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Ünnepi munkarend

Tájékoztatom Önöket, hogy a Zsombói Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása az ünnepi idő-
szakban munkaszervezési okok miatt az alábbiak szerint alakul: 
December 23., hétfő: 7:30-15:30-ig ügyelet anyakönyvi esemény (születés, haláleset) bejegy-
zésére, egyéb ügyintézés nincs.
December 30., hétfő: 7:30-15:30-ig ügyelet anyakönyvi esemény (születés, haláleset) bejegy-
zésére, egyéb ügyintézés nincs.
December 31., kedd: 7:30-13:00-ig ügyelet anyakönyvi esemény (születés, haláleset) bejegy-
zésére, egyéb ügyintézés nincs.
Január 2., csütörtök: 7:30-15:30-ig ügyelet anyakönyvi esemény (születés, haláleset) bejegy-
zésére, egyéb ügyintézés nincs. 
Január 3., péntek: 7:30-13:00-ig pénteki munkarend szerinti munkavégzés, ügyfélfogadás 
nincs
Az ügyeleti időben elérhető telefonszám: +36-20-459-6985
Megértésüket és türelmüket köszönöm. 
Szeretetteljes, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok a polgármesteri hivatal 
minden dolgozója nevében!

DR. SZIROMI MÁRTA

 JEGYZŐ 

Ezúton szeretnénk megköszönni egész éves együttműködésüket. Szeretném az Önök segít-
ségét kérni, hogy az ünnepre való tekintettel az egyedül, szerény körülmények közt élőknek, 
csomagot készíthessünk. Ehhez száraz élelemre (cukor, olaj, tartós tej, konzervekre) van szük-
ségünk, hogy megörvendeztessük Őket az ünnep alkalmával.

Segítségüket előre is köszönjük!

A ZSOMBÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT DOLGOZÓI

Tisztelt Zsombóiak! 
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Tisztelt Zsombóiak, 
Kedves Barátaim!

Három héttel a választás után írom e 
sorokat, melyben nagy tisztelettel köszö-
nöm a választáson résztvevő polgárok kö-
zel kétharmadának támogató szavazatait. 
Méginkább köszönöm, hogy a többség 
megértette, nem a széthúzásban, hanem 
az összefogásban rejlik az erő. Ahogy egy 
családban, egy munkahelyen, egy bár-
milyen közösségben akkor vagyunk ké-
pesek, alkalmasak az előrehaladásra, ha 
erőinket, energiáinkat összeadjuk, ugyan-
úgy a mi kis falunkban is az egymást se-
gítő, támogató közösségek együttes ereje 
tudja előre mozdítani a közösséget. Kö-
szönöm, hogy az Összefogás Zsombóért 
Egyesület jelöltjeit választották meg a 
képviselő-testületbe. Minden adott, hoz-
zá, hogy a –szerintem nem helyénvaló, és 
nem szimpatikus, durva, személyeskedő 
és hazug- választási kampányt magunk 
mögött hagyva a munkára, az építkezésre 
koncentráljunk.

Szükség is van az előre nézésre, sok 
kihívásnak kell megfelelnünk, mind 
szakmai, mind gazdasági szempontból. 
Nagyon örülök neki, hogy a képviselő-
testületben két tapasztalt képviselő mel-
lett négy új képviselőtársam is tolja a 
település szekerét. A választási eredmé-
nyek ismeretében a legtöbb szavazatot 
kapó, fi atal képviselőre, Kiss Péterre, és 
a tizenhárom éve képviselő Mihálff yné 
Zakar Andreára tettem javaslatot 
alpolpolgármesterre, amit a képviselő-
testület el is fogadott az alakuló ülésen. 
A két alpolgármester megválasztása az 
önkormányzat lehetőségeit bővíti, az 
anyagi kiadásait pedig nem növeli. A 
képviselő-testület pénzügyi bizottságát 
pedig a szintén gyakorlott Lajkó Antal 
vezeti. A képviselő-testület három bi-
zottsági tagot választott. Kettőt a koráb-
bi képviselők közül (id. Gyuris László, 
Bálint Vilmos) egyet pedig a korábbi 
bizottsági tagok közül (Mihálff y Gá-
bor). Mindhármuk gyakorlati, elméleti 
és a településsel kapcsolatos ismeretei 
tovább erősítik a testület munkájának a 
hatékonyságát.

A működési keretek kialakultak, a 
jövőre kell koncentrálni. A feladatok 
nagyszámúak és sokrétűek. Az önkor-
mányzati feladatellátásból fakadóan 
ezek megítélése is sokrétű, és soha nem 
lehetnek teljes mértékben ellátottak. Ha 
azok is lennének, akkor sem egyezné-
nek mindenki elvárásával és ízlésével. 
Ezt felismerve a következő időszakban 
többször fogjuk önöket megkérdez-
ni különböző témákban és különböző 
módokon. Az aggódóknak írom, hogy 
ha egyszer a repülőtér egyáltalán téma 
lesz, azt a döntést megelőzően teljes 
körű megkérdezést fogja megelőzni. 
Ennél sokkal nagyobb gondjai vannak 

a településnek, ezért elsősorban azok-
ra koncentrálunk. Ilyenek például a 
belterületi utak felújításának helyzete, 
amelyet mi nem az ellenkampánnyal 
(szennyvíz utáni helyreálltás előtti) és 
az üres ígéretekkel, hanem a forrásszer-
zés maximalizálásával, a lobbival, a jó 
pályázati munkával fogunk megoldani. 
Hasonlóan kiemelkedő probléma - a 
nem bővülő állami feladatfi nanszíro-
zás és a jelentős nemzetgazdasági szin-
ten jelenlévő bérnövekedés mellett - a 
kollégáink megtartása, fi zetéseinek a 
versenyképeshez közeli szintre emelése 
és tartása. Kiemelt projektjeink a tele-
pülésközpontban lévő parkerdő több 
éves megújítása, az erdő másik –nagy-
részt- magántulajdonú felének méltá-
nyos és praktikus funkciókeresése, a 
még hiányzó középületek közül az új 
ravatalozó felépítése. Emellett rengeteg 
fenntartási és fejlesztési feladat meg-
oldása (játszóterek, külterületi utak, 
gyalogátkelő helyek, járdák, padok, fák, 
virágok …) vár ránk. Ezekhez előrelá-
tó tervezés, felelős gazdálkodás, precíz 
végrehajtás, partnerség, közös teher-
vállalás és legfőképpen kölcsönös biza-
lom szükséges. Bízom benne és hiszem, 
hogy a zsombóiak érett, bizalommal, jó 
szándékkal teli, közös erőfeszítésekre 
hajlandó közösséget alkotnak. Minidig 
nyitottak leszünk a véleményükre, öt-
leteikre, igényeikre, segítőkészségükre, 
támogatásukra. Kérem, hogy mondják 
el ezeket a képviselőknek, alpolgármes-
tereknek vagy nekem a fogadóórákon, 
gyűléseken, a boltban vagy ahol talál-
kozunk.

Köszönettel:
GYURIS ZSOLT

POLGÁRMESETER

Fogadóórák
Gyuris Zsolt polgármester minden hónap első keddjén 16 óra 30 perctől 17 óra 30 percig a Zsombói Polgármesteri Hivatal-

ban fogadóórát tart. 

A települési képviselők – egymást váltva – minden hónap első keddjén 16 óra 30 perctől 17 óra 30 percig a Zsombói Pol-
gármesteri Hivatalban fogadóórát tartanak. Január 7-én, kedden Lajkó Antal képviselő tart fogadóórát. A képviselői fogadóórák 
beosztása minden hónap végén elérhető lesz a http://www.zsombo.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/fogadoorak címen
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Tájékoztató a képviselő-testület 
munkájáról

Legutóbb a képviselő-testület nyári üléseiről tájékoz-
tattam Önöket, a szeptember 6-i ülésen történtekkel be-
zárólag. Az azóta eltelt három hónapban öt ülést tartott 
a képviselő-testület.

2019. OKTÓBER 8.

Ezen a napon tartotta utolsó, munkaterv szerinti ülését a 
2014-2019. közötti időszakra megválasztott képviselő-testület. 
Az önkormányzati választások zavartalan lebonyolítása céljából 
a képviselő-testület a jegyzőnek, mint a helyi választási iroda 
vezetőjének javaslatára négy új póttagot választott a szavazat-
számláló bizottságokba.

Az előző években kialakított gyakorlatnak megfelelően a 
képviselő-testület meghallgatta és elfogadta a nevelési-oktatá-
si intézmények (bölcsőde, óvoda és iskola) tájékoztatóját az új 
nevelési évre vonatkozóan. A képviselő-testület és bizottságai-
nak tagjai méltatták az intézményekben folyó szakmai munkát, 
valamint az önkormányzat és az intézmények közötti hatékony 
együttműködést. Elhangzott, hogy az óvodai létszám eléri a 
120 főt és a fenntartó a lehetőségekhez mérten minden évben 
próbálja az óvoda tárgyi feltételeit javítani, fejleszteni. Emellett 
azonban szükséges lenne pályázati fejlesztés is. A bölcsőde egy 
csoporttal bővülni fog 2020. januártól. A kivitelezés megkezdő-
dött, az átalakítás zökkenőmentesen zajlik, a gyermekeket nem 
zavarja az építés. A képviselő-testület örömmel nyugtázta, hogy 
a település 8 év alatt „kinőtte” a bölcsődét és bővítésre van szük-
ség.  

A képviselő-testület megtárgyalta a település egészségügyi 
helyzetéről szóló beszámolókat. A védőnők tájékoztatójából 
kiderült, hogy a két körzetben 18 várandós nőt gondoznak. A 
Zsombón élő 0-11 hónapos csecsemők száma 27 fő, a 12-35 
hónapos kisgyermekek száma 58 fő, míg a 3-7 éves gyermekek 
száma 123 fő. Dr. Szabó Ágnes gyermekorvos beszámolt a védő-
nőkkel és a bölcsődével való nagyon szoros együttműködésről, 
továbbá az iskolaorvosi feladatok (szűrés, oltás) rendszeres ellá-
tásáról. Sajnálatosnak tartja, hogy a szülők nem minden esetben 
jeleznek vissza a háziorvosi javaslatra elvégeztetett vizsgála-
tokról. Dr. Borbély Rita háziorvos eredményesnek és hasznos-
nak ítéli a közel két éve bevezetett Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Tér (EESZT) működését, várja annak további fej-
lesztéseit. A doktornő beszámolt arról, hogy a helyben történő 
vérvétel változatlanul népszerű és zökkenőmentesen zajlik. 
Különböző szervezetek munkájának köszönhetően otthoni 
szakápolást, gyógytornát is igénybe vehetnek az arra rászoruló 
zsombói betegek. Méltatta és megköszönte a doktornő a telepü-
lésen dolgozó szociális hálózat példaértékű, önzetlen munkáját. 
Dr. Apró Katalin fogszakorvos több mint 5000 beavatkozást vég-
zett el 2018-ban. Továbbra is törekszik arra, hogy az időpontra 
egyeztetett kezeléseket időben végezze el. A sürgősségi ellátás 
ugyanakkor időnként felborítja a napi tervet. A doktornő beszá-
molt arról is, hogy az óvodába és az iskolába járó gyermekeket 
évente többször is megszűrte, nagyon eredményes az óvodával 
és az iskolával való együttműködés. Az egészségügyben dolgo-
zók egyértelműen hasznosnak tartják az évente megrendezett 
egészséghetet.   

A képviselő-testület elfogadta Gyuris Ferenc falugazdász 
tájékoztatóját a mezőgazdasággal, a családi gazdálkodással és 
a 2018. évi agrárpályázatokkal és támogatásokkal kapcsolatos 
tapasztalatokról. Ebből kiderült, hogy Zsombó mezőgazdasági 
termelését ma is elsősorban a kertészetek jellemzik. Az átlagos 
birtokméret a környező falvakéhoz képest kisebb, de intenzív 
gazdálkodásra még alkalmas. Az őszibarack mellett jelentőssé 
vált a szamóca, a sárgadinnye és az egyéb hajtatott zöldségfé-
lék termesztése, a virág- és dísznövénytermesztés visszaszoru-
lóban van. A településen mintegy 1000 fő érintett valamilyen 
árutermelésben. A regisztrált termelők száma 340 fő, de érvé-
nyes őstermelői igazolvánnyal 510-en rendelkeznek. A falu-
gazdász számba vette a gazdálkodás szempontjából kedvező 
és kedvezőtlen tényezőket. Kedvezőnek ítéli egyebek mellett a 
természeti adottságokat, a korszerű fajtahasználatot, az intenzív 
technológiák alkalmazását, a megfelelő külterületi infrastruktu-
rális ellátást, a közepes gazdaságoknál megfelelően méretezett 
gépesítettséget, szállító- és hűtőkapacitást. Kevésbé kedvező-
nek tartja a gazdaságok kis méretét, a hagyományos állattartás 
visszaszorulását, az értékesítés igen magas járulékos költségeit, 
az egyre kevesebb megfelelő munkavállalót, a gazdálkodásban 
résztvevők magas életkorát, a fejlesztés magas fajlagos költsé-
gét, ami miatt a gazdák drága gépi szolgáltatás igénybevételére 
kényszerülnek.

A képviselő-testület megismerte és tudomásul vette a Nem-
zeti Közművek Zrt. szervezetéről és tevékenységeiről szóló tájé-
koztatást. 

Napirendre vette a képviselő-testület a Zsombó Nagyközség 
Történeti Képeskönyvének szerkesztéséről szóló megbízási szer-
ződést és elfogadta annak módosítását.   

2019. OKTÓBER 25.

Mint ismeretes, 2019. október 13-án helyi önkormányzati 
választásokat tartottunk Magyarországon. A választópolgárok 
a település polgármesterét és képviselőit választották meg az 
elkövetkező öt évre. A Magyarország helyi önkormányzatai-
ról szóló törvény rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület 
az alakuló ülését a választás eredményének jogerőssé válását 
követő tizenöt napon belül tartja meg. Zsombón a választás 
eredménye október 17-én vált jogerőssé, mivel fellebbezés 
nem érkezett. A képviselő-testület az alakuló ülését október 
25-én tartotta, ünnepélyes keretek között. Az ülést megtisz-
telte jelenlétével és bíztató szavaival, és felajánlotta további 
segítségét B. Nagy László országgyűlési képviselő, jelen voltak 
Zsombó díszpolgárai közül néhányan, továbbá a helyi válasz-
tási bizottság tagjai és a helyi intézmények vezetői is. Az ülésen 
a helyi választási bizottság elnöke, Dr. Tenke András György 
tájékoztatást adott a választások lebonyolításáról és eredmé-
nyéről. Ismét Gyuris Zsolt lett a polgármester, települési képvi-
selői mandátumot nyert Kiss Péter, Lajkó Antal, Gyuris Attila, 
Mihálff yné Zakar Andrea Zsuzsanna, Babos Árpád, Földiné 
Fülöp Katalin, mindannyian az Összefogás Zsombóért Egye-
sület jelöltjeként.  

A képviselő-testület a törvényi előírásoknak megfelelően 
rendelkezett szervezeti és működési szabályzatának felülvizs-
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gálatáról, kialakította bizottsági struktúráját, megválasztotta a 
bizottság tagjait, az alpolgármestereket, döntött a polgármes-
ter és az alpolgármesterek illetményéről és költségtérítéséről, 
a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjáról. A képvise-
lő-testület a korábbi időszak gyakorlatától eltérően két tár-
sadalmi megbízatású alpolgármestert választott Kiss Péter és 
Mihálff yné Zakar Andrea Zsuzsanna személyében. A képvise-
lő-testület úgy döntött, hogy a következő öt évben egy állandó 
bizottságot működtet majd, a törvény által kötelezően megha-
tározott pénzügyi bizottságot. A bizottság héttagú, négy kép-
viselő és három külső tag alkotja. A pénzügyi bizottság elnöke 
Lajkó Antal képviselő, elnökhelyettese Gyuris Attila képviselő, 
tagjai Babos Árpád és Földiné Fülöp Katalin képviselők, va-
lamint Gyuris László, Bálint Vilmos és Mihálff y Gábor Áron 
külső tagok.

2019. NOVEMBER 15. 

A képviselő-testület ezen az ülésen – törvényben foglalt kö-
telezettségének eleget téve – felülvizsgálta szervezeti és műkö-
dési szabályzatát és arról új rendeletet alkotott, amely várhatóan 
megfelel a kormányhivatal által tett törvényességi észrevételek-
nek és a gyakorlatban is jól használható lesz a testület munkája 
során. 

A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy 
az előző ülésen megválasztott két társadalmi megbízatású alpol-
gármester közül az általános helyettesítését Kiss Péter alpolgár-
mester látja majd el. 

A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat megbízásá-
ból eljáró belső ellenőr jövő évi ellenőrzési tervét. A belső el-
lenőr szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzést végez az önkor-
mányzatnál és intézményeinél, támogatva a jogszabályoknak 
megfelelő és hatékony munkavégzést. 

A polgármester szabadságának kiadásáról a képviselő-tes-
tületnek, mint a polgármester munkáltatójának, határozatban 
kell rendelkeznie. Mivel a 2019. október 13-i választással Gyuris 
Zsoltnak új polgármesteri jogviszonya keletkezett, ezért a kép-
viselő-testületnek döntenie kellett a 2019. október-decemberi 
szabadságtervéről, melyet jóváhagyott.

Ugyancsak az önkormányzati választásokat követő technikai 
jellegű feladata volt a képviselő-testületnek döntést hozni arról, 
hogy az önkormányzat részvételével működő társulások dön-
téshozó szervébe, azaz társulási tanácsába kit delegál. Zsombó 
Nagyközség Önkormányzata 6 társulásban vesz részt: Homok-
háti Kistérség Többcélú Társulása, Homokháti Önkormányza-
tok Kistérségfejlesztési Társulása, Szegedi Kistérség Többcélú 
Társulása, Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás, 
Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, 
Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás. A képvi-
selő-testület minden társulásba a polgármestert delegálta, akit 
akadályoztatása esetén elsősorban Kiss Péter általános helyet-
tesítéssel megbízott alpolgármester, másodsorban Mihálff yné 
Zakar Andrea alpolgármester helyettesít. 

A képviselő-testület 2013-ban törvényben kapott felhatal-
mazás alapján Települési Értéktár Bizottságot hozott létre az-
zal a céllal, hogy az döntsön a Helyi Értéktárba kerülő helyi 
értékek meghatározásáról, felügyelje és gondozza a Helyi Ér-
téktárat, folyamatosan vizsgálja, milyen megőrzendő értékek 
lelhetők fel a településen. Ennek a bizottságnak a szervezeti 
és működési szabályzatát módosította a testület és egyúttal új 
tagokat választott.  

A képviselő-testület döntött arról is, hogy az önkormányzat 
az Összefogás Zsombóért Egyesülettel közösen pályázatot kí-
ván benyújtani a zsombói szabadidőpark fejlesztésére a 098/76 
hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan. A pályázat pozitív elbírálásá-
nak esélyét növeli a civil szervezettel közös, konzorciumban 
történő indulás. Az önkormányzat évek alatt megszerezte en-
nek az ingatlannak a tulajdonjogát - a zsombói kiserdő sport-
pálya melletti részéről van szó -, így lehetőség nyílik pályázat 
benyújtására az eredeti, korábban már elfogadott terveknek 
megfelelően. A projekt célja az ősnövényzet megtartásával és 
növénymegújulással együtt a település arculatának és lakóba-
rát funkcióinak megújítása, kibővítése. A fejlesztés magában 
foglalja az erdő sport- és rekreációs tevékenységekre alkal-
massá tételét: erdei sétány és futópálya kialakítását, utcabúto-
rok kihelyezését, pihenőhelyek képzését, növények telepítését 
és vízzel való ellátását. Az önkormányzat 19.845.998 Ft-ra, az 
Összefogás Zsombóért Egyesület 254.000 Ft-ra pályázik e cél 
megvalósításához.

2019. NOVEMBER 29.

Ezen az ülésen az év végén szokásos adóügyi és pénzügyi fel-
adatainak tett eleget a képviselő-testület. Először a helyi adókról 
szóló rendeleteit vizsgálta felül. A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a vállalkozásokat terhelő helyi iparűzési adó mértékét az 
eddigi 1,6%-ról 2%-ra emeli. A magánszemélyek kommunális 
adójának összegét belterületi ingatlan esetében évi 10.000 Ft-ra, 
külterületi ingatlan esetében évi 6.000 Ft-ra emelte a képviselő-
testület. Mindkét adóemelés 2020. január 1-től hatályos. 

A képviselő-testület felülvizsgálta az önkormányzati szol-
gáltatási díjakat (sírhely és a temetkezési szolgáltató eszköz-
használati díja; közterület-használati díjak; közétkeztetési 
díjak; a települési folyékony hulladékszállítással kapcsolatos 
díjak) és azokat változatlanul hagyta. Az önkormányzat tulaj-
donában álló lakások és egyéb helyiségek 2020. évi bérleti dí-
ját is meghatározta a testület, ezeknél átlagosan 6%-os emelést 
hajtott végre. 

Az önkormányzati választásokat követő teendők sorában a 
képviselő-testületnek határoznia kellett a részvételével műkö-
dő társulások társulási megállapodásának, illetve szervezeti és 
működési szabályzatának módosításáról is. A Homokháti Kis-
térség Többcélú Társulása és a Homokháti Önkormányzatok 
Kistérségfejlesztési Társulása esetében ezeket a módosításokat 
a képviselő-testület elfogadta, míg a Szegedi Kistérség Többcélú 
Társulása esetén a tervezethez módosítási javaslatokat, észrevé-
teleket fűzött, amelyek megtárgyalását kérte a Társulási Tanács-
tól.  

2019. DECEMBER 10.

A képviselő-testület idei utolsó ülésére közmeghallgatást 
hirdetett a 2020. évi munkatervének és az önkormányzat 2020. 
évi rendezvénytervének megvitatására. A közmeghallgatáson 
lakossági észrevétel nem volt, azonban a polgármesterhez előze-
tesen eljuttatott szóbeli lakossági felvetést, miszerint az adventi 
gyertyagyújtás helyszínét a templom körüli térre kellene szer-
vezni a jövő évben, a képviselő-testület a jövő év februári ülésére 
napirendre tűzte. Az elfogadott munkaterv és rendezvényterv az 
önkormányzat honlapján lesz közzétéve. 
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A Csongrád Megyei Kormányhivatal ellenőrzést folytatott a 
Zsombói Bóbita Bölcsődénél és javaslatot tett a bölcsőde szak-
mai programjában néhány kisebb módosításra. Ezeket a javas-
latokat fogadta el a képviselő-testület és ennek megfelelően 
módosította a bölcsőde szakmai programját. A legjelentősebb 
változás az volt, hogy a bölcsődei érdekképviseleti fórumban 
ezen túl 2 szülő vehet részt. A képviselő-testület arról is döntött, 
hogy az érdekképviseleti fórumban az önkormányzatot, mint 
fenntartót a továbbiakban is Kálmán Ferenc díszpolgár képvi-
selje, aki tapasztalt és eddigi tevékenységét is közmegelégedésre 
végezte.

A képviselő-testület ezen az ülésen módosította a szociá-
lis célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól szóló rendeletét 
azért, hogy minél több rászoruló kaphasson tűzifatámogatást. 
A szociális rászorultságot a kérelmező jövedelmi helyzete 
alapján állapítja meg az önkormányzat, a jövedelemhatárt 
ezúttal felemelte a képviselő-testület: ahol egy háztartásban 
többen élnek, ott az egy főre jutó havi jövedelem nem halad-
hatja meg az 57.000 Ft-ot, egyedül élő kérelmező esetén pedig 
a 71.250 Ft-ot. A juttatás egyéb feltételei nem változtak. Arról 
döntött még a testület, hogy a szociális tűzifa igénylés határ-
idejét 2020. január 10. napjáig meghosszabbítja. A testület zárt 
ülésen megvizsgálta az eddig beérkezett kérelmeket, amelyek 
közül tízet pozitív elbírálásban részesített. A többi kérelmet a 

2020. január 10-ig beérkező további kérelmekkel együtt, janu-
ár második felében fogja elbírálni a képviselő-testület. A jogo-
sultak 2020. február 15-ig kapják majd meg a tűzifát.    

A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, 
hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázatban a következő évben 3 zsombói hallgató 10 hó-
napon át havi 5.000 Ft önkormányzati támogatásban részesül 
(„A” típusú ösztöndíj), míg 1 zsombói középiskolás 30 hóna-
pon át havi 3000 Ft támogatást kap („B” típusú ösztöndíj), ha 
felvételt nyer felsőfokú intézménybe. Ezen ösztöndíj támoga-
tásokat egészíti ki a megyei önkormányzat és a minisztérium. 
A hallgató havonta egy összegben kapja meg az ösztöndíjat. 
Egyetlen kérelmet sem kellett elutasítani. 

A helyi szociális rendeletben szabályozott módon az ön-
kormányzat kérelemre otthonteremtési települési támogatást 
nyújthat a településen állandó lakóhely létesítésével leteleped-
ni szándékozók részére, Zsombó nagyközség közigazgatási 
területén elhelyezkedő lakás építésére. A képviselő-testület az 
egyetlen kérelmező részére 300.000 Ft támogatást állapított 
meg. 
 
 DR. SZIROMI MÁRTA

   JEGYZŐ

Karácsonyi köszöntő

Tisztelt Zsombóiak!

Köszönöm az Önök megtisztelő támogatását, megértő együttműkö-

dését, amellyel a 2019. esztendő és az elmúlt évek munkáját segítet-

ték.

Áldott Karácsonyt, jó egészséget, eredményes, boldog új 

esztendőt kívánok Zsombó Nagyközség Képviselő-testülete, a Pol-

gármesteri Hivatal dolgozói és a magam nevében!

GYURIS ZSOLT

POLGÁRMESTER
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Zsombói

Helyi adók változása
Az önkormányzat, mint a helyi köz-

ügyek intézésének szerve, a törvények 
által meghatározott és önként vállalt 
feladatokat végez. Ezen feladatai ellá-
tásának pénzügyi forrását elsősorban 
központi költségvetési támogatásokból, 
másodsorban pályázatok útján (jellem-
zően fejlesztésekhez célhoz kötötten), 
átengedett központi adókból (ilyen pl. 
a gépjárműadó 40%-a), helyi adókból 
(pl. magánszemélyek kommunális adó-
ja, építményadó, helyi iparűzési adó …) 
és egyéb saját bevételekből (pl.: hely-
ségbérlet, közterülethasználati díjak, 
intézményi térítési díjak) kell előte-
remtenie. Zsombó önkormányzatának 
képviselő-testületei a rendszerváltás óra 
törekedtek arra, hogy a lakosságot és a 
vállalkozásokat minél kisebb mértékben 
terheljék helyi adófi zetési kötelezettsé-
gek. Ennek a szándéknak viszont vannak 
határai, és sajnos a település fejlődését és 
a lakossági igények megfelelő kiszolgá-
lását gátolják a jelenleg hatályban lévő 
helyi adómértékek. Egy rövid ideig (az 
önkormányzati adósságkonszolidáció és 
a feladatfi nanszírozás bevezetése után) 
levegőhöz jutott a zsombói önkormány-
zat, de azóta a feladathoz kötött köz-
ponti költségvetési támogatások nem 
emelkedtek olyan mértékben, amilyen 
mértékben nőttek a feladatellátáshoz 
szükséges kiadások (szolgáltatások, 
anyagárak, rezsi, bérek …). Ezáltal, illet-
ve különböző jogszabályi ösztönzőkkel 
az állam, fi noman szólva, ösztönzi a he-
lyi adók kivetését, illetve az adómérték 
növelését.

A fenti okok és a következőkben rész-
letezett célok elérése érdekében a helyi 
adók közül a képviselő-testületünk a 
magánszemélyek kommunális adója és 
a helyi iparűzési adó mértékét módosí-
totta 2019. november 29-i ülésén, az év 
végén szokásos adóügyi feladatainak is 
eleget téve. 

Először a helyi adókról szóló rende-
leteit vizsgálta felül. A képviselő-testület 
úgy döntött, hogy a vállalkozásokat ter-
helő helyi iparűzési adó mértékét az ed-
digi 1,6%-ról 2%-ra emeli. A magánsze-
mélyek kommunális adójának összegét 
belterületi ingatlan esetében évi 10.000 
Ft-ra, külterületi ingatlan esetében évi 
6.000 Ft-ra emelte a képviselő-testület. 
Mindkét adóemelés 2020. január 1-től 
hatályos. 

A helyi iparűzési adó emelésére – a be-
vezetőben leírtakon felül – azért is kény-
szerült a testület, mert az önkormányzat 
évtizedek óta tartalékok nélkül működik, 
így nehezen tud reagálni, ha a telepü-
lésfejlesztési pályázatoknál önerőre van 
szükség vagy többletköltség merül fel. 
Az önkormányzat fejlesztései többnyire 
pályázatokból valósulnak meg, amelyek-
nél az önerő vagy többletforrás megte-
remtése saját bevételekből, azaz helyi 
adóból történik. Az önerőt nem igénylő 
pályázatoknál pedig gyakran előfordul, 
hogy a pályázat benyújtása és a kivitele-
zés megkezdése között eltelt hosszú idő-
szakban az árak jelentős mértékben meg-
emelkednek, így a pályázati forrás végül 
nem fedezi a beruházást. Ilyen helyzet-
ben az önkormányzatnak két lehetősége 
van: megteremti a beruházás megvaló-
sításához szükséges forrást akár a saját 
bevételeiből, akár hitelfelvétellel, vagy 
visszaadja az elnyert pályázati forrást és 
lemond a beruházás megvalósításáról. A 
közelmúltban három fontos beruházást 
érintően kellett ilyen kérdésben dönteni. 
További cél 

– a hosszú távú működőképesség 
fenntartása, 

– a helyi ipari terület fejlesztése an-
nak érdekében, hogy több vállal-
kozás működése esetén magasabb 
bevétel várható, aminek következ-
ménye lehet az iparűzési adó csök-
kentése,

– a működő vállalkozások 
infrastruktúrális igényeinek ki-
szolgálása,

– helyi, központilag nem fi nanszíro-
zott, kisebb nagyságrendű fejlesz-
tések megvalósíthatósága. 

A kommunális adó emelésével be-
folyó bevételből a képviselő-testület a 
település egészét érintő útkarbantartást, 
útfelújítást kívánja évről-évre megva-
lósítani. A korábbi években szűkösek 
voltak a lehetőségek. A várható adóbe-
vétel-növekedésből (körülbelül 4 mil-
lió Ft) az önkormányzat miden évben 
tud kátyúzni a teljes belterületen és 
növelni tudja az évenkénti felújításba 
bevont külterületi utak mennyiségét. 
A legtöbb lakossági igény, kritika az 
utak állapotával kapcsolatban érkezett 
az elmúlt években. Lakossági döntés 
alapján (egyedül Zsombón), a szenny-
víz utáni helyreállítást nem végezhet-
te el a víziközmű társulat, és sajnos a 

döntés előtti tájékoztatásban szereplő 
elemzés, várható jövőkép valóra vált. 
A tévhírekkel ellentétben nem voltak 
és nem is várhatók továbbra sem EU-s 
pályázatok a lakóutak felújítására. Hazai 
források pedig előtte is, azóta is szerény 
mértékben igényelhetők. Ezeken a kiírá-
sokon eredményesen szerepelt Zsombó, 
így részben vagy egészben megújult a 
Jókai, a József Attila, a Szent Mihály, az 
Alkotmány, a Gárdonyi utca. Az tehát a 
helyzet, amit előre is vetítette, hogy egy 
nagyrészt leromlott belterületi útállo-
mánnyal rendelkezünk, amely elsősor-
ban teljes felújítást, addig is évenkénti 
kátyúzást igényelne. Ez utóbbit tudja az 
önkormányzat elvégezni a kommuná-
lis adó emeléséből képződő bevételből 
kis kiegészítéssel. Azért jó hír is van: 
Magyarország Kormánya elindította 
a Magyar Falu Programot, amelyből 
már észrevehető nagyságrendű forrás 
áll majd rendelkezésre a leromlott út-
állomány felújítására. Így a korábban 
egy- másfél évtizedre tehető folyamat 
reményeim szerint felére – harmadára 
fog csökkenni. Az nem jó hír viszont, 
hogy a Magyar Falu Programban sajnos 
minden elérhető forrást az utakra kell 
majd fordítanunk, ebből járdákra nem 
tudunk központi forrást szerezni.

Tisztelettel:

GYURIS ZSOLT

 POLGÁRMESTER

Feketéné Marika

Női- Férfi-Gyermek

fodrász

Üzletem átköltözött 

Zsombó, Kossuth Lajos 

utca 55. alá.

Várom szeretettel régi 

és új vendégeimet.

+36 70 453 0073
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Meghívó
Tisztelettel meghívom Önt 

a 2020. január 14-én, kedden 17 órakor 

a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár 

nagytermében tartandó

falugyűlésre, 

amelyen lehetőség nyílik a település egészét érintő helyi 

közügyekben véleményt cserélni.
    

GYURIS ZSOLT

    POLGÁRMESTER

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 
ismételten pályázatot hirdet 
szociálisan hátrányos helyzetű 
háztartásoknak tűzifa juttatásra

Az önkormányzat, mint a helyi közügyek intézésének 
szerve,Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testü-
lete módosította a szociális rászorultság jövedelemhatárát. En-
nek megfelelően szociálisan rászorultnak minősül a zsombói 
lakóhellyel rendelkező egyedül élő személy, ha jövedelme a 
71.250,-Ft-ot, családos igénylő, ha az egy főre számított jövedel-
me az 57.000,- Ft-ot nem haladja meg. 

A kérelem elbírálásánál továbbra is előnyt élveznek:
• az aktív korúak ellátása keretében a foglalkoztatást helyet-

tesítő és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti tá-
mogatásban részesülők,  

• időskorúak járadékában részesülők,
• települési támogatásban (különösen a lakásfenntartási tá-

mogatásban) részesülők,
• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermeket nevelő családok. 

Az új pályázatok benyújtásának határideje és módja:
A kérelmeket formanyomtatványon a Polgármesteri Hiva-

talban lehet benyújtani 2019. december 20-ig, illetve 2020. ja-
nuár 6. és 10. napja között. 

A nyomtatvány beszerezhető Zsombó Nagyközség hon-
lapjáról (http://www.zsombo.hu/onkormanyzat/letoltheto-
nyomtatvanyok/szocialis-tuzifa-2019), vagy személyesen a 
Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél (6. iroda) ügyfél-
fogadási időben:

hétfőn és csütörtökön:  8.00-15.00,
kedden:   8.00-18.00.

A pályázat elektronikus úton történő benyújtására nincs le-
hetőség. 

A jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázók között a tá-
mogatás odaítélése nem a benyújtás sorrendje, hanem a szociá-
lis rászorultság fi gyelembevételével, a rendelkezésre álló tűzifa-
mennyiség erejéig történik.

DR. SZIROMI MÁRTA 
   JEGYZŐ
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A Helyi Választási Bizottság elnökének 
tájékoztatója a polgármesterek és 
önkormányzati képviselők 2019. évi 
általános választásáról  

A Helyi Választási Bizottság tagjai: Dr. Tenke András György 
elnök, Bálint Gáborné elnökhelyettes, Dr. Bodáné Dr. Bártfai 
Mária tag, Dr. Faragó-Mészáros Vilmos és Dr. Fogas Tímea pót-
tagok.

A bizottság első feladata a polgármester- és képviselőjelöltek 
nyilvántartásba vétele volt. Zsombón a képviselőjelöltté válás-
hoz 29 darab, a polgármesterjelöltté váláshoz 87 darab érvényes 
ajánlás leadása volt szükséges. Egyetlen jelölt nyilvántartásba vé-
telét sem kellett elutasítani a jogszabályi feltételek hiánya miatt, 
így 2 polgármesterjelölt és 14 képviselőjelölt versengett a válasz-
tók szavazatáért. Az egyik polgármesterjelölt az ÖZSE jelöltje, a 
másik jelölt független volt. A képviselőjelöltek közül 7 személy 
független jelöltként, 7 személy pedig az ÖZSE jelöltjeként indult. 
Bár a választás időpontjához közeledve a kampánytevékenység 
igen aktív és erőteljes volt a felek részéről, jogsértésről egyetlen 
bejelentés sem érkezett a helyi választási bizottsághoz.

A szavazásnapi névjegyzéken 2891 választásra jogosult 
személy szerepelt, közülük 1294 személy jelent meg voksolni 
(44,76%). 

A polgármester-választáson 1258 érvényes és 35 érvénytelen 
szavazatot adtak le. 

A szavazóköri jegyzőkönyvek alapján a HVB megállapította, 
hogy a polgármester-választás eredményes volt: Gyuris Zsolt, az 
ÖZSE jelöltje 786 (62,5 %) szavazatot szerzett, míg Kármán Ko-
los független jelölt 472 (32,5 %) szavazatot kapott.  A HVB meg-
állapította, hogy a hatályos jogszabályok szerint Gyuris Zsolt, az 
ÖZSE jelöltje lett Zsombó nagyközség polgármestere. 

A képviselő-választáson 1268 érvényes és 26 érvénytelen sza-
vazatot adtak le a választópolgárok. 

A szavazóköri jegyzőkönyvek alapján a HVB megállapította, 
hogy a képviselő-választás eredményes volt, a szavazatok a 14 
képviselő között a következőképpen oszlottak meg:

Kiss Péter (Összefogás Zsombóért Egyesület) 672 db
Lajkó Antal (Összefogás Zsombóért Egyesület) 621 db 
Gyuris Attila (Összefogás Zsombóért Egyesület) 597 db 
Mihálff yné Zakar Andrea Zsuzsanna 
(Összefogás Zsombóért Egyesület) 559 db 
Babos Árpád (Összefogás Zsombóért Egyesület) 545 db 
Földiné Fülöp Katalin 
(Összefogás Zsombóért Egyesület) 536 db
Monori Gyula Zsolt (független) 504 db 
Kármán Kolos (független) 476 db
Tóth-Varga Györgyi (független) 458 db
Harcsa-Pintér István Sándor (független) 449 db
Csongrádi Balázs (független) 438 db
Kardos Imre Zsolt (független) 409 db 
Bátki-Fazekas Zoltán (független) 260 db
Fekete István (független) 146 db

A HVB megállapította a települési képviselői mandátumot 
nyert személyeket, akik mindannyian az Összefogás Zsombóért 
Egyesület jelöltjei:

Kiss Péter, Lajkó Antal, Gyuris Attila, Mihálff yné Zakar And-
rea Zsuzsanna, Babos Árpád, Földiné Fülöp Katalin.  

Az eredménymegállapító határozat ellen a jogszabályban 
előírt jogorvoslati határidőn belül jogorvoslati kérelem nem ér-
kezett, így ezek az eredmények jogerősek és véglegesek.

A Helyi Választási Bizottság a munkáját jogszerűen, precízen 
és szakszerűen látta el.

DR. TENKE ANDRÁS GYÖRGY

Tisztelt Zsombói Polgárok!
Tizenhárom évvel ezelőtt elindult egy rendkívül széleskörű 

társadalmi Összefogás községünkben, melynek célja egyértelmű 
volt minden akkori résztvevő számára. Akkor mindannyian úgy 
éreztük, hogy együtt kell tennünk azért, hogy Zsombó elinduljon 
a fejlődés útján, felvirágozzon, újra elérje méltó helyét a környe-
ző települések között és legfőképpen, hogy méltó körülménye-
ket teremtsen az itt élők számára, mindennapjaik megéléséhez. 
Ebben az Összefogásban mindannyian úgy éreztük, hogy félre 
kell tenni vélt vagy valós ellentéteinket és együtt kell haladnunk 
a kijelölt úton. Zsombó község bölcs többsége lehetőséget bizto-
sított akkor és azóta már többször is ezen Összefogásnak, hogy 
ígéreteit, ezeket a várva várt fejlődési lépéseket szépen sorban 
megvalósíthassa. Akkor mi, képviselők mindannyian esküt tet-
tünk arra, hogy a hazához hűen, minden erőnkkel és néha erőnk 
felett is közvetlen kis közösségünket fogjuk szolgálni!

Nagyon megtisztelő számomra, hogy engem „gyütt-mönt”-
ként milyen gyorsan befogadtak itt Zsombón és az is, hogy há-
rom cikluson keresztül a közvetlen bizalmukat élvezhettem. Hi-
szem, hogy a Kisboldogassszony templom udvarában, ahogyan 
már tíz éve mindig, úgy ezentúl is minden évben egyre többen 
együtt tudjuk majd ünnepelni nemzeti összetartozásunkat és 
közösségünk együttélését. Én ezzel a hittel vállaltam a képvise-
lői feladatot tizenhárom éve és ezzel a hittel szeretném tenni a 
mindenkori dolgomat, amíg lehetőségem és erőm lesz hozzá.

Ezúton szeretném megköszönni Önöknek, hogy az elmúlt 
tizenhárom éves időszaknak alpolgármesterként aktív részese 
lehettem itt Zsombón.

Isten áldja Önöket!
DR. KISPÉTER GÁBOR

LEKÖSZÖNŐ ALPOLGÁRMESTER
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Képviselők bemutatkozása
Babos Árpád

A délszláv háború során Vaj-
daságból feleségemmel először 
Németországba költöztem, ez idő 
alatt lehetőségem volt megismer-
ni más kultúrákat. Majd a gyöke-
reinket keresve Magyarországra 
tértünk vissza. Fontos számomra, 
hogy két lányom is megismerhes-
se a világot, de arra tanítom őket, 
hogy sose felejtsék el, hogy hon-
nan származnak. Zsombót már 21 
éve nevezhetem az otthonomnak. 
Életem nagy részében építkezési 
vállalkozóként tevékenykedtem. 
2019-ben feleségemmel és üzlet-
társaimmal a zsombói hagyományok őrzésének reményében 
megnyitottuk a Rózsa Sándor Csárdát, ahol azon dolgozunk, 
hogy minden zsombói lakosnak boldogabbnál boldogabb él-
ményeket szerezzünk.

Földiné Fülöp Katalin

Férjemmel 21 éve élek Zsombó 
külterületén. Van egy 14 éves kö-
zépiskolás lányunk. 

Közgazdasági szakközépisko-
lában érettségiztem, majd óvoda-
pedagógus illetve tanítói diplomát 
szereztem.

1998 óta tanítok a zsombói ál-
talános iskolában. 

Képviselőként kiemelten fog-
lalkozom majd az oktatással, kul-
túrával, településünk gyermekei-
nek ügyeivel. 

Mindent megteszek majd 
azért, hogy Zsombó bel- és külte-
rülete még élhetőbb legyen.

Gyuris Attila

1991-ben születtem Szegeden, 
de a családom zsombói gyökere-
inek köszönhetően itt nőttem fel, 
ezért nagyon fontos szerepet tölt 
be az életemben a falu.  Közép-
iskola után Budapestre mentem 
tanulni a Corvinus Egyetemre, 
ahol okleveles kertészmérnökként 
végeztem. Jelenleg a családi vállal-
kozásban tevékenykedem. Célom, 
hogy segítsem a közösségünk 
életét egy agrár szemléletű fi atal 
személyében!

Kiss Péter

Huszonhét éves, tősgyökeres 
zsombói vagyok. A Szegedi Tu-
dományegyetem Egészségtudo-
mányi és Szociális képzési kar 
végzős hallgatója, mentőápoló az 
Országos Mentőszolgálat Szeged 
Mentőállomásán. A szebb és jobb 
Zsombóért elsősorban az ifj úsági 
sport, az egészséges életmód és 
a betegségmegelőzés területén 
szeretne aktív lenni. Régi tervem 
a nagyapám, Dr. Kiss István által 
alapított és országos sikerre vitt 
zsombói tollaslabda szakosztály 
felélesztése. 

Lajkó Antal

Gépészmérnökként és igazság-
ügyi gépjárműszakértőként dolgo-
zom. 1982-től, házasságkötésünk 
óta élünk feleségemmel Zsombón, 
ahol családi házat építettünk és 3 
gyermeket neveltünk fel. 13 éve 
vagyok önkormányzati képviselő, 
ahol a testületi döntések megszüle-
tése és az önkormányzat működése 
során tapasztalatokat, ismereteket 
szereztem. Megválasztásom esetén 
a következő ciklusban ezeket az 
ismereteket szeretném átadni az 
új és fi atal képviselőknek, akikkel 
együtt olyan testületi döntéseket 
tudunk hozni, melyek a falu lakosságának az érdekeit szolgálja, a 
település folyamatos, fenntartható fejlődését eredményezi a pénz-
ügyi stabilitás megtartása mellett. 

Mihálffyné Zakar Andrea

20 éve élek Zsombón. 4 gyer-
mek édesanyja és egy kislány 
boldog nagymamája vagyok. Tár-
sasházak közös képviseletének 
ellátásával foglalkozom Szegeden. 
13 éve vagyok települési képviselő. 
Célom, Gyuris Zsolt Polgármester 
Úrral tovább folytatni a sok évvel 
ezelőtt megkezdett munkát. Meg-
őrizni és tovább vinni amit idáig 
közösen elértünk. A jövő nem-
zedékét tartom szem előtt, mivel 
gyermekeim is ebben a faluban 
szeretnének letelepedni.
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 A Csongrád Megyei Kormányhivatal nyitvatartásának rendje 
a hétvégi munkanap-áthelyezés, az ünnep, valamint a szegedi, 
Rákóczi téri épület fűtéskorszerűsítési munkálatai miatt módo-
sul.

A hétvégi munkanap áthelyezés miatt az ügyfeleket szomba-
ton is fogadják, a pénteki munkarend szerint. Az ügyfélfogadás 
8-tól 12 óráig tart.

Munkarend    Ügyfélfogadás
2019. december 13. (péntek)  8:00-12:00
2019. december 14. (szombat)  8:00-12:00

Az év végi, ünnepek előtti és a két ünnep közötti munkana-
pokon az alábbiak szerint fogják a hivatal ügyfélszolgálatai biz-
tosítani az ügyintézés lehetőségét: 

Munkarend    Ügyfélfogadás
2019. december 23. (hétfő) 
  Hétfői ügyfélfogadás szerint, tehát  7:00-17:00
2019. december 30. (hétfő)  
  Hétfői ügyfélfogadás szerint, tehát  7:00-17:00
2019. december 31. (kedd)   8:00-12:00

Ettől csak Szegeden van eltérés, ugyanis a kormányhivatal 
Rákóczi téri, központi épülete fűtéskorszerűsítés miatt 2019. 
december 23-tól 2020. január 1-ig zárva tart.

 Mivel ezeken a napokon az épületben nem lesz fűtés, az itt 
működő kormányablakban nem lesz ügyfélfogadás, és az egyéb 
szervezeti egységek sem végeznek munkát.

Az érintett napokon, Szegeden a Tesco-Extra (Rókusi krt. 42-
64.) és a CBA-Nova (Szőregi út 80.) áruházakban, valamint Sán-
dorfalván (Ady Endre utca 1.) várják az ügyfeleket a kormány-
ablakok a fenti munkarend szerint.

Megértésüket köszönjük!

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Sajtószolgálata

Varga Márta
kommunikációs vezető
Csongrád Megyei Kormányhivatal
Telefonszám: 62/562-604
Mobil: 70/337-2689
E-mail: varga.marta@csongrad.gov.hu

A sajtószolgálat munkatársa az általa küldött válaszokban a 
szervezet álláspontját közvetíti. Kérjük, hogy hivatkozásaikban 
az adott szervezeti egységre és ne a választ küldő munkatársra 
hivatkozzanak.

A PontVelem Okos Program és a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat közös szervezésében idén karácsonykor is nagyszabású 
jótékonysági akció indult a GLS futárszolgálat támogatásával, 
melyhez iskolánk is csatlakozott. A diákok a használt, de jó ál-
lapotú játékaikat ajánlhatták fel rászoruló társaiknak. Ezúton 
is köszönet jár az országos program iskolai kapcsolattartóinak, 
Dobóné Veres Renáta és Péter-Horváth Valéria tanárnőknek.

Liturgikus emléknapján iskolánkba idén is megérkezett a 
Mikulás. Az SZMK segítségével minden alsós tanulónkat aján-
dékokkal lepte meg. Reméljük, a gyerekek megfogadták a taná-
csait, és még jobb magaviseletükkel hálálják majd meg a látoga-
tását. Neve napján az orotvai testvériskolánkat is meglátogatta 
a Mikulás. SZIKAI-s relikviákat és jókívánságainkat is elvitte a 
Székelyföldre. Reméljük, az orotvai diákok is annyira örültek a 
látogatásának, mint a zsombóiak. 

AdventFeszt néven szervezte meg a Szeged-Csanádi Egyház-
megye azt a lelki napot, melyen 7-8. osztályos diákjaink is részt 
vettek a Szent Gellért Fórumban december 6-án. A rendezvé-
nyen 800 diáktársukkal együtt hallgatták meg Böjte Csaba fe-
rences rendi szerzetes adventi üzenetét is. A délután Kiss-Rigó 
László megyéspüspök által celebrált szentmisével zárult.

Kovács-Hegedűs Viktória 3. helyezést, Bozsó Bianka külön-
díjat, Urbán Izabella 3. helyezést, Tóth Emma 2. helyezést, Török 
Márton dicséretes oklevelet kapott az Adventi koszorú vers-
mondó versenyen a dél-erdélyi Déván. Nagyon szépen szerepelt 
Szél Viktória és Rigó Szonja is. 

Nagy öröm iskolánk számára, hogy évről évre képviseltetjük 
magunkat ezen a versenyen, ahová az egész Kárpát-medencéből 
érkeznek magyar fi atalok.

PÁLMAI PÉTER

IGAZGATÓ

A WHO 1992 óta augusztus elsejét nyilvánította az anyatejes 
világnap ünnepévé. Ezen alkalomból Zsombón is minden év-
ben megszervezésre kerül ez az esemény, ahol az elmúlt 1 évben 
született csecsemőket és várandósokat köszöntjük. Idén 34 cse-
csemő és 16 várandós kapott meghívást a rendezvényre, ami jó 
hangulatban telt, köszönhetően a Nefelejcs Katolikus Óvoda kis 
csemetéinek, akik egy előadással kedveskedtek a részvevőknek. 
A polgármester úr köszöntötte a megjelenteket, ezt követően át-
adásra kerültek az értékes ajándékok és virágok. A rendezvény 
végén közösen elfogyasztottuk a hozott süteményeket és közben 
kötetlenül beszélgettünk. Bemutatót tartott Zsemberyné Mucs 
Katalin a babahordozásról és a mosható pelenkákról, így hasz-
nos információkkal gazdagodhattunk. Jövőre is szeretettel vá-
runk minden kedves érintettet! 

VÉDŐNŐK

Év végi 
nyitva tartás a 
Csongrád Megyei 
Kormányhivatalban

Így készült a 
karácsonyra az 
iskola

Anyatejes Világnap 
Zsombón
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Liturgikus emléknapján, november 5-én tanítás nélküli 
munkanap keretében emlékeztünk meg Szent Imréről.

Az idei tematikának Szent István Imre herceghez szóló intel-
meit választottuk.

Ezen a napon az egész iskola tanulóit és pedagógusait meg-
mozgató vetélkedőkkel készültünk. Ennek során különböző 
állomásokon, különböző típusú feladatokkal várták a pedagó-
gusok a lelkes tanulókat. A feladatok között szerepelt az intel-
mekre felfűzött akadályverseny, rejtvény, puzzle, szoborjáték, ze-
nei keretek közé felépített feladat, továbbá szabadtéri ügyességi 
feladat. Mindezek mellett még felfrissítő gerinctornán is részt 
vettek tanulóink, amelyek a kreativitást fokozták a versenyfel-
adatok során.

A vetélkedő nagyszünetében a gyermekeknek és a kollégák-
nak hamburgerrel készültünk, melynek megvalósításában nagy 
köszönettel tartozunk Kopasz István plébános atyának, valamint 
Bálint Mónika hitoktatónak, akik ennek megszervezésében 
nyújtottak nagy segítséget.

A vetélkedők után az eredményhirdetés következett, amely 
során Pálmai Péter igazgató úr az első 3 helyen végzett csapatot 
díjazta, illetve minden további csapat igyekezetét, tudását hasz-
nos és vidám játékokkal, eszközökkel jutalmazta.

A program lezárásaként az iskolai szentmise következett 
12.00-kor.

Az iskola minden egyes diákját nagy dicséret illeti, mert fegyel-
mezetten és lendületesen igyekeztek helytállni a verseny során.

A pedagógusok külön köszönetet érdemelnek, mert az intelme-
ket különféle ötletes, kreatív keretekben hozták el a gyerekeknek.

PÉTER-HORVÁTH VALÉRIA

Iskolánk védőszentjét ünnepeltük
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A "Zsombói Testvértelepülési Találkozó" egész napos rendez-
vényként minden korosztály számára kikapcsolódást, értékes 
kulturális programot biztosított. Szeptember 21-én az időjárás 
is nagyon kegyes volt hozzánk. A vénasszonyok nyara 20 fo-
kos, napsütéses időt hozott, így került megrendezésre a vegyes 
csapatos honismereti kalandtúrára. Négy nevezetes zsombói 
helyszínt kellett térkép segítségével megtalálni, ahol helyi peda-
gógusok segítségével, a magyar  irodalom, történelem, zene és 
földrajz ismeretekről adhattak tanúbizonyságot a csapattagok. 
Mindeközben a felnőttek a József Attila Közösségi Házban ha-
táron túli ételspecialitások elkészítésével ismerkedhettünk meg: 
sztrapacska, sajtos tejfölös puliszka, saures. Az elkészült ételeket 
délben közösen fogyasztották el a vendégek. A délutáni prog-
ram kezdéseként Hrubik Béla, a felvidéki Ipolynyék leköszönő 
polgármesterének második novellás kötetével ismerkedhettünk 
meg a szerző élményszerű bemutatása által. Ezt követte a négy 
testvértelepülés bemutatkozása fi lmek segítségével, melyek 
után a polgármesterek és a települési népi alkotók segítségével a 
helyi örökség és hagyományokkal ismerkedtünk. Néptánc, nép-
zene, népi viseletek, festmények bemutatásával egy három órás 
barangolásban volt részünk szerte a Kárpát medencében. Vége-
zetül a házigazdák néptáncosai, népdalkórusa is bemutatkozott 
és egy élvezetes táncház zárta a rendezvényt. A rendezvény a 
fő célját mindenképp elérte. Közelebb hozta az anyaországi ma-
gyar emberek gondolkodását a határon túli magyarsággal, hét-
köznapjaival, kultúrájával. Lélekben egységes nemzeti gondol-
kodásra ösztönző eseményünkből mindenképp rendszert kell 
teremteni. Ezt közös akarattal ki is nyilvánították a részvevők.  

Zsombói Testvértelepülési Találkozó
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2020. április hónapig a hulladékgyűjtés rendje
Az FBH-NP Nonprofi t KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot 

a 2020. április hónapig a biológiailag lebomló hulladék, elkülö-
nítetten gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtési rendjéről vala-
mint lom hulladék elszállításának módjáról és a kommunális 
hulladék elszállításáról.

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉKGYŰJTÉS 
(zöldjárat naptár)

2020. 04. hónapig

keddi
napon

január* február március április

14 11 10 07

*2020. januárjában a két alkalmas fenyőfagyűjtés napjai: 
2020. január 07. és 2020. január 14.

A biológiailag lebomló hulladékgyűjtés során az ingatla-
noknál kertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden 
szerves anyagtartalmú hulladék elszállítása történik az FBH-NP 
Nonprofi t Kft . által díjmentesen biztosított biológiailag le-
bomló zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú 50 
cm átmérőjű kötegekben összekötve a zsák mellé helyezze ki oly 
módon, hogy a közterületen a begyűjtést végző gépjármű meg 
tudja közelíteni, és kézi erővel mozgatható legyen. Amennyiben 
a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik 
ki, vagy ha a kommunális hulladékkal keveredik, akkor a gyűj-
tőjárattal nem áll módunkban elszállítani.

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

A begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cserezsá-
kot biztosítanak, amennyi kihelyezésre került. Szükség esetén 
további zsák (legfeljebb havonta 4 db) az Önhöz legközelebb eső 
ügyfélszolgáltaton vagy ügyfélkapcsolati ponton igényelhető.

ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT CSOMAGOLÁSI 
HULLADÉK SZÁLLÍTÁSA (szelektív)

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék elszállítá-
sa páros heteken, keddi napon történik.

A csomagolási hulladék gyűjtése során kihelyezhető hulladékok:
• Papírhulladék, italoskarton (újság, folyóirat, füzet, 

könyv, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz lapítva, 
kiöblített italos kartondobozok kupak nélkül.

• Műanyag- és fémhulladékok (kiöblítve, kupak nélküli 
PET palack, PP, HDPE jelzésű fl akonok, pl: tejfölös, sam-
ponos, ásványvizes, üdítős fl akonok; műanyag zacskó vagy 
szatyor, háztartási fém, italos és konzerv-doboz kiöblítve, 
apróbb fémtárgyak)

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

A lomtalanítást évente 2 alkalommal / ingatlan díjmentesen 
tudja igénybe venni az az ingatlantulajdonos, aki minden ne-
gyedévben megkapja hulladékszállításra vonatkozó számláját, 
valamint hátralékkal nem rendelkezik. Lomtalanítás keretében 
a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tár-
gyak, eszközök, bútorok, egyéb kisebb méretű tárgyak, anyagok 
zsákolva vagy kötegelve) kerül elszállításra.

Lomtalanítási igényét a +36-70/489-5656 telefonszámon 
tudja jelezni. 

KOMMUNÁLIS HULLADÉKGYŰJTÉS
A kommunális hulladék begyűjtésének napja belterületen 

továbbra is hétfő, valamint külterületen minden hónap máso-
dik hétfői napja. Amennyiben háztartásában nagy mennyiség-
ben keletkezett kommunális hulladék, úgy többlethulladék 
elszállítására alkalmas zsákot biztosítunk díj ellenében 
ügyfélszolgála-tunkon vagy ügyfélkapcsolati pontjaink egyikén.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI HELYEK, ÜGYFÉLKAPCSOLATI PONTOK, HULLADÉKUDVAR NYITVA TARTÁSA, ELÉRHETŐSÉGEK:
Cím: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz. Telefonszám: 06-79/524-821 E-mail cím: fb hnpkft @fb hnpkft .hu

Ügyfélszolgálati helyek

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Baja, 
Tóth Kálmán u. 14/B

08:00 – 12:00
12:30 – 16:00

08:00 – 12:00
12:30 – 16:00

08:00 – 12:00
12:30 – 16:00

07:00 -19:00 08:00 – 12:00

Hódmezővásárhely,
Kossuth tér 1.

07:30 – 14:30 07:30 – 14:30 07:30 – 20:00 07:30 – 14:30 07:30 – 14:00

Kiskunhalas, 
Szilády Á. u. 5-7

Zárva 07:00 – 19:00
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00

Zárva Zárva

Ügyfélkapcsolati pontok

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Zsombó, 
Alkotmány u. 1. 
(minden hónap első kedd)

- 14:00 – 16:30 - - -

Hulladékudvar

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

Zsombó, 
Alkotmány u. 1. 
0144/60. hrsz.

- -

Nyári időszak (április elejétől november 
közepéig) 16:00 – 18:00

Téli időszak (november közepétől március 
végéig) 14:00 – 16:00

- - 08:00 – 12:00
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Hírmondó
Zsombói

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Ezúton szeretnénk felhívni a belterületen lévő ingatlantu-

lajdonosok fi gyelmét, hogy 2020. január 1. –jével a zöldhulla-
dék gyűjtésének gyakorlatában az alábbiak lesznek érvénye-
sek: 

• csak a közszolgáltató által biztosított zöldhulladékos zsá-
kokban kihelyezett hulladékot áll módunkba elszállítani 
(zsákot a helyi önkormányzatoknál, illetve személyesen 
a Négyforrás Kft  ügyfélszolgálati irodájában lehet kérni)

• ingatlanonként maximálisan 5 zsák, vagy 5 kéve he-
lyezhető ki alkalmanként – ettől nagyobb mennyiséget 
kihelyezni csak indokolt (pl.: viharkár) esetében lehet, 
melyet kérünk bejelenteni a +36704895656-os telefon-
számon.

A fenti változásokra kapacitás hiány miatt van szükség, bő-
vítésre pedig jelenleg nincs a Kft -nek lehetősége.

Segítségként szeretnénk néhány hasznos tanácsot adni a 
zöldhulladék házi komposztálásához!

Mit is jelent komposztálni és miért jó az Nekem?
A komposztálás egy egyszerű, mindennapi, de hatékony 

módja, hogy az ember személyesen is tegyen a bolygóért. 
Egyrészt természetes módja annak, hogy megújítsuk a talaj-
életet, tápanyaggal, humusszal gazdagítsuk a földet. A gazdag 
talajélet által egészségesebb növényeket termelhetünk, így 
magunkat is egészségesebbé tehetjük. A komposztálás másik 
nagy előnye a Föld számára, hogy legalább 30-40 százalékkal 
csökkenthetjük a háztartási hulladékunkat, így kevesebbet kell 
elszállítani kevesebb kőolaj árán, kevesebb hulladék sorsáról 
kell gondoskodni és jelentős mennyiségű üvegházhatást okozó 
szén-dioxidot von ki a légkörből és tárol tartósan értékes hu-
musz formájában. 

A komposztálással elkerülhető a lomb, kerti hulladék elége-
tése is, így megóvhat bennünket a levegőszennyezéstől, ami az 
országot rendszeresen sújtja. 

A komposztálás tehát sokszorosan hasznos az emberi-
ség és a Föld számára is. 

A komposztálás otthoni körülmények között könnyen 
elkezdhető, nincs nagy szerszámigénye, nem kell hozzá je-
lentős beruházás. Kertes házban a keletkező lombnak, fű-
nyesedéknek és a konyhai zöldhulladéknak egy pár négyzet-
méternyi hely elég a kert egy árnyékosabb helyén. Egyszerűen 
komposzthalomban is érlelhetünk, csak ez nagyobb helyet 
foglal, előnyösebb egy kezeletlen fa vagy más anyagú kom-
posztálót építeni. Eszköznek a vasvilla és lapát vagy ásó, a szál-
lításhoz-gyűjtéshez kerti talicska és gereblye kell csak. A kom-
posztálás során is legyünk tudatos vásárlók, vagyis ne költsük 
a pénzünket és a Föld erőforrásait feleslegesen komposztfor-
gató szerszámra, oltóanyagra vagy haszontalan gépekre. 

A komposztálás levegő jelenlétében zajló folyamat, korha-
dás, amely leginkább az erdei avar évente ismétlődő bomlá-
sához hasonló. A természetes folyamatokat a zöld és a barna 
összetevők megfelelő keverésével utánozhatjuk. Ha csak fű-
nyesedéket fogunk komposztálni, könnyen bűzös rothadás 
lehet a vége, de a nedves konyhai hulladék is erre a sorsra jut-
hat. Ilyenkor segítenek a „barna” részek: száraz falevél, szalma 
(lehetőleg szecskázva), fűrészpor, fanyesedék, amelyet közé 
keverünk. Fontos, hogy az anyagok ne legyenek vegyszerek-
kel kezeltek, mert például a gombaölővel kezelt fa fűrészpo-
ra megöli a komposztban élő gombákat is. A lomb a legjobb, 

akár magában is használható nyersanyag; ha nagy fáink van-
nak és több köbméternyi avarra számíthatunk ősszel, érdemes 
lombkomposztálót építeni, ami 1-2 méter átmérőjű, kerítésből 
készített kör, pár oszloppal megerősítve. A levegő szabadon át-
járja benne a lombot, természetes módon képződik az alján a 
komposzt, tavaszra a lomb a felére-negyedére összeesik. Nem 
igaz, hogy a dió vagy gesztenyefa levelét nem lehet komposz-
tálni, ezek sem ártanak növényeinknek, ha legalább fél-egy 
évig érlelődtek. A kerti és konyhai hulladékokat tartalmazó 
keveréket időnként át lehet forgatni, megkeverni, ez levegővel 
telíti a készülő komposztot, meggyorsítja az érést.

A talaj és növényeink számára hihetetlenül hasznos dolog a 
komposzt. Javítja a talaj szerkezetét, vízháztartását, hőtartását 
és levegőgazdálkodását, csökken az erózió és a porosodás. A 
komposzt tápanyaggal, hormonokkal gazdagítja a talajéletet, 
növeli a növények ellenálló képességét, csökkenti a növény-
védelmi költségeket, sőt lehetővé teszi a vegyszermentes ter-
mesztést is. A kerti munka bizonyítottan a legegészségesebb, 
testre és lélekre is ható fi zikai tevékenység, a komposztálás 
pedig nagyszerű családi program lehet, a gyermekeink világ-
látását, a bolygó iránti felelősségüket fejleszti, megmutatja a 
természet körfolyamatainak csodáját.

Mint a legtöbb életmódváltás, a komposztálás is egy egysze-
rű lépéssel kezdődik: meg kell értenünk a hasznosságát, rá kell 
szánnunk magunkat, ezután már csak el kell kezdeni!

Mi kerülhet a komposztálóba? 
• a zöldség- és gyümölcs hulladékok, tojáshéj, kávé- és 

teazacc, hervadt virág, szobanövények elszáradt levelei, 
virágföld, fahamu (max. 2-3 /köbméter), növényevő kis-
állatok ürüléke a forgácsalommal együtt,

• toll, szőr, papír (selyem, selyempapír, tojásdoboz, újság-
papír nem!) gyapjú-, pamut és lenvászon

• levágott fű, kerti gyomok (virágzás előtt), falevél, szalma, 
összeaprított ágak, gallyak, elszáradt (nem beteg) növé-
nyek, palánták, lehullott gyümölcsök, faforgács, fűrész-
por.

Mi nem kerülhet a komposztba? 
• festék-, lakk-, olaj- és zsírmaradék 
• szintetikus, illetve nem lebomló anyagok
• ételmaradék, hús, csont – bár ezek lebomlanak – ne ke-

rüljenek a komposztálóba a kóbor állatok, rágcsálók és a 
fertőzést terjesztő legyek miatt

• fertőzött, beteg növények
• húsevő állatok alól származó alom – szintén a fertőzés 

veszélye miatt
• veszélyes, magas nehézfémtartalmú anyagok (nagy for-

galmú utak melletti növényi hulladék (fű, falevél, stb.)

Mi kell a komposztáláshoz?  
Röviden: oxigén, nedvesség, tápanyag. A komposztálás 

alapja a jó oxigénellátás. Ha a nyersanyag levegőtlenné válik, 
nemkívánatos baktériumok szaporodnak el benne, a komposzt 
rothadó masszává válik. Ezért fontos a levegős tárolóhely biz-
tosítása és a lazító anyagok (pl. szalma, ágnyesedék) bekeveré-
se. Árnyékos, jó vízelvezetésű helyet keressünk számára. A víz 
is igen fontos tényező. Ha kevés a nedvesség, akkor a mikro-
organizmusok szaporodása megáll, a lebomlás nem indul be 
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vagy abbamarad. Ha túl sok a víz, akkor kiszorítja a részecskék 
közötti térből a levegőt, és nem lesz elegendő oxigén a rend-
szerben. A szerves anyagok bomlása rothadássá alakul, ezt a 
kellemetlen szag jelzi. 

A nedvességtartalom egyszerűen megállapítható. Vegyünk 
a kezünkbe egy maréknyi komposztot: 

• ha összenyomva vizet tudunk kipréselni belőle, akkor túl 
nedves

• ha az anyag szárazon pereg, akkor túl száraz
• ha összenyomáskor gyengén összetapad, akkor megfele-

lő a nedvességtartalma

Komposztálás lépései 
•  A konyhai zöldhulladékok gyűjtéséhez használjunk egy 

megfelelő nagyságú fedővel ellátott tárolóedényt, amit 
nyáron naponta, télen hetente ürítsünk. 

• A gyorsabb lebomlás érdekében ajánlatos a komposz-
tálóba kerülőanyagokat 5 cm-nél kisebb darabokra ap-
rítani. A komposztáló aljára tegyünk valamilyen durva 
anyagot, pl. faaprítékot, hogy a levegőzést alulról biz-
tosítsuk. Erre, ha van kész komposztunk rakjunk belő-
le egy keveset a folyamat gyorsabb beindításához. Erre 
rétegezzük a konyhából és a kertből kikerülő különböző 
fajtájú szerves hulladékokat. Zöldebb, nedvesebb, nitro-
génben gazdagabb hulladékra fásabb, szárazabb, tehát 
szénben gazdagabb anyagokat rétegezzünk. A rétegek 
közé adhatunk adalékanyagokat (földet, kőzetlisztet, 
vagy szilikátásványokat: zeolitok, riolittufa). Ezek javít-
ják a komposzt minőségét, megkötik a helytelen keze-
lés miatt keletkező kellemetlen szagú gázokat is. A házi 
komposztálásnál nincs szükség különleges serkentő 
anyagra, mivel földel, illetve nem teljesen érett kom-
poszttal ugyanolyan jól beindíthatjuk a folyamatot.

• Keverés: A bomlási folyamat első szakaszának végén (5-
6. hét) keverjük ismét jól össze a komposzthalmunkat. 
Hogy jobb minőségű komposztot kapjunk, a keverést 
6-8 hetente ismételjük. A keverések alkalmával a marok-
próbával tudjuk ellenőrizni, és szükség esetén beállítani 
a nedvességtartalmat.

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük és 
Boldog Újévet kíván a Négyforrás Nonprofi t Kft !

Zöldhulladék 
gyűjtési naptár 
2020

Szelektív 
hulladékgyűjtési 
naptár 
2020

Január 14.
Február 11. 
Március 10. 
Április 7. 
Május  5.
Május 19.
Június  2.
Június  16.
Június  30.
Július 14.

Július  28.
Augusztus 11. 
Augusztus 25.
Szeptember 8.
Szeptember 22. 
Október 6.
Október 20. 
November 3.
November 17. 
December 8.

Január 7. 
Január 21. 
Február 4. 
Február 18. 
Március 3. 
Március 17. 
Március 31. 
Április 14. 
Április 28. 
Május 12.
Május 26.
Június  9.
Június  23.
Július 7.

Július 21.
Augusztus 4. 
Augusztus 18. 
Szeptember 1.  
Szeptember 15.
Szeptember 29.
Október 13.
Október 27. 
November 10. 
November 24.
December 1.
December 15. 
December 29.

Szegedi Mobil 
Gumiszerviz
Zsombói székhelyű mobilszerviz. 30 km-es  távolságban 
plusz km díj nélkül. 
Szolgáltatásaink:
– Szezonális gumicsere, amit Nálunk meg is vásárolhat
– Defekt javítás
– Flotta szerelés
– Autólámpa polírozás
Nálunk nem kell sorban állnod, hogy az autód abroncsait ki-
cseréljük, pont olyan szakszerűen, mint egy szervizben! Mi 
oda megyünk ahová kéred, otthonodhoz vagy munkahelyed-
hez. Nem.... nem drágább mint ha Te vinnéd egy szervizbe. 
Az idő, az pénz.... Mindenkinek 
Hívjon bizalommal !

+36707093271
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Kedves Zsombói Testvéreink!
Ahogyan azt bizonyára észrevették, 

ismét nagy munkában vagyunk a temp-
lomban és környezetében. Ezúton sze-
retnék tájékoztatást nyújtani Önöknek a 
munkákról és azok jelenlegi állapotáról. 
Egyházközségünk Képviselő-testülete 
2016-ban pályázatot nyújtott be temp-
lomunk állagmegóvására és felújítására. 
A pályázatot többszöri nekifutásra 2018 
második felében végül megnyertük. A 
munkálatok előkészítése után a kivite-
lezést 2019. június 11-én megkezdtük 
és terveink szerint idén karácsonykor 
már a kívül-belül megújult templom-
ban ünnepelhetünk. A közel hat hónap 
alatt a következő munkákat végzi el a ki-
vitelező:

– a vizesedés miatt a vakolat leverése 
és cseréje a szükséges lábazati ma-
gasságig (elkészült)

– a falak víz elleni lemezszigetelése 
falátvágásos technológiával és in-
jektálással (elkészült)

– vízzáró, légáteresztő vakolás belül, 
valamint festés kívül (elkészült)

– teljes aljzat újrabetonozása, víz - és 
hőszigetelése (elkészült)

– belső kőburkolat kialakítása a teljes 
aljzaton (elkészült)

– akadálymentes parkoló építése 
(előkészítés alatt)

– kerékpártároló építése, napelemmel 
(előkészítés alatt)

– fűtéskorszerűsítés, padló- és padfű-
tés kiépítése (elkészült)

– energiatakarékos világításkorszerű-
sítés (előkészítés alatt)

– valamint számos járulékos munka a 
fentiek miatt (bontás, pakolás, vil-
lanyszerelés, asztalosmunkák, stb.)

A teljes eredeti nyertes pályázati 
összeg 30 millió forint volt, melynek 
15%-a, azaz 4,5 millió forint önerő. A 
munkák költségvetése még 2016-ban 
készült, azonban azóta jelentős költség-
növekedés zajlott le az építőiparban, így 
jelenleg a legtakarékosabb megoldáso-
kat is választva kb. 32 millió forintba fog 
kerülni a kivitelezés.

Nagyon nehéz lenne név szerint fel-
sorolni azokat, akik önzetlenül segí-
tették már eddig is munkánkat, ezért 
Egyházközségünk nevében ezúton is 
kifejezzük köszönetünket minden tá-
mogatónknak. A fenti pénzügyi helyzet 
miatt azonban Egyházközségi Képvise-
lő-testületünk úgy döntött, hogy továb-
bi célgyűjtést szervez a még hátralévő 
hónapokban a hiányzó fi nanszírozás 
összegyűjtése érdekében. 

Az a kedves testvérünk tehát, aki 
támogatni tudná és szeretné 92 éves 
templomunk felújítását, az templomunk 
Alapítványa, az Élő Kövek Alapítvány 
számlájára történő átutalással megte-
heti azt, továbbá vállalkozások számára 
az alapítvány hivatalos igazolást is tud 
adni a költségek elszámolhatósága érde-
kében. 

Számlaszámunk: 
ÉLŐ KÖVEK ALAPÍTVÁNY – 

3A Takarékszövetkezet, 
57100209-12015434, 

a megjegyzésbe kérjük a „felújítás” 
szót beírni.

“Ebben az életben nem tehetünk nagy 
dolgokat. Csak kis dolgokat tehetünk, 
nagy szeretettel.” (Teréz anya)

Előre is köszönjük nagylelkű segítsé-
güket, támogatásukat.

DR. KISPÉTER GÁBOR

A KÉPVISELŐTESTÜLET VILÁGI ELNÖKE

AZ ÉLŐ KÖVEK ALAPÍTVÁNY K
URATÓRIUMÁNAK ELNÖKE
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Közeledve az ünnepekhez a szokásos töprengés törhet ránk…. „Mi legyen a fa alatt, ami 
hasznos, nem idény jellegű, és nem ununk meg….?” 

Mit szólnátok hozzá, ha idén egészséget, élményt és minőségi időt adnátok szeretteiteknek? 

A Zsombói SóKuckó, modern, kellemes környezetében 4 tonna só, só ionizátor és sóhomok 
biztosítja az extra sós közeget, mely fény és hangterápiával válik teljessé. A SóKuckózás egyik 
célja a légutak tisztítása, az allergének, a por, a pangó váladék eltávolítása.

Ezzel megelőzhető a felülfertőzés, a váladék továbbterjedése és a gyulladás áthúzódása 
a melléküregekre. 
Emellett:

asztma
allergia
szénanátha
nátha légzőszervi problémák 
            megelőzésére és kezelésére is. 

Bőrproblémákra:
ekcéma
pikkelysömör

Immunerősítő 
Gyulladáscsökkentő
Segít az álmatlanság leküzdésében
Stresszoldó, és relaxáló hatással is bír.

Amellett, hogy egészségünkre pozitívan hat, megragadunk minden alkalmat, hogy családi 
programokat is szervezzünk, melyek közül állandó jelleggel tartunk SZÜLETÉSNAPI 
ZSÚROKAT, FELNŐTT WELLNESS DÉLUTÁNOKAT is. 

Év végéig még lesz itt:

Ádventi mese délután, 
Télapó látogatás, 
Decembertől minden nap ádventi meglepetések, 
SóKuckós ádventi naptár,
Oktató és mozgáSós kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak egyaránt!

Ha pedig azonnal kellene valami ajándék ötlet, azt is meg tudjuk oldani, hiszen:

Ajándékutalványokkal,
Kedvezményes bérletekkel, 
Vitaminokkal, 
Természetes natúr kozmetikumokkal, 
És egyedi sótermékekkel – sómécses, só pohár, sólámpa – várunk Kuckónkba minden 
érdeklődőt. 

Ráadásként, hogy teljes legyen a kínálat, a                    Salátaműhely egyedi salátáit és 
egészséges desszertjeit kóstolhatjátok meg! 

Ugorjatok be Kuckózni a hét bármely napján 8:00-19:00-ig, bejelentkezés után a                        
+36 30 644 6116 Zsombó Móra Ferenc utca 1. szám 

ohár, sólámpa ááávárunk

            

siknek é

ándék ötlet, azt is me

okkal

m 

ásos töprengés törhe

j gg S
OKAT is. 

sek, 
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Hírmondó
Zsombói

Népzenei találkozó – Tornyos

Csólyosi dalostalálkozó Találkozók 
eredményeit 
élveztük!

2019. november 09-én Vajdaságba, a 
tornyosi Ady Endre Művelődési Egyesü-
let által szervezett népzenei találkozóra 
utaztunk.

 A határ átlépése rövid idő alatt meg-
történt, a vendéglátóhelyre korábban ér-
keztünk, mint számoltuk, de az Náluk nem 
gond! Tóth Ugyonka Frigyes Alelnök és 
csoporttagjai nagy szeretettel és „három 
puszi” fogadtak (azért írom, mert Nekem 
ez szokatlan fogadtatás volt, megkérdez-
tem és azt felelték ez náluk szokás elfo-
gadtam és viszonoztam”) Pálinka és üres 
kaláccsal kínálgattak minket. Elfoglaltuk 
helyünket az érkező vendégekkel ismer-
kedtünk, beszélgettünk, gyorsan telt az idő.  
A hívott vendégek megérkeztek 17 órakor 
kezdődtek a műsorok: az iskoláscsoportok 
táncokat mutattak be, majd felnőttek kö-
vetkeztek. Magyarországról Nagymágocs 
és mi Zsombóról voltunk vendégek. Egy-
más után következtek a fellépők, ismert és 
ismeretlen népdalokat hallottunk a férfi ak 
és hölgyek ajkáról, nagyon szépen szóltak! 
Felléptek a tamburások, új hegedűt kapott 
az egyik fi ú és megszólaltatta, énekelni 
is szépen tud! A Bokréta dalkör a „Békés 
megyei népdalokat Bartók Béla gyűjtésé-
ből (Doboz, Endrőd) és Baranta himnusz 

(Palócz himnusz vagy Felvidéki himnusz) 
énekeltük! Nagy tapssal köszönték meg 
énekünket! Majd emléklapok osztása a fel-
lépőknek, megköszönték a szép és nagyon 
színvonalas előadásokat!

 Vacsora következett, zöldborsós ragu, 
fánk sokféle lekvárral megkenve. Utána sör, 
vörös, és fehérbor, amitől aztán táncolni 
volt kedvünk az élő zenére, amelyet a tam-
burások szolgáltattak.

Ez nagyon emlékezetes vendégség volt. 
A fi atalok mindenben az idősek irányítását 
elfogadva besegítettek a felnőttek munká-
jába, szívesen tették. Amikor már ráértek 
körbe álltak és táncoltak. Csak gratulálni 
tudok Nekik! 

Hazafelé jövet már nem voltunk olyan 
szerencsések, sokat kellett várni a határ át-
kelőnél. Nagyon jól éreztük magunkat, kö-
szönjük a szervezőknek és örülünk, hogy 
részesei lehettünk a szép eseménynek.

Zsombó, 2019. november 10. 
HAJAGOS ISTVÁNNÉ

BOKRÉTA DALKÖR TISZTELETBELI 
TAGJA.

Csólyospálosra hívott bennünket a „Hagyományőrző kórus” október 26-ára. Nagy 
örömmel készültünk, hiszen vártuk a meghívást. Busszal mentünk.

Már a kapuban vártak bennünket muzsikával, énekszóval, igazán szívélyes fogad-
tatásban volt részünk. A folytatás is hasonlóképpen történt. Találkoztunk régi ismerő-
sökkel, új barátságokat kötöttünk, szép műsort láttunk.

A műsor végén közös éneklés, fi nom vacsora és közös mulatozás következett.
Nagyon jól éreztük magunkat, mindig szívesen megyünk ezekre a találkozókra, 

mert színvonalas műsort látunk, örömet szerezve ezzel saját magunknak és a többi 
csoportnak is.

Sajnos azt látjuk minden csoportban, hogy idősödnek az énekkari tagok, nálunk is, 
ezért nagyon szívesen látnánk új, énekelni szerető tagokat a csoportunkban!

Másnap is fontos programunk volt, Szegedre mentünk a IX. Országos Népek Tánca 
– Népek Zenéje Ki-Mit-Tud elődöntőjére, ahol jól szerepeltünk és továbbjutottunk a 
középdöntőbe.

Zsombó, 2019. 11. 05.
POLYÁK PÁLNÉ

BOKRÉTA DALKÖR

Még a tél el sem kezdődött, máris ki-
nyílott a Hóvirág!

Nagyon szép meghívásnak tettünk 
eleget november 16-án. A szegedi Hó-
virág Népdalkör Egyesület hívott meg 
dalos találkozóra. 12 csoport hozott kü-
lönböző tájegységről népdalokat, miket 
szívesen hallgattunk. Míves műsor volt, 
lehetett ismerkedni, mulatni. Finom 
ebéd, sütemény volt, nem vesztünk éhen.

Köszönjük a meghívást és a színvona-
las szép napot!

SZALMA IMRÉNÉ

BOKRÉTA DALKÖR
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Idén nyolcadik alkalommal került megrendezésre a közös-
ségi házban a Nagy B. Ferenc kolbász és hurkatöltő verseny. 
Határon innen és túlról összesen 18 csapat jelentkezett, hogy 
megtudjuk, vajon kinek jobb a receptje ezeknél a hagyományos 
magyar ételeknél. A 8 fős zsűrinek, mint minden évben, na-
gyon nehéz dolga volt. A 280 főre nőtt vendégsereg nemcsak a 
gasztronómiában, hanem a pálinkakóstoltatásban is összemérte 
tudását. Felvidéki, erdélyi ízek mellett a kiváló homoki gyümöl-
csökből készült párlatok is bemutatkoztak. Minden zsombói 
önkéntesnek köszönjük a szervezésben és lebonyolításban nyúj-
tott segítséget. Találkozunk egy év múlva. 

A díjazottak: 
Zsombó kolbász
3. Paprikások csapat
2. Csibészek csapat
1. Dörmi csapat

Hurka
3. Csibészek csapat
2. Vadász-kolbász csapat
1. Kolbászok és Hurkászok csapat

Csapatkolbász
3. Galambdúc csapat
2. Déva csapat
1. Dörmi csapat

Kolbásztöltő
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Mikulás érkezett a gyergyói- havasokon át 
Orotva testvér településünkre.

Ezekkel a képekkel és kedvenc ver-
sével kíván Áldott Karácsonyt minden 
zsombói lakosnak Puskás Olga, Orotva 
település polgármesterének felesége. 

Weöres Sándor: Nől a dér, álom jár

Nől a dér, álom jár,
hó kering az ág közt.
Karácsonynak ünnepe
lépeget a fák közt.

Én is, ládd, én is, ládd,
hóban lépegetnék,
ha a jeges táj fölött
karácsony lehetnék.

Hó fölött, ég alatt
nagy könyvből dalolnék
fehér ingben, mezítláb,
ha karácsony volnék.

Viasz-szín, kén-sárga
mennybolt alatt járnék,
körülvenne kék-eres
halvány téli árnyék.

Kis ágat öntöznék
fönn a messzi Holdban.
Fagyott cinkék helyébe
lefeküdnék holtan.

Csak sírnék, csak rínék,
ha karácsony volnék,
vagy legalább utolsó
fi a-lánya volnék.


