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Hírmondó
Zsombói Szabadtéri Színpad 2016
„Színház az egész falu...”
Az előző évek színházi (Közösségi Ház és piactér) előadásainak sikerein felbuzdulva új helyszínen valódi kuriózumot
tűzött műsorára a Zsombói Szabadtéri Színpad. A nagyközség
központjában, egy öt hektáros erdő közvetlen szomszédságában, egyedülálló természeti környezetben található sportközpontban 1000 fős, lelátós nézőtér és 200 négyzetméteres színpad épült, ahol két júliusi hétvégén a nemzetközileg is elismert
ExperiDance táncegyüttes négy különböző előadását tekinthette meg a zsombói és Szeged-környéki közönség.
Az Experidance Táncegyüttest Szegeden – a társulat megalakulása évében – 2001-ben láthatták utoljára szabadtéri színpadon a nézők az Ezeregyév című darabjukkal. A társulat azóta is a
hazai és külföldi színház- és táncrajongók kedvence, eddig több
mint kétmillió néző váltott jegyet előadásaikra.
A Zsombói Szabadtéri Színpadon az Ezeregyév – Generációk
című ikonikus darabjukkal, a címéhez méltóan virtuóz
Fergeteges című előadásukkal a 100 tagú cigányzenekar szólistáinak közreműködésével lépett fel a társulat. Majd a második
hétvégén a XVI. századi közismert történeti anekdota tánckomédiáját, a Nagyidai cigányokat és végül, de nem utolsó
sorban a Gyöngyhajú lány Balladája – a musicalek alfája és
omegája című, az Omega együttes népszerű slágereinek felhasználásával írt vadonatúj, 2016 márciusában bemutatott musicalt
láthatta az igényes, ám mégis könnyed nyáresti szórakozásra
vágyó közönség.
A Zsombói Szabadtéri Színpad e négy előadásával még nem
volt vége a nyári szabadtéri színházi szezonnak, hiszen augusztusban egy saját „gyártású” produkcióval kényeztettük Zsombón
a nagyközönséget. A Rózsa Sándor csárda előtti térre írta meg a
Rózsa Sándor Legenda zenés betyárjátékát Korognai Károly.
Ezen a helyszínen 620 néző részére kialakított színházban két
egymás utáni estén vártuk az érdeklődőket a csillagos ég alatt.
Büszkén elmondhatjuk, hogy nemcsak az előadásokra, hanem
magára a településünkre is nagyon sok, más-más városból érkező vendégünk volt kíváncsi. Sokan megkóstolták a zsombói
sörünket, ettek, ittak a vendéglőnkben és megízlelték a finom
fagyinkat és helyi süteményeinket is, élvezve a zsombói emberek
szívből jövő vendégszeretetét.

Legvégül egy igencsak impozáns névsor a teljesség igénye
nélkül, akiket idén nyáron Zsombó vendégül láthatott:
ExperiDance táncprodukció és alapítói, akik
2016. szeptember 6-án az Országház Felsőházi Termében
ünnepélyes keretek között átvehették a Magyar Termék Nagydíjat.
- Román Sándor magyar táncművész, koreográfus, érdemes
művész.
- Vona Tibor, az ExperiDance Production alapítója és producere, a Magyar Arany Érdemkereszt tulajdonosa.
- Benkő László Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas magyar
zenész, billentyűs, zeneszerző, az Omega tagja.
- a Magyar Örökség és Hungarikum díjas 100 Tagú Cigányzenekar, a világon egyedülálló együttes 40 szólistája
- Szomor György énekes
- Fésűs Nelly színművész, énekes
- Lux Ádám színművész
- R. Kárpáti Péter színművész
- Oszter Sándor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész
- Oszter Alexandra színművész
Hajdu Lajos
főszervező

ExperiDance - ha esik, ha nem

fotók: Korognai Károly, Angyal Áron

Kedves Zsombóiak!

Az egész falu testi-lelki összefogását éreztem a szervezés és a
lebonyolítás során.
Ezúton is szeretném megköszönni a támogatást Gyuri Zsolt
polgármester úrnak, Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének, az önkormányzat dolgozóinak, legfőképp a
pénzügyes kolléganőknek és Nagy Jánosnak. Köszönöm a Bokréta népdalkörnek, a Mayossa és a Garaboly néptáncegyüttesnek, polgárőreinknek, Veres Sándornak a parkolóért, Kerekes
Sándornak az építési állványért, Török Krisztának a sátorért.
Köszönöm a diákoknak, akik fáradhatatlanul dolgoztak velünk
a kezdetektől az utómunkálatok befejezéséig. A 10 hónapos
kitartó és szívós szervezési munkáért köszönet a közösségi
ház dolgozóinak: Angyal Áron, Angyal Andrea, Bálint Lea,
Szunyog Andrea, Fóris Maja, Kovács-Hegedűs Györgyi. Gál Ilona.
Köszönet Pálnik Andrásnak a jegyvásárló rendszerért, és minden
helyi lakosnak a türelemért, segítségért, amivel létrehozhattuk
ezt a felejthetetlen nyarat itt Zsombón – ahová haza érkezel!
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A legendás előadás

fotók: Veréb Simon

Önkormányzati hírek

Kedves Zsombóiak!
Kérésemet nem csupán polgármesterükként, hanem ötgyermekes családapaként fogalmazom meg Önöknek, akik tagjai
ennek a kedves közösségnek, Zsombónak.
Vannak, akiket érdekelnek a hírek, vannak, akik igyekeznek
távol tartani magukat a világ zajától, a közügyektől, a politikától,
a politikusoktól. Vannak, akik rendszeresen, kötelességtudatból
vagy tudatos érdekérvényesítés miatt elmennek az éppen aktuális választásokra, népszavazásokra. Vannak, akik úgy gondolják,
hogy nélkülük is majd döntenek, úgyis mindenki sejti, hogy mi
lesz az éppen aktuális döntés, úgy gondolja, hogy egy szavazat
nem számít. Sokszor azonban néhány szavazaton múlik egy
döntés, ahogy például a legutóbbi zsombói helyhatósági választáson 4 szavazat döntött az egyik képviselői mandátumról.
De bárhogyan is viszonyulunk a politikához, egy dologban
egyet kell értenünk! Az október 2-i népszavazás nemzetünkről,
közösségünkről, családjaink jövőjéről, nem pedig a politikai hovatartozásunkról szól. Ezt a legtöbb politikai erő is felismerte,
és a Munkáspárttól a Jobbikig a legtöbb párt a szavazáson való
részvételre buzdít. Ugyanis ez a demokrácia alapja, a legfontosabb kérdésekben a közvetlen választói döntés. Mindenkire
szükség van, együtt döntsünk, és ne hagyjuk, hogy távolmaradásunk miatt elszabotálják a közös döntést!
Nézzük a döntés tartalmát!
1456-ban már megtapasztalta Európa, hogy sikerült a magyaroknak megállítani a muszlim hódítást. Igaz, nem tartósan,
de az európai összefogás akkor is hiányzott, ahogy a legtöbb
mértékadó európai vezető ma is csak beszél róla. Nem elég, hogy
a tétlenséggel, a logikátlan megnyilvánulásaikkal tovább gerjesztik a „fegyvertelen” hódítás, honfoglalás sebességét, hanem
még azt is elvárják, hogy amely nemzetek, országok ezzel nem
értenek egyek, még azoknak is részt kelljen venni ebben az esztelen önfeladásban. Most még csak 1200, utána néhány tízezer,
százezer és millió más kultúrájú ember befogadásával, majd

előbb-utóbb házaink, iskoláink, életterünk átadásával lehetünk
„jó európaiak” a szemükben. Hát ez nem szolgálja megmaradásunkat, jövőnket! Ahogy az elmúlt 5-6 évtized megmutatta Nyugat-Európában is, párhuzamos társadalmak alakultak ki (ahol a
többségi nemzet már ki van szorítva, kénytelen-kelletlen távol
tartja magát városrészektől, városoktól), nem zajlott le a többség által kívánt, elvárt asszimiláció, és úgy élnek egymás mellett
az emberek, hogy a lehető legkisebb a többségi és a bevándorló
társadalom közötti érintkezés, összefonódás. A megfélemlítés,
a bűnözés, az esztelen terrorizmus pedig mindennapossá vált.
Nem gondolom, hogy ezen az úton kellene járnunk. Nem
engedhetjük meg, hogy érdekeinket figyelmen kívül hagyják,
a biztonságunkat kockáztassák, a családjaink jövőjét veszélyeztessék!
Az elmúlt alig másfél évben számtalan példát láttunk arra,
hogy a migrációval együtt hogyan nő a békétlenség és az erőszak. Az idegen kultúrák és értékrendek találkozása már számos
helyen káoszba torkollott. Meg kell akadályoznunk, hogy szeretett lakóhelyünkön eluralkodjon a bizonytalanság és a félelem!
Honfitársaim, Zsombóiak! A biztonságos jövőért érzett felelősség terhével csak egységes közösségként tudunk megbirkózni. Ezért fogjunk össze, biztassuk barátainkat, munkatársainkat,
ismerőseinket, hogy október 2-án egy emberként álljunk ki
nemzetünkért, családunkért és Zsombóért!
VÉDJÜK ÉS ŐRIZZÜK MEG, AMI A MIÉNK!
NÉHÁNY RÖVID HÍR A FALUGYŰLÉSRŐL:
Szennyvízberuházás: Ahogy korábban írtam a Zsombói
Hírmondóban, a Víziközmű Társulat még 2016-ban kifizeti a
megmaradó társulati hozzájárulást, ami, mint Maróti Mihály
elnök úr beszámolójából is kiderült, a társulat küldöttgyűlése
által elfogadottan érdekeltségi egységenként az év elején eldöntött 35.000 Ft-on felül további 161.000 Ft. Minden érdekelt
levelet fog kapni a visszafizetés menetéről. Ennek a levélnek a
mintája és a küldöttgyűlési döntés a www.zsombo.hu-n már
olvasható. A még megépülő bekötések kivitelezésére irányuló
közbeszerzési eljárás hamarosan lezajlik, és vagy még idén, vagy
2017 tavaszán befejeződik a beruházás.
Összességében elmondhatjuk, hogy egy sikeres beruházást
zárhatott a négy település: A lakosság szennyvízelvezetése és
-tisztítása megvalósult és – nagyon általánosítva – a lakosságnak és az önkormányzatoknak nem került pénzébe a beruházás.
Ezúton is köszönöm a lakosság támogatását, és minden közreműködő munkáját!
Kiserdő: A tervek előrehaladott állapotban vannak, amelynek jelenlegi állapotát Kármán Kolos tájépítész bemutatta a
falugyűlésen. Ezek a www.zsombo.hu-n elérhetők, megtekinthetők. A résztvevőknek tetszett a koncepció. Továbbra is várjuk
az észrevételeket.
Október 6., Arad:
A nemzeti gyásznapon, idén újra a történések helyszínére,
Aradra látogatunk testvértelepülésünk, a bánsági Máriafölde
magyarjaival együtt. Aki kedvet érez a közös megemlékezéshez,
kérem, hogy mielőbb keressen!
Tisztelettel:

Gyuris Zsolt
polgármester
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Tájékoztató a Képviselő-testületi
ülésen történtekről
A Hírmondóban a Képviselő-testületi ülésen történtekről készült legutóbbi beszámoló óta 4 alkalommal
ülésezett a Képviselő-testület, amelyből kettő munkaterv szerinti, és kettő munkaterven felüli, rendkívüli
ülés volt.
2016. MÁJUS 31.
– MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉS
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület módosította
a 2015. évi költségvetési rendeletét. A költségvetési rendeletből
kiderült az az örvendetes eredmény, hogy a tervezett adóbevételhez képest a tavalyi évben több folyt be, többek között ennek
köszönhetően az Önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott volt.
A második napirendi pontban a Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását tárgyalta, azonban a rendeletet nem alkotta meg. Ennek az volt az oka, hogy a Magyar
Államkincstár ellenőrzési eljárást folytat a könyveléssel és a
költségvetési beszámolóval kapcsolatban, amely még nem fejeződött be. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
91. § (1) bekezdése szerint a zárszámadási rendelettel együtt
kell beterjeszteni a Magyar Államkincstár által az ellenőrzéssel
kapcsolatban készített jelentését. Mivel ez még nem készült el,
így a zárszámadási rendeletet sem lehetett elfogadni. A Magyar
Államkincstár várhatóan legkésőbb augusztus közepéig megküldi az ellenőrzési jelentését, így augusztus végéig a Képviselőtestület elfogadhatja az Önkormányzat 2015. évi zárszámadási
rendeletét.
A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület módosította a 2016. évi költségvetési rendeletét.
Ezt követően a Képviselő-testület a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendeletét módosította. A módosítást az
indokolta, hogy a Magyar Államkincstár felhívta valamennyi
önkormányzat figyelmét, hogy egyes kormányzati funkciókat és
szakfeladatrendeket mire kell módosítani az önkormányzatoknál és az intézményeiknél.
A következő napirendi pontokban a Képviselő-testület a
József Attila Közösségi Ház és Könyvtár, a Zsombói Bóbita
Bölcsőde és a Zsombói Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát
módosította. Az Intézmények Alapító Okiratait – ahogy azt az
Önkormányzat SZMSZ-énél már leírtam – azért kellett módosítani, mert megváltoztak az egyes kormányzati funkciók és
szakfeladatrendek. Ezeknek pedig a könyvelés során van óriási
jelentőségük.
Ezt követően a Zsombó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2015. évi beszámolóját és mérlegét fogadta el a Képviselő-testület. A Zsombó Kft. beszámolójából kiderült az az örömteli dolog,
hogy a gazdasági társaság a 2015. évet 35 millió Ft nyereséggel
zárta.
A következő napirendi pontban a Zsombói Településfejlesztési Kft. 2015. évi egyszerűsített beszámolóját és mérlegét fogadta el. A gazdasági társaságot a Képviselő-testület az ipari park,
illetve egyéb beruházások létesítésére hozta létre. Mivel 2015ben ilyen beruházás még nem tudott megindulni, így a betett,
illetve jegyzett törzstőkén kívül könyvelői és banki költségek
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merültek fel. Az ügyvezető illetményt, tiszteletdíjat nem kap a
tevékenységéért.
Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési éves statisztikai összegezését. A statisztikai összegzésből kiderült, hogy az Önkormányzat a 2015.
évben 1 db építési közbeszerzési eljárást folytatott le, amely az
intézmények energetikai korszerűsítésére vonatkozott.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület egy ingatlancseréről döntött, amely az Önkormányzat és egy zsombói
lakos között jött létre.
Ezt követően a Képviselő-testület a közvilágítás bővítéséről
és a bővítéshez szükséges előkészületekről döntött. A döntés
alapján az Önkormányzat megrendelte a csatlakozási pontok
tervezésére és kivitelezésére vonatkozó ajánlatok beszerzését.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület módosította az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítéséről szóló 33/2016. (IV.15.) Kt. számú határozat 1.) pontját, és
a döntés értelmében az eddigi vevő helyett annak házastársával
köti meg az adásvételi szerződést.
Ezt követően a Képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére, melyből a Polgármesteri Hivatal, a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár, valamint a Jóbarát Vendéglő fejlesztése
valósulna meg.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület arról
határozott, hogy pályázatot nyújt be belterületi utak javítására.
A pályázat összege korlátozott, ezért a fejlesztés helye a Jókai
és a József Attila utcai utcaszakaszok lennének, amennyiben a
pályázat kedvező elbírálásban részesül.
Ezt követő napirendi pontokban a Képviselő-testület úgy
döntött, hogy pályázatot nyújt be a lőtér felújítására, a külterületi utak javítására, valamint támogatja a Polgárőr Egyesületet
gépjárműszerzési pályázaton való indulásában.
Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület jóváhagyta a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását. A módosítást az indokolta, hogy
Petőfiszállás település szeretne csatlakozni szociális feladatellátásával a Társuláshoz. Ahhoz, hogy ezt év közben meg tudja tenni, minden érintett Képviselő-testület hozzájárulása szükséges a
társulási megállapodás módosításához.
Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy módosítja a Hulladékudvar nyitva tartását. Ennek
megfelelően 2016. július 1-től a nyári időszakban szombatonként 9 órától 12 óráig és 14 órától 15 óráig tart nyitva a zsombói
Hulladékudvar.
2016. JÚLIUS 5.
– MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉS
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület a település és környékének közrend- és közbiztonságának helyzetéről
hallgathatta meg a rendőrség beszámolóját. Dr. Zélity László
ezredes úr, Szeged rendőrkapitánya beszámolójából kiderült
az az örvendetes tény, hogy településünk bűnügyileg kevésbé
„fertőzött”, és évről-évre csökken a bűncselekmények száma.
Ezt támasztja alá az a döbbenetes adat, hogy 2015-ben az is-

mertté vált bűncselekmények száma 16 db volt, amíg ugyanez a
számadat 2014-ben 42 volt, ami szintén kevésnek mondható. A
statisztikai adat annak tükrében még elképesztőbb, hogy 2015
második felében a magyar határra nehezedő menekülthelyzet
miatt rengeteg rendőrt vezényeltek át a határra.
A második napirendi pontban a Képviselő-testület tájékoztatót hallgatott meg a Településen működő szociális ellátások
működéséről, helyzetéről, valamint átfogó értékelést kapott az
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2015. évi ellátásáról. A beszámolók részletesen betekintést engedtek az előző évi szociális ellátások számairól, mennyiségeiről. A beszámolókból kiderült az is, hogy az Önkormányzat
által tavaly bevezetett szociális támogatási formákat a lakosok
kedvezően fogadták.
A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület módosította az Önkormányzat szociális rendeletét. A módosítást a rendelet alapján nyújtott támogatásokra vonatkozó pontosítások
indokolták.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület a Szent
Imre Katolikus Általános Iskola 2015/2016-os tanítási évéről
hallhatott tájékoztatót. A tájékoztatóból kiderült többek között
azt is, hogy a 2015. májusában végzett országos kompetencia
felmérések alapján a zsombói iskola jól teljesített.
Ezt követően a Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola
2015/2016. évi tanítási évéről szóló tájékoztatót hallgatta meg
a Képviselő-testület. A tájékoztatóból kiderült, hogy a születésének 20. évét idén ünneplő Művészeti Iskola tanulói közül – az
intézmény történetében – először lettek dobogósok országos
versenyen. Az eredmény azért is megsüvegelendő, mert az országos versenyeken több száz diák indul, és különböző helyi és
regionális versenyeken elért kimagasló eredménnyel lehet csak
eljutni, ráadásul országos versenyeket csak 3 évente rendeznek.
A következő napirendi pontban Nefelejcs Katolikus Óvoda
2015/2016. évi nevelési évéről szóló tájékoztatót hallgatta meg
a Képviselő-testület. A tájékoztatóban bemutatásra került az intézmény elmúlt nevelési évében végzett munka, illetve a felújításoknak köszönhetően korszerűbbé és szebbé vált intézmény.
A további fejlesztési tervekről is beszámolt az Óvodavezető.
Ezt követően a Képviselő-testület a Zsombói Bóbita Bölcsőde
2015/2016. évi nevelési évéről szóló beszámolót fogadta el. A beszámolóból kiderült, hogy az Intézmény telt házzal (csoporttal)
működik. Az Intézmény történetében először várólista is kialakult, azaz jóval több gyermek van, mint amennyinek a felvételét
a Bölcsőde engedélyezett létszáma megenged. Ez a tény is alátámasztja, hogy mekkora szüksége volt a településnek 2011-ben
erre a beruházásra.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület hatályon kívül helyezte a kéményseprő-ipari rendeletét. A rendelet
hatályon kívül helyezését az indokolta, hogy 2016. július 1-ével
hatályba lépett az új kéményseprő-törvény. Az új jogszabály
már nem ad rendeletalkotási felhatalmazást az önkormányzatoknak, mivel a közszolgáltatást teljes mértékben szabályozza.
Ezt követően a Képviselő-testület a hulladékgazdálkodással kapcsolatos napirendi pontokat tárgyalta. Ennek keretében
módosította a hulladékgazdálkodási rendeletét, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést. A módosítások
előzménye volt, hogy 2015-ben a Kormány a hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása mellett döntött, ennek eredményeként
2016. április 1-én léptek hatályba azok a módosítások és újonnan megalkotott jogszabályok, amelyek a rendszer átalakításá-

nak jogi kereteit meghatározzák. A jogszabályváltozások következtében a rendeletbe be kellett építeni a koordináló szervként
kijelölt NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot. Fontos változás lesz, hogy a közszolgáltatás igénybevétele során a
közszolgáltató által meghatározott szabványos űrtartalmú gyűjtőedények használhatók, továbbá a közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat utólagosan, a Koordináló szerv által
negyedévente utólag kiállított és megküldött számla alapján kell
megfizetni. Vagyis a jogszabályok által előírt módosításokat fogadta el a Képviselő-testület.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület ismételten módosította a Hulladékudvar nyitva tartását. A módosítást
jogszabályváltozás indokolta, amely előírja, hogy a nyitvatartási
időnek legalább 9 hónapon keresztül havi szinten a minimum
20 órát el kell érnie. Ennek megfelelően a zsombói Hulladékudvar nyitva tartása 2016. augusztus 1-től a következőképpen
alakul: téli időszakban (november 15-től március 14-ig) a hét
szombati napján 9 órától 12 óráig és 14 órától 15 óráig, nyári
időszakban (március 15-től november 14-ig) a hét szombati
napján 8 órától 12 óráig és 14 órától 16 óráig tart nyitva.
Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás Erzsébet-utalvány formájában történő
biztosításáról döntött. A döntés értelmében az Erzsébet utalványt az érintettek a Polgármesteri Hivatalban vehetik át. Ezt
tulajdonképpen a pályázati előírás követeli meg, hiszen az eddigi években is személyesen vehették át az utalványokat a Polgármesteri Hivatalban. A postai úton történő kézbesítésnek nem
elhanyagolható pénzügyi vonzata van.
2016. AUGUSZTUS 2.
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS
A rendkívüli ülés összehívását több dolog is indokolta.
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta az
Önkormányzat 2015. évi zárszámadását. A zárszámadási rendeletből kiderült azaz örvendetes eredmény, hogy a tervezett adóbevételhez képest a tavalyi évben több folyt be, többek között
ennek köszönhetően az Önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott volt.
A második napirendi pontban a Képviselő-testület jóváhagyta a Belső Ellenőrzés 2015. évi összefoglalóját. A belső ellenőri
jelentésből kiderült, hogy az Önkormányzat pénzügyi gazdálkodása a 2015-ös évben is szabályszerű volt, a szabályzatok –
jogszabályi változásoknak megfelelő – aktualizálását írták elő.
A következő napirendi pontokban a Képviselő-testület gazdaságfejlesztési pályázat benyújtására tekintettel felhatalmazást
adott Gyuris Zsolt polgármesternek, hogy nyertes pályázat esetén kössön adás-vételi szerződést az érintett ingatlanokra vonatkozóan.
Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület
módosította, pontosította a 152/2015.(XI.24.) Kt. számú határozatában foglaltakat, amely Szalai Krisztina zsombói lakos az
Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételének támogatásáról szólt. A módosításra a pénzügyi előírásoknak történő megfelelősége miatt volt szükség.
Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület hozzájárult
ahhoz, hogy Dr. Apró Katalin fogorvos rendelési ideje heti 30
óráról, heti 29,5 órára csökken az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár finanszírozási rendjének változása miatt.
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2016. SZEPTEMBER 2.
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS
A rendkívüli ülés összehívását több tényező is indokolta.
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta az
Önkormányzat 2016–2019 évre vonatkozó Gazdasági Programját. A Gazdasági Programból kiderül, hogy az Önkormányzat
nagyobb fejlesztéseket csak pályázati forrás bevonásával tud
megvalósítani, ezért elsődleges cél a pályázati források feltárása,
a benyújtáshoz szükséges saját erő biztosítása, pályázat elkészítése, pályázat menedzselése. A Gazdasági Program részletesen
ismerteti az Önkormányzat célkitűzéseit.
A második napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta
a Zsombói Települési Értéktár Bizottság beszámolóját. A Bizottság beszámolójából kiderült, hogy a Zsombói Hírmondó időszaki lapban korábban meghirdetésre került értéktár bővítésére
vonatkozó felhívásra sajnos lakossági javaslat nem érkezett. A
Bizottság a következő értékekkel kívánja bővíteni a helyi értéktárat: Wesselényi Miklós Tanyai Népfőiskola; fóliás eper termesztése; zsombói sörfőzés; a Wesselényi Miklós, Petőfi Sándor,
Királyszéki iskolák (Klebelsberg iskolák); Kisboldogasszony
Templom; Palotay és Thurzó tanyák; Lápastói gémeskút és itatókút; Thurzó család fából készült automata csévélésű esőztetője;
réteskészítés.
A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület jogszabályi kötelezettség miatt elfogadta a Polgármester szabadságának ütemezését.
Ezt követően a Képviselő-testület módosította az 56/2016.
(V.31.) Kt. számú határozatát, amely ingatlancserére vonatkozott. A módosítást az indokolta, hogy a magánszemély módosította a cserére felajánlott ingatlanait.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület úgy
döntött, hogy arra buzdítja a zsombói lakosságot, hogy a 2016.
október 2-i országos népszavazáson minél nagyobb számban
menjenek el szavazni, és szavazzanak „nem”-mel.
Ezt követően a Képviselő-testület támogatta, hogy a Magyar

Telekom Nyrt. által az Andrássy úton optikai kábel fektetése miatti járda felbontás utáni helyreállítás kiselemes térburkolattal
történjen, amelyhez a szükséges kiegészítő forrást biztosítja az
önkormányzat.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület támogatta a Tisza Volán SC kézilabda szakosztályának kérelmét, így
ameddig nem rendelkeznek saját kisbusszal, addig a településünkön kézilabdázó gyermekeket az önkormányzati, és a kistérségi kisbusszal szállítjuk Zákányszékre, az edzés színhelyére. Az
utaztatás költségét az egyesület biztosítja.
Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta a vízi- és szennyvízközmű-hálózat gördülő fejlesztési tervét. A gördülő fejlesztési tervet jogszabályi kötelezettség alapján az Önkormányzat nevében a szolgáltató, az Alföldvíz Zrt.
készítette el. A gördülő fejlesztési terv mindenben megfelel az
Önkormányzat és az Alföldvíz között fennálló üzemeltetési és
szolgáltatási szerződésnek. Az Alföldvíz Zrt. a gördülő fejlesztési
tervben a bérleti díjnak megfelelő rekonstrukciós munkálatokat
tervezett be az érintett időszakra. Amennyiben az Önkormányzatnak saját magának kellett volna a gördülő fejlesztési tervet
elkészíteni, akkor az jóval költségesebb lett volna.
Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület támogatta a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában történő felvonó
kiépítéséhez a szerződés megkötését. A felvonó kiépítésének bekerülési költsége 14 millió Ft, amelyből 7 millió Ft-ot az Önkormányzat, 7 millió Ft-ot a Szeged-Csanádi Egyházmegye áll. A
munkálatokat a Zsombó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. végzi.
A felvonó kiépítése várhatóan 2016. szeptemberben befejeződik.
A Képviselő-testület a következő, munkaterv szerint ülését
várhatóan 2016. október 7-én tartja.
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
dr.

Csúcs Áron
jegyző

Pályázat szociálisan hátrányos helyzetű
háztartásoknak, tűzifatámogatásra 2016
Támogatásban részesíthetők köre:
Zsombó Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező szociálisan rászorultak, akik háztartásában az egy főre
számított jövedelem nem haladja meg a 31350,- Ft-ot, egyedül
élő esetén a 34200,- Ft-ot.

A kérelem elbírálásánál előnyt élveznek:
az aktív korúak ellátásában;
időskorúak járadékában;
települési támogatásban (különösen a lakásfenntartási
támogatásban) részesülők;
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevelő család.
A benyújtás határideje és módja:
A benyújtás határideje: 2016. november 4.
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A támogatást igénylő a polgármesteri hivatal által elkészített
formanyomtatványon terjesztheti elő igényét.
A nyomtatvány beszerezhető: Zsombó Nagyközség Önkormányzata honlapjáról (www.zsombo.hu) letölthető, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban Stefkovicsné Nagy Ildikó
szociális ügyintézőjénél (6. szoba) ügyfélfogadási időben:
hétfőn és csütörtökön: 8.00-15.00
kedden: 8.00-18.00
A pályázat elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.
A jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázók közül a jogosultság megállapítása nem a benyújtás sorrendje, hanem a szociális rászorultság figyelembevételével, a támogatás odaítélése a
rendelkezésre álló famennyiség erejéig történik.
							
		
dr. Csúcs Áron
				
jegyző

A locsolási kedvezmény igénybevétele
Tisztelt Lakosság!
A falugyűlésen felmerült locsolási kedvezmény igénybevétele kérdésének utánajártunk, megkerestük a szolgáltatót. Az alábbiakban az Alföldvíz Zrt. válaszát olvashatják.
A locsolási mennyiségi korrekció igénybevételéhez
szükséges nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban
is elérhető.

Zsombói Polgármesteri Hivatal

Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról 63. § (1) bekezdés szerint: „A szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz mennyisége méréssel, mérés hiányában pedig az adott helyen felhasznált vízmennyiség alapul vételével állapítható meg.”
A locsolási kedvezményt illetően a Korm. rendelet tartalmaz
rendelkezéseket. A fenti jogszabály 63. § (6) bekezdés alapján
„nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiség meghatározásánál:
a) az a szennyvízmennyiség, ami az illetékes vízügyi hatóság
engedélye alapján üzemeltetett, saját célú szennyvízelhelyező
műben nyert elhelyezést,
b) az a szennyvízmennyiség, amelynek a közüzemi szennyvízhálózatba vezetését minőségi vagy egyéb okok miatt az illetékes vízügyi hatóság megtiltotta, és szakszerű, ártalommentes
elhelyezését a felhasználó igazolta,
c) az a vízmennyiség, amely a házi ivóvízhálózat, illetve a
csatlakozó hálózat meghibásodása következtében a környezet-

ben elszivárgott,
d) elkülönített mérés hiányában a lakossági felhasználó által
a házikert öntözéséhez május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő
időszakban az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás 10
százaléka, valamint
e) a házi ivóvízhálózatra a 62. § (3) bekezdése szerint telepített locsolási vízmérőn mért elkülönített locsolási vízhasználat,
ha a d) pont szerinti kedvezmény igénybevételére nem kerül
sor.”
A Korm. rendelet 5. sz. melléklete alapján, az elkülönítetten
mért locsolási vízmérő telepítéséhez vízimérnök tervezési (VZT), épületgépész-tervezői (G-T), illetve településrendezési víziközmű tervezési (TV-T) jogosultsággal rendelkező személy által elkészített terv szükséges, melyhez a következő mellékleteket
kérjük csatolni:
1.
Műszaki leírás: amely tartalmazza a kérelmező, a tervező és a kivitelező azonosítására alkalmas adatait, a beépítésre
kerülő mérőberendezés típusát, főbb jellemzőit.
2.
Tervrajzok:
a) az ingatlan érintett házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait
feltüntető vázrajz, a mérőbeépítés helyének megjelölésével,
b) a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai.
A locsolási vízmérő telepítése során nem követelmény az önálló mérőakna kialakítása. A mérőeszköz állagának megóvása
és a fagyvédelem biztosítása a felhasználó kötelessége.
A locsolóvíz vételezési helyét úgy kell kialakítani, hogy a
mérési hely és a tömlőcsatlakoztatási pont közötti csőszakasz
látható legyen és egyéb vízvételezésre szolgáló lecsatlakozással
ne rendelkezzen.
A rendszer teljes körű szakszerű kiépítése, ill. kiépítés állagának fenntartása megrendelői feladat. A locsolási vízmérő
kizárólag a bekötési vízmérőn keresztül történő vízhasználat elkülönítésére szolgálhat. A locsolási mellékvízmérő a felhasználó
tulajdonát képezi.
A jelenleg érvényben lévő árjegyzékünk alapján a locsolási
mérő beépítése és jogi zár elhelyezése (tartalmazza a szerelvényezést, vízmérőt és kiszállást is): 17.700,- Ft + 27% Áfa =
22.479,- Ft
Lehetőség van továbbá- elkülönített mérés (locsolási vízmérő) hiányában május 1. és szeptember 30. közötti időszakban a
lakossági felhasználóknak 10 százalékos locsolási mennyiségi
korrekciót igénybe venni, mely kedvezmény igényléséhez szükséges nyomtatvány megtalálható az www.alfoldviz.hu weboldalon, valamint az ALFÖLDVÍZ Zrt. bármely ügyfélszolgálatán
elérhető.
Alföldvíz Zrt.

Felhívás
A legutóbbi falugyűlésen merült fel problémaként
az utcán, lakóházak környékén történő szemetelés.
Nyomatékosan megkérünk mindenkit, hogy tartsa be
az alapvető tisztasági és illemszabályokat. Mindannyiunk érdeke, hogy szemét csak a kukában legyen!
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Hulladékszállítás
Tisztelt Lakosság!
Ezúton értesítjük a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Négyforrás
Nonprofit Kft. továbbra is kihelyezett ügyfélszolgálatot működtet minden hónap első keddjén 9.30–11.30-ig a József
Attila Közösségi Házban (Zsombó, Alkotmány u. 1.),
illetve az ügyfélszolgálati munkatársak rendelkezésre állnak
irodánkban (Forráskúti Polgármesteri Hivatal melletti épület;
Forráskút, Fő u.74., telefonszám: 70/489-5656):
hétfő–csütörtök 8–12, 13–16.30,
péntek 8–12-ig.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Móra Ferenc
utcai szelektív hulladékgyűjtő szigetre a kommunális
hulladékot ne vigyék el! Ott csak a szelektíven gyűjtött
hulladékoknak van helye a konténereken feltüntetett
összetevőknek megfelelően.
Továbbá tájékoztatjuk még a Tisztelt Lakosságot, hogy a
szerződött kommunális hulladék mennyiségen felül keletkezett
többlethulladékot 2015. november 30-tól az általunk forgalmazott, Négyforrás Nonprofit Kft. emblémával ellátott zsákokban
lehet kihelyezni, és csak ezek a többlethulladékok kerülnek
elszállításra, ugyanis a zsák ára – 350 Ft Áfával – együttesen
tartalmazza a hulladék elszállításának és ártalmatlanításának
költségét.
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a többlethulladék

részére megvásárolt zsák maximum 20 kg-ig terhelhető, és
hamu nem helyezhető el benne. Továbbá kérjük, hogy a kukák
terhelhetőségét vegyék figyelembe a szerződésben meghatározottak szerint, vagyis a 60 l-es kuka maximum 15 kg-ig, a 120
l-es kuka maximum 30 kg-ig terhelhető. A kommunális hulladék gyűjtése belterületen és zártkertekben minden hétfőn, külterületen minden hónap első hétfőjén történik.
Az emblémával ellátott zsákok átvehetők:
•  József Attila Közösségi Ház (Zsombó, Alkotmány u. 1.),
hétfő 14–20, kedd–péntek 8–12 és 14–20, szombat 9–12,
• ügyfélszolgálati irodánkban (Forráskúti Polgármesteri
Hivatal melletti épület; Forráskút, Fő u.74., telefonszám: 70/4895656), hétfő–csütörtök 8–12, 13–16.30, péntek 8–12.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a szelektív hulladék begyűjtése a korábbiakhoz hasonló módon minden második héten kedden történik. Továbbra is ingyenesen szállítjuk
el belterületen páratlan héten kedden, kiskertes lakóövezetben
páratlan héten hétfőn, a sárga zsákokban kihelyezett vegyesen
gyűjtött (papír, műanyag és fém) szelektív hulladékokat, továbbá belterületen minden héten kedden, kiskertes lakóövezetben
minden héten hétfőn a ládában kihelyezett komposztálható
hulladékokat (fűnyesedék, apró gally, falevél stb.).
Megköszönve segítő együttműködésüket:
							
		Négyforrás Nonprofit Kft.

Bursa Hungarica 2017
Pályázati felhívás
Zsombó Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve
2017. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a szociálisan hátrányos helyzetű – jelenlegi és leendő – felsőoktatási hallgatók
számára.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, amely elérhető az alábbi linken:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak
a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa
rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett
jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót.
Fenti linken érhető el a részletes pályázati kiírás is. A regisztrációt vagy belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni!
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését kö8 | XIV. évf. 6. szám – nyár - ősz

vetően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a szükséges
mellékletekkel együtt a települési önkormányzatnál kell benyújtania a pályázónak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott kötelező csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A
csatolandó mellékletekhez a formanyomtatványok letölthetők a
www.zsombo.hu honlapról. A szociális rászorultság igazolására
vonatkozó további okiratokról szintén az önkormányzat honlapján megtalálható pályázati kiírásból tájékozódhat a pályázó.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2016. november 8.
Benyújtás módja: javasolt személyesen a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél, Stefkovicsné Nagy Ildikónál
(6. szoba) ügyfélszolgálati időben: hétfőn, csütörtökön 8.0015.00 óráig, kedden 8.00-17.30 óráig.
Letölthető anyagok:
•
Bursa Hungarica 2017 - pályázati kiírás „A” típus
•
Bursa Hungarica 2017 – pályázati kiírás „B” típus
•
Jövedelemnyilatkozat
•
Munkáltatói igazolás
dr. Csúcs Áron
jegyző

Döntöttünk a pénzmaradvány visszafizetéséről
Májusi ígéretünknek megfelelően elkészült a Víziközmű Társulat pénzügyi elszámolása, és a pénzmaradvány ismeretében a
küldöttgyűlés 2016. szeptember 6-án döntött annak visszafizetéséről. Az Önkormányzatok honlapjain a pénzügyi elszámolás és
a küldöttgyűlési határozat az érdeklődők számára elérhető, de a
döntésről és a visszafizetés menetéről a kikézbesített levelekben
is tájékoztatjuk a visszafizetésben érdekelt minden ügyfelünket.
Az év elején elhatározott 35 000 Ft-on túl további 161 000
Ft-ot fizet vissza a Társulat érdekeltségi egységenként minden
jogosult részére.
A visszafizetés lebonyolítása hasonlóan történik, mint tavasszal. Minden érintett névre szóló levelet kap, amelyben a
nyilatkozattételre és a pénzkifizetésére vonatkozó tudnivalókat
találják. A kiértesítő levél mellékletét képezi a Társulat pénzügyi elszámolása és a visszafizetésre vonatkozó küldöttgyűlési
határozat. A levél tartalmaz egy Nyilatkozatot, amely egyrészt
adategyeztetést szolgál, másrészt ezen kell megjelölni a választott visszafizetési módot, készpénz-visszafizetés esetén a választott pénzintézeti fiókot, banki átutalás esetén itt kell megadni a
bankszámlaszámot.
A helyben lakók a kitöltött és aláírt Nyilatkozatot a lakóhely
szerinti Önkormányzat polgármesteri hivatalában adhatják le, a
nem helyben lakóknak postai úton kell megküldeni a Társulathoz. A kiértesítő levél átvételét követő két héten belül kérjük a
Nyilatkozatok visszajuttatását. Fontos a határidő betartása, mert
a banki átutalás és a készpénzfelvétel időpontja függ tőle. Aki
banki átutalást kér, a Nyilatkozat beérkezését követő néhány
napon belül számára a kiutalás megtörténik. A készpénzes vis�szafizetés átfutási ideje hosszabb. A Nyilatkozat beérkezését követően takarékszövetkezeti fiókonként kifizetési jegyzéket kell

összeállítanunk, a kifizetési jegyzékeket heti gyakorisággal adjuk át az egyes fiókoknak, és a jegyzékek átadását követő héttől
vehető fel a pénz.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a közölt azonosító adatok
pontosak, a személyi okmányokban szereplőkkel megegyezők
legyenek. Tavasszal számos visszafizetés szenvedett késedelmet
adateltérés miatt.
Előreláthatólag a készpénzvisszafizetés 2016. november 2-től
december 16-ig tart, de a helyi lapok következő számában már
pontos információt nyújtunk.
Felhívom a figyelmet arra, hogy készpénzes visszafizetés december közepe után már nem lehetséges, kizárólag banki átutalásra van mód!
Tájékoztatom Önöket, hogy a visszafizetett összegek bankköltségét a Társulat viseli, és a visszafizetett pénz nem adóköteles.
Többek részéről felvetődik az a kérdés, hogy a még hátralévő
szennyvíz-beruházási munkák elhúzódása késleltetheti-e a vis�szafizetést. A válasz egyértelműen: nem. A pénzügyi elszámolás
során a pénzmaradvány meghatározásakor a beruházási munkák bekerülési költségével számoltunk. A beruházási munka
Üllésen már megkezdődött, rövidesen a többi település beruházásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás is elindul.
A beruházásnál előállt csúszás csupán a Társulat elszámolási
eljárásának megindítását befolyásolja. A jogszabály szerint az
elszámolási eljárást a beruházási munka befejezését követő 30
napban kell megindítani, erre valószínűleg 2017. március végéig
sor kerül.
		Maróti Mihály
elnök

Választási tájékoztató
az október 2-i népszavazásról
Tisztelt Választópolgárok!
I. A VÁLASZTÓJOG
Az Országgyűlés a 8/2016. (V.10.) OGY határozatával országos népszavazást rendelt el, amelyet a Köztársasági Elnök a
233/2016. (VII.5.) KE határozatával 2016. október 2-ára tűzött
ki. Mint ahogy a kézbesített választási értesítőben is láthatták, az
országos népszavazás napja: 2016. október 2. vasárnap. A szavazás 600 órától 1900 óráig tart.
A választási törvény, a választási határidők és részletszabályok közötti könnyebb eligazodást segítendő kívánom Önöket
tájékoztatni.
A jogalkotó a választójogot nem köti magyarországi lakóhelyhez, azaz a külföldön élő választópolgároknak is biztosítja
– korlátozott mértékben ugyan – a választójogot.
Nem rendelkezik választójoggal az,
aki cselekvőképességet korlátozó, vagy kizáró gondnokság alatt áll, de esetében a bíróság még nem rendelkezett a
választójogból kizárás kérdésében;

a bíróság kizárta a választójogból, mert a választójog
gyakorlásához szükséges belátási képessége
a)
pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan vagy időszakonként visszatérően
nagymértékben csökkent, vagy
b)
pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mértékben hiányzik.
aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll.
II. A NÉVJEGYZÉK
A központi névjegyzékbe felvett, magyarországi lakcímmel
rendelkező választópolgár bármikor kérheti a Helyi Választási
Iroda vezetőjétől (a továbbiakban: jegyző), hogy a központi névjegyzékben kerüljön rögzítésre, hogy
a)
a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti valamely nemzetiséghez tartozik;
b)
fogyatékosságára tekintettel segítséget igényel annak
érdekében, hogy önállóan adhassa le szavazatát;
c)
a központi névjegyzékben szereplő személyes adatainak kiadását megtiltja;
XIV. évf. 6. szám – nyár - ősz
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Zsombói

Hírmondó
d)
az Európai Unió más tagállamának állampolgára a b)
és c) pontban foglaltakon kívül azt is kérheti, hogy az Európai
Parlamenti választásokra is kiterjedjen a névjegyzékbe vétele.
A fenti névjegyzéki bejegyzés törlését a választópolgár
ugyancsak bármikor kérheti a jegyzőtől.

hozzájárulásával lehet. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni TILOS! A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében
elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.

A névjegyzékben szereplő választópolgároknak az értesítőt
2016. augusztus 5. és augusztus 15. között küldte meg a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI). Amennyiben valaki
nem kapta meg az értesítőt, vagy elveszti azt, a jegyzőtől igényelhet újat.
A választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásáig (2016. szeptember 30. 16.00 óráig) a jegyzőnél bárki megtekintheti a település szavazóköri névjegyzékének adatait. A betekintés lehetősége
nem terjed ki a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékére. A megtekintés lehetősége csak a választópolgára nevére és
lakcímére terjed ki. Fontos, hogy a megtekintés nem az ügyfélszolgálaton kifüggesztett lista segítségével, hanem az informatikai rendszerben, monitoron történik.
1.) Mozgóurna igénylése
Csak az a választópolgár kérhet mozgóurnát, aki azért
nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota
vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában. Egyéb indokok (pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére.
2.) Átjelentkezés
Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. A kérelem
alapján a jegyző törli a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi azon település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván.
A választópolgár a szavazást megelőző második napon (2016.
szeptember 30.) 16.00 óráig kérheti a visszavételét a lakcíme
szerinti szavazóköri névjegyzékbe.
3.) A külképviseleti névjegyzék
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékében szerepel, de a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország
nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. A választópolgár a szavazást megelőző nyolcadik napon (2016. szeptember
24.) 16.00 óráig módosíthatja, hogy melyik külképviseleten
kíván szavazni, vagy kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.

IV. A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG

A Nemzeti Választási Iroda a levélben szavazók névjegyzékébe azt a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárt veszi fel, aki a legkésőbb 2016. szeptember 17-én 16 óráig
benyújtott kérelme alapján szerepel a központi névjegyzékben.
III. A KAMPÁNY
A kampányidőszak 2016. augusztus 13-tól a szavazás napján a szavazás befejezéséig (2016. október 2-án 19 óráig) tart. A
szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség
megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység
2016. október 2-án nem folytatható.
Plakátkihelyezés szabályai:
Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg – állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának
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A helyi szavazatszámláló bizottságok (a továbbiakban:
SZSZB) választott tagjait a jegyző javaslatára a települési önkormányzat képviselő-testülete – jogszabályi kötelezettség alapján
– már az országgyűlési választások előtt megválasztotta. A választott tagok megbízatása a következő országgyűlési választásokat megelőzően választott SZSZB megalakulásáig tart.
Az SZSZB legalább öt tagból áll. Az SZSZB-k munkáját a korábbi évek gyakorlatának megfelelően delegált tagok is segíthetik. Delegált tagot az SZSZB-be a népszavazási kezdeményezés
szervezői, továbbá a népszavazási kezdeményezés szervezésében részt nem vevő, de országgyűlési frakcióval rendelkező pártok (legfeljebb két-két taggal) bízhatnak meg.
Az SZSZB megbízott tagjait legkésőbb a választást megelőző
16. napig, 2016. szeptember 16-án 16.00 óráig jelenthetik be.
V. A SZAVAZÁS
Az országos népszavazáson a választópolgárnak belföldön,
vagy – amennyiben felvetette magát a külképviseleti névjegyzékre – Magyarország külföldön működő diplomáciai és konzuli képviseletein, illetve – ha nem rendelkezik magyarországi
lakcímmel – levélben van lehetősége szavazni.
A magyarországi szavazókörökben a szavazás napján 6 órától
19 óráig lehet szavazni!
A szavazatszámláló bizottság és a választópolgárok részére a
szavazóhelyiségben és a szavazófülkékben – megfelelő módon
rögzítve – tollat kell elhelyezni. A szavazatszámláló bizottság
tagjai a szavazóhelyiségben kizárólag a részükre hivatalosan elhelyezett tollakat használhatják.
A választópolgár részére a szavazóhelyiségben elhelyezett
toll használata csak lehetőség, a szavazás érvényességét ez nem
befolyásolja.
A szavazás megkezdésétől a szavazás lezárásáig a szavazatszámláló bizottság, a jegyzőkönyvvezető, a médiatartalomszolgáltató képviselője, valamint a nemzetközi megfigyelő
tartózkodhat a szavazóhelyiségben, míg a szavazás ideje alatt
a választópolgárok a szavazóhelyiségben csak a választójoguk
gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhatnak. Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága
vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, általa választott segítő
– ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának
együttes – segítségét igénybe veheti.
A szavazatszámláló bizottság az urnák (a szavazóhelyiségben használt és a mozgóurna) állapotát, valamint azt, hogy azok
üresek, az elsőként szavazó választópolgárral együtt – aki a szavazatszámláló bizottság tagja és a jegyzőkönyvvezető nem lehet
– a szavazás megkezdése előtt megvizsgálja.
Az urnákat az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében
úgy kell lezárni, hogy azokból – az urna szétszedése nélkül – ne
lehessen szavazólapot eltávolítani.

DAKK ZRT. 2016. JÚNIUS 16-TÓL ZSOMBÓ TELEPÜLÉS TÉRSÉGÉBEN ÉRVÉNYES BUSZMENETRENDJE
JÁRATOK SZEGED, AUT.ÁLL. - KISKUNDOROZSMA - ZSOMBÓ, AUT.VT. KÖZÖTT
Indul Érkezik Jel
Járat

JÁRATOK ZSOMBÓ, AUT.VT. - KISKUNDOROZSMA - SZEGED, AUT.ÁLL. KÖZÖTT

JÁRATOK SZEGED, AUT.ÁLL. - SZATYMAZ - ZSOMBÓ, AUT.VT. KÖZÖTT
Indul Érkezik Jel
Járat
5:25
6:06
JM
Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó
6:05
6:51
M
Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó
6:45
7:31
M
Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó
7:00
7:15
Z
Szatymaz-Zsombó
7:35
8:25
N Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó (átszállással)
8:10
8:25
N
Szatymaz-Zsombó
9:45 10:31
N
Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó
10:35 11:25
M Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó (átszállással)
11:10 11:25
M
Szatymaz-Zsombó
11:45 12:26
N
Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó
14:05 14:20
N
Szatymaz-Zsombó
13:30 14:20
N
Szeged-Szatymaz-Zsombó (átszállással)
14:40 15:26
N
Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó
15:15 16:01
I
Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó
16:00 17:00
M Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó (átszállással)
16:45 17:26
M
Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó
16:45 17:00
M
Szatymaz-Zsombó
17:15 17:30
Z
Szatymaz-Zsombó
18:20 19:30
Z Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó (átszállással)
18:40 19:30
M Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó (átszállással)
19:15 19:30
N
Szatymaz-Zsombó
19:40 20:30
X Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó (átszállással)
20:15 20:30
X
Szatymaz-Zsombó
20:40 21:26
N
Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó
22:45 23:31
N
Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó

JÁRATOK ZSOMBÓ, AUT.VT. - SZATYMAZ - SZEGED, AUT.ÁLL. KÖZÖTT
Indul Érkezik Jel
Járat
4:17
5:05
N
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
4:47
5:35
M
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
6:17
7:00
X
Zsombó-Szatymaz, Szegedi u.-Szeged
7:32
8:35
N Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged (átszállással)
7:32
7:49
N
Zsombó-Szatymaz
8:32
9:20
N
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
9:32 10:20
M
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
10:32 11:20
N
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
11:37 12:25
M
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
12:37 13:25
N
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
14:20 14:37
X
Zsombó-Szatymaz
14:20 15:10
X Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged (átszállással)
15:32 16:20
N
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
17:32 17:49
N
Zsombó-Szatymaz
17:32 18:40
N Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged (átszállással)
18:32 19:20
Z
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
19:32 19:49
N
Zsombó-Szatymaz
19:32 20:35
N Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged (átszállással)
20:42 21:30
X
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
21:27 21:44
N
Zsombó-Szatymaz

5:15
5:45
6:20
6:45
7:00
7:45
8:45
9:00
9:45
10:45
11:10
11:15
11:45
12:45
13:30
13:40
14:00
14:15
14:45
14:45
15:30
15:30
15:45
16:10
16:15
16:45
17:15
17:45
17:45
18:25
18:45
19:45
20:30
20:45
20:45
21:30
22:45

5:40
6:15
6:48
7:15
7:28
8:15
9:16
9:27
10:15
11:16
11:38
11:43
12:17
13:15
14:00
14:08
14:19
14:45
15:15
15:15
16:00
16:00
16:15
16:40
16:45
17:15
17:45
18:15
18:15
18:55
19:15
20:15
20:55
21:15
21:15
22:00
23:15

N
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
X
Szeged-Zsombó
N
Szeged-Kiskunmajsa-Kiskunhalas-Kalocsa
X Szeged-Zsombó-Kiskunmajsa-Soltvadkert-Kiskőrös
M
Szeged-Zsombó-Forráskút
N
Szeged-Zsombó-Kiskunmajsa
M
Szeged-Zsombó
M
Szeged-Kiskunmajsa-Kiskunhalas-Kalocsa
N
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
M
Szeged-Zsombó
14
Szeged-Kiskunmajsa-Kiskunhalas
N
Szeged-Kiskunmajsa-Kiskunhalas-Kalocsa
N
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
M
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
X
Szeged-Zsombó-Forráskút
N
Szeged-Kiskunmajsa-Kiskunhalas
67 Szeged-Zsombó-Kiskunmajsa-Soltvadkert-Kiskőrös-Solt
M
Szeged-Zsombó-Forráskút
JM
Szeged-Zsombó
N
Szeged-Zsombó-Csólyospálos
M
Szeged-Zsombó-Csólyospálos
69
Szeged-Zsombó
N
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
I
Szeged-Zsombó-Forráskút
N
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
M
Szeged-Zsombó
JM
Szeged-Zsombó-Csólyospálos
M
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
Z
Szeged-Zsombó
M
Szeged-Zsombó-Forráskút
N
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
M
Szeged-Zsombó-Csólyospálos
15
Szeged-Kiskunmajsa-Kiskunhalas
M
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
Z
Szeged-Zsombó-Csólyospálos
X
Szeged-Zsombó
N
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa

Indul Érkezik Jel
Járat
4:35
5:05
M
Csólyospálos-Forráskút-Zsombó-Szeged
4:45
5:15
N
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
5:45
6:15
M
Forráskút-Zsombó-Szeged
6:00
6:30
X
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
6:20
6:50
JM
Zsombó-Szeged
6:25
6:55
M
Csólyospálos-Forráskút-Zsombó-Szeged
6:40
7:10
JM
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
6:45
7:15
N
Csólyospálos-Forráskút-Zsombó-Szeged
6:55
7:25
M
Zsombó-Szeged
7:00
7:30
N
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
7:15
7:45
JM
Zsombó-Szeged
7:46
8:10
M
Kalocsa-Kiskőrös-Kiskunmajsa-Szeged
7:50
8:20
M
Forráskút-Zsombó-Szeged
8:45
9:15
N
Kiskőrös-Kiskunmajsa-Szeged
9:45 10:15
X
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
10:45 11:15
N
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
11:45 12:15
M
Zsombó-Szeged
12:45 13:15
N
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
13:45 14:15
M
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
14:30 14:55
14
Kiskunhalas-Kiskunmajsa-Szeged
14:35 15:05
+
Zsombó-Szeged
14:35 15:05
X
Forráskút-Zsombó-Szeged
14:45 15:15
N
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
15:23 15:53 JM
Zsombó-Szeged
15:45 16:15
M
Forráskút-Zsombó-Szeged
16:05 16:35
N
Csólyospálos-Forráskút-Zsombó-Szeged
16:05 16:35
I
Zsombó-Szeged
16:05 16:35
69
Zsombó-Szeged
16:45 17:10
15
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
16:45 17:15
N
Kalocsa-Kiskunhalas-Kiskunmajsa-Szeged
17:45 18:15
M
Zsombó-Szeged
18:20 18:50
N
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
18:45 19:15
N
Kalocsa-Kiskunhalas-Kiskunmajsa-Szeged
19:04 19:25
N
Kiskunmajsa-Zsombó-Szeged
19:09 19:30
67 Solt-Kiskőrös-Soltvadkert-Kiskunmajsa-Zsombó-Szeged
20:45 21:15
N
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
22:05 22:35
X
Zsombó-Szeged

JELMAGYARÁZAT
JM
Tanév tartama alatt munkanapokon
14
A hetek utolsó tanítási napján
Munkaszüneti napok kivételével naponta
X
A hetek utolsó tanítási napján és
67 a hetek
első tanítási napját megelőző napon
Munkanap
M
Naponta
N
A hetek utolsó iskolai előadási napja
M
kivételével iskolai előadási napokon
I
Iskolai előadási napokon
Szabad és munkaszüneti napokon
Z
Hetek első tanítási napját megelőző
15
munkaszüneti napokon
Munkaszüneti napokon
MSZ vagy +

ZSOMBÓ, AUT.VT. - MÓRAHALOM, AUT.ÁLL.

Indul Érkezik
8:40
9:30
15:15 16:10
18:50 19:40

Jel
M
M
M

Járat
Zsombó-Mórahalom
Zsombó-Mórahalom-Szeged
Zsombó-Mórahalom

MÓRAHALOM, AUT.ÁLL. - ZSOMBÓ, AUT.VT.

Indul Érkezik Jel
Járat
7:45
8:35
M
Mórahalom-Zsombó
14:20 15:10
M
Mórahalom-Zsombó
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17:53 18:50
M Szeged-Mórahalom-Zsombó

Zsombói

Hírmondó
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A választópolgárt a szavazást megelőzően a szavazatszámláló bizottságnak
azonosítania kell!
A választópolgár igazolja személyazonosságát (személyi igazolvány, vezetői engedély, vagy útlevél), valamint lakcímét vagy
személyi azonosítóját. Az említett adatok igazolása más módon
(például személyes ismertségre hivatkozással, érvénytelen igazolvány bemutatása alapján stb.) nem fogadható el!!!
Ezt követően a szavazatszámláló bizottság megállapítja, hogy
a polgár szerepel-e a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben.
A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki:
a) nem tudja személyazonosságát érvényes igazolvánnyal
igazolni;
b) nem tudja a személyi azonosítóját vagy lakcímét igazolni;
b) nem szerepel a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben;
c) már szavazott (azaz már szerepel az aláírása a névjegyzékben);
d) megtagadja a szavazólap átvételének a névjegyzéken aláírásával történő igazolását.
Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzék alapján a választópolgár részére
átadja a szavazólapokat, amelyeket a választópolgár jelenlétében a bal felső sarkában bélyegzőlenyomattal lát el, valamint a
szavazólap elhelyezésére szolgáló borítékot. A szavazás titkosságának garanciájaként a törvény egyértelműen rögzíti, hogy
minden egyes szavazólapon ugyanazon, előre kijelölt helyre kell
elhelyezni a bélyegzőlenyomatot.
A szavazólap átvételét a választópolgár a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.
A szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzék, illetve a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke alapján a
választópolgár részére egy szavazólapot ad át.
A szavazólapon egyetlen kérdés szerepel: "Akarja-e, hogy az
Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező
betelepítését?"
A szavazat érvényességét – ha az egyéb feltételeknek megfelel – nem érinti, ha a szavazólapon az érvényes szavazat mellett
bármilyen megjegyzést tettek, a kérdést kihúzták, illetve hozzáírtak.
A választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti és az
urnába dobja. A titkosság érvényesítésének garanciája, hogy a
borítékot előre, a szavazólappal együtt át kell adni a választópolgárnak.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon lehet!

ELADÓ!
- gabonafélék: árpa, rozs, búza, kukorica
- sütni való tök (orange/sonkatök)
- mangalica hízó
Érdeklődni: Nagy János, 20/427-9224
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Érvényesen szavazni a kérdés alatti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet!
A szavazatszámláló bizottság egyik feladata a szavazás törvényes lebonyolítása, melynek része a szavazókörben a választópolgárok tájékoztatása, és a választópolgároknak a törvény által
előírt rendben történő segítségnyújtás is.
Ennek keretében a szavazatszámláló bizottság:
a)
az írásképtelen választópolgár helyett – e tény feltüntetésével – a szavazatszámláló bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket;
b)
szükség esetén – a választópolgár befolyásolása nélkül
– megmagyarázza a szavazás módját;
c)
ha a választópolgár a testi fogyatékossága, vagy egyéb
ok miatt nem tudja kitölteni a szavazólapot, ehhez általa választott segítőt (akinek nem kell választópolgárnak lennie, akár
gyerek is lehet) vehet igénybe. Ha az olvasni nem tudó, vagy a
szavazásban egyéb ok miatt akadályozott választópolgár a szavazólap kitöltéséhez segítségül más személyt nem tud megkérni, kérésére a szavazatszámláló bizottság két tagja együttesen
segítséget nyújt;
d)
a látássérült választópolgár Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe annak érdekében, hogy önállóan adhassa le szavazatát. Ilyen sablon csak ott áll rendelkezésre, ahol
legalább egy választópolgár azt előzetesen igényelte.
Ha a választópolgár a szavazólap urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott
szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, egy külön e
célra szolgáló borítékba helyezi, és a rontott szavazólap helyett
új szavazólapot ad ki. A szavazatszámláló bizottság a rontott
szavazólap helyett újat – választópolgáronként – csak egyszer
adhat ki.
A szavazólap kitöltésének ideje alatt – az olvasni nem tudó,
illetve a testi, vagy egyéb fogyatékossága miatt a szavazásban
akadályozott választópolgár segítője kivételével – csak a szavazó
választópolgár tartózkodhat a szavazófülkében.
A választópolgár a szavazóhelyiségben tartózkodásának időtartama alatt semmilyen módon nem akadályozhat más választópolgárt a titkos szavazásra vonatkozó joga gyakorlásában.
Mozgóurnás szavazás esetén szavazófülke helyett a szavazás
titkosságát garantáló körülményeket kell a választópolgár számára biztosítani.
A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok tekintetében a szavazatszámláló bizottság csak a szavazókör területén belülre viheti ki a mozgóurnát, az átjelentkezett választók
esetében azonban az egész településen köteles ezt teljesíteni. Ez
a szabályozás azért fontos, mert ha pl. tudja valaki, hogy a szavazás napján kórházi kezelésben részesül, akkor először át kell
jelentkeznie arra a településre, ahol a kórház található, ezt követően kérheti a mozgóurnával történő szavazást, így a kórházban
felkeresi őt a szavazatszámláló bizottság.
A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben
szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága,
illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.
A mozgóurna iránti kérelemnek a választás kitűzését követően,
de legkésőbb a szavazást megelőző második napon kell megérkeznie a helyi választási irodához (jegyzőhöz), vagy a szavazás
napján, legkésőbb 15 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló
bizottsághoz.
A mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság két tagja viszi ki

– a szavazókör területén belül – a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárhoz.
A szavazás napján a közvélemény-kutatást végző személy
a) abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem
léphet be;
b) a választópolgárokat semmilyen módon nem zaklathatja;
c) és csak az épületből kilépőket kérdezheti meg.
A választási törvény az épületből kilépő választópolgárok
tekintetében teszi lehetővé a közvélemény-kutatás kérdéseinek
feltételét!
A törvény szerint a fentiekben kifejtett módon készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) is csak a szavazás befejezése után szabad nyilvánosságra hozni.
A szavazás 19 óráig tart. Az SZSZB a szavazást 19 órakor lezárja, a szavazóhelyiséget be kell zárnia. Abban az esetben, ha
19 órakor még sorban állnak a választópolgárok a szavazáshoz,
a 19 órakor már sorban állók még szavazhatnak, a később érkezők azonban már nem. Ez úgy biztosítható, hogy az SZSZB egyik
tagja beáll a sor végére.
VI. AZ EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA
A szavazatszámlálás során a szavazatszámláló bizottság, a
jegyzőkönyvvezető, a médiatartalom-szolgáltató képviselője,
valamint a nemzetközi megfigyelő tartózkodhat a szavazóhelyiségben.
A szavazatszámláló bizottság az urna felbontása előtt ellenőrzi az urna sértetlenségét, és felbontja az urnát.
A szavazóhelyiségben és a mozgóurnába leadott szavazatokat
a szavazatszámláló bizottság a szavazás lezárását követően haladéktalanul megszámlálja.
A szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzék és a
mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke alapján megállapítja a szavazáson megjelent választópolgárok számát.
A szavazatszámláló bizottság összekeveri az urnákban és a
mozgóurnában lévő szavazólapokat, majd azokat megszámlálja.
Érvénytelen a szavazólap, amely
a) nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal;
b) egyetlen körben sincs x vagy + jel;
c) mindkét körben van x vagy + jel;
d) a választópolgár ceruzát használt.
A szavazat érvényességét – ha az egyéb feltételeknek megfelel
– nem érinti, ha a szavazólapon bármilyen megjegyzést tettek,
például a kérdést kihúzták, vagy hozzáírtak.
A szavazólapokat minden esetben legalább kétszer meg kell
számlálni. Az ismételt számlálást addig kell folytatni, amíg annak eredménye valamely megelőző számlálás eredményével
azonos nem lesz.
A szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálását
követően megállapítja a választás szavazóköri eredményét.
A szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni.
A szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyvvezetője a szavazóköri jegyzőkönyv adattartalmát – a jegyzőkönyv kitöltését
követően haladéktalanul – a helyi választási irodába továbbítja,
amely azt a szavazatösszesítő informatikai rendszerben rögzíti.

A választási irodák a választás nem hiteles eredményét tartalmazó tájékoztató adatokat a szavazás lezárását követően nyilvánosságra hozzák.
A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában a
szavazást követő három napon belül megtekinthető.
A szavazást követő kilencvenedik nap utáni munkanapon
a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – meg kell
semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát kilencven nap elteltével a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni.
VII. JOGORVOSLATOK
Az országos népszavazási eljárásban a jogorvoslat benyújtására és elbírálására rendelkezésre álló határidő öt nap. Ha a
határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az
azt követő legközelebbi munkanapon jár le.
A jogorvoslatok három formája a kifogás, a fellebbezés és a
bírósági felülvizsgálat iránti kérelem. Ezen felül rendkívüli jogorvoslati lehetőség, hogy az Alaptörvényben foglalt jogok megsértése esetén alkotmányjogi panaszt lehet benyújtani.
Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás
és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással
a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
Fellebbezést a választási bizottság elsőfokú határozata ellen
a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
Bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási bizottság másodfokú határozata, továbbá a Nemzeti Választási Bizottság
határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be.
Fontos, hogy az országos népszavazás során nem működik a
Helyi Választási Bizottság, csak az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB). Vagyis,
ha valaki jogorvoslattal kíván élni, annak az OEVB-hez, Szegedre kell fordulnia.
A határidőket naptári napokban kell számítani. A Választási
törvényben meghatározott határidő minden esetben jogvesztő,
késedelem kimentésére, illetve igazolás előterjesztésére nincs
mód. A határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le, a választási bizottság rendelkezésére nyitva álló határidő 24 órakor jár le.
A jogorvoslati kérelmek benyújtására, valamint azok elbírálására – a speciális jogorvoslati eljárásokat kivéve – 5 napos
határidő áll az érintettek rendelkezésére. A jogsértés elkövetésétől, illetve a megtámadott választási bizottság határozatának
meghozatalától.
Tisztelt Választópolgárok! Remélem, tájékoztatómmal sikerült átfogó képet nyújtani a választási jogszabályok változásáról,
a választópolgárokat érintő legfontosabb tudnivalókról.
Amennyiben az országos népszavazással kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdése merülne fel, forduljon a hozzám, a választási információs szolgálathoz, vagy keresse fel a www.valasztas.
hu internetes oldalt.
dr. Csúcs Áron
jegyző, HVI vezetője
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Zsombói

Hírmondó
Falunapi élménybeszámoló
JÚNIUS 24. PÉNTEK
A zsombói hagyományokhoz hűen az idén immár 10. alkalommal került megrendezésre településünkön a Péter-Páli Aratóünnep egy igazán forró nyári hétvégén.
Pénteken reggel a Közösségi Ház udvarán a meleg levegő fafüsttel keveredett, és szorgos kezek izzították a kemencét, dagasztották a kalácsot. A megnyitóünnepség előtt a frissen sült
kalácsok kínálása közben Valika néni a zsombói fiatalsághoz
szólt. Szeretné, ha a hagyomány tovább élne bennünk, és várja
vállalkozó kedvű zsombóiak jelentkezését, akiknek továbbadhatná a kalácssütés tudományát minden fortélyával együtt.
Ezután az óvodások köszöntötték a közönséget; produkciójuk mindannyiunk szívébe örömet és büszkeséget csempészett.
A megnyitóünnepségen Gyuris Zsolt polgármester mellett
köszöntőt mondott B. Nagy László országgyűlési képviselő és
Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke. A kellemes
hangulatú megnyitót a zsombói fiatal tehetségek válogatásműsora követte, melyet díjátadások szakítottak meg. Idén az Év Ifjú
Művésze díjat Bátki Fazekas Ilona, az Év Ifjú Sportolója díjat
Kovács Csaba vehette át. A Zsombó Nagyközségért Emlékérmet
ebben az évben hárman is megkapták: Maróti István Sándorné,
aki védőnőként szolgálta nagyközségünket hosszú időn át; Zsizsik András, a Folia Cargo alapítója; és Mihálffy Zsolt, akinek
Zsombóért végzett tevékenységét nehéz lenne egy mondatban
összefoglalni... A díszpolgári cím méltó tulajdonosa dr. Apró Katalin fogorvos lett, kinek munkássága minden zsombói polgár
számára példaértékű.
A válogatásműsor és a díjátadások után Fehérvári Gábor
Alfréd – Freddie – fergeteges műsora következett. Érthető módon hatalmas volt az érdeklődés, rögtön meg is telt a sátor. A
koncert után lehetőség nyílt autogramkérésre, és néhány közös

fénykép készítésére is a sztárral.
A közönség remek hangulatát a Kosava együttes tovább fokozta, így hajnalig tartó utcabál zárta rendezvényünk első napját, melyet csodával határos módon elkerült a környező településeken lezúduló hatalmas felhőszakadás.
JÚNIUS 25., SZOMBAT
Az előző este felfrissült levegő szombat reggelre újra forróvá vált, de ez nem akadályozta meg a zenészeket abban, hogy
síppal-dobbal ébresszék a falu népét reggel 7-kor. Szükség is
volt a korán kelésre, hiszen ezen a napon is rengeteg program
várta a sportpályára érkezőket: a főzőverseny résztvevői például
már 8 óra előtt szorkoskodni kezdtek, hogy időben elkészüljön
az ebéd. Idén rendhagyó, ám remélhetőleg hagyományteremtő
módon nemcsak pörkölttel, hanem bármilyen helyben elkészített étellel be lehetett nevezni a versenyre szárnyas-, sertés- és
marhahús kategóriákban. A versenyző csapatok rugalmasan
vették az újítást, és igen kreatív ötletekkel nehezítették meg a
zsűri dolgát: a pörköltek mellett készült eredeti mexikói csilis
bab, rozmaringos csirke, saslik, sőt még halpaprikás is.

Munkában a zsűri

Sztárvendégeink voltak
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Míg készültek a pályaművek, a sportközpont (és a falu) egyéb
pontjain is zajlottak az események. A Közösségi Házban hagyományosan véradás volt; köszönet illeti a résztvevőket, akik a forróság ellenére is vállalkoztak rá. A focipályán a délelőtt folyamán
a látogatók megtekinthették a sportlövészek, majd a repülőmodellezők bemutatóját, és ki is próbálhatták mindkét sportágat.
Idén sem maradhatott el a fogatosok bemutatója, amelyen rengeteg gyönyörű ló és kocsi vonult fel, köztük a gyerekek körében
igen nagy népszerűségnek örvendő „minifogat”. A bemutatók
után elstartolt a Zsombó Parádé, amelyen biciklitől kezdve a
traktoron keresztül a tűzltókocsiig mindenféle jármű felvonult.
A zsűrinek nem lehetett egyszerű dolga a díjazottak kiválasztásával, hiszen a járműkavalkádban csupán egy közös pontot lehetett találni: mindegyiknek volt kereke… Természetesen azért
megbirkóztak a feladattal, és különdíjakkal is megörvendeztették a résztvevőket.
Délre az egész helyszínt belengték a főzőverseny ínycsiklandó
illatai, így a zsűri nekiült, hogy végigegye a 18 fogásos „ebédet”. A
díjazottakról a zsombóiak által már ismert és kedvelt D. Tóth Júlia rádiós újságíró, a színművész Borovics Tamás és Bánfi István
séf, a hódmezővásárhelyi Kispiac étterem tulajdonosa döntöttek. Aki pedig meghódította a zsűri ízlelőbimbóit: Harcsa-Pintér
Sándor és neje eredeti mexikói chili con carne receptjükkel.
A jó ebéd mellé ezúttal is nóta szólt, majd kora délután a gyerekek telepedtek a színpad elé, hogy megnézzék a Mini Pom-

Pom együttes Petike, a rosszcsont manó című vidám műsorát.
Az aratóünnep már közel 80 éve Zsombó egyik legmeghatározóbb hagyományőrző rendezvénye, mely a változó idők során
is megőrizte hagyományait és értékeit. A Falunapok keretein
belül szombat délután került sor az aratás, cséplés és szántás
bemutatójára, ahol az érdeklődők megfigyelhették, hogyan végezték nagyszüleink ezeket a munkákat a gépesítés előtt, milyen
szokások, praktikák és titkok fűződnek a különböző munkafolyamatokhoz. Az aratók hosszú évek óta fáradoznak azon, hogy
a megőrzött tudást tovább is tudják adni, így biztosítva a tradíciók fennmaradását. Nincs könnyű dolguk, hiszen igen nagyot
fordult a világ, de nekünk, akik már számítógép elé születtünk,
ugyanúgy fel kell ismernünk ennek a tudásnak az értékét, ápolnunk és őriznünk kell, hogy mi is továbbadhassuk majd. A bemutató után az aratók tánccal ünnepelték az új búzát, amelyből
koszorú is készült Gyuris Zsolt polgármester úr részére, aki esti
köszöntőjében is kiemelte, hogy szeretettel várják olyan fiatalok
jelentkezését, akik szívesen részt vennének a hagyományőrzésben, levéve ezzel némi terhet az idősebbek válláról.
Szombat esti első sztárvendégünk Pál Dénes volt, akiért teljesen megtelt a nagysátor, majd őt követte Dankó Szilvia, a mulatós műfaj kedvelőinek legnagyobb örömére. A műsorok utáni
talpalávalót a bordányi Casino zenekar szolgáltatta, a közönségnek pedig több se kellett: hajnalig ropták a nagysátor alatti

trópusi forróságban.
A visszajelzések alapján úgy tűnik, a falunapra kilátogatók
többsége elégedett volt az új rendszerrel, melyben a programok
péntekre és szombatra kerültek a korábbi szombat-vasárnap
helyett. Így másnap mindenki kipihenhette a fáradalmakat, és
még a vihart is sikerült elkerülnünk – két nap alatt másodszor.
Köszönjük mindazok áldozatos munkáját, akik bármilyen formában hozzájárultak a falu legnagyobb rendezvényének sikeréhez. Találkozzunk jövőre ugyanitt!
Fóris Maja
Bálint Lea

fotók: Bálint Lea

A fogathajtó versenyen

KÖSZÖNET A LOVASPROGRAM TÁMOGATÓINAK!
Az idén VI. alkalommal köszönthettük a lovasokat. Délelőtt a fogatosok bemutatóhajtással szórakoztatták a helyszínre látogatókat. Délután indult a fogatos felvonulás az aratással egybekötve, összesen 34 környékbeli fogatos vett részt.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik segítségükkel hozzájárultak az esemény lebonyolításához.
Támogatóink: Zsombó Nagyközség Önkormányzata, József Attila Közösségi Ház, Maróti Dezső és családja, KádárNémet Lajos, Király Vince, Török János és családja, Tari Szilárd, Újvári János és családja, Bárkányi Józsefné, Dani Kálmán
és családja, Juhász Péter és családja, Szalai Géza, Rácz Zsolt.
Köszönettel:

Maróti Dezső

Buli reggeltől estig

Akik nélkül a falunap nem jöhetett volna létre:
József Attila Közösségi Ház dolgozói
Maróti Sándor cukrász
Zsombó nagyközség Önkormányzatának dolgozói
Gyuris Virág Kft. - Gyuris Attila
Szent Imre Katolikus Általános Iskola dolgozói
Kristály Bt.
Nefelejcs Katolikus Óvoda dolgozói
Sátor Szerviz
Bóbita Bölcsőde dolgozói
Folia Cargo Zrt.
Szociális Szolgáltató Központ dolgozói
Anikó Virágüzlet - Szűcsné Németh Anikó
Kálmán Ferenc és
Zádori Iván
a szántó, arató, cséplő csapat tagjai
COOP Szeged Zrt.
Szalma Imréné és segítői
Molnár Mihály
Nagy Csaba és családja
Pancza István
Szegedi Sütödék Kft.
Maróti Dezső és családja
Fenyves Sörház - Juhász Antal
Zsombói Polgárőr Egyesület
Köszönjük mindazoknak, akik a programokban való tevékeny részvételükkel, a szervezésben és lebonyolításban végzett munkájukkal hozzájárultak a rendezvény megvalósításához és sikeréhez!
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Zsombói

Hírmondó
Ballagás a Szent Imre Katolikus
Általános Iskolában
Idei nyolcadikos évfolyamunk 2016. június 18-án vett végső
búcsút az iskolától. 9 órakor az iskola emeleti aulájában kapták
meg ballagótarisznyájukat a hetedikesektől. Gyuris Zsolt polgármester úr is itt adta át búcsúajándékát: a Tombácz János meséi című könyvet. Alsós osztályfőnökük, Farkas Zoltánné saját
maga készített papírvirággal lepte meg a gyerekeket, a virágok
szirmain egy-egy kedves búcsúzó dalszöveg volt olvasható. Feldíszített osztálytermükben tablójuk, Pancza István egyik dedikált könyve és az Alaptörvény egy-egy példánya várta a tanulókat.
10 órakor vette kezdetét a menet. Az osztály végigjárta az iskola összes termét, ahol tanultak, lufikat engedtek a magasba
a tornapályán, majd átballagtak a Közösségi Ház nagytermébe, ahol megkezdődött az ünnepség. Az osztály nevében Szalai
Krisztina mondott beszédet, Gombi Anna és Nagy Erika pedig
versekkel búcsúzott.

Pálmai Péter igazgató úr beszédében a nevelőtestület munkáját összegezte: megtanították nekik a Jóisten törvényeit, a
társadalmi mozgások rendjét, megértették velük a történelem
üzenetét, keresték mindenkiben a személyes tehetséget, s megpróbálták láttatni a törekvések értelmét, a célt, amelyért érdemes élni. Gyuris Zsolt polgármester úr reményét fejezte ki, hogy
a gyerekek tanulmányaik befejeztével visszatérnek Zsombóra,
hiszen az ő feladatuk lesz a jövőt helyben felépíteni. TarczalMárta Edit osztályfőnök minden diáktól – versbe szedve! –
egyenként vett búcsút, egyik-másik rigmusnál nevetésben tört
ki az osztály, hiszen az alkalmi vers többek között a gyerekek
csetléseiről-botlásairól és a diákcsínyekről szóltak.
Idén sem maradt el a kiemelkedő tanulók díjazása. Faragó
Gabriella, a Zsombói Diákokért Alapítvány kuratóriumi elnöke

és a Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője
átadta az idei Kós Károly emlékplaketteket Gombi Annának és
Szalai Krisztinának. Az idei Szent Imre-díjat kiemelkedő példamutatásáért és szorgalmáért, osztálya közösségéért és a hitéletben végzett aktív munkájáért – a nevelőtestület egyhangú
döntése alapján – Nagy Erika kapta meg az igazgató úrtól.

Nem ment haza méltatás és virág nélkül a szülői munkaközösségben végzett kitartó munkájáért három szülő: Adai-Simon
Sarolta, Zellei Vivien és Nagygyörgy Dávid édesanyja sem. Külön jutalmazásban részesült Nagy Edit. A végzős osztály talán
legemlékezetesebb kirándulása a Határtalanul programnak volt
köszönhető, így jutottak el a gyerekek székelyföldi testvértelepülésünkre, Orotvára. A kirándulás viszont nem jöhetett volna létre nélküle, hiszen nemcsak szállást biztosított az osztálynak, de
egy hétre otthont is adott. Ő a zsombói-orotvai testvértelepülési
együttműködés egyik fő motorja. Most is csak azért utazott ide
a Székelyföldről, hogy osztozzon a zsombói ballagók örömében.
Az ünnepség meglepetése az osztályfőnök által elkészített
kisfilm volt, mely felvillantotta a nyolc év nevezetes eseményeit.
Ezt követően vonultak a gyerekek osztálytermükbe, ahol
megkapták az „általános iskolai tanulmányait befejezte…” kezdetű záradékot tartalmazó bizonyítványokat. Utolsó meglepetésként a végzősök egy maguk készítette ajándékkal lepték meg
osztályfőnöküket: összeállítottak és könyv formájában átadtak
Tarczal-Márta Editnek egy szakácskönyvet, mely a tanulók kedvenc receptjeit foglalja össze.
Szunyogné Székesi Beáta
gazdasági vezető

Szent Imre Katolikus Általános Iskola

MIEE
A Microsoft Innovatív Pedagógus
Szakértő (Microsoft Innovative Educator
Expert, MIEE) programjának célja egy kivételes közösség működtetése és tagjainak
elismerése azért, hogy a résztvevő tanárok
technológiai élenjárásukkal motiválják kollégáikat, és tudásuk megosztásával elősegítsék a diákok hatékonyabb felkészítését. A program és a Microsoft szoros együttműködésben dolgozik az oktatás innovatív
átformálásán.
Támogatják a technológia oktatási célú, hatékony használatát, visszajelzést adnak a Microsoftnak az új termékek gyakorla16 | XIV. évf. 6. szám – nyár - ősz

ti bevezetéséről, és jó gyakorlatok megosztásával hozzájárulnak
egy innovatív tanítási és tanulási környezet megteremtéséhez.
A program motivált, tenni akaró tanárokat keresett a világ
minden tájáról, akiknek szenvedélye az oktatás, akik bátorítják
a gyerekek formabontó, „dobozon kívüli” gondolkodását, és
akik hisznek a közösség és együttműködés erejében. Pályázat
útján lehetett bekerülni a szakértők közé. Ez Magyarországról
idén húsz pedagógusnak sikerült, köztük a zsombói Szent Imre
Katolikus Általános Iskola egyik tanárának, Tarczal-Márta Editnek is, akinek gratulálunk!
Pálmai Péter
igazgató

Játszani is engedd!
Iskolánk tanulói közös hetet töltöttek el testvértelepülésünk diákjaival
A negyedik iskolai tábori hét július 18-án vette kezdetét. Különlegessége volt, hogy vendégül láthattunk 4 máriaföldei és 5
rékási diákot és tanáraikat. A hét három napján Tűhegyi Balázs
is segítette munkánkat mint közösségi szolgálatot teljesítő középiskolás tanuló.
A hétfő délelőtt különféle játékokkal telt, majd nem sokkal
ebéd előtt megérkeztek vendégeink, akiket Ioanovici Enikő
(Máriafölde) és Farkas-Ráduly Melánia (Rékás) tanárnők kísértek el. Első feladatként megalkottuk saját Tábori Falunkat, ahol
mindenki otthagyhatta a keze nyomát. A fal elkészülte után a
tanulók és a pedagógusok egyenként bemutatkoztak, sőt azt is
elárulták, mi a kedvenc játékuk. Következett a Tábori Három Kívánság: mindenkinek 3 dolgot kellett írnia, amit szívesen látna
a programok között. Előkelő helyen végzett a foci és a fagyizás,
de szintén sok szavazatot kapott a gyümölcssalátakészítés és a
biciklizés is. A javaslatok alapján közösen alakítottuk át a heti
programtervet. Ebéd után egy barátságos focimérkőzést játszottunk a belső udvaron.
Kedden a gyerekek a Tábor Séf műsorában találták magukat: a véletlen által összesodort (pontosabban a kihúzott színes
galacsinok alapján kialakított) kukták csapatainak egy rövid
ismerkedés után már a kapott recepttel kellett megbirkózniuk:
frissen sült sós vagy édes kiflik készítése volt a feladatuk. Először anyagbeszerzés, majd tálkeresés, mérés, keverés, melegítés,
kelesztés, gyúrás és nyújtás várt rájuk. Mind a zöld, mind a kék
csapat remekül helytállt, csak úgy, mint a rózsaszínek és a sárgák csapata. A kiflik olyan finomra sikerültek, hogy majdnem
mind elfogyott még ebéd előtt. A jelentős energiabevitelt egy
rövid udvari focival dolgoztuk le. Ebéd után egy pihentetőbb
program várt ránk: mozizhattunk a Közösségi Házban. A délután hátralévő része a maradék kiflik elfogyasztásával és játékkal telt a belső udvaron.
Szerda délelőtt táborozóink „felülhettek” a Játékos Körforgóra, ahol különféle társas- és kártyajátékokkal múlatták az időt
egészen ebédig. Játszottunk scrabble-t, sakkoztunk, de nagy sikert aratott a rékási tanárnő bombás játéka, ahol a gyorsaság
játékéletet mentett. A délutánt a tornateremben töltöttük: kézilabdáztunk, fociztunk, kötélen himbálóztunk.
Másnap reggel két tábori pártra szakadtunk: a csapat egyik
fele biciklire pattant és úgy járta körbe a falut. A többiek ez idő
alatt finom gyümölcssalátát készítettek barackból, kiwiből, almából, banánból és mandarinból. Miután a kerekezők visszatértek, a salátakészítők pattantak nyeregbe. Ezen a délelőttön

is jutott idő a játékra: fociztunk, tollaslabdáztunk; a tekerésből
visszatérve pedig a párakapu alatt frissülhettünk fel. Ebéd után
birtokba vettük a tornatermet, ahol előbb egy embert próbáló
hokibajnokság vette kezdetét, majd a bátrabbak kézilabdával
dobhattak kapura. Volt, aki kötélre mászott, ismét népszerű
elfoglaltság volt a foci és a labdázás. Mindenki mozgott és jól
érezte magát. Mivel vendégeink már nem töltötték velünk a
péntek délutánt, arra kértünk mindenkit, hogy saját (lakóhely
szerinti) csoportjával készítse el rajzos Tábori Beszámolóját a
hét eseményeiről: mi tetszett a legjobban, milyen javaslata van,
mit mutatna meg a saját településén, ha ő lenne a táborszervező.
A rékási csapat még arra is kitért, milyen új magyar szavakkal
gazdagodott a szókincsük. Az elkészült plakátokat be is mutatták a csapatok képviselői.
Az utolsó nap délelőttjén ellátogattunk a kispiacra, ahol különféle gyümölcsöket vásároltunk. A rékási diákok pedig egy
rögtönzött „tanórán” találhatták magukat, ahol számos zöldség
és gyümölcs nevét is megtanulhatták vásárlás közben. A tankert szépen fejlődő növényeiről sem feledkeztünk meg: meglocsoltuk őket; akinek kedve volt, még gyomlálhatott is. Ezután
közkívánatra ismét gyümölcssalátát készítettünk. Ebéd előtt az
udvaron játszottunk. A délután első felében elbúcsúztunk vendégeinktől. A nap végére már csak a rendrakás és a jól megérdemelt fagyizás maradt.
Az élményekben gazdag hetet köszönjük vendégeinknek, segítőnknek, az iskola dolgozóinak, a vendéglő és az önkormányzat munkatársainak!
Jakab Edit, Mérfalvi Zsuzsa, Varga Krisztina
táborvezetők

A 2016. évi mikrocenzusról
A Központi Statisztikai Hivatal 2016-ban mikrocenzust tart.
A mikrocenzus, más néven kis népszámlálás végrehajtását a
2015. évi X. törvény rendelte el, az adatfelvétel részleteit pedig a
65/2015 (III.25) számú kormányrendelet tartalmazza.
Az adatfelvételre 2016. október 1-je és november 8-a között
kerül sor. A minta a lakások 10%-ára terjed ki, és 2148 településen mintegy 440 ezer háztartást és kb. egymillió embert érint.
A mintába került háztartásokban élők számára a válaszadás
kötelező.

Ezúton értesítjük, hogy Zsombó település bekerült a 2016.
évi mikrocenzus mintájába. 2016. október 1. és 9. között a kijelölt címeken élőknek lehetőségük lesz arra, hogy a kérdőívet
interneten keresztül önállóan töltsék ki. Amennyiben az önkitöltés lehetőségével nem élnek, akkor 2016. október 10. és
november 8. között a számlálóbiztos keresi fel a háztartást,
hogy felvegye az adatokat. Kérem, hogy támogassa az összeírás
végrehajtását. Együttműködését előre is köszönjük!
KSH
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Zsombói

Hírmondó
5 éves a Zsombói Bóbita Bölcsőde
„A gyermek a legtökéletesebb teremtmény,
mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét.
A gyermek lelke lágy viaszhoz, vagy fehér papírhoz hasonló,
ahová magának a gyermeknek kell belevésni a képzeteket.”
(Montessori Mária)
Minden kisgyermeknevelő boldogan emlékszik vissza 2011.
október harmadikára, amikor bölcsődénk kapuit átlépték az
első gyermekek. Ezt a napot lázas készülődés előzte meg, hogy
mire birtokba veszik a bölcsit az apróságok, egy biztonságot
nyújtó, barátságos környezetben fogadhassuk őket. Mindan�nyian tudjuk, hogy a szülők gyermekeik második otthonaként
tekintenek a bölcsődére, bizalommal vannak intézményünk
felé. Mi igyekszünk nap mint nap erre a bizalomra rászolgálni, hiszen a legféltettebb kincsüket bízzák ránk. Az elmúlt 5 év
alatt 129 gyermeket készítettünk fel az óvodai életre, és búcsúztattunk el. Bölcsődénk minden egyes dolgozója megkönnyezte
ezt a 129 elválást, de tudjuk, ez az élet rendje: a kis bölcsisekből
„nagy” óvodások lesznek.
Nagyon sok közös élményben volt részünk az elmúlt évek
alatt nemcsak a gyermekekkel, hanem szüleikkel is:
•   Advent időszakában délutáni foglalkozáson a szülőkkel
együtt készülünk az ünnepre; hasonló népszerűségnek örvend
a gyerekek és szülők körében egyaránt a tavaszi nyuszivárás is;
•  vidám és bolondos jelmezben roptuk a táncot farsangkor;
•  gyermeknapi kerti mulatságon mi magunk öltözünk be, és
meséltünk a gyermekeknek;
•  a Mikulást is mindig nagy izgalommal várjuk;
•  anyák napjára mindig vidáman készülünk;
• ballagások alkalmával igyekszünk jó hangulatban elbúcsúzni.

Tű nélküli

mezoterápia
Napjaink legkorszerűbb és leghatékonyabb kozmetikai eljárása a tű nélküli
mezoterápia, mely az elektroporáció elven működik. Az eljárás lényege, hogy
speciális rádiófrekvenciás hullámok
segítségével kis csatornák nyílnak meg a bőr mélyebb rétegeiben, melyeken keresztül a tömény, orvosi tisztaságú
hatóanyagok közvetlenül a problémáért felelős sejtekhez
jutnak el (bőralja), ott fejtve ki hatásukat. Az elért eredmény
tartós, és már egy kezelés után látványos változást indukál.
A kezelés hatékonyan alkalmazható az alábbi területeken:
bőrfiatalítás, sejtmegújítás, bőr öregedésének késleltetése,
aktív ránctalanítás, ráncfeltöltés, bőrfeszesítés.

A szolgáltatás elérhető:

Absolute Beauty Kozmetika

Adámi-Patik Szilvia (20) 776-11-02
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Bízunk abban, hogy a hozzánk járó gyermekeknek életre
szóló élményeket és ismereteket nyújtunk és nyújtottunk, felvértezve őket azokkal a képességekkel, melyekre szükségük lesz
gyorsan változó világunkban.				
		
Ráczné Horváth Henrietta
bölcsődevezető

Gólyahírek
2016. AUGUSZTUS:
Vőneki Gábornak és Illés Mónikának:

Vanessza

Gratulálunk az újszülötthöz, és jó egészséget kívánunk
a családnak!
KEDVES SPORTOLÓK, SZÜLŐK
ÉS KÉZILABDA BARÁTOK!
Szeptember hónaptól a zsombói Kézilabda Szakosztály új
néven fog szerepelni a bajnokságban.
A Nemzeti Kézilabda Akadémia, a KÉSZ Kft és a Tisza
Volán SC által támogatott sportegyesület családjához fogunk
tartozni, mint a Sándorfalva, Deszk, Röszke, Ásotthalom és
Mórahalom kézilabdásai. A nevünk Tisza Volán SC -Zsombó
lesz, ami biztosabb hátteret és nagyobb szakmai segítséget jelent a mindennapi feladatok megoldásában. Az edzések helyszínei nem változnak, a nagyobb gyerekeknek kell Zákányszéken vagy más nagyobb csarnokban edzeniük.
Szeretettel várjuk a már igazolt ( nekik aug. 15.-én megkezdődik a felkészülés ) és leendő kézilabdásainkat!
2006-2007-2008-2009-ben születettek jelentkezhetnek
a 30/4450905-ös számon Polyákné Éva edzőnél.

Nagy B. Ferenc kolbász- és hurkatöltő
verseny 2016
Tisztelt résztvevők!
A 2016. évi Nagy B. Ferenc kolbász- és hurkatöltő versenyen
a töltő csapatok a piactéren fognak tevékenykedni. A sütés
a Közösségi Ház udvarán a kemencében és a mellette lévő
elektromos kemencében történik.
IDŐPONT: 2016. NOVEMBER 5.
NEVEZÉSI DÍJ KATEGÓRIÁNKÉNT 1500 FT
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 kolbászának. Hagyományos fűszerezéssel, a helyi szokásokat figyelembe
véve, de mindenki a saját technikájával készítsen egy tipikusan
dél-alföldi jellegű kolbászt, ahogy az a régi, családi disznóvágásokon is történt Zsombón és a környező falvakban, tanyákon.
A húst, mint mindig, mi biztosítjuk. Az alapanyag mennyiségét
nevezéskor kell jelezni, a darálási méret minden esetben 5 mm,
az alapanyagot ledarálva kapja minden versenyző. Az előre kért
mennyiséget a verseny előtt Gera Imrétől lehet átvenni .
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 Zsombó Kolbászához, mást nem. A mennyiség ajánlott, ettől el lehet
térni ízlés szerint, és el is lehet hagyni belőle, de a nyertes kolbász 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 2017. évi kolbásztöltő verseny
zsűrielnöke.
- A kolbász a 2017. évi majálison, a falunapon és minden
zsombói gasztronómiai eseményen kapható lesz.
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 darálási méret minden esetben 5 mm. A verseny előtt Gera Imrétől lehet
átvenni az alapanyagot.
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 a nevezéskor kell megadni. A hurkának
valót megabálva, ledarálva – a darálási méret minden esetben 5
mm – Gera Imrétől lehet átvenni.
Kérjük, hogy a rizst konyhakészen (megfőve) hozza magával
minden résztvevő. A hurkák megabálására 1 db üst abalével az
udvaron rendelkezésre áll mindenkinek.
Zsűrizés: 1 pár kb. 20 cm hosszúságú hurkát kérünk leadni
14.30 óráig.
AZ ÉRTÉKELÉS:
Kategóriánként háromtagú zsűri – összesen kilenc fő – fogja
értékelni a nevezők munkáit.
A zsűrizésre váró kolbászok, hurkák külön-külön alumíniumtálcán kerülnek a kemencébe. Erre a tálcákat mi biztosítjuk.
Miután megsültek a zsűri számára a minták, ezután lesz lehetőség a falukemence használatára, szakértő felügyelet mellett. Az
elektromos kemence, szintén felügyelettel, az udvaron mindenki számára rendelkezésre áll 13.00 órától.
Idén is a kényelmes és biztonságos piacteret választottuk a
kolbász- és hurkatöltés helyszínéül. Asztalokat, székeket biztosítunk. A piactér és a Közösségi Ház közötti pavilonban Gera Imre
által készített sültkolbászt lehet majd kapni, a Jóbarát vendéglő
segítségével.
A sütés az udvari rőzsetüzelésű kemencében és a villanykemencékben történik. Ennek gördülékeny lebonyolítása érdekében kérjük, hogy a csapatok megfelelő mennyiségű sütőtálcát
és/vagy tepsit hozzanak magukkal!
A vacsora a Közösségi Házban lesz, melyhez a helyeket csak
előrefoglalással tudjuk biztosítani a versenyre történő jelentkezéskor, pontos és nem változtatható létszámmal.
Minden csapatnak saját magának kell hozni üdítős, pálinkás
poharakat, lehetőleg műanyagot. Kést, kanalat, villát, három
részes menü papírtányért a Közösségi Ház biztosít.
PROGRAM IDŐRENDBEN:
12.00 – gyülekezés, előkészület, a Zsombó Kolbásza, az Év
Kolbásza alapanyag, Év Hurkája alapanyag és a bél átvétele Gera
Imrétől
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
17.00 – eredményhirdetés
17.30 – vacsora muzsikakísérettel
22.00 – záróra
Nevezés, helyfoglalás személyesen a József Attila Közösségi
Házban: 2016. november 3. (csütörtök) - 18.00 -ig!
A szervezőség
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