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Mentovics Éva:
Aranybúza - mezők éke
Aranykalász, aranybúza…

kössed, kössed koszorúba!
Búzavirág legyen éke,

pipacs nyíljon közepébe!

Melengető napfény járta,
szél simított dús hajába,

megcsodálták erdők, rétek,
dísze volt a messzeségnek.
Megőrölve, megszitálva

langyos vízzel teszik tálba,

megkelesztve, megdagasztva
pihen kicsit a damasztba’,

majd kemence szája várja,
hogy pírt süssön orcájára.
Aranybúza - mezők éke -

vártunk már az új kenyérre!

Határozat

Zsombó Nagyközség jegyzőjeként, mint a Zsombói Helyi
Választási Iroda vezetője, Zsombó Nagyközség közigazgatási területén működő szavazóköröket az alábbiak
szerint alakítom ki:
– Zsombó Nagyközség, Csongrád Megye 02 számú Országgyűlési Egyéni Választókerülethez (a továbbiakban:
OEVK) tartozik.
– Szavazókörök száma: 3.
– 001. szavazókör – szavazóhelyiség címe: 6792
Zsombó, Móra Ferenc u. 8. (Szent Imre Katolikus
Általános Iskola), választópolgárok száma: 845 fő
– 002. szavazókör – szavazóhelyiség címe: 6792
Zsombó, Móra Ferenc u. 8. (Szent Imre Katolikus
Általános Iskola), választópolgárok száma: 925 fő
– 003. szavazókör – szavazóhelyiség címe: 6792
Zsombó, Móra Ferenc u. 8. (Szent Imre Katolikus
Általános Iskola), választópolgárok száma: 1023 fő
– Valamennyi szavazókör akadálymentesített.
– A szavazókörök területi beosztását a határozat melléklete tartalmazza.
– Azon választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak Zsombó Község/Nagyközség megnevezését tartalmazza a
001. szavazókörben – szavazóhelyiség címe: 6792
Zsombó, Móra Ferenc u. 8. (Szent Imre Katolikus
Általános Iskola) – szavazhatnak.
A fenti határozatot tizenöt napra közzéteszem a Zsombói Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Zsombói
Hírmondó című önkormányzati kiadványban, valamint
a www.zsombo.hu honlapon.
A határozat ellen a közzétételének időtartama alatt
nyújtható be illetékmentes fellebbezés a helyi választási iroda vezetőjéhez, 6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.
szám alá.
A helyi választási iroda vezetője a fellebbezést a területi
választási iroda vezetőjéhez terjeszti fel, aki azt három
napon belül elbírálja, és a szavazóköri beosztást módosítja, vagy a fellebbezést elutasítja.

A területi választási iroda vezetőjének határozata ellen
további jogorvoslatnak helye nincs.

INDOKOLÁS
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 351. § (1) bekezdése értelmében a
2014. évi általános országgyűlési választásokon alkalmazásra kerülő szavazóköri beosztást első alkalommal
2013. július 31. napjáig kell kialakítani.
A szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy
egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár
jusson, de minden településen legyen legalább egy
szavazókör.
A szavazókör területe nem lépheti át sem a település,
sem az országgyűlési, sem a helyi önkormányzati választások választókerületi határait.
A két vagy több szavazókörrel rendelkező településen a
helyi választási iroda vezetője kijelöli azt a szavazókört,
ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak.
A helyi választási iroda vezetője a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozatát a helyben
szokásos módon tizenöt napra közzéteszi, megjelölve
a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok
szavazókörönkénti számát, továbbá a településszintű
lakóhellyel rendelkező személyek számára kijelölt szavazókört is.
A fentiek értelmében a rendelkező részben foglaltak
szerint határoztam.
Határozatom a Ve. 77-80. §-ain alapul. A jogorvoslat
lehetőségét a Ve. 234. §-a biztosítja.

FELHÍVÁS

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményként
biztosított Erzsébet utalványokat a jogosultak a
következő időpontokban vehetik át a Polgármesteri
Hivatal 8-as irodájában:

dr. Csúcs Áron

Helyi Választási Iroda vezetője

2013. 08. 27. (kedd) 13:00-18:00
2013. 08. 28 (szerda) 13:00-15:00
2013. 09. 03. (kedd) 13:00-18:00.

VÁLTOZÁS A FÖLDHASZNÁLAT BEJELENTÉSBEN

A földhasználatra vonatkozó bejelentési kötelezettségének teljesítésére új határidő került megállapításra:
2013. szeptember 30.
Zártkert esetében a bejelentési kötelezettség csak azt terheli:
• aki haszonélvezőként használja a zártkerti ingatlant, vagy
• aki kívülálló harmadik személyként használja a zártkerti ingatlant a tulajdonossal, illetve a haszonélvezővel
való megállapodás alapján.
		
Bővebb információ: 		
www.foldhivatal.hu
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HÍRMONDÓ

Utazás a DOMINOVAL, úti cél a TISZA-TAVI ÖKOCENTRUM
A DOMINO Alapítvány szervezésében 2013. szeptember 14-én a
poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumba látogathatnak el a jelentkezők.

Az Ökocentrum turisztikai központ, amely összegyűjti és látogatói
elé tárja a Tisza-tó és a Tisza-völgy természeti kincseit, bemutatva
Magyarország második legnagyobb tavának gazdag élővilágát. Hatalmas édesvízi akváriuma révén igazi természetközeli kalandban
lehet részünk, „beléphetünk” a tó különleges világába, mely mini
ökoszisztémát rejt: halak, kétéltűek életébe nyerhetünk bepillantást, olyan élményben lehet részünk, mintha a tó mélyén sétálnánk.
A Tisza-tó számos ritka és kevésbé ritka madárfajnak nyújt békés
és biztonságos otthont, ahol a természet iránt érdeklődő látogatók
kényelmes körülmények között bele is pillanthatnak az életükbe és
mindezt anélkül, hogy megzavarnák a madarak mindennapjait.
A vízi sétány a víz felett 1500 méter hosszan kiépített út, mely a
különböző megfigyelési pontok, madárvárták, pihenőszigetek és a
kilátó között vezet. A kiindulási ponthoz kis hajóval lehet eljutni.

A Szabadidőpark elemei az „éld át a természetet” mottó jegyében
születtek. A területen a látogatók közvetlen kapcsolatba kerülhetnek
az állatokkal, és egyéb érdekes játékok és bemutatók is várják az érdeklődőket: csónakázó tó tutajokkal, rönkjátszótér, szitakötő-ház,
dámszarvas-bemutató, kormorántelep- és pelikántó, vidra kifutó és
medence, és jégmadár-les, szitakötő-ház, aranysakál-kifutó, ékszerés mocsári teknős bemutató.
Az utazás-, parkolás-, és a belépők költsége személyenként 5.000 –
5.300 Ft körül alakul.
Jelentkezés Csányiné Barna Kláránál vagy az alapítvány közösségi
oldalán.
Indulás: a zsombói József Attila Közösségi Ház elől 2013.
szeptember 14-én reggel 6:00 órakor.
Csányiné Barna Klára
programkoordinátor

„Hálózat a közösségért 2013” áramdíjhátralék csökkentő program
Az EDF DÉMÁSZ és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat újra hátralékkezelő programot indít az áramdíj megfizetésével küzdő háztartások
megsegítésére.
Pályázatot az alábbi kategóriákba tartozó nehéz helyzetű családok és
egyedül állók adhatnak be:
Hátralékos fogyasztók:
– fogyasztásból kikapcsolt fogyasztók
– 1-60 napos késedelemmel rendelkező, még nem kikapcsolt fogyasztók
– előre fizető mérővel rendelkező fogyasztók (30ezer Ft feletti hátralék esetében).
A pályázat keretében a Szeretetszolgálat a fogyasztó által befizetett
díjhátralék összegének megfelelő összegű támogatást ad. A legmagasabb kapható támogatás 150 ezer Ft. 12 havi részletfizetést lehet
kérni az önrész rendezéséhez, de a törlesztő részlet nem lehet kisebb,
mint 5 ezer Ft.
Rendszeresen fizető, nehéz szociális helyzetben levő fo-

Esemény

Helyszín
Iskola

Tanévnyitó ünnepély
Első tanítási nap

2013. szeptember 2. 800

Iskola

Veni Sancte
- Tanévnyitó mise

2013. szeptember 2. 10

Kisboldogasszony
templom

00

Iskola
József Attila Közösségi
Ház és Könyvtár

A tankönyvosztással egy időben nyilatkozatokat kell kitölteni
(pl. étkezés, stb.), ezért a szülő jelenléte feltétlenül szükséges!!!
Tankönyvosztással kapcsolatos tudnivalók:
• minden leendő első osztályos tanuló ingyenesen jut a tankönyvekhez
• ezen kívül a 2-8. évfolyamos tanulók közül ingyen tankönyvre jogosultak azok, akik:
• gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek – igazolásához
szükséges dokumentum: érvényes határozat
• 3 vagy több gyermekes családban élők – igazolásához szükséges dokumentumok: Magyar Államkincstár igazolása és családi
pótlék összegét igazoló bankkivonat
• tartós beteg vagy fogyatékos gyermek – igazolásához szükséges
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Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Iskolakezdéssel kapcsolatos információk

Időpont
2013. augusztus 28.
900-1200; 1300-1800
2013. augusztus 29.
900-1200; 1300-1800
2013. szeptember 1. 1700

Tankönyvosztás

gyasztók (hátralékmentes).
Ebben a kategóriában két részletben kaphat összesen 10 ezer Ft jóváírást a támogatott
pályázó, amennyiben megőrzi hátralék mentességét 2013. szeptemberéig, illetve 2013. decemberéig.
Pályázatot benyújtani 2013. július 1. és 2013. október 15.
között (kivétel rendszeresen fizető fogyasztó esetében 2013.
augusztus 31-ig) lehetséges a halozat.maltai.hu weboldalon
keresztül.
A pályázat benyújtásában segítséget a lakhelyéhez kapcsolódó családsegítő szolgálatnál vagy a kijelölt Máltai pontokban kaphat.
A programról bővebb információt a halozat.maltai.hu internetes oldalon találhatnak.
A program elérhetőségei: telefon: 06-1-3914-757,
e-mail cím: halozat@maltai.hu.

dokumentumok: Magyar Államkincstár igazolása, családi pótlék
összegét igazoló bankkivonat és orvosi igazolás
• sajátos nevelési igényű tanulók – igazolásához szükséges dokumentum: szakértői vélemény
• a fizetős tankönyvcsomagok átvételének feltétele a befizetést igazoló csekkszelvény (amennyiben a helyes összegről kaptak csekket).
Kedvezményes étkezésre azok a tanulók jogosultak, akik:
• gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek – igazolásához
szükséges dokumentum: érvényes határozat
• 3 vagy több gyermekes családban élők – igazolásához szükséges dokumentumok: Magyar Államkincstár igazolása és családi
pótlék összegét igazoló bankkivonat
• tartós beteg vagy fogyatékos gyermek – igazolásához szükséges
dokumentumok: Magyar Államkincstár igazolása, családi pótlék
összegét igazoló bankkivonat és orvosi igazolás
Kérem azokat a szülőket, akik gyermeke bármilyen kedvezményben
részesül, a fent említett dokumentumokat beszerezni szíveskedjenek, és a tankönyvosztáskor hozzák magukkal!
Szükség esetén fénymásolást biztosítunk!
A tankönyvosztással egyidejűleg a tájékoztató füzeteket is
mindenkinek meg kell vásárolni, amelynek ára 150 Ft/db.
A tanulóbiztosítás megkötésére – az eddigiekhez hasonlóan – is ekkor
lesz lehetőség.

Gera Erika

igazgatóhelyettes

KÜLÖNSZÁM

Válaszutak…

TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0058 | Kreatív műhelyek szeptembertől a Közösségi Házban
Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében lehetőség
nyílt az „Építő közösségek” 3.ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral
kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését
elősegítő új tanulási formák szolgálatában
c. pályázat keretében kidolgozott, két évet
felölelő program pályázatként történő benyújtására a kiíró szervezet felé.
A program kiemelten az általános iskolás
korosztály számára valósít meg nem iskolarendszerű, az oktatást kiegészítő, használható és alkalmazható tudást megalapozó kompetenciafejlesztő műhelyfoglalkozásokat.
A tanórán kívüli műhelyek keretében a gyermekek nemcsak megismerkednek a hagyományokkal, lehetőségekkel, de sikerül azok

mestereivel is megismertetni őket, érdeklődést ébreszteni bennük a tárgyalkotás, a
kézművesség mesterfogásainak elsajátítása
iránt, képessé válnak a megtanult ismeretek
gyakorlati alkalmazására, s így részesévé
válnak a falu mai kor igényeinek is megfelelő értékmentő és értékteremtő munkájának.
A tervezett projekt megvalósítási ideje:
2013. szeptember 15. - 2014. június 30.
A foglalkozások heti 2 alkalommal zajlanak a
Közösségi Ház klubhelyiségeiben.
Tervezett programok:
3 kreatív területen (kézműves, építészet,
elektronikus sajtó) 4 foglalkozás-sorozat
megvalósítása:
„Fűz-de” kosárfonó műhely
„Igazgyöngy” gyöngyfűző műhely

További színházi események a Piactéren
Nagy sikerrel zajlott le az eddig megtartott
két szabadtéri színházi előadás a Piactéren.
Július 4-én és 13-án a Szomorú vasárnap, illetve a Boldog születésnapot című produkciók
méltán nyerték el a nézők tetszését. Egy olyan
folyamat kezdetének lehettünk tanúi, amely
egészen újszerű Zsombó kulturális, közösségi
életében. A kezdetnek természetesen van – és
lesz folytatása! Idén a „Zsombói Szabadtérin”,
a Piactéren még két előadást tekinthetnek
meg az érdeklődők. Mindkettő könnyű, igazi
nyári felüdülést ígér. Augusztus 25-én Operett-játék címmel kerül bemutatásra egy
olyan „show”, amely kifejezetten erre a kiváló
zsombói helyszínre készül. Három színművész
fog élményt nyújtani énekkel, humoros prózai
jelenetekkel: Szilágyi Annamária, Gömöri
Krisztián és Borovics Tamás, aki idén nyerte el
a Kaszás Attila díjat. Velük együtt az Akropolis
Táncszínház Kerek Attiláné vezetésével, Kerek
Tímea koreográfus-asszisztens közreműködésével fogja biztosítani ezt a minden bizon�nyal felejthetetlenül szórakoztató nyár-estét
azoknak, akik a két eddigi előadás után vissza
kívánnak térni a piactérre. Remélhető, hogy
akiknek eddig nem volt alkalma megtekinteni a zsombói szabadtéri előadásokat, kedvet
kapnak az olyan operett dalcímek alapján,
mint: „Délibábos Hortobágyon”, „Kellene ma
éjjel egy kis hacáré…”, „Szerelemhez nem kell
szépség”, és még lehetne sorolni. Augusztus
31-én Kabaré-est címmel Nóti, Rejtő, Karinthy
kabaréjelenetekből láthatnak a nézők egy szórakoztató egyveleget. Természetesen a zene,
az ének itt sem fog hiányozni. A Kassai Thália
Színház művészei, Kövesdi Szabó Mária, Már-

kus Judit, Pólos Árpád, Tóbisz Titusz és Mészáros Máté szolgáltatnak garantáltan könnyed
felüdülést a nyári színházi élményre vágyóknak. Mint ahogy a fentiekben is elhangzott,
ez egy folyamat kezdete. A következő lépés,
az augusztusi két előadás után a József Attila
Közösségi Ház és Könyvtár, valamint a fenntartó, Zsombó Nagyközség Önkormányzata
elképzelései szerint a színházi előadássorozat
ősztől induló továbbfolytatása, immáron a
Közösségi Ház nagytermében. Szeptembertől
decemberig – természetesen más egyéb jellegű események mellett – Martin Mcdonagh
ír szerző színműve, a Leenane szépe című előadás kezdi a sort az elképzelések szerint, majd
októberben a Karinthy Ferenc: Bösendorfer és
Dunakanyar című két egyfelvonásos művéből
rendezésre kerülő produkció kerül bemutatásra. A novemberi kínálat kapcsán két orosz
egyfelvonásossal találkozhat az érdeklődő egy
teljes estés előadásban, Gogol: Köpönyeg és
Csehov Egy őrült naplója című munkája alapján, Hujber Ferenc és Korognai Károly szereplésével. A decemberi kínálatban szerepel még
Fabók Mariann egyszemélyes bábszínházi
előadása, amely nem csupán a klasszikus bábos elemeket mutatja fel, de a színésznő igazi
színészi, énekes talentumát is megmutatja.
Előzetesen az őszi-téli beharangozóként, egyben a zsombói színház-program ajánlataként
ezekről a tervekről tudunk beszámolni, addig
is felajzott hangulatban várjuk a két augusztusi piactéri előadást.

Örömmel értesítek mindenkit, hogy 2013. 09.
02-től a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár szolgáltatásbővítésének eredményeként a
Szent Imre Katolikus Általános Iskolában megkezdi működését az iskolabüfé, ami tejtermékekkel, gyümölccsel, friss szendviccsel, igény

esetén reform élelmiszerekkel vár mindenkit.
Gyermekeink egészséges táplálkozása érdekében Vadicska Andrea kolléga várja a szülők
építő ötleteit, javaslatait.

Hajdu Lajos

Családbarát iskolabüfé Zsombón

igazgató

Gyuris Zsolt

„Kuckó” építészeti műhely
„Firk-ÁSZ” elektronikus sajtó műhely:
A foglalkozások a résztvevők számára ingyenesek, az eszközöket, felhasználandó anyagokat, foglalkozásvezetők díját pályázati
támogatásból biztosítjuk a gyermekek számára. A program év végén kiállítással zárul,
ahol a gyermekek munkáit megtekinthetik
az érdeklődők.
Jelentkezni a Közösségi Házban vagy a programkoordinátornál személyesen lehet.
A foglalkozások menete, eseményei, beszámolói, foglalkozásvezetők bemutatkozása
nyomon követhető a www.kultura.zsombo.
hu honlapon.
Csányiné Barna Klára

programkoordinátor

A József Attila Közösségi
Ház és Könyvtár
2013. évi színházi
előadásai:
Szeptember
11.: BERECZ ANDRÁS
ének és mesemondó tréfás estje
felnőtteknek
22.: MARTIN MCDONAGH:
LEANEN SZÉPE
– vígjáték két részben –
Szereplők: Kövesdi Szabó Mária,
Szirbik Bernadett,
Boros Ádám, Korognai Károly.
Rendező: Korognai Károly.
Október
19.: KARINTHY FERENC: BÖSENDORFER
– DUNAKANYAR
- két egyfelvonásos színmű Az előadás előtt beszélgetés
Karinthy Mártonnal.
November
24.: GOGOL: KÖPÖNYEG, CSEHOV: EGY
ŐRÜLT NAPLÓJA
- két egyfelvonásos színmű Főszereplők: Hujber Ferenc
és Korognai Károly.
Rendező: Korognai Károly.
December
15.: FABÓK MARIANN: KARÁCSONYI
MESE
- bábjáték Az előadások 19 órakor kezdődnek.
Jegyinformációért látogasson el a honlapunkra, jelentkezzen fel a hírlevelünkre
vagy kövessen minket a Facebook-on.
A műsorváltoztatás jogán fenntartjuk!

polgármester
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decemberében nyújtotta be második fordulós pályázatát Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó települések szennyvízcsatornásának és szennyvíztisztításának megvalósítására. A
pályázat 2011 szeptemberében támogatásban részesült, a
Támogatási szerződést 2011. szeptember 26-án kötötte meg
a Társulás. A projekt tervezett nettó összköltsége 5 118 789
844 forint, az elnyert támogatás összege 4 233 282 499 forint.
A projekt az Európai Unió támogatásával, Kohéziós Alapból és
hazai központi költségvetési előirányzatból valósul meg.
A közbeszerzési törvény módosítása és az ehhez kapcsolódó
közbeszerzési szakértői többletmunkák, valamint a kivitelezés
elindításához szükséges tulajdonviszonyok a tervezetthez képest némi csúszással lezárultak.
A közbeszerzési eljárásokat, illetve ahol szükséges volt, ott a
közbeszerzési dokumentációk ellenőrzését a Társulás elindította.
A projekt előrehaladása során lezajlott már a lőszer mentesítési munka, megkötöttük a szerződést a jogi és az új közbeszerzési szakértővel 2011. év végén, a tájékoztatást és
nyilvánosságot biztosító vállalkozással 2012 júniusában és a
projektet bonyolító projektmenedzsment szervezettel 2013
februárjában.
A kivitelezői és a mérnök felügyeletre vonatkozó közbeszerzési
dokumentációkat a Közreműködő Szervezet (Energia Központ
Nonprofit Kft.) és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya is jóváhagyta műszaki-szakmai, va-

lamint közbeszerzési-jogi szempontból egyaránt, mielőtt nyilvánosan közzétesszük.
A 2013. július eleji állapot:
Jelenleg folyamatban van a kivitelezés ideje alatti mérnök felügyeletet (FIDIC mérnök) ellátó szervezet kiválasztása. A beérkezett ajánlatok bontása megtörtént, a szerződéskötés egy
hónap múlva várható.
A kivitelezés elindításához két közbeszerzési eljárást kell lebonyolítanunk, a tisztító telepre és a csatornahálózatra vonatkozóan külön-külön. A két közbeszerzési eljárás közül a telep
építésére vonatkozó a június 28-án jelent meg, a csatornahálózat építésére vonatkozó eljárás anyagát jelenleg az NFÜ
ellenőrzi, ezt követően lehet közzé tenni. A kivitelezésre vonatkozó két eljárásban a szerződéskötés – optimális esetben
– idén ősszel várható.
Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a Lakosságot megfelelően és
időben tájékoztassuk a projekttel kapcsolatos lépésekről a teljes
kivitelezés ideje alatt. Ehhez létrehozunk majd egy zöld számot,
melyen a lakosság bejelentéseit, észrevételeit megteheti, illetve
elkészült egy internetes honlap (www.forras4.hu), ahol folyamatos információkat nyújtunk a projekt előrehaladásáról.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Lakosok eddigi támogató
hozzáállását, együttműködésükre továbbiakban is számítunk.
Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás
6793 Forráskút, Fő u. 74.
Telefon: +36 62 287-222
www.forras4.hu
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