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Tájékoztató a Képviselő-testületi 
ülésen történtekről

A Hírmondóban a Képviselő-testületi ülésen történ-
tekről készült legutóbbi beszámoló óta 7 alkalommal 
ülésezett a Képviselő-testület, amelyből kettő munka-
terv szerinti, rendes ülés, öt munkaterven felüli, rend-
kívüli ülés volt.

2017. JANUÁR 17. 
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS

A rendkívüli ülés összehívását egy dolog indokolta.
Az első és egyetlen napirendi pontban a Képviselő-testület 

elfogadta a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodásának módosítását. A módosítást a jogszabály-
változások és az indokolta, hogy a feladat átadás-átvétel fel-
tételeinek megvizsgálását követően Ásotthalom Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testülete határozatában döntött a 
gyermekétkeztetés feladatellátásának a Társulás által fenntar-
tott Homokháti Szociális Központ részére történő átadásáról. A 
feladatellátás átvételéhez szükséges volt a Társulási Megállapo-
dás módosítása, amelyet minden esetben, valamennyi tagtele-
pülés képviselő-testületének jóvá kell hagynia.

2017. JANUÁR 27. 
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS

A rendkívüli ülés összehívását több dolog is indokolta.
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület, az ún. ASP 

rendszer bevezetésének támogatására kiírt pályázat elkészíté-
séről döntött. A Magyarország helyi önkormányzatairól szó-
ló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításával előírták, hogy 
a helyi önkormányzatok a pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és 
egyéb alapvető feladatok elvégzésére – az állami informatikai 
rendszerrel összekapcsolható – informatikai rendszert kötele-
sek működtetni. Ez az ún. ASP rendszer. A helyi önkormányza-
toknak – jogszabály alapján – kötelező csatlakozniuk ehhez az 
állam által biztosított, elektronikus információs rendszerhez. A 
települések csatlakozási sorrendjét Kormányrendeletben állapí-
tották meg. Zsombó a II. ütembe került, vagyis 2017. október 
1-től kell a rendszert üzemeltetni a településünkön. A jogsza-
bály meghatározza a csatlakozáshoz elvárt minimális eszköz- és 
szoftverigényeket. Az ezek kiépítéséhez szükséges anyagi erő-
forrásra támogatás igényelhető, melyre 2017. február 1-től pá-
lyázatot lehetett benyújtani. 

A második napirendi pontban a Képviselő-testület módo-
sította a polgármester illetményét és költségtérítését. A Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény módosításával 2017. január 1-től előírták, hogy a pol-
gármesterek illetményét az államtitkárok illetménye alapján 
kell megállapítani, nem a helyettes államtitkárok illetményéből. 
A polgármesterek illetményének mértéke a település mérete 
alapján meghatározott. Ennek megfelelően 2017. január 1-től 
a polgármestert 548.444,- Ft illetmény illeti meg. A jogszabály 
szerint a polgármester, az illetménye 15%-ának megfelelő költ-
ségtérítésre jogosult. Mivel a jogszabály megemelte a polgár-
mesterek illetményét, ezért a polgármester költségtérítésének 
összegét is módosítani kellett 82.267,- Ft-ra.

A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület mó-
dosította az alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését. A 
jogszabály szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem 
haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszte-
letdíjának 90%-át. Mivel a társadalmi megbízatású polgármes-
ter tiszteletdíja, a polgármester illetményének 50%-ával meg-
egyezik, és a polgármesterek illetményét megemelték, ezért az 
alpolgármester tiszteletdíját is módosítani kellett. Ennek meg-
felelően az alpolgármestert 2017. január 1-től 246.800,- Ft tisz-
teletdíj illeti meg. A jogszabály szerint a társadalmi megbízatású 
alpolgármester, a tiszteletdíja 15%-ának megfelelő költségtérí-
tésre jogosult. Mivel a jogszabály megemelte a társadalmi meg-
bízatású alpolgármesterek tiszteletdíját, ezért az alpolgármester 
költségtérítésének összegét is módosítani kellett 37.020,- Ft-ra.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület támo-
gatta Álmosd Község kérelmét 10.000,- Ft-tal egy Bocskai Em-
lékmű kialakításához.

Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület tá-
mogatta a Cél-Tudat Egyesület támogatási kérelmét. Ennek 
megfelelően 150.000,- Ft támogatást biztosított a Képviselő-tes-
tület az Egyesületnek.

Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület nem támo-
gatta a Kezdőlépés Alapítvány támogatási kérelmét.

2017. FEBRUÁR 14. 
– MUNKATERV SZERINTI, RENDES ÜLÉS

Az első napirendi pontban a Képviselő-testület megalkot-
ta a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról szóló új rendeletét. A 
rendelet megalkotását az tette indokolttá, hogy a Magyar Or-
szággyűlés 2016. év végén módosította a közszolgálati tisztvise-
lőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényt. A módosítás értelmében 
2017. január 1-től a köztisztviselők napja (minden évben július 
1. napja) már nem munkaszüneti nap. A jogszabály lehetőséget 
ad arra, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rende-
letben biztosítsa a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek a 
köztisztviselői napot.

A második napirendi pontban a Képviselő-testület megal-
kotta a családi eseményekről szóló új rendeletét. Az új rendelet 
megalkotását jogszabályváltozások, valamint az indokolta, hogy 
a korábbi Rendeletet még a Községi Önkormányzat fogadta el, 
és a jogalkotási törvény szerint rendelet címét nem lehet mó-
dosítani.

A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület elfogad-
ta a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról szóló beszámo-
lót. A Beszámolóból kiderült, hogy az egyre növekvő jogszabályi 
előírásokat, adminisztrációs terhet, feladatokat a Hivatal kollé-
gái jelentős túlmunkával igyekeznek ellátni. A Képviselő-testü-
let a köszönetét és elismerését fejezte ki a dolgozók részére a 
2016. évi munkájukért.

Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta az Önkormány-
zat 2017. évi közbeszerzési tervét. A terv szerint, az irányadó 
értékhatárokra tekintettel 2017. évben 6 db építési és 1 db áru-
beszerzési beruházást kíván Önkormányzatunk megvalósítani. 
Természetesen az év közben benyújtott pályázatok nyerése ese-
tén a közbeszerzési terv módosítása válik szükségessé.
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A következő napirendi pontban a Képviselő-testület – jog-
szabályi előírások alapján – elfogadta a polgármester 2017. évi 
szabadságtervét.

Ezt követően a Képviselő-testület arról döntött, hogy külte-
rületi helyi közutak fejlesztésére, önkormányzati utak kezelé-
séhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerezésére pályázatot kíván benyújtani Üllés 
Nagyközséggel közösen. A pályázat során Zsombó Nagyköz-
ség Önkormányzata által beszerzésre tervezett gép: 1 db MTZ-
920.4 traktor, Üllés Nagyközség Önkormányzata által beszer-
zésre tervezett eszköz: 1 db KOVACO MZ 1000 PIO árokásó és 
a két önkormányzat közös beszerzésére tervezett eszköz: 1 db 
hulladékfa gallybálázó. A pályázat maximális támogatási inten-
zitása 85 %, amelyhez Zsombó Nagyközség Önkormányzatának 
1.700.000,- Ft önerőt kell biztosítania.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület a humán 
szolgáltatások fejlesztésére pályázat benyújtásáról döntött. A 
pályázatot az Önkormányzat konzorcium keretében nyújtja be. 
A konzorciumban Algyő, Deszk, Kübekháza, Röszke, Tiszasziget 
és Zsombó, valamint a deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 
vesz részt, a konzorcium vezetője Röszke Község Önkormány-
zata. A pályázat keretein belül a humán közszolgáltatások szak-
ember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok 
megvalósítása, a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív 
korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szol-
gáltatás-csomagok kialakítása, a helyi kisközösségek társadalmi 
szerepének megerősítése, a települési/térségi életminőség ja-
vítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az 
ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása kerülne megvaló-
sításra.

Ezt követően a Képviselő-testület a Zsombó Nagyközség  

képes történeti felhívásáról szóló tájékoztatót vette tudomásul.
A következő döntésnél a Képviselő-testület úgy döntött, hogy 

támogatja a Kincskereső mozgalomban való részvételt. A Kincs-
kereső mozgalom egy helytörténeti, helyismereti témájú gyűjtő/
dokumentáló kutatás, melynek lényege, hogy minél több adatot 
lehessen megörökíteni a településről.

Ezt követően a Képviselő-testület úgy döntött, hogy nem 
csatlakozik a legszebb konyhakertek országos programhoz.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület nem fo-
gadta el a Zsombó 098/78 hrsz-ú ingatlan (a kiserdő Kossuth 
utca felőli része) tulajdonosainak vételi ajánlatát. A Képviselő-
testület úgy döntött, hogy a Zsombó 098/78 hrsz-ú, osztatlan, 
közös tulajdonú ingatlan (kiserdő Kossuth utca felőli része) to-
vábbi tulajdonrészeit ugyanazokkal a feltételekkel kívánja meg-
vásárolni, mint az erdőrészletben már korábban megvásárolt 
tulajdonrészeket, a kialakult forgalmi érték alapján. 

Ezt követően a Képviselő-testület nem támogatta az Alkony 
utca elektromos hálózatának fejlesztésére és tűzcsap kialakítá-
sára vonatkozó lakossági kérelmet, mivel az elektromos hálózat 
és a tűzcsap kiépítésének költségeit az önkormányzat nem tudja 
vállalni.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület támo-
gatta a FA-BRICA bútor Szociális Szövetkezettel való együttmű-
ködés és pályázat benyújtását.

Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület elfo-
gadta az Önkormányzat 2017. évi költségvetését. A költségvetés 
alapján elmondható, hogy az Önkormányzat az előző évekhez 
hasonlóan mérsékletes, feszes gazdálkodást irányzott elő.

Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület módosítot-
ta a 2016. évi költségvetési rendeletét. A rendelet módosítására 
jogszabályi kötelezettség miatt is került sor.

Tisztelettel meghívom Zsombó nagyközség lakosságát a település arculati kézikönyvének elfogadás előtti előkészítéséről szóló 
tájékoztatásra, információgyűjtésre, és a témáról való beszélgetésre.

IDŐPONT: 2017. OKTÓBER 2-ÁN (HÉTFŐN) 18.00 ÓRA
HELYSZÍN: POLGÁRMESTERI HIVATAL TANÁCSTERME (ZSOMBÓ, ALKOTMÁNY UTCA 3.)

Tájékoztatom Önöket, hogy a helyi építési szabályozást a jövőben arculati kézikönyv és helyi építési szabályozás 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 anyagot. 

                                    Tisztelettel:                
Gyuris zsolt

PolGármester

Lakossági Fórum
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2017. MÁRCIUS 28. 
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS

A rendkívüli ülés összehívását több dolog is indokolta.
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület módosította 

a Talajterhelési rendeletét. A rendelet módosítását több dolog is 
indokolta. A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 
törvény szerint a talajterhelési díjfizetési kötelezettség a kibo-
csátót, a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól ter-
heli. Tekintettel arra, hogy a szennyvíz rendszert 2015. október 
26-án adták át ünnepélyesen, ezért a talajterhelési díjfizetési kö-
telezettség 2016. január 24-től következett be, 2016. január 1-e 
helyett.

A második napirendi pontban a közösségi együttélés sza-
bályira vonatkozó új rendelet tervezete került ismertetésre a 
Képviselő-testület előtt. Mivel a szabályozás széles társadalmi 
réteget érinthet, ezért az elfogadása előtt, 2017 őszén közmeg-
hallgatást fog Gyuris Zsolt polgármester úr tartani a témában.

A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület elvi tu-
lajdonosi hozzájárulását adta a D-Line Data Kft. részére a te-
lepülés belterülete, illetve a Szegedi út vonatkozásában optikai 
hálózat kiépítésére, valamint a kivitelezővel történő tárgyalások 
lefolytatására azzal a feltétellel, hogy a település központjában 
földalatti hálózat épüljön ki.

Ezt követően a Képviselő-testület módosította az Önkor-
mányzat 2017. évi közbeszerzési tervét. A közbeszerzési terv 
módosítására azért volt szükség, mert a közbeszerzési terv feb-
ruári elfogadását követően vált egyértelművé, hogy a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatás esetében is Zsombó Nagyközség 
Önkormányzatának kell a közbeszerzési eljárást lefolytatnia, így 
ennek ténye is belekerült a közbeszerzési tervbe.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület a ka-
merarendszer bővítése mellett döntött. Erre azért volt szükség, 
mert a kamerarendszer kiépítésére kiírt közbeszerzés alapján a 
településnek csak egy része lett volna bekamerázva. A bővítéssel 
lehetőség nyílik az egész településen a kamerarendszer kiépíté-
sére, amely a közbiztonságot, a biztonsági érzetet növelni fogja.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület nem tá-
mogatta azt a lakossági kérelmet, amely egy kiszolgáló út tulaj-
donba vételét, vagy kezelésbe vételét szorgalmazta. A Képviselő-
testület döntését az indokolta, hogy a szóban forgó utat határoló 
telkek teljes mértékben megközelíthetőek a már kialakult helyi 
utakon.

Ezt követően a Képviselő-testület a Zsombó 018/50, 018/51 
és 018/54 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról döntött, amelyről 
már korábban elvi döntés született. Az ingatlanok megvásárlá-
sával lehetőség nyílik az Önkormányzatnak ipari park kialakítá-
sára irányuló pályázat benyújtására.

Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület nem 
fogadta el a Telekom Nyrt-nek, a telefontorony bérleti szerződés 
hosszabbítására vonatkozó ajánlatát és további tárgyalások foly-
tatására hatalmazta fel Gyuris Zsolt polgármestert.

Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület az Önkor-
mányzat tulajdonában lévő LADA Niva típusú személygépjár-
mű értékesítése mellett döntött. A gépjármű értékesítését az in-
dokolta, hogy a fenntartása éves szinten 250.000,- Ft-ba kerül az 
Önkormányzatnak, és gyakorlatilag használaton kívül volt. Az 
Önkormányzat a tevékenységével összefüggő feladatokat a többi 
gépjárművel látja el. Amennyiben olyan vis maior helyzet (pl.: 
belvíz) alakulna ki, amelyhez szükség lenne a LADA NIVA sze-
mélygépjárműre, akkor van más olyan gépjárműve az Önkor-
mányzatnak, amelyet ilyen helyzetben is tud használni.

2017. ÁPRILIS 11. 
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS

A rendkívüli ülés összehívását több dolog is indokolta.
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület megalkotta a 

kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló új 
rendeletét. A rendelet megalkotását jogszabályi kötelezettség 
indokolta.

A második napirendi pontban a Képviselő-testület a Kós Ká-
roly Alapfokú Művészeti Iskola fenntartói jogának átadásához 
kapcsolódó véleményezés ügyében döntött. A döntés előzménye 
volt, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szegedi 
Tankerületi Központja 2017. március 27-én megkeresést küldött 
az Önkormányzat részére, miszerint a Szeged-Csanádi Egyház-
megye 2017. szeptember 1-től (2017/2018-as tanévtől) átven-
né a Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola fenntartói jogát. A 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a 
fenntartó, a köznevelési intézmény átszervezésével összefüggő 
döntése, vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a vagyon-
kezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véle-
ményét. Mivel az általános iskola fenntartásával kapcsolatban az 
Önkormányzatnak pozitív tapasztalatai vannak, ezért támogat-
ta a Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola fenntartói jogának 
átadását a Szeged-Csanádi Egyházmegye részére. Amennyiben 
az engedélyezési eljárások sikerrel járnak, úgy a 2017/2018-as 
tanévtől az általános iskola és a művészeti iskola ismét egy in-
tézményt alkot majd.

A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület a Szent 
Mihály, valamint a Jókai utca burkolatának felújítására beérke-
zett árajánlatokról döntött, és az Rmb-Transz Kft. árajánlatát 
fogadta el.

Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület nem 
támogatta a Csongrád Megyei Önkormányzat kezdeményezését 
a Föld napja keretében történő faültetésről.

Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület nem támo-
gatta a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelmét.

2017. ÁPRILIS 28. 
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS

A rendkívüli ülés összehívását egyetlen dolog indokolta.
Az első és egyetlen napirendi pontban a Képviselő-testület-

nek a hulladékgazdálkodással kapcsolatban több döntést kellett 
meghoznia.

Az első döntésnél a Képviselő-testület módosította a települé-
si szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátá-
sáról szóló rendeletét. A rendelet módosítását az indokolta, hogy 
a kedvezményeket illetően mind a négy település (Bordány, For-
ráskút, Üllés és Zsombó) egységes szabályozást igyekezett kiala-
kítani. Ennek megfelelően 2017. május 1-től csak az egyedülálló 
70 év felettiek részesülnének kedvezményben a 60 literes gyűj-
tőedény ürítési díjából. Azok a 70. év feletti házaspárok, akik ed-
dig is részesültek a kedvezményben, azok kifutó rendszerben to-
vábbra is megkapják azokat, feltéve, hogy az egyéb jogosultsági 
feltételnek (rajtuk kívül nincs más az ingatlanra bejelentkezve, 
vagy rajtuk kívül nem él más életvitelszerűen az ingatlanban) is 
megfelelnek. A módosítást a településekkel közös, egységes sza-
bályozás mellett az is indokolta, hogy a kedvezmények miatt ki-
eső összegeket az Önkormányzatoknak kell kifizetnie a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. felé. A 
képviselő-testület a rendelet módosításával egyidejűleg utasítot-
ta dr. Csúcs Áron jegyzőt, hogy a szociális rendelet módosítását 
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29 648 m2 földterülettel

A Nagyerdő mögött  
6792 Zsombó,  
Dózsa dűlő 13.       

Telefon: 30/218-95-49

a következő képviselő-testületi ülésre készítse elő. Ennek az az 
oka, hogy előfordulhat az az élethelyzet, hogy egy egyedülálló 
70 évesnek sokkal magasabb a nyugellátása, mint egy 70 életév 
feletti házaspárnak.

A második döntésnél a Képviselő-testület úgy döntött, hogy 
a hulladékgazdálkodási feladatot mint kötelezően ellátandó 
önkormányzati közfeladatot Bordány, Forráskút és Üllés Nagy-
községek Önkormányzataival együttműködve kívánja ellátni, s a 
közszolgáltatást megszervezni.

A harmadik döntésnél a Képviselő-testület a hulladékgazdál-
kodási közszolgáltató kiválasztására irányuló közös közbeszer-
zés lebonyolítása érdekében Együttműködési Megállapodást 
fogadott el. Az Együttműködési Megállapodás a másik három 
(Bordány, Forráskút és Üllés) településsel közösen került elfo-
gadásra.

Az utolsó előtti döntésnél a Képviselő-testületnek eseti köz-
beszerzési szabályzatot kellett elfogadni, amely csak a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására kiírt közbeszerzési 
eljárásra, az ajánlatkérés lebonyolítására vonatkozik. Az eseti 
közbeszerzési szabályzatban meghatározásra kerülnek az eljá-
rás részletes szabályai, felelősségi és feladatrendek.

Az utolsó döntésnél a Képviselő-testület elfogadta a Bírá-
ló Bizottság tagjait. A Bíráló Bizottság elnöke: dr. Kapás Anita 
Forráskút Község jegyzője (pénzügyi szakértelemmel rendel-
kező). A Bíráló Bizottság tagjai: dr. Fodor Ákos Bordány Nagy-
község jegyzője (jogi szakértelemmel rendelkező), dr. Borbás 
Zsuzsanna Üllés Nagyközség jegyzője (jogi szakértelemmel 
rendelkező), dr. Csúcs Áron Zsombó Nagyközség jegyzője (jogi 
szakértelemmel rendelkező), Szentgyörgyi Szilvia (közbeszerzé-
si szakértelemmel rendelkező) és Hartman Mátyás (közbeszer-
zés tárgya — hulladékgazdálkodás — szerinti szakértelemmel  
rendelkező).

2017. MÁJUS 26. 
– MUNKATERV SZERINTI, RENDES ÜLÉS

Az első napirendi pontban a Képviselő-testület a település és 
környékének közrend- és közbiztonságának helyzetéről hallgat-
hatta meg a rendőrség beszámolóját. Dr. Farkas László százados 
úr, a Sándorfalvi rendőrőrs őrsparancsnoka beszámolójából ki-
derült, hogy bár az elmúlt években a településünkön ismertté 
vált bűncselekmények száma évről-évre csökkent, azonban a 
2015. évhez képest 2016-ban 1-el nőtt. Azonban még így is el-
mondható, hogy Zsombó a bűnügyileg kevésbé „fertőzött” tele-
pülések közé tartozik.

A második napirendi pontban a Képviselő-testület módo-
sította a szociális rendeletét. A rendelet módosítás előzménye 
volt, hogy az előző ülésen a Képviselő-testület utasította a jegy-
zőt, hogy a 70 életév feletti házaspárok esetében is dolgozzon ki 
javaslatot a hulladékszállítási díjkedvezmény kialakításához. A 
módosítás értelmében azoknak a 70. év feletti zsombói házas-
pároknak jár a támogatás, akiknek az egy főre eső jövedelmük 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (most 
28.500,- Ft) a 200 %-át nem haladja meg, és rajtuk kívül más 
tartózkodási hellyel nem rendelkezik, vagy életvitelszerűen nem 
él ott az ingatlanon.

A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület az Ön-
kormányzat 2016. évi adóbevételi előirányzatának teljesítéséről 
szóló beszámolót fogadta el. A beszámoló alapján átfogó képet 
kapott a Képviselő-testület arról, hogy az adóhátralékok összege 
tovább csökkent, azonban még így is jelentős tételt képez. Ennek 
fényében kérem a Tisztelt Lakosokat, hogy az adóhátralékukat 

mielőbb rendezzék, mert (személyre és összegre) tekintet nélkül 
kezdeményezem annak behajtását!

Ezt követően a Képviselő-testület a Csongrád Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Kirendeltségének 2016. 
évi beszámolóját fogadta el. Jogszabályi kötelezettség, hogy a 
Katasztrófavédelemnek is be kell számolni az előző évi tevé-
kenységéről a Képviselő-testület előtt. A beszámolóból kiderült, 
hogy településünkön az elmúlt évben – szerencsére – kevés tűz-
eset volt, és azokat is sikerült időben megfékezni.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület módosí-
totta a 2016. évi költségvetési rendeletét. 

Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat 
2016. évi zárszámadását. A zárszámadási rendeletből kiderült 
azaz örvendetes eredmény, hogy a tervezett adóbevételhez ké-
pest a tavalyi évben több folyt be, többek között ennek köszön-
hetően az Önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott volt.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület módosí-
totta a 2017. évi költségvetési rendeletét. Az elfogadott költség-
vetés módosítását a 2016. évi maradványfelhasználásról történő 
rendelkezés, a 2017. március 31. napjáig meghozott, költségve-
tést érintő képviselő-testületi döntések, és a központi költség-
vetésből az Önkormányzat számára nyújtott támogatások indo-
kolták.

Ezt követően a Zsombó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
2016. évi beszámolóját és mérlegét fogadta el a Képviselő-tes-
tület. A Zsombó Kft. beszámolójából kiderült, hogy a gazdasági 
társaság a 2016. évet 2 millió Ft veszteséggel zárta.

A következő napirendi pontban a Zsombói Településfejlesz-
tési Kft. 2016. évi egyszerűsített beszámolóját és mérlegét fogad-
ta el. A gazdasági társaságot a Képviselő-testület az ipari park, 
illetve egyéb beruházások létesítésére hozta létre. Mivel 2016-
ban ilyen beruházás még nem tudott megindulni, így a betett, 
illetve jegyzett törzstőkén kívül pályázatfigyelési, könyvelői és 
banki költségek merültek fel. Az ügyvezető illetményt, tisztelet-
díjat nem kap a tevékenységéért.

Ezt követően a Képviselő-testület jóváhagyta a Belső Ellen-
őrzés 2016. évi összefoglalóját. A belső ellenőri jelentésből kide-
rült, hogy az Önkormányzat pénzügyi gazdálkodása a 2016-os 
évben is szabályszerű volt.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület tájé-
koztatót hallgatott meg a Településen működő szociális el-
látások működéséről, helyzetéről, valamint átfogó értékelést 
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kapott az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2016. évi ellátásáról. A beszámolók részletesen 
betekintést engedtek az előző évi szociális ellátások számairól,  
mennyiségeiről.

Ezt követően a Képviselő-testület, a József Attila Közösségi 
Ház és Könyvtár Alapító Okiratának, valamint a Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítását fogadta el. A dokumen-
tumok módosítását az tette szükségessé, hogy 2016 őszén az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma ellenőrzést folytatott a nyil-
vános könyvtárakat illetően. Az ellenőrzés során tett megállapí-
tásaikat kellett átvezetni az Intézmény dokumentumain.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület jogsza-
bályi kötelezettségének eleget téve elfogadta az Önkormányzat 
2016. évi közbeszerzési statisztikai összegzését. A statisztikai 
összegzésből kiderült, hogy az Önkormányzat a 2016. évben 1 
db közbeszerzési eljárást folytatott le, amely a kamerarendszer 
kiépítésére vonatkozott.

Ezt követően a Képviselő-testület hozzájárulását adta a FA-
BRICA bútor Szociális Szövetkezet megszüntetéséhez. A né-
hány hónapja megalapított Szociális Szövetkezetet, amelynek az 
Önkormányzat is a tagja volt, azért kellett megszüntetni, mert 
a tagjai között volt olyan személy, amely már más szociális szö-
vetkezetben is tag volt, és ez bizonyos pályázatoknál kizáró ok-
ként szerepel.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület támo-
gatta a Sárga Pipacs Szociális Szövetkezettel való együttműkö-
dést, és pályázat benyújtását.

Ezt követően a Képviselő-testület a Zsombó 0135/3, 0135/5 
és a 0137/4 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának ingyenes átvé-
teléről döntött. Az ingatlanok a 2010-ben megépült kerékpárút 
egyes szelvényei az erdő mellett. Az Önkormányzat a kerékpár-
út megépítése előtt 2009-ben már kezdeményezte az ingatlanok 
átvételét. Az ingatlan a Magyar Állam tulajdonában van, ezért 
a vagyonkezelői jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
gyakorolja. Az MNV Zrt. most jutott el abba a fázisba, hogy át-
adja az ingatlanokat. Mivel a korábbi kérelem még a kerékpárút 
megépítése előtti helyrajzi számokra vonatkozott, ezért most 

ismételt döntést kellett hozni a Képviselő-testületnek.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület úgy 

döntött, hogy 2017. szeptember 1-től a Nefelejcs Katolikus Óvo-
da és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola köznevelési intéz-
mények vonatkozásában biztosítja a gyermekétkeztetést. 

A következő két napirendi pontban úgy döntött a Képviselő-
testültet, hogy két ingatlanárverésre kitűzött zsombói ingatlan 
vonatkozásában licitálni fog. Az ingatlanok az önkormányzati 
fejlesztések miatt kiemelt jelentőséggel bírnak. 

Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület el-
fogadta a Szeged-Csanád Megyei Egyházközösséggel kötendő 
Épülethasználati Szerződést. A Szerződés elfogadására azért volt 
szükség, mert 2017. szeptember 1-től az Egyházmegye átveszi a 
Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola fenntartását. A Művésze-
ti Iskola táncszakának telephelye a József Attila Közösségi Ház 
volt, így a telephely miatt szükséges volt a szerződés megkötése.

Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy csatlakozik az Interreg V-A Románia-Magyarország 
Programhoz. Az Interreg Programban Zsombó Nagyközség Ön-
kormányzata mellett a következő partnerek vesznek részt: ADI 
Padurea Bistra; Temesvár Önkormányzata; Szeged Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és CSEMETE Természet- és Környezet-
védelmi Egyesület. 

Az utolsó napirendi pont után következett a zárt ülés. 
A zárt ülésen először döntött a Képviselő-testület a Zsombó-

ért emlékérem adományozásáról.
Az utolsó napirendi pontban pedig egy rendkívüli élethely-

zetbe került zsombói lakos támogatásáról döntött a Képviselő-
testület.

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület  
további üléseiről a Zsombói Hírmondó következő számban  
tájékoztatom Önöket.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 
 dr. csúcs áron

 jeGyző

Zsombó nagyközség polgármesterétől
Tisztelt Zsombó nagyközségben élők  
és dolgozók!

Zsombó nagyközség Képviselő-testülete elhatároz-
ta, hogy Kálmán Ferencet, aki évtizedek óta kutatja 
Zsombó történetét, megbízza Zsombó nagyközség képes 
története szerkesztésével és a hozzá kapcsolódó képek, 
képszerűvé tehető tájékoztatások gyűjtésével azzal a ki-
fejezett céllal, hogy ennek eredményét, a képeskönyvet 
megjelentetjük.

A megbízása óta eltelt időben a Zsombón élőktől nagyon sok 
segítséget kapott a gyűjtéshez. Várja még a Zsombón élő csalá-
dok jelentkezését, azoktól is, akik sokat tettek Zsombó nagyköz-
ség jobbá tételéért, ha közben máshová költöztek is időközben.

Az egészségház, gyógyszertár, iskola, óvoda, bölcsőde, mű-
velődési ház és könyvtár, szociális gondozó munkatársai már 
leadták képeik többségét.

Kálmán Ferenc szerkesztő várja Zsombó nagyközség gazdái, 
iparosai, kereskedői, vállalkozói, vendéglátói, üzemei segítsé-

gét is. Adjanak, vagy kérjenek segítséget legalább 1-2 képben,  
hogy fontosságuk, életminőségünkben játszott szerepüket  
megismerhessük!

A közösségi élet egyesületekben, vallásos közösségekben, 
sportszervezetekben, alkalmi közösségekben, különleges kap-
csolatokban zajlik, ennek is helye lenne a képeskönyvben 1-2 
képben.

TISZTELETTEL KÉREK MINDENKIT:  SEGÍTSENEK, HOGY 
KÉPESKÖNYVÜNK A TELEPÜLÉS DÍSZE LEGYEN, ÉS  

A MAI VALÓSÁGOT IS TÜKRÖZZE!

Kálmán Ferenc szerkesztő várja továbbra is a jelentkezőket 
2017. október 20-ig.

Lakcíme: Zsombó, Andrássy út 128/3.
Telefon: 06-30/962-49-15
e-mail: metre33@gmail.com

Gyuris zsolt 
PolGármester
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Fer-Ker Kft.
Építési anyagok (sóder, homok,  
cement, szóródó, egyéb) szállítását, 

rövid határidővel vállalom.

Hívjon bizalommal!
 +36-30/212-76-71

Csapadék- és belvízelvezető rendszer  
fejlesztése Zsombón

Magyarország Kormánya pályázatot hirdetett  
2016 év elején a települési környezetvédelmi infra-
struktúra-fejlesztések támogatására.

Zsombó Nagyközség Önkormányzata sikerrel pályázott, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív 
Programok Irányító Hatóság (mint támogató) 114.883.565 Ft 
támogatásban részesítette terveinket.

A tervezett fejlesztés elsősorban a kármegelőzésre, a személy- 
és vagyonbiztonság megőrzésére és fokozására koncentrál a csa-
padékvíz-elvezető csatornák, valamint műtárgyak fejlesztésével, 
de közép- és hosszú távon előkészíti az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás érdekében egy korszerű belterületi csapadék-
víz-elvezetési és -gazdálkodási rendszer kialakítását. A fejlesz-
tések Zsombó legkritikusabb területeinek egy részét érintik. A 
községben alapvetően nyílt árkos és mederelem-burkolással 

kiépítés volt a cél a későbbi üzeme-
lési költségek csökkentése, valamint 
a csatornák vízelvezetési kapacitásának magas talajvíztől való 
függetlenítése érdekében. 

Jelen projekt keretében 1.166 fm hosszan valósul meg  
a csapadékvíz-elvezető csatorna kiépítése. Szükség van záporo-
zó tó kialakítására, hiszen a befogadó csatorna csak korlátozott  
mértékben, feltételekkel képes fogadni az összegyűlt vizeket, 
másrészt annak kialakítását követően 46.500 m3 csapadék  
tárolására, visszatartására és szikkasztására nyílik lehetőség, 
ami jelentős vízmennyiség megtartását és kiegyensúlyozottabb 
talajvízszint-tartást eredményez települési szinten.

A projekt megvalósítása 2017. szeptember 1. és  
2018. december 15. közötti időszakban zajlik.

zsombó naGyKözséG önKormányzata

Közterületi kamerarendszer  
a zsombóiak biztonságáért

A Kormány 2006/2015. (XII.29) Korm. határozata 
alapján településünk 2016 januárjában kérelmet nyúj-
tott be, mely kedvező elbírálásban részesült. Ennek 
köszönhetően a Belügyminisztérium támogatásával 
20.000.000 Ft-ból valósult meg településünkön a térfi-
gyelő kamerarendszer kiépítése. 

A támogatás összegéből Zsombó közterületein 56 db térfi-
gyelő kamera került kihelyezésre, amely várhatóan nagymér-
tékben fokozza majd a tényleges közbiztonságot, a közlekedés-  
és vagyonbiztonságot, valamint a lakosság biztonságérzetét.

A beruházás magában foglalja a rendszám-felismerő rend-
szer, az adatrögzítők, bázisállomás átjátszó, valamint térfigyelő 
kamerák telepítését, üzemszerű működésbe helyezését.

A közterületen található értékek, a magántulajdon, valamint 
a közbiztonság védelmének legmodernebb formáját jelenti a 
közbiztonsági térfigyelő rendszer – használatuk által egy-egy 
terület 24 órás megfigyelés és képrögzítés alá helyezhető.

Ez mind a megelőzés, mind a felderítés szempontjából nagy 
jelentőséggel bír, hiszen a rendszer léte egyrészt várhatóan visz-
szatartja a bűnelkövetésre hajlamos személyeket az elkövetéstől, 
másrészt segít a helyi és az átutazó bűnelkövetők azonosításá-
ban és elfogásában.

A kamerarendszer elhelyezésének célja a közbiztonság  
erősítése.

A kamerarendszer ünnepélyes átadására a Zsombói  
Falunapok megnyitója előtt, 2017. június 23-án került sor  
a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében, ahol beszédet 
mondott Csampa Zsolt önkormányzati koordinációért felelős 
helyettes államtitkár, Gulyás Zsolt megyei rendőrfőkapitány-he-
lyettes, valamint a kivitelező cég, az LNL Group Solutions Kft. 
ügyvezetője, Lévai Csaba.

Gyuris zsolt 
PolGármester
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Tájékoztató biológiailag lebomló 
hulladékgyűjtés rendjéről

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy megkezdi a biológiailag lebomló hulladék 
díjmentes, a társaság által folyamatosan biztosított biológiailag lebomló zsákban és egy kévényi mennyiségben történő begyűjtését 
Forráskút község és Bordány, Zsombó, Üllés nagyközség területén.

Biológiailag lebomló zsák igényelhető a következő helyeken:

•	 József	Attila	Közösségi	Ház	(Zsombó, Alkotmány u. 1.), 
	 hétfő	14–20,	kedd–péntek	8–12	és	14–20,	szombat	9–12,	illetve	az	
•	 ügyfélszolgálati	irodánkban	
 (Forráskúti Polgármesteri Hivatal melletti épület; Forráskút, Fő u. 74. telefonszám: 20/328-6134), 
	 hétfő–csütörtök	8–12,	13–16.30-ig,	pénteken	8–12-ig.	

A biológiailag lebomló hulladékgyűjtés során az ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden szerves-
anyag-tartalmú hulladék elszállítása történik. A biológiailag lebomló hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihe-
lyezni a gyűjtési	napon	reggel	7	óráig, és azt az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy a zsákokat 
a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni, és kézi erővel mozgathatók legyenek.

A keletkező apró biológiailag lebomló hulladékot, pl. fűkaszálékot, falevelet, lágyszárú növényeket, háztartásban, étter-
mekben, kiskereskedelmi egységekben keletkező konyhai és élelmiszermaradékot műanyag zsákokban, illetve maximum 
70 cm hosszú, 50 cm átmérőjű kötegekben, kévékbe kötve kell kihelyezni, alkalmanként maximum 0,5 m3-t. Amennyiben 
a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha kommunális hulladékkal keveredik, akkor a járat nem 
szállítja el. 

Zöldjárat naptár
 Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó

2017.: október 3., október 17.,
        november 14., december 12.

2018.: január 23., február 20., 
                március 20., április 17.

A Négyforrás Nonprofit Kft. 
az alábbi álláslehetőséget kínálja:

1 fő teljes munkaidős munkaviszony 
- rakodó munkakör -

Elvárások: 8 általános, jó fizikai erőnlét

Érdeklődni személyesen: 
6793 Forráskőt, Fő u. 74. szám alatt 

vagy telefonon a 06-70-489-56-56-os 
telefonszámon lehet.

Kérjük, ne helyezzenek ki a biológiailag lebomló hul-
ladékgyűjtés során állati ürüléket vagy azzal szennyezett 
anyagot!

A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás 
után hasznosításra kerülnek.

Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékos zsák telepü-
lési szilárd hulladékot is tartalmaz, a hulladék nem kerül a jelen 
gyűjtés keretében elszállításra, ennek tényéről az ingatlantulaj-
donos írásbeli tájékoztatást kap. 

Továbbá értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2018 janu-
árjában két alkalommal fenyőfagyűjtést szervezünk, amely-
ről külön értesítjük Önöket.

Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok:
Kerti	hulladék:
- kötegelve, kévébe összekötve: faág, fanyesedék, gally
- műanyag zsákokban vágott fű, vágott virág, falevél, 

lágyszárú növény, virágágyi növények, kezeletlen kéregdarabok,  
 egyéb apró zöldhulladék

Udvari	hulladék:
- fűrészpor, faforgács, száraz szalma
Konyhai	hulladék:
- zöldség- és gyümölcsmaradványok, kávézacc, tealeve-

lek, tojáshéj, egyéb növényi származékok, élelmiszer-maradék

   TISZTELT ÜGYFELEINK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a CSMKH Mórahalmi Járási  
Hivatala Üllési Kormányablaka (integrált ügyfélszolgálat)  
megnyílt, s az alábbi időpontokban fogadja ügyfeleit:

Az Üllési	Kormányablak  
ügyfélfogadási ideje:

 Hétfő:  07.00-17.00 óra
 Kedd:  08.00-16.00 óra
 Szerda:  08.00-16.00 óra
  08.00-18.00 óra
 Péntek:  08.00-12.00 óra

Csütörtök:
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Kedves	zsombói	lakos!

Köszönjük, hogy kérdőívünket elolvassa, és szán rá néhány percet, hogy kitöltse!
Zsombó arculati kézikönyvének készítéséhez szeretnénk kikérni az Ön véleményét is, melyet annak készítése során 
maximálisan szem előtt tartunk. Az arculati kézikönyvben összegyűjtjük a település értékeit, melyek lehetnek épületek, 
építmények, keresztek, szobrok, terek, de egy értékes fa vagy természetvédelmi terület is. Sőt, régi újságcikk, történet, 
egy emlékezetes eseményt megőrző helyszín, egy találkozási pont is. Minden Önöknek kedves és a település életében, 
történetében kicsit is fontos elemet szeretnénk összegyűjteni. Az értékeket rendszerezzük, majd ezek alapján ajánlásokat, 
jó példákat fogalmazunk meg a jövőbeni építkezésekkel kapcsolatosan. Ezek nem kötelező elvárások lesznek, de bízunk 
abban, hogy az arculati kézikönyvet elolvasva a majdani építtetők megízlelhetik a zsombói arculatot, a település stílusát, 
és esetleg inspirációt nyernek belőle a saját házuk építésekor.
Kérjük, ha a kérdőív kitöltésén túl bármilyen ötlete, padláson heverő, értékes épületről készült fotója, nagyszülőktől 
származó története van, vagy a helyismeretéből adódóan feltétlenül megőrzésre érdemes épületet tud a település 
belterületén vagy külterületén, feltétlen jelezze nekünk a megadott elérhetőségek egyikén, vagy írja fel a telefonszámát a 
kérdőív aljára, és felkeressük!
Kérjük, hogy a kérdőívet 2017. október 2-ig küldje el a jegyzo@zsombo.hu e-mail címre, vagy adja le személyesen a 
Polgármesteri Hivatalban. A kérdőív online formában is kitölthető, ehhez, kérjük, látogasson el a www.zsombo.hu 
weboldalra.

1.Miért	szeret	Zsombón	élni?
•	 csendes falu
•	 közel van Szeged
•	 barátok is itt laknak
•	 rokonok is itt laknak
•	 jó a közlekedés
•	 fejlődő falu
•	 szép a természet
•	 kedvező ingatlanár
•	 ide házasodtam
•	 egyéb: ......................................

2.	Melyik	részén	lakik	Zsombónak?
•	 belterület (kérjük, írja le melyik utcában)…………………………………….
•	 külterület (kérjük, írja le, melyik körzetben)…………………………………

3.	Ön	szerint	rendezett	képet	mutat	közvetlen	lakókörnyezete	(elsősorban	az	épített	környezet	minősége	
szempontjából)?	

•	 igen
•	 nem

4.	Ön	szerint	mi	a	legnagyobb	értéke	Zsombónak?

 …..........................................................................................................................................................

5.	Mióta	lakik	Zsombón	?
•	 1 éve
•	 5 éve
•	 több mint 5 éve
•	 itt születtem

6.	Ha	nem	itt	született,	honnan	költözött	Zsombóra	és	miért?	

……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

(Az ív kitéphető.)
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7.	Szabadidejében	milyen	tevékenységet	művel	legszívesebben?

•	 kertészkedést
•	 sportolást a szabadban
•	 számítógépezést
•	 rokon és barátlátogatást, unokázást
•	 olvasást
•	 kézműves munkát (horgolás, festés, barkácsolás, fotózás stb.)
•	 belföldi-külföldi utazást
•	 bevásárlást
•	 túrázást-gyaloglás, kerékpárral, kocsival, motorral, lóval
•	 extrém sportot
•	 vitorlázást
•	 teremsportot, (kézilabda, judo)
•	 kulturális program, színház, koncert
•	 néptáncolást
•	 dalkörbe járást
•	 sakkozást

8.	Milyen	gyakran	veszi	igénybe	Szeged	szolgáltatásait?	Milyen	céllal	jár	a	városba?	

•	 munkahelyem van ott
•	 gyermekem viszem óvodába/iskolába
•	 közösségbe, társaságba járok
•	 szabadidőmet inkább ott töltöm (sportolás, kulturális programok)
•	 étterembe	járok	
•	 egyéb: …………………………………………………………………………………..

11.	Az	Ön	véleménye	szerint	felsoroltak	közül	mit	kellene	a	következő	5-10	éven	belül	településén	
megvalósítani?	(Tegyen X-et a megfelelő helyre!)

5 éven belül 10 éven belül

Településközpont fejlesztése

Tanyák, tanyai infrastruktúra fejlesztése

Közparkok, játszóterek kialakítása

Helyi vállalkozásalapítás támogatása 

Tömegközlekedés javítása

Új kerékpárutak építése

Természeti környezet fejlesztése

Rendezvények számának növelése

Meglévő utak aszfaltozása, felújítása

Időseket ellátó intézmények építése

Oktatási intézményrendszer megújítása

Egyéb, és pedig: ……………………………
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12.	Milyen	közösségi	feladatot	látna	el	szívesen	a	településen?

•	 faültetés, és gondozása a háza előtt
•	 utcarendezés
•	 környezet felügyelete
•	 kereszt gondozása, felújítása
•	 anyagi hozzájárulás
•	 járda rendbetétele
•	 esővíz elvezetés kialakítása
•	 közös problémamegoldás szűk lakókörnyezetében
•	 rendezvények szervezése
•	 közösségi élet építése

13.	Milyennek	látja	a	település	közösségét?	

•	 összetartó, befogadó 
•	 távolságtartó, de együttműködő
•	 széthúzó, érdektelen

14.	Értékelje	az	alábbiakat	1-6	ig

•	 közlekedés 1 2 3 4 5 6
•	 kulturális rendezvények 1 2 3 4 5 6
•	 üzletek, szolgáltatások 1 2 3 4 5 6
•	 közterületek állapota 1 2 3 4 5 6
•	 információval való ellátottság 1 2 3 4 5 6
•	 levegő tisztasága 1 2 3 4 5 6
•	 munkalehetőségek 1 2 3 4 5 6
•	 oktatás színvonala 1 2 3 4 5 6
•	 települési közösség 1 2 3 4 5 6
•	 szabadidő eltöltésének lehetősége helyben 1 2 3 4 5 6

16.	Kérjük,	írja	meg	a	két	legszebb	épületet
lakóhelye környékén
….................................                          …...........................................
Zsombó területén
….................................                         . …..........................................

18.	Ha	egyetlen	dologgal	kellene	azonosítani	Zsombót,	mi	jutna	eszébe	
önnek .....................
mindenkinek ..........................?

20.		A	kérdőív	végén	néhány,	a	kitöltő	személyére	vonatkozó	adatot	kérnénk	Öntől.	Erre	azért	van	szükség,	
hogy	lássuk,	a	különböző	csoportok	véleménye	hogyan	és	miben	tér	el	egymástól.
Neme: férfi              nő
Születési	év:...................
Legmagasabb	iskolai	végzettsége:
nem végzett általános iskolát
6 általános
8 általánost
érettségizett
szakmunkásképzőt végzett
főiskolát
egyetemet
Foglalkozása:
fizikai dolgozó                     szellemi dolgozó                 vezető beosztású
vállalkozó                             diák                                      nyugdíjas
közalkalmazott                    közmunkás                         gyesen, gyeden lévő
munkanélküli

Köszönjük, hogy kitöltötte kérdőívünket, sokat segített véleményével! Ha bármilyen kérdése, észrevétele van, keresse 
nyugodtan Várkonyi Gábor tervezőt a gabor.varkonyi@urbanimex.hu címen vagy a 0620/843-9205 telefonszámon. 
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Állást keres? Lépjen kapcsolatba velünk!
TOP-5.1.2-15 „Foglalkoztatási együttműködés Mórahalom térségében”

Mórahalmon és térségében évről évre egyre jelentősebb 
problémát jelent a vállalkozások számára a megfelelő minőségű 
és mennyiségű munkaerő megtalálása, amely már a vállalatok 
napi működését és a fejlesztéseik sikerességét is kockáztatja.  
A projekt a Mórahalmi járás és a Kisteleki járás igazgatási  
területére, valamint a Szegedi járás 5 településére terjed ki,  
és a tervezett tevékenységek is ebben a térségben valósulnak 
meg, tekintettel arra, hogy a város gazdasági és foglalkoztatási 
szempontból is aktív kapcsolatot ápol a vonzáskörzetébe tartozó  
településekkel.

A	 paktum	 projekt	 célja	 a	 helyi	 igényekre	 alapo-
zott,	célzott	képzés	és	foglalkoztatás	révén	a	hátrányos	 
helyzetű	 álláskereső	 személyek	 munkába	 állásának	 
támogatása.

Az Európai Uniós projekt konkrét célja az álláskeresők 
képzése, munkához jutásuk előkészítése a vállalkozói igények 
alapján.

Az együttműködés a következő településeken állandó lak- 
címmel rendelkezőket érinti: Ásotthalom, Bordány, Forráskút,  
Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, Zákányszék,  
Zsombó, Baks, Balástya, Csengele, Kistelek, Ópusztaszer,  
Pusztaszer, Dóc, Sándorfalva, Szatymaz, Domaszék, Röszke.

Jelen projekt tekintetében hátrányos helyzetű célcsoport-
nak minősülnek azok a személyek, akik: 

1. alacsony iskolai végzettségűek, 
2. 25 év alatti fiatalok, 
3. 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
 (gyakornoki program), 
4. 50 év felettiek, 
5. GYED-ről vagy GYES-ről visszatérők, vagy legalább  

 egy gyermeket egyedül nevelők, 
6. foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, 
7. tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, 
8. megváltozott munkaképességű személyek, 
9. roma nemzetiségű személyek,
10. közfoglalkoztatottak,
11. inaktívak. 

Amit kínálunk:

MUNKAADÓK RÉSZÉRE:
1.   Elhelyezkedést segítő támogatások:

•	 bérköltség	támogatás	(legfeljebb 8+4 hó 100%)
•	 foglalkoztatás	bővítését	szolgáló	támogatás
 (legfeljebb 8+4 (12+12) hó, legfeljebb 70%)
•	 munkatapasztalat-szerzést	elősegítő	bérköltség-
 támogatás nyújtása 
 (legfeljebb 90 napos, legfeljebb 100 %)

Továbbfoglalkoztatással járó kötelezettségek:
•	 A	 célcsoport	 továbbfoglalkoztatását	 a	 támogatott	 

 foglalkoztatást követő legalább a támogatott időszak  
 felével megegyező ideig folyamatosan szükséges  
 biztosítani a bértámogatást igénybe vevő munka- 
                 vállalónál.

MUNKAVÁLLALÓK RÉSZÉRE A PROGRAM KERETÉN  
BELÜL LEHETŐSÉG NYÍLIK:
1.  Foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel  
       esetén:

•	 képzési	 költség	 és	 vizsgadíj	 támogatása	 (egyéni	 és	 
 csoportos egyaránt) 100%-ban

•	 a	 képzéshez	 kapcsolódó	 (helyi/helyközi)	 utazás,	 
 szállás és étkezés támogatása

•	 a	képzés	idejére	szóló	keresetpótló	juttatás	és	járuléka- 
 inak biztosítása

•	 a	 képzés	 ideje	 alatt	 igénybevett	 gyermekfelügyelet	 
 költségeinek támogatása   

•	 a	képzés	ideje	alatt	a	hozzátartozó	gondozásával	járó	 
 költségeinek támogatása

2.   Elhelyezkedést segítő támogatások:
•	 a	 munkába	 járáshoz,	 munkatapasztalat-szerzéshez	 

 kapcsolódó utazás támogatása (helyi, helyközi,  
 csoportos személyszállítás)

•	 mobilitás	 támogatása	 (lakásbérleti	 hozzájárulás	 és	 
 a heti ingázás kezdeti nehézségeit megkönnyítő,  
 ideiglenes támogatás).

3.   Munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételével 
       kapcsolatos támogatások:

•	 a	 szolgáltatás	 igénybevételével	 kapcsolatos	 
 (helyi/helyközi) utazási költség támogatása

•	 a	 szolgáltatáshoz	kapcsolódó	keresetpótló	 juttatás	 és 
  járulékainak biztosítása 
4.   Önfoglalkoztatóvá válás támogatása.

5.  Ingyenes munkaerőpiaci szolgáltatások (önéletrajz- 
  írás, motivációs és pályaorientációs tréningek,  
       csoportos tanácsadások).

A projekt keretében zsombói mentorunk, Toppantó	 
Gabriella	 folyamatos támogatást nyújt a munkavállalóknak 
annak érdekében, hogy az álláskereső személy igényeinek és 
kompetenciáinak megfelelő képzésben vagy szolgáltatásban 
részesüljön. A mentorálási folyamat eredményeként fő célunk 
minél több álláskereső személy munkába állásának elősegíté-
se. Szeptember hónaptól Gabriella a Polgármesteri Hivatalban, 
kétheti rendszerességgel, minden	 páros	 héten	 csütörtök 
délután ügyfélfogadást tart 12:30-15:30	 között. Az első  
ügyfélfogadási idő 2017.	szeptember	21.	

További információkért keressen fel minket az alábbi elérhe-
tőségeink valamelyikén:

Foglalkoztatási Paktum Iroda: 
        6782 Mórahalom, István király út 8., II. emelet
Toppantó Gabriella - mentor: 
        06-30/55-88-944
        paktumtoppantogabriella@gmail.com
        www.facebook.com/PaktumIroda
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Tájékoztató a parlagfűvel fertőzött területekre  
vonatkozó bejelentések kezelésének megkönnyítését 
szolgáló rendszerekről, azok működéséről

Minden évben július hónapban kezdődik és október végé-
ig tart a parlagfű elleni hatósági védekezés, a parlagfűvel fer-
tőzött területek mentesítése. Az idei nyár időjárása kifejezetten 
kedvezett a parlagfű fejlődésének, ezért a parlagfűvel fertőzött 
területek felderítése, azok mentesítése különös odafigyelést igé-
nyel mind a hatóság (jegyző, járási hivatal), mind a termelők, 
földhasználók oldaláról. Továbbá nem csökken a parlagfű által 
okozott károk megelőzését célzó kormányzati és hatósági fellé-
pés hatékonyságának, eredményességének növelésére vonatko-
zó társadalmi igény sem.

Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) a parlagfű 
elleni védekezés rendszerének 2013–2015 közötti működésére 
vonatkozó ellenőrzésének eredményeként több ponton bírálta 
a rendszer hatékonyságát. Az ÁSZ kijelentette, hogy az eddigi 
parlagfű elleni védekezés annak ellenére volt sikertelen, hogy az 
intézményi és technikai háttér is biztosított. 

Mindezek alapján a parlagfű elleni védekezésben részt vevő 
hatóságok közös érdeke a fennálló rendszer hatékonyságának 
növelése, így mérsékelve a parlagfű által okozott károkat és 
megbetegedéseket. 

A hatósági ellenőrzés mellett a parlagfűvel fertőzött területek 
felderítésében hatékonyan tudnak közreműködni az állampol-
gárok is, akik az elmúlt évek tapasztalatai alapján bejelentése-
ikkel jelentős mértékben hozzájárultak a hatósági tevékenység 
eredményességéhez, a parlagfű elleni védekezéshez. A lakossági 
bejelentések kezelése érdekében létrejött a Parlagfű	Bejelen-
tő	Rendszer	(PBR) – https://pbr.nebih.gov.hu –, amelyben 
naponta számos, folyamatosan növekvő számú lakossági beje-
lentés kerül rögzítésre. A PBR-ben történő regisztrációt követő-
en a lakossági felhasználó bejelentheti az általa felfedezett par-
lagfűvel fertőzött területet, térképen megjelölve, ezt követően a 
PBR a parlagfűvel borított helyszín alapján automatikus üzene-
tet küld a hatáskörrel rendelkező területileg illetékes hatóság-
nak: belterület esetében a jegyzőnek, az érintett önkormányza-
tok e-mail címére, külterület esetében a járási hivatalnak. Ezen 
bejelentések kivizsgálása, mint minden évben, idén is kiemelt 
fontosságú.

A bejelentés alapján lefolytatott hatósági ellenőrzésnek na-
gyon fontos eleme a bejelentők felé történő folyamatos vissza-
jelzés, a hatóság által az eljárás során tett intézkedésekről való 
megfelelő tájékoztatás. A PBR működésének tapasztalatai alap-
ján több esetben előfordult, hogy a bejelentés kivizsgálása ugyan 
megkezdődött, azonban a rendszerben mégis folyamatban lévő 
ügyként jelent meg. Külterületi ingatlanok vonatkozásában a 
Parlagfű Információs Rendszer (PIR) automatikusan változtat-
ja az egyes bejelentések intézésének státuszát a hatósági eljárás 
menetének megfelelően. Ezen nyomon követésre azonban a bel-
területi ingatlanokra vonatkozó bejelentések esetében jelenleg 
nincs mód, ezt manuálisan kell megvalósítani. Mivel a PBR-be 
érkező bejelentések több mint 80%-a belterületi ingatlanokat 
érint, ezen ügyek esetében a hatósági ügyintézés menetének 
PBR-be történő rögzítése több odafigyelést és gondosságot igé-

nyel. Tehát a jegyzőknek, valamint a megyei kormányhivatal 
növény és talajvédelmi hatáskörében eljáró megyeszékhely sze-
rinti járási hivatal munkatársainak feladata, hogy visszajelzést 
küldjenek a bejelentő felé annak érdekében, hogy a bejelentő 
folyamatosan korrekt tájékoztatáshoz juthasson a bejelenté-
sével, annak hatóság általi kivizsgálásával kapcsolatban. Ezt a 
PBR-ben nagyon egyszerűen, a státusz változtatásával lehet 
megtenni, a következők szerint:

•	 A	 PBR	 által	 küldött	 e-mailben	 kék	 színnel	 írt	 
„Bejelentés megtekintése” kifejezésre kattintva az aktuális 
bejelentés részletei jelennek meg. Ezen belül a „Település” 
alatt a bal alsó sarokban található kékkel írva a „Státuszvál-
toztatás” kifejezés, amelyre kattintva a „Státusz” melletti 
rész kifehéredik, és egy legördítő sáv jelenik meg. Az aktu-
ális ügy megfelelő státuszállapotának kiválasztása után a 
bal alsó sarokban lévő, szintén kékkel írt „Mentés” gombra 
kell kattintani, e nélkül a rendszer nem módosítja a bejelen-
tés státuszát. Amennyiben a státusz listában nem található 
az ügy állásához kapcsolható megfelelő elem, az oldal alján 
a „Hozzászólás hozzáfűzése” pont kiválasztásával lehet  
rövid leírást csatolni az adott ügyhöz. A mellékelt tájé-
koztató képeken keresztül segíti a státuszváltoztatás 
megvalósítását, azonban szükség esetén további segítség 
kérhető a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataltól  
(nti@nebih.gov.hu, 06-1/309-1000).

Felhívjuk a figyelmet, hogy az érintett hatóság, önkor-
mányzat minden esetben változtassa meg a bejelentés stá-
tuszát, mivel az eljáró hatóságok közös érdeke, hogy a lakossági 
bejelentők megfelelő visszajelzést kapjanak az általuk bejelen-
tett parlagfüves területek állapotáról, a bejelentés kivizsgálásá-
nak menetéről.

A parlagfűvel fertőzött belterületi ingatlanokra vonatkozó 
eljárásrend egységesítése, a jegyzők, valamint a megyei kor-
mányhivatalok növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró 
megyeszékhely szerinti járási hivatal munkájának segítése, 
hatékonyságának növelése és a kapcsolattartás megkönnyítése 
érdekében került kialakításra Önkormányzati Parlagfű Beje-
lentő Rendszer (ÖPBR), amely 2014. óta már valamennyi ön-
kormányzat számára elérhető.

Az ÖPBR az abban regisztrált önkormányzatok számára biz-
tosítja a bejelentés alapján induló eljáráshoz kapcsolódó adatok 
és események rögzítését, az ügyintézési folyamat vezérlését, to-
vábbá a rögzített adatok alapján automatikusan legenerálja a 
kapcsolódó nyomtatványokat. Az ÖPBR az ügyintézéshez kap-
csolódóan biztosítja a szükséges iratsablonokat is.

 
Az ÖPBR-nek köszönhetően a PBR-be érkező belterületi in-

gatlant érintő bejelentés nem csupán e-mailen keresztül kerül 
továbbításra az érintett önkormányzat felé, hanem az ÖPBR-en 
keresztül is, így a teljes hatósági munkafolyamat végigkövethe-
tővé válik. 
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A program támogatója az Emberi  
Erőforrások Minisztériuma, közreműködő  
szervezet az Emberi Erőforrás Támoga-
táskezelő.

domino Közhasznú alaPítvány

Azon önkormányzatoknak, amelyek szeretnének csatla-
kozni az ÖPBR-hez, regisztrációs lapot kell kitölteniük, majd a 
kitöltött regisztrációs lapot a pbr@nebih.gov.hu e-mail címre 
továbbítani. A regisztrációs lap a http://portal.nebih.gov.hu/-/
opbr-dokumentumok címről letölthető, ahol további az Önkor-
mányzatok munkáját segítő tájékoztató anyagok is találhatóak. 
Az adatlap alapján megtörténik az ÖPBR program használatá-
ra kijelölt ügyintézők regisztrációja, amelynek sikerességéről 
az érintettek a megadott e-mail címen kapnak tájékoztatást. 

Amennyiben az önkormányzat közvetlenül a https://pbr.nebih.
gov.hu oldalon keresztül regisztrál – vagyis nem a regisztrációs 
lap kitöltésével –, akkor csak a PBR használatára lesz jogosult.

Az ÖBPR a https://pbr.nebih.gov.hu oldalon érhető el. Az 
ÖPBR működésével, használatával kapcsolatos felhasználói ké-
zikönyv a regisztrációt követően kerül továbbításra.

nemzeti élelmiszerlánc-biztonsáGi hivatal

NEA 2016 szakmai támogatás
A 2015 decemberében megjelent  

pályázat célja a nonprofit szervezetek-
nek, ernyőszervezeteknek nyújtott szol-
gáltatások, szakmai és érdekképviselet, 
adományosztás, szociális tevékenység, 
családsegítés, időskorúak gondozása, 
rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos 
helyzetű rétegek segítése, egyéb non-
profit tevékenységek területén működő 
civil szervezetek szakmai programjának  
támogatása volt.

Alapítványunk abban a szerencsé-
ben részesült, hogy segítséget kaptunk – 
1.390.700 Ft értékben – 2016. április 1-től 

2017. március 31-ig megvalósuló szakmai 
programjaink finanszírozásához.

A NEA támogatás segítségével való-
sultak meg az alábbi programok:

- Születés Hete program Dél-alföldi
   képviselete
- báb- és meseterápiás foglalkozás-
   sorozat
- Sándor Anikó író-olvasó találkozó
- Szülők Akadémiája előadássorozat
- családi kézműves foglalkozások
- ADHD és ÉFT előadások
- „Falovacska” foglalkozások

Színezd újra...
2016. augusztusában az Emberi	Erő-

források	Minisztériuma megbízásából 
a Nemzeti	Rehabilitációs	és	Szociális	
Hivatal pályázatot hirdet kábítószer-
prevenciós programok támogatására.

A pályázat célja univerzális, célzott és 
javallott prevenciós programok támo-
gatása, melyek illeszkednek a Nemzeti 
Drogellenes Stratégia 2013–2020 „Tiszta 
tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-
bűnözés ellen” című dokumentumhoz. 
A pályázat keretében különböző színte-
reken (pl. iskola) univerzális, célzott és 
javallott prevenciós beavatkozások, vala-
mint a helyi közösségi résztvevők együtt-
működésén alapuló, a drogfogyasztással 
szemben megfelelő alternatívát nyújtó, 
továbbá a családi rendszer megerősítését 
elősegítő programok valósultak meg.

Alapítványunk a kurátorok jóvoltá-
ból 1.500.000 Ft támogatásban része-
sült, mely összeg felhasználására a 2016. 
szeptember 1–2017. június 30-ig tartó 
időszakban volt lehetőség.

Megvalósult programok:
- Segítők Akadémiája (pszichológus, 

mentálhigiénés szakember, szociális 
munkás, családterapeuta közreműködé-
sével)

- érzékenyítő tábor segítő foglalkozá-
súak számára

- Pál Feri atya előadása
- Dr. Sarungi Emőke előadása
- Soma Mamagésa előadása
- Születés Hete
- kézműves foglalkozások
- idősek segítése

A program támogatója az Emberi Erő-
források Minisztériuma, közreműködő 
szervezet Nemzeti Rehabilitációs és Szo-
ciális Hivatal.

domino Közhasznú alaPítvány

A mezopen egy bőrfiatalító eljárás,  
mellyel igen hatékony eredmények 
érhetőek el antiaging területén.  
A készülék apró mikrotűk segítsé-
gével sérüléseket ejt a bőr felszínén, 
melyek beindítják a bőr öngyógyító 
mechanizmusát. A regenerációs folya- 
mat eredményeképp új kollagén-  
és elaszténsejtek termelődnek, melyek 
a bőr feszességét és rugalmasságát 
nagyban befolyásolják. Ez egy termé-
szetes biológiai folyamat, így nincs  
a kezelésnek mellékhatása. A kezelés 
önmagában látható eredményeket 
indukál, de hatékonyságát fokozza  
a steril koncentrált hatóanyag ampullák  
alkalmazása. A hatóanyagok a szúrási  
csatornákon keresztül jutnak el  
a sejtekhez, ahol a legtökéletesebben 
tudnak hasznosulni. A kezelés kúra-
szerű alkalmazása feszesebb, teltebb 
bőrképet eredményez.

A szolgáltatás elérhető: 
adámi-PatiK szilvia

KozmetiKus 
06-20/776-1102

MezoPen
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Elsősegély-tanfolyam  
októberben Zsombón

A Generali a Biztonságért Alapítvány 2017 tavaszán meghir-
detett pályázatának keretében a szervezet célja, hogy a megva-
lósuló program során az elsősegély-oktatásban részesülő laikus 
csoport tagjai vészhelyzetben merjenek cselekedni, tisztában 
legyenek azzal, hogyan kell segítséget hívni, valamint készség-
szinten képesek legyenek megkezdeni az elsősegélynyújtást, 
életmentést.

A tematika magában foglalja felnőtt csoport számára 4 órá-
ban a következő témákat: betegvizsgálat, eszméletlen beteg, 
stabil oldalfektetés, légút-biztosítás, újraélesztés, légúti idegen 
test eltávolítása, vérzés, sebzések, kötözések, törés, rándulás, fi-
cam, belső sérülések, égés, áramütés, mérgezések, szívinfarktus, 
stroke, ájulás.

Az oktatásokat a Generali a Biztonságért Alapítvány szakmai 

partnerszervezetek közreműködésével nyújtja, az oktatást ké-
pesített oktatók végzik, akik rendelkeznek a szükséges oktatási 
eszközökkel és anyagokkal.

A DOMINO Közhasznú Alapítvány sikerrel pályázott, és 
Zsombó Nagyközség Önkormányzatával együttes szervezésben 
valósul meg az elsősegély-tanfolyam, melyen a település lakosa-
it szívesen látjuk.

Szerencsés lenne, ha minél többen sajátítanánk el azokat a 
mozdulatokat, melyek vészhelyzetben életmentők lehetnek.

A program helyszíne: József Attila Közösségi Ház és Könyv-
tár, Zsombó

A program időpontja: 2017. október 13. (péntek), 
   9.00–13.00 óra
Várjuk az érdeklődőket!

Kriston Intim Torna tanfolyam Zsombón!
Kriston Andrea által kidolgozott mód-

szer nők, férfiak és gyermekek számára.
A rendszeresen végzett Kriston Intim 

Torna a tudatos egészségvédelem része.  
A 12 órás alaptanfolyamon tanultak  
segítségével a gátizmok megerősödnek, 
jobban zárnak, az alhasi szervek tökéle-
tesebben működnek javítva a hormonki-
választást. Az alaptanfolyamot végzettek 
gyakorló órán mélyíthetik el tudásukat.

Nem kell tartani szégyentől vagy kínos helyzettől. Az állapot-
felmérő kérdőív biztosítja a diszkréciót, csak a tréner láthatja. 
A tanfolyam végén ennek alapján ad egyéni házi programot a 
további gyakorláshoz.

A gátizmok rejtetten helyezkednek el és akaratlagosan moz-
gathatók. Mindkét nemben alulról zárják el a bensőnket a kül-
világtól, alulról támasztják a kismedencei szerveket, biztosítják 
a záróizmok működését, fenntartják a hüvely tónusát, részt 
vesznek a nemi aktusban, segítik a baba áthaladását a szülőcsa-
tornán.  

Egyre többen tartják fontosnak a rendszeres mozgást. Ők 
már tudják, hogy nincs olyan tudatosan irányítható izom a tes-
tünkben, amely edzés nélkül is megőrzi erejét és ez a gátizom-
zatra is igaz. A kezdeti izomgyengeségből adódó tünetek, még 
nem jelentenek betegséget, de a szégyen miatt eltitkolva súlyos-
bodhatnak és betegséggé alakulhatnak. 

Szakszerű torna segítségével megelőzhető az izomgyengeség-
ből eredő tünetek megjelenése a gáton, megszűnik az akaratlan 
vizeletvesztés, erősebb lesz a végbél, megszűnnek az aranyeres 

panaszok, feszesebbé válik a hüvely, nő az orgazmuskészség.
A Kriston Intim Torna rendszeres végzése csökkenti a 

menstruációs görcsöket, az altest gyulladási hajlamát, segít a 
várandósságra, a szülésre való felkészülésben, mérsékli a nyál-
kahártya sorvadásának mértékét változó korban, biztosítja a 
magömlés mesterszintű irányítását és a kismedencei szervek 
egészségének megőrzését.

Hólyagsérv, húgycsősérv, végbélsérv, méhsüllyedés esetén 
jelentős javulás érhető el, lehet, hogy a műtét is szükségtelen-
né válik. Jól alkalmazható ciszta, mióma, méheltávolító műtét, 
aranyér és prosztata műtétekre való felkészülésre és a műtét 
hatásának megtartására. Férfiaknak segít herevisszér tágulat, 
herevisszér sérv, krónikus prosztatagyulladás, prosztata megna-
gyobbodás esetén.

A szeptemberi tanfolyamot hölgyeknek indítjuk, kellő létszá-
mú férfi jelentkező esetén egy későbbi időpontban külön cso-
portot indítunk! 

A tanfolyamot Vörös Éva KIT tréner tartja.
Helyszín: jelentkezők létszámától függően
Első időpont: Október 2. 17 órától
A teljes tanfolyam (12 óra) díja: 30.000 Ft/fő

A torna minimum 5 fő jelentkezése esetén indul! Megjelenés 
polifoammal és kényelmes öltözetben! 

Jelentkezés és további információ: 
  PolGárné PaPP Katalin védőnő

  tel: 30/2868-431 
  e-mail: vedono.zsombo@Gmail.com
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Zsombói Szabadtéri Színpad 2017
A hagyományokhoz hűen 2017 nyarán is megrende-

zésre került a Zsombói Szabadtéri Színpad, amely elő-
adásaival idén az 5. szezonját zárta; így büszkén kije-
lenthetjük, hogy immár egy zsombói kuriózumról, egy 
évről évre egyre sikeresebb rendezvénysorozat részesei 
lehetünk. A két helyszínen öt darabot tekinthetett meg a 
nagyközönség, és összességében elmondható, hogy igen 
sikeres évadot tudhatunk magunk mögött. Úgy gondo-
lom, kiemelést érdemel, hogy még külföldről is érkeztek 
látogatók az előadásokra, ami a színvonal, az izgalmas 
repertoár és a kiváló színészek mellett egyaránt dicsőíti 
nagyközségünket is. 

Július 7-én és 8-án a Lúdas Matyi című musicallel indult az 
előadássorozat, Korognai Károly szövegíró (1961. február 18.–
2017. június 4.), Látó Richárd zeneszerző és Szilágyi Annamá-
ria rendező munkája nyomán. Korognai Károly tragikus halála 
mindenkit mélyen megrendített, ezért is döntöttek úgy kollégái, 
hogy tisztelgésképpen – Szilágyi Annamária rendezésében – 
bemutatják az általa írt darabot. A Rózsa Sándor Csárda a maga 
patinás, Fazekas Mihály korát idéző miliőjével pompás hátte-
réül szolgált a produkciónak. A színészek egytől egyig kitűnő 
alakítást nyújtottak, az esetleges technika által okozott hibákat 
profin kezelve formálták és személyiségükkel szerethetővé, vic-
cessé varázsolták a darabot. 

(Szereplők: Megyeri Zoltán, Rédei Roland, Kövesdi Szabó 
Mária, Szilágyi Annamária, Vajda Júlia, Csorba Kata, Jakab Ta-
más, Pólos Árpád, Kárász Zénó, Gömöri Krisztián, Boros Ádám, 
Nagy Sándor Tamás, Büky Bea, Papp Gabi, Poroszlai Kristóf, 
Behán Frida, Mari Domokos.)

Ezt követően a Zetkó József Sportközpontban épült fel az 
1100 fős nézőtér és az óriási színpad. Ide érkezett a nagysike-
rű, nemzetközileg elismert, de Zsombóra már szinte hazajáró 
ExperiDance Production két előadással, az Én, Leonardo – A 
fény születése és a Nostradamus – Világok vándora című tánc-
játékokkal. A lélegzetelállítóan látványos, zenevilágával magával 
ragadó darabok Leonardo da Vinci és Nostradamus életútjait 
mutatták be, amelyek a fiatalok számára is izgalmassá, könnyen 
emészthetővé tették a történetüket. A Nostradamust alakító 
Ganxsta Zolee stílusával, személyiségével lehengerlő alakítást 
nyújtott, és hozta a tőle megszokott és a közönség által is elvárt 
színvonalat. 

Július 29-én egy rendkívüli kollaboráció tanúi lehettünk, a 
Száztagú Cigányzenekar és a Balkan Fanatik együttesének kö-
zös koncertjét láthattuk, halhattuk. Az este érdekessége továbbá 
a szegedi Hóra Színház táncosai és a zsombói Boróka és Kis-
boróka néptánccsoport (Gyuris Enikő, Kiss Lívia Detti, Gyuris 
Luca Hanna, Barna Jana Szofi, Dobrotka Ilona, Schreck-Papp 
Róza, Szél Viktória, Szűcs Bernadett, Urbán Bíborka, Sipos-Fü-
löp Eszter, Mihálffy Lujza, Nagy Jázmin, Piri Béla Erik, Kovács 
Hegedűs Zsófia, Szűcs Netti, Csamangó Jázmin Anna, Tóth Bar-
nabás, Nagy Fanni, Erdélyi Boglárka, Babos Réka, Szunyog Mi-
lán, Csongrádi Olívia Zoé, Mihálffy Zita, Gábor Leila, Csongrádi 
Balázs) fellépése volt a performansz különlegességeként. 

És végül, de nem utolsó sorban Zerkovitz Béla Csókos asz-
szony című operettje várta a közönséget augusztus 4-én és 5-én 
Halasi Imre rendezésében. A darabot megelőző héten az egész 
színészgárda Zsombóra költözött, ami a helyiek számára sok-
szor kellemes meglepetést okozott, hiszen így azok a művészek, 

akik eddig csak az újságokból vagy a televízióból mosolyogtak 
rájuk, köztük jártak-keltek, felbukkantak a boltokban, és min-
denkihez volt egy kedves szavuk. 

A szereplők mellett 20 tagú szimfonikus zenekar egészítette 
ki az előadást, Látó Richárd zeneszerző és karmester vezetésé-
vel. A lenyűgöző kétoldalas díszlet, a forgótechnikával megol-
dott háttér a szünetben lehetővé tette, hogy a nézők szeme előtt 
történjen a varázslat, a Józsefvárosból pillanatok alatt a Bajza 
utcai palotába juthasson a nagyérdemű. 

(Szereplők: Oszter Sándor, Mahó Andrea, Király Attila, Vere-
bes István, Lapis Erika, Járai Máté, Esztergályos Cecília, Büky 
Bea, Hunyadkürti István, Lázár János.)

Kalmár tamara

vilagvege.hu
A monodráma aktuális témát boncolgat. Vajon mit tehet egy 

indokolatlanul elbocsájtott 45 fölötti férfi, aki nem csupán eg-
zisztenciáját, de egész eddigi életét elveszíti? Vajon van-e mód, 
hogy a sors mérlegét helyre állítsa? Van-e lehetőség visszavenni 
mindazt, amit elvettek tőle? A munkavállalók felkészületlenek 
az ilyen helyzetekre, de a munkáltatók felkészültek-e? A pro-
fitorientált világban gondolnak-e az emberi tényezőre, és mit 
tehetnek, ha a „humán erőforrás” egy szép napon bekopog, és 
számon kér?

Elutasítás, düh, alkudozás, depresszió, belenyugvás. A pszi-
chológusok szerint ezek a halál fázisai. De vajon csak a haldokló 
megy át ezeken a fázisokon, vagy a gyilkosa is?

Az előadás egy lélek furcsa megtisztulása, ami talán meg-
osztható a nézőkkel is.

ELŐADÁS:  
2017. OKTÓBER 13. - 19:00

JÓZSEF ATTILA KÖZÖSSÉGI HÁZ
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Nagy B. Ferenc kolbász- és hurkatöltő
verseny 2017

Tisztelt résztvevők!

A 2017. évi Nagy B. Ferenc kolbász- és hurkatöltő versenyen 
a töltő csapatok a piactéren fognak tevékenykedni. A sütés  
a Közösségi Ház udvarán a kemencében és a mellette lévő  
elektromos kemencében történik.

IDŐPONT: 2017.	NOVEMBER	4.
NEVEZÉSI DÍJ KATEGÓRIÁNKÉNT 1500 FT

Ebben	az	évben	az	alapanyag	árak	a	következők:
Zsombó Kolbásza – alapanyag ára: 950 Ft/kg

Év Kolbásza – alapanyag ára: 950 Ft/kg
Év Hurkája – alapanyag ára: 700 Ft/ kg.

Bél: ? Ft/ méter

 A rendezvényen való részvétel feltétele 
a helyben vásárolt alapanyag használata.

A NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK:

Zsombó	Kolbásza	–	vándordíj
Szeretnénk megteremteni a hagyományát Zsombó kolbászá-

nak. Hagyományos fűszerezéssel, a helyi szokásokat figyelembe 
véve, de mindenki a saját technikájával készítsen egy tipikusan 
dél-alföldi jellegű kolbászt, ahogy az a régi, családi disznóvágá-
sokon is történt Zsombón és a környező falvakban, tanyákon. 
A húst, mint mindig, mi biztosítjuk. Az alapanyag mennyiségét 
nevezéskor kell jelezni, a darálási méret minden esetben 5 mm, 
az alapanyagot ledarálva kapja minden versenyző. Az előre kért 
mennyiséget a verseny előtt Gera Imrétől lehet átvenni .

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

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

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

A Zsombó Kolbásza vándordíjjal járó jogok egy évig:
- A kolbász készítője lesz a 2018. évi kolbásztöltő verseny  

         zsűrielnöke.
- A kolbász a 2018. évi majálison, a falunapon és minden  

        zsombói gasztronómiai eseményen kapható lesz.

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

alapján készítheti el a kolbászt.
A hús mennyiségét a nevezéskor kell megadni,a darálási mé-

ret minden esetben 5 mm. A verseny előtt Gera Imrétől lehet 
átvenni az alapanyagot.

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

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

alapján készítheti el a hurkát.
A hús mennyiségét a nevezéskor kell megadni. A hurkának 

valót megabálva, ledarálva – a darálási méret minden esetben 5 
mm – Gera Imrétől lehet átvenni. 

Kérjük, hogy a rizst konyhakészen (megfőve) hozza magával 
minden résztvevő. A hurkák megabálására 1 db üst abalével az 
udvaron rendelkezésre áll mindenkinek.

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

AZ ÉRTÉKELÉS:

Kategóriánként háromtagú zsűri – összesen kilenc fő – fogja 
értékelni a nevezők munkáit.

A zsűrizésre váró kolbászok, hurkák külön-külön alumínium- 
tálcán kerülnek a kemencébe. Erre a tálcákat mi biztosítjuk. 
Miután megsültek a zsűri számára a minták, ezután lesz lehető-
ség a falukemence használatára, szakértő felügyelet mellett. Az 
elektromos kemence, szintén felügyelettel, az udvaron minden-
ki számára rendelkezésre áll 13.00 órától.

Idén is a kényelmes és biztonságos piacteret választottuk a 
kolbász- és hurkatöltés helyszínéül. Asztalokat, székeket bizto-
sítunk. 

A sütés az udvari rőzsetüzelésű kemencében és egy villanyke-
mencében történik. Ennek gördülékeny lebonyolítása érdekében 
kérjük, hogy a csapatok megfelelő mennyiségű sütőtálcát és/vagy 
tepsit hozzanak magukkal. A tepsi maximális mérete villanysü-
tő használata esetén maximum 50cm*30cm*10cm (HxSZxM)  
lehet, a rőzsetüzelésű kemencénél nincs meghatározva.

 A vacsora a Közösségi Házban lesz, melyhez a helyeket csak 
előrefoglalással tudjuk biztosítani a versenyre történő jelentke-
zéskor, pontos és nem változtatható létszámmal.

Minden csapatnak saját magának kell hozni üdítős, pálinkás  
poharakat, lehetőleg műanyagot. Kést, kanalat, villát, három  
részes menü papírtányért a Közösségi Ház biztosít.

PROGRAM IDŐRENDBEN:
12.00 – gyülekezés, előkészület, a Zsombó Kolbásza, az Év 

Kolbásza alapanyag, Év Hurkája alapanyag és a bél átvétele Gera 
Imrétől

13.30 – Zsombó Kolbásza leadási határidő a zsűrizéshez
14.00 – az Év Kolbásza leadási határidő a zsűrizéshez
14.30 – az Év Hurkája leadási határidő a zsűrizéshez
17.00 – eredményhirdetés
17.30 – vacsora muzsikakísérettel
22.00 – záróra

Nevezés, helyfoglalás személyesen a József Attila Közösségi 
Házban: 2017.	november	2.	(csütörtök)	-	18.00	-ig!

a szervezőséG
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INSUMED, a legsikeresebb 
fogyókúra. 

Szeretne egészségesen lefogyni ?  

Akkor egészségesen kell étkeznie ! 

 

 

   

Az INSUMED orvosi diéta terápia erre lehetőséget ad.  

Folyamatos orvosi ellenőrzés, tanácsadás és testösszetétel mérés mellett 
sikerülni fog.  

A fogyókúra során speciális gyógyászati célra szánt tápszert kell fogyasztani a 
diétás kezelés kiegészítésére, ezzel megelőzve a hiánybetegségek kialakulását 
és segítve a test izomtömegének megőrzését.  

A cél : a testsúly csökkentése, mégpedig a test zsír tömegének csökkentése.  

A fogyókúra során naponta háromszor kell étkezni 4-6 óránkét, nincs tiltott 
élelmiszer, a mennyiségre kell figyelni, nincs merev recept előírás és nincs 
éhezés.  

 

Ha kíváncsi a részletekre, kérem jöjjön el és hallgassa meg előadásomat a 
Zsombói Egészséghéten, a Művelődési Házban 2017. október 10-én 18 órakor.  

        Tisztelettel:    dr.Piry Katalin 
      

        

 

Időpont: 2017. október 9. (hétfő) 14.00-17.00 óra 

Helyszín: József Attila Közösségi Ház és Könyvtár   
(6792 Zsombó, Alkotmány u. 1.) 

2017. MÁJUS:

Sztankovics Attilának és Forgó Lilla Lúciának       Ákos Bálint 

2017. JÚNIUS:

   Piri Bélának és Lazar Adelina Marinelának         Patrik Olivér
   Nagymihály Ottónak és Ámond Kittinek                              Ottó 

2017. JÚLIUS:

   Gyuris Csabának és Nagy Regina Piroskának                   Janka
   Szilasi Sándornak és Elek Juliannának        Fruzsina Julianna 

2017. SZEPTEMBER:

Angyal Áronnak és Angyal Andreának                             Ármin 

Gratulálunk az újszülöttekhez, 
és jó egészséget kívánunk 
a családnak!

Gólyahírek

A szűrővizsgálat nem az egészséghét keretén belül zajlik.
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BEMER-terápia
betegségek megelőzése, hatékony gyógyulás kevesebb gyógyszerrel,  
mellékhatások nélkül 

A BEMER-kezelőrendszer az alkalmazási területén ma a kor-
látozott mikrokeringés legjobban kutatott és leghatékonyabb-
nak bizonyult kezelőmódszere. A betegségek kialakulásának 
leggyakoribb oka, vagy a kialakult betegség következménye a 
legkisebb erekben történő véráramlás (mikrokeringés) zavara. A 
BEMER kezelések hatására 27%-kal nő a rugalmas érfalmozgás 
(vasomotio), közel 30%-kal javul a véreloszlás a hajszálér-háló-
zatban, 31%-kal erősebb a vénás visszaáramlás, 29%-kal maga-
sabb az oxigénhasznosítás. Ezáltal javul a szövetek és szervek 
tápanyag- és oxigénellátása és a salakanyagok elszállítása, a 
méregtelenítés, a szervezet savtalanítása, csökken a fertőzésre 
való hajlam, javul az immunrendszer működése és a közérzet.  

A stressz következményei csökkennek a stresszoldó hatás révén, 
nő a testi és szellemi teljesítőképesség, csökkennek a mozgás-
szervi panaszok, a fájdalom, a fülzúgás, a szédülékenység, az al-
lergiás tünetek, valamint a betegségek, sérülések gyógytartama 
is lecsökken. Jó hatású a cukorbetegség szövődményeinek meg-
előzésére és a tünetek enyhítésére. Eredményesen használják 
sportolók a sportteljesítmény mellékhatásoktól mentes fokozá-
sára, az izmok bemelegítésére, az edzések hatásfokának javítá-
sára és az edzéseket követő regenerációs fázis lerövidítésére. A 
kezelést kezelőhelyen vagy bárki az otthonában is alkalmazhat-
ja bérelt, vagy saját készülékkel. 

A	kezelés	díjtalanul	kipróbálható!

Arteriográf szűrővizsgálat
Az érelmeszesedés lassan, alattomosan előrehaladó folya-

mat. Évekig nem okoz tüneteket, „csendes gyilkosnak” is neve-
zik. Az arteriográf vizsgálat célja az érelmeszesedés, a szív- és 
érrendszeri betegségek leggyakoribb okának korai felismerése.  
A tünetmentes időszakban felfedezett kóros folyamat még  
lassítható. 

Hazánkban minden második ember halálát az erek me-
szesedése következtében fellépő magasvérnyomás-betegség, 
agyvérzés, szívinfarktus vagy érszűkület okozzák. Ezért a korai 
diagnózis hozzájárulhat a szív- és érrendszeri halálozás csök-
kentéséhez, ezzel a születéskor várható élettartam és az egész-
ségben eltöltött életévek növeléséhez. Továbbá a már kezelés 
alatt álló betegek gyógykezelésének hatékonysága is nyomon 

követhető a méréssel, ez alapján esetleg terápiamódosításra 
kerülhet sor. A vizsgálat fájdalmatlan és veszélytelen. Mérés 
előtt nem célszerű kávét, alkoholt fogyasztani, 2 órán belül  
étkezni, dohányozni. Bő folyadékfogyasztás ajánlott. Mé-
réshez, ill. a lelet készítéséhez szükséges: személyes adatok, 
TAJ szám, testsúly, testmagasság, koleszterin érték. A vizsgálat 
díja a szűrőhéten 5000 Ft (7500 Ft helyett!).

Ultrahangos érvizsgálat 

ereink védelmében
A vizsgálat célja a tünetmentes perifériás érbetegek korai 

felderítése, és ezzel a kiemelkedően magas szív- és érrendsze-
ri halálozási arány csökkentése. Eszköze az ultrahangos boka/
kar index mérés. A vizsgálat fájdalommentes. A vizsgálathoz a 
karokat és az alsó végtagok térdek alatti területét kell szabaddá 
tenni. A boka-kar index mérés, valamint a Venoscreen vizsgálat 
is díjmentes.

VENOSCREEN 

– vénadiagnosztika

Fájdalommentes módszer a láb vénás keringési rendellenes-
ségeinek korai felismerésére. A visszeresség, végtagfájdalom, 
nehézláb-érzés, izomgörcs tünetek kivizsgálását fontos idejében 
elkezdeni. 

dr. Frányó ildiKó

Szűrővizsgálatok az egészséghéten
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