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Hírmondó
Zsombói

Tisztelettel hívom Zsombó Nagyközség Lakosságát  
a soron következő falugyűlésre! 

Időpont: 2016. szeptember 13-án (kedden) 17:00 óra 
Helyszín: József Attila Közösségi Ház és Könyvtár 

             (6792 Zsombó, Alkotmány utca 1.) 

A falugyűlés kiemelt témái:

Szennyvízberuházás lezárása

Kiserdő megújítása

A kérdések és javaslatok előzetes eljuttatására  
a Zsombói Polgármesteri Hivatalban erre a célra  
elhelyezett gyűjtődobozban, a titkarsag@zsombo.hu  
e-mail címen és a helyszínen van lehetőség. A konkrét  
számadatokat vagy egyéb felkészülést igénylő  
kérdéseket a helyszíni válaszadás érdekében, kérem, 
előzetesen juttassák el!

            Tisztelettel:
               Gyuris Zsolt
              polgármester

Meghívó Falugyűlésre
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Hírmondó
Zsombói

Tisztelt Zsombóiak!

A Zsombói Hírmondó májusi számában jelent meg az ön-
kormányzat felhívása, miszerint a zsombói közterületek, par-
kok, temető és intézménykertek szépítéséhez várjuk a lakossági 
növény felajánlásokat. Örömmel tájékoztatom a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy településünk részére – a címerünkben is látható 
- 800 db nőszirmot ajánlott fel Börcsök Attila balástyai lakos, 
melyek elhelyezése megkezdődött településünk különböző 
pontjain. Több fa és cserje felajánlás is érkezett már Zsombóról, 
amelyeket tervezetten fogunk elhelyezni Kármán Kolos tájépí-
tészünk irányításával.

Az eddig felajánlásokat köszönjük, és továbbra is várjuk a 
megunt, a helyét kinőtt, vagy feleslegessé vált növények felaján-
lását, melyeket – amennyiben van rá mód – az őszi, vagy a ta-
vaszi ültetési időszakig az eredeti helyükön tartsák meg, ezzel is 
növelve az esélyét a sikeres átültetésnek. Az útban lévő, valami-
lyen oknál fogva az ideális ültetési időszakig meg nem tartható 
növényeket is szívesen vesszük, bár itt a sikeres átültetésre való 
esély jóval szerényebb.

A felajánlott növények ügyében minden esetben célszerű 
előzetesen egyeztetni, mert ugyan minden felajánlásnak na-
gyon örülünk, nem biztos, hogy minden egyes felajánlott nö-
vényt érdemes közterületeken vagy intézményeknél elhelyezni. 

Lakossági növény felajánlások
A felajánlott növények, illetve bővebb információ ügyében 

egyeztetés Kármán Kolos települési tájépítésszel lehetséges; 
elérhetőségei: 30/606-2558, karmankolos@gmail.com.

Gyuris Zsolt

polGármester

Az alábbi szolgáltatásokkal várjuk  
minden meglévő és új partnerünket

legújabb telephelyünkön is  
Szegeden, a METRO mellett. 

TAKARMÁNY-
ALAPANYAGOK FORGALAMZÁSA:

- CGF
- szójadara

- napraforgódara
-takarmánykiegészítők 

(takarmánymész, -só, -szódabikarbóna)
-tejpótlótápszerek

Őszi kalászos vetőmagok már előrendelhetők!
(búza, árpa, zab, tritkálé, lucerna)

TAKARMÁNY ÉRTÉKESÍTÉS:
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6.

Telefon: +36 62 556 130

ÁLLATTENYÉSZTÉSI SZAKÁRUHÁZ:
6728 Szeged, Dorozsmai út 48.

Telefon: +36 62 556 120
rendeles@delifarm.hu

TAKARMÁNY ÉRTÉKESÍTÉS:
(METRO MELLETT)

6728 Szeged, II. ker hrsz. 01404/3
Telefon: +36-62/556-130

NősZirom sZiGet a Béke utca sarkáN                        fotó: Angyal Áron
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Információk a 2016/2017. 
nevelési év kezdéséről

ESEMÉNY HELYSZÍN HÓNAP, NAP ÓRA
tankönyvosztás,

nyilatkozatok kitöltése iskolai zsibongó tantermei 2016. augusztus 29. 9.00-12.00
13.00-18.00

tanévnyitó ünnepély József Attila Közösségi Ház 
és Könyvtár 2016. augusztus 31. 17.00

első tanítási nap tantermek 2016. szeptember 1. 8.00

A tankönyvosztással egy időben nyilatkozatokat kell kitölteni (pl. étkezés, gyermek betegségei stb.), ezért ehhez 
a szülő/gondviselő jelenléte feltétlenül szükséges.

TUDNIVALÓK A TANKÖNYVEKKEL KAPCSOLATBAN

•	 Minden	leendő	első,	második,	harmadik	és	negyedik	osztályos	tanuló	ingyenesen	jut	a	tankönyvekhez.
•	 Az	5-8.	osztályos	tanulók	közül	ingyen	tankönyvre	jogosultak	azok,	akik:
 - gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek – igazolásához szükséges dokumentum: érvényes határozat
 - 3 vagy több gyermekes családban élők – igazolásához szükséges dokumentumok: Kormányhivatal igazolása és  

  családi pótlék összegét igazoló bankkivonat
 - tartós beteg vagy fogyatékos gyermek – igazolásához szükséges dokumentumok: Kormányhivatal igazolása,  

  családi pótlék összegét igazoló bankkivonat és orvosi igazolás
 - sajátos nevelési igényű tanulók – igazolásához szükséges dokumentum: szakértői vélemény
  A családi pótlék igazolását a korábbiaktól eltérően nem a Magyar Államkincstártól, hanem  

  a Csongrád Megyei Kormányhivatal Családtámogatási Főosztályától kell kérni személyesen  
  Szegeden a Rákóczi tér 1. szám alatt, illetve telefonon is lehet igényelni a következő telefon- 
  számokon: +3620/881-9535, +3630/344-0045, +3670/460-9005, 62/623-030.

KEDVEZMÉNYES ÉTKEZÉSRE AZOK A TANULÓK JOGOSULTAK, AKIK:

 - gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek – igazolásához szükséges dokumentum: érvényes határozat
 - 3 vagy több gyermekes családban élők – igazolásához szükséges dokumentumok: Kormányhivatal igazolása  

  és családi pótlék összegét igazoló bankkivonat
 - tartós beteg vagy fogyatékos gyermek – igazolásához szükséges dokumentumok: Kormányhivatal igazolása,  

  családi pótlék összegét igazoló bankkivonat és orvosi igazolás
 - nevelésbe vett gyermek – igazoláshoz szükséges dokumentumok: nevelésbe vételről határozat
  A családi pótlék igazolását a korábbiaktól eltérően nem a Magyar Államkincstártól, hanem  

  a Csongrád Megyei Kormányhivatal Családtámogatási Főosztályától kell kérni személyesen  
  Szegeden a Rákóczi tér 1. szám alatt, illetve telefonon is lehet igényelni a következő telefon- 
  számokon: +3620/881-9535, +3630/344-0045, +3670/460-9005, 62/623-030.

Kérjük a szülőket, ha gyermekük bármilyen kedvezményben részesül, a fent említett dokumentumokat beszerezni  
szíveskedjenek, és a tankönyvosztáskor hozzák magukkal! Szükség esetén fénymásolást biztosítunk.

A tanulóbiztosítás megkötésére is ekkor lesz lehetőség.

A taneszközök jegyzéke megtalálható az iskola ajtaján és a honlapon is (www.szikai.hu). Bármilyen felmerülő kérdéssel  
keressenek bennünket e-mailben (zsombo.szikai@gmail.com) vagy telefonon (+3620/256-0848).

pálmai péter

iGaZGató



A tradicionális indián spiritualitás  
Fujkin István mővészetében 

Zsombó 

Csütörtök 19:00 óra
Szeptember 1. 

József Attila
 Közösségi Ház és 

Könyvtár
Alkotmány u. 1.

Kanadai magyar képzımővész 
  vetített képes elıadása 

Fujkin István 
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fotóikkal segítik munkánkat.                                                                                                                        Megjelenik évente tízszer, 1350 példányban.
ISSN 2060-1018 / ISSN 2062-2686                A szerkesztőség nem vállal felelősséget a külső forrásból megjelenő cikkek és hirdetések tartalmáért.

Tisztelt Zsombóiak!

Zsombó Nagyközség Önkormányzata elhatározta, hogy Zsom-
bó eddigi történetét fényképekben, okmányokban és egyéb képként 
rögzíthető anyagokban, hozzájuk fűzött magyarázatokkal könyvben 
is megörökíti.

E gyűjtést és megírást Kálmán Ferenc fogja össze, aki Zsombó 
helytörténetét évek óta kutatja.

 
E nagy munkához nélkülözhetetlen a családok támogatása!
Kérjük, segítsenek az otthonukban, rokonaiknál, ismerőseiknél 

lévő, közösséget érintő egyéni képeik, filmjeik, okmányaik, térképeik 
stb. felkutatásával, melyeket természetesen sértetlenül visszakapják.

Minden	segítő	neve	benne	lesz	a	könyvben.	Nekik	kellene	mindazt	 
elmondani, amivel a település képes története teljes és pontos lenne, 
ami a dokumentum rövid tartalmát, lényegét rögzíti. A képen lévő  
személyeket is fontos lenne ismernünk, hogy rögzíthető legyen  
a könyvhöz illeszkedő szöveges részben. A kép igazi értékét annak  
tartalma adja, de természetesen minősége is fontos. Az életlen, eset-
leg kisebb hibás részeket pótolni lehet, színeik, nagyságuk alakítható.  

Vígjáték bemutatásával 
kezdődik a színházi ősz 
a Közösségi Házban

Korognai Károly Munka köz című vígjátékát mutatja be 
ősszel a Közösségi Ház, ezzel az előadással folytatódnak a 
színházi előadások zsombón, immár a közösségi házban.

A	„Munka	köz”	nevű	kis	elhanyagolt	utcácskában	éli	némileg	elha-
nyagolt, mondhatni tipikus falusi életét Béla (54) alkalmi munkákból 
el-el tengődve. A ház mögötti kertecskében termel ugyan, de értéke-
sítésre nem futja. Régóta él állás nélkül. Bár nem fiatal, munkaképes-
sége csöppet sem korlátozott. Szakmunkás végzettsége van ugyan, 
de az nem sokat segít helyzetén. Együtt lakik fiával, Gézával (30), aki 
heremód tengeti életét, szintén alkalmi munkákat végez, jövőképe 
ugyan nincs, ettől még meglehetősen nagyképű. Az utcában lakó Vali 
(45) az egész lepukkant közeg harmonikus része. Immáron tíz éve 
Béla barátnője, szinte együtt élnek, bár még nem költöztek össze. Ter-
vezik,	mint	valamennyi	„Három	nővér”	a	moszkvai	utat,	de	a	tervek	
mindannyiuk	számára	mindig	csak	légvárak	maradnak.	Mígnem	kü-
lön-külön mind a hárman beadják pályázatukat az aktuális közmun-
ka programba. Rövidlátásukat és a világ dolgai iránti teljes érzéket-
lenségüket, életképtelenségüket mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 
ezt a nyilvánvaló, letagadhatatlan tényt megpróbálják egymás előtt 
titokban	tartani.	Mikor	kiderül	a	 tripla	 turpisság,	rögtön	felpezsdül	
a dögunalom, igazi királydráma készül kibontakozni. A konfliktus 
továbbduzzad, amikor ráébrednek, hogy valójában egymás riválisai. 
Véres konkurencia-harcuk akkor éleződik ki igazán, amikor kiderül, 
hogy mindhármukat bevették a programba. Ahogy egy szarkasztikus 
vígjátékhoz illik, a történet vége Happy End.

További részletek hamarosan, a www.kultura.zsombo.hu, és 
a www.zsomboiszinhaz.hu weboldalakon, illetve a Közösségi 
Ház Facebook oldalain.

Felhívás képgyűjtésre

Hírmondó
Zsombói

Gólyahírek
2016. JÚLIUS:

Zetkó Norbertnek és Kádár-Németh Tímeának:                        Kitti

Gratulálunk az újszülötthöz, és jó egészséget kívánunk a családnak!

A másolás speciális képrögzítővel, szkennerrel történik. Vagy  
azonnal, vagy néhány napon belül változatlanul visszakapják  
a dokumentumokat.

A GYŰJTÉS MÓDJA:

Telefonon bejelentkezés és időpontegyeztetés:
SZERDÁNKÉNT ESTE 7 ÉS 10 ÓRA KÖZÖTT
Kálmán Ferenc telefonszámain: 255-498, vagy 30-9624915

A képeket az egyeztetett időpontban másolják és rögzítik Kálmán 
Ferenc	lakásában	-	ZSOMBÓ,	ANDRÁSSY	ÚT	128/3	(a	templomhoz	
közel, csengő van, sarok társas épület, mellette lehet parkolni a kis 
utcában)

     Gyuris Zsolt 
polGármester


