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Tájékoztató a Képviselő-testületi
ülésen történtekről
A Hírmondóban a Képviselő-testületi ülésen történtekről készült legutóbbi beszámoló óta 6 alkalommal
ülésezett a Képviselő-testület, amelyből kettő munkaterv szerinti, rendes ülés és 4 munkaterven felüli, rendkívüli ülés volt. Hírmondóban a Képviselő-testületi ülésen történtekrő
2017. JÚNIUS 29.
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS
A rendkívüli ülés összehívását több dolog is indokolta.
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület támogatta
Újszentiván Község Önkormányzatának, a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásához 2018. január 1-től
történő csatlakozását. A Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló törvény alapján a társuláshoz való csatlakozásról legalább
hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni.
A következő három napirendi pontban a Képviselő-testület
a Társulások (Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési
Társulása, Homokháti Kistérség Többcélú Társulása, Dél-alföldi
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás) 2016. évi munkájáról
készült beszámolót tárgyalta meg és fogadta el.
Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta a Dél-alföldi
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítását. A Társulási Megállapodás módosítására a
Kormányhivatali ellenőrzés megállapításai, valamint a hatályos
jogszabályokkal való jogharmonizáció miatt volt szükség.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta a Négyforrás Nonprofit Kft. 2016. évi munkájáról szóló
beszámolót és a gazdasági társaság mérlegét. A beszámolóból
és a mérlegből kiderült, hogy a gazdasági társaság 2016. év adózott eredménye 5.514 ezer Ft, vagyis a gazdasági társaság a 2016.
évet nyereséggel zárta. A gazdasági társaság a számviteli beszámolót (mérleget) 76.191 ezer Ft mérlegfőösszeggel zárta.

Ezt követően a Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati
Társulás 2016. évi beszámolóját fogadta el a Képviselő-testület.
Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadásáról
döntött. A Helyi Esélyegyenlőségi Programot a Képviselő-testület a 2013. június 27-i ülésén fogadta el, melyet két évente felül
kell vizsgálni. 2013. július 1-től minden uniós és hazai pályázat
kötelező eleme a helyi esélyegyenlőségi program és az intézkedési terv megléte, és annak folyamatos felülvizsgálata.
Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására (Bordány, Forráskút és
Üllés Önkormányzataival közösen) közbeszerzési eljárás lefolytatásáról döntött. A közbeszerzési eljárás lefolytatására az Önkormányzatok a Széllovagok Kft-t (2100 Gödöllő, Dózsa György
út 69/A.) bízták meg mint speciális közbeszerzési szakértelemmel rendelkező gazdasági társaságot.
2017. JÚLIUS 11.
– MUNKATERV SZERINTI, RENDES ÜLÉS
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület, az Oázis Falmászó Egyesület támogatásáról döntött. A támogatás alapján az
Önkormányzat – sofőrrel együtt – biztosította a tulajdonában
lévő kisbuszt, amellyel az egyesület részt vehetett az egyik legnagyobb nemzetközi versenyen.
A második napirendi pontban a Képviselő-testület megalkotta a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi
juttatásáról, szociális és kegyeleti támogatásairól, valamint a
Közszolgálati Tisztviselők Napjáról szóló rendeletét. A rendelet
a köztisztviselők részére adható támogatásokat szabályozza.
A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület a közterületi térfigyelő rendszer kiépítéséről és jogi szabályozásról
hallhatott tájékoztatást. A Képviselő-testület a tájékoztatást elfogadta.

Karácsonyi köszöntő
Tisztelt Zsombóiak!
Köszönöm az Önök megtisztelő támogatását, megértő együttműködését, amellyel a 2017. esztendő és az elmúlt évek
munkáját segítették.
Áldott karácsonyi ünnepeket, jó egészséget, eredményes, boldog új esztendőt kívánok Zsombó nagyközség
képviselő-testülete, a Polgármesteri Hivatal dolgozói és a magam nevében!
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Gyuris Zsolt
polgármester

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület a Szent
Imre Katolikus Általános Iskola 2016/2017-es nevelési évéről, az
általános iskolai oktatás helyzetéről szóló tájékoztatót fogadta
el. A tájékoztatóból megtudhatta a Képviselő-testület többek
között azt is, hogy a 2016 szeptemberében és októberében végzett felmérések alapján az iskolában a matematika 6., 8. és a szövegértés 6., 8. osztályban jelentősen meghaladja az országos és a
községi átlagokat. Az angol nyelvi felmérésben a 6. osztályban az
országos átlag alatt egy picivel teljesített, azonban a 8. osztályban jelentősen meghaladta az országos átlagot.
Ezt követően a Képviselő-testület a Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola 2016/2017. évi nevelési évéről szóló tájékoztatót
hallgatta meg. A tájékoztatóból megtudhatta a Képviselő-testület, hogy az előző nevelési évhez (128 fő) képest, valamelyest
visszaesett a tanulók száma (113 fő). A tájékoztatóból kiderült
az is, hogy számos helyen értek el kiváló eredményt az iskola
tanulói.
A következő napirendi pontban a Nefelejcs Katolikus Óvoda
2016/2017. évi nevelési évéről szóló tájékoztatót hallgatta meg a
Képviselő-testület. A tájékoztatóból kiderült, hogy a 2016/2017.
nevelési évet szeptember 1-én öt csoportban 94 kisgyermek
kezdte meg, azonban a gyermeklétszám a nevelési év végére 103
fő lett, azaz kilenc fővel emelkedett.
Ezt követően a Képviselő-testület a Zsombói Bóbita Bölcsőde
2016/2017. évi nevelési évéről szóló beszámolót fogadta el. A beszámolóból kiderült, hogy az Intézmény telt házzal (csoporttal)
működik. A Bölcsődébe 41 gyermek került felvételre az adott
időszakban. Ez a tény is alátámasztja, hogy mekkora szüksége
volt a településnek 2011-ben erre a beruházásra.
Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület módosította a Zsombói Bóbita Bölcsőde Szervezeti és Működési
Szabályzatát. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására jogszabályi változások miatt volt szükség.
Az utolsó 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.
2017. AUGUSZTUS 7.
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS
A rendkívüli ülés összehívását több dolog is indokolta.
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület úgy döntött,
hogy idén is pályázatot nyújt be a szociális célú tüzelőanyag vásárlására, illetve ennek megfelelően módosította a szociális célú
tüzelőanyag-juttatásról szóló rendeletét. A Rendelet módosítását az idei pályázat benyújtási határideje és jogszabályváltozások indokolták.
A második napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta
az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Etikai Kódexét. Az
Etikai Kódex elkészítése és elfogadása jogszabályi kötelezettség,
amelynek a Képviselő-testület ezzel eleget tett.
A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület módosította a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratát. Az Alapító Okirat módosítására azért volt szükség, mert
a Képviselő-testület a 2017. május 26-i módosítását a Magyar
Államkincstár nem fogadta el és további módosításokra, ponto-

sításokra adott hiánypótlási felhívást. A Képviselő-testület a hiánypótlásban foglaltaknak megfelelően a módosítást elfogadta.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta az Ábrahám József egyéni vállalkozóval kötött használati
szerződést. A Használati szerződés értelmében az Önkormányzat – rendezvények alkalmával érkező vendégek elszállásolására
– térítés ellenében igénybe veszi a Rózsakert szállás- és pihenőhelyet.
Ezt követően a Képviselő-testület a közétkeztetés lebonyolítása érdekében árajánlatok bekérése mellett döntött. Az Önkormányzat a zsombói köznevelési intézmények vonatkozásában
2017. szeptember 1-től átvette a gyermekétkeztetést a SzegedCsanádi Egyházmegyétől mint fenntartótól. A közétkeztetés
biztosítása érdekében árajánlatot kellett bekérni közétkeztetéssel foglalkozó vállalkozóktól.
Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület döntött a temető fejlesztési koncepciójáról. A temető fejlesztési koncepciója kidolgozására az Önkormányzat Kármán Kolos helyi
tájépítésszel kötött szerződést. A tájépítész az előzetesen elkészített koncepciót a Képviselő-testületnek bemutatta, melyet
a település lakosságával is ismertetni fognak lakossági fórum,
falugyűlés keretei között.
Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület módosította az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét. A módosítást többek között jogszabályváltozások
és az indokolta, hogy az Önkormányzat a zsombói köznevelési
intézmények vonatkozásában 2017. szeptember 1-től átvette a
gyermekétkeztetést a Szeged-Csanádi Egyházmegyétől mint
fenntartótól. A gyermekétkeztetés elszámolhatóságához viszont
szükséges a kormányzati funkció feltüntetése a Szervezeti és
Működési Szabályzatban.
2017. AUGUSZTUS 21.
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS
A rendkívüli ülés összehívását több dolog is indokolta.
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület módosította
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendeletét. A rendelet módosítását az indokolta, hogy a Képviselő-testület a 2017. augusztus 7-i rendelet módosítását a Magyar
Államkincstár nem fogadta el, és további módosításokra, pontosításokra adott hiánypótlási felhívást. A Polgármesteri Hivatal
és a Magyar Államkincstár jogértelmezése között vita alakult ki,
de a szoros határidő miatt a jegyző kérte a Képviselő-testületet,
hogy a hiánypótlásban foglaltaknak megfelelően a módosítást
fogadja el, különben a szeptember 1-től induló gyermekétkeztetés után nem lehet normatívát elszámolni.
A második napirendi pontban a Képviselő-testület megalkotta a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendeletét. A rendelet megalkotását jogszabályi
kötelezettség indokolta. 2017. december 31-ig minden önkormányzatnak meg kell alkotnia a Települési Arculati Kézikönyvét
és az ehhez kapcsolódó rendeletét. Ez a rendelet a helyi építési
szabályzatok, rendezés tervek egy részét fogja kiváltani. A Települési Arculati Kézikönyv elfogadását megelőzően szükség volt
egy ún. partnerségi rendelet megalkotására, amelyben többek
között a nyilvánosság előtt történő bemutatás és a különböző
határidők kerültek szabályozásra.
A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület ismételten módosította a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratát. Az Alapító Okirat ismételt módosítására azért volt
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szükség, mert a Képviselő-testület a 2017. május 26-i módosítását a Magyar Államkincstár továbbra sem fogadta el, és újabb
módosításokra, pontosításokra adott hiánypótlási felhívást. A
Képviselő-testület a hiánypótlásban foglaltaknak megfelelően a
módosítást elfogadta.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület a Kós
Károly Alapfokú Művészeti Iskola fenntartói jogának átadására
vonatkozó megállapodások elfogadása mellett döntött. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: Tankerületi Központ) és a Szeged-Csanádi Egyházmegye között létrejött megállapodás értelmében a Kós Károly Alapfokú Művészeti
Iskola fenntartói joga 2017. szeptember 1-től a Szeged-Csanádi
Egyházmegyéhez került. A fenntartói jog átadás-átvételével ös�szefüggésben szükségessé vált az Önkormányzat mint az ingatlan tulajdonosa és a Tankerületi Központ között korábban
kötött Megállapodás, Vagyonkezelési szerződés és Használati
Szerződés megszüntetése 2017. augusztus 31. napjával.
Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület a
közétkeztetés lebonyolítására beérkezett három árajánlat közül a Jóbarát Vendéglőt eddig is közmegelégedéssel üzemelő
NAHATI Szociális Szövetkezetet bízta meg a 2017. szeptember
1-től 2022. augusztus 31-ig terjedő időszakra a közétkeztetés lebonyolítására.
Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület a Zsombói Hulladékudvar üzemeltetése átvételének kezdeményezéséről döntött. A hulladékudvarok üzemeltetésére jelenleg mind a
négy település (Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó) tekintetében a Négyforrás Nonprofit Kft. rendelkezik szerződéssel. Ebből
kifolyólag negyedévente még mindig számláz az Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a Négyforrás Nonprofit Kft.
számára. A hulladékról szóló törvény alapján a hulladékudvart
az adott önkormányzat köteles a vele közszolgáltatási szerződéssel rendelkező közszolgáltatónak üzemeltetésre átadni. A
jogszabály alapján a hulladékudvar üzemeltetését át kell adni az
FBH-NP Nonprofit Kft. részére.

2017. SZEPTEMBER 29.
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS
A rendkívüli ülés összehívását egy dolog indokolta.
Az egyetlen napirendi pontban a Képviselő-testület rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtásáról döntött. A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvény
lehetőséget ad az önkormányzatoknak rendkívüli támogatás
igénylésére működőképessége megőrzéséhez, vagy egyéb feladatának ellátását veszélyeztető helyzet elhárításához. Önkormányzatunknál a tervezett bevételi források elmaradása miatt
likviditási probléma merült fel. A bevételi oldalon elmaradás
mutatkozik a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár esetében
a jegyárbevétel jogcímnél, valamint a helyi adók és átengedett
gépjárműadó jogcímek esetében sem éri el a befolyt bevétel a
szeptember 15-i adóbefizetések után sem az előírt követelések
összegét. Ennek megfelelően a Képviselő-testület közel 34 millió
Ft rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtásáról döntött.
2017. OKTÓBER 2.
– MUNKATERV SZERINTI, RENDES ÜLÉS
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület meghallgatta
a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola 2017/2018-as nevelési év kezdetéről készült tájékoztatóját. A nevelési évkezdet érdekessége, hogy az Általános Iskola
a Művészeti Iskolával ismételten fuzionált, és szeptember 1-től
közös intézményként folytatják a nevelést. A tájékoztatóból
megtudhatta a Képviselő-testület, hogy a 8 évfolyamon 228 tanuló kezdte meg a tanulmányait 2017. szeptember 1-én. Ez a
szám 5 tanulóval kevesebb az előző évi adatnál.
A második napirendi pontban a Képviselő-testület meghallgatta a Nefelejcs Katolikus Óvoda nevelési évkezdetéről
szóló tájékoztatót. A tájékoztatóból kiderült, hogy az Óvoda a
2017/2018-as nevelési évet 5 csoportban kezdte el, 100 fő óvo-

Lakossági Fórum
Tisztelettel meghívom Zsombó nagyközség lakosságát a település arculati kézikönyvének elfogadás előtti tervismertetésre,
tájékoztatásra.
IDŐPONT: DECEMBER 8-ÁN (PÉNTEK) 17.00 ÓRA
HELYSZÍN: POLGÁRMESTERI HIVATAL TANÁCSTERME (ZSOMBÓ, ALKOTMÁNY UTCA 3.)
Tájékoztatom Önöket, hogy a helyi építési szabályozást a jövőben arculati kézikönyv, helyi építési szabályzat és rendezési terv
váltja fel. Mindannyiunk számára fontos, hogy a következő évtized(ek) helyi építési tevékenységét meghatározó helyi szabályozás
a lehető legszélesebb helyi közmegegyezésen alapuljon, ezért számítok Önökre és a véleményükre.
A partnerek véleményt nyilváníthatnak, javaslatot és észrevételt tehetnek a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló helyi
rendelet alapján:
- elektronikus levélben történő megküldéssel a titkarsag@zsombo.hu e-mail címre,
- a lakossági fórumon szóban.
A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi
szabályairól szóló rendelet megtekinthető a polgármesteri hivatalban, letölthető a www.zsombo.hu honlapról és Nemzeti
Jogszabálytárból (www.njt.hu).
A településképi arculati kézikönyv összeállítása során számítunk a lakosság aktív részvételére, és várjuk véleményeiket,
javaslataikat!
Kérjük, jelenlétükkel tiszteljék meg a fórumot, véleményezzék az elkészült tervezetet.
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Tisztelettel:

Gyuris Zsolt
Polgármester

dással, amely 4 fővel magasabb az előző nevelési évnél.
A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület a Zsombói Bóbita Bölcsőde 2017/2018-as nevelési év kezdetéről szóló
beszámolóját fogadta el. A beszámolóból kiderült, hogy a Bölcsődében a gondozási év végére eléri a gyermeklétszám a 39 főt.
Ennek megfelelően sajnos ún. „várólista” alakulhat ki azoknál a
családoknál, akik nem íratják be időben a gyermekeiket.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület megalkotta a közterületi térfigyelő rendszerről szóló új rendeletét. A
rendelet megalkotását jogszabály teszi kötelezővé azokon a településeken, ahol közterületi térfigyelő (kamera) rendszer kerül
kihelyezésre.
Ezt követően a Képviselő-testület megalkotta az építészeti
örökség, valamint az építészeti értékek és egyéb emlékek helyi
védelméről szóló új rendeletét. Az új rendelet megalkotását az
indokolta, hogy a korábbi rendelet nem terjedt ki valamennyi
helyi örökségnek számító épületre, továbbá jogszabályváltozások miatt.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület módosította a 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét. A módosítást
az év közbeni jogszabályváltozások miatti átvezetések indokolták.
Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta a 2018. évi Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
csatlakozást. Ennek megfelelően azon zsombói hátrányos szociális helyzetű fiatalok, akik jelenleg felsőfokú tanulmányokat
folytatnak (A típusú pályázat), illetve akik a 2018/2019. tanévtől
kívánnak felsőfokú tanulmányokat folytatni (B típusú pályázat),
pályázhatnak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. A Képviselő-testület a döntés alapján legfeljebb 12 „A típusú” és 1 „B típusú”
pályázat támogathatóságáról döntött.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta a 2018. évi munkatervét és rendezvénytervét. A munka- és
rendezvényterv megtalálható a településünk honlapján.
Ezt követően a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Zsombó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ügyvezetője teendőit 2017.
augusztus 1-től heti 40 órás munkaviszony keretében végzi,

a tiszteletdíját 2017. augusztus 1-től bruttó 350.000,- Ft/hó (a
korábbi heti 20 óra és bruttó 175.000,- Ft/hó helyett) összegben
állapítja meg.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület visszatérítendő támogatás nyújtásáról döntött az Összefogás Zsombóért Egyesület részére 600.000,- Ft értékben. A támogatás előzménye, hogy 2016 őszén az Ökotárs Alapítvány gondozásában
megjelent a MOL Zöldövezeti Program, melynek zsombói helyszínen történő megvalósítására kétfordulós megmérettetés után
támogatást nyert az Összefogás Zsombóért Egyesület. A megújításra kiválasztott terület Zsombó központjában helyezkedik el,
szomszédságában a Zetkó József Sportközpont, valamint a falu
közepén található kiserdő, illetve egy lakóingatlan található. A
támogatási szerződés alapján 600.000,- Ft vissza nem térítendő
támogatást nyert az Összefogás Zsombóért Egyesület. A projekt
utófinanszírozású, így a támogatás csak a projekt elszámolásának lezárását követően kerül átutalásra. Ennek megfelelően a
projekt befejezésének érdekében 600.000,- Ft visszatérítendő
támogatásra volt szüksége az Összefogás Zsombóért Egyesületnek. A támogatás visszafizetésének esedékessége a pályázati
forrás megérkezése, de legkésőbb 2019. június 30-a.
Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület, a korábban lejárt bérleti szerződést meghosszabbítva, újabb 5 évre
bérleti szerződést kötött a Majsa Gáz Kft-vel. A bérleti szerződés
alapján a Majsa Gáz Kft. bérli az Önkormányzat tulajdonában
álló, Zsombó, Őszibarack u. 1. szám alatti ingatlant.
Az utolsó napirendi pontok tekintetében a Képviselő-testület
zárt ülést tartott, amelyen lakossági kérelmeket tárgyalt meg.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület
előreláthatólag 2017. november végén, valamint december közepén tartja a következő üléseit.
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
dr. Csúcs Áron
Zsombó Nagyközség Jegyzője

Felhívás
Erzsébet utalvány
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez
Tájékoztatom azokat a szülőket és nagykorú jogosultakat, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek,
és november 1-jén jogosultsággal rendelkeztek, hogy a gyermekenként 6.000, illetve 6.500,-Ft egyszeri támogatást Erzsébet utalvány formájában a Polgármesteri Hivatal (Alkotmány u. 3.) 6. számú irodájában személyesen átvehetik az alábbi időpontokban:
NOVEMBER 24-TŐL
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK, 800– 1200-IG ÉS 1300–1500-IG,
KEDDEN 800– 1200-IG ÉS 1300–1730-IG.
Az utalványt a jogosult szülő vagy nagykorú, tanulmányokat folytató jogosult személyesen, kizárólag érvényes személyazonosító igazolvány bemutatásával veheti át. A jogosult akadályoztatása esetén a vele egy háztartásban élő nagykorú közeli
hozzátartozója (szülő, nagykorú gyermek, házastárs, élettárs), írásbeli meghatalmazással átveheti az utalványt, személyazonosító igazolvány és lakcímkártya bemutatása mellett.
									Dr. Csúcs Áron
								
Zsombó Nagyközség Jegyzője
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Zsombói

Hírmondó
Nagy B. Ferenc
kolbász és hurkatöltő verseny 2017
Idén is megrendezésre került Zsombón a Közösségi
Házban és a piactéren a kolbász és hurkatöltő
verseny. A huszonkét csapat, 220 vendég a vacsoránál,
a Házban fantasztikus hangulat!
Minden eddigi rekordot megdöntött november 4-én a disznótor talán egyik legkiemelkedőbb pillanatát felidéző hagyományőrző rendezvény. A szervezést olyannyira időben sikerült
elkezdenie a polgármesteri hivatalnak, hogy szinte Zsombó
minden testvértelepülése képviseltette magát idén. Máriafölde,
Orotva, Ipolynyék, Gyergyószárhegy, Déva.
Ezen felül régi barátság alakult ki Zenta, Töröktopolya,
Isaszeg és Budafok – Tétény településekkel is, akik szintén képviseltették magukat egy - egy csapattal. De lássuk a részleteket.
Már korán reggel látszott, hogy az időjárás tökéletes lesz,
és ez így is volt egész estig. Pontosan délben megérkezett Gera
Imre az alapanyagokkal. Aznap reggel kollégáival frissen darálta
a kolbászhúst, főzte a hurkába valót és minden csapat számára
külön zsákokban került kiporciózásra. Így gyakorlatilag 10 percen belül mindenki a fűszerezéssel tudott foglalkozni. A verseny
ezen időszakban feszült figyelemmel, kellő alázattal és tisztelettel kell hozzáállni a feladathoz. Még az emberek szókincse is leszűkül a „kolbász”, a „hurka” és az „egészségünkre” kifejezésekre. Mindeközben a kilenc fős zsűri minden tagja meglátogatta
a versenyzőket. Figyelték a technikát, a fűszerezést, keresték a
különleges megoldásokat. Ezalatt a kemencét kellő hőfokra fűtötte Polyák Pál és Dékány János.
Így hamar elkészültek a zsűrizésre alkalmas versenymunkák és elkezdődhetett a minősítés. Több alkalommal belestem
és éreztem a bírákon, hogy nagyon nehéz feladatuk van. A harmadik, negyedik kóstolás után a fűszerek uralják az íz érzékét
az embernek és koncentrálást igényel felfedezni a különbséget.
Természetesen ezzel együtt megszületett mindhárom kategóriában a döntés. A csapatok e közben elkészítették a vacsorának
valót is. Szinte mindenkinél hatalmas kígyózó hurkák és kolbászok tekeregtek az asztaloknál, a sütőben és a kemencében.
Megfáradt versenyzők számára felüdülést Juhász Antal jóvoltából a Fenyves Sörfőzde három kiváló söre, a világos, az ír vörös
és a meggyes sörkülönlegesség okozhattak. Az eredményhirdetést megelőzően történelmi barangolásra invitált minket képzeletben Gyuris Zsolt polgármester. Szavai segítségével bejártuk
a régi Magyarország határon túli tájait, köszöntve a jelenlévő
honfitársainkat, akik a gyalázatos Trianoni békediktátum után
határon kívül rekedtek. Megható pillanatot okozott mindenkinek a magyar és a székely himnusz közös eléneklése után
ráadásként az Ismerős Arcok - Egy vérből vagyunk című
dalának előadása.
A Közösségi Ház nevében minden szervezőnek, segítőnek
gratulálok, és bízom benne, hogy egy hosszú életű rendezvén�nyel gazdagodott Zsombó, melyben a gasztronómiai mellett az
emberi és nemzeti értékek is helyére kerülnek: Polyák Pálné,
Szalmáné Vali mama, Kiss Pál, Kiss Pálné, Dudás András,
Dudás Andrásné, Tollár Imre, a Közösségi Ház, az önkormányzat
és intézményeinek dolgozói.
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EREDMÉNYEK:
Év kolbásza:
I. Disznójegyzők
II. Kolbászok ésHurkászok
III. KI-NA-LI
Év hurkája:
I. Lászlóék és Fazekasék
II. Disznójegyzők
III. Rádió 88
Zsombó kolbásza:
I. Géczi Lajos és Csapata
II. Kolbászok és Hurkászok
III. „Kormányhivatal”

Hajdu Lajos

Lakatos, hegesztő, kőműves,
ács-tetőfedő munkakörbe
keresünk munkatársakat
egy bordányi telephelyű céghez.
Elérhetőség: 30/233-7278

Anyatejes világnap
2017. 10. 12.
A műsor első felében köszöntöttük az édesanyákat és a várandósokat. Minden édesanya és várandós virágot kapott. Ezt
követően az elmúlt egy évben született gyermekek megajándékozása következett.
A köszöntések után „szabad foglalkozás” volt, ahol a jelenlévők elfogyasztották a süteményeket, üdítőket, közben a gyerekek
zeneszóra szaladgáltak, játszottak, ismerkedtek. Köszönjük a támogatóknak a hozzájárulást, mellyel lehetővé tették a program
megvalósulását!
Támogatóink:
Zsombó Nagyközség Önkormányzata
József Attila Közösségi Ház és Könyvtár
Thurzó Gyógyszertár
Gyuris Attila virágkertészete
Védőnői Szolgálat

Gólyahírek
2017. ÁPRILIS:
Kuczora Norbertnek és Koncz Anettnek

Kende Dominik

2017. MÁJUS:
Németh Lászlónak és Juhász Andreának

Kristóf

2017. JÚLIUS:
Kertész Péternek és Földi Anitának
Varga Istvánnak és Horváth Tímeának
Lajkó Lajosnak és Nagy Beátának

Péter
Dilen
Dávid Tamás

2017. AUGUSZTUS:
Fekete Szabolcsnak és Vincze Tündének

Dorka

2017. SZEPTEMBER:
Angyal Áronnak és Angyal Andreának
Ármin
Szalma Bencének és Hegedűs Szilviának
Luca
Zemanek Gábornak és Patócs Hajnalkának
Zalán
Farkas Szabolcsnak és Gera Erikának
Eszter
Kiss Gyulának és Tündik Boglárka Katalinnak Inez Boglárka
2017. OKTÓBER:
Maróti Jánosnak és Dudás Tündének

Tünde

Gratulálunk az újszülöttekhez, és jó egészséget kívánunk
az egész családnak!

Ringató
Ringató foglalkozás volt novemberben két alkalommal
Zsombón a Baba-klub keretében. Vendégünk volt Tóthné Zombori Györgyi népdalénekes, aki hangjával elkápráztatta a gyerekeket. A baba-klubokhoz lehet csatlakozni, minden kisgyermekes édesanyát szeretettel várunk! Időpontok és programok
a Babamama Zsombo facebook oldalon, ill. érdeklődni lehet a
védőnőknél.

A HASZA GREENPOWER Kft. Pusztamérges
vezérléstechnikai cég keres:

villanyszerelő és műszaki érzékkel
rendelkező betanított munkásokat
tartós munkavégzésre.
B kategóriás jogosítvány szükséges.
Német nyelvtudás és elektromos szerelésben, vezérléstechnikában, illetve kapcsolószekrény-készítésben szerzett
tapasztalat előny!
Érdeklődés esetén fényképpel ellátott önéletrajzát és
motivációs levelét az eszetti@t-online.hu e-mail címre
várjuk, a további részletekről
személyesen tájékoztatjuk az érdeklődőket.

Nőgyógyászati
rákszűrés
Várhatóan január végén ismét rákszűrés lesz, melyre még lehet jelentkezni a védőnőknél személyesen a tanácsadóban: fogadóórában 8-9 óráig, ill. a 62/595-567-es telefonszámon.
A pontos időpont felől, kérjük, érdeklődjenek január elején.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik adományaikkal segítették egész éves munkánkat.
Együttműködésükre a továbbiakban is számítunk, így mi is
tudtunk a rászorulóknak segíteni.

A Zsombói Szociális
Alapszolgáltató Központ
dolgozói mindenkinek áldott,
békés ünnepeket kívánnak!
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