagy a 62/517-727 (Délút Kft .) telefonszámon hívható, 
illetve a munkavégzéssel kapcsolatban bejelentést lehet tenni 
a Polgármesteri Hivatalban (62/595-557 vagy 62/595-555).
Kérem, hogy ezt vegyék fi gyelembe az esetleges kellemetlensé-
gek elkerülése érdekében.
Kérem, fokozott fi gyelemmel közlekedjenek.
Köszönöm a türelmüket és együttműködésüket!

Tisztelettel:
GYURIS ZSOLT

POLGÁRMESTER
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Hírmondó
Zsombói

Bölcsődék napja
A bölcsődék napja 2010-től államilag elismert ünnep lett 

Magyarországon, melyet miniszteri rendelet szabályoz. Hazánk-
ban a bölcsődei ellátás a gyermekjóléti alapellátások között a 
legrégebbi, immáron 167 éves múltra tekint vissza.

Az első bölcsődét a Pesti Első Bölcsődei Egylet hozta lét-
re 1852. április 21-én Budapesten. A bölcsőde alapszabálya 
rendkívüli felvilágosultságról, egészségügyi és pedagógiai tá-
jékozottságról tett tanúbizonyságot, melynek több kitétele mai 
szemmel nézve is időszerű. A több mint másfél évszázados tör-
ténelme során a bölcsődei szakma igen sok változást ért meg, 
és jelentős fejlődésen ment keresztül, melyekhez gyorsan és 
jól kellett alkalmazkodnunk. Az első gondozók gondoskodtak 
a gyermekek tisztán tartásáról, etetéséről, „hordozásáról”, meg-
nyugtatásáról és ellátásáról, emellett főztek, mostak, takarítot-
tak. A fejlődés során személyre szóló lett a bölcsődei gondozás. 
Kialakult a saját gondozónő rendszer ezzel létrejött a neveléshez 
nélkülözhetetlen személyes kapcsolat.

A bölcsődék magyarországi megjelenésével egy időre esett 
a reformpedagógia megjelenése, a gyermekek egyéniségének 
tiszteletben tartása. Az irányzat legnagyobb képviselőinek né-
zetei közvetve és közvetlenül egyaránt megjelentek a kisgyer-
meknevelésre vonatkozó elképzelésekben: Montessori, Freinet, 
Steiner, Waldorf, s az elmúlt évtizedekben még néhány nagy 
hatású gondolkodó és irányzat befolyásolta a bölcsődei ellátást, 
mint Piaget, Bruner.

Ma már a gondozónőket kisgyermeknevelőknek hívják, 
s a gondozás mellett a nevelésre tevődik a nagyobb hangsúly: 
„gondozva nevelünk”. A Zsombói Bóbita Bölcsődében 4 kis-
gyermeknevelőnek van főiskolai végzettsége, 2 kisgyermekne-
velő pedig most folytat főiskolai tanulmányokat. Ez országos 
szinten is kimagaslóan jó eredmény, és bízom benne, hogy ezzel 
még inkább tudjuk emelni a bölcsődei ellátás színvonalát.

A bölcsődék napja alkalmából szeretném megköszönni az itt 
dolgozók áldozatos munkáját és azt a sok-sok szeretetet, türel-
met, amellyel minden pillanatban a gyermekek felé fordulnak. 
Bölcsődénkben minden kisgyermeknek van saját üzenő füze-
te, melybe a kisgyermeknevelőink havi rendszerességgel tájé-
koztatják a szülőket a gyermekek fejlődéséről. Ebbe a füzetbe 
időnként a szülők is kedvet kapnak néhány kedves sort írni a 
kisgyermeknevelők számára. Most a teljesség igénye nélkül idé-
zünk ezekből a kedves, őszinte bejegyzésekből. Szeretném büsz-
kén megmutatni minden kedves olvasónknak, hogyan véleked-
nek a Bóbita Bölcsődébe járó gyermekek szülei az itt dolgozók 
munkájáról: 

KEDVES ANITA!

Köszönjük a Zita bölcsődei életéről szóló írásod és a folyama-
tos, türelmes gondoskodásod! Tudásoddal, végtelen szereteted-
del, kedvességeddel és sok-sok türelemmel teszed varázslatossá 
Zitának és csoporttársainak a bölcsődei életet.

Osváth Erzsébet versével kívánunk áldott új esztendőt Neked 
és a családodnak!

Osváth Erzsébet: Meséltél és meséltél
Velem voltál örömömben,
velem voltál bajban,
velem voltál, ha sírtam,
velem, ha kacagtam.

Meséltél és meséltél
igazakat, szépet,
kívántam, hogy a meséd
sose érjen véget.

Mit adtam én cserébe?
Te azt sose kérted,
de talán a két szemem
elárulta néked.

Köszönettel: Ági és Albert

KEDVES EDITKE! /KISSNÉ MADARÁSZ EDIT/

Köszönünk szépen minden segítséget, támogatást, amit az 
utóbbi 2 hétben kaptunk tőled. Gondolok itt az SOS beszok-
tatásra, hogy a nap végén veszed a fáradtságot, hogy megírod 
nekem külön, hogy mi volt Dorkával aznap a bölcsiben, hogy te 
mit látsz rajta, milyen fejlődést, bizonytalanságot. Rohamosan 
megindult a fejlődése, mióta bölcsibe jár, aminek borzasztóan 
örülünk. Nem tudjuk eléggé kifejezni hálánkat.

Gondolom, látod rajtunk, hogy a 3 gyerek közül Dorkát fél-
tettük legjobban ettől a változástól. Ennek oka főleg a kis ár-
tatlan személyisége volt, és nem is terveztem neki ilyen gyors 
beszoktatást, de ez most így alakult. Nem mondom, hogy saj-
nos, mert nagyon tetszik a munkahely, élvezem a munkát. Amit 
nem tudnék teljes odafi gyeléssel, nyugodtan csinálni, ha nem 
tudnám, hogy Dorka jó helyen van, és jól érzi magát. Kérlek, ha 
tehetünk bármit a csoportért, nyugodtan szólj!

Még egyszer köszönünk mindent: Szabolcs és Tündi

KEDVES RENI ÉS ANITA! /FARKAS RENÁTA, FARKAS GYÖRGYNÉ/

Köszönjük szépen!!!! Hogy mit? Talán szó nem is elég rá!
Az első dolog, amiért hálásak vagyunk nektek, hogy már első 

nap rengeteg szeretettet és törődést kaptunk mind a hárman. 
Bogárkának egy hete volt, hogy beszokjon, ráadásul a karácsony 
előtti héten. A reggeli indulások kicsit nyűgösek voltak, de egyszer 
megemlítettem, hogy „Reni nagyon vár téged”, és onnantól kezdve 
szinte eltűnt a hiszti, és keres titeket: „Anita hol van? Reni? Reni? 
Van, mikor már szólunk neki: „Édes szívem, hagyd már rá, szegé-
nyek egész hétvégén csuklanak! Reggel elváláskor sokáig sírt Bogi, 
de csak néhány percig. Ha átadtam nektek, és már nem látott, én 
az ajtó mögül mindig hallottam, hogy ez a sírás csak 1-1 percig 
tart. Ti mindig gyorsan meg tudtátok nyugtatni. És tudom már, 
ezt hogyan értétek el!!!! Annyi szeretetet, törődést, türelmet, amit 
ti adtok az összes gyerkőcnek, azt el se hinnénk, ha nem látnánk! 
Minden gyermeknek biztosítani tudjátok a türelmet, kedvességet, 
és végtelen gondoskodást, attól függetlenül, hogy a saját életetek-
ben is folyamatos pozitív és negatív dolgok is jelen vannak. Annak 
ellenére, hogy időnként 12-14 gyerekről egyedül gondoskodtok, 
mindig fáradhatatlanok vagytok. A nap végén minden gyermeket 
egyesével hazaadtok elmesélve az egész nap történéseit. 

Szilvike és Timike dajka néniknek is szeretnénk egy hatal-
mas KÖSZÖNÖMÖT mondani! Töretlen kedvesség, türelem 
jellemzi őket is. Köszönjük a RENGETEG minden napos se-
gítségnyújtást a gyermekek körül. Szintén köszönjük, hogy az 
egész bölcsőde mindig ragyog. Jókedvvel, kedvességgel tudtok 
minden gyerekhez és szülőhöz szólni.  És hadd említsem meg 
fantasztikus memóriátokat, hiszen ti ketten a bölcsőde összes 
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gyermekének tudjátok a jelét, illetve ki, hol és hogyan alszik és 
ébred is egyben. És természetesen minden kiscipőt, kisruhát 
tudtok, kihez tartozik.

Köszönünk mindent:
Flóri és Barbi

KEDVES ANITA ÉS RITA! /FARKAS GYÖRGYNÉ, VERESNÉ 
PORTÖRŐ RITA/

Köszönjük, hogy ilyen szeretettel és hozzáértéssel fogadtátok 
Hannát, és hogy átsegítettétek kis életének ezen fontos szaka-
szán. Ezzel nekem is megkönnyítettétek a munka világába való 
visszatérésem. Nagyon büszkék vagyunk Hannára, hogy ilyen 
jól vette az akadályt. És ilyen jól tudott szocializálódni. Itthon is 
sokat beszélünk a bölcsiről, szívesen mondja (vagy mutogatja) 
el, hogy miket játszott aznap. A reggeli elindulásokon még egy 
kicsit nehezen vergődik át apával, de okos kislány révén tudja, 
hogy jó helyen van, és anya se tűnik el örökre, ezért bízunk ben-
ne, hogy az eddigi jó tapasztalatok a változások befogadásával 
kapcsolatban folytatódni fognak. 

Köszönjük, hogy nemcsak vigyáztok Rá, de szeretettel neve-
litek is.

    Ági és Ricsi

KEDVES EDIT! /BALOGHNÉ MURÁTI EDIT/

Ákoskánk szeptemberben ovis lesz. Mára már kinőtte ezt a 
bölcsis kis közösséget (a Pillangó csoportot), ahol egy meleg 

barátságos, szeretetteljes légkörben teltek a mindennapjai. Kü-
lön köszönet és hála neked, a sok-sok türelemért és gondosko-
dásért, amivel körbe vetted Ákost. Tudom, hogy sokszor extra 
fi gyelem kellett, de te ezt is megoldottad! Te voltál a „pót mami” 
így nyugodt szívvel hagytam ott veled a bölcsiben.

Örömmel gondolunk majd vissza a Bóbita Bölcsődében el-
töltött időre!

  Üdv: Ildi és Attila

KEDVESEDIT! /SZABÓ EDIT/

Ezúton szeretnénk Neked megköszönni mindazt a sok jót, amit 
nap mint nap teszel a mi kis csibészünkért, Zalánért. Fejlődése az 
első perctől kezdve látványos és mi ezért nagyon hálásak vagyunk. 

Zalán nagyon megkedvelt téged, mondogatja: „Szabi Edit 
szép, Szabi Edit szeje.” Hatalmas csibész, mindig elmondja, Te 
mit nem engedsz neki.

Evés közben is mellette kell üljek, mert állítása szerint Te 
mindig ott vagy vele. Amennyire féltünk a bölcsitől, most any-
nyira biztosak vagyunk benne, hogy a legjobb döntést hoztuk 
meg, hála neked. Nem győzzük elégszer megköszönni! Ha egy-
szer lesz még gyermekünk, biztosan a Te kezeid alatt bölcsizik 
majd ő is.

Köszönjük a munkád: Zoli és Dalma

RÁCZNÉ HORVÁTH HENRIETTA

BÖLCSŐDEVEZETŐ

A Zsombói Polgárőr Egyesület és a Zsombó Sport Egyesület 
közös pályázatot nyújtott be sportrendezvények biztosításához 
szükséges eszközök beszerzésére a Magyar Labdarúgó Szövet-
séghez a Csongrád megyei igazgatóságon keresztül. A cél a mér-
kőzések biztonságosabb lebonyolítása. Ehhez reményeink sze-
rint hozzájárul az elnyert 80.000 Ft támogatási összeg, melyből 
egyéb védőfelszerelések, kordonok, kordonszalagok, tűzvédelmi 
eszközök kerülnek beszerzésre.

Tisztelettel:
ADAI-SIMON TIBOR,

A ZSOMBÓI POLGÁRŐR EGYESÜLET TITKÁRA

ÉS MIHÁLFFY ZSOLT,
A ZSOMBÓ SPORT EGYESÜLET ELNÖKE

Tisztelt Zsombói 
Lakosok! Örömmel értesítjük a sportolni vágyó kicsiket és nagyokat, 

hogy átadtuk a Zetkó József Sportközpont területén megépült 
„C” típusú sportparkot. 8 darab sporteszközt telepítettünk gumi 
talajborítással. Az eszközök húzódzkodást, tolódzkodást, fekvő-
támaszt, has- és hátizomerősítést, lépcsőzést és függeszkedést 
tesznek lehetővé. 

A sportpark megközelíthető a Móricz Zsigmond utca felől és 
a sportpálya irányából is.

A létesítmény a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meg-
bízott Nemzeti Sportközpontok és Zsombó Nagyközség Önkor-
mányzata együttműködésével, a „Nemzeti Szabadidős – Egész-
ség Sportpark Programban” valósult meg. 

Használják egészséggel és kérjük, vigyázzanak rá!

Sportpark
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Hírmondó
Zsombói

Falunapi bemutató Target Sprint verseny
2019. június 22-én a szokásos falu-

napi lövészet helyett most egy bemutató 
versenyt rendezett a Cél-Tudat SE. A ver-
seny a zsombói Kisboldogasszony temp-
lom körül került lebonyolításra. A Target 
Sprint egy új kombinált versenyszám a 
sportlövészeten belül. Bátran ajánlható 
mindenkinek, hiszen a 3x400 m futás két 
5 alakos bukócél lövészettel nem teljesít-
hetetlen feladat. Persze a legjobbak igen 
gyorsan képesek teljesíteni a távot, de 
még az utolsó helyezettnek is jár a taps! 
A versenyt a felkészülés jegyében ren-
deztünk meg, hiszen legjobbjaink, Bacsa 
Gergő, Rescsik Márk és Rescsik Tamás 
már a következő nemzetközi versenyre 
készültek. Ellátogattak hozzánk Szerbi-
ából is a Novi Sad-i biatlonos egyesület 
tagjai is. Magyarországról pedig a bu-
dapesti VASAS Sportegyesület fi atal te-
hetsége, Százhalombattáról pedig a 45 
év felettiek kategóriájában vett részt egy 
versenyző. A barátságos verseny alkalmat 
adott a vegyes csapatverseny lebonyolítá-
sára is, ahol egy női és egy férfi  versenyző 
alkotott egy csapatot és így teljesítették 
a távot. Gáspár Olivér olimpikonunk a 
szerbek versenyzőjével Milana Simic-csel 
magabiztosan nyerték meg ezt a verseny-
számot.

Zsombói vonatkozású eredményeink 
a következők: aranyérmet nyert Rescsik 
Márk, Tunyogi Adorján és Gáspár Olivér, 
ezüstérmes lett Galzó Kata és Bacsa Ger-
gő, bronzérmeseink pedig Bacsa Dorka, 
Rescsik Tamás és Jákó Csaba. A távot tel-
jesítette Tolmacsov Eszter és Csamangó 
Jázmin is.
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MUNKAADÓK, MUNKAVÁLLALÓK, 
FIGYELEM!
TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00001

„FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓRAHALOM 

TÉRSÉGÉBEN”

A paktum projekt célja a hátrányos helyzetű álláskereső személyek munkába állásának támogatása. Az együttműködés szol-
gáltatásai már 2017 júniusa óta elérhetőek a Mórahalmi járás, a Kisteleki járás, valamint a Szegedi járás 5 településén, melynek 
eredményeként 282 fő bevonása valósult meg.

A projekt keretében mind a munkáltatók, mind a munkavállalók részesülhetnek támogatásban az alábbiak szerint:

Munkáltatók részére foglalkoztatást segítő támogatásokat nyújtunk (bérköltség támogatás, foglalkoztatás bővítését szolgáló 
támogatás, munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatás, illetve mobilitás támogatás). 

A munkavállalók elhelyezkedést segítő támogatásokat vehetnek igénybe (a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez 
kapcsolódó utazás támogatása, mobilitás támogatása). A legfeljebb 6 hónapra kapható, a mindenkori minimálbérnek megfelelő 
összegű támogatás az önfoglalkoztatóvá válás elősegítését célozza.

Az előzőek mellett ingyenes munkaerő piaci szolgáltatások is igénybe vehetők, melyet a projekt keretében mentorunk, Oltányi 
Edit Gréta (telefon 0670/3747222, cím: 6782 Mórahalom, József Attila u. 6.) nyújt minden érdeklődő számára. A mentor folyama-
tos támogatást nyújt a munkavállalóknak annak érdekében, hogy az álláskereső személy igényeinek és kompetenciáinak megfele-
lő szolgáltatásban részesüljön. A mentorálási folyamat eredményeként fő cél minél több álláskereső személy munkába állásának, 
illetve az elhelyezkedett ügyfelek munkahely-megtartásának elősegítése. Előzetes időpont egyeztetésért keresse fel mentorunkat 
elérhetőségei valamelyikén.

A támogatások igénybevételével, illetve a szolgáltatásokkal kapcsolatban további információ érhető el a Csongrád Megyei Kor-
mányhivatal járási kirendeltségei foglalkoztatási osztályain, illetve a Paktumirodán (telefon: 06-30/5610039, cím 6782 Mórahalom, 
István király út 8.).

E-mail: paktumiroda@morahalom.hu

Facebook: www.facebook.com/PaktumIroda

A projektről bővebb információt a http://www.morahalom.hu/foglalkoztatasi_paktum oldalon olvashatnak. 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
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