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Településközpont átadó

Megváltozott piaci  
nyitva tartás

Önkormányzati Hírek

Karácsony- és Újév napi 
szentmise rend

Civil szervezetek  
támogatása

Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa
HíRMONDÓ

– Mennyire volt szakmai kihívás ennek az építménynek 
a tervezése?

Milyen szempontok alapján tervezte meg ilyenre?
– „Ha az ember lelkiismeretes, becsületes építész, 

akkor nincs kicsi munka. Például egy szép versnek nem 
az az ismérve, hogy rövid-e, hanem hogy milyen gondo-
latokat tud átadni. Szerény eszközökkel, szerény anyagi 
ráfordítással olyan épületet kellett létrehozni, amely a 
funkcióját el tudja látni és – ami építészként számom-
ra nagyon fontos, hogy – olyan alkotás jöjjön létre, ami 
arra a helyre illik. Minden helynek van egy atmoszférá-
ja. A cél, hogy ez a lelkület megjelenjen az épületben. 
Körbejárva az épületet örömmel látom az eredményt! 
Mindenkinek nagyon gratulálok! Olyan lett, amilyennek 
megálmodtam.”

– A településközpont kialakítását is Ön álmodta meg, 
milyennek látja a korábban látványterveken bemutatott 
fejlesztés megvalósult elemeit (parkolók, kandelláberes 
díszvilágítás stb.)?

– „A településközpont tervezésénél a társkollégákkal 
próbáltunk egységes rendszert megteremteni, egy azo-
nos térbeli összefüggést alkotó, azonban funkcióban el-
különülő intézmény struktúra harmonizálásával, hogy a 
településen átutazó számára is nyilvánvaló legyen hová 
érkezett a látogató. Ehhez alkalmaztuk a parképítés és 

más mérnöki eszközök nyújtotta lehetőséget. Elkezdődött 
a településközpont arculatának kialakulása.”

Palánkai Tibor

Ybl Milklós díjas tervező

– Milyennek látja régi zsombóiként a településközpon-
tot?

– „Már nem sok kell hozzá, hogy kisvárosi hangulat 
legyen itt. Nagyon szép a település. Az elmúlt egy évben 
már háromszor voltam itt átadni valamilyen létesítmény, 
kétszer pedig nem tudtam eljönni, úgy tűnik, hogy infra-
strukturális fejlesztés szempontjából teljesen élhető, nor-
mális alföldi településen vagyunk. Nem tudok elfogultság 
nélkül nyilatkozni, hisz itt nőttem fel. Ahhoz képest óriási 
fejlődés figyelhető meg Zsombón. Akkor is jó volt itt élni 
és most legalább olyan jó vagy még jobb. A település az 
elmúlt húsz-harminc évben jelentősen növelte a lakos-
ságszámát, ami a település életképessége szempontjából 
fontos tényező. 

A fedett pihenőhely, amit én fedett piacnak hívok, re-
mélem új lendületet ad annak a gondolkodásnak, hogy 
az itteni termelők helyben próbálják a termékeik egy ré-
szét eladni. Ami fontos az egészséges táplálkozás miatt és 
azért is, mert nem mindegy hogy ki hol költi el a pénzét, 

A Zsombói Hírmondó olvasói többször olvashattak arról, hogy a község településközpontja Európai Uniós 
pályázati forrásból megújul. A Nagyító rovatban annak járunk utána, hogy a fejlesztésben résztvevők és a 
helyi lakosok miként látják a megvalósult fejlesztést illetve annak indokoltságát.

Településközpont átadó NagyítÓ
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annak se, aki elkölti, annak se, aki árut hoz 
ide. Bízom benne, hogy kialakul egy egész-
séges egyensúly a településen, ami még in-
kább biztosítja, hogy itt jó legyen lakni.”

b. nagy lászló

kormánymegbízott, országgyűlési képviselő

– A TMV fő profilja a vízközmű szolgálta-
tás, ezen kívül egyéb beruházásokat is végez-
nek. Miért tartja fontosnak, hogy a közmű-
szolgáltatás mellett kivitelezéssel, vállalkozási 
tevékenységgel is foglalkozzon a Kft.?

– „Társaságunk számára kezdetektől fog-
va fontos volt, hogy a viziközmű rendszerek 
üzemeltetése mellett egyéb nyereséges 
gazdasági tevékenységet is végezzen. Mivel 
a céget 100%-ban önkormányzatok tulaj-
donolják, tagi tőkeemelésekre, tagi kölcsö-
nökre nem kívántunk hagyatkozni. Azonban 
a  cég fejlődésére, gépek, berendezések, 
üzemeltető eszközök beszerzésére jelentős 
pénzeszközökre volt szükség. Ennek előte-
remtésére csak a vállalkozási tevékenység 
biztosított fedezetett. Jelentősebb kivitele-
zési munkáink közé tartozott – a teljesség 
igénye nélkül – Szegeden három lakópark 
teljes közművesítése, Szeged és kistérsége 
szennyvíz csatornahálózat fejlesztése tárgyú 
beruházás keretein belül tranzit nyomóve-
zetékek építése, átemelők folyamatirányító 
rendszerének kivitelezése. Vállalkozás kere-
tében közel 7 méter mélységben is fektetünk 
DN 400 vasbeton csövet. Nyereséges vállal-
kozási tevékenységünknek köszönhetően 
cégünk erős, stabil  gazdasági szervezetté 
épült, ezzel biztosítva víziközmű szolgáltatá-
si területeinken a biztonságos üzemeltetést, 
valamint tulajdonos önkormányzataink kul-
turális eseményeinek támogatását.”

 Terhes Csaba

ügyvezető
TMV Tisza-Maros Víziközmű Üzemeltető Kft.

– Mint helyi lakos, helyi vállalkozó, mi a 
véleménye a településközpont fejlesztésről?

– „Pozitív a véleményem. Szépen fejlődik 
Zsombó településközpontja. Lassan, de ha a 
központi körforgalom kialakul, azzal teljes 
lesz a kép. Ezekre a fejlesztésekre szükség 
volt. Még több beruházást is jó lett volna 
megvalósítani, ezt tudva, hogy átvállalja 
az állam az önkormányzatok adósságait. Ez 
zsombóiaknak épül és szépül.

Erre a fedett pihenőhelynek nevezett több-
funkciós térre már nagyon nagy szükség volt. 
A családom rendszeresen helyben vásárol. A 
helyi termékeket lehet nagy biztonsággal 
fogyasztani, hiszen tudjuk kitől vettük, ki 
termelte, milyen technológiával. A kereske-
delemben beszerezhető import áruk között 
találhatóak nem megbízható illetve kevésbé 
jó minőségű termékek is.”

– Olyan egyedi kandelláber került elhe-
lyezésre, ami az országban egyedi. Az Ön 
vállalkozása készítette. Nagy kihívást jelentett 
szakmailag ennek a megvalósítása?

– „Kihívást jelentett helyi viszonylat-
ban megoldani azt, hogy hasonlítson a 
kandelláberhez, de ne legyen olyan, mint 
ami van kereskedelmi forgalomban. Egy 
műszaki gárda segítségével sikerült ezt az 
egyedi típust létrehozni. Az eredeti elkép-
zeléseket módosítottuk, úgy érzem, hogy a 
célnak, amire tervezték, megfelel. Sikerült 
megvalósítani, ahogy szerettük volna. Re-
mélem a zsombóiak is elégedettek lesznek 
vele.”

PesTi isTván

ügyvezető
Zsomszer Kft.

– Sok projekt létrejöttéhez van köze az 
MVH-nak mint közreműködő szervezetnek. 
Milyen érzés, hogy a sok közül egy megvaló-
sult?

– „A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal Csongrád megyei Kirendeltségén 
minden vidékfejlesztéssel foglalkozó kol-
légám azért dolgozik, hogy a térség tele-
pülései, vállalkozásai, civil szervezetei a 
lehető leghatékonyabban használhassák fel 
Magyarország és az Európai Unió közös fej-
lesztési forrásait. Sajnos napjaink gazdasági 
válsága megnehezíti a projektek megvaló-
sulását, rákényszeríti a pályázókat céljaik 
átgondolására, megváltoztatására. Szeren-
csére azért sokan ragaszkodtak álmaikhoz, 
az itt átadott Közösségi Tér is ezek közé tar-
tozik. Külön öröm számomra, hogy nap mint 
nap láthatom a teret, amikor kisfiamat az 
óvodába viszem reggelente. Kívánom, hogy 
a jövőben a településen mindenki találja 
meg a lehetőségeket céljai, ötletei megva-
lósításához.”

kerTész PéTer

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Csongrád megyei Kirendeltség

Vidékfejlesztési Osztály
osztályvezető

– Hogyan értékeli az átadott fejlesztést?
– „A többi nagyberuházásunk finanszíro-

zása miatt sajnos a tervezettnél lassabban 
készült el a teljes projekt. A végeredmény azt 
hiszem magáért beszél. Nagyon sokan  meg-
állítanak és örömüket fejezik ki az épülettel 
kapcsolatban. Ez azt igazolja, hogy szükség 
volt erre a fejlesztésre. Érdemes volt megva-
lósítani. Örülök, hogy örülnek a zsombóiak. 
A parkolókhoz és a kandelláberekhez már 
úgy hozzászoktunk, mintha mindig itt lett 
volna. Ez így is természetes. Mindig jönnek 
az újabb kihívások. Az átadás után még ki 
kell alakítani a szokásokat, új rendezvények-
kel megtölteni a közösségi teret, kijavítani 
a működés közben előálló hiányosságo-
kat. Helyezünk még ki kerékpártárolókat, 
később készítünk vizesblokkot, és bízom 
benne, hogy néhány év múlva úgy kinövi a 
település az építményt, hogy azon kell gon-
dolkodnunk, hogyan duplázzuk meg. Újabb 
parkolókra is pályázunk a Közösségi Ház és a 
piac kiszolgálására.”

gyuris zsolT

 polgármester

– Mit érez, amikor látja, hogy fizikailag 
megvalósult és holnaptól birtokba vehető az 
az épület illetve közterületi fejlesztés amiért 
Ön is dolgozott?

– „Szeretem a falut ahol élek, örömmel és 
büszkeséggel tölt el minden olyan fejlesztés 
megvalósulása, mely révén értékesebbé vá-
lik a településünk. Számomra minden - álta-
lam koordinált - program vagy beruházás ki-
csit olyan, mintha a saját gyerekem lenne. Jó 
átélni a születését,  növekedését és azt látni: 
hogyan állja meg helyét a mindennapokban, 
s azt, amikor mások számára hasznossá válik 
vagy szép élményt nyújt. A jelen beruházás 
hiánypótló volt. Ha az éjszakai Béke utca 
szelíd fényben csillogó lámpáira vagy az ad-
venti forgatagnak helyszínt adó építményre 
tekintek, azt gondolom: ismét egy olyan cél 
valósult meg, amiért érdemes volt küzdeni.”

Csányiné barna klára

pályázati ügyintéző
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– Milyennek látja a megújult településköz-
pontot (parkolók, díszvilágítás, fedett pihenő-
hely épülete)?

– „Időszerű volt ez a fejlesztés. Minden 
pénteken itt árulok. Nagyon jó így ez az épü-
let, ha esik az eső, legalább nem ázunk. „

borbola sándorné

– „Rendszeresen járok minden pénteken 
árulni ide a piacra. Meglepődtem, hogy már 
kész az új piac épület. Örülök neki, mert vé-
dettebb helyünk lett, a csapadékos időjárás 
esetén vagy a nyári melegben.”

dudás károlyné

– „Nagyon tökéletes ez a fejlesztés, biz-
tonságosabb a településközpont a parkolók-
kal bárhova megyünk boltba vagy ügyeket 
intézni, és esztétikusabb látványt nyújt. Min-
den héten a saját termesztésű terményeimet 
árulom itt. Várom a vásárlókat továbbra is.”

Faragó FerenC

– „Gyönyörű lett a falu központja, a dísz-
világítás, a parkolók. Rendszeresen járok a 
piacra vásárolni saját fogyasztásra. Nagyon 
jó lesz, hogy fedett helyen van, rossz idő ese-
tén ez sokat jelent. Örülök, hogy ilyen szépen 
fejlődik Zsombó, sokra haladt ez a falu most.”

király zolTánné

– „Mindegyik fejlesztés nagyon tetszik, 
különösen a díszvilágítás, ami nekem szak-
mámba is vág. Örülök, hogy szépül, gyara-
podik a falu. Várom a további fejlesztéseket, 
jó lenne ezt a teret is tovább parkosítani, 
szépíteni.”

olajos Pál

– „Az egész fejlesztés tetszik, csodálatos 
a kivitelezés. Ahogy B. Nagy László mondta, 
városi jellegű. 

Az egészségházat is láttam. Rendszeresen 
járok a klinikára, Szegeden a városban nincs 
ilyen, ide el lehet jönni, megnézni, milyen 
kellene, hogy legyen. 

A szépet dicsérni kell.”
id. bálinT vilmos

– „Minden nagyon szép és nagyon jó, ha 
a háta mögött is ilyen rendezett minden, 
akkor gratulálok. Egyéni arculata lett a falu-
központnak. Én sűrűn járok erre, nekem nem 
olyan feltűnő a sok változás, mint aki ritkán 
jár erre.”

síPos mihály

– „A kertben ami megterem és ami nem 
fogy el, azt szoktam ide kihozni eladni illet-
ve ha szükségem van valamire vásárolok is. 
Örülök ennek a fejlesztésnek.”

kováCs józseFné

– „Minden héten jövök árulni tojást, 
zöldségfélét, mikor mi van. Örülök minden 
fejlesztésnek a településközpontban.”

bálinT gergelyné

– „Nagyon örülök a településközpont 
fejlesztéseknek. Most beszéltem B. Nagy 
Lászlóval, mondtam neki, minél gyakrabban 
jöjjön avatni fel valamit hozzánk. Örülök, 
hogy ilyen szépen fejlődik a központ. Remé-
lem, hogy továbbra is így megy. Vásárlóként 
rendszeresen fogok a piacra jönni.”

Polyák Pál

„Nagyon szép a piac épülete, tetszik. Egy 
kicsit részt vettem én is ebben a munkában. 
Remélem mindenkinek beválik. Helyi ter-
mékeket szoktam itt vásárolni és jövök árulni 
is zöldségeket.”

Újvári Tamás

– Köszönjük minden nyilatkozónak, hogy 
megosztotta velünk a véleményét és hozzájá-
rult annak közzétételéhez.

szerkesztőség

Régi lakossági és árusítói igények alapján, 
a fedett új épület átadásával, Zsombó Köz-
ség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
biztosítja a helyi alkalmi árusítás (köznyelv-
ben piac) hétvégi napon történő működését 
is.

2012. december 8-tól minden héten 
keddi, pénteki és szombati napon is 

lesz lehetőség a községben alkalmi árusí-
tásra.

Bízom benne, hogy egyre több helyi termé-
két kínáló árus és ezeket a termékeket kereső 
vásárló leli majd örömét  ebben a lehetőség-
ben, hiszen mindannyian tudjuk mekkora 
jelentősége van az egészséges, helyben elő-
állított termékek fogyasztásának. 

A tél folyamán várjuk a lakosság észrevé-
teleit a helyi alkalmi árusítás hosszabb távú 
működtetésére vonatkozóan (melyik napo-
kon lenne jobb a nyitva tartás) a polghiv@
zsombo.hu e-mail címre illetve levélben a 
Polgármesteri Hivatal címére.

gyuris zsolT

polgármester

Tisztelt Zsombóiak!

Egy olyan pillanathoz érkeztünk, amikor a 
Képviselő-testületnek meg kellett állnia és 
újragondolnia a jövőt. Az önkormányzatok 
működésében várható változások gyökere-
sek, ezért új alapokra kell helyezni a műkö-
dést, amit szeretnék megosztani Önökkel. 

A kiváltó ok elsősorban nem az egyes te-
lepüléseken keresendő. Évek óta pénzügyi-
gazdasági válság sújtja Európát, azon belül 
Magyarországot is. A Kormány felvette a 
küzdelmet a talpon maradás, a kilábalás 
érdekében az államháztartási hiány és az 

államadósság csökkentésével. Ez érinti az 
élet minden területét (oktatás, egészségügy 
…), így az önkormányzatok finanszírozását 
is. Az önkormányzatok, mint a helyi közfel-
adatok ellátásáért felelős szervek is érezték 
a válságot, a pénzhiányt, de a kilábalás érde-
kében további erőfeszítéseket kell tenniük. 
Ezt a kormányzati szándékot tudjuk, értjük 
a jövő évi állami költségvetést meghatáro-
zó törvényjavaslat beterjesztése óta. Sajnos 
nem látunk tisztán. A törvényjavaslathoz je-
lenleg is több száz módosító indítvány van a 
parlament előtt, és a hozzánk eljutó hírek is 
naponta, hetente változtatnak a helyzeten. 

A végleges költségvetési törvényt várható-
an Karácsony előtt fogadja el a döntéshozó. 
Tulajdonképpen hátra is dőlhetnénk, hogy 
majd foglalkozunk az önkormányzat jövő évi 
költségvetésével, ha pontosan ismerjük a ke-
reteket, de felelősen ezt mégsem tehetjük, 
mert vannak olyan döntések, amelyeknek a 
határideje november 30.

November 28-án és 29-én összesen 13 órát 
ülésezett a Képviselő-testület, amelynek 
nagy részét a költségvetési koncepció tette 
ki. Nem volt kicsi a feladat és nem is mond-
hatjuk, hogy megnyugtatóan el tudtuk 
végezni. Már utaltam rá, hogy a költségve-

Megváltozott piaci nyitva tartás

Önkormányzati Hírek
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tési törvényjavaslat és a rengeteg módosító 
indítvány volt a tervezés alapja. Ezekből 
– eltérően az előző évtizedek gyakorlatától 
– nem lehetett nagy biztonsággal előzetes 
tervet készíteni, mert a most bevezetésre 
kerülő feladatfinanszírozás teljesen más 
alapokra helyezi az önkormányzati finanszí-
rozást. Vannak bevételi jogcímek, amelyekre 
több pénzt kap az önkormányzat, vannak 
olyanok, amelyekre kevesebbet. Sok esetben 
országos kiadási átlaghoz köti a támogatás 
nagyságát, amely nem ismert számunkra. 
Általánosságban és összességében elmond-
ható, hogy jelentősen csökken az állam által 
az önkormányzatoknak visszaosztott adó 
és egyéb bevétel. Az önkormányzatok arra 
kényszerülnek, hogy megvizsgálják a kiadá-
saik csökkentésének és bevételeik növelésé-
nek lehetőségét. 

Mi is ezt tettük. Tettük egyébként folyama-
tosan 2006. október óta, és nem hagytuk a 
működési költségek elszakadását a lehető-
ségektől. Most egy új helyzetbe kerültünk, 
amelyben például azon kell gondolkodnunk, 
hogy a nem kötelező önkormányzati felada-
tokat ellássuk-e, illetve milyen mértékben 
lássuk el. Ilyenek például a közművelődés, 
művészetoktatás (amelynek bér- és járulék-
költségét vállalja át az állam, működési költ-
ségeit nem), bölcsőde, civil szervezetek és 
helyi programok (egészséghét, szépkorúak 
karácsonya…) támogatása, megnyert pá-
lyázatok végrehajtása.

Bevételi oldalon a központi támogatás 
jelentős szűkülése várható. Az állam a to-
vábbiakban nem adja át az önkormányza-
toknak az SZJA 8%-át és nem biztosítja az 
egyes települések eltérő mértékű iparűzési 
adó bevételéből eredő jövedelemkülönb-
ségek mérséklésének támogatását sem. Az 
önkormányzatok által beszedett gépjármű-
adónak a 40%-át hagyja helyben az eddigi 
100% helyett, és a helyi iparűzési adó kb. 
25-30%-át is elvonja indirekt módon úgy, 
hogy más támogatás összegét csökkenti 
vele, mint elvárt bevétellel. Más jogcímeken 
van ahol növekedés, van ahol csökkentés 

várható a törvénytervezet mai állása szerint. 
Kiadáscsökkenést jelent az önkormányzati 
hitelállomány állami átvállalása. Zárójelben 
jegyzem meg, hogy ezt így is tartom kor-
rektnek, mert ezeket a hiteleket az önkor-
mányzat gazdasági számítások elvégzését 
követően vette fel annak tudatában, hogy 
az ismert bevételeiből a felvett hitelt meg-
bízhatóan és pontosan törleszteni is tudja. 
Ezekkel a költségvetést érintő változtatá-
sokkal az önkormányzatunk (és általában az 
önkormányzatok) elveszíti azt a képességét, 
hogy néhány év alatt visszafizesse az egyéb-
ként nagyon kedvező kamatozású fejlesztési 
célú hiteleit. Erre a költségvetés átalakítása 
nélkül képes maradt volna, ami azt jelenti, 
hogy a nagyobb fejlesztések lezárultát kö-
vetően néhány év alatt törleszthetők lettek 
volna a fontos zsombói fejlesztések önerejét 
biztosító hitelek.

A központilag tervezett változásoknak a 
jövő évi zsombói önkormányzati költségve-
tésre gyakorolt hatása nagyságrendileg 90 
millió Ft bevételcsökkenést jelent. Ezt sajnos 
nem lehet teljes egészében kiadási oldalon 
megtakarítani, mert rengeteg olyan szolgál-
tatás megszűnését jelentené, amitől a falu 
már nem falu.

Hosszas tanakodás, mérlegelés után, fi-
gyelemmel a szegedi és a homokháti kis-
térségek településeinek helyi adóztatási 
gyakorlatára, a vállalkozások és a magánsze-
mélyek teherbíró képességére, és arra, hogy 
Zsombón továbbra is a legalacsonyabb helyi 
adóteher legyen, a következő változásokról 
döntött a Képviselő-testület, amelyek 2013. 
január 1-jétől lépnek életbe:

– A helyi iparűzési adó mértéke 1,5%-
ról 1,6%-ra változik.

– Megszűnik az eddigi 1 millió Ft alatti 
adókedvezmény a helyi iparűzési adónál, 
ami 0-16.000 Ft közötti többletkiadást 
jelenthet adózónként. Ez a változás nem 
érinti a 600.000 Ft éves árbevételt el nem 
érő mezőgazdasági termelőket tekintettel 
arra, hogy ők ebben az esetben nem ala-
nyai az iparűzési adónak, csak bejelentési 

kötelezettségük van.
– Bevezetésre kerül a magánszemélyek 

kommunális adója, amelynek mértéke 
belterületi ingatlanoknál 5.000 Ft/ingat-
lan/év, külterületi ingatlanoknál 3.000 Ft/
ingatlan/év. 

Mentesülnek az adó megfizetésétől:
– a 70 éven felüliek 
– legalább három, 18 évnél fiatalabb 

gyermeket nevelő ingatlan-tulajdonosok. 
(ahol a háztartásban 70 éven aluli személy 
nem él).
Ezekkel a változtatásokkal körülbelül 16 

millió Ft saját bevétel növekedés várható 
az önkormányzatnál, amely arra elegendő, 
hogy a jelenleg ismert paraméterek alapján 
a jövő évi működés finanszírozhatóvá válik. 
Sajnos nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő év, 
de továbbra is törekszünk egyéb egyszeri 
bevételek megszerzésére mind az Államtól, 
mind egyéb pályázati forrásokból.

Tudom, hogy a most leírt döntéseket sen-
ki sem olvassa örömmel – mint ahogyan a 
döntések is nehéz szívvel születtek. A nehéz 
időszakokat ugyanúgy, mint egy családban, 
a nagyobb közösségben is csak együtt, ösz-
szefogva tudjuk kezelni. A célunk továbbra 
is az, hogy hatékonyan működtessük, fej-
lesszük Zsombót. Ezekkel a helyi adókkal 
pedig a többi önkormányzathoz képest nem 
teszünk magasabb adóterhet a lakosság vál-
lára. Legtöbb helyen 2% az iparűzési adó, és 
hosszú évek óta van kommunális adó, ami a 
legtöbb kistérségbeli településen ennél még 
magasabb is. Úgy tűnik sikerül továbbra is 
elkerülni az építményadó bevezetését, ame-
lyet több önkormányzat most vezet be.

A helyi adókhoz kapcsolódó változás janu-
ár 1-jétől, hogy a beépítetlen telkek után fi-
zetendő telekadó mértéke 50%-kal mérsék-
lődik, amennyiben a lakóépület eljut abba a 
készültségi fokba, hogy a tető is elkészül. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Tisztelettel:

gyuris zsolT

polgármester

2012. december 24-e Jézus születésének 
ünnepe, éjféli szentmise a zsombói népért

2012. december 25-e Karácsony első 
napja

– 8:00, 11:00 szentmise a templomban 
szolgálókért és minden jótevőért

2012. december 26-a Szent István vérta-
nú ünnepe

– 8:00 , 11:00
2012. december 30-a Szent Család va-

sárnapja
– 8:00 , 11:00 szentmise a zsombói csalá-

dokért

– 17:00 szentségimádás a zsombói csalá-
dokért

2012. december 31-e évvégi hálaadás
– 17:00
2013. január 1. Újév napja, a Béke vi-

lágnapja
– 8:00, 11:00

A civil szervezetek támogatási kérelmeinek 
benyújtási határideje 2013. január 10. 
(csütörtök). 

A határidő után érkezett kérelmeket nem 
tudjuk figyelembe venni.

A pályázati adatlap – a korábbi évek gya-
korlata szerint – 

a http://www.zsombo.hu/polgarmesteri-
hivatal-nyomtatvanyok.html

honlapról letölthető.

A 2012. évi önkormányzati támogatás fel-
használásáról szóló szöveges beszámoló és a  
 

bizonylatok másolatainak benyújtási határ-
ideje 2013. január 10.

Kérjük a határidő betartását!

Köszönettel:
Zsombó Község Képviselő-testülete

Karácsony- és Újév napi szentmise rend:

Civil szervezetek támogatása


