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Gomba Község Önkormányzatának 
értesítője 

 

Önkormányzati összefoglaló 

 

 

A június havi Kenyeres-kerti Krónikás 

hasábjain adtam legutóbb hírt a 

képviselő-testületi munkáról. Az utolsó 

beszámoló a nyári ülés szünet előtti, 

vagyis a június 21-én tartott képviselő-

testületi ülésen elhangzottakat foglalta 

össze. Az elmúlt időszakban 4 rendkívüli 

ülés került összehívásra a munkatervben 

rögzített szeptember havi soros ülés előtt.  

 

Ezúttal is invitálok minden érdeklődőt, 

hogy látogasson el az önkormányzat 

hivatalos honlapjának községházi 

aloldalára 

(kozseghaza/gomba.hu/kozseghaza), ahol 

olvashatóak a soros üléseken megvitatott 

előterjesztések és a tárgyalt napirendek 

lezárásaként hozott döntések (rendeletek, 

határozatok).  

 

 

Helyi jogalkotás 

 

 

A jogszabályi követelményeknek eleget 

téve módosította az elmúlt időszakban 

ismét a Képviselő-testület az 

önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

szóló rendeletét a 19/2018. (IX. 22.) helyi 

jogszabállyal. Az utolsó módosítás óta a 

konszolidált költségvetési főösszeg 25,8 

millió forinttal növekedett. A bevételek 

tényleges növekedésén belül 7,1 millió 

forint foglalkoztatáshoz és az 

augusztusban kiosztásra kerülő, 

iskolakezdéshez nyújtott Erzsébet-

utalványok finanszírozásához 

kapcsolódott. Több mint 1,7 millió forint 

az előző évi zárszámadás elfogadása után 

érkezett többlet finanszírozás volt a 

központi költségvetésből. 15 millió forint 

bevételtöbbletet könyvelhettünk el a Szőke 

Ferenc utca útjavításához kapcsolódó 

pályázati támogatásból. A saját bevételek 

növekedése valamivel több, mint 1 millió 

forint, mely a befizetett talajterhelési díjak 

eredménye. Az egyéb működési bevételek 

közel 1 millió forintos növekedését a helyi 

közutak behajtási engedélye alapján 

fizetett díj, illetve a közművekre történő 

utólagos csatlakozás megfizetett 

közművesítési hozzájárulása okozza. A 

bevételi oldallal párhuzamosan a kiadási 

oldalon is megtörtént a tervadatok 

módosítása, melynek eredményeként a 

működési kiadások növekedése 

meghaladja a 2,4 millió forintot, míg a 

felhalmozási kiadások előirányzata több, 

mint 23,3 millió forinttal növekedett.  

 

Olvasóink számára - akik nyomon követik 

az önkormányzat vagyongazdálkodását - 

ismerős az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

32/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 

időszakonkénti, szükségszerű módosítása 

is. A tavaszi és nyár eleji módosítások után 

szeptemberben is sor került a 

vagyonrendelet mellékletében felsorolt 

önkormányzati üzleti vagyonelemek 

felülvizsgálatára. Nyilvántartásba vételre 

került az üzleti vagyonkörbe az 55 hrsz-ú, 

Jókai utcai ingatlan 8/12-ed arányban 

megvásárolt tulajdonrésze, valamint 

törlésre került ugyaninnen a közelmúltban 

telekalakítási eljárást követően értékesített  

696/2 hrsz-ú, Bajcsy-Zsilinszky utcai 

ingatlan. 

 

A képviselő-testületi munka  

során hozott fontosabb tájékoztatások  és 

döntések összefoglalása 

 

A képviselő-testület fontosabb döntéseiről 

időrendben nyújtok tájékoztatást a Tisztelt 

Olvasó számára az alábbiakban: 
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2018. augusztus 29.  
 

Az augusztusi rendkívüli ülés keretében 

vis maior támogatási kérelem 

benyújtásáról döntöttek a képviselők. A 

Gombai tó mellett a 2018. július 23-i 

felhőszakadás elmosta a Horgász utcai út 

egy szakaszát az úgynevezett ipszilon 

elágazás után. A rendkívüli mennyiségű 

csapadék elhordta az útfelület nagy részét 

és mély vájatokat hagyott maga után, 

amely lehetetlenné tette a közlekedést az 

érintett területen. A szinte megsemmisült 

útszakasz mellett, munkagéppel 

kialakításra került ugyan egy ideiglenes 

földút, amely átmenetileg biztosítja a 

közlekedést, de hosszú távon nem jelent 

megoldást, különösen a nehezebb 

járművek pl. szemétszállító autó számára. 

Az érintett terület helyreállítását úgy kell 

elvégezni a felkért szakértő által rögzített 

szakvéleményben foglaltak szerint, hogy 

az ipszilon elágazás mindkét száránál 

rendezni kell a vízelvezetés kérdését is. Az 

út tényleges nyomvonalát rendezni kell a 

térképi állapotnak megfelelően, és akkor 

az út mellett lehetséges lesz a földárok 

létrehozása is. 

A vis maior kár helyreállításának szakértői 

vélemény szerinti nettó költsége közel 

11,4 millió forint lehet. Az 

önkormányzatnak a benyújtott támogatási 

kérelem szerint a bruttó költség 10 %-ának 

megfelelően több, mint 1,4 millió forint 

saját forrást kell a helyreállítás érdekében 

biztosítani.  E sorok írásakor még nincs 

információnk a benyújtott támogatási 

kérelem elbírálásáról, így egyelőre a fent 

írtakon túl biztató hírrel nem tudunk a 

tóparton élők számára szolgálni.  

A vis maior támogatási igény benyújtására 

vonatkozó döntés mellett a rendkívüli ülés 

napirendjén volt az idei télen biztosítható 

szociális célú tűzifa támogatás kérdése is. 

176 erdei köbméternyi kemény lombos 

fára nyújtott be támogatási igényt 

önkormányzatunk úgy, hogy erdei 

köbméterenként 1270,- forint önerőt 

kellett biztosítani a szállítási költségeken 

túl. A támogatási igény szeptember végén 

elbírálásra is került, így örömmel tudok 

arról hírt adni, hogy a gombai rászoruló 

családok számára ezen a télen az 

önkormányzat 117 erdei köbméter fát tud 

majd szétosztani. A szociális célú tűzifa 

igénylésre vonatkozó kérelmet a 

Községházán ügyfélfogadási időben lehet 

benyújtani.  

 

2018. szeptember 12.  
 

Az augusztusi ülést követően két hét 

elteltével ismét rendkívüli képviselő-

testületi ülés megtartására kerülhetett sor, 

melynek keretében döntés született az 

óvoda felújítására és bővítésére vonatkozó 

közbeszerzési eljárás megindítására. 

Ehhez kapcsolódóan módosításra került az 

önkormányzat közbeszerzési szabályzata 

is. A szabályzat hatályos szövege az 

önkormányzat honlapján megismerhető az 

érdeklődők számára. A közbeszerzési 

eljárás során az ajánlattételi határidő a 

napokban jár le, legkésőbb az októberi 

ülésen döntés születhet arról, hogy melyik 

kivitelező cég fogja a Gombai Gólyafészek 

Óvoda bővítését és felújítását elvégezni. A 

közbeszerzési dokumentációban 300 nap 

szerepel kivitelezési időtartamként, így 

még ebben a nevelési évben, 2019. 

augusztus 31-ig lezárul a kivitelezési 

időszak. Az ajánlattételi felhívásban 

kikötésre került, hogy ez a dátum nem 

módosítható. Bízunk benne, hogy közel 

egy év múlva az ovisaink birtokba tudják 

majd venni a tornaszobával és 

tálalókonyhával bővült, korszerűsített és 

több tekintetben megújult óvoda épületét.   

Sor került a rendkívüli ülés keretében a 

Gomba-Bénye Községek Önkormányzatai 

Ivóvíz Társulásának megszüntetésére is. 

Ha felidézi a Tisztelt Olvasó a korábbi 

évek híradásaiból szerezhető ismereteket, 
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akkor emlékszik, hogy a társulást Gomba 

és Bénye települési önkormányzatainak 

képviselő testületei határozatlan időre 

hozták létre. A Társulás feladataként került 

meghatározásra „A lakosság egészséges 

ivóvízzel való ellátása – ivóvízminőség 

javítása Gomba és Bénye településeken” 

elnevezésű projekt megvalósításának 

támogatása, melynek keretében a társulási 

megállapodásban meghatározott 

feladatokat Gomba Község 

Önkormányzatára átruházták. 

A Társulásnak a projekt megvalósításában 

szerepe nem volt, azt Gomba Község 

Önkormányzata gesztorként végezte. A 

projekt megvalósítása megtörtént. A 

Társulás működésének felülvizsgálata 

során a feladatellátás oldaláról 

megállapítható volt, hogy a társulási 

feladatkör kiüresedett, így annak 

megszüntetése volt célszerű. 

 

2018. szeptember 21.  
 

A soros ülést megelőzően egyetlen 

napirendi pont tárgyalása miatt kerültek 

összehívásra a települési képviselők. A 

tárgyalás eredményeként az önkormányzat 

soron kívül döntött egy Viola utcai 

ingatlan ½-ed tulajdonrészének 

megvásárlásáról.  

 

2018. szeptember 27.  
 

A soros ülésre polgármester által az elmúlt 

időszakra vonatkozóan elkészített 

tájékoztatásból két dolgot emelek ki. 

Egyrészt azt, hogy a nyár folyamán az 

Iskola utcában több helyen útpadka és 

kocsibejáró beszakadás történt, vélhetően 

egy feledésbe merült vízelvezető rendszer 

miatt. A szükséges vis maior bejelentést 

megtettük. A bejelentés alapján helyszínre 

érkező bizottság az esemény 

támogathatóságát elvetette, mert „ A 

település csapadékvíz vezetése az idők 

során oly módon változott, hogy ez a 

műtárgy a gyakorlatban funkcióját 

vesztette, helyreállítása nem indokolt és a 

költséghatékonyság elvének nem felel 

meg.” A döntésről az érintett lakosokat és 

az iskola vezetését értesítettük, mivel az 

elvezető kizárólag az iskola mögötti 

csapadékvíz elvezetésére szolgált, 

amelybe az idők során bekötötték az udvari 

víznyelőket is. A bizottsági javaslat szerint 

az Iskola utca útburkolata képes elvezetni 

a befogadóig a csapadékvizet.  

 

A tájékoztatóból kiemelt másik téma a 

hulladékkezelési gyakorlathoz 

kapcsolódik. Egyeztetés történt a Duna-

Tisza-közi Hulladékkezelő Nonprofit Kft. 

ceglédi vezetőjével, amely egyeztetésen 

főként a szelektív- és kommunális 

hulladékgyűjtés anomáliái kerültek 

megvitatásra. A polgármester felhívta a 

közszolgáltató figyelmét az ellátás során 

tapasztalható hiányosságokra. A 

tárgyaláson külön figyelmet szenteltek a 

tóparti üdülőterület sajátosságainak. A 

következő találkozásig előkészíti a 

közszolgáltató a tóparti hulladékkezelési 

gyakorlat változtatását is, mert nem látja 

kivitelezhetetlennek egy ingatlanonkénti 

gyűjtés megszervezését az üdülőterületen.  

 Néhány adatot ismertetek a Tisztelt 

Olvasóval az alábbiakban az 

önkormányzati gazdálkodás I-VIII. havi 

adataiból készült tájékoztatóból. Az 

óvodánál és a hivatalnál a tervezett 

bevételek teljesülése időarányos volt 

augusztus végéig. Az óvoda kiadásai 

65.157.863,- Ft-ot értek el augusztus 

végéig, mely a félévi módosított 

előirányzathoz viszonyítva 62,98 %-os 

megvalósítást rögzít. Ugyanez az adat a 

hivatal tekintetében 62,8 %-os 

felhasználást jelent a 40.050.197,- Ft-tal. 

Az önkormányzat intézményi 

költségvetésének bevétele az első nyolc 

hónapban a 559.998.805,- Ft-os 

előirányzathoz 80,02 %-kal 448.085.509,- 

Ft volt. Az igen magas teljesítési mutatót 
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főként a nyár folyamán óvoda felújításra 

megérkezett 150 millió forint 

eredményezi. A kiadásokat tekintve az 

559.998.805,- Ft-os előirányzathoz 

viszonyított augusztusi teljesítési adat 

38,92 % volt, mely 217.929.141,- Ft 

kiadást takar. Az időarányostól elmaradó 

teljesítést leginkább a felhalmozási 

(beruházási-, felújítási) kiadások IV, 

negyedévben várható teljesítése okozza, de 

jelentős szerepe van annak, hogy az óvoda 

felújításhoz kapcsolódó kiadások jelentős 

értékkel csak a következő költségvetési 

évben realizálódhatnak.  

 

 Tájékoztatást kapott a Képviselő-

testület a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 

első nyolc hónapos gazdálkodási adatairól 

is. Az üzleti terv bevételi főösszege 

időarányos feletti értéket mutat, a kiadási 

főösszeg pedig nem éri el az időarányos 

szintet. A bevételi oldalon az árbevétel 

alatta, az egyéb bevétel felette van az 

időarányos teljesítésnek, megfordult az 5. 

hónap végén tapasztalható arány. Az 

árbevételi alulteljesítés a konyhai 

értékesítés szezonális jellegéből adódik, 

hiszen a nyári hónapok folyamán 

minimális volt az árbevétel. A kiadásoknál 

az időarányos szintet alulról közelítő 

teljesítés a tervnek megfelelő volt.  

 

Mindenre kiterjedő, részletes 

beszámolóból ismerhették meg a 

képviselők a Gombai Gólyafészek Óvoda 

előző nevelési év feladatainak 

végrehajtását. Az intézményvezető által 

benyújtott beszámoló elfogadása mellett 

döntés született a pedagógiai program, a 

házirend módosításáról, valamint a 

2018/2019-es nevelési év munkatervének 

elfogadásáról is.  

 

Az ülés során több 

vagyongazdálkodással kapcsolatos döntést 

is hoztak a képviselők a meglévő 

önkormányzati ingatlanok hasznosítására 

vonatkozóan.  

Elvetették a közterület-felügyelet 

létrehozását, hiszen a várható költségek 

nem állnának arányban egy közterület-

felügyelő alkalmazása esetén a várható 

eredményekkel.  

 

Amint az a település lakossága előtt 

ismert már, a jövő év első napjaitól 

Gombán is bölcsőde fogadhatja azoknak a 

családoknak a gyermekeit, ahol a szülők 

dolgoznak és a gyermek életkora alapján 

még nem részesülhet óvodai ellátásban. A 

bölcsődének otthont adó Bajcsy-

Zsilinszky utca 20. szám alatti ingatlanon 

lévő családi ház bölcsődévé történő 

átalakításának kivitelezési munkálatai 

folyamatban vannak. Az intézmény 

alapítás adminisztratív teendői is 

elkezdődtek. Az ülés során elfogadták a 

képviselők a Gombai Törpikék Mini 

Bölcsőde alapító okiratát, amely alapján az 

intézmény 2019. november 1-jén 

bejegyzésre kerülhet a törzskönyvi 

nyilvántartásba. Szeptember 20-áig várta 

az önkormányzat a bölcsődei 

kisgyermeknevelői és a bölcsődei dajkai 

munka iránt érdeklődők jelentkezését. A 

Képviselő-testület a kisgyermeknevelői 

munkakörre beérkezett önéletrajzot 

benyújtók közül Dr. Darabosné Vancs 

Andreát nevezte ki a munkakör ellátására, 

valamint a közalkalmazotti 

jogviszonyának keretein belül Őt bízta 

meg a bölcsődében a vezetői feladatok 

ellátásával is. A bölcsőde működési 

nyilvántartásba történő bejegyeztetése a 

közeljövő feladata. A kenyeres-kerti 

Krónikás következő számában, de az 

önkormányzat hivatalos honlapján is 

részletes információt fogunk nyújtani a 

működésről és a jelentkezések módjáról is. 

 

 

 

 

Kósa Erzsébet Anikó jegyző 
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Tisztelt Gombaiak! 

 

Bizonyára értesültek róla, hogy az 

Országgyűlés 2017. évben is módosította a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvényt (a továbbiakban: Vgtv.), amely 

2018. január 1. napján lépett hatályba. A 

módosítás értelmében 2019. január 1-től 

vízgazdálkodási bírság megfizetésére 

kötelezett az a létesítő, aki 2018. január 1-

jét megelőzően engedély nélkül vagy 

engedélytől eltérően létesített vízkivételt 

biztosító vízilétesítményt (kutat), ha a 

vízjogi fennmaradási engedélyezési 

eljárást 2018. december 31-ig nem 

kérelmezi, és az engedély megadásának 

feltételei nem állnak fenn. 

Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító 

kút vízjogi engedély nélkül került 

megépítésre, vagy attól eltérően került 

megvalósításra, fennmaradási engedélyt 

kell kérni. Az engedélyt ásott és fúrt 

kutakra egyaránt meg kell kérni. 

 

Hogyan kérhetek fennmaradási engedélyt? 

A fennmaradási engedély kérelem mintáját 

letöltheti Gomba Község 

Önkormányzatának honlapjáról 

(www.gomba.hu) vagy személyesen 

kérheti a polgármesteri hivatal épületében 

(2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.). A kérelem 

benyújtásához 5000,-Ft illeték lerovása 

szükséges illetékbélyegen. 

 

Kitől kell kérnem a fennmaradási 

engedélyt? 

Amennyiben a kút nem érint karszt- vagy 

rétegvizet, 500 m3/év vízigénybevétel 

alatti, a kút épülettel rendelkező ingatlanon 

van, magánszemély a kérelmező, a kút 

háztartási igények kielégítését szolgálja 

(nem ivókút); a kút nem gazdasági célú 

vízigényt szolgál, akkor a fennmaradási 

engedélyezés a jegyző hatáskörébe 

tartozik. 

A fentiek közül bármely feltétel nem 

teljesül, úgy az engedélyt nem a területileg 

illetékes jegyzőnél, hanem a 

katasztrófavédelmi igazgatóság 

hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási 

engedélyezési eljárása. 

 

Mi a helyzet a szakhatósági 

állásfoglalással? 

Csak akkor kell a szakhatóságot 

bevonni, ha a kút ivóvíz igény 

kielégítésére szolgál. Vagyis amennyiben 

van vezetékes ivóvíz az ingatlanon és a kút 

pl.: csak locsolásra, vagy állatitatásra 

szolgál és ez nem gazdasági célból 

használják, akkor nem kell az illetékes 

Népegészségügyi Főosztályt 

szakhatóságként bevonni. A szakhatóság 

az eljárása során a kérelmezőt akkreditált 

laboratórium vízmintavételre kötelezi és 

megfelelő vízminőség esetén adja meg a 

szakhatósági hozzájárulását. 

 

Mi az a vízgazdálkodási bírság? 

A Vgtv. 2018. december 31-ig mentesíti a 

vízgazdálkodási bírság kiszabása alól 

azokat a létesítőket, akik a Vgtv. 

módosítása előtt létesítettek kutat. 

Azonban aki 2018. december 31-ig nem 

kér fennmaradási engedélyt az engedély 

nélkül fúrt kútra, annak 2019. január 1-

től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni. 
A bírság az engedély nélkül létrehozott 

építmény értékének 80%-áig, engedély 

nélküli vízimunka vagy vízhasználat 

esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A 

természetes személyre kiszabott bírság 

összege nem haladhatja meg a 300 000 

forintot. 

 

Amennyiben további kérdésük merülne 

fel, forduljanak bizalommal a 

polgármesteri hivatal munkatársaihoz. 

 

   Varga Sándor 

        aljegyző 
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Tájház hírek 
 

 

Megnyitóról dr. Baksa Brigitta így 

írt…  

„Tájház nyílt Gombán 2018. augusztus 

22-én. A gyönyörű vidék felélesztette 

múltját, és beköltöztette az új köntösbe 

öltöztetett, régmúltat megélt házba. 

Tapinthatóvá, belélegezhetővé vált az 

itt élőknek nagyszüleik, dédszüleik 

élete. Érezzük a frissen meszelt 

falakon átlengő ódon illatot, 

megérintjük a keményített 

csipkeszegélyeket, ízes reményekkel 

tölt el a kemencében sülő bukta. 

Átlépünk egy másik kor világába, 

amelyet megörököltünk, a lelkünk 

mélyén hordoztunk, és most  

továbbéltetünk. 

Erről szól a törekvés, amelyet oly sok 

település beteljesített már. Most 

Gomba is csatlakozott a bensőnkben 

élő gyönyörű vidékek 

megtestesítőihez.  

A nyitóünnepség sok vendége között a 

szomszédos települések (Úri, Pánd) 

tájházainak vezetői, a Tájház 

Szövetség elnöke (Dr. Bereczky 

Ibolya), Tura angyalhangú énekese 

(Maczkó Mária) és dalos madarai 

jöttek köszönteni a gombai embereket, 

és az újjászületett múltjukat, felvállalt 

jövőjüket. Kívánjuk mindannyian, 

hogy a tájház kínálta lehetőségekkel 

gazdagodjanak a gyermekek, az ifjak, 

a sokat megéltek!” 

 

 

Ezúton is köszönjük az Apor Vilmos 

Katolikus Főiskola tanárának hálás 

szavait!  

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy a 

tájház szerdánként 13-17 óra között 

látogatható, ami 2018 évben még 

díjmentesen tehető meg. 

 

Büszkén mondhatjuk, hogy a tájház 

berendezését gombai adományokból 

tudtuk összeállítani.  

Nem tudunk eléggé hálásak lenni, 

mindazért a sok-sok féltett kincsért, 

amelyek helyet kaptak a ház valamely 

szegletébe. 

Köszönjük az adományokat! 

 

Szeretnénk bemutatni, megmutatni régi 

mesterségek mai képviselőinek a munkáit.  

Géczy Margit népi kézműves takács 

kiállítása a Szüreti felvonulás napjától – 

2018. október 13.- szombattól tekinthető 

meg a tájházban. 

A kiállítás 2018. október 20-ig, 

munkanapokon látogatható 13 és 17 óra 

között. 

 

Látogatói csoportok előzetes jelentkezése a 

+3629/433-927 telefonszámon! 

 

Sok szeretettel várjuk a látogatókat 

2018. október 13-án, szombaton 

13-15 óra között a tájházban a 

szüreti felvonulás előtt! 
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Programajánló 
 

 

 

2018. október 13. szombat, 15 óra – Szüreti felvonulás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. október 13-20. 13-17 óra – Géczy Margit kiállítása a tájházban 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. október 23. kedd, 9 óra – Ünnepi megemlékezés 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. november 10. szombat, 18:30 óra – Márton napi újbormustra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szüreti felvonulás a tájház udvarától indul.  

Felvonulás helyszínei: Szemők Balázs tér és a 

Malomi elágazás.  

Részletek az utolsó oldalon! 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc  

62. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepi 

megemlékezés a Rendezvényházban. 

Géczy Margit népi kézműves takács 

munkáiból összeállított tárlat.  

Látogatói csoportok előzetes jelentkezését a 

+3629/433-927 telefonszámon várjuk! 

Vacsorajegyek vásárolhatóak a Civilházban 

(Gomba, Kossuth tér 4. –telefonszám: 

+3629/950-730) valamint a Dalárda 

Egyesület tagjánál, Bokros Imrénénél 

telefonos elérhetősége: +3629/433-978).  

Vacsorajegyek korlátozott számban  

2 000 Ft/db áron rendelhetők! 

További részletek a plakátokon! 
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Figyelem! 

 

A szüreti mulatságok idén nem a megszokott rendben 

zajlanak! 
 

Bár az időpont ugyanúgy október második szombatja, de ebben az évben 

ez munkanap. (Az előző szombatra mulatságot nem terveztünk az aradi 

vértanúk emléke miatt, a következő szombaton pedig már egy hosszú 

hétvége kezdődik). 

 

A munkanapra tekintettel a felvonulás a szokásosnál később, csak 15 

órakor kezdődik. Ráadásul új helyről, az idén megnyitott Tájháztól indul 

és oda tér vissza még sötétedés előtt.  

A későbbi kezdés miatt a felvonulás útvonala is rövidebb lesz. Idén csak a 

Szemők Balázs térnél (a falu közepén, a posta és az egészségház között), 

és a Malomnál (malomi elágazásnál) lesz tánc és csak oda megy a menet. 

Ebben az évben NE VÁRJÁK a szüreti menetet se a buszfordulónál, se a 

várútnál! Megértésüket köszönik a szervezők és a felvonulók. 

Az esti bál 20 órától már a szokott rendben zajlik a Rendezvényházban. 

Jó szórakozást kíván Gomba Község Önkormányzata és a Gombai 

Rozmaring Hagyományőrző Egyesület!  

 

A felvonulás útvonala részletesen: 

Tájház (Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 4. – kezdés 15 órakor) - Kossuth 

Lajos tér – Szemők Balázs tér (Rákóczi Ferenc út felől – tánc és bírói 

beszéd) – Kossuth Lajos tér – Jókai Mór utca – Malom (malomi elágazás 

– tánc és bírói beszéd) – Jókai Mór utca – Kossuth Lajos tér - Tájház 
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