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Tájékoztató a Képviselő-testületi 
ülésen történtekről

A Hírmondóban a Képviselő-
testületi ülésen történtekről készült 
legutóbbi beszámoló óta 4 alkalom-
mal ülésezett a Képviselő-testület, 
amely munkaterven felüli, rendkí-
vüli ülés volt.

2014. JANUÁR 14. – MUNKATERVEN 
FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS

A Képviselő-testületi ülés összehívá-
sát több dolog is indokolta.

Az első napirendi pontban a Képvise-
lő-testület megalkotta a települési szilárd 
hulladékkezeléssel kapcsolatos közszol-
gáltatás ellátásáról szóló új rendeletét. 
Az új rendelet megalkotását jogszabály-
változás indokolta, mivel a korábbi ren-
delet már hatályban nem lévő magasabb 
szintű jogszabályokra (törvényekre) hi-
vatkozott. 

A második napirendi pontban a 
Képviselő-testület az adósságállománya 
Magyar Állam által történő átvállalásá-
nak igénybevételéről döntött. A döntés 
előzménye volt, hogy az Önkormányzat 
az óvoda vizesblokk-felújításához 2013. 
decemberében igénybe vett 9 586 000 Ft  
(és járulékai) éven túli lejáratú hitelt. 
Ezen hitelen túl más hitelállománnyal 
az önkormányzat nem rendelkezett. Az 
adósságelemek tőke- és járulék-összegé-
ről 2014. január 15-én déli 12 óráig kel-
lett adatot szolgáltatni a pénzintézetnek 
az önkormányzat felé, majd az önkor-
mányzat a Magyar Államkincstáron ke-
resztül 2014. január 15-én 16 óráig adatot 
szolgáltatott a központi költségvetésnek. 
Az államháztartásért felelős miniszter az 
Államadósság Kezelő Központ Zrt. útján 
legkésőbb 2014. február 28-áig, az ezen 
időpontig történő átvállalásról megál-
lapodást köt az önkormányzatokkal és 
azok hitelezőivel, ezzel pedig gondosko-
dik az adósság átvállalásáról.

Az utolsó napirendi pontban a Kép-
viselő-testület döntött a 2013. évi hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatás bizto-
sítására kiírt pályázat (díjkompenzációs 
pályázat) benyújtásáról, amely a szol-
gáltató működését segíti. A pályázatot 
az Önkormányzat a Szegedi Környezet-
gazdálkodási Nonprofit Kft. segítségével 
nyújtotta be.

2014. JANUÁR 27. – MUNKATERVEN 
FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS

A Képviselő-testületi ülés összehívá-
sát több dolog is indokolta. 

Az első napirendi pontban a Kép-
viselő-testület a TMV Tisza-Maros 
Víziközmű Üzemeltető Kft. társaságban 
lévő üzletrészének, illetve a Tisza-Ma-
ros Vízépítő Kft-ben lévő üzletrészének 
eladásáról döntött. A döntés előzmé-
nye volt, hogy jogszabályváltozás miatt 
megváltozott a víziközmű-szolgáltató. A 
korábbi üzemeltető TMV Tisza-Maros 
Víziközmű Üzemeltető Kft. – melyben 
hat önkormányzat, köztük Zsombó is tu-
lajdonos – további víziközmű-üzemelte-
tést nem végezhet. A társaságokban lévő 
üzletrészt – piaci alapon – a TMV Tisza-
Maros Kft. megvásárolja.

A második napirendi pontban a Kép-
viselő-testület megalkotta a település 
köztisztaságának fenntartásáról szóló új 
rendeletét. Az új rendelet megalkotását 
jogszabályváltozás indokolta, mivel a ko-
rábbi rendelet már hatályban nem lévő 
magasabb szintű jogszabályokra (törvé-
nyekre) hivatkozott. 

Az utolsó napirendi pontban a Képvi-
selő-testület a Tisza-Maros Ivóvízminő-
ség-javító Önkormányzati Társulás tár-
sulási megállapodásának módosításáról 
döntött. A módosításokat jogszabályvál-
tozások indokolták.

2014. FEBRUÁR 5. – MUNKATERVEN 
FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS

A Képviselő-testületi ülés összehívá-
sát pályázatok határidős benyújtása in-
dokolta.

Az első napirendi pontban a Képvise-
lő-testület megtárgyalta a 2014. évi költ-
ségvetését, de annak elfogadásáról nem 
döntött.

A második napirendi pontban a 
Képviselő-testület a Homokháti Önkor-
mányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 
társulási megállapodásának módosításá-
ról döntött. A módosítást jogszabályvál-
tozások indokolták.

A harmadik napirendi pontban a 
Képviselő-testület a Kós Károly Alapfokú 
Művészeti Iskola Intézményi Tanácsába 
delegálásról döntött. A döntés előzménye 
volt, hogy a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ mint fenntartó jogszabályi 
felhatalmazás alapján kezdeményezte az 
Intézményi Tanács megalakulását. A jog-
szabály alapján az intézmény székhelye 
szerinti önkormányzat 1 főt delegálhat 
az Intézményi Tanácsba. Fentiek alapján 
a Képviselő-testület úgy döntött, hogy 
a Kós Károly Alapfokú Művészeti Isko-
la Intézményi Tanácsába Gyuris László 
képviselőt, a Képviselő-testület Humán-
politikai Bizottságának elnökét delegálja.

Az utolsó előtti napirendi pontban a 
Képviselő-testület az Ivóvízminőség-javí-
tó program forráskiegészítéséről döntött. 
A döntés értelmében a Képviselő-testület 
hozzájárult ahhoz, hogy a Tisza-Maros 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulás fejlesztési célú hosszú lejáratú 
hitelt vegyen fel a pályázat megvalósítá-
sához hiányzó forrás fedezetére.

Az utolsó napirendi pontban a Kép-
viselő-testület visszavonta a 2014.  
január 27-i ülésén a TMV Tisza-Maros 
Víziközmű Üzemeltető Kft. társaságban 

KIÁRUSÍTÁS
  2014. március 12-én, szerdán 8–12 óra között a Zsombói Polgármesteri Hivatal  
(6792 Zsombó, Alkotmány utca 3.) udvarában kiárusítás lesz a közintézményekből lesele-
jtezett eszközökből: bútorok (íróasztal, iskolai szék, pad), mosdó, WC-kagyló, villanybojler 
(60 l, 80 l, 200 l), fénycső almatúrák, udvari lámpák, fali gázkazán, mosógép, centrifuga, 
beltéri ajtó, ablak.
 Bővebb információ: Nagy János, (20) 427 9224.
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lévő üzletrészének az eladásáról szóló 
határozatát, és úgy döntött, hogy az üz-
letrész vételárába a felek beszámítják 
az Önkormányzatnak a TMV Kft. felé 
fennálló tartozását. A döntés előzménye 
volt, hogy újabb számítások és az Önkor-
mányzat adósságának figyelembevétele 
következtében a vételár összege módo-
sult, továbbá a tagönkormányzatok úgy 
döntöttek, hogy az Újszentivánon lévő 
TMV Kft. telephelyét kivonják a gazdasá-
gi társaságból és így az a hat önkormány-
zat tulajdonába kerül.

2014. FEBRUÁR 13. – MUNKATERVEN 
FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS

A Képviselő-testületi ülés összehívá-
sát több dolog is indokolta.

Az első napirendi pontban a Zsom-
bói Bóbita Bölcsőde vezetőjének ké-
relmében döntött a Képviselő-testület. 
Maróti Józsefné 2014. február 28. nap-
jával kérte a vezetői megbízásának és a 
közalkalmazotti jogviszonyának a közös 
megegyezéssel történő megszünteté-
sét. A Képviselő-testület megköszönve a 
bölcsődevezető eddig végzett munkáját, 
a kérelmet elfogadta és bölcsődevezetői 
pályázat kiírásáról döntött.

A második napirendi pontban a Kép-
viselő-testület jogszabályi kötelezett-

ségnek eleget téve meghatározta a saját 
bevételeinek és az adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei-
nek a költségvetési évre és a költségvetési 
évet követő 3 évre várható összegét.

A harmadik napirendi pontban a Kép-
viselő-testület megtárgyalta és elfogadta 
a 2014. évi költségvetését, amelynek  
főösszege 455 milló Ft.

Az utolsó előtti napirendi pontban a 
Képviselő-testület módosította sportkon-
cepcióját, és iskolai és utánpótlássport 
infrastruktúra-fejlesztésére sportpályá-
zat benyújtásáról döntött. A pályázat célja 
az önkormányzati tulajdonú, a Cél-Tudat 
Sportlövő és Szabadidős Sportegyesület 
által használt, lőtér felújítása, fejlesztése.

Az utolsó napirendi pontban a Kép-
viselő-testület a TMV Tisza-Maros 
Víziközmű Üzemeltető Kft. társasági 
szerződésének módosításáról döntött.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a Képviselő-testület várhatóan 
2014. március 28-án tartja soron kö-
vetkező, munkaterv szerinti ülését.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

 dr. CsúCs Áron

 jegyző

Határozat
Zsombó Nagyközség Helyi  

Választási Irodájának vezetőjeként 
megállapítom, hogy a 2014. évi  
helyi önkormányzati képviselők  
választásán Zsombó Nagyközség-
ben megválasztható önkormány-
zati képviselők száma: 6 fő.

Döntésemmel szemben jogszabály-
sértésre hivatkozással kifogás nyújtható 
be írásban személyesen, levélben, telefa-
xon vagy elektronikus levélben a Helyi 
Választási Bizottsághoz (6792 Zsombó, 
Alkotmány u. 3.). A kifogást úgy kell be-
nyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett 
jogszabálysértés elkövetésétől számított 
harmadik napon beérkezzen a kifogás 
elbírálására hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező választási bizottsághoz.

Indoklás

A választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306. 
§ (2) bekezdése szerint a helyi választási 
iroda vezetője az általános választás évé-
ben február 15-ig határozatban állapítja 
meg a képviselő-testület, illetve a köz-
gyűlés megválasztandó tagjainak számát. 

A helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek választásáról szóló 
2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.)  
4. § c) pontja szerint, a 10.000 vagy ennél 
kevesebb lakosú település – egyéni listás 
választási rendszerben – egy választóke-
rületet alkot, amelyben a képviselők szá-
ma 5.000 lakosig 6 fő. A Közigazgatási és 
Elektronikus Közszolgáltatások Központi 
Hivatala közlése szerint Zsombó Nagy-
község lakosainak száma 2014. január 1. 
napján: 3.536 fő volt. 

A hivatkozott jogszabályhelyekre te-
kintettel a rendelkező részben foglaltak 
szerint határoztam.

A döntés Zsombó Nagyközség Ön-
kormányzatának honlapján, valamint a 
Zsombói Polgármesteri Hivatal hirdető-
tábláján való közzétételéről a mai napon 
intézkedem.

Határozatomat a hivatkozott jogsza-
bályok alapján hoztam meg.

A jogorvoslati jogot a Ve. 208-212. 
§-ok alapján biztosítottam.

dr. CsúCs Áron

zsombói HVi Vezetője

A szilárd hulladékszállítást végző szolgáltató (Szegedi Környezetgazdálkodási Non-
profit Kft.) logisztikai okokból és költségcsökkentés miatt több településen átszervezte 
a szemétszállítási napokat, mely a zsombói belterületi ingatlanokat is érinti. A szolgál-
tató előzetesen erről nem egyeztetett az önkormányzattal, de a 2006-ban közbeszer-
zési eljárás eredményeként megkötött szerződés alapján a szállítási nap változtatására 
vonatkozó egyoldalú módosítást jogszerűen megteheti.A változtatásról a szolgáltató 
postaládákba történő szórólapozás formájában tájékoztatta az érintetteket. 

Az érthetőség kedvéért összefoglalva a következő módon fog működni 2014.  
márciustól:

A belterületi kommunális hulladéktároló edények (kukák) ürítése és a szelektíven 
gyűjtött csomagolási hulladék (sárga zsák) gyűjtése is szerdánként (először március 
5.) reggel 6 órától lesz.

A külterületi (ide értendő a tanyás külterület és a zártkertek is) gyűjtés időpontja 
nem változik (hétfő) sem a kommunális hulladék, sem a sárga zsákos csomagolási 
hulladék esetében. Kérem a Tisztelt Lakosság megértését és türelmét!

Segítve a környezetünk védelmét és a hulladékkezeléssel kapcsolatos költségek 
csökkentését, Zsombó Nagyközség Önkormányzata támogatja a szolgáltató erőfeszí-
téseit az újrahasznosítható hulladékok begyűjtési arányának növelésére, ezért együtt-
működve a szolgáltatóval, kollégáink eljuttatnak az érintett háztartásokba a Zsombói 
Hírmondóval egyidejűleg egy sárga zsákot. Kérem, hogy ügyeljünk együtt a környeze-
tünkre, és tegyen Ön is erőfeszítéseket a szelektív gyűjtésre, hogy így minél kevesebb 
kommunális hulladék kerüljön a lerakóra!

Tisztelettel:                                                                                                    gyuris zsolt

polgÁrmester

Változás a szemétszállításban
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Tisztelt Választópolgárok!

I. A VÁLASZTÓJOG
Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte a 2014. évi 

országgyűlési képviselők választását. Mint ahogy a kézbe-
sített választási értesítőben is láthatták, a választás napja:  
2014. április 6. vasárnap, 6.00 órától 19.00 óráig.

Az új választási törvényre való tekintettel a választási határ-
idők és részletszabályok közötti könnyebb eligazodást segítendő 
kívánom Önöket tájékoztatni két részben.

A korábbi választási törvényhez képest az új választási  
törvény lényeges változásokat tartalmaz.

A jogalkotó a választójogot nem köti magyarországi lakó-
helyhez, azaz a külföldön élő választópolgároknak is biztosítja 
– korlátozott mértékben ugyan – a választójogot. 

Nem rendelkezik választójoggal (aktív és passzív egyaránt) 
az, aki cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság 
alatt áll, de esetében a bíróság még nem rendelkezett a választó-
jogból kizárás kérdésében;

a bíróság kizárta a választójogból, mert a választójog gyakor-
lásához szükséges belátási képessége

a) pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenve-
délybetegsége miatt tartósan vagy időszakonként visszatérően 
nagymértékben csökkent, vagy

b) pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartó-
san teljes mértékben hiányzik.

aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll.

Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem választható, aki 
jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését, vagy bün-
tetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti,  
és nincs eltiltva a közügyektől.

Aktív választójog:
A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgár
- egy egyéni választókerületi jelöltre és
- egy pártlistára szavazhat.
A magyarországi lakóhellyel rendelkező, névjegyzékben 

nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár
- egy egyéni választókerületi jelöltre és
- nemzetiségének listájára, ennek hiányában egy párt-

listára szavazhat.
A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgá-

rok (pl.: a határon túli magyarok) egy pártlistára szavazhatnak.

II. A NÉVJEGYZÉK
Változás, hogy 2014. január 1-től a központi névjegyzékbe  

felvett, magyarországi lakcímmel rendelkező választópol-
gár bármikor kérheti a Helyi Választási Iroda vezetőjétől  
(a továbbiakban: jegyző), hogy a központi névjegyzékben  
kerüljön rögzítésre, hogy a nemzetiségek jogairól szóló törvény 
szerinti valamely nemzetiséghez tartozik;

a) fogyatékosságára tekintettel segítséget igényel annak  
érdekében, hogy önállóan adhassa le szavazatát,

b) a központi névjegyzékben szereplő személyes adatainak 
kiadását megtiltja.

Az erről szóló nyilatkozatokat 2013 decemberében postázták 
Önöknek. A nyilatkozat lehetősége változás a korábbi szabályo-
záshoz képest, mivel 

a) csak az szavazhat nemzetiségre a nemzetiségi önkor-

mányzati választáson és az országgyűlési választáson is, aki ezt 
a nyilatkozatot leadta. Fontos szabály, hogy csak egy nemzetiség 
nevezhető meg!

b) Új elemként jelenik meg a fogyatékossággal élő választó-
polgárok joggyakorlásának elősegítése. A vak és gyengénlátó 
választópolgárok hatékony tájékoztatását szolgálja, hogy  
a szavazás helyét és idejét is tartalmazó értesítőt számukra –  
kérésükre – Braille-írással kell elkészíteni, a Braille-írással  
ellátott szavazósablon alkalmazása pedig lehetővé teszi, hogy 
önállóan, mások segítsége nélkül töltsék ki a szavazólapot.

c) A névjegyzéki adatai kampánycélú kiadását, illetve  
a polgárok személyiadat- és lakcímnyilvántartásában található 
adatainak kiadását a választópolgár megtilthatja. 

A névjegyzékben szereplő választópolgároknak az értesítőt 
2014. február 7. és február 17. között küldte meg a Nemzeti  
Választási Iroda (a továbbiakban: NVI). Amennyiben valaki  
nem kapta meg az értesítőt, vagy elveszti azt, a jegyzőtől  
igényelhet újat.

A választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásáig (2014. ápri-
lis 4. 16.00 óráig) a jegyzőnél bárki megtekintheti a település  
szavazóköri névjegyzékének adatait. A betekintés lehetősége 
nem terjed ki a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegy-
zékére, illetve a külképviseleti névjegyzékre. Fontos változás  
a korábbihoz képest, hogy a megtekintés nem az ügyfélszol-
gálaton kifüggesztett lista segítségével, hanem az informatikai  
rendszerben, monitoron történik.

1.) Mozgóurna igénylése
 Csak az a választópolgár kérhet mozgóurnát, aki azért 

nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota 
vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásá-
ban. Egyéb indokok (pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése)  
alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére.

2.) Átjelentkezés
Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás  

napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme 
szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. A kérelem 
alapján a jegyző törli a lakcíme szerinti szavazókör névjegy-
zékéből, egyidejűleg felveszi azon település kijelölt szavazó-
körének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván.  
A választópolgár a szavazást megelőző második napon (2014. 
április 4.) 16.00 óráig kérheti a visszavételét a lakcíme szerinti 
szavazóköri névjegyzékbe. Nagyon fontos változás! Az átjelent-
kezéssel a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni  
választókerület szavazólapján szavazhat. Magyarán, mintha  
otthon maradt volna és a lakóhelyén szavazna!

3.) A külképviseleti névjegyzék
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékében szere-

pel, de a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország 
nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. A választópol-
gár a szavazást megelőző nyolcadik napon (2014. március 29.) 
16.00 óráig módosíthatja, hogy melyik külképviseleten kíván 
szavazni, vagy kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből. 
Nagyon fontos változás! A külképviseleten a választópolgár  
a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szava-
zólapján szavazhat. Magyarán, mintha otthon maradt volna és 
a lakóhelyén szavazna!

Választási tájékoztató
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III. AZ AJÁNLÁS
Megszűnt a rendszerváltás óta fennálló gyakorlat, ami az 

ajánlószelvényekre, illetve azok gyűjtésére vonatkozott. Az aján-
lószelvények helyett bevezetésre került az ajánlóívek fogalma.

Egyéni jelölt az a természetes személy lehet, aki legalább öt-
száz választópolgár ajánlását az erre rendszeresített ajánlóíven 
összegyűjti. Ajánlóíven ajánlásokat legkorábban 2014. február 
17-től lehet gyűjteni, azonban a jelölt-jelölteknek legkésőbb 
március 3-áig kell összegyűjteniük az induláshoz szükséges öt-
száz érvényes ajánlást. Az ajánlóívet a választópolgár saját ke-
zűleg írja alá, adatait azonban más is rávezetheti az ajánlóívre.

Nagyon fontos változás! Egy választópolgár több jelöltet is 
ajánlhat, de egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat!

Az egyéni választókerületben képviselőjelölt 
párt jelöltjeként, két vagy több párt közös jelöltjeként vagy
független jelöltként indulhat.
Pártlistát az a párt állíthat, amely
legalább 9 megyében és a fővárosban,
legalább 27 egyéni választókerületben
önálló jelöltet állított.

IV. A KAMPÁNY
Fontos változások történtek a kampány szabályozásában is. 

A kampányidőszak a szavazást megelőző 50. naptól (2014. feb-
ruár 15.) a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart. Az új 
szabályozás megszünteti a korábban a szavazás napján 0 órá-
tól 19 óráig fennálló kampánycsendet, ehelyett egy speciális 
szabályt (nem csupán időbeli, hanem azzal egyidejűleg területi 
korlátozást) tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a szavazóhelyi-
ségek bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – köz-
területen – választási kampánytevékenység a szavazás napján 
nem folytatható.

Plakátkihelyezés szabályai:
Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulaj-

donos, a bérlő, illetőleg – állami vagy önkormányzati tulajdon-
ban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának 
hozzájárulásával lehet. Állami vagy önkormányzati hatóság 
elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhe-
lyezni TILOS!

Plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy 
jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható le-
gyen. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhe-
lyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, 
vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.

V. A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG
A helyi szavazatszámláló bizottságok (a továbbiakban: 

SZSZB) választott tagjait a jegyző javaslatára a települési önkor-
mányzat képviselő-testülete választja meg – legkésőbb a szava-
zást megelőző 20. (2014. március 17.) napig.

Az SZSZB legalább öt tagból áll. Az SZSZB-k munkáját a 
korábbi évek gyakorlatának megfelelően delegált tagok is segít-
hetik. Delegált tagot az SZSZB-be a választókerületben jelöltet, 
illetőleg listát állító jelölő szervezet, illetőleg független jelölt 
legkésőbb a választást megelőző 16. napig 2014. március 21-én 
16.00 óráig jelentheti be. Változás, hogy a független jelölt, jelö-
lő szervezet(ek) szavazókörönként 2-2 tagot delegálhatnak az 
SZSZB-be!

A 2014. évi Országgyűlési választással kapcsolatos tájékoz-
tatómat a Zsombói Hírmondó következő számában folytatom.

Amennyiben az országgyűlési képviselő-választással kap-
csolatosan bármilyen egyéb kérdése merül fel, forduljon a hoz-
zám, a választási információs szolgálathoz vagy keresse fel a  
www.valasztas.hu internetes oldalt.

dr. CsúCs Áron

jegyző, HVi Vezetője

Meghívó Lakossági Fórumra
Február 27-én, 18 órakor Zsombón 

lakossági fórumot tart:

B. Nagy László 
kormánymegbízott, 

Csongrád Megye 2-es számú választókerületének 
országgyűlési képviselőjelöltje. 

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

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Befeszítették az ajtókat,  
eladták a zsákmányt

„A 23 éves K. Lehel és a 20 éves K. Károly 3 zsombói in-
gatlanba tört be február 5. és 14. között. Módszerük mindig 
ugyanaz volt: a bejárati ajtót befeszítve bejutottak a házba, 
majd átkutatták a szobákat, és aranyékszereket, illetve kész-
pénzt tulajdonítottak el.

A Szegedi Rendőrkapitányság Sándorfalvi Rendőrőrsé-
nek munkatársai február 18-án elfogták és előállították a 
bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 
két zsombói lakost. A gyanúsítottak kihallgatásukon rész-
letes beismerő vallomást tettek. Elmondták, hogy a lopott 
holmit értékesítették.

A Szegedi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya a két 
férfit őrizetbe vette, és kezdeményezi az ügyészségen, hogy 
tegyenek indítványt a bíróságon az előzetes letartóztatásuk-
ra” – olvashattuk a delmagyar.hu-n.

Megkérdeztük Adai Simon Tibort, a Zsombói Polgárőr Egye-
sület titkárát, aki elmondta, hogy a körzeti megbízottak kérése 
alapján a Zsombói Polgárőr Egyesület tagjai az önkormányzati 
rendészeti szervekkel összehangolva folyamatos felderítést és 
adatgyűjtést végeztek személyek és járművek mozgásáról, azok 
viselkedéséről, melyeket folyamatosan ismertettek a körzeti 
rendőrökkel.

A tettesek beazonosításában így fontos szerepük volt a 
zsombói polgárőröknek is, akik minden erejükkel segítették a 
rendőrség munkáját. Ezúton szeretnénk megköszönni részvéte-
lüket a sikeres és gyors felgöngyölítésben. A jövőben is számí-
tunk munkájukra. 

Hajdu lajos
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Törvényi változások következtében 2014. január 1-től az 
ALFÖLDVÍZ Zrt. látja el a helyi víziközmű-szolgáltatással kap-
csolatos feladatokat Zsombón. Helyben a cég 5. számú Területi 
Divíziójának Szeged-környéki Üzemmérnöksége végzi a szol-
gáltatást. 

A műszaki hibák bejelenthetőek a nap 24 órájában a 06 
80 922 333-as ingyenesen hívható műszaki hibabejelentő hívó-
számon, ahol a település irányítószámának megadását követően 
a hívás azonnal az illetékes diszpécserközpontba érkezik. A disz-
pécser ezt követően továbbítja a hibabejelentést a helyi üzemel-
tető egység részére, akik elindulnak a hiba feltárására. 

Az első Alföldvizes számlák várhatóan február végén, már-
cius elején érkeznek. Első alkalommal a januári illetve a feb-
ruári átlagfogyasztásról kiállított számlát egyszerre küldi meg 
a szolgáltató. Amennyiben a két számla kiegyenlítése bármely 
felhasználó részére problémát okoz, kamatmentes részletfizetés 
kérhető a szolgáltatótól a helyi tarifával hívható 06 40 922 334-es  
ügyfélszolgálati hívószámon.  Az első összevont számlát köve-
tően már minden hónapban csak egy átlagfogyasztásról szóló 
számlát szükséges kiegyenlíteni, melyet a szolgáltató egy borí-
tékban, hármasával küld a felhasználói részére. Fontos, hogy a 
három átlagszámla közül mindig csak az adott hónapban ese-
dékes számlát szükséges kiegyenlíteni. Az egyszerre postázott 
számlák előnye, hogy így előre ismert a következő hónapokban 
esedékes vízdíj mértéke, így könnyebb a családok számára a ter-
vezés. 

A szolgáltató félévente olvassa le a vízmérők állását, melyet 
követően a pontos vízmérőállás alapján elszámoló számlát ál-
lít ki a felhasználói részére. A következő leolvasás időpontjáig 

ezt követően újra átlagszámlák érkeznek. Aki nem átlagszámlát 
szeretne kapni, hanem minden hónapban a tényleges fogyasz-
tás alapján szeretné megkapni vízdíjszámláját, a mérőállást az 
első összevont számla kézhezvételét követően minden hónap 
10-20-a között bejelentheti. A mérőállás bejelentéshez előze-
tes regisztráció szükséges, mely megtehető az ügyfélszolgálati 
hívószámon, illetve személyesen, a hamarosan megnyíló ügy-
félszolgálati irodákban. A mérőállás ezt követően bejelenthető 
sms-ben, online és telefonon is. Ennek részleteiről a szolgáltató 
által januárban megküldött tájékoztató levélben, valamint a cég 
honlapján bővebb tájékoztatás olvasható. A szolgáltató honlapja 
a www.alfoldviz.hu webcímen érhető el.

A szolgáltató hamarosan több ügyfélszolgálati irodát nyit a 
közelben. 2014. március 1-től Mórahalmon, Szegeden, Sándor-
falván és Kisteleken is lehetőség lesz személyes ügyintézésre. 

Ügyfélszolgálati kérdésekkel addig is fordulhatunk a szol-
gáltatóhoz. A helyi tarifával hívható 06 40  922  334-es ügyfél-
szolgálati telefonszámra érkező hívásokat a call center fogadja, 
melyben az ügycsoport megadását követően azonnal az ügyin-
tézőhöz érkezik a hívás. Az ALFÖLDVÍZ Zrt.  Üzletszabályzata 
megtekinthető az ügyfélszolgálati irodákban vagy letölthető a 
Társaság weboldaláról www.alfoldviz.hu. 2014. március 1. nap-
jától - eltérő megállapodása hiányában - az Alföldvíz Zrt. üzlet-
szabályzata szerinti közüzemi szerződés lép hatályba.

Műszaki ügyintézésre a hamarosan Szegeden megnyíló mű-
szaki ügyfélszolgálati irodában lesz lehetőség, melynek elérhe-
tőségét és nyitvatartási idejét a szolgáltató február végén fogja 
meghirdetni.

Januártól új víziközmű-szolgáltató  
üzemeltet Zsombón

A Nemzeti Együttműködési Alap kollégiumai megbízásából 
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett 
civil szervezetek támogatására.

A pályázat célja a civil társadalom erősítése, a civil szerveze-
tek társadalmi szerepvállalásának segítése működési költségeik-
hez való hozzájárulás révén.

A Zsombói Polgárőr Egyesület 380 000 Ft vissza nem téríten-
dő támogatást nyert a pályázaton, melyet formaruhák beszerzé-

Zsombói Polgárőr Egyesület  
nyertes NEA működési pályázata

sére, baleseti helyszínek biztosításához szükséges terelőbóják és 
útlezáró szalag vásárlására, továbbá az egyesület tulajdonában 
lévő személygépjármű járőrszolgálati célra történő használatá-
hoz üzemanyag ellátásra fordít.

CsÁnyiné barna KlÁra 
pÁlyÁzati ügyintéző
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Projektazonosító: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0083

Aláírásra került a „Bordány, Forráskút, Üllés, Zsom-
bó szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztítá-
sának megvalósítása” tárgyú projekthez kapcsolódó 
szennyvízcsatornázás kivitelezői feladatok ellátásának 
szerződése.

A Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás szá-
mára 2011-ben ítélt meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nettó 
4 233 282 499 forint összegű támogatást Bordány, Forráskút, Ül-
lés és Zsombó települések szennyvízcsatornásának és szenny-
víztisztításának megvalósítására. A projekt teljes költsége nettó 
5 118 789 844 forint. A projekt az Európai Unió támogatásával, 
Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 
valósul meg.

2014. február 7-én aláírásra került a kivitelezői szerződés a 
„Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó települések szennyvízcsa-
tornásának és szennyvíztisztításának megvalósítására” tárgyú 
projekt keretében (FIDIC piros könyv szerint) kivitelezési mun-
kák elvégzése tárgyában a szennyvízhálózat kivitelezői feladata-
it ellátó OMS Környezetvédelmi Kft.-vel. Várhatóan márciusban 
elkezdődnek a szennyvízhálózat kivitelezési munkálatai.

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a lakosságot megfelelő-
en 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 a www.forras4.hu honlapon folyamatos információkat 
nyújtunk a projekt előrehaladásáról.

Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó  
szennyvízcsatornázásának és szennyvíz-
tisztításának megvalósítása

Ezúton is szeretnénk megköszönni a lakosok eddigi támo-
gató hozzáállását, együttműködésükre a továbbiakban is számí-
tunk.

Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás
6793 Forráskút, Fő u. 74.
Telefon: +36 62 287-222
www.forras4.hu

Fodor imre 
ForrÁs-4 szennyVíz-Közmű 

önKormÁnyzati tÁrsulÁs elnöKe

az alÁírÁs                                                           fotó: www.forras4.hu

Közlemény
Tisztelt Zsombói Lakosok!

Az OMS Környezetvédelmi Kft. mint a Forrás-4 Projekt  
Fővállalkozója szerződést kötött a „Bordány, Forráskút,  
Üllés, Zsombó szennyvízcsatornázásának és szennyvíz- 
tisztításának megvalósítása” (projekt azonosítószáma:  
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0083) tárgyú projekt megvalósítása  
kapcsán a szennyvízcsatorna-hálózat építés-kivitelezési 
munkáira. 

A projekt megvalósítása kapcsán az építés-kivitelezés  
megkezdése előtt a későbbi esetleges károk vagy vitás  
esetek, problémák megelőzése érdekében a települési  
ingatlanokról és utakról előzetes állapotfelvétel készül.

A következő két hétben a 4 település utcáin jól felismerhe-
tően, kitűzővel el-látva jelennek meg szerződött partnerünk 
kollégái, és kérésre egy igazoló levél másolatát felmutatva  
igazolják tartózkodásuk jogosságát. 

Tisztelettel:                                                                                         
 Kelemen FerenC

műszaKi adminisztrÁtor 

Meghívó Falugyűlésre
Tisztelettel hívom Zsombó Nagyközség Lakosságát a soron 

következő falugyűlésre! 

A falugyűlés témája:
A SZENNYVÍZBERUHÁZÁS KIVITELEZÉSE

Időpont:  2014. március 18-án 18:00 óra 
Helyszín: József Attila Közösségi Ház és Könyvtár     

                                 (6792 Zsombó, Alkotmány utca 1.) 

A kérdések és javaslatok eljuttatására előzetesen a Zsombói  
Polgármesteri Hivatalban erre a célra elhelyezett gyűjtő- 
dobozban, a titkarsag@zsombo.hu e-mail címre és a helyszínen  
van lehetőség. A konkrét számadatokat vagy egyéb felké-
szülést igénylő kérdéseket a helyszíni válaszadás érdekében,  
kérem, előzetesen juttassák el.

Tisztelettel:
gyuris zsolt

polgÁrmester
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TISZTELT TERMELŐK!

2014. február hónapra a következőkre hívnám fel a  
figyelmüket.

2014. január elsejétől a Falugazdász hálózat átkerült a Nem-
zeti Agrár- és Vidékfejlesztési Kamarához. Ez a szervezeti vál-
tozás az eddig végzett falugazdászi szolgáltatások mellett még 
bővülni fog, a részletekről folyamatosan fogok tájékoztatást 
nyújtani.

Az őstermelői igazolványok 2014. évi érvényesítése 
Az őstermelői igazolványok érvényesítésével kapcsolatosan 

az előző számban megjelent tudnivalókat szeretném pontosí-
tani. 

Azoknak az őstermelőknek, akik a 2013-as évben kettő vagy 
három évre váltották ki az új, 

BARNA színű őstermelői igazolványukat, és a személyes 
adataikban, valamint a termelés szerkezetében nem történt vál-
tozás (a termeszteni kívánt kultúrák szerepelnek az őstermelői 
igazolvány Adatnyilvántartó lapján), nincs semmi tennivalójuk.

Bármiféle változás esetén a változás bekövetkeztétől számí-
tott 15 napon belül azt jelezni kell a falugazdásznál. A személyes 
adatok változása esetén az igazolványt ki kell cserélni, termesz-
tett kultúrák változtatása esetén elégséges az adatmódosítás 
(azaz az újólag termeszteni kívánt növénykultúrát rávezetjük az 
adatnyilvántartó lapra).

Azon termelők esetében, akiknél az igazolvány ZÖLD színű, 
és 3 adóévre már érvényesítve van (első oldalán mindhárom ro-
vatban szerepel az érvényesítő bélyegző), az igazolványukat ki 
kell cserélni új igazolványra.

Másik fontos változás: az őstermelői igazolványokkal 
kapcsolatos mindennemű ügyintézés az Agrárkamarai tagok-
nak díjmentes, feltéve, hogy a tagdíjfizetési kötelezettségüket 
rendezték.

 A rendelet azon része továbbra is érvényes, hogy az első ér-
tékesítés előtt érvényes őstermelői igazolvánnyal kell rendelkez-
nünk.

Járulékfizetés szempontjából továbbra is érvényes, hogy a 
március 20. előtt érvényesített (kiadott) igazolványok visszame-
nőleg január 1-től lesznek érvényesek, március 20. után pedig az 
aktuális dátumtól. A főállású őstermelőket mindenképpen ké-
rem, hogy eddig a dátumig jelentkezzenek, mert a határidőhöz 
közeledve torlódás várható.

A támogatások igénylésének időszaka alatt (április elejétől 
május 15-ig) az őstermelői igazolványok ügyintézésére kevés le-
hetőség lesz, ezért aki csak teheti, a támogatások igénylése előtt 
jelentkezzen az őstermelői igazolványával. Ezeket az informáci-
ókat mindenképpen vegyék figyelembe az őstermelői igazolvá-
nyok ügyintézése során, figyeljék a kiírásokat.

Az őstermelői igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézéshez 
szükséges dokumentációk: személyes iratok, földhasználatot 
igazoló iratok, tavalyi évben átadott Adatnyilvántartó lap máso-
lati példánya, valamit új elemként az Agrárkamarai nyilvántar-
tási szám. Ezen egységes szerkezetben szerepelnek az adatok, az 
adatfeldolgozás erről könnyebb.

A 2013. évi gázolaj utáni jövedéki adó visszaigénylése
A 2013. évi jövedékiadó-visszaigénylés, valamint az ehhez 

kapcsolódó szőlő-gyümölcs gázolaj de minimis igénylés rendje 

is változott. Feltétel, hogy rendelkezzen jogszerű földhasználat-
tal és rendelkezzen a nevére szóló gázolajszámlákkal. A termelő 
a jövedéki adóbevallását a nyomtatvány kitöltése után KIZÁRÓ-
LAG elektronikusan nyújthatja be a NAV-hoz. Nem kell hozzá 
csatolni sem a számlákat, sem más igazolást. A jövedéki adó-
bevallással együtt kell megjelölni a nyomtatványon a jogosult 
személyeknek a szőlő-gyümölcs de minimis támogatási igényt 
is, ennek elmulasztása jogvesztő.

A 2013-as Egységes támogatási kérelmekkel kapcso-
latos információk

A második részlet kifizetése várhatóan február hónapban 
elkezdődik, de a teljes körű kifizetést 2013. június 30-áig kell 
kifizetniük. Az MVH-tól kapott tájékoztatás szerint a termelők 
zöménél a jogszerű földhasználatot ellenőrizték, eltérés esetén 
az érintett személyek hiánypótló levelet fognak kapni, melyre 8 
napon belül válaszolniuk kell.

A 2014-es területalapú támogatások igénylése várhatóan áp-
rilis elejétől indulni fog, a határidő május 15. lesz. Pontos infor-
mációk később várhatók, március vége-április elejétől időpont-
egyeztetésre lehet jelentkezni.

A kérődző szerkezetátalakítási programban részt vevő gaz-
dáknak a 2013. évi kötelezettségeit 2014. március 15-ig kell tel-
jesíteni, az ehhez szükséges nyomtatványokért az érintett gaz-
dákat kérném, hogy jelentkezzenek.

Az MVH monitoring adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő 
azon gazdálkodók részére, akik egyéb jogcímen (pl. AKG, Me-
zőgazdasági területek erdősítése, géptámogatás stb.) igényel-
tek támogatást. Ennek a teljesítésére 2014. március 19-ig van 
lehetőség, kizárólag elektronikus úton az MVH honlapján. Az 
érintett gazdák, kérem, jelentkezzenek. Ez a kötelezettség nem 
érinti azokat a személyeket, akik csak a Területalapú támogatást 
igényelték.

A burgonyatermesztéssel foglalkozó személyeknek a tavalyi 
évtől eltérően a burgonyatermesztésben történt változásokat 
kötelezően be kell jelenteni február 28-ig a Kormányhivatal 
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságához (6800 Hódmezővá-
sárhely, Rárósi út 110.), ez egyelőre díjmentes. A változás be-
jelentésére egyszerű, kézzel írott levél is megfelel, ahol a név, 
lakcím, burgonyaregisztrációs szám, valamint az idei évben a 
burgonyatermesztésre szánt földterületek helyrajzi számát és 
területnagyságát kell feltüntetni.

Az új burgonya-, valamint a zöldség- és gyümölcs-regisztrá-
ciós szám igénylésének díja 3.000 Ft.

A 2014-es évben Magyarországnak jelentési kötelezettsége 
van az EU felé a felhasznált növényvédő szerekről. Emiatt vár-
ható lesz az év során, hogy ezzel kapcsolatosan minden gazdá-
nak adatot kell szolgáltatni a felhasznált növényvédő szerekről. 
Ezért arra kérek mindenkit, hogy az idei évben a jogszabályi 
kötelezettségen túl lehetőség szerint mindenki próbálja meg 
naprakészen vezetni a permetezési naplót, mert ennek a felmé-
résnek ez lesz az alapja.

A 2013-as Agrárkamarai tagdíj befizetésével aki még el-
maradt, kérem, hogy mihamarabb jelentkezzenek, mert  
március hónapban a tagdíjhátralék behajtása átkerül a NAV-hoz.  
A 2014-es kamarai tagdíjfizetés várhatóan májusban lesz  

A falugazdász tájékoztatója februárra
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esedékes, erről mindenki értesítést fog kapni.
Forráskút és Zsombó településen is megalakult az Agrár- 

kamara Mezőgazdasági Bizottsága, bármiféle problémával 
fordulhatnak a bizottság tagjaihoz is.

Az aktuális információk, pályázati lehetőségek a www.fvm.
hu, a www.mvh.gov.hu, a www.emva.gov.hu és a www.nak.hu 
honlapokon olvashatók, kérem, figyeljék ezeket az oldalakat is.

Ügyfélfogadási idő Zsombón:
 Hétfő:    8.00–16.00
 Csütörtök: 13.00–16.00

A piacokon a hatóságok fokozott ellenőrzésére ismét lehet 
számítani, ezért arra kérek mindenkit, hogy a különféle re-
gisztrációs számok, permetezési napló, címkék, őstermelői iga-
zolvány stb. mindenkinél legyenek ott, illetve az áru megfelelő 
jelöléséről gondoskodjanak, mert komoly bírságok kiszabása 
lehetséges.

Tisztelettel:                        
gyuris FerenC 

FalugazdÁsz

teleFonszÁm: 06-30/337-2520

SZŰRÉSI IDŐPONTOK:

2014. 03. 10. hétfő:                09.30–14:30
2014. 03. 11. kedd:                09.30–14:30
2014. 03. 12. szerda:              09.30–14:30
2014. 03. 13. csütörtök:        09.30–14:30

Szűrés helyszíne: Közösségi Ház udvara
A tüdőszűrés igénybevételére vonatkozó szabályok a köte-

lező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek 
megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szol-
gáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. 
(XII. 18.) NM rendelet, továbbá a térítési díj ellenében igénybe 
vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 
284/1997. (XII. 23.) korm. rendelet alapján:

- 40 éves kor felett: a tüdőszűrő vizsgálat évente egy  
alkalommal, beutaló nélkül, térítésmentesen vehető igénybe

- 40 éves kor alatt: a megelőző célú tüdőszűrésért  
térítési díjat kell fizetni, melynek összege: 1  700 Ft.  
Járványügyi szempontból indokolt esetben (tbc-gyanú)  
háziorvosi beutalóval térítésmentesen igénybe vehető

- a foglalkozásegészségügyi („alkalmassági”) vizsgálat 
kortól függetlenül térítésköteles vizsgálat. Térítési díj: 1.700 Ft.

- nem kell térítési díjat fizetni a tüdőszűrő vizsgálatért, ha 
annak igénybevételére a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. 
Törvény 2.§. (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti szakképzési 
intézményekben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági 
vizsgálatai keretében kerül sor. A törvény hatálya alá tartozó 
szakképzési intézmények: szakközépiskola, szakiskola (ideértve 
a speciális szakiskolát és a készségfejlesztő speciális szakiskolát)
felsőoktatási intézmény. A szűrővizsgálat térítésmentes igény-
bevételéhez minden esetben a vizsgálatkérő oktatási intézmény 
iskolaorvosának beutalója szükséges.

A 40 év feletti biztosítottak részére az évente egy alkalommal 
igénybe vehető térítésmentes lakossági tüdőszűrést csak abban 
az esetben tudjuk elvégezni, ha rendelkeznek a mobil szűrés 
helyszínén állandó vagy ideiglenes lakcímmel. Ennek hiányá-
ban szíveskedjenek felkeresni a lakóhelyük szerint illetékes tü-
dőgondozó intézetet.

A térítésköteles foglalkozásegészségügyi tüdőszűrést vala-
mennyi szűrésre jelentkező biztosított részére elvégezzük. Térí-
tési díj: 1 700 Ft.

Tüdőszűrés térítési díjának befizetése:
A tüdőszűrés térítési díját a szűrőbuszon készpénzzel kell 

kifizetni, a szűrővizsgálat elvégzése előtt. A szűrőbusz dolgozói 
számlát állítanak ki a befizetésről, melynek első példányát meg-
kapja a szűrésre jelentkező páciens.

Tüdőszűrési eredmények kiadása: 
A térítésköteles tüdőszűrések negatív eredményeit a tüdő-

szűrés elvégzése után 4 héten belül postázzuk Dr. Borbély Rita 
háziorvos részére.

A térítésmentes szűrési eredmények az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően átvehetők a szűrés elvégzése után 4 héttel a terüle-
tileg illetékes Tüdőgondozó Intézetben (Szeged). 

A tüdőszűrésen kiemelt lakosok továbbvizsgálását – akár té-
rítésköteles, akár térítésmentes tüdőszűrésről van szó – az ille-
tékes Tüdőgondozó Intézet (Szeged) végzi el.

A szűrővizsgálatokat a lakosság egészségének megőrzése és a 
betegségek korai felkutatásának érdekében végezzük!

CsongrÁd megyei mellKasi betegségeK szaKKórHÁza

tüdőgondozó intézet

Tüdőszűrés Zsombón

Bölcsődevezetői pályázat
Zsombó Nagyközség Önkormányzata  
Képviselő-testülete pályázatot hirdet a  
Zsombói Bóbita Bölcsőde bölcsődevezetői 
munkakörének betöltésére. A pályázat részletes 
kiírása megtalálható a www.zsombo.hu  
honlapon, vagy telefonon felvilágosítás kérhető 
Gyuris Zsolt polgármestertől a 62/595-550-es  
telefonszámon.

dr. CsúCs Áron

jegyző

Védőnői helyettesítésre 

keresünk szakirányú végzettséggel rendelkező 
munkavállalót.
Bővebb információ: 
Gyuris Zsolt polgármesternél: 62/595-550 
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Hírmondó
Zsombói

A Nemzeti Együttműködési Alap 
kollégiumai megbízásából az Emberi  
Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályá-
zatot hirdetett civil szervezetek támoga-
tására.

A pályázat célja a civil társadalom 
erősítése, a civil szervezetek társadalmi 
szerepvállalásának segítése működési 
költségeikhez való hozzájárulás révén.

A DOMINO Közhasznú Egyesület 
450000 Ft vissza nem térítendő támo-
gatást nyert a pályázaton, melyet az  

A DOMINO Közhasznú Alapítvány 
nyertes NEA működési pályázata 

alapítvány munkája adminisztrációs  
hátterének működtetésére fordít 
(irattározási anyagok beszerzése, admi-
nisztrációs szolgáltatások igénybevétele, 
számítástechnikai eszközök üzemelte-
tése, kommunikációs költségek fede-
zése, honlapfejlesztés és a működéshez  
szükséges eszközháttér biztosítása).

CsÁnyiné barna KlÁra 
Kuratóriumi elnöK

2014. MÁRCIUS 07. (PÉNTEK)  
17.00 ÓRÁTÓL: 
Léttudatos konyha –   
Reformtáplálkozás alapjai

Vezeti: Kálmán Renáta táplálkozási 
tanácsadó

2014. MÁRCIUS 14. (PÉNTEK)  
17.00 ÓRÁTÓL: 
Léttudatos konyha –  
Civilizációs betegségek holisztikus  
gyógyítása

Vezeti: Kálmán Renáta táplálkozási 
tanácsadó

2014. MÁRCIUS 21. (PÉNTEK)  
17.00 ÓRÁTÓL:
Léttudatos konyha –  
Tavaszi megújulás ételekkel

Vezeti: Kálmán Renáta táplálkozási 
tanácsadó

A „Léttudatos konyha” programok a 
József Attila Közösségi Ház és Könyv-
tárral közös szervezésben valósulnak 
meg. Minden alkalommal rövid elő-
adást főzőcskézés és ételkóstolás követ. 
A program ingyenes.

2014. MÁRCIUS 28. (PÉNTEK) 
18.00 ÓRÁTÓL: 
Magyarország új magánjogi kódexe

2014. március 15-én lép hatályba az új 
Polgári Törvénykönyv. Az elmúlt évtize-
dekben - és különösen a rendszerváltás 
óta - olyan jelentős gazdasági és társadal-
mi változások következtek be, amelyek 
miatt a jelenleg hatályban lévő 1959. évi 
IV. törvény által szabályozott magánjogi 

DOMINO tavaszi programok

jogviszonyok rendezése átfogó refor-
mot igényelt, és szükségessé tették az 
új Polgári Törvénykönyv megalkotását. 
Dr. Hajdú Márta, a Szegedi Törvényszék 
munkatársának előadásában megtudhat-
juk, hogy miért volt szükség az átalakí-
tásra, megismerkedhetünk a jogalkotók 
szándékaival, a mindennapi életünket 
érintő fontosabb módosításokkal.

Előadó: Dr. Hajdú Márta Csongrád 
Megyei Törvényszék munkatársa

2014. ÁPRILIS 04. (PÉNTEK)  
18.00 ÓRÁTÓL:
A Polgári Törvénykönyv után –  
A követelések behajtása

Kapott egy fizetési meghagyást, és 
nem ért vele egyet?

Tartoznak Önnek, és szeretné gyorsan 
és egyszerűen érvényesíteni követelését?

Ismerjük meg, melyek a legfontosabb 
teendők hitelezői illetve adósi szem-
pontból a fizetési meghagyástól a végre- 
hajtásig.

Előadó: Dr. Hajdú Márta Csongrád 
Megyei Törvényszék munkatársa

2014. ÁPRILIS 11. (PÉNTEK)  
18.00 ÓRÁTÓL: 
„Mindennek ideje van…” – 
Hogyan jelennek meg a család életében a 
természetes benntartó és kisegítő erők, s 
milyen változásokat generálnak?

Előadó: Farkas Attila pár- és család-
terapeuta

2014. ÁPRILIS 12. (SZOMBAT)  
6.00 – 20.00 ÓRÁIG:

DOMINO-túra a Kőrösök vidékére
Részletek később…

2014. MÁJUS 09. (PÉNTEK) 
18.00 ÓRÁTÓL:

„Minden, mit szemed ígér…” – 
beszélgetés önmagunk megismerésének 
módjairól és életünk tudatos vezetésének 
lehetőségéről

Előadó: Kotogán Róbert pszichológus, 
életvezetési tanácsadó

2014. MÁJUS 23. (PÉNTEK) 
18.00 ÓRÁTÓL:

HANGFÜRDŐ a Hangkeltők Társasá-
gával

Polifoam, pléd, kispárna, víz kötelező 
kellék!

A programok az Emberi Erőforrás 
Minisztérium támogatásával és a Nem-
zeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 
és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
támogatásával valósulnak meg.

Szeretettel várjuk kedves vendégein-
ket rendezvényeinken!

Ezúton is köszönjük az eddig kapott 
segítséget!

Amennyiben továbbra is támogatni  
szeretné alapítványunkat, megteheti  
az adója 1 %-nak felajánlásával a  
18282388-1-06 adószámra.

CsÁnyiné barna KlÁra 
Kuratóriumi elnöK

www.dominoVilag.Hu
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A szakmai bírálat összesített eredmé-
nyei: A 31 mintát 19 fő hozta. 11 arany, 
16 ezüst, 4 bronz 

HELYEZETT ARANYÉRMES PÁLINKÁK: 
I. Helyezett: 3. Tóth-Kelemen András 

( Zsombó) - kajszibarack 
II. Helyezett: 1. Tóth-Kelemen András 

( Zsombó) - kökény 
III. Helyezett: 18. Bozsák István 

( Zsombó) - körte

TOVÁBBI ARANYÉRMEK: 
9. Vetró Antal 

( Üllés) - kajszibarack 
10. Masír Tamás 

( Bordány) - kajszibarack 
14. Balogh Ferenc 

( Üllés) - őszibarack 
17. Szűcs László 

( Szeged) - körte 
30. Balogh Ferenc 

( Üllés) - cserszegi fűszeres 
26. Földi István 

( Zsombó) - besztercei szilva 
27. Dr. Faragó Mészáros Vilmos 

( Zsombó) - vadszilva 
28. Horváth Sándor 

( Zsombó) - President silvorium
eperfa hordóból 10 napos érlelés

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtárban idén nyolcadik alkalommal került 
megrendezésre az immár hagyományosnak mondható pálinkaverseny. Az elmúlt év-
hez képest több helyi nevezéssel találkozhattunk, de még így is öt környező település-
ről érkeztek jobbnál jobb pálinkák. Összességében elmondható, hogy évről évre egyre 
jobb minőségű pálinkákat készítenek a nevezők – mondta el véleményét a zsűrizést 
követően Gyuris Zsolt polgármester. Magam is rendszeresen főzök a család és a bará-
tok számára, kóstoltam is sokfelé különböző minőségűt életem során, de a mai napon 
bizony találkoztam olyan ízvilággal, amit még nem tapasztaltam, és nagyon megnyerte 
a tetszésem. 

Géczi Lajos, a bírálóbizottság elnöke szerint az első években még volt egy-két 
hibás ital, de a harmadik évtől már nem volt jellemző. Az emberek büszkék arra, 
amit maguk csinálnak. Ez a fontos – folytatta az elnök. Akik Zsombón és a környe-
ző községekben foglalkoznak gyümölccsel, azok nem a pálinka eladásából kere-
sik a kenyerüket, de biztos számít a konyhán azért valamennyire, hogy nem kell 
vásárolniuk. Ahol őszibarackot, szilvát, körtét, szőlőt termesztenek, ott, úgy gon-
dolom, tisztességgel megtesznek mindent azért, hogy egy szép italt tegyenek az 
asztalra. Ezt ma meg is tapasztalhattuk. Kitűnő kollégáim figyelme mindenre ki-
terjedt. Nagyon jól látták a színeket, érezték az illatokat, és az ízeket még inkább. 
Az eredmény igen szoros volt, én a magam részéről a pozitív bírálatnak voltam a híve, 
lehet, hogy ennyi év után emiatt kell majd félreállnom. Ezzel együtt én azt gondolom, 
hogy az, aki elkövet mindent, hogy egészséges, tiszta, érett gyümölcsből állítson elő 
terméket, egy pálinkát, egy magyar pálinkát, azt meg kell dicsérni, és el kell ismerni. 
A végső ítéletet úgyis a fogyasztó mondja ki. Ezek a pálinkák nincsenek kereskedelmi  
forgalomban, és a legnagyobb kritikusok azok a családtagok, barátok, szomszédok, 
akik megkóstolják. Ha van olyan szerencséjük, meg is kóstolhatják. 

A nap végeztével előkerültek a zsűritagok saját termései is. A nap bölcsessége ezt 
követően született meg: Ha az ember hosszú életet akar élni, akkor kevés pálinkát 
igyon, de a legjobb minőségűt, és megfelelő gyakorisággal.

EZÜSTÉRMES PÁLINKÁK:
2. Nagy Gábor

( Üllés) - alma 
4. Papp Árpád 

( Zákányszék) - törköly 
5. Dr. Nyári Károly 

( Üllés) - törköly
6. Börcsök Attila 
( Szatymaz) - törköly 

12. Szűcs László 
( Szeged) - szőlő 

16. Papp Árpád 
( Zákányszék) - őszibarack

19. Kádár-Németh Lajos 
( Zsombó) - körte 

20. Vetró Antal 
( Üllés) - szilva 

21. Dr. Nyári Károly 
( Üllés) - szilva 

22. Király János 
( Zsombó) - szilva 

23. Id. Horváth Sándor 
( Zsombó) - szilva 

24. Masír Tamás 
( Bordány) - szilva

25. Bozsák István
( Zsombó) - szilva 

29. Horváth Sándor 
( Zsombó) - President silvorium
eperfa hordóból 30napos érlelés 

31. Szűcs László 
( Szeged) - birs

BRONZÉRMES PÁLINKÁK:
7. Lázár Bránkó 

( Zsombó) - kajszibarack 
11. Szántai- Kiss Ferenc 

( Zsombó) - szőlő 
13. Nagy Gábor 

( Üllés) - szőlő 
15. Ifj. Pancza István 

( Zsombó) - őszibarack

A KÖZÖNSÉG DÍJÁT: többségi szava- 
zással Kádár-Németh Lajos zsombói  
lakos kajszibarack pálinkájával nyerte.

Jövőre is várjuk azokat szeretettel, 
akik az idei évben nem tudtak eljönni. 
Várjuk szíves visszajelzésüket és a követ-
kező években is támogató érdeklődésü-
ket! Áprilisban Dalostalálkozó és borver-
seny!

A rendezők és a zsűri nevében is 
szeretnénk köszönetet mondani min-
den közreműködőnek és külön a nem 
zsombói polgároknak a részvételért. 

Hajdu lajos

VIII. Zsombói pálinkaverseny

a boldog győztes           fotó: Szunyogh Zsanett

a bőség zaVara              fotó: Szunyogh Zsanett
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Hírmondó
Zsombói

Idén 25. alkalommal ünnepeltük meg a magyar kultúra nap-
ját annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én 
tisztázta le Szatmárcsekén a Himnusz kéziratát.

Ez év január 22-én a világ valamennyi magyar nyelvű álta-
lános és középiskolájának részvételével indult útjára a magyar 
Himnusszal az Együtt Szaval a Nemzet program. 

A szervezők – többek között a Miniszterelnökség, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkár-
sága, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpo-
litikai Államtitkársága, a Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetsége és az MTVA – célja a kultúra népszerűsítése és a ma-
gyar közösségek összekapcsolása volt szerte a világon.

A közös szavalat Jordán Tamás szakmai irányítása mellett 
valósult meg. Az iskolák a legnagyobb videomegosztón élőben 
bejátszott közvetítéssel kapcsolódtak be a programba január  
22-én 10 órakor.

A kezdeményezés internetes felületén (http://www.youtube.
com/egyuttszavalanemzet) a világ más részeiről csatlakozó  
iskolák szavalatai is megtekinthetőek akár Székelyudvarhelyről, 
akár Melbourne-ből vagy Tokióból. A világban számos helyszí-
nen zajló eseményről a közszolgálati média több csatornája is 
beszámolt. Valamennyi helyszínen elhangzó szavalatot rögzí-

tették, így bármikor visszanézhetővé válik. A magyar kultúra 
napjától április 11-ig – a magyar költészet napjáig – a részt vevő 
iskoláknak lehetőségük lesz további szavalatokat is feltölteni az 
esemény oldalára.

A zsombói Szent Imre Katolikus Általános Iskola emeleti 
aulájában Jakab Edit tanárnő vezetésével gyülekeztek a felső 
tagozatosok, akik közösen szintén elszavalták nemzeti imádsá-
gunkat 10 órakor. Felemelő érzés volt, hogy mindezt egyazon 
időpontban tették a magyar nemzet többi tanulójával.

pÁlmai péter

igazgató

A SZIKAI is együtt szavalt a nemzettel

„A magyarság nem kalapdísz, hanem a szíve mélyében 
viseli a magyar, mint tenger csigája a gyöngyét.

A magyarságunk érzése mélyen bent ég bennünk, hogy 
szinte magunk sem tudunk róla, mint tűzhányó hegyek, 
amelyek hideg kőhegyek, de egyszer megmordulnak.”

                                                              
                                                            Gárdonyi Géza

Január 22-én iskolánk minden tanulója tett egy kicsit azért, 
hogy elmélyítse lelkében ezt az érzést. A felső tagozat és a 4. osz-
tály az „Együtt Szaval a Nemzet” kezdeményezéshez csatlako-
zott. A kisebbek osztálykeretben emlékeztek. Segítségükre vol-
tak persze tanítóik.

Az 1. a osztályban először tisztázni kellett azt, hogy miért is 
fontos ez a nap, miért kell megemlékezni a magyar kultúráról, 
a Himnuszról.  Majd a vers első versszakát kapták meg a gye-
rekek. Beragasztották a „Kincses füzetükbe”, és a legutóbb ta-
nult „d” és „e” betűket keresték benne a betűvadászat szokásos 
módszerével, ezen a napon piros és zöld színnel, így nemzeti 
színűre színezve a szöveget. Körbedíszítették a lapot és az óra 
végén szimfonikus-zenekari és gyermekkari feldolgozásban is 
meghallgatták a megzenésített változatot.

Az 1. b-ben megbeszélték, hogy mit is ünnepelünk január 
22-én, megismerték Kölcsey Ferenc és Erkel Ferenc életútját, a 
vers és a zene kéziratait. Meghallgatták nemzeti imádságunkat 
Darvas Iván előadásában, majd megtanulták elénekelni is. Na-
gyon fontos nap volt ez a legkisebbek életében.

A 2. a osztályban székely népmeséket hallgattak  a gyerekek, 
hogy a határon túl élő magyarok nyelvezetét, humorát, hétköz-
napjait is megismerhessék a mese segítségével. Több mesét is 
előadtak gombokkal, sálakkal. Érveltek, dramatizáltak, s közben 
észrevétlenül, játékosan magukba szívták a magyar nyelv sok-

színűségét, valamint egyik nagy kincsünket, a népmesék világát. 
A Himnuszt is igyekeztek memorizálni, hiszen csoportmunká-
ban ragasztották össze az előzőleg szétvágott sorokat. Büszkék 
lehetnek osztálytársukra, Náfrádi Péterre, akinek szavalatában 
gyönyörködhettek, mivel erre a napra minden versszakát meg-
tanulta a versnek. 

A 2. b osztályban meghallgatták először a megzenésített 
Himnuszt, majd aki tudta, el is énekelte. Kölcsey portréjának 
megtekintése után a gyerekek a költő életéről, a himnuszról 
mint műfajról beszélgettek. Ezután elolvasták az olvasókönyv-
ből is. Értelmezték a számukra ismeretlen szavak jelentését.  
Nyelvtan órán pedig le kellett másolniuk a füzetükbe a vers első 
versszakát.

A 3. a osztály először együtt elszavalta a Himnuszt, majd szü-
letésének hátteréről olvasott egy szöveget. Megtudhatták többek 
között azt is, hogy miért ez a nap lett a magyar kultúra napja.

Az óra végén a tanulók csoportokban rajzokat készítettek a 
számukra legjobban kifejező, magyarságot jelképező dolgokról.

A 3. b osztály ezen a napon először a nemzeti jelképekről 
beszélgetett, majd megismerkedett a Himnusz első három vers-
szakával. Minden sorát értelmezve – visszatekintve viharos tör-
ténelmünkre – talán kicsit közelebb került hozzájuk a szöveg 
jelentése, jelentősége. Lemásolták a füzetükbe és nemzeti színű-
re díszítették ezt az oldalt. 

A módszerek sokszínűsége, a nemzeti érzület elmélyítésének 
felelősségteljes szándéka hatotta át ezt a napot. 

Földiné Fülöp Katalin, KoVÁCs mariann 
lÁzÁr jÁnos , rÁCzné bÁlint HajnalKa

soósné KuruCz mÁria

tanítóK

Magyar kultúra napja az alsó tagozatban 
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Nem mindennapi élményt nyújtott 
2014. február 1-jén az Erkel Színház: Ka-
csóh Pongrác  János vitéz című daljátékát 
nézhettük meg.

A szereposztásból a legtöbben biz-
tosan Haumann Péterre – aki a francia 
királyt játszotta – voltak a leginkább kí-
váncsiak, hiszen a szereposztásban ő volt 
a húzónév, az ő neve még azok körében 
is ismerősen cseng, akik nem jártasak a 
színház világában. Az előadás azonban 

János vitéz az Erkel Színházban

CsoportKép a színHÁzlÁtogatóKról                                                                                                                                  fotó: Tarczal-Márta Edit

Szeged kulturális életében betöl-
tött kiemelkedő szerepéért arany-
gyűrűvel jutalmazták a Magyar 
kultúra napján Nagy Imre Eriket, 
iskolánk zenetanárát.

Nemzetközi szinten ismert és elismert 
zeneműveivel és Szegedért végzett kima-
gasló munkájával érdemelte ki a Szeged 
Kultúrájáért díjat és a vele járó aranygyű-
rűt Nagy Imre Erik.

Munkássága során több mint harminc 
bábelőadás zenéjét komponálta, gyerek-
darabokon dolgozott, írt a Magyar Tele-
víziónak is filmzenéket. 2011-ben kom-
ponálta meg Ave Mariáját, mellyel a világ 
legnagyobb digitalizált kottákat közzé-
tevő portálja, a www.free-scores.com 
nemzetközi versenyének az élén végzett. 
A dal bejárta Európát, hét külföldi rádió 
is közvetítette általa az ünnep szentségét. 
Sikerét követően tavaly a White Cat On 
The Black Piano (Fehér macska a fekete 
zongorán) című ragtime-kompozíció-
jával szintén élen végzett a világverseny 
modern zongoraművek kategóriájában. 

Csukás István, Kossuth-díjas magyar 
író Szökevény csillagok című gyerekope-
rájának librettójához kérte fel, hogy kom-
ponáljon muzsikát. „Megegyeztünk Csu-
kás Istvánnal, hogy rendes operai anyag 

színvonalára törekedünk fülbemászó 
dallamokkal, de egy operai foglalatban, 
semmiképpen sem musicalt szeretnénk 
belőle kreálni” – mesélte kollégánk, aki 
már 2011 óta dolgozik iskolánkban.

Nagyszerű érzés, hogy tantestületünk 
ilyen tagokkal büszkélkedhet, hiszen a 
Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola 
minőséget, színvonalat, értéket képvisel. 
Hű pedagógiai programjához, miszerint 
az iskola önmaga is a hagyományterem-
tés fontos bázisa. A visszajelzések, elis-
merések pedig motivációként szolgálnak 
az iskola további munkájához, ezért Nagy 
Imre Erik díja egyben az egész iskola si-
kere is.

Faragó gabriella

igazgató

A Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola jelenti

nem ezért volt különösen kedves annak 
a két buszt megtöltő zsombói csapat-
nak, akik felutaztak aznap a fővárosba.  
Településünk operaénekese, Bátki  
Fazekas Zoltán játszotta Bagót, az egyik 
főszerepet. Minden elfogultság nélkül: 
művészünk teljesítménye messze kima-
gaslott a társulatban. Méltán lehetünk rá  
büszkék!

Faragó gabriella

nagy imre eriK                         fotó: Internet

Iskolák barátsága
Megtisztelő és egyben kedves felkérésnek tettek eleget tanulóink, amikor 2014.  

január 22-én Szegeden a SZKKVSZI Kőrösy József Tagintézményében  
Nagy Károly festő-grafikus, a Szegedi Szépmíves Céh elnöke képeiből össze- 
állított "Épp most" című kiállításának ünnepélyes megnyitóján közreműködtek. 
Zongorajátékával Kálmán Felícia, Takács Adrienn és Vajdics Gábor örvendeztette  
meg a nagyrészt középiskolásokból álló közönséget. 2012 óta minden évben a 
zsombói művészeti iskolások színesítik a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
megszervezett zenével és verssel kísért kiállításokat a Kőrösyben. A két teljesen 
különböző profilú intézményt a közös kulturális értékek kapcsolják össze, terve-
ink szerint a jövőben is.

Faragó gabriella
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Hírmondó
Zsombói

A zsombói katolikus iskoláról kezdet-
től fogva óta számos véleményt lehetett 
hallani. Amióta a püspök döntése sze-
rint Gyenes Csaba utódja lettem, inkább 
hallgattam, figyeltem, mi a helyzet. Most, 
másfél év múlva döntöttem úgy, hogy a 
zsombóiaknak, akár keresztények, akár 
nem, ismerniük kell a plébános vélemé-
nyét is az iskolával kapcsolatban. Fontos 
látnunk, mi az igazi keresztény nevelés, 
és mi az, ami viszont nem. Érthetetlen 
számomra, miért gondolta annyi ember 
Zsombón, hogy ha katolikus iskola van, 
akkor ez kötelező, kényszerítő jelleggel 
vezet rá a keresztény életmódra. Most 
látjuk, hogy nem így van. Inkább fordít-
va, ugye? Amiatt született ez a cikk, hogy 
megismerjük az Egyház tanítását is erről. 

Szülők nélkül nem megy a keresztény 
nevelés. Szerintem azt már többször is 
említettem, hogy ha a kisgyerek egyedül 
jár misére, szülők nélkül, akár katolikus 
iskolából, akár mert a hittantanár ösztö-
nözi, az még rosszabb, mintha egyáltalán 
senki nem járna – se szülők, se gyere-
kek. Ez az én személyes meglátásom, 
de lássuk, mit mond erről az Egyház. A 
második vatikáni zsinat egyik nyilatko-
zata, a Gravissimum Educationis című 
deklaráció így rendelkezik a keresztény 
nevelésről: a szülőket, mivel életet adtak 
gyermekeiknek, terheli a nevelés súlyos 
kötelessége, ők az első és legfontosabb 
nevelők. E nevelői feladat annyira jelen-
tős, hogy ha hiányzik, alig pótolható. Ha 
a pap azt mondja: járjatok rendszeresen 
misére, legyen havi, két havi gyónás, vi-

szont a szülők nemet mondanak, vagy 
egyáltalán nem érdekli őket, a Katolikus 
Egyház azt tanítja, hogy akkor a szülők 
véleménye fontosabb, mint a papé. Néz-
zék, milyen bölcs az Egyház... Viszont az 
állam? Senki nem mondja ezt hangosan, 
de az állam gyakran saját módon akarja 
nevelni vagy neveltetni a gyerekeinket. 
Akár másként, mint ahogy a szülők ter-
vezték volna. A szülőknek az Isten és az 
emberek iránti szeretet és jóság olyan 
családi légkörét kell megteremteniük, 
mely a gyermekek egész, személyes és 
közösségi nevelésének kedvez. Ezért a 
család az első iskolája azoknak a közös-
ségi erényeknek, melyekre minden kö-
zösségnek szüksége van.

Tudjuk, hogy sok gyerek már nem 
jár a zsombói iskolába, amiért hivatalo-
san katolikus fenntartású lett. Üllésen 
is előfordul, hogy a szülők inkább más 
helyre íratják a gyerekeiket. Mi az Egy-
ház véleménye erről? Aki eddig jól ér-
telmezte a vatikáni zsinat idézeteit, már 
tudhatja, hogy az Egyház ebbe sem szól 
bele. A szülőknek, akiknek elsődleges és 
elidegeníthetetlen kötelessége és joga a 
gyermeknevelés, az iskola megválasztá-
sában valóban szabadnak kell lenniük. 
A közhatalomnak tehát gondoskodnia 
kell arról, hogy a szülők lelkiismeretük 
szavát követhessék, s valóban szabadon 
választhassák meg az iskolát gyermekeik 
számára.

Végül katolikus iskolánk tanáraihoz 
szeretnék fordulni. Amióta zsombói is-
kola katolikus fenntartású lett, még fon-

tosabbá vált, hogy Istennel, a Megváltóval 
személyes kapcsolatot vegyenek fel. Ezt 
nem lehet ellenőrizni, vizsgáztatni, de sok 
múlik rajta. A nevelők ne feledjék, hogy 
elsősorban tőlük függ, vajon a katolikus 
iskola valóra tudja-e váltani céljait és kez-
deményezéseit. Nagy gonddal készítsék 
elő a tanerőket, hogy mind evilági, mind 
egyházi tudományokban megfelelő tu-
dással és képesítéssel rendelkezzenek. Az 
egymás és a tanítványok iránti szeretettel 
és apostoli lelkülettel tegyenek tanúsá-
got életükkel és tanításukkal az egyetlen 
Mesterről, Krisztusról. Elsősorban a szü-
lőkkel működjenek együtt; közösen ve-
gyék figyelembe a nevelés egész területén 
a nemek különbözőségét, és azt a sajátos 
célt, melyet mindkét nem elé kitűzött az 
isteni gondviselés a családi és a társa-
dalmi életben. A Szent Zsinat kijelenti, 
hogy e nevelők szolgálata valódi, kor-
szerű és szükséges apostoli tevékenység, 
egyúttal a társadalom igazi szolgálata.  
A katolikus iskolának ezt az eszményké-
pét az Egyháztól bármilyen módon függő 
iskolák erejükhöz képest igyekezzenek 
megvalósítani, bár a katolikus iskolák 
formája különböző lehet a helyi viszo-
nyok szerint. Igen megbecsüli az Egyház 
azokat a katolikus iskolákat is, amelyeket 
nem katolikus növendékek is látogatnak, 
főleg az újonnan szervezett egyházi terü-
leteken.

zmijan adalbert

Katolikus Iskola Zsombón
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Nagy örömmel fogadtuk az óvodánkba látogató Szege-
di Szimfonikus Zenekar képviseletében Varga Laura fuvo-
laművészt, Taletovics Milán énekművészt, és Vizsolyi Lívia 
fagottművészt, akik közreműködésével szórakoztató muzsiká-
nak lehettünk szem- és fültanúi. A gyerekek széles mosollyal 
és tátott szájjal fogadták az egyes produkciókat, melynek kö-
szönhetően megismerkedtek az egyes hangszerekkel. Milán egy 
kedves, magyar katonai indulóval buzdította a generáció ifjait. 
Szívesen hallgattuk különlegesen mély hangját, és az előadásba 
mi is – apraja és nagyja – bekapcsolódhattunk meneteléssel és 
integetéssel. A műsort nagyon élveztünk, reméljük, máskor is 
meglátogatnak bennünket!                         

sipos nóra

óVodapedagógus

Zeneszó és induló

beszélő dallamoK...                                fotó: Tóthné Gajdacsi Mónika

A Nefelejcs Óvoda háza táján mindig vidám az élet! Mi sem 
bizonyíthatja ezt jobban, mint a számos izgalmas, közösséget 
összekovácsoló program, amelyet az intézmény szervezett nem 
csak az óvodásai, hanem családjaik és rokonaik számára is.

Ezek közül is kiemelkedő az immár 22. alkalommal, szülők 
segítségével megrendezett óvodabál, amelynek idén is a falu 
művelődési háza (József Attila Közösségi Ház) adott otthont. A 
finom svédasztalos lakomáról a Jóbarát Vendéglő, a zenés mu-
latságról a Jaffa trió nevű formáció gondoskodott, melyet a han-
gulathoz illő mesés dekoráció, és az estélyen előadott színvona-
las műsorok koronáztak meg. Az est házigazdája óvodánk első 
embere, Fogasné Matula Zsuzsanna volt, aki egész éjjel kitartó 
műsorvezetőként konferálta fel a látványos produkciókat, mint 
a gyerekek népi, valamint keringőtáncát, a hip-hopos lányok, 
óvónők és szülők táncát, Angyal Áron különszámát, valamint 

„Bálban bál”

A báli hangulat képzeletbeli maskaráját a kisóvodásainkra 
is ráaggattuk, hiszen hagyományainkhoz hűen a farsang most 
is a kedvenc februári programjaink között volt. Együtt űztük a 
komor telet a Tulipán, az Ibolya és a Napraforgó csoportos ovi-
sokkal és népes közönségükkel, anyukákkal, apukákkal, nagy-
szülőkkel, testvérekkel, akik jelenlétükkel és sok tapssal bátorí-
tották a gyerkőcöket. Persze az ovisok sem maradtak hálátlanok, 
akik az óvónénikkel verseltek, énekeltek, táncoltak, és kitartóan 
szerepeltek az összes furfangos versenyszámban. A jutalom ter-
mészetesen elmaradhatatlan volt, a lelkesebb versenyzők akár 

Gyuris Zsolt polgármester beszédét. Aki szelvényeivel áldozott 
a szerencse oltárán, az a tombolahúzáson lehetett azon kisor-
soltak egyike, akik ajándékot vehettek át bőkezű adakozóink 
jóvoltából. Fődíjként egy férfi és egy női karórát nyerhetett meg 
két szerencsés bálazó. Az est egyik különleges apropója, hogy az 
itt befolyt összeg egy részét Mezei Alexandra, ötéves Napraforgó 
csoportos kislány műtétsorozatának támogatására ajánljuk fel. 
Mihamarabbi gyógyulást kívánunk Szandinak! 

 Ezúton is szeretnénk az óvoda nevében hálás köszö-
netet mondani mindenkinek a segítségért, támogatásért, rész-
vételért, szereplésért, mert enélkül nem jöhetett volna létre a 22. 
Óvodáért Jótékonysági Bál.                                                      

sipos nóra 
óVodapedagógus

Jelmezbálban az óvodabálban

fél tucat kifestőt is zsákmányolhattak maguknak. Az egyéni be-
mutatkozás alkalmával mindenki lehetőséget kapott az önálló 
megnyilatkozásra, és mikrofonnal a kezében mesélhette el, hogy 
minek öltözött be. A jelmezeknek egyedül csak a fantázia sza-
bott határt. Az egyedi és mókás megoldásoktól kezdve egészen 
a saját kezűleg varrt alkotásokig megannyi érdekes kreációt lát-
hattunk, mint a kis minion és a legó, de felvonultak a már több 
éve töretlen sikert arató pókemberek, hercegnők és balerinák is. 
A csemegéket, farsangi fánkokat és frissítőket a szülők és dajka 
nénik biztosították.  

                  
sipos nóra

óVodapedagógus

tulipÁnoK éneKe                                                         fotó: Sipos Nóra

terülj terülj asztalKÁm...                                         fotó: Zádori Aliz
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Március 1-jén indul a KM túra 2014, a Szegedi Sport 
és Fürdők Kft. szabadidős programsorozata.

A hagyományos dorozsmai Sziki gyalogos teljesítménytúra 
indítja az egész éven, idén november közepéig átívelő soroza-
tot. Szeretettel várjuk családok, baráti társaságok, munkahelyi 
közösségek sportolni vágyó tagjait. Túraközpont, regisztráció: 
Ács Géza Sportcsarnok Kiskundorozsma 7.30 –tól  9.00 -ig. A 
túra három távon teljesíthető. Mini táv 7 km, melyet 2 óra alatt 
kell teljesíteni, kis táv 16 km amit 4 óra alatt kell teljesíteni és a 
hosszú táv 27 km, aminek 7 óra a szintideje. Ez utóbbi táv for-
dulója a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár udvarán lesz 

Sziki gyalogos teljesítménytúra

A Zsombó SE labdarúgó szakosztálya 
az őszi szezon befejeztével a téli pihenőt 
is aktívan töltötte. Az utánpótlás-korosz-
tályaink 3 hét pihenő után, január elejétől 
csökkentett edzésszámmal az iskola tor-
natermében gyakoroltak és készültek a 
téli teremtornákra.

U11 és U 15 korosztályban futsal 
labdarúgó bajnokságban vettük részt, 
melyre Csongrád megyéből 10 egyesület 
nevezett. A számunkra szokatlan játék-
szabályokkal rendelkező futsal tornákon 
résztvevő játékosok szemmel láthatóan 
nagyon jól érezték magukat, és remé-
nyeink szerint élményekben gazdagodva 
tértek haza.

U9 és U11 csapataink januárban  
Algyőn szerepeltek teremtornán, ahol 
nagyon jól játszottak és kivívták ellen-
feleik tiszteletét. U9 korosztályban egy 
vereséget szenvedtek, U11 korosztályban 
nem találtak legyőzőre.

Ezúton kérek minden szülőt, aki a tor-
nákon és mérkőzéseken telefonnal vagy 
egyéb eszközzel felvételt készített, jutas-
sa el egyesületünknek személyesen vagy 

Labdarúgás
elektronikusan a zsombose@zsombo.hu-
ra, hogy a honlapra (zsombose.zsombo.
hu) fel tudjuk tölteni.

A serdülő és ifjúsági korosztály a téli 
pihenőben lehetőséget kapott a tornate-
remben kondíciójuk megtartására, így 
heti két alkalommal játszhattak egye-
sületünkben jelenleg igazolt és múltban 
vagy jövőben igazolással rendelkező játé-
kostársaikkal.

Az edzések az U16 és U19 korosztály 
számára is megkezdődtek, február ele-
jétől heti három alkalommal készülnek  
a bajnoki rajtra.

Megye III osztályú csapatunk tagjai is 
teremben mozogtak a tél folyamán, mely 
felkészülés reményeink szerint elegendő 
lesz a március 16-i rajtra. A csapatba vár-
juk a 20-50 közötti, magában tehetséget 
és játék iránti szeretet érző helybélieket  
a társas mozgás öröme céljából.

Ezúton is köszönjük az önkormányzat  
és az iskola segítségét a teremhaszná-
lattal kapcsolatban, valamint a kései  
időpontok miatt a takarításért és az isko-
la zárásáért felelős személyek megértését  

és türelmét.
Megye II osztályú felnőtt csapatunk 

a felkészülés során röszkei teremtornán 
vett részt, valamint nevezett a téli mű-
füves bajnokságba is. A játékosok január 
vége óta heti 2 foglakozással és 1-2 edző-
mérkőzéssel készülnek a március 8-i rajt-
ra. A csapatban történtek személyi vál-
tozások, melyek reményeink szerint az 
eredményeinket nem befolyásolják majd.

Az egyesület honlapját folyamatosan 
frissítjük, de a facebook-on is csoporto-
kat alkottunk. Megkérünk mindenkit, 
figyelje ezeket az oldalakat, hogy minden 
információ mindenkihez maradéktala-
nul eljusson.

A tornák és a bajnokság eredményei, 
valamint az aktuális sorsolások az MLSZ 
adatbankban (adatbank.mlsz.hu) elérhe-
tő mindenki számára.

Az egyesület várja minden zsombói 
5-19 éves fiatal jelentkezését, aki szereti 
ezt a játékot vagy szeretné kipróbálni.

miHÁlFFy zsolt

gyereKeK: a CsongrÁd megye "a" Csoport 
                 HarmadiK u15-ös FutsalCsapata

FelnőtteK: a 2014.01.06.-Án dorozsmÁn KépViselő KupÁt nyert 
                  zsombói KispÁlyÁs Csapat

Zsombón. A regisztráció során szöveges térképet és rajtszámot 
kapnak a versenyzők, melyet az ellenőrző pontokon kell lepe-
csételtetni. Ez a túra Szegedi Sport és Fürdők Kft. által szerve-
zett szabadidős sorozat első lépcsője. Ezt követi egy kerékpáros, 
egy gyalogos kihívás, majd a May-ér átúszása, legvégül a PICK 
utcai futó verseny. Aki mindegyik rendezvényen eredménnyel 
szerepel, az részt vesz az év végi sorsoláson, ahol a rendezők jó-
voltából egy Afrikai utazást lehet nyerni. Részletes információ a 
www.szegedsport.hu oldalon olvasható. 

szegedi sport és FürdőK KFt.
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Zsombón került megrendezésre az ERIMA gyermekbajnok-
ság U7-es korcsoportjának első fordulója. A gyerekek néhány 
hónapja kezdtek ismerkedni a sport és a kézilabda világával.

Vannak, akik már bátran próbálkoznak a góllövéssel, mások 
még a labda elfogását tanulják.

A meccsek tétje kizárólag a gyakorlás és a tanulás, mivel az 
eredményeket nem írják, de az erőviszonyokat kiválóan fel lehet 
így is mérni. Mindenki lehetőséget kapott, hogy kipróbálja az 
edzéseken tanultakat.

Csapatok:
Algyő SK, KSZSE, HLKC, Kistelek és a Zsombó SE

polyÁKné FarKas éVa

Játszottak a „kicsik”

Felnőtt női csapatunk egy meghívásos 
tornán vett részt már második alkalom-
mal a Dunakanyarban, melyen a kör-
nyékbeli egyesületek csapatai versenyez-
tek. Első mérkőzésünket a tavalyi győztes 
Budakalász MSE együttesével játszottuk, 
ami nem volt túl szerencsés számunkra, 
mivel az elmúlt évben is nagyon megküz-
döttünk velük a döntőben. Végig szoros 

Dunakanyar Kupa

u7: babos réKa, FÁbiÁn polett, gyuris zsóFia, berCzeli lili,
       gÁrgyÁn alina, lajKó eriKa, szűCs zsóFia

- Dunabogdány 2014. február 08.

a iii. Helyezett Csapat: 
Felső sor:polyÁKné éVa, HernÁdi szilVia, bodó gabriella, miHÁlFFy Katalin,  
                miHÁlFFyné z. andrea, miHÁlFFy adrienn, baranyi Ágnes

alsó sor: KoVÁCs anett, borbély móniKa, jurÁs etelKa, gyuris gabriella, KatonÁné zsuzsa

a Kislegény elöl a FőszurKoló miHÁlFFy gellért

volt az eredmény, de a kihagyott helyze-
tek miatt 4 góllal jobbnak bizonyult az 
ellenfél. 

Másik csoportbeli ellenfelünk a Kő-
bánya SC, akik szintén nehéz ellenfélnek 
bizonyultak, különösen a 100 kg-os beál-
lójuk, aki „hatalmas” akadályt jelentett a 
védekezésben. Végül jó hajrá után győz-
tesen hagytuk el a pályát, így második 

helyen végeztünk a csoportban, hely-
osztót játszhattunk a III. helyért a másik 
csoportbeli Duna SK-val. Nagyon gyenge 
első félidő után rendeztük a sorainkat, és 
nyertünk 3 góllal. 

polyÁKné FarKas éVa

ezért jÁtszottunK...

Fociszabályok lányoknak:
- Szöglet kerek vagy ovális stadionban is van.
- A bedobást nem a szurkolók végzik.
- A pálya szélén hiába emelik fel a zászlót, attól még nem indul el a vonat.
- A plexitető alatt ülő játékosok nem a buszra várnak.
- A 11-est nem csak a 11 számú játékos rúghatja.
- A VB abban hasonlít az EB-re, hogy egyiken sincsenek ott a magyarok!
- A pálya közepén futó kapus a bíró.

A bogarak fociznak a réten. A hős-
cincér odamegy az egyik, padon ülő 
bogárhoz és megkérdezi:

- Te miért nem játszol?
- Nem látod? Én vagyok a cserebogár.
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Ezúton szeretnénk megköszönni minden segítőnek és támogatónak, 
akik gyarapították bölcsődénk játékkészletét, a meglévő játékainkat 
felújították, környezetünket szebbé tették fák és virágok felajánlásával, 

és ezzel udvarunkat otthonosabbá 
varázsolták.

Az adományokon túl köszönjük 
szépen a segítő kezek munkáját is! 

A bölcsőde összetartó közössége

Kedves Hírmondót olvasó Zsombóiak!

Január 10-én, mivel elég régen találkoztunk, és mindenki tele 
volt elmesélendő történéssel, így az élmények megbeszélésével 
telt az időnk nagy része. Két friss, új ifi is ellátogatott hozzánk, 
így kicsit őket is próbáltuk megismerni, befogadni. A végén ju-
tott még idő játékra is.

Január 17-én szórakozással kapcsolatos prevenciós estét tar-
tottunk. Megnéztünk néhány kisfilmet is, amelyek még jobban 
segítettek elképzelni szituációkat egy-egy jó buli kapcsán. Meg-
beszéltük, hogy mit tegyünk, illetve mit ne tegyünk azért, hogy 
ne váljunk áldozattá.

Ifi-kör hírek a Közösségi Házból
Január 24-én célba vettük a jégpályát, ahonnan kelleme-

sen elfáradva két óra korizás után jöttünk haza. Köszönet az 
autós fuvarozóknak, nélkülük nem jött volna létre! Zsombóra 
érve kiderült, maradt még energiánk, ezért az estét egy nagy 
hócsatával zártuk. Mindenki meg lett fürdetve, kivéve a „ketrec-
harcos” (MMA) sportoló tagunk, de ami késik, nem múlik, ha 
lesz hó, erősítést kérünk, és ő is fürödni fog.

Január 31-én megnéztük a Minta-tanár című filmet, ami 
után igazán különböző vélemények csatáztak egymással.

Aki kedvet érez, hogy csatlakozzon hozzánk, szeretettel vár-
juk 13 év alatt és felett is. Ezúton mindenkinek küldünk egy 
vers-üzenetet, hogy megismerjen minket.

 Üzenetünk a 13 év alattiaknak:

 Békés Márta:  Iskolabolygó

 Az iskola az egy különös bolygó.
 Az iskolában minden másképp van.
 Például az időszámítás.
 Az év itt szeptemberben kezdődik
 és júniusban ér véget,
 vagyis mindössze tíz hónap.
 Egy hét csupán öt napból áll.
 Egy nap az általában hat óra, de
 A péntek például csak ötórás nap.
 Egy óra az nem hatvan perc,
 mint a Földön, hanem csak
 negyvenöt.
 A tízperc sem tíz perc,
 Hanem tizenöt.
 Sőt, a harmadik tízperc az
 húsz perc.
 Az iskolában a rossz dolgok
 mindig rövidebbek, mint a kinti világban,
 de a kellemesek kicsit hosszabbak.
 És kilenckor már meg is kapjuk a tízórait!

Üzenetünk a 13 év felettieknek:

Gerlefalvi-Nagy Orsolya: Emlékek

Lassan nem marad meg nekem más, csak az a sok emlék
Hogy mi volt egykoron... Pár napja... Nemrég...
Túl sok az időm. Túl sok, hogy agyaljak.
De ez a feladatom. Azt akarják: tanuljak.
Túl sokat kell gondolkodnom, túl sok dologra jövök így rá.
De tudjuk: a jó katona nem hagyja el őrhelyét, csak vár,
És én jó katonához híven csak várok,
és várok... Várom, hogy egyszer beteljesüljenek az álmok.
Kevés álmom van, de az első helyen ő áll,
Mint az én hős lovagom fent a vár fokán,
Szeretem, amióta megláttam a mosolyát,
És ő fogja elhozni szívemnek a tavaszát.
Szerelmes vagyok, magányos, őrült, és igen, lázadó
És az életkedvem, hangulatom igen változó.
De van mentségem, kérem, fiatal vagyok!
És ez az, amit sosem fognak megérteni a nagyok.

töröK Krisztina

iFiKör-Vezető

KEDVES SZÜLŐ!

Amennyiben a 2014-es évben  
igényelni szeretné a bölcsődei ellátást 
gyermeke számára a munkábaállás  
miatt, akkor, kérem, jöjjön el 2014.  
március 3. és 7. között, 10–14 óráig  
az előzetes beiratkozásra.

Minden érdeklődőt szeretettel  
várunk!

Gólyahírek:
2014. JANUÁR:

Kószó Istvánnak és 
Csonka Tündének                   Csongor

Gratulálnunk az újszülötthöz, és jó 
egészséget kívánunk az egész családnak!

Baba-mama klub
Kedves Szülők! Szeretettel várunk minden családot közös tanulásra  

és játékra szerdánként a Közösségi Házban 10-12 óráig! 
Március 12.: témánk: A masszás jótékony hatásai, hasfájás, székrekedés esetén   

                                                 alkalmazható masszás bemutatása.
Március 26.: témánk: A jó idő „vérszívói” elleni védekezésről 
További információ kérhető: Polgárné Papp Katalin védőnőtől a 30/286-84-31, ill. 

62/595-567, vagy személyesen a tanácsadóban vagy a www.facebook.com/ 
babamama.zsombo oldalon. Mindenkit szeretettel várunk!
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Közösségi Házunk  
további sikeres működéséhez 
szükséges a minket szerető 
zsombóiak SZJA adójának 
1%-a, amit szeretettel várunk.  
Adószámunk: 15763985-1-06 

Indul   Érkezik      Jel        
04:35      05:05                       
04:45      05:15                   
05:45      06:15                       
06:00      06:30                          
06:20      06:50        
06:25      06:55           
06:40      07:10        
06:45      07:15         
06:55      07:25         
07:00      07:30         
07:15      07:45
07:45      08:15         
07:46      08:10         
08:45      09:15         
09:45      10:15         
10:45      11:15         
11:45      12:15         
12:45      13:15         
13:45      14:15         
14:30      14:55         
14:35      15:05          
14:35      15:05     
14:45      15:15         
15:45      16:15         
16:05      16:35         
16:05      16:35          
16:45      17:15       
17:45      18:15        
18:20      18:50        
18:45      19:15        
19:04      19:25        

20:45      21:15         
22:05      22:35         

Indul   Érkezik      Jel        
04:17      05:05              
04:47      05:35         
06:17      07:00         
07:32      08.35         
08:32      09:20         
09:32      10:20         
10:32      11:20         
11:37      12:25         
12:37      13:25         
14:20      15:10         
15:32      16:20         
17:32      18:40         
18:32      19:20         
19:32      20:35        
20:42      21:30         

Indul   Érkezik      Jel        
08:40      09:30        
12:40      13:30         
15:25      16:15         

JÁRATOK ZSOMBÓ, AUT.FORD. - FORRÁSKÚT - ÜLLÉS -BORDÁNY -
 - ZÁKÁNYSZÉK - MÓRAHALOM KÖZÖTT

JÁRATOK ZSOMBÓ, AUT.VT. - KISKUNDOROZSMA – SZEGED, MARS TÉR KÖZÖTT

JÁRATOK ZSOMBÓ, AUT.VT.FORD. - SZATYMAZ – SZEGED, MARS TÉR KÖZÖTT



Indul   Érkezik      Jel        
04:35      05:05                       
04:45      05:15                   
05:45      06:15                       
06:00      06:30                          
06:20      06:50        
06:25      06:55           
06:40      07:10        
06:45      07:15         
06:55      07:25         
07:00      07:30         
07:15      07:45
07:45      08:15         
07:46      08:10         
08:45      09:15         
09:45      10:15         
10:45      11:15         
11:45      12:15         
12:45      13:15         
13:45      14:15         
14:30      14:55         
14:35      15:05          
14:35      15:05     
14:45      15:15         
15:45      16:15         
16:05      16:35         
16:05      16:35          
16:45      17:15       
17:45      18:15        
18:20      18:50        
18:45      19:15        
19:04      19:25        

20:45      21:15         
22:05      22:35         

Indul   Érkezik      Jel        
04:17      05:05              
04:47      05:35         
06:17      07:00         
07:32      08.35         
08:32      09:20         
09:32      10:20         
10:32      11:20         
11:37      12:25         
12:37      13:25         
14:20      15:10         
15:32      16:20         
17:32      18:40         
18:32      19:20         
19:32      20:35        
20:42      21:30         

Indul   Érkezik      Jel        
08:40      09:30        
12:40      13:30         
15:25      16:15         

Járat
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
Forráskút-Zsombó-Szeged
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
Zsombó, aut. ford.-Szeged
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
Zsombó , aut. ford.-Szeged
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
Zsombó , aut. ford.-Szeged
Forráskút-Zsombó-Szeged
Kalocsa-Kiskőrös-Kiskunmajsa-Szeged
Kiskőrös-Kiskunmajsa-Szeged
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
Zsombó, aut. ford.-Szeged
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
Kalocsa-Kiskunhalas-Kiskunmajsa-Szeged
Forráskút-Zsombó-Szeged
Zsombó, aut. ford.-Szeged
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
Forráskút-Zsombó-Szeged
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
Zsombó, aut. ford.-Szeged
Kalocsa-Kiskunhalas-Kiskunmajsa-Szeged
Zsombó, aut. Ford.-Szeged
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
Kalocsa-Kiskunhalas-Kiskunmajsa-Szeged
Solt-Kiskőrös-Soltvadtkert-Kiskunmajsa-
-Zsombó-Szeged
Kiskunmajsa-Forráskút-Zsombó-Szeged
Zsombó,aut. Ford.-Szeged 

Járat
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s. Szeged
Zsombó-Szatymaz, Szegedi u.-Szeged
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged (átszállással)
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged (átszállással)
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged (átszállással)
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged (átszállással)
Zsombó-Szatymaz, Gulyás s.-Szeged

Járat
Zsombó-Mórahalom
Zsombó-Mórahalom
Zsombó-Mórahalom

JÁRATOK ZSOMBÓ, AUT.FORD. - FORRÁSKÚT - ÜLLÉS -BORDÁNY -
 - ZÁKÁNYSZÉK - MÓRAHALOM KÖZÖTT

JÁRATOK ZSOMBÓ, AUT.VT. - KISKUNDOROZSMA – SZEGED, MARS TÉR KÖZÖTT

JÁRATOK ZSOMBÓ, AUT.VT.FORD. - SZATYMAZ – SZEGED, MARS TÉR KÖZÖTT

M
N
M               
X

JM
M                 
JM
N
M
N
M
M
M
N 
X 
N 
M 
N 
M
14
X

MSZ
N 
M 
N   
I       
N
M
N
N
67

N 
X 

N
M
X
N
N
M
N
M
N
X
N
N
Z
N
X 

     

  
M
M
M

Járat
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
Szeged-Zsombó, aut. ford.
Szeged-Kiskunmajsa-Kiskunhalas-Kalocsa
Szeged-Zsombó-Kiskunmajsa-
-Soltvadkert-Kiskőrös
Szeged-Zsombó-Forráskút
Szeged-Zsombó-Kiskunmajsa
Szeged-Zsombó aut. ford.
Szeged-Zsombó-Kiskunmajsa
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
Szeged-Zsombó aut. ford.
Szeged-Kiskunmajsa-Kiskunhalas-Kalocsa
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
Szeged-Zsombó-Forráskút
Szeged-Kiskunmajsa-Kiskunhalas-Kalocsa
Szeged-Kiskunmajsa-Kiskunhalas-Kalocsa
Szeged-Zsombó-Forráskút
Szeged-Zsombó-Csólyospálos
Szeged-Zsombó-Csólyospálos
Szeged-Kiskunmajsa-Kiskunhalas-Kalocsa
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
Szeged-Zsombó aut. ford.
Szeged-Zsombó-Csólyospálos
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
Szeged-Zsombó aut. ford.
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa
Szeged-Zsombó aut. ford.
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kiskunmajsa

Járat
Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó
Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó
Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó
Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó (átszállással)
Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó
Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó (átszállással)
Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó
Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó
Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó
Szeged-Szatymaz, Szegedi u-Zsombó
Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó
Szeged-Szatymaz, Gulyás s.-Zsombó

Járat
Mórahalom-Zsombó
Mórahalom-Zsombó
Mórahalom-Zsombó

Indul   Érkezik      Jel 
05:15      05:50
05:45      06:15
06:20      06:48
06:45      07:15

07:00      07:23
07:45      08:15
08:45      09:15
09:00      09:27
09:45      10:15
10:45      11:15
11:15      11:43
11:45      12:17
12:45      13:15
13:30      14:00
13:40      14:08
13:50      14:18
14:15      14:45
14:45      15:15
15:30      16:00
15:45      16:15
16:15      16:45
16:45      17:15
17.15      17:45
17:45      18:15
17:45      18:15
18:25      18:55
18:45      19:15
19:45      20:15
20:45      21:15
21:30      22:00
22:45      23:15

Indul   Érkezik      Jel 
05:25      06:06
06:05      06:51
06:45      07:31
07:35      08:25
09:45      10:31
10:35      11:25
11:45      12:26
14:40      15:26
15:15      16:01
16:45      17:26
20:35      21:21
22:45      23:31

Indul   Érkezik      Jel 
07:45      08:35
11:45      12:35
14:30      15:20

JÁRATOK SZEGED, MARS TÉR – KISKUNDOROZSMA – ZSOMBÓ AUT.VT. KÖZÖTT
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JÁRATOK SZEGED, MARS TÉR – SZATYMAZ – ZSOMBÓ, AUT. FORD. KÖZÖTT

JÁRATOK MÓRAHALOM - ZÁKÁNYSZÉK - BORDÁNY - ÜLLÉS -
- FORRÁSKÚT - ZSOMBÓ, (AUT. FORD.) KÖZÖTT

BUSZMENETREND
ÉRVÉNYES: 2014. FEBRUÁR 1-TŐL

Jelmagyarázat
JM Tanév tartama alatt munkanapokon
X Munkaszüneti napok kivételével naponta
M Munkanap
N Naponta
I  Iskolai előadási napokon

Z  Szabad és munkaszüneti napokon
MSZ  Munkaszüneti napokon
14  A hetek utolsó tanítási napján
67  A hetek utolsó tanítási napján és a hetek 
 első tanítási napját megelőző napon

Szeged-Zsombó-Kiskunmajsa-Soltvadkert-Kiskőrös-Solt útvonalon -  
A hetek utolsó tanítási napján és a hetek első tanítási napját megelőző napon = 
67 jelzésű járat -Szegedről 14:00-kor induló, Zsombó aut.vt. 14:19-kor érkező 
autóbusz Zsombón csak felszálló utas részére áll meg!



Kiadja: Zsombói Polgármesteri Hivatal, Szerkesztőség címe: 6792 Zsombó, Alkotmány utca 1. Tel/fax: 62/595-560, E-mail: hirmondo@zsombo.hu,  
web: www.kultura.zsombo.hu Felelős kiadó: Zsombói Polgármesteri Hivatal vezetője, Felelős szerkesztő: Hajdu Lajos,  
Szerkesztés, tördelés: Angyal Áron, Korrektúra: Bálint Lea, Arculat: Szakács László, Köszönjük mindenkinek, akik írásaikkal,  
fotóikkal segítik munkánkat.                                                                                                                        Megjeleni évente tízszer, 1350 példányban.
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