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tájékoztató a Képviselő-testületi 
ülésen történtekről
Megalakult az  új Zsombói Képviselő-Testület

A Hírmondóban a Képviselő-testületi ülésen történ-
tekről készült legutóbbi beszámoló óta 2 alkalommal 
ülésezett a Képviselő-testület, amelyből 1 munkaterven 
felüli, rendkívüli ülés és egy alakuló ülés volt.

2014. október 9. 
– munkaterven felüli, rendkívüli ülés

A Képviselő-testület a módosította a keménylombos fajtájú 
szociális tüzelőanyaggal kapcsolatban hozott határozatát. A mó-
dosításra a Kincstár felhívása alapján került sor.

A Képviselő-testület támogatta a Bölcsődevezető kérelmét 
a felvehető létszám növelésére. A döntés értelmében az Önkor-
mányzat kezdeményezni fogja az engedélyező hatóságoknál a 
Zsombói Bóbita Bölcsőde férőhelyei számának 40 férőhelyre 
növelését.

Az egyik szolgálati lakás bérleti szerződésének bontását és 
önkormányzati dolgozóval történő szerződéskötési kérelmet tá-
mogatott a Képviselő-testület.

2014. október 22. – alakuló ülés
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján a Képviselő-testület 
az alakuló ülését, a választást követő 15 napon belül tartja meg. 
A Képviselő-testület tagjainak megválasztásával külön cikkben 
foglalkozom. A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a 
képviselő-testületi ülést megelőzően (2014. október 17-én) ke-
rült sor a képviselői megbízólevelek átadására.

Az alakuló ülésen napirend előtt Dr. Tenke András, a Helyi 
Választási Bizottság elnöke tartott tájékoztatót a választásokról. 
Ezt követően először a Képviselő-testület tagjai, majd a polgár-
mester tette le az esküt ünnepélyes keretek között.

Az első napirendi pontban a Képviselő-testület megalkot-
ta az új Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: 
SZMSZ). Az új SZMSZ megalkotása egyrészt jogszabályi köte-
lezettségből eredt, másrészt az újonnan megalakult Képviselő-
testület miatt vált praktikussá.

A második napirendi pontban a Képviselő-testület titkos 
szavazással, egyhangúlag Dr. Kispéter Gábort választotta alpol-
gármesterré. Az ismételten megválasztott alpolgármester Gyuris 
Zsolt polgármester és a Képviselő-testület előtt ünnepélyes ke-
retek között letette az esküt.

A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület megvá-
lasztotta a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságának tag-
jait. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban – az előző ciklusban 
bevált gyakorlatnak megfelelően – két bizottságot hozott létre 
a Képviselő-testület. Bizottsági munkában tagként a polgár-
mester és az alpolgármester nem vehet részt, valamint Kardos 
Imre képviselő nem kíván tagként részt venni. Mindhárman 
tanácskozási joggal vehetnek részt a bizottsági üléseken. Ennek 
megfelelően a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság tagjai: 
Lajkó Antal elnök, Bálint Vilmos elnökhelyettes, Gyuris László 

képviselő, Hajdu Lajos és Mihálffy Gábor lettek.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület meg-

választotta a Humánpolitikai Bizottságának tagjait. Ennek 
megfelelően a Humánpolitikai Bizottság tagjai: Gyuris László 
elnök, Kálmán Ferenc elnökhelyettes, Bálint Vilmos képviselő, 
Mihálffyné Zakar Andrea képviselő és Bátki Fazekas Zoltán let-
tek. A Bizottságok tagjainak megválasztását követően ünnepé-
lyes keretek között letették az esküt a polgármester előtt.

Ezt követően a Képviselő-testület megállapította a polgár-
mester illetményét, majd költségtérítését. A korábbi szabályo-
zástól eltérően már nem ad mérlegelési lehetőséget a jogszabály, 
a polgármester illetményének és költségtérítésének a korlátok 
közötti meghatározásához. Az önkormányzati törvény rendel-
kezései alapján az 1500 és 10.000 fő közötti települések polgár-
mesterei azonos összegű illetményre és költségtérítésre jogosul-
tak. Összességében elmondható, hogy a polgármester illetménye 
és költségtérítése jelentős mértékben csökkent.

A következő napirendi pontban az alpolgármester tisztelet-
díja, majd költségtérítése került meghatározásra. Az alpolgár-
mester tiszteletdíját és költségtérítését bizonyos korlátok között 
engedi meghatározni az önkormányzati törvény. Dr. Kispéter 
Gábor alpolgármester az ülésen írásban kérte, hogy az előter-
jesztéssel szemben a jogszabály szerint megállapítható mini-
mum kerüljön neki megállapításra.

Ezt követően a Képviselő-testület megalkotta a Képviselői 
tiszteletdíjról szóló új rendeletét. Elmondható, hogy a képviselői 
és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja azonos a négy 
évvel ezelőtt megállapítottal. Az eltérés az, hogy a bizottsági 
munkában részt vevő képviselők illetménykiegészítése került 
meghatározásra a tisztségtől és bizottsági tagságok számától 
függetlenül bruttó 5000 Ft/hó összegben.

Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület in-
gatlan vásárlásáról döntött. A földterület a korábban – telepü-
lésfejlesztési célra – árverésen megvásárolt 4 ha-os területtel 
szomszédos. Így a későbbi telekkialakításra közel 5 ha terület 
áll rendelkezésre.

Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület felhatal-
mazta Gyuris Zsolt polgármestert, hogy a Szegedi Kistérség 
Többcélú Társulásától – új járművek beszerzése miatt – vissza-
kapott tanyagondnoki autót (Renault Kangoo típusú gépjármű-
vet) az önkormányzat érdekeit képviselve próbálja meg értéke-
síteni.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testü-
let következő ülését várhatóan 2014. november 25-én 16 órakor 
tartja. Az összehívott képviselő-testületi ülések időpontjáról a 
www.zsombo.hu  honlapon a Hírekben tájékozódhatnak.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

 dr. CsúCs Áron

 jegyző
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tájékoztató a választópolgároknak 
a választás eredményéről

Tisztelt Választópolgárok! Tisztelt Zsombóiak!

2014. október 12-én nagyközségünkben is önkormányzati 
választásokat tartottak. A helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választása során a választópolgárok 3 szavazó-
lapon élhettek alkotmányos alapjogukkal.

Egy szavazólapon a polgármesterjelöltre, a másik szavazóla-
pon a képviselőjelöltekre, a harmadik szavazólapon listára tör-
ténő szavazással a megyei közgyűlés tagjaira lehetett leadni a 
voksokat.

Nagyközségünkben (a korábbi évek gyakorlatához hason-
lóan) 3 szavazókör került kialakításra. A három szavazókörben 
2868 fő volt a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma a 
névjegyzék zárásáig.

A választásra jogosult 2868 választópolgárból a szavazás 
zárásáig 811 fő jelent meg, így a részvételi arány 28,27% volt, 
amely az országos részvételi aránynál (44,30%) sokkal alacso-
nyabb, sőt a településünk 2006-os részvételi arányához (54,93%) 
és 2010-es részvételi arányhoz (46,74%) képest is sokkal alacso-
nyabbnak mondható.

Polgármester-választás

Nagyközségünkben a Helyi Választási Bizottság a törvényes határidőig egy polgármesterjelöltet vett nyilvántartásba. A polgár-
mester-választás során minden választópolgár érvényesen csak egy jelöltre szavazhatott. A helyi önkormányzati képviselők és pol-
gármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény alapján polgármester az a jelölt lehetett, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

A szavazóköri eredmények a következőképpen alakultak:
A 811 leadott szavazatból 644 érvényes (az összes szavazat 79,40%-a) és 167 érvénytelen (20,59%) szavazat volt.

Polgármesterjelöltre leadott szavazatok alapján:
A szavazás összesített eredménye alapján Gyuris Zsolt (Összefogás Zsombóért Egyesület, Rövidített elnevezése: ÖZSE) 644 

szavazatot (az érvényes szavazatok 100%-a) kapott.

egyéni listás választás

Nagyközségünkben a Helyi Választási Bizottság a törvényes határidőig 10 képviselő-jelöltet vett nyilvántartásba. A helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény szerint a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település 
– egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 5000 lakosig 6 fő. A képviselővá-
lasztás során minden választópolgár érvényesen legfeljebb hat jelöltre szavazhatott. A hatályos jogszabály alapján képviselő az a hat 
jelölt lehetett, aki a hat legtöbb érvényes szavazatot kapta.

Összesített eredmények:

Jelölt neve Jelölő szervezet neve Kapott érvényes szavazatok 
száma

Az összes 
szavazat (%)

1. Gyuris Zsolt Összefogás Zsombóért Egyesület 644 79,40

A választás eredményes volt, a hatályos jogszabályok alapján Gyuris Zsolt lett a polgármester.

A szavazóköri eredmények a következőképpen alakultak:
A 811 leadott szavazólapból 789 érvényes (az összes 97,28%-a) és 22 érvénytelen (2,71%) szavazólap volt. 

Képviselőjelöltekre leadott szavazatok alapján:
A szavazás összesített eredménye alapján Bálint Vilmos (Összefogás Zsombóért Egyesület, rövidített elnevezése: ÖZSE) 528 sza-

vazatot (az összes érvényes szavazatok 13,63%-a), Dr. Kispéter Gábor Tibor (ÖZSE) 494 szavazatot (12,75%), Lajkó Antal (ÖZSE) 
477 szavazatot (12,31%), Gyuris László (ÖZSE) 426 szavazatot (11,00%), Mihálffyné Zakar Andrea Zsuzsanna (ÖZSE) 390 sza-
vazatot (10,07%), Kardos Imre Zsolt (Független) 375 szavazatot (9,68%), Hajdu Lajos (ÖZSE) 371 szavazatot (9,58%), Gellérfy 
László Róbert (Független) 339 szavazatot (8,75%), Harcsa-Pintér István Sándor (Független) 263 szavazatot (6,79%), Hegedűs 
Roland Dávid (JOBBIK) 209 szavazatot (5,39%) kapott.

Összesített eredmények:

Képviselőjelölt neve Jelölő szervezet neve Kapott érvényes szavazatok 
száma %

1. Bálint Vilmos ÖZSE 528 13,63
2. Dr. Kispéter Gábor Tibor ÖZSE 494 12,75
3. Lajkó Antal ÖZSE 477 12,31
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A választás eredményes volt, a hatályos jogszabályok alapján Mihálffyné Zakar Andrea Zsuzsanna, Bálint Vilmos,  
Dr. Kispéter Gábor Tibor, Lajkó Antal, Gyuris László és Kardos Imre Zsolt lett képviselő.

megyei közgyűlés tagjainak választása

A megyei önkormányzati képviselőket a választópolgárok megyei listán választják. A választás tekintetében minden megye egy 
választókerületet alkot, melynek nem része a megyei jogú város, valamint a főváros. A választás során minden választópolgár érvé-
nyesen csak egy jelölő szervezetre (listára) szavazhatott. A Csongrád Megyei Területi Választási Bizottság a törvényes határidőig hat 
jelölő szervezetet (LMP, Nagycsaládosok Ruzsai Egyesülete, Együtt, MSZP, FIDESZ-KDNP, JOBBIK, DK) vett nyilvántartásba. A helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény szerint az a megyei lista szerez mandátumot, 
amely az összes listára leadott szavazatok legalább 5%-át (közös lista esetén 10%-át) eléri.

Összesített eredmények (Zsombó):
Lista neve Kapott érvényes szavazatok száma %

1. FIDESZ-KDNP 368 46,52
2. MSZP 128 16,18
3. JOBBIK 121 15,29
4. LMP 84 10,61
5. Nagycsaládosok Ruzsai Egyesülete 36 4,55
6. DK 35 4,42
7. Együtt 19 2,4

4. Gyuris László ÖZSE 426 11,00
5. Mihálffyné Zakar Andrea Zsuzsanna ÖZSE 390 10,07
6. Kardos Imre Zsolt Független 375 9,68
7. Hajdu Lajos ÖZSE 371 9,58
8. Gellérfy László Független 339 8,75
9. Harcsa-Pintér István Sándor Független 263 6,79

10. Hegedűs Roland Dávid JOBBIK 209 5,39

A szavazóköri eredmények a következőképpen alakultak:
A 811 leadott szavazatból 791 érvényes (az összes szavazat 97,53%-a) és 20 érvénytelen (2,46%) szavazat volt. 

A listákra leadott szavazatok alapján:
A szavazás összesített eredménye alapján a FIDESZ-KDNP 368 szavazatot (az érvényes szavazatok 46,52%-a), az MSZP 128 

szavazatot (16,18%), a JOBBIK 121 szavazatot (15,29%), az LMP 84 szavazatot (10,61%), a Nagycsaládosok Ruzsai Egyesülete 36 
szavazatot (4,55%), a DK 35 szavazatot (4,42%) és az Együtt 19 szavazatot (2,4%) kapott.

A Csongrád Megyei Területi Választási Bizottság a 81/2014. 
(X.16.) TVB határozatával – a választási szabályok súlyos meg-
sértése miatt – Baks községben a polgármester-választás, a 
képviselőválasztás és a megyei közgyűlés tagjainak választási 
eredményét megsemmisítette, és új választást tűzött ki. A me-
gyei közgyűlés tagjainak eredményét megállapító korábbi hatá-
rozatát visszavonta.

Ennek következtében Csongrád megyében nincs jogerős 
végeredménye a megyei közgyűlés tagjai választásának, így a 
bejutott tagok végleges sorrendjét nem tudom Önökkel közölni.

A szavazások során rendkívüli esemény nem fordult elő 
nagyközségünkben, a Helyi Választási Bizottság és a Szavazat-

számláló Bizottságok zavartalanul, a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően folytatták tevékenységüket. A Szavazatszámláló Bi-
zottságok, a Helyi Választási Bizottság és a Helyi Választási Iro-
da tagjainak a szavazás lebonyolítása kapcsán kifejtett tevékeny 
közreműködését ezúton is köszönöm.

A megválasztott polgármesternek, képviselőknek és a me-
gyei közgyűlés tagjainak ezúton gratulálok. Munkájukhoz sok 
sikert, jó egészséget és kitartást kívánok.

   dr. CsúCs Áron

jegyző, HVI Vezetője

Tisztelt Zsombói Lakosok!

Eladóvá vált a Zsombó Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő, RENAULT KANGOO 1.5 dCi típusú,  
5 személyes, 2004. 04 22.-i forgalomba helyezésű, 185.915km-t futott, tanyagondnoki feladatok ellátására használt gépjármű. 
Műszaki vizsgája 2016.04.19.-ig érvényes.

Vásárlási szándék esetén, érdeklődni és megtekinteni nyitvatartási időben, a Zsombói Polgármesteri Hivatalban lehet.
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Tisztelt Zsombói Választópolgárok!

Mint az már bizonyára ismert Önök előtt, Zsombón 2014. 
október 12-én az utóbbi nyolc évben elvégzett munka folyta-
tására voksoltak a választáson megjelent választópolgárok. Az 
Összefogás Zsombóért Egyesület polgármesterjelöltje és 5 kép-
viselőjelöltje, Bálint Vilmos, Gyuris László, dr. Kispéter Gábor, 
Lajkó Antal, Mihálffyné Zakar Andrea, valamint Kardos Imre 
képviselő-jelöltek kaptak bizalmat a folytatásra. Mindannyiunk, 
az egész megalakult képviselő-testület nevében köszönöm sza-
vazataikat, ígérem, hogy minden erőnkkel azon leszünk, hogy 
Zsombó számára minél több lehetőséget megragadjunk, és új 
lehetőségeket teremtsünk egy virágzó és minél élhetőbb telepü-
lés építése érdekében.

A képviseleti demokrácia úgy működik, hogy időnként vá-

Önkormányzati választási 2014
lasztunk, majd akiket megválasztottunk, azok minket képvi-
selve, a közösség érdekében tevékenykednek. Ez természetesen 
nem azt jelenti egy jól működő közösségben, hogy a következő 
öt évben már nincs is másnak dolga a falu ügyeivel. Kérem Önö-
ket, hogy akinek kérdése, véleménye vagy ötlete van Zsombóval 
kapcsolatban, keressen meg minket! Szívesen állunk a rendel-
kezésükre. Örülünk, ha együtt gondolkozhatunk. A közös gon-
dolkodással mindannyian gazdagodunk, aminek végső soron 
minden zsombói polgár az előnyét élvezi majd.

Továbbra is az összefogásban van az erő!

Tisztelettel:
gyurIs zsolt

polgÁrmester

Tájékoztatom azokat a szülőket és nagykorú jogosultakat, 
akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, 
és 2014. november 1-jén jogosultsággal rendelkeztek, hogy a 
gyermekenként 5.800,- Ft egyszeri támogatást (Erzsébet utal-
vány) a Polgármesteri Hivatal (Alkotmány u. 3.) 6. számú irodá-
jában személyesen  átvehetik az alábbi időpontokban:

2014. november 27. – 2014. december 13. között 
hétfő, szerda, csütörtök, napokon: 
      8.00–12.00-ig és 13.00–15.00-ig
kedden:  8.00–12.00-ig és 13.00–17.30-ig.

Felhívás
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó Erzsébet utalvány átvételére

Az utalványt a jogosult szülő vagy nagykorú, tanulmányokat 
folytató jogosult személyesen, kizárólag érvényes személyazo-
nosító igazolvány bemutatásával veheti át. A jogosult akadá-
lyoztatása esetén a vele egy háztartásban élő nagykorú közeli 
hozzátartozója (szülő, nagykorú gyermek, házastárs, élettárs), 
írásbeli meghatalmazással átveheti az utalványt, személyazono-
sító igazolvány és lakcímkártya bemutatása mellett. 

dr. CsúCs Áron

zsombó nagyközség jegyzője

A falugazdász tájékoztatója
Tisztelt Termelők!

 
A 2015. évtől várható támogatások, s az ehhez kapcsolódó 

aktualitások:
Hangsúlyozni kell, hogy leírt támogatási rendelet, jogszabály 

még nincs, mindennemű most közölt információ az egyes szak-
mai szervezetek egyeztetései alapján megszerkesztett előadá-
sokra alapulnak.

2015-től két pilléren keresztül fog megvalósulni az agrárium 
támogatása: 

1. Közvetlen kifizetések pillére
2. Vidékfejlesztés pillére.

A vidékfejlesztés pillére fogja tartalmazni a beruházások 
támogatását, melyről jelenleg nincs információnk. A közvetlen 
kifizetéseken belül valósul meg a fiatal gazdálkodók támogatása 
(mely nem azonos az eddig ismert „fiatal gazdálkodók induló 
támogatásával”), az agrár-környezetgazdálkodás támogatása, 
valamint a most is ismert SAPS támogatás, mely bizonyos mér-
tékben át fog alakulni.

 Ez utóbbiról szólnék néhány szót, mert már az idei évben 
készülni kell a feltételeire.

A SAPS támogatáson belül elsősorban a kis gazdaságok ré-
szére nyújtandó egyszerűsített támogatási rendszerben gaz-
daságonként minimum 500, maximum 1250 euró támogatást 
lehet igényelni. Kevés az adminisztrációs korlát, a gazdaságok 
mentesülnek a „zöldítés” követelménye alól. Választható tá-
mogatás lesz, kb. 5-6 hektár közötti gazdaságméretig érdemes 
ebben a támogatási formában gondolkodni. (Az adminisztrá-
ciós kötelezettségek miatt ez akár a 10 hektárig terjedő gazda-
ságméretet is elérheti.) Ebben az évben ez a támogatási forma 
különös előkészületet nem igényel, a 2015-ös évben lehet majd 
erről nyilatkozni.

10 hektár fölötti gazdaságoknál életbe lépnek az újabb  
elemek.

Minden tagállam számára kötelező elemek: 
A) Alaptámogatás (nagyságrendileg 40.000 Ft/ha)
B) „Zöld komponens” alkalmazása 
     (nagyságrendileg 30.000 Ft/ha)  
C) Fiatal gazdálkodók támogatása: 40 éves kor alatt lehet 

igényelni, 15-20 euró/ha-os támogatási összegre lehet számítani 
az érintetteknek.
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A „zöld komponens” alkalmazásáról
Már a 2014. évi őszi vetésű növények (gabonafélék) vetés-

szerkezetének kialakítása során készülni szükséges erre a támo-
gatási részre.

A tagállamoknak a támogatási boríték 30%-át kötelezően  
a környezeti célok megvalósítását segítő intézkedésekre 
kell felhasználnia, amelyek célja a víz, föld minőségének, a 
biodiverzitás, valamint a vidéki táj megőrzése, illetve a klíma-
változás megakadályozása (szén-dioxid kibocsátás mérséklése), 
és az ahhoz történő alkalmazkodás. Ez a 2015-től bevezetésre 
kerülő ún. zöldítés, melynek összege előreláthatóan hektáron-
ként 81 euró lesz (ez az összeg a gazda minden SAPS jogosult 
hektárjára jár). Ezért az összegért cserébe azonban a zöldítés 3 
feltételét teljesíteni kell.

Diverzifikáció, azaz szántóföldi kultúrák esetében
10–30 hektár közötti méretű szántóföld esetében legalább 2 

különböző növénykultúrát kell termeszteni. Egy növény maxi-
mum 75%-át foglalhatja el a szántóföldnek

30 hektár szántón felül legalább 3 különféle növényt kell 
termeszteni. Ez esetben is a főnövény maximum 75%-át fog-
lalhatja el a szántóföldnek, 2 növény pedig maximum 95%-án 
terülhet el.

Külön növénykultúrának számít a diverzifikációban egy kul-
túra, amennyiben különböző nemzetséghez tartozik (pl. zab, 
árpa, rozs, búza külön kultúrának számítanak; de a lóbab és a 
disznóbab nem; vöröshagyma, lilahagyma sem; vöröshere, bí-
borhere, fehérhere sem).

A káposztafélék, a burgonyafélék és a tökfélék növénycsalád-
jába tartozó kultúrák akkor is külön kultúrának számítanak, ha 
ugyanahhoz a nemzetséghez tartoznak, vagyis ebben az esetben 
bármely faj külön növénykultúrának számít (pl. fejes káposzta, 
kelkáposzta, karalábé, kínai kel, brokkoli mind külön kultúrá-
nak számít, vagy pl. a tök és cukkini külön kultúrának számít).

A diverzifikáció alóli mentességek: 10 hektár alatti terüle-

ten gazdálkodnak, vagy a szántóterület több mint 75%-a ideig-
lenes gyep, egynyári takarmánynövény, vagy parlagon hagyott, 
vagy ezek kombinációjával fedett terület, és a fennmaradó terü-
let nem haladja meg a 30 hektárt.

Ökológiai célterületek (EFA) alkalmazása
Amennyiben a szántó területe 15 hektárnál nagyobb, annak 

legalább 5%-ának megfelelő méretű területen ökológiai célterü-
letet kell létrehozni. Erről a 2015-ös egységes kérelemben kell 
először nyilatkozni. A beszámítható elemek: parlagon hagyott 
terület (pihentetett terület is), terasz, tájképi elemek, határsá-
vok, vízvédelmi sávok, mezőgazdasági erdősített területeket, 
amelyek agrártámogatást kapnak, rövid vágásfordulójú sarjer-
dő, amelyen nem használnak műtrágyát vagy növényvédő szert,.

Állandó legelőterületek megőrzése
Az állandó gyepek esetében a környezeti szempontból ér-

tékes és védett gyepek átalakítása, feltörése nem megengedett, 
továbbá országos szinten is meg kell őrizni az állandó gyepek 
arányát a 2012-es referenciához képest, legfeljebb 5 százalékos 
csökkenést megengedve.

Összefoglalva: a zöldítés feltételeinek betartására már most, 
az őszi vetésű növények esetében előre kell tervezni a vetésszer-
kezetet.

A termeléshez kötött támogatásokról az anyag terjedelme 
miatt a következő számokban fogok írni.

November második felére Zsombón és Forráskúton is elő-
adást szeretnék tartani ezekről a kérdésekről, a pontos időpont-
ról értesítéssel leszek.

gyurIs FerenC

FalugazdÁsz

teleFonszÁm: 06-30/337-25-20

ÚMVP ÁLTAL TÁMOGATOTT 
14 órás  b5 - A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása 

képzés indul Csongrád megyében

A képzés díja: 20.400,- Ft
Képzés helye: Nemzeti Agrárgazdasági  Kamara  

Szeged, Kossuth Lajos sgt. 17. 
Képzés ideje: 2014. november 17-én 15.00 és 18-án 15.00

 
A képzés díját az őstermelői és mezőgazdasági vállalkozói 

igazolvánnyal rendelkezők, vagy a vállalkozás alkalmazottjai 
– a sikeres vizsgát követően – teljes összegben visszaigényel-
hetik az MVH-tól 2015 januárjában.

 
Bővebb információkért keressék kollégáinkat!

 
Szegeden:  Szabó Zoltán (30/619-3081), 
                    Seprenyiné Erdei Gizella (30/303-4517)
       e-mail: szaboz@gazdaposrtal.hu  

                         gseprenyi@gazdaportal.hu
Képzéseinken csak az előzetesen beküldött 
kitöltött jelentkezési lappal vehetnek részt!

 
Tel.: 76/497-075,  70/390-26-68 
e-mail: info@bacsagrarhaz.hu

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000372/2014

Tisztelt Zsombói Lakos!

Egyéni vállalkozóként vállalom:

Házi szennyvízcsatornájának 

megépítését, szerelését 

földmunkával vagy anélkül, 

anyagbeszerzéssel vagy anélkül.

Árajánlat egyedi felmérés alapján. 

Gyors, szakszerű munkavégzés!

Csamangó Imre
Egyéni vállalkozó

Vízépítő és vízgazdálkodó
környezetvédelmi szakelőadó.

Telefon: 06-20/261-12-05
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Hétfői napokon a háztartási és min-
den páros  héten kedden  a szelektív 
hulladékok gyűjtése reggel 7 órától  
történik, ezért fontos, hogy 7 óráig  
legyenek kihelyezve a háztartási hul-
ladékgyűjtő edények, illetve szelektív 
gyűjtőzsákok.

Későbbi kihelyezés esetén a hulla-
dék nem kerül elszállításra az adott 
ingatlan elöl!

Tisztelt Zsombói Lakosok!

A Négyforrás Nonprofit Kft. tájékoztatja Önöket, hogy a hulladékgazdálkodási  
közszolgáltatási szerződések megkötése továbbra is folytatódik. 

2014. november 4-től az eddigi ügyfélfogadási idő megváltozik. Az új ügyfélfo-
gadási idő keddi napokon 9-15 óráig tart. A helyszín továbbra is a József Attila  
Közösségi Ház és Könyvtár.

A kihelyezett ügyfélfogadó irodánk 2014.12.15-ig tudja a fentiek szerint biztosítani  
a szerződéskötési lehetőséget.

Ezt követően a forráskúti központi irodánkban minden héten kedden és csütörtö-
kön reggel 8–12-ig és 13–16 óráig, illetve havonta egyszer (a hónap első keddi napján)  
Zsombón a kihelyezett ügyfélfogadó irodánkban 9–12 óráig tudjuk biztosítani  
a szerződés megkötésére a lehetőséget.

tájékoztatás

Együttműködésüket megköszönve, tisztelettel:      a négyForrÁs nonproFIt kFt. dolgozóI

látogatás a Wesselényi Iskolában
Tanulmányi kirándulást szerveztünk a szegedi Jerney János 

Általános Iskola harmadik osztályos tanulóinak Zsombóra. Im-
már harmadik éve rendszeresen vendégül látjuk ezt a kedves kis 
gyerekcsapatot, és az őket kísérő tanítót, Zsuzsa nénit. Tanév-
kezdés után egy kis „csapattréning” ez a gyerekeknek, amikor 
közös élményekben lehet részük, pl. gesztenye- és levélgyűjtés, 
foci, tollas, társasjáték. Az így szerzett élményekből később sok 
dolgot felhasználnak környezet, fogalmazás és rajz órán.

Ez év októberében is eljött a kirándulás ideje, csakhogy na-
gyon rossz idő kerekedett addigra. Okoskodtunk, hogy mit te-
gyünk, harminc emberkét nem egyszerű rossz idő esetén elhe-
lyezni úgy, hogy jövetelük célja is megvalósuljon. Ekkor jött az 
ötlet, hogy kérjük el a Wesselényi Iskolát a Polgármesteri Hiva-
taltól.

ebédIdő                                                      fotó: Erdődiné Juhász Klára

Megkerestem Csúcs Áron jegyző urat, és elmondtam, hogy 
mit szeretnék, mindezt egy nappal a kirándulás előtt. Nagyon 
segítőkész volt, azt mondta, egyeztet a polgármester úrral, de 
szerinte nincs akadálya. Így is lett, Hajdu Lajos, a Közösségi Ház 
vezetője is utánanézett, van-e arra a napra valamilyen program 
az iskolában, és szerencsénk volt, épp nem tartottak előadást.

Ezek után a harminc kisgyereket elvittük a Wesselényi iskolá-
ba, ahol ők pillanatok alatt birtokukba vették az udvart, fociztak, 
tollasoztak. Elkezdett esni az eső, és bementünk az előadóterem-
be. Előkerültek a társasjátékok, de a legnagyobb érdeklődést a 
tábla váltotta ki a kicsikből, szívesen rajzolgattak rá.

Eljött az ebéd ideje, és a Nógrádi-szülők sült kolbásszal, 
szendvicsekkel látták vendégül az osztályt, majd desszertként 
krumplis pogácsát kaptak házi lekvárral. Nagyon jól sikerült nap 
volt, mindannyian jól éreztük magunkat. Amikor vittük haza a 
gyerekeket, nagyon jó volt hallani, ahogy beszélték egymás közt, 
mennyire jól érezték magukat, és vajon mikor jöhetnek ide leg-
közelebb.

Megragadnám a lehetőséget, hogy megköszönjem a Pol-
gármesteri Hivatalnak a segítségét, azt, hogy ilyen rugalmasan 
kezelték a kérésünket. Nagyon sok kisgyerek térhetett haza sok 
szép élménnyel a jóvoltukból.

erdődIné juHÁsz klÁra

a József attila Közösségi Házban.
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Családi délutánt tartott a Zsom-
bói Bóbita bölcsőde október 3-án.  
A délután az egészséges életmód 
 jegyében zajlott. 

Célunk az volt, hogy a bölcsisek szüle-
ikkel, családtagjaikkal egy kellemes han-
gulatú és kötetlen légkörű délutánt tölt-
hessenek együtt, ahol a kicsik és nagyok 
közösen tevékenykedhetnek. A szülők 
nagy érdeklődéssel, várakozással készül-
tek erre a napra. Az aktívabbak már az 
előkészületekben is részt vettek, termé-
seket gyűjtöttek gyermekeikkel. Márta 
Luca szülei jóvoltából közösen szőlőt 
préseltünk. Az így nyert finom szőlőlét 
kíváncsian iszogatta mindenki. A bölcső-
de kisgyermeknevelői egészséges saját 
készítésű finomságokkal várták az ide-
érkezőket (zabpelyhes keksz, sütőtökös 
golyó stb.). A szülők 100%-os gyümölcs-
levekkel, illetve különféle zsombói ter-
mésű zöldséggel, gyümölccsel bővítették 
a büfénk választékát. Az anyukák-apukák 
csemetéikkel elmélyülten, jó hangulatban 
készítették munkáikat. A falevélragasz-

Családi délután a bölcsődében

tással sorra létrejöttek az őszi képek, kicsik és nagyok gesztenyét fűztek, sünit színez-
tek, gyurmáztak... És természetesen az önkormányzat által gyermeknapra vásárolt 
ugrálóvár felállítása sem maradhatott el, melyet ismét boldogan vettek birtokba a gyer-
mekek. Kisgyermeknevelőink izgalmas akadálypályát építettek korszerű játékainkból, 
melyet a gyermekek vidáman fedeztek fel. A bölcsisek a játszószerek használata mellett 
a kézműveskedést élvezték a legjobban. A szülők pedig – miközben fél szemük mindig 
csemetéiken volt – tapasztalatcserét folytattak, illetve kötetlen formában beszélgettek 
egymással. Szeretnénk minden szülőnek, nagyszülőnek megköszönni azt a sok finom-
ságot, amit hoztak! 

                                                                      
rÁCzné HorVÁtH HenrIetta

bölCsődeVezető

Zsombói gyerekek az Erzsébet táborban
Fonyódligeten táboroztunk

A Katolikus Karitász nyertes pályá-
zatának köszönhetően a Szeged-Csa-
nádi Egyházmegye döntése alapján 20 
zsombói diáknak és 2 kísérőnek nyílt le-
hetősége, hogy Fonyódligeten táborozzon 
2014. augusztus 10. és 15. között.

A hosszú út jó hangulatban telt. A 
gyerekek egyöntetűen megszavazták már 
az utazás alatt a fürdőzést, és nagy izga-
lommal várták, hogy belecsobbanjanak 
a Balatonba. Az első napok a táborhely 

feltérképezésével, a számtalan program 
közötti kiigazodással és a megunhatatlan 
strandolással teltek. Részt vettünk Erzsé-
bet vetélkedőn, ahol Zsombó csapata az 
előkelő III. helyezést érte el, és vízi vetél-
kedőn, ahol másodikok lettünk. Csütör-
tökön a szakadó eső kicsit a kedvünket 
szegte, de a tábori programok, a Ki mit 
tud és a búcsúestet követő tábori diszkó 
feledtette velünk az esős nap viszontag-
ságait. A diszkóban kicsi-nagy egyaránt 

önfeledten jól szórakozott. Felemelő érzés 
volt, mikor közel 1100 gyermek egyszerre 
énekelte az Erzsébet Tábordal szövegét. 
Köszönjük, hogy ennek a sok-sok él-
ménynek részesei lehettünk.

A nagyobb gyermekek sokat segítettek 
a kisebbek körül, aminek igazán örül-
tünk. Odafigyelésből, megértésből, egy-
más segítéséből, elfogadásból a gyerekek 
jelesre vizsgáztak.

Összefoglalva: mindenki jól érezte 
magát, sok élménnyel tértünk haza, és új 
barátságok is köttettek. Hálásak vagyunk 
az Úr Jézusnak, hogy egy-egy kisebb sé-
rülést leszámítva egyéb probléma nem 
történt.

Szeretnénk köszönetet mondani a 
Szegedi Karitásznak, az Élő Kövek Ala-
pítványnak az utaztatásért, a szülőknek, 
amiért a gyermekek szállításában aktívan 
részt vettek, a Szent Imre Katolikus Álta-
lános Iskolának és Zsombó Nagyközség 
Önkormányzatának.

Isten fizesse meg! Köszönjük az értünk 
mondott imákat!

bea nénI és erIka nénIa gyerekek a balatonnÁl                                                                              fotó: Bálint Vilmos

mIndenkI jól érezte magÁt                                                                               fotó: Szabó Edit
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Új műfüves pálya épült az iskolában
4.a osztályos tanulók élménybeszámolója

Szeptemberben, amikor jöttünk az iskolánkba, meglepetten 
tapadtunk az ablakokra. Megláttuk, hogyan építik lázasan a 
műfüves focipályánkat.

Napról napra egyre izgatottabbak lettünk. Folyton kérdez-
gettük Mariann nénit, hogy mikor mehetünk ki, mikor lesz kész 
a pálya.

Végre az egyik hétfőn a belső udvarra mentünk a szünetben. 
Mindenki futott, amilyen gyorsan csak tudott az udvarra, hogy 
elsőnek érjen a pályára.

Amikor elindult a foci, csak egy gyerekhalmaz látszott, töm-
ve volt a pálya. A gyerekek egymás lábát rugdosták. A nézők 
csak sok fejet, kezet, lábat láttak, a labdát sehol. Végül a kapuban 
pillantották meg.

Az egyik csapat azt kiabálta: „Gól!” Így ért véget az első szü-
net. Mindenki boldogan tanult tovább.

Azóta is örömmel focizunk a pályán.

FöldI sarolt Csenge

Az iskola udvarán új műfüves pályát építettek. 
Nagyon vártuk már, hogy kész legyen. Mindig figyeltük, 

ahogy dolgoznak. 
Először lebetonoztak egy részt, majd rárakták a műfüvet. Az-

tán megszórták marosi homokkal.
Az oldala deszkából és vasrudakból áll. Amikor elkészült, 

mind nagyon örültünk. Rohantunk a szünetben focizni.
Azóta is játszunk rajta minden szünetben, és nagyon élvez-

zük.
lajkó lórÁnt

Amikor elkezdődött az iskola, akkor kezdték építeni az új 
focipályát. Először lebetonozták a földet. Néztük, vártuk, mikor 
készül el.

Néhány hét múlva, egyik napon beérkeztünk az iskolába, és 
megtudtuk, hogy aznap már lehet rajta focizni. Nagyon boldo-
gok voltunk. 

Még el is van kerítve. Az a jó benne, hogy mindig szép zöld a 
fű. Ülőhelyet is raktak a kerítésre, így tudjuk nézni azokat, akik 
fociznak. Mindig vidáman és boldogan játszunk rajta.

CsenterI zsuzsÁnna

a HÁtsó udVar előtte és utÁna                        fotó: Tarczal-Márta Edit
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Szeptember utolsó hétvégéjén rendezték meg Szege-
den a XIII. Pick Utcai Futófesztivált, amelyen a Szent 
Imre Katolikus Általános Iskola is képviseltette magát.

Csodálatos napsütésben indultunk neki a 3,4 km-es távnak. 
Tanulóink nemcsak gyorsak, hanem leleményesek is voltak. A 
SZIKAI-s diákok a 4 és félezer induló közül az első sorból vár-
ták, hogy eldördüljön a rajtpisztoly, amit egy ejtőernyős hozott a 
Dóm tér közepére ugorva.

Iskolánk legfiatalabb versenyzője az 1. osztályos Gajda Pat-
rik volt, aki tisztességesen helytállva – majdnem végig futva – 
teljesítette a távot. A leggyorsabb zsombói futó a 2.a osztályos 
Németh Kristóf lett.

Lelkes kis csapatunk nemcsak a mozgás örömével, hanem 
szép pólóval is gazdagodott, illetve két tanulónk a tombolahúzá-
son értékes ajándékot nyert. Élményekkel gazdagodva, jókedv-
vel és éhesen érkeztünk haza.

koVÁCs marIann

tanító

Pick Utcai Futófesztivál

Az alsó tagozatosok megemlékezése 
a SZIKAI-ban október 6-án

Mórahalmi diákjaink gyertyagyújtással és imával emlékez-
tek az iskola bejáratánál erre az alkalomra elkészített tábla előtt 
azokra a hősökre, akik hazánkért haltak meg.

Zsombói elsőseink rajz órán emlékeztek meg az aradi vér-
tanúk haláláról: meghallgatták Balogh Márton művét, Az aradi 
tizenhármak balladáját, és színeztek 48-as dobot.

A 2.a-ban olvasás órán a „hős” szóból készítettek a gyerekek 
gondolattérképet. Megnézték a teremben lévő térképen Arad 
helyét, majd meggyújtottak egy gyertyát, és felolvasták a ki-
végzett tábornokok nevét. A kincses füzetbe a gondolattérkép 
mellé rajzot készítettek, valamint a vértanúkról szóló tankönyvi 
olvasmány utolsó néhány sorát is lemásolták az olvasásfüzetbe.

A 2.b osztályosok is gyakorolták a tábornokok nevének ki-
ejtését. Megnéztek egy rövid videót a vértanúk emlékezetére, 
ezután egy hosszabbal képzeletbeli osztálykiránduláson jártak 
a mai Aradon.

A 3. osztályosok először visszaemlékeztek a tavalyi március 
15-i műsorukra, ami jó kiindulópontot jelentett a korabeli ese-
mények felidézéséhez. Lejegyezték a füzetbe a 13 aradi vértanú 
nevét, amit házi feladatként meg is kellett tanulni. Ezt követően 

egy balladát tanultak. A megemlékezést azzal zárták, hogy fel-
olvasták a kivégzett tisztek utolsó mondatait, majd egy tablót 
állítottak össze az elhangzottakról.

A 4.a meghallgatta Ady Endre: Október 6. című versét meg-
zenésítve. Megbeszélték, milyen esemény történt ezen a napon. 
Felolvasták az Olvasókönyvből Az aradi vértanúk című olvas-
mányt, majd gyertyákat gyújtottak. Óra végén a tábornokok ve-
zetékneveit és keresztneveit párosították össze.

A 4.b matematika óra elején az új padokból egy hosszú asz-
talt varázsolt, körbeülték. Meghallgatták a Kormorántól a Kik 
érted haltak című dalt. Középre tettek a hősökről készített pla-
kátot, majd ők is mécsest gyújtottak. Megemlékezést olvastak 
fel a vértanúkról és Batthyányiról. Néztek még képeket emlék-
helyekről, koszorúzásokról. A megemlékezést a Kormorántól a 
Hungarian Requiemmel zárták.

HoleCska ÁrpÁd, FöldIné Fülöp katalIn, lÁzÁr jÁnos, 
soós róbertné, koVÁCs marIann, Veresné lajkó mÁrIa 

tanítók

zsombóI dIÁkok a Versenyen                          fotó: Veresné Lajkó Mária

pIllanatképek a megemlékezésekről                                                                                                                           fotók: SZIKAI médiaszakkör
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Tisztelt résztvevők!

A 2014. évi Nagy B. Ferenc kolbász- és hurkatöltő verseny 
új helyszínnel bővül. A töltő csapatok a piactéren fognak tevé-
kenykedni. A sütés a Közösségi Ház udvarán a kemencében és a 
mellette lévő elektromos kemencékben történik.

 
Ebben az évben az alapanyag árak a következők:

Zsombó Kolbásza – alapanyag ára: 900 Ft/kg 
Év Kolbásza – alapanyag ára: 900 Ft/kg
Év Hurkája – alapanyag ára: 650 Ft/ kg.

Bél: 35 Ft/ méter

A rendezvényen való részvétel feltétele  
a helyben vásárolt alapanyag használata.

a nevezési kategóriák:

Zsombó Kolbásza – vándordíj
Szeretnénk megteremteni a hagyományát Zsombó kolbászá-

nak. Hagyományos fűszerezéssel, a helyi szokásokat figyelembe 
véve, de mindenki a saját technikájával készítsen egy tipikusan 
dél-alföldi jellegű kolbászt, ahogy azt a régi, családi disznóvágá-
sokon is történt Zsombón és a környező falvakban, tanyákon. A 
húst, mint mindig, mi biztosítjuk. A mennyiséget és a darálás 
méretét a nevezéskor kell jelezni, mert az alapanyag készen ér-
kezik. Az előre kért mennyiséget a verseny előtt Gera Imrétől 
lehet átvenni a Közösségi Ház udvarán.

A felhasználható fűszerek, ajánlott mennyiség 10 kg húshoz: 
20 dkg só, 3 dkg bors, 10 dkg édes piros paprika, 3 dkg kömény, 
4 dkg fokhagyma, 0,02 dkg szerecsendió.

A versenyzők csak ezeket a fűszereket használhatják a Zsom-
bó Kolbászához, mást nem. A mennyiség ajánlott, ettől el lehet 
térni ízlés szerint, és el is lehet hagyni belőle, de a nyertes kol-
bász receptjére szükség lesz a későbbiekben így azt mindenki 
rögzítse és őrizze meg pontosan.

Zsűrizés: 1 pár, kb. 20 cm hosszúságú kolbászt kérünk leadni  
                       13.30 óráig.

A Zsombó Kolbásza vándordíjjal járó jogok egy évig:
- A kolbász készítője lesz a 2015. évi kolbásztöltő verseny  

         zsűrielnöke.
- A kolbász a 2015. évi majálison, a falunapon és minden  

        zsombói gasztronómiai eseményen kapható lesz.
- A kolbász a Jóbarát vendéglőben megrendelhető és meg- 

        kóstolható.
 

Az Év Kolbásza – saját recept alapján
Ebben a kategóriában mindenki a saját ízlése, fűszerezése 

alapján készítheti el a kolbászt.
A hús mennyiségét a nevezéskor kell megadni. A verseny 

előtt Rózsa Sándortól lehet átvenni az alapanyagot a Közösségi 
Ház udvarán.

Zsűrizés: 1 pár kb. 20 cm hosszúságú kolbászt kérünk leadni  
                       14.00 óráig.

 
Az Év Hurkája – saját recept alapján
Ebben a kategóriában mindenki a saját ízlése, fűszerezése 

alapján készítheti el a hurkát.
A hús mennyiségét (rizs nélkül) a nevezéskor kell megadni. 

A hurkának valót megabálva, ledarálva Rózsa Sándortól lehet 
átvenni a Közösségi Ház udvarán. Kérjük, hogy a rizst konyha-
készen (megfőzve) hozza magával minden résztvevő.

Zsűrizés: 1 pár kb. 20 cm hosszúságú hurkát kérünk leadni  
                       14.30 óráig.

az értékelés:

Kategóriánként három fő fogja értékelni a nevezők munkáit.
A zsűrizésre kerülő kolbászok, hurkák külön-külön alumíni-

umtálcán kerülnek a kemencébe. A tálcákat mi biztosítjuk. Miu-
tán megsültek a zsűri számára a minták, ez után lesz lehetőség a 
falukemence használatára, szakértő felügyelet mellett. Az elekt-
romos kemencék az udvaron mindenki számára rendelkezésre 
állnak 13.00 órától.

A KOLBásZTÖLTÉs új HELysZíNE A PIACTÉR!

Idén a kényelmes és biztonságos piacteret választottuk a kol-
bász- és hurkatöltés helyszínéül. 

Asztalokat, székeket biztosítunk. Az adventi koszorú helyén 
egy rönkmáglya melege és fénye teszi még hangulatosabbá az 
esti órákat. A piactér és a Közösségi Ház között pavilonok lesz-
nek, ahol lehet majd kapni friss kürtőskalácsot, sült kolbászt, 
palackos-, kimért- és forralt bort, házi pálinkát és forró teát.

A sütés az udvari rőzse tüzelésű Falukemencében és a vil-
lanykemencékben történik. A vacsora a Közösségi Házban lesz, 
melyhez a helyeket csak előrefoglalással tudjuk biztosítani a 
versenyre történő jelentkezéskor.

A rendezvény ideje alatt ingyenes gyermek- 
felügyeletet biztosítunk a Nefelejcs Katolikus Óvodában  
11.00 - 18.30 -ig. Regisztráció a nevezéskor!

Program időrendben:

  8.00 – hurka-alapanyag abálása
11.00 – gyülekezés, előkészület, a Zsombó Kolbásza alapanyag    
               és a bél átvétele Gera Imrétől
12.30 – az Év Kolbásza alapanyagának átvétele Rózsa Sándortól
12.30 – Az Év Hurkája alapanyag átvétele Rózsa Sándortól
13.30 – Zsombó Kolbásza leadási határidő a zsűrizéshez
14.00 – az Év Kolbásza leadási határidő a zsűrizéshez
14.30 – az Év Hurkája leadási határidő a zsűrizéshez
18.00 – eredményhirdetés
18.30 – vacsora muzsikakísérettel
20.30 – MEGLEPETÉS
24.00 – záróra

Mindenkit szeretettel várunk!

a szerVezők

Nagy b. Ferenc kolbász- és hurkatöltő 
verseny 2014
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