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VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Választópolgárok!

A Magyar Köztársaság elnöke kitűzte
az országgyűlési képviselők választását.
Mint ahogy a kézbesített választási értesítőben is láthatták, az első forduló napja:
2010. április 11. vasárnap, a második
forduló napja: 2010. április 25. vasárnap. A szavazás 600 órától 1900 óráig
tart.
A választási határidők és részletszabályok közötti könnyebb eligazodást segítendően kívánom Önöket tájékoztatni.
A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt
2010. február 8. és február 12. között
kapták Önök kézhez.
A névjegyzéket 2010. február 10. és
február 17. között függesztettük ki. Az
abból való kihagyás vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt a jegyzőnél lehetett
2010. február 10-től február 17-én 1600
óráig kifogást benyújtani.
Jelöltet ajánlani csak egyszer lehet,
és csak az ajánlhat, akinek lakóhelye a
választókerületben van. Aki ugyanazt a
jelöltet többször ajánlotta, vagy aki több
jelöltet is ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. Az ajánlás csak akkor
érvényes, ha a szelvényt az ajánló saját
kezűleg aláírta. Az ajánlás nem vonható
vissza. Az ajánlási szabályok megsértését jelenti, ha a választópolgár üres, vagy
csak részben kitöltött ajánlószelvényt ad
át, és a hiányzó adatokat távollétében tölti ki (OVB 1/2009. állásfoglalás).
Szavazni a korábbi gyakorlatnak megfelelően a lakóhelytől távol is lehet, igazolással.
A szavazás napján lakóhelyétől távol
lévő választópolgár belföldön, igazolással, külföldön a Magyar Köztársaság
nagykövetségein és főkonzulátusain
adhatja le szavazatát.
Az igazolás kiadását ajánlott levélben
úgy kell kérni, hogy 2010. április 6-ig
megérkezzen a választási irodába. Igazolást személyesen vagy meghatalmazott
útján 2010. április 9-én 1600 óráig, a
külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2010. március 19-én 1600 óráig
lehet kérni a lakóhely szerint illetékes
jegyzőtől.
Igazolást lehet kérni az első, a második, vagy mindkét fordulóra, de csak
április 9-ig, tehát az első forduló előtt!
Ha az igazolás kiadását követően a választópolgár mégis lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szeretne szavazni, április 8-án 1600 óráig kérheti, hogy vegyék
vissza.
Új szabály, hogy az a választópolgár, aki
az első fordulóban olyan választókerületben szavazott, ahol a választás során az
egyéni jelöltet megválasztották, és a lis-

tás választás érvényes volt – azaz a választópolgárok több mint fele elment szavazni – a második fordulóban már akkor
sem szavazhat, ha egyébként igazolása
van.
Ha a választópolgár megváltoztatja a
külföldi szavazás helyszínét, vagy kéri,
hogy a külképviseleti névjegyzékből töröljék, és vegyék vissza a lakóhelye szerinti
szavazókörbe, ezt 2010. március 19-ig
tehette meg.
A helyi szavazatszámláló bizottságok (a
továbbiakban: SZSZB) tagjaira a 2010.
márciusi képviselő-testületi ülésen tettem javaslatot.
A módosított névjegyzék 2010. április 9-én 1600 óráig és április 23-án 1600
óráig tekinthető meg a Polgármesteri
Hivatalban.
A választási kampány 2010. április 9-én
2400 óráig, illetőleg április 11-én 1900 órától április 23-án 2400 óráig tart.
Kampányt folytatni 2010. április 10-én
0000 órától április 11-én 1900 óráig, illetve
2010. április 24-én 0000 órától április 25én 1900 óráig TILOS!
Plakátkihelyezés szabályai:
Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg
– állami vagy önkormányzati tulajdonban
lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői
jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet.
Állami vagy önkormányzati hatóság
elhelyezésére szolgáló épületen vagy
azon belül plakátot elhelyezni TILOS!
Plakátot úgy kell kihelyezni, hogy az ne
fedje más érintett szervezet vagy személy
plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte,
vagy akinek érdekében elhelyezték, a
szavazást követő 30 napon belül köteles
eltávolítani.

„Adj már csendességet, lelki békességet,
mennybéli Úr!”
Balassi Bálint: Adj már csendességet
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A választópolgár csak személyesen szavazhat. Felhívom valamennyi Tisztelt Választópolgár figyelmét, hogy csak akkor
jogosult szavazni, ha a személyazonosságát és lakcímét megfelelően igazolja az
alábbi okmányok bemutatásával:
a) lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (azaz a régi
típusú személyi igazolvány); vagy
b) személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), vagy útlevél, vagy 2001.
január 1-jét követően kiállított kártya
formátumú vezetői engedély, ezek azonban csak érvényes lakcímigazolvánnyal
együtt fogadhatók el.
Ha a lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik a szavazás napján, akkor az „Igazolás a lakóhelyétől eltérő szavazáshoz”
megnevezésű (fentebb említett) nyomtatványt (igazolást) is magával kell vinnie a
szavazókörbe.
Amikor a Tisztelt Választópolgár felkeresi a szavazókört, akkor a szavazatszámláló bizottság köteles ellenőrizni a
Választópolgár személyazonosságát és
lakcímét.
Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a
lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal
lehet (+ vagy X). A szavazólapokat a borítékba helyezve az urnába kell dobni. Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre
és egy területi listára lehet.
Amennyiben az országgyűlési képviselő-választással kapcsolatosan bármilyen
egyéb kérdése merül fel, forduljon hozzám, a választási információs szolgálathoz vagy keresse fel a www.valasztas.hu
internetes oldalt.
dr. Csúcs Áron
jegyző, HVI vezetője
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Zsombói Civil Fórum
Első alkalommal került megrendezésre településünkön a helyi civil szervezeteket egy
asztalhoz ültető Civil Fórum. A rendezvényről az ötletgazda Zsombóért Egyesület elnökét, Kardos Imrét kérdeztük:
Mi adott apropót a fórum megrendezésének?
Zsombón hosszú évek óta több sikeres civil szervezet működik a település
érdekében. Magam is meglepődtem
számosságukon, így több, mint 20 egyesületet és alapítványt hívtunk meg a Civil
Fórumra, konkrétan a következőket: „Élő
Kövek” Közhasznú Alapítvány a Zsombói
Kisboldogasszony Plébániáért, „Szivárvány” Zsombói Nagycsaládosok Egyesülete, „Zsombói Technikai Sportokért” Alapítvány, Big’s Motor Sport Club, Céltudat
Sport Klub, Dél-Alföldi Off-Road és Túra
Egyesület, Egészséges Zsombóért Alapítvány, Equitania Lovas Club, Fiatalok a
Falu Lapjáért Egyesület, Ichiro Kyokushin
Sportegyesület, Meteora Mászócsapat,
Nefelejcs Zsombói Óvodásokért Alapítvány, Őszeszék és Környéke Földtulajdonosok Vadászegyesülete, Összefogás
Zsombóért Közhasznú Egyesület, Sprint
Zsombó Sport Egyesület, Wesselényi
Tanyai Népfőiskola és Tájvédelmi Egyesület, Zsombó Közbiztonságáért Alapítvány, Zsombóért Egyesület, Zsombói
Diákokért Alapítvány, Zsombói Foci-Suli
Sportegyesület, Zsombói Polgárőr Egyesület, Zsombói Szépkorúak Egyesülete,
Zsombói Modellező Szakkör. Ezek többsége a település lakóinak nagy része előtt
ismert, viszont egynémelyikükről csak
egy szűk réteg tud. Volt már korábban is

Ebzárlat és legeltetési

példa néhány egyesület együttműködésére – elég csak a falukarácsony meghitt
rendezvényeire gondolni –, viszont ilyen
széles körű találkozóra még nem került
sor eddig.
Milyen céllal hívta össze a Zsombóért
Egyesület a Civil Fórumot?
A Civil Fórum összehívásának célja a
Zsombón működő civil szerveződések
együttműködésének megindítása, tevékenységük megismerése, ill. megismertetése a lakosság szélesebb köreivel. Az
egyesületek, alapítványok lehetséges
együttműködési területeként megemlíthetem a pályázatokon való egyeztetett
(akár közös) részvétel lehetőségét, a
programok, rendezvények egyeztetését,
valamint rendszeres személyes találkozót.
Mindezen célok eléréséhez elengedhetetlen az információk minél hatékonyabb
áramoltatása, melynek csatornáinak kidolgozása a Fórum egyik feladata.

ködésre, közös, Zsombón korábban még
elképzelhetetlennek tartott rendezvények
körvonalazódtak.
Lesz-e folytatása a Civil Fórumnak?
Reményeink szerint hosszútávon működőképes folyamat indult el. Minden
megjelenő kinyilvánította abbéli szándékát, hogy legyen folytatás: évente 2-3
alkalommal tervezzük összehívni a személyes kapcsolatok ápolására, ötletek kidolgozására lehetőséget nyújtó fórumot,
mely elképzeléseink szerint a helyi civil
szervezetek megerősödését és a zsombói
civil szféra még hatékonyabb működését
támogatja. Legközelebb 2010. április 13án 17 órakor várjuk a Fórum résztvevőit a
Közösségi Házban, természetesen azokat
is, akiknek az első alkalommal nem állt
módjukban eljönni.
Harcsa Pintér Sándor

Hálás köszönetünk, hogy a Zsombi című
kiadvány szerkesztősége rendelkezésünkre bocsátotta az eseményről tudósító fényképet. A fotót készítette: Monori
Gyula

Sikeres volt-e a rendezvény?
Abszolút mértékben sikeres volt. A
zsombói bejegyzésű egyesületek, alapítványok szinte kivétel nélkül tiszteletüket
tették a találkozón, melyért ezúton is
köszönetemet fejezem ki a magam és a
Zsombóért Egyesület nevében. Sikerült
konkrét feladatokat megfogalmazni, jobbnál jobb ötletek merültek fel az együttmű-

tilalom

Bölcsődei ellátás lesz Zsombón

Dr. Szántó Tibor kerületi állatorvos
2010. április 3-17-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el rókaimmun miatt
Zsombó község közigazgatási területére.
Az ebzárlat alatt minden kutyát és macskát úgy kell tartani, hogy az más állattal
vagy emberrel ne érintkezzen. Kutyát tartási helyéről csak pórázon, szájkosárral és
érvényes veszettség elleni oltást igazoló
oltási könyvvel szabad kivinni. Kivétel ez
alól az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező fegyveres testületek
ebei, katasztrófa-mentő ebek, vadászebek, valamint a segítő és terápiás ebek.

Zsombó Község Önkormányzata az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi
Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Új gyermekjóléti alapellátás megteremtése Zsombón egy 30
férőhelyes bölcsőde építésével” című pályázatával 149.822.403 Ft-os vissza nem
térítendő támogatásban részesült. A projekt tartalmazza Zsombó, Béke utca 4-6.

Megértésüket köszönjük!

szám alatti ingatlanon egy 30 férőhelyes
bölcsőde megépítését, és a működés
megkezdéséhez szükséges eszközökkel
történő ellátását. Optimális kivitelezés
mellett 2011. szeptemberétől várja a Bóbita Bölcsőde a település legkisebbjeit.
Tekintse meg újságunk hátoldalán a bölcsőde látványtervét!

Körzeti megbízottak ügyfélfogadása
Előző számunkban tévesen jelent meg a Körzeti Megbízottak ügyfélfogadási rendje,
ezúton tájékoztatjuk a lakosságot a helyes időpontokról.
Ügyfélfogadás:
minden páros hét szerda 9-11 óra,
minden páratlan hét szerda 8-10 óra,
a helyi KMB irodában (Móra F. u. 6.).
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Szolgálati telefonszám:
Hirsch Attila 30/ 326-7284,
Lengyel Zsolt 20/9796379,
Sándorfalvi Rendőrőrs 20/7771330.

„Az arc porban hever s a köny ömöl,
A hű vezeklő bűnét látja csak…”
Tompa Mihály: Bűnbocsánat
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Önkormányzati hírek
Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról

1. A
Képviselőtestület
munkaterv
szerinti
következő
ülését 2010. február 15-én tartotta,
melyen elfogadta az
Önkormányzat 2010.
évi költségvetését. A
költségvetés tervezett bevételi és kiadási
főösszege 672 millió Ft. A bevételek között 281 millió Ft a központi költségvetéstől kapott pénzeszköz.
A tervezett beruházások, felújítások
körében a következő, nagyobb fejlesztéseket tervezi megvalósítani a Képviselőtestület:
– a folyamatban lévő energiahatékonysági beruházás (intézmények nyílászáró
cseréje, homlokzati hőszigetelése),
– kerékpárút építés,
– településközpont fejlesztés,
– buszöblök kiépítése, buszvárók létesítése,
– járdaépítés a Béke utcában és a Móra
F. utcában,
– Királyszéki iskola felújítása,
– óvoda akadálymentesítése,
– iskola tetőszigetelése,
– hivatal fűtéskorszerűsítése,
– közvilágítás fejlesztése.
A pályázati forrásból megvalósítandó
fejlesztések kivitelezése a támogatási
szerződésben foglaltaknak megfelelően

ütemezetten várható, a saját forrásból
tervezett felújítások megvalósítása a bevételek teljesülésének függvénye, szükség esetén átütemezhető.
Természetesen az elsődleges szempont
továbbra is az intézmények hatékony,
megfelelő szakmai színvonalon történő
működésének biztosítása.
2. A Képviselő-testület elfogadta a szociális ellátásokról szóló rendeletet. Az új
rendelet megalkotását az eddigi rendelet
többszöri módosítása, illetve a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló törvény jelentős módosítása indokolta. A rendelet teljes szövege a Polgármesteri Hivatalban olvasható, illetve az
egyes szociális ellátásokról Stefkovicsné
Nagy Ildikó, a gyermekvédelmi ellátásokról dr. Sziromi Márta ügyintéző ad részletes felvilágosítást.
3. A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási
tervét, közbeszerzési tervét és közoktatási intézkedési tervét. Meghatározta a
köztisztviselők teljesítményértékelésének
alapját képező célokat, beszámolót hallgatott meg a Polgármesteri Hivatal 2009.
évi munkájáról és a köztisztviselők teljesítményértékeléséről.
4. A Képviselő-testület döntött két pályázat benyújtásáról:
– Települési Pályázat Előkészítő
Alap
A Csongrád Megyei Önkormányzat

Elnöke által kiírt pályázat keretében a
Képviselő-testület pályázatot nyújtott be
Zsombó község településközpontjában
lévő épületek, közintézmények megújuló energia felhasználását elősegítő tanulmány készítésének támogatására. A
tanulmánytól azt az eredményt várja a
Képviselő-testület, hogy a jelenlegi gázilletve villamosenergia felhasználást célszerű-e alternatív energiaforrások alkalmazásával kiváltani. A pályázott összeg 2
millió Ft, melyhez 500 ezer Ft önerőt kell
biztosítani.
– Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése
Az
Önkormányzati
Minisztériumtól igényel támogatást a zsombói és
csólyospálosi iskola felújítására az önkormányzat. A támogatásból Csólyospálos
község az általános iskola nyílászáróinak
egy részét cserélné, a zsombói iskolában
megújításra kerülnének a vizesblokkok
akadálymentes WC helyiség kialakításával, a földszinti fiú és lányöltöző vizesblokkjai, valamint az épület lapostető
szigetelése és villámvédelmi rendszere. A felújításra igényelt támogatáshoz
Csólyospálosnak 10%, Zsombónak 20%
önerőt kell biztosítania sikeres pályázat
esetén. Nyertes pályázat esetén a fejlesztés várhatóan 2010 nyarán valósul meg.
Továbbra is szívesen veszem kérdéseiket, javaslataikat a tájékoztató tartalmát
valamint a település működését, fejlődését illetően.
Gyuris Zsolt
polgármester

Március 15. – Zsombó, 2010T

2010. március 12-én pénteken 17 órától emlékezett meg Zsombó lakossága
az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról.
A községi ünnepségen részt vettek az
általános iskolások, felnőttek, és a meghívott vendégek közül megtisztelte a
rendezvényt dr. Bohács Zsolt a Fidesz,
Pancza István a Magyar Függetlenségi
Párt képviseletében.
Az ünnepi műsor nagy részét az általános iskola gyermekei adták. Közreműködött dr. Csúcs Áron jegyző és Cseh Antal
operaénekes és Hegedűs Károlyné zongoraművész.
Jó érzés volt, hogy a délutáni időpont
miatt a szülők is láthatták fellépni gyermekeiket a műsorban. Külön öröm és
büszkeség számomra, hogy az ünnepség
az ünnepről szólt, a felszólalók nem aktuális pártpolitikáról beszéltek, hanem a
példaként előttünk álló hősöket és történelmi tetteiket méltatták. Példát mutattak
gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt.
A műsort követően a közösségi házból
fáklyás felvonulással, Kossuth nótákat

énekelve ment az ünneplő tömeg a templomkertbe a kopjafához koszorúzni.
Köszönöm minden fellépőnek, felkészítőiknek és a segítőknek, akik hozzájárultak
az ünnepség rendezéséhez! Köszönöm a
közönségnek, hogy fontosnak tartotta a

„S akkor – magától megnyílik az ég,
Mely nem tárult ki átokra, imára,”
Reményik Sándor: Kegyelem
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talán legfontosabb nemzeti ünnepünkön a
megjelenést, a közös ünneplést.
Gyuris Zsolt
polgármester

ZSOM-BOLYGÓ

Falugyűlés volt Zsombón 2010. március 10-én
Gyuris Zsolt polgármester úr meghívására sokan eljöttek a falugyűlésre. A Zsombói
Hírmondó összefoglalójából a többi zsombói lakos is értesülhet az elhangzottakról:
A polgármester úr köszöntőjét követően
Terhes Csaba a Déli Napfény Nonprofit
Kft. munkatársának tájékoztatója hangzott el a kezelésükbe tartozó 2009-es
évi EMVA pályázatokról, amelyeken a
zsombói pályázatok eredményesen szerepeltek. Tájékoztatott a bírálat alatti
LEADER pályázatokról és a közeljövőben
megnyíló -elsősorban a kisvállalkozásokat
segítő- gazdaságfejlesztési pályázatokról.
A részleteket a Déli Napfény Nonprofit
Kft. honlapján találhatják, amely Zsombó
honlapjára kattintva is elérhető.
Gyuris Zsolt polgármester úr egy sok
képpel és adattal színesített prezentációval szemléletessé téve tájékoztatta a lakosságot az önkormányzat helyzetéről, az
elért eredményekről, a már megnyert és
a még el nem bírált pályázatokról, fejlesztésekről. Polgármester úr elmondta, hogy
Zsombó önkormányzatának pénzügyi
helyzete stabil, az évek alatt meghozott
intézkedések következtében a működésre beérkező állami támogatások és helyi
bevételek fedezik a kiadásokat. Az önkormányzat a kötelező feladatain túl, sok
önként vállalt feladatot is ellát a lakosság
érdekében. Ilyen például a családi napközi, az alapfokú művészeti oktatás, a tanyagondnoki szolgálat, vagy az ősszel elindított közterület felügyelet, és a helyben
működő civil szervezetek támogatása.
A közszolgáltatások szervezéséről is
részletesen hallottunk.
A központi orvosi ügyeletet 2009. áprilistól kistérségi feladatellátásban működik, ami által javult az ügyeletet ellátó
orvosok bérezése, gépjármű és műszer
ellátottsága, és így az önkormányzatnak
még kevesebb pénzébe is kerül.
A szociális alapellátásokat az önkormányzat továbbra is a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott
Humán Szolgáltató Központon keresztül
látja el, ami szakmai fejlődést és olcsóbb
működtetést hozott az évek alatt. Az ellátott feladatok közül kiemelte a szociális
étkeztetést, amelyben a résztvevők száma megduplázódott. Jelenleg 80 körüli
ebédet hordanak ki a tanyagondnokok és
a házi gondozók.
A hulladékkezeléssel kapcsolatban újabb
fejlemény, hogy az önkormányzatunk
részvételével működő társulás pályázatot
nyert a rekultivációra. A közbeszerzést
követően 2010 őszétől 2012-ig végzik el a
rekultivációt az érintett szeméttelepeken.
A hulladékudvar működése folyamatos, március 1-jétől nyári nyitvatartási
rend szerint működik. A telepen dolgozó

munkavállaló határozott idejű munkaszerződése lejárt, és a munkáltató Szegedi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. nem
hosszabbított vele szerződést. A munkát
másik zsombói lakos végzi. Ezen hírhez
Pozsár Mátyás zsombói lakos indulatos,
magánjellegű kérdéseket és észrevételeket fűzött, amelyek vádaskodásokat is
tartalmaztak.
Az ivóvíz szolgáltatással kapcsolatban
elmondta, hogy a zsombói ivóvíz egészséges, a dél-alföldi vizek nagy részével
ellentétben az arzéntartalma az újonnan
bevezetett EU-s határérték alatt van.
Mindössze két komponens, a vas és az
ammónia, ami valamelyest meghaladja
az indokolatlanul szigorú magyarországi határértéket. Aggodalomra azonban
nincs ok, mert egyik összetevő sem ártalmas az egészségre. Másodlagos ivóvízminőség rontó hatása lehetne ezeknek,
amennyiben nagy vízfelületek lennének a
zsombói vízhálózatban. Nagy vízfelületek
nincsenek, a rendszeresen vett vízminták
elemzése pedig mutatja, hogy egészséges a víz.
A földutak évente karbantartott hossza
folyamatos növekedést mutat, 2009-ben
26,5 km volt.
Bár a megyében az egyik legalacsonyabb Zsombón a munkanélküliség, az
önkormányzat mégis nagy gondot fordít
a köz és szociális foglalkoztatásra. Enne
egyik előnye, hogy a dolgozók segély
helyett államilag támogatott munkabért
kapnak, eredménye pedig meglátszik település közterületein, intézményein.
A közbiztonsággal kapcsolatban sok
összehangolt lépés történt az elmúlt
években. Sikerült elérni, hogy községünk
a Szeged Belvárosi Rendőrőrstől a hasonló adottságokkal rendelkező Sándorfalvi
Rendőrörshöz került. Egyről kettőre növekedett a zsombói körzeti megbízottak
száma. Az egyik rendőrünk 2009 őszétől
Zsombón lakik felújított önkormányzati
bérlakásban, a másik rendőrünk elérhető
távolságban, Szatymazon él. A KMB irodát
az önkormányzat 2009 tavaszán felújította. Az egyre jobban működő polgárőrség
és az újonnan indult közterület felügyelői
szolgálat pedig hatékonyan segíti a rend
őreit. Természetesen a közbiztonság soha
nem elég jó. Egy bűnügy is több a kelleténél. Az évtizedekig Zsombón szolgálatot
teljesítő rendőr táppénzes állománya és
nyugdíjazása után megfigyelhető romlás azonban megfordult, az összehangolt
munka eredményeként csökken a bűnesetek száma.
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A folyamatban lévő nagyobb fejlesztések a következők:
– Településkapu építésére -az Andrássy
út Forráskút felőli végén- és a gyorshajtásra figyelmeztető fényjelzőkre összesen
6 millió Ft-ot nyert az önkormányzat. A
fényjelzők 2009. végén elkészültek, a forgalomlassító terelősziget nyáron várható.
A munkát az állam végezteti el a közútkezelő által.
– Az iskolában és az óvodában a kompetencia alapú oktatás bevezetésére, a
pedagógusok képzésére és a tárgyi feltételek biztosítására 38 millió Ft-ot nyert
az önkormányzat. A megvalósítás 20092010-es tanévben zajlik le.
– Zsombó község közintézményeinek
energetikai korszerűsítése valamint megújuló energia hasznosítása KEOP-5.1.0
pályázaton 44 millió Ft-ot nyert az önkormányzat, amelyhez ugyanennyi önerőre
van szükség. Az önkormányzati önerő
kedvezményes kamatozású MFB hitelből
rendelkezésre áll. A hitel visszafizetését a
gáz és a villanyszámlában keletkező megtakarításból biztosítja az önkormányzat.
A beruházás eredményeként komfortosabbak lettek a közintézmények, energiát
takarítunk meg és minden közintézmény
megújul külsőleg. A munkálatok 2009
ősztől 2010 tavaszig tartanak.
– Királyszéki Iskola külső felújítására
nyert 4,2 millió Ft-ot az önkormányzat,
amelyből a több mint 100 éves műemlékileg védett iskola újul meg 2010 nyarán.
– Zsombó község közösségi közlekedésének fejlesztése (I. ütem) név alatt a még
ki nem épített, főleg külterületi buszmegállókban épül ki buszöböl, peron, utasváró
38 millió Ft támogatással 2010 nyarán.
– A településközpont fejlesztésére
nyert 22 millió Ft-ból a Béke utca szépül
fasorokkal, kandelláberekkel, parkolóhelyek lesznek kialakítva az orvosi rendelő,
az óvoda, a templom és a vendéglő környezetében. Piaccsarnok épül a Móra utcán. Megvalósítás 2010 nyarán.
– A béke utcai járda cseréjére 3,6 millió
Ft-ot nyert az önkormányzat. Az Andrássy
úttól a Móra utcáig készül díszburkolatos
járda.
– Kerékpárút építésre 90 millió Ft-ot
nyert az önkormányzat. Várhatóan 2010
nyarán épül meg az Andrássy út teljes
hosszán, és a Szegedi úton a Nagyerdő
Szeged felőli végéig a bicikliút.
– A szennyvíz-csatornázás beruházás
elkészítése pályázat megvalósítása a végéhez közeledik. A kivitelezésre irányuló
pályázatot a társulás előre láthatóan nyáron tudja majd benyújtani. Jelenlegi információk szerint 2011 tavaszán indulhat
a több milliárd Ft értékű munka, amely
nagyjából 2 évet vesz igénybe.

„Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten.”
Ady Endre: Az Úr érkezése

HÍRMONDÓ
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A bírálat alatt lévő pályázatok:
– Szociális szolgáltató központra pályázott Zsombó a Szegedi Kistérség Többcélú
Társulásán keresztül. Az igényelt támogatás 48,5 millió Ft. A tervezett beruházás
több előnyhöz juttatná a községet. A szociális területen dolgozók és a szolgáltatásokat igénybe vevők méltó körülmények
közé kerülnénk. Az óvoda területe felszabadulna a profilidegen tevékenységtől,
járművektől. Az óvoda újabb helyiségeket
nyerne feladatának ellátásához.
– Közösségi közlekedés fejlesztése (II.
ütem) szintén a Szegedi Kistérség pályázatából valósulhatna meg, amennyiben
kedvezően bírálják el. Zsombó 35 millió
Ft értékű beruházáshoz jutna, amelyből a
jelenleg kiépített buszmegállók újulnának
meg. A pályázaton 9 önkormányzat indult
közösen.
– Belterületi csapadék- és belvíz elvezetésre pályázott az önkormányzat 72 millió Ft

támogatást igényelve. Sikeres pályázat
esetén megépülnének a hiányzó mederburkolatos felszíni gerinc csatornák. A
megépülő rendszer csökkentené a belvíz
kialakulásának veszélyét, és belvíz esetén
elősegítené, gyorsítaná a víz elvezetését.
– Egészségügyi alapszolgáltatások fejlesztésére pályázott 50 millió Ft értékben
az önkormányzat. Sikeres pályázat esetén
belülről is megújulna, akadálymentessé
válna az egészségház, az épület bővítése
lehetővé tenné a jelenleg hiányzó helyiségek kialakítását. Így például fertőző beteg
váró, pihenő és tároló helyiségek alakulhatnának ki.
– Bölcsőde építésére pályázott az önkormányzat 150 millió Ft támogatásra.
Sikeres pályázat esetén 2011 őszén nyithatna a Bóbita Bölcsőde, amely a Béke
utcán épülne fel a jelenlegi kétlakásos
önkormányzati épület helyén. A tervezett
bölcsi 30 férőhelyes, a szülők számára

ingyenes, csupán az étkezésért kell majd
fizetni. (A falugyűlés óta megérkezett az
értesítés a pályázat sikeréről. A szerkesztő)
Polgármester úr elmondása szerint az
elmúlt években a hangsúly a sok kisebb
anyagi ráfordítással járó, de évek, évtizedek óta halogatott karbantartásokon, felújításokon volt. 2009 végétől a többéves
előkészítő és lobby tevékenységgel járó
sikeres pályázatok megvalósításai következnek.
Az elhangzott tájékoztatót megelőzően
és követően kérdéseket tettek fel a jelenlévők, amelyekre egy kivétellel a válaszok
is elhangzottak. A meg nem válaszolt
kérdésre a falugyűlésen nem állt rendelkezésre adat, ezért a későbbre ígért választ cikkünk után teszi közzé Gyuris Zsolt
polgármester.
Zsombói Hírmondó

Válasz Harcsa-Pintér Sándor Falugyűlésen feltett kérdésére

A kérdés így hangzott el a Falugyűlésen:
„A harmadik kérdésem a vízmű szolgáltatással kapcsolatos. A napokban kaptam
kézhez az egyik legutolsó számlát, ami
szintén egy kéthavi fogyasztást mutatott, és előkerestem a régi számláimat.
Gyakorlatilag változatlan mennyiségben
fogyasztunk vizet a háztartásunkban.
Gyakorlatilag dupláját fizetem néhány év
távlatában a korábbiaknak. Mi indokolja
ezt az áremelést?”
Tekintettel arra, hogy a válaszhoz olyan
adatokra volt szükség, amelyek nem álltak rendelkezésre, azonnali válaszadásra
nem volt lehetőség. Egyébként az ilyen
kérdések megválaszolhatósága miatt javaslom évek óta, hogy juttassák el a falugyűlés előtt a kérdéseket a Polgármesteri
Hivatalba.
Tisztelt Harcsa-Pintér Sándor úr!

Az Ön kérdése, pontosabban a kérdést
megelőző állítások megtévesztők, azt
a látszatot keltik, hogy duplájára nőtt
az ivóvíz díja, ami nem igaz. Kérésemre
három bemutatott számlával támasztotta alá az állítását. Az első 2000.12.28 –
2001.02.28. közötti leolvasással, 20m3-es
fogyasztással, 84 Ft/m3-es nettó vízdíjjal,
a második 2004.12.20 – 2005.03.08. közötti leolvasással, 25m3-es fogyasztással,
113 Ft/m3-es nettó vízdíjjal, a harmadik
2009.12.01 – 2010.01.31. közötti leolvasással, 47m3-es fogyasztással, 151 Ft/
m3-es nettó vízdíjjal és 245 Ft/hó alapdíjjal.
Az előző választás óta a következő áremelésekről döntött a Képviselő-testület:
„Adjon az Isten szerencsét,
Szerelmet, forró kemencét,”

– 2007.01.01-től Kardos Imre ügyvezető igazgató javaslatára 18,17%-os emelés
(126 Ft/m3-ről 149Ft/m3-re)
– 2008.06.01-től Terhes Csaba ügyvezető igazgató javaslatára 4,03%-os csökkentés mellett (143Ft/m3) bevezetésre
került az alapdíj 235 Ft/hó árral.
– 2009.06.01-től Terhes Csaba ügyvezető igazgató javaslatára 5,59%-os
emelés (151Ft/m3), az alapdíj 246 Ft/hóra
változott.
– (A falugyűlést követő ülésen a Képviselő-testület 2010.06.01-től, 1,32%-os
emeléssel 153 Ft-ra növelte a vízdíjat, és
262 Ft/hó-ra az alapdíjat)
Néhány év távlatában következő módon
drágult a vízdíj:
– 3 év alatt 1,34%-os emelés volt 1m3
víz árában, a bevezetett alapdíj hatását
is figyelembe véve (az Önnek számlázott
47m3/2 hó fogyasztásra vetítve) 8,4% a
vízdíj növekmény, amelyet az Áfa növekedés 12,9%-ra emelt.
– 4 év alatt 19,76%-os emelés volt 1m3
víz árában, a bevezetett alapdíj hatását
is figyelembe véve (az Önnek számlázott
47m3/2 hó fogyasztásra vetítve) 28,1% a

Nagy László: Adjon az Isten
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vízdíj növekmény, amelyet az Áfa növekedés 39,2%-ra emelt.
A kérdésben megfogalmazott áremelkedés nem történt meg, azt semmi nem is
indokolná, ugyanakkor a vízdíj emelkedésének legfőbb okai a bérek, az elektromos
áram (négy év alatt több mint 78%-kal növekedett) és egyéb inflációs hatások növekedése. Sajnálatos módon időközben
többször Áfá-t is emelt az országgyűlés,
így ebben az időszakban 12%-ról 25%-ra
növekedett az élet legfontosabb elemének, az ivóvíznek az Áfája. Hatással van
még az árra a szolgáltatóváltással kapcsolatos nagyobb üzembiztonságot jelentő infrastruktúra fenntartása (eszközpark,
ügyelet, szaktudás) és nem utolsó sorban
a vízdíjban megjelenő, jogszabály által
kötelező, 4 évenkénti óracsere, amely
2007. előtt (Zsombó Kft.) a fogyasztók
kis részénél volt elvégezve, idénre viszont
(TMV Kft.) minden lejárt hitelességű óra
cseréje megtörténik.
Tisztelettel:

Gyuris Zsolt
polgármester
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A falugazdász tájékoztatója
Tisztelt Termelők!
2010. áprilisában fontos aktualitásokra
hívnám fel a figyelmüket.
1., Az Őstermelői igazolványok érvényesítése , valamint az új igazolványok kiváltása továbbra is lehetséges az aktuális
dátumtól, a feltételek az előző számokban
szerepelnek. Az igazolványok érvényesítése betétlaponként ezer forintba, az új
igazolvány kiváltása 2000 forintba kerül,
melyet postai úton csekken kell befizetni.
A csekk nálam beszerezhető.
3., A 2009. évi gázolaj jövedéki adó
visszaigénylése:
A feltételek az előző számokban fel vannak tüntetve.
A szőlő és gyümölcs művelési ágú területekre az előbb említett visszatérítéshez kapcsolódóan lesz gázolaj de minimis
támogatás, határideje május 31-re fog
majd esni. Feltétele, hogy a VPOP a jövedéki adó visszatérítését teljesítse. A
2010-es területalapú támogatás határidős munkálatai miatt csak és kizárólag a szőlő és gyümölcs művelési ággal
rendelkező termelők jövedéki adójának
visszaigénylését tudjuk leigazolni.
Azok a zsombói mezőgazdasági őstermelők, akik az utcanév megváltozásában
érintettek, a VPOP felé ezt változást a jövedéki adó visszaigényléssel együtt jelezhetik. Az ehhez szükséges nyomtatvány
nálam beszerezhető, a lakcímkártyáról
kell egy másolati példány.
4., A mezőgazdasági termékek csomagolásához használt anyagok, göngyölegek
után környezetvédelmi termékdíjat kell
majd fizetni, illetve bevallást teljesíteni
2010. április 20-ig. A részletekről az 1995.
évi LVI. törvény rendelkezik. Az ellenőrző
szervezet a Vámhivatal lesz. Bővebb információ a 06-76/486-296 telefonszámon,
vagy az irodában kihelyezett telefonszámon kérhető.

5., Elkezdődik a 2010-es Egységes
támogatási kérelmek benyújtási időszaka. A benyújtási határidő 2010.
május 15.!!! Ekkorra kell a területalapú
támogatáson felül mindennemű egyéb
támogatási kérelmet is igényelni (pl.:
erdőtelepítési támogatás, AKG támogatás stb.)
A tavalyi gyakorlatnak megfelelően a
kérelmek benyújtása elektronikus úton
interneten keresztül történik, előzetes időpont-egyeztetés alapján fogjuk a termelőket behívni. Arra kérek mindenkit, hogy
aki még nem kapott sms értesítést,
időpont-egyeztetésre jelentkezzen.
Az igényléshez nagyon fontos feltétel a
2009. évi támogatási kérelemhez felhasznált jelszó!!!
Ennek hiányában nem tudjuk a támogatási kérelmet rögzíteni. Mindenkit arra
kérek, hogy a megadott időpontra ezt
keressék elő. Ez a jelszó pótolható, de az
MVH Szegedi Kirendeltségénél lehet csak
beszerezni.
A feltételek hasonlóak a tavalyihoz.
2500 négyzetméter a minimálisan támogatható parcella terület, ezekből a
parcellákból minimálisan 1 ha-t kell művelni. 2500 négyzetméter alatt nem igényelhető támogatás (esetleg konyhakert
megnevezéssel, ebben az esetben művelés szempontjából kapcsolódniuk kell egymáshoz). A támogatás igényléséhez tudni
kell a parcellák területének nagyságát,
alakját (ezt kell a számítógépre berajzolni), valamint a kultúrát. Ezek az adatok a
támogatás igénylésének az alapjai. Erdő
és nádas kivételével minden kultúrára jár
támogatás.
Célszerű előkeresni a tavalyi támogatási
kérelem rajzait, abba belerajzolni az idei
évi adatokat.
Nagyon fontos változás a tavalyi kérelemhez képest, hogy csak a 2010. május

31-én a Földhivatal szerint is használatban lévő területekre lehet csak támogatást igényelni, tehát a támogatott
területekről Földhasználati lap szemlével
kell rendelkezni!
Az AKG-ban részt vevő termelőknek a
támogatási határozat kézhezvételét követően 2010. május 15-ig van lehetőségük,
hogy a területüket GPS készülékkel felméressék, valamint a Területazonosítási
kérelmüket benyújtsák. A Területalapú
támogatási kérelem benyújtása csak ezután lesz lehetséges.
A részletekről kérem figyeljék az aktuális információkat.
Mivel fontos határidő előtt állunk, a
rendelkezésre álló idő is rövid, teljes egészében függőek vagyunk az internetes hálózattól, ezért ebben az időszakban semmiféle egyéb teendőt nem fogunk tudni
ellátni (gázolaj jövedéki adó stb.) erre
majd 2010. június 1. után lesz lehetőség.
Próbáljuk a lehető legrugalmasabb ügyintézést, de előfordulhat a rendszerhiba
miatti várakozás .
Még egyszer arra kérek mindenkit, hogy
az igényléshez szükséges feltételeket
(jelszó, rajz, területi adatok, kultúra)
felkészülten hozzák a megadott időpontra,
mert nagyon megnehezítheti az ügyintézést, ha ezeket nem tudjuk pontosan.
6., Az aktuális információk, pályázati
lehetőségek a
www.fvm.hu, a
www.mvh.gov.hu, a
www.emva.gov.hu
honlapokon olvashatók , kérem figyeljék
ezeket az oldalakat.

Tisztelettel:

Gyuris Ferenc
falugazdász
Telefonszám: 06-30/337-2520

„fizetett politikai hirdetés”

Tisztelt Választók, Kedves Zsombóiak!
Az elmúlt egy hónapban közel négyszáz zsombói biztosított támogatásáról, segítette ajánlócédulájával a Magyar Függetlenségi
Párt, és a Torgyán-Kisgazda-Koalíció közös jelöltjét. Nem sokon múlott, hogy Szeged 3-as számú választási körzetében zsombói
jelöltre is szavazni lehessen.
Minden kedves ajánlónak őszintén köszönöm a bizalmat.
Kérem, bízzanak bennem továbbra is, és április 11-én szavazzanak Molnár Áronra, a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelöltjére!

				

Tisztelettel, köszönettel: 				
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Bátki Fazekas Zoltán

„Valahol most egy tulipán-szájú,
Kicsi szamárka ordibál,”
Csoóri Sándor: Virágvasárnap
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Tájékoztatás

Támogató szolgálat indul Zsombón
mikrotársulás keretében. A feladatellátásban Bordány gesztor településként vesz
részt.
Ellátottak köre, igénybevételre való
jogosultság:
A szolgáltatásra az a fogyatékkal élő
személy jogosult, aki értelmi-, mozgás-,
látás-, hallásszervi képességét részben
vagy teljesen elvesztette és ezek kompenzálására a társadalmi életben való aktív
részvételéhez tartósan, vagy átmenetileg
támogató szolgáltatásra van szüksége.
A támogató szolgálat célja, feladata:
A fogyatékkal élő személy önálló életvitelének megkönnyítése, lakáson belüli
speciális segítségnyújtás biztosítása, illetve az alapvető szükségleteket kielégítő
szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása személyi segítő közreműködésével.
Az ellátást végző és az ellátást igénylő
közösen határozzák meg a segítségnyújtás formáját és gyakoriságát, figyelembe
véve a szolgáltatást kérő személy igényeit, illetve az intézmény adta lehetőségeket.
Amennyiben bővebb információra van
szüksége a szolgáltatással kapcsolatban
kérem, keressen fel ügyeleti helyemen:
SZKTT HSZK Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat; Zsombó, Mária tér 2. (a
templom mögött az óvoda hátsó udvarában).
Tel.:06/62 595-566

Csontos Lászlóné
családgondozó

Zsombón, a Gárdonyi
Géza utcában 1172m2-es,
közművesített építési
telek busztól 6 percre
eladó. Ár: 3.000.000,-Ft
Érd.: (62) 315-898
(30) 324-1799

„Lassan húsvét hetébe fordulunk.
Krisztus már indul a Kálváriára”

Dsida Jenő: Zarándokút
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Szemünk Fénye Program Zsombón
A 190/2005 (IX.17.) Kormányrendelet alapján az
Oktatási Minisztérium meghirdette az ún. „Szemünk
Fénye Programot”, melynek kapcsán a Minisztérium
központilag szervezett közbeszerzéssel és központilag kialakított kedvező pénzügyi konstrukcióval kívánta támogatni a közoktatási intézmény fenntartók
szociális, egészségügyi, kulturális, oktatási és sport
létesítményei világítási rendszereinek korszerűsítését.
A fenti rendelet és pályázat alapján elkészített
rendkívül kedvező konstrukciós lehetőségeket tartalmazó banki finanszírozási ajánlatokat és a részletes felmérés alapján készített, tételesen kidolgozott
műszaki ajánlatot megvizsgálva Zsombó Község
Önkormányzata egyhangúlag úgy döntött, hogy élni
kíván a lehetőséggel és a korábbi felújítások által
nem érintett épületeiben meg kívánja valósítani ezt
a korszerű és energiakímélő megoldással rendelkező világítási rekonstrukciót. Azonban fontos megjegyeznünk azt is, hogy a döntést a Képviselő-testület
nem csupán energia megtakarítási lehetőségként
hozta, hanem gyermekeink, a felnövekvő korosztály
egészségét megóvó megoldási javaslatként is értékelte azt. Gyermekeink, az intézményekben dolgozó
munkatársaink egészségi állapota, hangulata, munkájuk hatásfoka nagymértékben függ a korszerűsítés megvalósítása során alkalmazott technológiától,
a beépített eszközök minőségétől. A felnövekvő korosztály életminőségéért érzett közös felelősség is
segítette a Testületet döntése meghozatalában.

A korszerűsítés érintette az önkormányzati intézmények jelentős részét. Így készülhetett el a Kós
Károly Általános Iskolában a korábbi felújításból kimaradt tantermek és a tornacsarnok teljes világításának korszerűsítése, az Egészségház, a Közösségi
Ház, a Nefelejcs Óvoda és a Polgármesteri Hivatal
összes lámpatestének cseréje. Kiemelendő, hogy a
megvalósítás során sikerült olyan technikai megoldásokat is megvalósítani, mint amilyen a Közösségi
Ház nagyteremében és színpadán kiépített direktindirekt fénysáv rendszer, amely amellett, hogy a
többi intézményben elhelyezett lámpatestekhez
hasonlóan természetesen energiatakarékos, még
teljesen elektronikus szabályzású is, így biztosítva a
mai kornak megfelelően, a különböző megvilágítási
szint igényű rendezvények megfelelő színvonalú lebonyolításának lehetőségét.
A teljes beruházás az új rendszerek energia megtakarításából finanszírozott, melynek megtérülési ideje
az előzetes számítások alapján 7év. A Szemünk Fénye Programhoz való csatlakozás biztosította mind
az alkalmazott műszaki megoldások magas szakmai
színvonalát, mind pedig a szűkös önkormányzati
pénzügyi lehetőségek mellé kidolgozott kedvező finanszírozási lehetőséget.

Idény nyitó szabadtéri lovasverseny Zsombón
Lovas nappal és díjugrató versennyel
köszöntötte Zsombó a tavaszt. Az év első
szabadtéri lovasversenye számos sportolót megmozgatott, hiszen a határon túlról
is érkeztek versenyzők, akik hét versenyszámban mérhették össze tudásukat az
Equitania Lovas Club versenyén.
Aki csak a jó hangulatért látogatott a
versenyre, az sem tért haza élmények nélkül, hiszen a Csongrád Megyei Közgyűlés
jóvoltából a kicsik pónikon lovagolhattak,
míg a nagyobbak lovas kocsikázáson vehettek részt. Számos híresség is kilátoga-

tott a versenyre, többek között Magyar
Anna, a Csongrád Megyei Önkormányzat
elnöke, Dr. Bohács Zsolt, a megye sportnagykövete, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje és Gyuris Zsolt, községünk
polgármestere. Mindannyian részt vettek
a programokban, hiszen ők adták át a verseny díjait. A remek hangulatú versenynek remélhetően az év további részében
is lesz folytatása.”
dr. Bohács Zsolt átadja a kupát a
győztesnek

Volt még egy „tombolatárgy”! Felhívás!
Kissé megkésve, ezúton köszönjük Csongrádi Juditnak, hogy az
óvoda
jótékonysági
bálját támogatta egy
igazán
különleges,
egyedi „tombolatárg�gyal”, a kis vizsla nagyon sok örömet szerez új gazdáinak.

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a
gyermekek óvodai beíratásának időpontja:
2010. április 12-én (hétfő), április 14-én
(szerda) és április 19-én (hétfő), 8.0016.00 óra.
Beíratás helye: az óvoda irodája.
Beíratható az a gyermek, aki 2011. május 31-ig betölti a harmadik életévét.
(Óvodába a gyermek három éves korától vehető fel.)
A közoktatási törvény értelmében az
ötödik életévét betöltött gyermeknek kötelező a nevelési év (szeptember 1.) kez9

dőnapjától legalább napi négy óra óvodai
nevelésben részt venni.
A beíratáshoz szükséges
– a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája,
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím-kártyája,
– oltási könyv.
A családi napközibe is a fent megjelölt
időpontban lehet beiratkozni.
Fogasné Matula Zsuzsanna
tagintézmény vezető

„Judás se szól, csak apró szeme villan:
Remegve érzi: az ő órája itt van!”
Juhász Gyula: Az utolsó vacsora
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Szoboravatás Horgoson

A határon túli kapcsolataink erősítésének céljával Zsombó Község Önkormányzata az elmúlt esztendőben közös pályázati
munkában vett részt a szerbiai Horgossal.
Hogy nemcsak munkakapcsolat alakult
ki a két település között, jelzi, hogy meghívást kaptunk a 2010. március 12-ei
horgosi települési rendezvényre. Zsombó
községet Gyuris Zsolt polgármester és dr.
Csúcs Áron jegyző képviselték.
Horgos egykoron a kiskundorozsmai
járáshoz tartozott, egyetlen csongrád megyei településként csatolták a délszláv királysághoz a trianoni döntés értelmében.
Nemcsak az itt élők számára volt ez a nap
kiemelkedő fontosságú, ugyanis a délvidéki látogatáson tartózkodó dr. Sólyom
László, a Magyar Köztársaság elnöke is
jelen volt az ünnepségen.
Takács József, Horgos Helyi Közössége
elnökének (magyarországi megfelelője:

polgármester) köszöntője után a helyi
Ropogó táncegyüttes sárközi táncokkal,
valamint a szabadkai Gordon Kvartett vonósnégyes műsora nyitotta az eseményt.
Ezt követően került sor a település főterén Szent István király szobrának felavatására, melyet dr. Sólyom László, a
Magyar Köztársaság elnöke végzett el,
ezt követően pedig Huzsvár László nyug.
bánáti megyéspüspök szentelt fel. Szent
királyunknak a Délvidéken, a történelmi Magyarország megszűnése óta ez az
első, köztéren álló szobra. Valóban örömteli, hogy történelmünk egyik legnagyobb
hatású személyiségének immár a szerbiai
magyarság körében is áll szobra. Ahogy
Sólyom László fogalmazta ünnepi beszédében: „István király véghezvitte történelmünk legnagyobb változását: a honfoglalók utódait elhelyezte egy korszerű
európai államban, és jogbiztonságot,

nemzetközi politikai és gazdasági súlyt,
kultúrát és vallást adott országának. S
Magyarország mindmáig, több mint ezer
év múltán is, fennáll”.
A programot a horgosi római katolikus
templom mögötti Kárász-kriptánál, majd a
Kossuth-emléktáblánál tartott koszorúzás
zárta. Az egykori közös múltunkat jelzi,
hogy az itt nyugvó Kárász-családról nevezték el Szeged sétálóutcáját.
Kilencven év után, az első vajdasági
Szent István-szobor felavatása Horgoson arról tanúskodik, hogy a délvidéki
magyarságban megvan az elszántság
és akarat arra, hogy közösen folytassuk
Szent István-i örökségünket, közös múltunkat.
JPP

álláshírdetés

Zsombó Község Önkormányzata műszaki ellenőrzésben jártas műszaki munkakör
betöltésére munkavállalók jelentkezését
várja .
A fényképes szakmai önéletrajzokat a
Polgármesteri Hivatal címére kérjük eljuttatni kizárólag postai úton.

Feltételek:
– műszaki végzettség

Zsombó Község Önkormányzata
6792 Zsombó,
Alkotmány u. 3.

– beruházások lebonyolításában való
munkatapasztalat
– referencia.

Zsombói lány Ajka város rendőrségének vezetői élmezőnyében

Hivatásos rendőri szolgálatát Budapesten kezdte meg Gyuris Mónika zsombói
lakos. Itt először kommandós kiképzést
kapott, majd lőkiképzést is. Eredményesen vizsgázott megkülönböztető jelzést
használó gépkocsi vezetéséből, majd ezután az autópálya rendőrségnél dolgozott.
Innen települt át Ajkára, ahol jelenleg is a
városi rendőrkapitányság helyettes vezetője. Kiváló rendőri szolgálatáért nőnapra

a Külügyminisztériumban magam kitüntetésben részesült.
Édesanyja, Gyurisné Marika méltán lehet büszke lányára.

lattal továbbviszi és – Arisztotelész szavaival élve – dolgozik a közjó érdekében.
Kiemelkedő teljesítményéhez ezúton is
gratulálok, további sok sikert kívánva.
Tisóczki Alexandra tanuló
Dr. Tűhegyi Sándor ny. r. ezredes

Számomra is megnyugtató, hogy nyugdíjba vonulásom miatt, az általam letett
stafétabotot épp egy fiatal, zsombói lány
vette át, aki lelkiismeretes rendőri szolgá-

Tisztelt Zsombói Lakosok!

Zsombó Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete helyi rendeletben
szabályozta a díszpolgári cím adományozásának rendjét, mely kitüntető címre
a legalkalmasabb személyt szeretnénk
megtalálni.

Kérem a Tisztelt Lakosokat, hogy a díszpolgári címre történő javaslatom kialakításához, indokolással ellátott véleményüket
legkésőbb 2010. április 20-ig levélben
szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatal
részére eljuttatni.

„Úr Krisztus feltámadott, Reánk malasztja áradott.
Ő szent vére hullása, Lőn pokolnak romlása,”
magyar népdal
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Segítségüket köszönöm!
Tisztelettel:

Gyuris Zsolt
polgármester

nagyító

Templomtorony felújítása Zsombón
A zsombói Kisboldogasszony templom
tornyát február végén állványozni kezdték
a szakemberek. Sokan tanakodtak, miért
kell már megint a templomot felállványozni, hiszen nem régen 2006-ban fejeződött be a templomunk külső tatarozása,
festése. A több mint 80 éves templom
tornyának fedése sajnos már nagyon elöregedett, már-már úgy nézett ki, mint a
szita, néhol csak a „festék tartotta össze”.
Igen nagy szükség mutatkozott a toronysisak fedésének felújítására. Még a múlt
évben az egyházközség képviselő testülete pályázatot nyújtott be; az Új Magyarország Vidékfejlesztési programon belül,
a civilszervezetek részére meghirdetett,
örökség védelmi kategóriába. A pályázatban templomunk tornyának, pontosabban
fémsisakjának felújítását jelöltük meg.
A pályázat összege 2.657.863-Ft volt,
amelyet teljes egészében, 100%-os támogatással meg is nyertünk. A munkálatok előkészületeit az időjárás javulásával

azonnal el is kezdtük és a kivitelezés már
be is fejeződött. A torony az eredeti stílusának megfelelő ZINK lemezfedést kap,
illetve egyúttal megtörténik a tetőszerkezeti elemek, a Kereszt és a villámhárító
rendszer szükség szerinti javítása is. Ha
készen lesz a torony bádogozása is, akkor
kijelenthetjük, hogy templomunk felújítása az elmúlt évtizedben teljes egészében
megtörtént.
Végül szeretném megköszönni azt, hogy
a pályázat megírásánál és annak beadásánál Zsombó Község Önkormányzata teljes mértékben segített. Külön köszönöm
Gyuris Zsolt polgármester úrnak ezirányú
támogatását és a Polgármesteri Hivatal
azon dolgozóinak áldozatos munkáját,
akik ebben segítettek.
Pancza István
egyházközség világi elnöke

Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott projekt
Az Equitania Lovas Club Pályaavató Versenye.
április 25. 9-óra

VILLANYSZERELÉS
Az ELEKTROGLOB KFT.
képviseletében
vállalom:
• földkábeles vagy légvezetékes
csatlakozással fogyasztásmérő szekrény
telepítését,
• meglévő csatlakozó vezeték és mérőhely felújítását, teljesítmény növelését,
• éjszakai villanybojler áramkör
kiépítését.

Hőillesztéses HAJHOSSZABBÍTÁS Zsombón
Ez a módszer a tincses megoldás, mely jól illeszkedik a fejbőrhöz, bőrbarát és allergiamentes. Európai hajat alkalmazok, mely minősége megegyezik a saját hajjal.
Várom szíves érdeklődésüket: BOSKOVIC ERZSÉBET
Telefonos egyeztetés: 0620-9720654
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Márta Tibor
6792 Zsombó,
Gárdonyi G. u. 43.
(30) 972-2996
(62) 255-099

„Nyuszi, nyuszi, nyulacskám,
Ne félj tőlem, nincs puskám!
Van ám nekem egyebem:
Zöld káposztalevelem.”

Népi mondóka

HÍRMONDÓ

kul-turi

A kultúra térképén

Még csak a hatvanat ütötte el jó Arany János, amikor megírta visszatekintő nagy versét, az Epilógust. Hetykeség mellé állnom, és
nem tudom, hivatkozhatom még rá a hetvenegyediket is átlépve? Akár igen, akár nem, hivatkozom. Ezt is beleírta:
Hiszen az útfélen itt-ott
Egy kis virág nekem nyitott:
Azt leszedve,
Megvolt szívem minden kedve.
olyan ember se lesz, aki kanalat merítene
Nem tisztem, hogy most kezdjek tüzetes Ide is szeretnék visszakanyarodni még.
Körülbelül azokban az időkben hallottam bele. Tanyajáró tapasztalásaimra támaszverselemzésbe, noha rövidke tanárságom
idején sokszor megtettem, néhány gon- egyik nagy humoristánk szájából egy ked- kodva pöntyögtem, elérhető körből a legdolatot azonban kölcsönvehetek tőle. Azt ves kis csipetet. Mátyás királyhoz az ud- kikalapáltabb fejű embereket hívnám ide.
például, hogy az útfélen itt-ott nem az út vari bolond fölvezetésével beállított egy Kapásból kontrázott derék atyafink: annyi
közepe. Azon már akkor is kocsik jártak, szakadtruhás gyüttmönt, és letette eléje eszünk nekünk is van, hogy tudjuk, a tués úri lócsiszárok. Most meg? A rohanó fadobozát. Közönséges ládikó volt, csak az dósok mind unalmasak. Senki nem jönne
bádogcsordák és kamionok kikelni se en- egyik oldala készült üvegből. Azt állította el. De a tudós se jönne közénk, mert meggednék. Csavarok egy kicsit az ő szaván róla – gondolom, így hangzott akkor még érzi rajtunk a tanyaszagot.
Azért idézem, amikor csak tehetem,
is, közeledvén a mi Epilógusunkhoz. Ép- –, ha ebbe fölséged belenéz, meglátja,
pen huszonnyolc évvel vagyunk közelebb mi történik éppen most a földgolyó túlsó hogy el ne felejtsük. Ez volt a mi nulladik
felén. Kicsit túlzás volt, humorista uram, kilométerünk.
hozzá, mint indulásunkkor voltunk.
Mit lehetett erre felelni? Lenin elvtárs
Nekünk eddig nem egy kis virág nyitott, mert akkoriban közszájon biztosan lapos
volt még a földünk. Na, ha ez megtörtént megmondta, ami nem megy, ne erőltesde térdig járunk benne.
Hadd kapcsoljak hozzá valamit gimna- volna, ez a csattanója a humoreszknek, sük, de egy próba mindkettőt eldöntheti.
zista korom első évéből. Akkor jelent meg igazságos királyunk, zutty bele, azonnal Tessék csak belegondolni, huszonnyolc
évvel ezelőtt gyorsabban váltott még
a Jávorka-féle növényhatározó. Takács leüttette volna a fejét.
Akkor még a televízió nem volt föltalál- az ész, kapásból rávágta: akkor csinálja
Pistával a sümegi Haraszt szinte összes
növényét, csalánját és virágát megha- va. Most meg sokszor az is megfordul a maga! Többször elmondtam már, mindig
tároztuk. Így aztán könnyen összekap- fejemben a sok silányság láttán, ezért fö- ezzel a záradékkal: így ragadt rám a kolomp, mint szamárra a fül. Szégyelltem
csolódott bennem Arany bölcsessége a lösleges volt föltalálni.
A kis játék bölcsességét akarom csak volna megfutamodni, de dolgozott bennövényvilággal. Kedvem támad száláról
szálára meghatározni a mi virágainkat is, kölcsönvenni. Ha akárki szakadtruhás nem az is, hátha mégis neki van igaza.
Jávorka nélkül immár. Mondhatnám pe- gyüttmöntként azt merte volna mondani Élettapasztalattal van kitöltve.
Derék barátunk még most is eljárogat
dagógiai kötelességnek is, de félek, lenne, huszonnyolc évvel ezelőtt, hogy mi még
aki nagyzolásnak venné. Azt akarom csak együtt leszünk a harmincadikhoz közeled- hozzánk. Isten éltesse őt is sokáig!
El tudom képzelni, a kezdetektől szerveelőszedni az elején mindjárt, mit tettünk vén is, békésebb ember lévén, nem üttetmi, és mit tettünk egészen másként, mint tem volna el a fejét, de kineveztem volna zőként működő Sípos Mihálynak mekkora
rábeszélő képessége kellett hozzá, hogy
udvari bolondunknak.
a művelési receptkönyvek előírták.
Megpróbálom, összegereblyézem szé- elhiggyék neki: nem tudjuk még, mit akar
Sokszor úsztunk szembe az árral. Vagy
rűskertünk szétszóródott kalászait. Elő- ez a pasas, de próbáljuk meg. Szíves pártveselkedtünk széllel szemben?
Mivel kezdhetném? A könyvek vittek ször arra gondoltam, ha huszonnyolcadik fogását avval háláltam meg, hogy a régi
rossz utakra engem. És azzal kell folytat- évünket tapossuk, tapasztalatainkat hu- iskolamesterek példájára azon nyomban
nom, nem mese az, hogy ennek az isko- szonnyolc pontba kellene belegyömöszöl- elneveztem Rektor Úrnak. Máig Rektor Úr.
lának a közvetlen közelében, karnyújtásra nöm. Szépen mutatna, de meg is inogtam Nem hiszem, hogy lenne még egy a földtőlünk, görbe hátú tanyájában mondogat- mindjárt. Egyik legnagyobb világvallá- kerekségen, aki ennyi ideje viselné hivata meséit Tombácz János bácsi. Sok szép sunknak tíz elég a parancsolatból, hogyan talát. Ennyire közmegelégedésre. Naponmese termőföldjén élünk. Azért bocsátom ugrálhatnék én huszonnyolccal? Pedig ak- ta hangoztatom, az én mandátumom csak
előre, hogy a végén még visszakanyarod- kor már arra is gondoltam, a harmincadik a küszöbig tart, itt benn már ő a gazda.
A legjobb gazda.
évfordulónkig majdcsak hozzá jön még
hassak rá.
Még csak kezdtem járni Barabás Zoltán
Orozva bár, de emlékeztetőnek kitettem kettő.
Három világvallásra is futná. Nekem az nyakára, hogy jöjjön el hozzánk, amikor
János bácsink fényképét is ide a falra.
Még csak huszonnyolcadik évünket is elég, ha „Intelmeimet” hagyom az utó- összerakosgattam egyik-másik alapelvünket. A legfontosabbal kezdem. Tanyázárjuk, de addig már eljutottunk, hogy a korra.
Tehát a könyvek vittek földutakra en- ra mindenből mindig a legjobbat szabad
hazai népfőiskolai mozgalom talán legtovább élő kisded szerveződése lettünk. gem. Amikor első tanyakönyvem anyagát hoznunk. Ha mások kimondták, és azt
Magyarul mondva ez úgy hangoznék, kilincsről kilincsre járva gyűjtögettem, harsogja a világ, hogy a tanyai ember
régen meg kellett volna szűnnünk nekünk akkor botlottam be az itteni Kertbarát- fáziskésésekben kénytelen élni, bizonyos
is. Többször volt alkalmam kijelenteni körbe. Tizedik évüket taposták éppen. Ha szellemi sötétségben, ezt a bőrökbe teto— hatalmas bölcsességet mímelve —, csak tízig élt volna a nemes gyülekezet, válódott bélyeget csak úgy lehet kikoptatZsombó az Zsombó, ami itt zajlik, nem akkor is érdemes lenne a hódolat virágait ni, ha nem hajlunk el se a talpmasszázsok
biztos, hogy máshol is megvalósítható. hoznunk rá, de ennek folyománya lett. Itt irányába, de az ufó-mániát is hagyjuk a
Egyedi példány vagyunk. Hittel vallom, mondta valaki, kétévenként is elég lenne csudában. És a politikát is hagyjuk kívül.
ezt a falut népfőiskolánk tette föl a kultúra tartani, mert a tudomány nem tud an�- Meg mindent, ami megoszthat bennünket.
térképére. Németh Bandi pedig még az nyi újdonsággal szolgálni, amennyit be Bizony mondom, voltak terelő mozdulatok
elején elnevezett bennünket ZSTA-nak, ne vettek volna már. Erre mondtam én minden irányba. Ahogy Barabás Zoltántól
ominózus példámat a töltött káposztá- hallottam az elején elhárító szózatként,
Zsombói Tudományos Akadémiának.
Máskor is elmondtam már. Nem annyira ról. Akkor jó, ha fölmelegítik, de ha egy hogy a búzát nem lehet az őszibarackkal
rossz billog, néha-néha hencegünk is vele. évet kihagynak, kiveri a szőrös penész, és keresztezni, én is kénytelen voltam kimon„Húsvét táján édes szokás,
A vödörrel locsolkodás.
Nálam is van szagos kölni,
Ha rád öntöm meg fogsz ölni?”
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dani, a szélhámiát se szabad a veretes tudománnyal, mert a rendelkezésünkre álló
rövidke idő alatt biztosan a szélhámosság
áll föl a dobogóra, és minden tisztességet
lekönyököl onnan. Pardon, majd én! Dr.
Agy vagyok! Ahogy a mindennapi pártharcokban is vannak, akik megteszik.
Barabás Zoltán akadémikusunk végre bekapta a horgot. Azt mondtam
neki, olyan embert szeretnék mutatni a
zsombóiaknak, aki ha belenyúl a búzába,
más kenyér jön ki a kemencéből. Most
már ketten voltak tehát, akikre hálás szívvel emlékezem. A Rektor úr, és a nagyszerű tudós. Jöttek aztán seregestül a
többiek, gondos válogatások után, amíg
eljutottunk a 171-ig.
Ezt megint tessék zsombói dialektusban
érteni. Van közöttünk olyan, aki minden
évben itt van velünk. Hogy hányan jönnek
húsz vagy huszonöt éve rendületlen elszánással, és segíteni akarással, még nem
sikerült összeszámlálnom. Természetesen
nem unalmasak, és a tanyaszagot se érzik meg rajtunk. Mert lehet, így volt valamikor, de már régen nincsen így. Viszont
tisztelik a tanyaiak becsületét.
Cserekereskedelemnek is értelmezhetjük. A zsombóiak a legjobb barackot
termelik, a legjobb okfejtések illenek hozzájuk.
Őszinte szándékkal szembe kellett néznem a népművelés korábbi tévedéseivel
is, amelyeket természetesen kőbe vésett
teóriaként olvastak. Kilenc évig toltam a
fölnőttképzések szekerét, belém ivódhatott volna, hogy az alapozás a legfontosabb. Balga az a magyar, aki a kémény
tetejénél kezdené építeni a házát. A különböző sorozattanfolyamoknál is alul kezdték, mondjuk a számtani alapműveletekkel, de mire ablakmagasságig eljutottak
volna, széjjelszóródott minden társaság.
Minek járt volna tovább, aki már osztani
is tudott? Mi pedig a tudomány kőszikláit,
sarokköveit kezdtük lerakni. Teóriát kellett
keresnem hozzá, és meg is találtam – a
Tisza legfenekén. Amikor az árvíz után
védelmére rőzseszőnyeget fektettek, Tokajból ide eregetett sziklakövek szolgáltak nyomtatéknak. Meztelen talpammal
mindig simának tapogattam, hogyan
lesz ebből simogató fenék? Nem tudtam,
megkérdeztem. Azt mondta valaki, föltölti
a folyó a sziklák közeit. Amikor zsombói
tétellé lett, már csak arra kellett ügyelnünk, a tudomány sziklái mindig emelkedjenek. A szóbeszéd, a máshonnan érkező
értesülések, az akkor még a tudomány
felé is kacsingató hírközlő szervezetek
hordaléka, és a későbbi előadások adják
a tölteléket hozzá.
Egy embert még az elején meg kell
említenem mindenképpen, bár neve
nem szerepel az előadói listánkon. Azok
kezdtek ide járni, akik kisdiákként is itt

nevelkedtek. Mikszáth szavait szeretem
idézni: semmi nem tartja úgy össze az
embereket, mint az iskolapadok emléke.
Kovács Álmost azért írnám aranybetűkkel
az égre, mert akkora kíváncsiságot tudott
ültetni tanulóiba, most is hajtóerő még.
Nem győzöm hangoztatni, áldassék a
tanyák tanítója. Meg azoké is, akik őrzik
a kíváncsiságot.
Ezért is szeretnék minden faluban szobrot állítani a tanító embernek.
És áldassék operáló orvosunk keze is.
Mert alig rugaszkodtunk neki új várunk
tégláról téglára való építgetéséhez, ő lékelte meg a fejemet, mint hevesi ember
a dinnyét. Orvosok sokasága volt jelen a
sokadik vizsgálatokon, és mind kimondta,
nincsen abban semmi, egyedül ő bizonygatta, valami van, aminek rendes fejben
nem lenne szabad lennie. Amikor már a
tökgyalu képei is rendelkezésre álltak,
ugyanazok az orvosok szinte kórusban
mondták, vanni van, de olyan helyen,
hogy nem szabad hozzányúlni. Megint ez
az egy ember volt, aki ki merte mondani, kötelessége megoperálni. Mivel nem
kutyaütők voltak ott, hanem jól képzett
doktorok, azóta szélesítem a kört, és a
többségi szavazások minden eredményét
meg merem kérdőjelezni. Az igazság és a
szavazati többség nem mindig jár egymás
kezét fogva. A színtiszta igazsághoz még
az is hozzá tartozik, ha ő nem nyúl bele
huszonöt évvel ezelőtt a fejembe – ha
nem ő nyúl bele! –, erősen föltételezhető,
legföljebb a koszorúk gyarapodtak volna.
Nemcsak én nem, de a jelenlévők közül
talán senki se járna népfőiskolánkba. A
többi próbálkozás sorsára jutva a mienk is
megszűnhetett volna. Vagy ha élne még,
egészen más lenne. Még két nagyon szerencsés leánkánk van, aki megfeküdte
műtőasztalát. Megmaradtunk szívességből, bölcsességből, és minden jó elnyeri
a maga büntetését: Bodosi Mihály is vis�szajáró előadónk lett.
Neki büntetés, nekünk áldás.
Holtig tartó halasztást kaptunk. Mondókám betétjét elsütöttem már, de saját
portékámról van szó, talán ide is ide tehetem. Olyanok is vannak közöttünk – ide
szerencséltetem magamat is –, akik megjártuk az utat Szent Péterhez is. Ki is szólt
a jó öreg a kukucskáló ablakon: Hát te,
szeretött gyerököm, tégödet mi szél hozott ide? Föltette madzagos pápaszemét,
elővette matrikuláját, nagyokat lapozott,
húzta a hálóhúzásban megbütykösödött
ujját a sorokon, és a végén, szolidárisan
a tápai kishalászokhoz, mondjuk, Libaszar Pistához, ékes szögedi kiejtéssel ezt
mondta: édös gyerököm, van itt valami
macskakaparás, de úgy össze vannak kutyulva a bötűi, kiolvasni se löhet röndösen.
Mönj csak vissza, de nagyon siess, le ne
késsed az ébresztőt! Azóta tudom, min13

den év, minden hónap, minden nap, és
a napnak minden perce aranyat ér. És
virágot hajt. Akár esik, akár fúj. Barabás
Zoltán neve mellé tehát oda kell tennem
az övét is.
A százhetvenegy kikalapált fejű ember
nevét kellene most fölolvasnunk, mert
közülük legalább százhatvanöt valóban a
legkiválóbbak közül való. Nagyon hasonlítana a 301-es parcellában elhangzottakra, és ott is termett kakukktojás, ezt tehát
most elhagyjuk.
Támadt még rögeszmém. Sokan vannak
a kiművelt emberfők közül, akik szinte
mindent tudnak, amit tudni érdemes. El is
tudják mondani, akár élvezetes tálalásban
is. Zsombón az lett a módi, ne csak tudja
az előadó, amit tudatni akar, de maga is
művelje. Embertelen nyúzások következtek ebből is. Vegyük most csak az orvosokat, de értsük hozzá a többieket is. Bemegy valaki a műtőbe, mondjuk reggel fél
nyolckor, és kitántorog onnan valamikor
délután. Mint a leeresztett futball-labda.
A szuflát is kivette belőle az operáció és
a felelősség, hiszen hittel vallja, nekünk
csak tízeseket szabad lőnünk, és akkor
tessék beülni a kocsiba, tessék eljönni
Zsombóra, és tessék nekünk unalmasnak
pillanatig se mondható gyönyörű előadást
tartani!
Ja, és tessék disszertációval is fölérő dolgozattal előállni. Kimondottan
Zsombóra szabva. És elmondani papiros
nélkül. Ezért is hangoztatom, amikor csak
tehetem, miért nem lehet futószalagra
tenni, ami nálunk történik.
Bővítem tehát a dicsőség köreit: adassék tisztelet minden zsombói tanítónknak
is.
Ha legalább megfizetni tudnánk nagyszerű munkájukat!
Van még specialitásunk, kiköpött
zsombói, el ne felejtsem. Egy példa nem
példa a tudományban, ezért mondom csak
kísérletnek. Az orvoslásban emberen nem
szabad kísérletezni, de alanyai is, tárgyai
is mi vagyunk a huszonnyolc évünknek.
Elneveztem magunkat mindjárt az elején
barátságátömlesztő népfőiskolának. Barátaimat hívom barátaimhoz, miközben
ők egymás barátaivá lesznek.
A fene se gondolta volna, hogy ebből a
lukból bolond szelek is fújhatnak. Ismétlem, barátaimról tudom eldönteni, képesek-e úgy tálalni a tudomány morzsáit,
hogy mindenki megértse, tehát őket hívom csak meg, de a legádázabb ellenségiem is közülük kerülnek ki, ha valakit meg
kell kérnem, most pihenjen egy kicsit.
Lehet, hogy nem is voltak igazi barátaim?
Akinek a nyakába tették a kolompot,
ráznia kell annak.
Egyikük szemembe vágta legutóbb,
hogy levegőnek néz. Teheti, mindennapi

„Nagycsütörtök: átok, szeget kalapáltok,
Isten ellen készülődtök ácsok és kovácsok.”
Nagy László: Pirosodik Húsvét
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kenyere a levegő. Erősen bízom azonban
benne, tiszta levegő vagyok, miattam
szmogriadót még nem kellett elrendelnie
senkinek.
Örömmel mondhatom, adassék tisztelet
a barátságátömlesztő népfőiskola másik oldalának is. A hallgatóságnak. Akik
immár nem huszonnyolc, de harmincnyolc éve járnak ide, és azoknak is, akik
Sándorfalváról, Szatymazról, Forráskútról,
Bordányból, Zákányszékről, Dorozsmáról
és Szegedről csatlakoznak hozzánk.
Még egyet-kettőt nem szabad elfelejtenem. A hivatásos szónokok közül kevesen
igazodnak hozzá, de a mi hallgatóságunk
kedves adottsága, hogy szempillantások
alatt észreveszi, ha valakiben nem lakozik emberi becsület. Ha a tudás nincsen
elválaszthatatlanul egybehegesztve a
tisztességgel. A politikából is véve némi
tapasztalatot, az ország népe nem mindig
veszi észre, de nekünk ebből is csak tízest
szabad lőnünk, hogy az előbbi igazságot
magunkra is vonatkoztathassuk.
Aztán… Bocsánat, inkább példabeszédet mondok. A háztartásokban favoritnak
számít a tanyai tojás. Elmondja valaki,
ennél meg ennél a piaci Terus ángyinál

mindig a legjobbat veheti meg. Híre kél,
ismerősei sorban hozzá mennek. Egyszer
azonban megesik, egyikük kosárkájába
záptojás is bekerül. Férfiasan nekiveselkedve késsel csap rá otthon a rántotta
serpenyője fölött, és förtelmesen büdös
trutymó kenődik a markába. Mi lesz a
következő lépés? Soha többet nem onnan
veszi a tojást.
Se ő, se a többiek.
Átkonvertálhatom ezt a példabeszédet
az előadásokra is? Ha csak egyszer keveredik bele a hamis, hét határra bűzlik
serpenyőnkben.
Vannak, akik azt mondják, ebben ma
már nincsen igazam. Most már többen
bíznak, mint kételkednek. Ne kockáztassunk mégse. Az ördög nem alszik. Mi
mindenáron az ezredvég igényeibe, a tíz
éve elkezdődött új évezred kívánalmaiba
akarunk betagozódni. A záptojás nem közénk való. Egy szólásmondás-félét itt is
említhetek? Tojást tojni ugyan nem tudok,
de azt meg tudom állapítani, záp vagy
nem záp.
Mostani évadunk legelején vendégül
hívtak bennünket a Magyar Tudományos
Akadémia szegedi székházába. A ZSTA-ra

gondolván kimondtuk ott, a kisebbik testvért hívta meg a nagyobbik. Jó Kusid vitéz
ugyan soha nem járhatott követségben
Szvatopluknál, mert amikor mi bejöttünk,
ő már nem élt, de a történelmi adoma szerint közreműködésével jogos jussunkat elfoglalni jött Árpád apánk hősi nemzetével.
A mesék földjén járunk, mondjuk ki, ha
túlzás van is benne: jogos örökségünket
elfoglalni léptünk be mi is az akadémiai
székház szélesre nyíló szegedi kapuján.
Hogy meg ne feküdje gyomrunkat a
sok dicsőség, a többit három nap múlva
folytatnám, nehogy öntömjénezés füstjébe burkolózva talpon állva kelljen időnap
előtt fölmennünk a Mennyországba. Ha
már említettem Tombácz János bácsit,
emlékeztetnem kell rá mindenkit, a mesékben három nap egy esztendő. Mi már
abban a korban vagyunk, nálunk is ennyire gyorsan megy az idő. A folytatást tehát
elteszem jövőre. Talán még élünk.
Csak el ne felejtsem a kultúra térképének asztalunkról is lelógó szélén, hol
hagytuk abba!
Horváth Dezső

Nagyböjt után FELTÁMADÁS!
A böjt első hallásra negatív magatartás: egyik legfontosabb igényünk területén valamit megvonok magamtól. A táplálkozásnál
korlátozom magam, méghozzá legtöbbször a kellemes ételek területén. Ha ezt a testi problémák megelőzése, elkerülése miatt
teszem, akkor már valamelyest építő jellege van. Ez koplalás, fogyókúra, de nem böjt. Akkor kezd még értékesebb magatartássá
válni, ha embertársam javára fordítom, amit magamtól megvonok.

Amikor fizetünk az üzletben, nem sajnáljuk az odaadott pénzt. Amikor rokonlátogatásra utazunk, talán nagy távolságra,
nem sajnáljuk az útiköltséget, az erre
fordított időt. Miért? Mert fontosabb, jobb
értékesebb az, amit kapunk, mint amit
odaadtunk. Mert fontos, hogy megajándékozzuk azt, akit tisztelünk, szeretünk,
sokkal jobban becsüljük őt magát, mint
amit érte vállalunk, amit neki odaadunk.
Valahogy így van ez a böjttel is. Mit
kapunk a böjtnél? Felszabadult időt, megtakarított pénzt, egészségesebb szervezetet. – Mindezt kinek a kedvéért? A
megtakarított anyagiakat rászoruló embertársunknak adhatjuk, örömet szerzünk
vele ajándékkal annak, akit szeretünk, a
felszabadult időt Istennek szentelhetjük,
akitől mindent, az életet, egészséget,
a „föld termését” is kapjuk. Valamilyen
értelemben böjt az is, amikor a pihenésünkből, a szórakozásra fordítható időből,
pénzünkből ajándékozunk másoknak, Istennek. Természetesen mindezt ésszerűen, hogy magunknak komoly kárt ne
okozzunk. De mégis nagylelkűen és sohasem a viszonzásra, az érdemre figyelve,
hanem őszintén önzetlenül, szerényen.
„Ne tudja a jobb kezed, mit tesz a bal” –
tanított bennünket Jézus.
A mai gazdaságosságra, anyagiakra
érzékeny világban nem nehéz felismerni,

hogy itt is egy jó befektetéssel van dolgunk. Odaadunk némi pénzt, időt, törődést, figyelmességet, és kapunk érte
barátságot, hálás embertestvért, mély
örömet, ami akkor tölt el bennünket, ha
sikerült igazán segíteni másnak, örömet
szerezni neki. – Hogy Urunktól, Istenünkről mit kapunk, azt néha már itt a földi
életünkben is, de az örök boldogságban
mindenképpen megtapasztaljuk. Mert ha
az Jézus példájára, az Ő kedvéért segítjük
embertársunkat, akkor ezt Ő úgy veszi,
mintha Neki tettük volna! Ezt kifejezetten
megmondta nekünk!
Lehet még egy indító oka a böjtnek.
Világunkban a rossz, az emberek közötti
ellentét, a kapcsolatok megromlása mindig valahol az önzésből, a másiktól való
elfordulásból származik. Manapság nagyon sok szó esik a természeti kincsek
féktelen, önző, pazarló, és hosszabb távon önpusztító kizsákmányolásáról. Ezért
VALAKI felelős. És ez a VALAKI mi is vagyunk, te meg én és mindenki egyénileg
és a közösségek. A család is. S ha ráneveljük magunkat, azokat, akikért felelősek
vagyunk erre a fegyelmezett, a természet
kincseit mértékletesen, szerényen használó életmódra, akkor a közösség, a lelki
értékek, az egészségesebb természet és
jövő lesz ennek jó gyümölcse.
Mondhatnánk, hogy nem csak én él-

„Harmadnapon legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.”
Pilinszky János: Harmadnapon
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tem ilyen önző, tékozló módon a kincseinkkel. Ez minden bizonnyal így van. DE!
Egy hajóban élünk! Mindannyiunk múlik,
hogy milyen lesz a közszellem?! Az utcán
eldobált szemét és a viselkedéssel elhintett erkölcsi szemét mindenkit rombol.
És fertőz. És hogy ez megváltozzék, ezért
mindenkinek a maga életében, háza előtt,
családjában el kell kezdeni a tisztogatást.
– Lelki erőt ehhez, a felelősségérzetből, a
szeretetből fakadó egészséges önkorlátozás szelleméből, egyszóval a böjt lelkületéből meríthetünk. Urunk Jézus ezt úgy
nevezte: azért jött, hogy megváltsa ezt a
világot, megváltoztassa a rossz irányból a
jó felé, segítse az emberiség útját. Ehhez
mindenképen kellett vállalnia a büntetés,
a jóvátétel, az elégtétel „böjtjét”, a szenvedést és az ártatlanul elfogadott halált
a mások, a mi önzésünk által okozott baj
rendbetételére.
Kicsiben a legegyszerűbb böjt a másik
javára, a jobb érdekében ezt jelenti: az
önzésem számára meghalok, hogy a másikra figyelve lehessen könnyebb, szebb,
jobb az ő élete, és ezzel együtt az enyém,
a miénk is. Ez a szeretet logikája: a másiknak odaajándékozott életemet általa
gazdagodva kapom vissza.
Ugye, ez igazán jó befektetés!!!
Mádi György,
az öreg plébános

kul-turi

Rendkívüli órák a Kós Károly napon
Az iskola névadójának szentelt vetélkedő megszervezését kaptam szívesen vállalt feladatnak, ebben az évben is, amikor nagy örömömre elhelyezkedhettem az iskolában. Ennek a régi hagyományokkal rendelkező, mindig sikeres és minden gyereket megmozgató rendezvénynek a megszervezése hosszú előkészítő munkákat igényelt. Faragó Gabriella tanárnő ötlete nyomán és segítségével
indultunk neki az Erkel Ferenc születésének 200. évfordulója, s Kölcsey Ferenc: Himnusz című verse köré épített műveltségi
vetélkedő kidolgozásához.
Ezen a napon a gyerekek vegyes csa- véhez köthető városokat, s egy-egy kis- Antalné, Hegedűs Károlyné, Elekesné Sánpatokban 1-4, és 5-8 osztályosokból ös�- képet, mint például a gyulai vár képét, dor Szilvia. Molnár Zsuzsanna, Veréb Juszeállított csapatokban versenyeznek. Az a sztánai Varjúvár, s a Szatmárcsekén dit összesítette a pontokat, s kioszthattuk
alsósok az első kettő, a felsősök pedig a található csónakos fejfák képét is oda a nyereményeket, melyeket a rendezvény
3-4. órában vetélkedtek egymással. Első- kellett ragasztaniuk. Természetesen ezen támogatóitól kaptunk. Úgymint Printker
ként csapatépítő feladatban csapatnevet, feladatok sikeres megoldása nagymér- Office Land Zrt., Danone Kft, Nagyto7 Kft,
csatakiáltást és csapatzászlót kellett ké- tékben köszönhető a felkészítő tanárok Nógi Autómosó.
S e remek nap hangulatát emelendő,
szíteniük, a király, dob, katona, vár, ló, munkájának. A legkönnyebb feladat talán
sereg hívószavakra. Remekül sikerült, a a portré felismerés volt, ahol Kós, Erkel és iskolánk jóvoltából minden tanuló erdélyi
gyerekek igazán nagy kreativitásról tet- Kölcsey képmását kellett kiválasztaniuk kürtös kalácsból falatozva vezethette le a
tek tanúbizonyságot mind csatakiáltások, 10 irodalmi, történelmi szereplő arcképe vetélkedő izgalmait.
Mindezt fotókon Szemenyeiné Sz.-Tóth
mind pedig a zászlókészítés terén. A fel- közül. Kós Károly által tervezett épületek
adat elkészültével mindenki előadhatta a felismerése és megnevezése a rutinos, Katalin, videón pedig Fodor Jánosné örösaját buzdító versét, az ötletesebbek do- és az iskolában nyitott szemmel járó di- kítette meg.
Összefoglalva eme igazán sikeres nap
bot, s más hanghatásokat is bevetettek. ákjaink számára nem okozott problémát,
Az iskola laptopjaira rátelepített Kölcsey hiszen ezen épületek képeivel állandóan tanulságait, tanulóink a tanórákon szerzett
Ferenc: Himnusz c. versének összekeve- találkozhat az iskola falain belül. S hogy a ismereteiket a gyakorlatban hasznosítredett verssorait kellett sorba tenniük, gyerekek gyakorlati és formafelismerése hatták. Úgymint számítógép eszközként
melyben számot adhattak nemcsak vers- is tért nyerjen, készítettünk nekik Kós Kár- való használata, zenei ismeretek, rajzi
tudásukról, hanem informatikai gyakor- oly üvegmozaikjaiból egy-egy képkirakót, és látáskultúra, kreativitás, irodalmi, törlati ismereteikről is. Majd a Nagymihály melyet összeállítva kellett felragasztaniuk ténelmi és földrajzi ismeretek, s mindezt
Tímea tanárnő által összeállított életrajzi egy papírlapra. Igazán ügyesen elkészül- kooperatív módon vegyes csoportokban
megvalósítva.
totóban lehetett versengeni, mely csapat tek vele.
A vetélkedő zárásaként az alsó tagoismeri jobban Kölcsey és Erkel életrajzát.
Egyik szervezőként ,s mint az iskola új
Természetesen a zenei műveltségi terület zaton Földiné Fülöp Katalin tanárnő vesem maradhatott ki vetélkedőnk anyagá- zetésével táncházat tartottunk. A felső dolgozója példamutatónak, és egyedülálból: tárgyi népi hangszerek felismerése, s tagozat pedig élőképeket készített kellé- lónak érzem azt az összefogást, amit az
szóló hangszerek felismerése, megneve- kekkel Erkel Ferenc operáinak címéből. iskola dolgozóitól e nap kapcsán kaptam.
zése cd-ről is szerepelt a Kerekes Enikő A rögtönzött élőképeken ,melyeket egyetanárnő készítette feladatok között. Tanu- sével bemutattak mindannyian remekül
Nógrádiné Szabó Ildikó
lóink ezeket a zenei feladatokat is remekül szórakoztunk.
napközis nevelő
A verseny végeztével a mindvégig premegoldották. Majd térképes feladvány
következett, ahol be kellett jelölniük Kós cíz és lelkiismeretes zsűri, mely az iskola
Károly, Erkel Ferenc, Kölcsey Ferenc ne- tanáraiból állt össze, név szerint: Maróti

Elbúcsúzott a tél!
A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár ezúton köszöni a fánksütőknek, hogy
hozzájárultak a Farsangi rendezvény egyik
legnagyobb kedvencének az elkészítésében:
Szalma Imréné, Hajagos Istvánné,
Ámond Lászlóné, Szakala Istvánné, Rácz
Vencelné, Vass Istvánné, Tollár Imre, Bánfi
Lajosné, Király Edit, R. Nagy Ferencné,
Farkas Ernőné, Papp Sándorné, Börcsökné
Nagy Katalin, Barnáné Tari Magdolna,
Tikviczkiné Erzsike, Sztankovics Lajosné,
Rácz Istvánné, Kovács Józsefné, Gyuris
Lászlóné, Maróti Dezsőné, Törökné Balázs Anita és Vargáné Zámbó Klára.
Továbbá köszönjük a segítőknek is részvételüket: Nagy B. Ferenc, Tóbiás József,
Móra Károly, Maróti Dezső, Heidt István,
Balogh János, Fogasné Matula Zsuzsanna, Táborosi Renáta, Földiné Fülöp Katalin, Ács Sánta Imre, Radics Bálint, Vass
József, Dudás Zoltán, Géczi Lajos és Gyuris Zsolt.

A pálinkaverseny eredménye:
I. Kádár-Német Lajos
2009. évi Kajszibarack
II. Bozsák István
2009. évi Körte
II. Szűcs László
2009. évi Birs
III. Lázár Brankó
2009. évi Alma

További résztvevők:
Sziládi Ferenc
2009. évi Füge ágyas pálinka
Pancza István
2009. évi Őszibarack
id. Bozsák István
2004. évi Őszibarack vilmoskörte
Kádár-Német Lajos
2009. évi Törköly
Horváth Sándor
2008. évi Birsalmás-szőlő
Szűcs László
2008. évi Ágyas pálinka
Szűcs László
2007. évi Seprő
Király János
2009. évi Szilva
Király János
2009. évi Őszibarack
Monori Gyula
2007. évi Kajszibarack
Köszönjük részvételüket!
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„Az én Uram újra él most,
országútján mendegél most,”
Dsida Jenő: Húsvéti ének az üres sziklafal mellett

HÍRMONDÓ

kul-turi

Télbúcsúztató 2010.

Hideg februári szél cifrázta az út porát,
rázta a kopár faágakat, fütyült. Nem volt
ínyére a falu lakosainak kimerészkedni
az utcára megnézni, mi ez a zenés felvonulás? Pedig már tudhatnák, hogy egy
maroknyi, mindenre elszánt értékőrző
jött össze, hogy megpróbálják elűzni a
telet. Farsangi maskarások népes csapata kísérte a kiszebábos kocsit és a siratózenészek bandáját. Utánuk vonult az
a néhány mindenre elszánt emberke, aki
nélkül nincs rendezvény. (Jó, hogy egyre
többen vannak!) Befutott a kiskunmajsai
szomszédolókat szállító busz is. Így kiegészülve a vendégekkel, megpróbáltuk
felhívni a figyelmet, hogy esemény készül! Szép hagyományt ápol a falu azzal,
hogy a téltemetésre időzíti a szomszédoló
bemutatkozást. Mikor kellően kiugráltuk
magunkat a hidegben, visszatértünk a
Közösségi házhoz, ahol nagy máglya várt,
hogy elégessük a csúf telet jelképező
”kiszebábot”. De annak esze-ágába sem
volt nyugton maradni az egyre jobban égő

máglya mellett, minduntalan elinalt. Hol a
közönség soraiba, hol az utca forgatagába keresett menedéket. De egyszer aztán
mégis sikerült elcsípni a grabancát, és
felrakták a máglya tetejére, ahol is a szalmatestű télcsúfság lángot fogott, és nagy
ováció közepette hamuvá vált. Erre várt
igazán a vendégsereg! Mert ekkor kezdődött a mulatság. Először is az ügyeskezű
zsombói asszonyok által készített sokféle
farsangi fánk, csöröge, herőce, forró tea,
forralt bor volt hivatott a jókedvet emelni, majd a maskarások zsűrizése, és a
fánksütők köszöntése után kiosztották
a pálinka verseny díjait. De még ez sem
volt elég az egyre jobb hangulatba kerülő
zsombói közönségnek, akik megtöltötték
a közösségi ház nagytermét, mert tapssal
hívták elő a kiskunmajsai kulturális csoport tagjait. Jöttek is!! Letarolva minden,
eddig általunk nagyra tartott vendégváró
készülődést. Olyan fergeteges műsort
mutattak be körülbelül két órában, hogy
tátva maradt a szánk! A legkisebbektől a

legnagyobbakig igazi élvezettel adták elő
produkcióikat. Mi meg nem győztünk tapsolni. A tenyerünk olyan piros volt, hogy
másnap hideg vízbe áztattuk annak okán,
hogy legalább a seprűt meg tudjuk fogni.
A jól sikerült délutánt táncházzal zártuk,
aki még bírta az járta, aki nem, az nézte,
de mindenki jól érezte magát. Főleg míg a
zsűrizett pálinkából tartott. Azt gondolom,
a forró hangulat, a sok fánk, valamint a
fergeteges műsor együttes ereje elég kell
legyen arra, hogy a tél sokáig ne térjen
vissza. Mi meg majd loholunk a majsai
táncosok után, remélve, hogy egyszer
nekünk is lesz egy olyan fegyelmezett, jól
táncoló csapatunk, mint nekik. Jó úton
járunk, mert sikerült megnyerni a mesterüket, hogy nálunk is oktassa a táncot
szerető közösséget. Lehet, hogy nekünk
több idő kell, mint tizenöt év, de kivárjuk.
Szalma Imréné

Villantó – Ki? Mit? Tud? Zsombón

Idén is színes kulturális műsort hozott
a Közösségi Házban 2010. március 20án megrendezett Villantó. Településünk
apraja és nagyja perdült táncra, énekelt,
zenélt, szavalt, vagy éppen adott elő jeleneteket. 2010-ben összesen 19 produkciót láthattak az érdeklődők. A „versengésnek” az volt a tétje, hogy kik képviselhetik
Zsombót a kiskunmajsai Szomszédoló
rendezvényen. Köszönjük valamennyi indulónak a készülődést és a színvonalas
előadásokat! Közönségszavazás végeredményét alább tesszük közzé:

1. Szamóca Színtársulat:
Kamupipőke 72 pont
2. 2. osztályosok:
Tengerészek 58 pont
3. Kapás Dávid–Maróti Gábor:
Showder Klub 53 pont
4. 6. osztályosok: Tánc-mix: 52 pont
5. Kerecseny Attila – Szalma Imréné:
50 éves házassági évforduló 50 pont
6. Zsombói Csillagok az Egri Csillagok
nyomán 50 pont
7. Nagycsaládos operett 48 pont
8. Ritmikus Sportgimnasztika:
Kötélgyakorlatok 47 pont
9. Szamóca Színtársulat:
Melyik az igazi 34 pont
10. Nefelejcs Óvoda Pedagógusai:
Boszorkánytánc 28 pont
11. Szunyog Zsanett: Egy tanár gondolatai a dolgozat írása közben 23 pont

A Kiskunmajsa városában megrendezésre kerülő Szomszédolóra a számunkra rendelkezésre álló idő alapján fognak
résztvenni a versenyzők.

Húsvéti Alkotóház a
Közösségi Házban

Parkosítást, karbantartást, cserjék, örökzöldek, díszfák ültetését vállalja
Fekete László kertész vállalkozó.
Érdeklődni:
Zsombó, Bába d. 29.
Telefon: (62) 431-030 (30) 407-1566
E-mail: fekete1935@freemail.hu

„Mostan is kedvelem és úgy tekintem én
A gólyamadarat,
Mint egyetlen valót,”
Petőfi Sándor: A gólya

12. Bokréta Dalkör 22 pont
13. Harcsa-Pintér Noémi – Hajda Csenge – Hegedűs Anna: Moldvai népdalcsokor 21 pont
14. Hajda Csenge: Gyimesi Népdalcsokor 14 pont
15. Maróti Enikő: Népi ének 12 pont
16. Bacsa Orsolya: Moldvai népdalcsokor 11 pont
17. Szalma Imréné:
József Attila: A Dunánál 10 pont
18. Sziládi Ferenc: Elindúltam szép
hazámbúl 8 pont
19. Sziládi Ferenc: Bátki Fazekas Zoltán: Kis pacsirtám 6 pont
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2010. március 28-án virágvasárnap
Húsvéti Alkotóházat rendezett a Közösségi Ház. A gyerekeket különböző kézműves
foglalkozásokkal (üvegfestés, tojásfestés,
mézeskalácsozás, ajándéktárgyak készítése) vártuk, de segítőink nélkül nem
lett volna ilyen sikeres a délután. Ezúton
köszönjük meg a foglalkozásvezetőinknek a közreműködést! Fogasné Matula
Zsuzsanna, Táborosi Renáta, Lajkó Nikolett, Godó Mónika, Ráczné Patik Gabriella, Dékányné Vass Anikó, Földiné Fülöp
Katalin, Börcsökné Nagy Katalin, Sípos
Mihályné.

kul-turi

Egy kirándulás maradandó élményei a Zöld klubbal.
Enyhülni kezdett a tél, lassan vége a
februárnak is, így egyre jobban vágyik
mindenki a természet közelségére. A
Zöld klub szervezésében kínálkozott egy
alkalom, természeti értékeink közelebbről
való megismerésére. Látogatást szerveztek a Budán elhelyezkedő Pálvölgyi és
Szemlőhegyi barlangokba a klubtagok
részére.
Eljött a várva várt szombati nap, amelyre az indulást terveztük. A kis csapat
reggel 9 óra magasságában, már mind a
23 résztvevővel együtt, izgatottan várta
az indulást. Rövidesen megérkeztek az
autók, melyekbe gyorsan elosztottuk a
csoportokat, akik majd együtt utaznak a
célig, csak hogy mihamarabb indulhassunk. Konvojban mentünk az autópályán,
amit szinte mindenki nagyon élvezett. Budapest előtt tartottunk pár perc pihenőt,
amiben felkészülhettünk a Pesten történő
áthaladásra. Szerencsére nem volt túl
nagy a forgalom, így gyorsan átértünk
Budára. A Pálvölgyi barlang bejáratát is
könnyedén megtaláltuk, csak a parkolás
volt kissé nehézkes a sok olvadásnak
eredt hókupactól. A barlang ismert és felmért hossza meghaladja a 13 km-t, ebből
a túraszakasz 500 méter. Mindjárt a bar-

lang elején egy cseppkövekkel díszített
szakaszba jutottunk be. Sok lépcsőn, magasított óriás lépcsőkőn és létrás útvonalon jártuk be a barlang meseszerű járatait, melynek nevezetes képződményeit
jól képzett túravezető mutatta be. A túra
végén, kicsit fáradva, de teli élményekkel
kerültünk ki újra a szabad ég alá.
Rövid létszámellenőrzés, fényképezés
után máris indultunk a következő nevezetes helyre, a Szemlőhegyi barlanghoz.
Az induló barlangtúrára nem kellett sokat
várni, rövid létszámellenőrzés után máris
indulhattunk a „föld középpontja felé”.
Az ilyen helyeknek sajátos a klímája, az
állandó +10 °C körüli hőmérséklet és
a közel 100%-os páratartalom miatt.
Gyógyászati célokra is használják óriás
folyosóit. Eleinte mi is kissé nehezen vettük a levegőt, de gyorsan megszoktuk a
légkört. A barlang máig feltárt hossza 19
km, ebből a túraútvonal 500 méter, amely
akadálymentesített.
Ez Magyarország második leghosszabb
barlangja. Leginkább cseppköveiről nevezetes, bár sokkal jellemzőbbek rá a
magas, hasadékszerű folyosók és a hévizek által kioldott gömbszerű oldás formák. Változatos, csillogó kalcitkristályok

és kagylólenyomatok csodálhatók meg:
meseszerű cseppkövek, különleges szikla
alakzatok. Ez a túra már nem volt akkora
fizikai megpróbáltatás akadálymentesítettsége miatt.
Délután öt óra magasságában már mindenki egy kissé megfáradt, de tele volt
friss élménnyel.
Zsongott az egész csapat. Gyors létszámellenőrzés után, a csoportok beszálltak az autókba és elindult a konvoj haza.
A visszaút gyorsan eltelt, kellemesen elfáradva teli élménnyel.
Este hét óra után érkeztünk vissza
Zsombóra. Örültünk, hogy ennyivel színesebb lehetett a hétvégénk. Kis beszélgetés után szétszéledt a csapat és mindenki
hazatért.

Zsombón járt testvértelepülésünk Orotva
2010. március 26. és 29. között településünkre látogattak Székelyföldről orotvai barátaink. Az itt töltött napokon bemutatkoztak
kulturális csoportjaik, közös programokon (biciklitúra, húsvéti alkotóház, mozi) vettek részt a gyerekek. Az itt tartózkodásukat a
Csongrád Megyei Önkormányzat támogatta.
Kedves Zsombóiak!
Élményekben gazdag hétvégét töltöttünk, Orotva 24 fős csoportja Zsombón
március 27 és 28- án. Nagy szeretettel
fogadtak és színes programot kínáltak
a helyiek ezen a két napon. Szombaton
részt vehettek az orotvai gyerekek együtt
a zsombóiakkal egy kerékpártúrán, amit
a rossz idő ellenére sem adtak fel, végig
kerékpározták a kijelölt útszakaszt. Este
sikeresen szerepeltek gyerekeink, népi
tánc és népdalcsokrokat adtak elő, amit
a zsombói nézők lelkesen fogadtak, vastapssal jutalmaztak. Vasárnap részt vettünk a szentmisén, a délutánt kézműves
foglalkozások, focimeccsek színesítették
és az est fénypontja pedig a három D- s
mozi volt Szegeden, amit a gyerekek, de
még a felnőtt kísérők is nagyon élveztek.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a
lelkes vendégfogadásért, a színes programokért. Nem utolsó sorban hálás köszönet mindazon adományokért, melyeket a
Szent Ferenc Alapítvány orotvai csoportjának adtak a lelkes zsombóiak.
Nagyon jól éreztük magunkat és szeretnénk, ha a közeljövőben mi is viszonozhatnánk a vendéglátást úgy a zsombói gyerekeknek, mint felnőtteknek egyaránt.
Puskás Olga, Orotva

Tisztelt Zsombóiak!
Testvértelepülésünk Orotva hivatalosan
is nálunk járt! A Közösségi Házban egy
magas színvonalú, jó hangulatú rendezvénynek voltunk részesei. Láttunk a színpadon székely néptáncot, hallottunk népi
éneket népzenét. A színpadi produkciót
követően mozgalmas táncházban vettünk
részt. Köszönöm a vendégeinknek ezt az
nagyszerű estét!
Külön köszönöm
Csongrád Megye
Önkormányzatának és Magyar
Anna elnök as�szonynak, hogy támogatta az Összefogás Zsombóért Egyesületet, amely a saját pénzével kiegészítve
jelentősen hozzá tudott járulni a rendezvény megszervezéséhez, az orotvaiak
utaztatásához és ellátásához. Köszönöm
dr. Nagy Péter egyesületi elnöknek és
az egyesület tagjainak, a szállást nyújtó
családoknak, a József Attila Közösségi
Ház dolgozóinak Ocskó Ignácnak és segítőinek, Gyuris Attillának, Újvári János
és családjának, Gyuris László és családjának, Nagy Biblia Ferenc és családjának,
Mihálffy Zsolt és családjának, Paragi
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Erikának, Ámond Lászlónénak, Hajagos
Istvánnénak, Polyák Pálnénak, Bánfiné
Kopasz Gyöngyikének, Rácz Vencelnének,
Papdiné Tündének, Dékány Jánosnak, Polyák Pálnak, Papdi Istvánnak és minden
közreműködőnek a segítséget.
Gyuris Zsolt
polgármester

A küldött adomány
Köszönjük a felsorolt adományozóknak,
hogy hozzájárultak a Dévai Szent Ferenc
Alapítvány Orotvai Csoportjának megajándékozásában, amelyből írószereket
vásároltunk:
Adai-Simon Tibor és családja, Bálint Gábor és családja, Bálint Vilmos és családja,
Baranyainé Marcsi és családja, CBA Bolt
– Rácz Gyula és családja, Dr. Kispéter Gábor és családja, Dr. Nagy Éva és családja,
Fogasné Matula Zsuzsanna és családja,
Gyuris László és családja, Gyuris Zsolt
és családja, Gyurisné Erika és családja,
Kissné Madarász Edit és családja, Kovács
Endre és családja, Lajkó Antal és családja, Mihálffy Zsolt és családja, Nagy B. Ferenc és családja, Nagy János és családja,
Nagy Róbert és családja, Tisóczki Péter
és családja, Újvári János és családja.
Tisztelettel:

„Árva madár, gólya madár,
Sohse nő ki tollad, ne várd,”

Mihálffyné Zakar Andrea

Arany János: A rab gólya

HÍRMONDÓ

kul-turi

Gergely Bori: mindegy

azért juthatsz eszembe
mert reggel van és
erjedt kivit eszem
és ez legalább olyan rossz érzés
mint látni téged
felmenni a lépcsőn

Zongora
Március 15-én ünnepélyes hangverseny
keretében avatták fel a Közösségi Ház új
zongoráját. Hosszú évek óta gyűlik a pénz
a hangszer megvásárlására, melynek
2010-es megvásárlását Dr. Bernáth Erika nagyobb adománya tette lehetővé. A
teljes egészében közadakozásból vásárolt
zongora Zsombó közösségét fogja szolgálni, rendezvényeit színesíteni. Köszönjük az adományozóknak, és köszönjük a
közreműködő művészeknek: Hegedűsné
Kovács Zsuzsanna, Dr. Keresztúri Imre,
Dr. Kopniczky Zsolt, Dr. Kispéter Gábor
Tibor, Kothencz István és az énekkar, Dr.
Tarjányi János, Szalma Imréné, Dr. Fejes

megint kék voltál
és még mindig öt
úgy látszik már ennyi is maradsz
lépdeltél egyre fel,
- persze egyébként is
feljebb vagy egy-két méterrel szóval lépdeltél
és rossz volt,
hogy utánad szaladhatnék
de akkor meg attól lenne
inkább mindegy

Erzsébet, Takács Adrienn, Bernáth Erika,
Sziládi Ferenc.

Áprilisi programok

"ÉDESANYÁM VIRÁGOSAT ÁLMODTAM" - RAJZPÁLYÁZAT
(2010-04-03)

V. ZSOMBÓI BORVERSENY
(2010-04-17)

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár “Édesanyám
virágosat álmodtam” címmel rajzpályázatot hirdet zsombói
általános iskolás tanulók részére, melynek témája az édesanyák és a nagymamák! Az alkotásokat bármilyen eszközzel
és technikával el lehet készíteni A/3-as méretben. Beküldési
határidő: 2010. április 23. A beérkezett pályaművekből 2010.
Anyák napján kiállítást rendezünk, ahol a legszebb alkotásokat
díjazzuk is. (HURRÁ NYARALUNK! 2 PONT)

A zsombói József Attila Közösségi Ház ötödik alkalommal
hirdeti meg borversenyét, melyre 2010. április 17-én kerül sor.
A minták leadási határideje április 16. péntek 18.00 óra, helye
a Közösségi Ház. A bormintákat nevezni lehet fajtánként 2db
0,75 l-es üvegpalackban. Nevezési díj fajtánként 500 forint.
A közönség a borokat a dalostalálkozó előtt értékelheti. Várjuk jelentkezését! érdeklődni lehet: www.kultura.zsombo.hu,
kultura@zsombo.hu, 62/595-560

"SÍPPAL DOBBAL NÁDIHEGEDEŰVEL"
(2010-04-13)

IRÁNY A RÁM-SZAKADÉK
(2010-04-18)

2010. április 13-án 9.40-kor Birinyi József népzenész, népzenekutató (Több mint húsz történeti és népi hangszeren játszik,
népzenegyűjtéssel, kutatással, tanítással, hangszerkészítéssel, koncertezéssel, népzenei, néprajzi filmezéssel foglalkozik,
850 darabból álló népi hangszer gyűjteménye van.) lesz a
közösségi ház vendége. A gyerekeknek szóló előadáson különböző népi hangszereket ismerhetünk meg. Mindenkit szeretettel várunk! A belépés díjtalan! A rendezvényt a TÁMOP
3.2.4.-08/1 Tudásdepó-Expressz program támogatja.
További info: www.birinyi.hu/birinyi.html...

A Rám-szakadék Dobogókő és Dömös között, mintegy 1 km
hosszan húzódik. Hazánk egyik legvadregényesebb turisztikai
célpontjában kapaszkodókorlátokkal biztosított útszakaszon
túrázhatunk. A túrát 2010. április 18-án tervezzük. Indulás
reggel 8 órakor a Közösségi Háztól. Költségek a jelentkezők
létszámától függően! Várunk gyerekeket, felnőtteket, családokat!
További info: www.dobogokosi.hu/ramszakadek....

CSALÁDI FUTÓVERSENY
(2010-04-17)

SZALAI ATTILA KARIKATURISTA KIÁLLÍTÁSA
(2010-04-22)

Nevezni lehet április 16. este 18 óráig a Közösségi Házban,
telefonon a 62/595-560-as telefonszámon, vagy a kultura@
zsombo.hu címen. Rajt a Közösségi Háztól. HURRÁ NYARALUNK! Szorozd be pontjaid számát családtagjaid számával!
(Annyiszor 2 pontot adunk, ahány családtag részt vesz a futóversenyen!) Útvonal: Közösségi Ház – Móra utca – Szent
Mihály utca – Deák utca – Gárdonyi utca – Móricz utca – Közösségi Ház Mindenkit várunk szeretettel!

2010. április 22-én 18 órakor Szalai Attila délvidéki karikaturista kiállítását nyitjuk meg a Közösségi Házban! Sajátos
rajzstílusa mind a politikai tárgyú, mind az egyszerű kisembert
érintő témáknál kifejezésre jut. Mindenkit szeretettel várunk!
A tárlat két hétig látható!
További info: www.artportal.hu/lexikon/muves...

DALOSTALÁLKOZÓ
(2010-04-17)

VASÁRNAPI PÓDIUM: ISTVÁN, KOPPÁNY ÉS A TÖBBIEK
(2010-04-25)

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár valamint a Bokréta Népdalkör ezúton is szeretettel meghívja V. Dalos találkozójára 2010. április 17-én 16 órára! Fellépnek: Balotaszállási
Asszonykórus, Bordányi Borostyán népdalkör, Székivirág
népdalkör, Kiskundorozsma, Horgosi asszonykórus és citerazenekar, Zsombói ovis néptáncosok, Zsombói Bokréta dalkör.
A dalostalálkozó kísérőrendezvényeként idén is meghirdettük
a zsombói borversenyt. A közönség a borokat ezen a napon 15
órától kóstolhatja meg és szavazhat az általa legfinomabbnak
ítélt borra. A belépés díjtalan!
„Piros dróton ült a fecske,
piros dróton lila folt,
mert a fecske lila volt.”

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár, valamint a Kós
Károly Alapfokú Művészeti Intézmény magánének tanszakja
tisztelettel hívja Önt és Kedves Családját 2009. április 25-én
vasárnap 16 órára „ISTVÁN, KOPPÁNY ÉS A TÖBBIEK” című
könnyűzenei koncertjére! Fellépnek: Aufmuth Lili, Gál Bence,
Kneip Anna, Kneip Rita, Rác Szabó Emese, Gábor Tamás,
Nagy Jennifer, Rácz Viktória, Szivák Klára, Tóth Renáta Zongorán kísér: Elekné Sándor Szilvia és Gábor Tamás Felkészítő
tanár: Veréb Judit Szeretettel várjuk! A belépés díjtalan!
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Téka

Könyvtári újdonság
Könyvtárunkban a
már meglévő A Magyar Festészet Remekei című sorozat mellé most megrendeltük
a Világhírű festők
című új sorozatot. Ez
a sorozat 26 kötetes,
melyből egy párat
írok le: Botticelli, Picasso, Dalí, Goya, Rembrandt, Chagall és
még sok híresség. A sorozat első három
kötete már olvasható és kölcsönözhető a

könyvtárban, a többit folyamatos küldi a
kiadó, hiszen a nyomtatásuk is csak most
kezdődött el.
Ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék
megismerni a különböző korok művészetének hangulatát, és átélni a festészet
varázsát.
Újdonság a könyvtárban az is, hogy a
TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0024-es számú nyertes pályázatunk által megkapta
a könyvtár a SZIRÉN integrált könyvtári rendszerét, amely segítségével egy

éven belül online is hozzáférhetővé válik
a könyvtár állománya. Minden könyvtári
könyvet, illetve az olvasók beiratkozását
nyomon tudjuk követni, így a késedelmes
kölcsönzéseket is. A szoftver könnyebb
keresést biztosít az olvasóknak szerző,
cím, tárgyszó alapján.
Reméljük, hogy a szoftver segítségével
könyvtárunk jobban hozzáférhetővé válik
azoknak is, akik csak Interneten keresztül
jutnak információkhoz.
Nagy Beatrix
könyvtáros

tűsarok

Homeopátiáról babáknak, mamáknak

A baba-mama klub keretén belül szó
volt a homeopátiáról. Rövid történetet
hallottunk ezen szelíd gyógymód közel
200 éves múltjáról, lehetőségeiről, határairól. A homeopátia a „hasonlót a hasonlóval gyógyítani” , (avagy kutyaharapást
szőrével) elv alapján működik. Egyéni és

Gyermekorvos
Kedves Szülők!

A rendelési időben két kisebb módosítás történt:
A csecsemő tanácsadást hivatalosan
is meghosszabbítottuk (már eddig is így
dolgoztunk): hétfőn 13-16-ig előzetes
bejelentkezés alapján, a csütörtöki betegrendelés 11-14-re változott (előtte az is-

alkati terápiát különíthetünk el, amely az
egész embert -testet és lelket egyarántfigyelembe veszi, miközben mérgező
anyagoktól és mellékhatásoktól mentesen gyógyít. Célja az immunrendszer
optimalizálása, a szervezet öngyógyító folyamatainak megindítása. A gyógyszerek
kolaorvosi feladataimat végzem). Kérem,
a rendelés vége előtt fél órával jelenjenek
meg.
A tervezhető vizsgálatokhoz (pl. jogosítvány, beteggondozás, kivizsgálás elhúzódó panaszok miatt) érdemes előzőleg
időpontot kérni. A középiskolásokkal rugalmasan egyeztetünk.
Változatlanul kérem, hogy ha nem tud19

a hatóanyagot minimális mértékben tartalmazzák, nem vegyi úton hatnak, ezért
jó kiegészítői a hagyományos gyógyszereknek. Az előadás kitért a gyógyszerek
eredetére, amely leggyakrabban növényi,
állati és ásványi. Formái egykomponensű
és komplex készítményekre különíthetők.
A sajátos tárolási és szedési szabályokat
is megvitattuk. Hallottunk néhány akut
probléma homeopátiás megoldási lehetőségéről, mint például hogyan csillapítsunk fogzási fájdalmat, hogyan fokozzuk a
szoptatós anyuka tejelválasztását, miként
erősíthetjük gyermekeink és magunk immunrendszerét. Szóba került sérülések,
téli betegségek, alvászavarok kiegészítő
terápiájaként is. Megtudtuk, hogy gyakorlatilag a legtöbb betegségre van homeopátiás segítség akár oki terápiaként,
vagy esetleg a tünetek javítása terén.
Természetesen mindez megfelelő homeopátiás orvos tanácsára. ÉS ami nagyon
fontos: a homeopátia soha nem helyettesítheti az orvosi kivizsgálást és ellátást.
Ezért minden esetben ki kell kérni az orvosunk, gyógyszerészünk véleményét! Jó
egészséget mindenkinek!!
ják gyermeküket elkísérni írják le a panaszokat, vagy telefonáljanak, hisz ezen
információk nélkül nehéz pontos diagnózist felállítani, a krónikus betegségeket
kiszűrni.
Köszönettel:
dr. Szabó Ágnes házi gyermekorvos

„Fecske csicsereg, mindent kifecseg.
Azt is:jön a nyár, azt is: tovaszáll.”

Fecske-vers

HÍRMONDÓ

zsombói PORtrék

„Én meg, nem tudtam hogy mit jelent önfejűnek lenni…”
Ha valaki Papdi Istvánt keresi a Ménesjárás dűlőben lehet, hogy nem mindenki tudja egyből útba igazítani. De ha a „franciát”
keresi, akkor biztos lehet benne, hogy mindenki tudni fogja. Pista bátyánk élete legnagyobb részét Franciaországban töltötte, majd
nyugdíjas éveire hazatért Zsombóra, ahová gyökerei is kötik. Élete igen kalandosan telt, megjárva a Francia Idegenlégiót, harcolva
Algériában. Magának teremtett egzisztenciát az idegen országban. Saját maga bevallása szerint is nehéz ember, mert az elveiből
nem igen enged.

– Pista bátyám mesélj légy szíves nekünk a családodról, szüleidről, testvéreidről. Milyen körülmények közt nőttél föl?
– 1936. november 5-én, Szatymazon
születtem. Én voltam a kilenc közül az
elsőszülött gyerek. Azt mondom, hogy
szerelemgyerek, utána született még
nyolc testvérem. Szüleim, nagyszüleim
nem zsombói születésűek. Nagyapámat
úgy is hívták, hogy a „Kanizsai”. Ő cipész
volt Zsombón. A nagymamám meg a háztartással foglalkozott. Ebből a szerelemből született egy lányuk, aki az én édesanyám. Őt vette el egy Papdi István nevű
úriember, aki Fehértón született. (Ez egy
település Szatymaz területén) Szatymazról
átköltöztünk Zsombóra, és a Dékány Jani
házában, kint a Lápastóba éltünk, onnan
kezdtem el iskolába járni.
– 1936-ban születtél. Gyermekkorodban, mikor elkezdtél eszmélni, folyt a háború. Mire emlékszel, vagy van-e valamilyen emléked?
– Van. Amikor a háznál bejöttek az oroszok. Lóháton jöttek be, féltünk, el kellett
bújni, mert „jönnek az oroszok”! Bementek a tanyákra, feltúrták a házakat, mondván hogy keresik a németeket. Keresik
a németeket… és közben, ha kolbászt
találtak, azt vitték el német gyanánt, meg
a piát.
– A Petőfi iskolába jártál. Hogy ment
akkor a tanítás?
– Összevont osztályok voltak. Mindenki egyszerre ült az iskolapadban. Reggel
8-tól volt a tanítás délig vagy kettőig mikor hogy. 1946/47-ben elköltöztünk innen.
Elmentünk Vilmaszállásra, ami Szatymaz
területén van. A pesti úton volt az iskola.
Én ott végeztem az iskolámat. Az egész
tanulmányomat.
”Zenélj szelíden
Szent tavasz este”

– Mi történt az elemi iskola után?
– 1952-be beköltöztünk Szegedre, az
Alföldi utcába. Apám már ez előtt itt dolgozott a vasútnál. Először segédtraktoros,
majd később főtraktoros lettem a laktanya
előtti kutatóintézetnél, ahol kukoricát és
mindenféle növényt nemesítettek. Azután 16-17 éves lehettem, amikor apám
engem is bevitt a vasúthoz, mint forrasztó. De dolgoztam ebben az időszakban a
finommechanikában és a konzervgyárban
is. Szóval, én már akkor is eléggé „mozgós” ember voltam. Amikor 18 éves lettem aláírtam egy évre a bányába Pécsre.
Ott volt egy balesetem: Rádőlt a fejemre
egy csille, mert rosszul tettem be a fékező botot. Kifordult a sínből és ráment a
fejemre. Ezután egy hónapot kórházban
töltöttem, majd hazajöttem. Visszatérvén
elmentem a Postai igazgatósághoz, ott a
vonalszereléssel foglalkoztunk, telefonvonalat szereltünk országszerte.
– Hogyan élted meg az 1956-os forradalmat?
– Amikor kitört a forradalom, mi Cegléd
környékén dolgoztunk. A forradalom hírére
a csoportvezető feloszlatta a csapatotés
mindenkit hazaküldött. Csak én, mint fiatal, kíváncsi ember, nem Szeged felé jöttem. Én felmentem Pestre, mert ott hallottam, hogy van zűr, szétnéztem Pesten.
Két-három napot töltöttem fent, láttam a
lövöldözéseket, az orosz tankokat, hogy
mindenki rohangál. Egyre tisztán emlékszem: az Üllői úton többen egymás mellett álltunk, illetve pontosan emlékszem
rá, hogy volt két katonatiszt, egy hölgy,
meg én. Ott mellettem 5-6 méterre a 2 katonatisztet lelőtték, de nem célzott lövés
volt. Akkor gondoltam magamban, hogy
ez nagyon meleg itt… Úgyhogy egy tehervonattal visszajöttem Szegedre.
– Mikor hagytad el az országot?
– Volt két nagyon jó barátom. November 5-én, a születésnapomkor megbeszéltük, hogy holnapután indulunk, és találkozunk a híd előtt. Nem jöttek! Én meg, nem
tudtam, hogy mit jelent önfejűnek lenni…
én az voltam! Most már tudom. Nem jöttek én: nem várok rátok, elindultam egyedül. Átmentem egy patakon, ami a határ,
és egy jugoszláv katona várt. Bekísért az
őrsre, és mint illegális határátlépőt fogva tartottak. Azután elvittek bennünket,
Dalmáciába, Gerovóba. Itt egy régi zsidó
koncentrációs táborba tartottak minket.
De nem csak mi magyarok voltunk itt.

Juhász Gyula: Tavasz-esti dal
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Borzalmas körülmények voltak itt: 5 kenyeret kaptunk 142 emberre, délre lencsefőzeléket kaptunk, estére meg lencselevest. Dolgoznunk nem kellett. Ha valaki
szökni próbált, le nem lőtték, de sokszor
jobb lett volna…
– Hogyan kerültél végül Franciaországba?
– Én Amerikába akartam menni, mert
anyámnak egy unokahúga kint élt, hozzá akartam kimenni. Írtam is neki, hogy
megyek. Ő pedig várt. A táborba jöttek
különféle követségekről, és sorba állítás
után vittek magukkal adott létszámú embert. Az első alkalmakkor én nem álltam
be a sorba, mondván és Amerikába megyek, ezek meg más országokba visznek.
Aztán ahogy telt az idő, eléggé meguntam a tábori körülményeket, és amikor
jöttek a francia követségről, ügyeskedtem, hogy engem is vigyenek magukkal.
Vonattal vittek, de amikor láttam, hogy
Olaszországban vagyunk, gondoltam az
már nekem nagyon jó! Nem kell nekem
Franciaország, jó lesz nekem itt is. Velence elővárosánál, Mesztránál leléptem.
Bementem egy étterembe, ahol felvettek
mosogatónak, elkezdtem tehát dolgozni.
Csakhogy egy idő után lekapcsoltak: fekete munkás, magyar. Megtalálták, hogy
melyik csapathoz tartoztam, és elvittek
Franciaországba.
– Itt már szabad volt az életed, vagy
még mindig őriztek benneteket?
– Rosforba vittek, ahová a többieket
is. Itt már szabadon mehettünk, kaptunk
pénzt, mert akinek kellett munkaerő, az
oda jött. Gazdaságokba mentünk munkát
vállalni, napszámra. De estére mindig vis�sza kellett menni a laktanyába. Azután én

zsombói PORtrék

gyarországra turistaként. A visszajövetel
az úgy történt, hogy nem szóltam senkinek sem a családból. Röszkén jöttem be,
éjszaka 3 órakor értem Szegedre, majd
mikor elmentem anyámékhoz, leesett az
álla. Eléggé durcás volt a határőr és a vámos is. Tudatták velem, hogy disszidens
vagyok. Később megtudtam, hogy közvetlenül a határátlépésemet követően már
tudtak rólam Szegeden, és figyeltettek. Ez
alatt az idő alatt majd minden évben hazajártam, 2-3 hónapokat itthon töltöttem.
1983-ban megszakadt a hazajárásom. Indítottam magam ellen egy csődeljárást.

az amerikai laktanyába mentem át dolgozni. Ott dolgoztam olyan 6-7 hónapot, és
amikor az amerikaiaknak ki kellett vonulni,
hívtak engem is. De akkorra én már kezdtem beszélni franciául, meg is szoktam,
meg az eszem is kicsit jobban megérett.
És akkor azt mondtam, hogy inkább itt maradok! Ekkor meg jött egy magyar származású százados, aki légiós volt. Azt mondta:
hogy amennyit szolgáltam az amerikaiaknál, azt beszámolják nekem a légióba. Hát
mondom ez nem is olyan rossz! Így aláírtam 5 évre a francia légióba.
– Beálltál a francia idegenlégióba. Volt
fogalmad arról, mire szerződsz? Mi igaz
a legendás kiképzésből? Merre vezényeltek?
– A mi laktanyánkból több magyart is
leszerződtettek, csak többféle kiképző táborba vittek el bennünket. Engem a Marseille melletti főtáborba vittek. A kiképzés
fél évig tartott. Arra tanítanak, nevelnek,
oktatnak, hogy a bajtársakért kell harcolni, arra, hogy hogyan védd meg a hazádat
és a bajtársaidat. A harci kiképzésen túl
zajlik a pszichológiai kiképzés is. A légióból nem lehet kilépni! Esetleg lehet hallani, hogy megszöknek, de megkeresik és
megölik, vagy visszaviszik… De még ma
is vannak bizonyos dolgok, amikről nem
beszélhetek.

légiós maradsz. Légiósnak lenni az egy
rang, az egy tisztelet, egy társadalmi státusz. Elmentem vámosnak, azután rendőrnek. 1964-ben megnősültem. Francia nőt
vettem el. Armasban éltünk, és szállítmányozással kezdtem foglalkozni. Született
egy lányunk, de meghalt. Koraszülött volt
és halva született. 1968-ban elváltunk.
Utána Párizsban taxiztam, dolgoztam
benzinkutaskéntis.
– Mikor kezdtél saját vállalkozásba?
– Azt mondtam, hogyha én képes vagyok dolgozni másnak, akkor képes vagyok magamnak is dolgozni! Volt egy
ismerősöm, aki árulta a teherkocsiját, de
egybe nem tudtam kifizetni, így 6 hónap
alatt vettem meg. Megvettem a kocsit,
aztán elkezdtem vele hajtani, ez volt 1970ben. Néhány éven belül nekem lett, 5-6-7
teherkocsim. Közben összeismerkedtem
az élettársammal Moniccal, akivel alapítottunk egy KFT-t közösen. Párizsi utakra
specializálódtunk. Úgyhogy tízenév után
volt 15 teherkocsim.
– Mikor jöttél először haza Magyarországra? Hogyan fogadtak a határon?
– Én először 1979-be jöttem be Ma-

– Mikor települtél haza végleg?
– Többször indítottam csődeljárást magam ellen a 80-as években. Ennek következtében munkanélküli lettem – persze
csak papíron –, és beiskoláztak egy tanfolyamra, ahol dízel motorok szerelését
tanultam ki. Második legjobb eredmén�nyel végeztem. Közben hitelre vettem egy
benzinkutat, meg azért még a fuvarozás
is ment. Csak közben szívproblémáim
lettek. Mindig szerettem jókat enni, inni,
nem tagadom: élveztem az életet. De
nem lehet büntetlenül. Eladtam végleg az
összes autómat, túladtam a benzinkúton
is. 1996. november 5-én 60 éves lettem,
nyugdíjba mentem. Bezártam. Kiszálltam.
Aztán hazatelepültem.
– Hogyan élsz ma?
Vettem ezt a tanyát, ma is itt élünk a feleségemmel. Tündi, a sógornőm volt, régóta ismerjük egymást. 1990-ben meghalt
a férje. Már a hazaköltözésemnél is rengeteget segített. Majd 2007-ben össze is
házasodtunk. Örülünk, hogy rátaláltunk
a nyugdíjas klubra, a népdalkörre. Szeretünk ma is sokat kirándulni, emberek
közé járni. Reméljük még sokáig meg is
tehetjük!
Mészáros Csaba

– Kiképzés után hová vezényeltek?
– Dúlt a francia háború Algériában. Az
már nem volt nevetséges! Az ember megtanult élni, megtanították élni!!! A háború
végül Algéria függetlenségével ért véget
1962-ben. A háborút nem is tudná az
ember elmondani, mert azt át kell élni és
meg kell érezni. Én ahány bevetésre mentem, mindig erősebb lettem. Másként viselkedtem, mást tanultam.
– Leszerelés után mihez kezdtél? Hogyan alakult a magánéleted?
– Franciaországban tisztelik a légiósokat! Mert te, ha egyszer légiós voltál,
akkor a fönnmaradó életed során végig
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„amit nem tudok megunni soha,
A kékszemű tavaszi üzenet.”

Csukás István: Tavaszi vers
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vendég a háznál

Beszélgetés Sillye Jenővel

2010. március 30-án a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár rendezésében, a
TÁMOP 3.2.4/1-2009-0024-es számú, „Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat
nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás
érdekében című nyertes pályázat keretében Istenes versek a magyar irodalomban
címmel Sillye Jenő egyházi könnyűzenész önálló estet adott.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében valósult meg.

A rendezvényt követően beszélgettünk
vele családról, vallásról, kultúráról.
Mészáros Csaba: Öt gyermekes családapa vagy. Mit tanácsolsz azoknak a fiataloknak, akik az anyagi lehetőségeiktől
teszik függővé a gyermekvállalást?
Sillye Jenő: Nem szeretek tanácsokat
osztogatni, de ha megkérdeznek, elmondom a meggyőződésemet. Azt látom a
médiában, hogy gyakran fontos erkölcsi
kérdésekben szánalomra méltó emberek mondanak ostobaságokat és még
büszkék is erre. Én katolikus keresztény
értékek szerint élek. Feleségemmel 40
éves házasok vagyunk az idén, hűség-

S. J.: Írtam néhány dalt az életem meghatározó élményeiről és elénekeltem barátaimnak, majd egyre több embernek.
Kitárni a szívünket, szeretni azokat, akihez
szólunk, ennyire egyszerű. Feleségemmel kezdtük 40 éve és bár a gyerekek
születése után, számára új feladat jött,
de mindvégig mellettem volt, segített a
munkámban.
M. Cs.: Mennyire érezted a szocializmusban, hogy ”rendszeridegen” a tevékenységed? Kellett-e kompromisszumokat
kötnöd? Kötöttél-e?
S. J.: Nehéz évek voltak, az Egyház-üldözés nyílt vagy burkolt formában végig
jelen volt a 70-es, 80-as években. Soha
nem kötöttem kompromisszumot, ezért
nem is kaphattam világi érvényesülést,
sikert, de nem is bánom.

ben, szeretetben élünk. A hitünk segített
a döntésünkben, hiszen fiatalok voltunk,
évekig nem volt saját lakásunk. Számunkra mégis fontos volt a gyermekvállalás.
Aki sokat okoskodik, az nem vállalja az
életet, mert mindig lesz valami, ami miatt
ez még ráér. Különben is nem éri meg, ráfizetés, meg hasonló kibúvók. Ha vállaljuk
a gyermeket, feláldozzuk fiatal éveinket,
ez biztosan áldozat, de mérhetetlen öröm
és ajándék számunkra. Ha a megfelelő körülményekre várunk, akkor ma nem lenne
öt gyerekünk és hat unokánk. Ne féljünk
áldozatot hozni! Csak így érdemes élni!

M. Cs.: 60. születésnapodon magas
egyházi kitüntetésben részesültél Erdő
Péter bíboros úrtól. Mit jelent számodra
a Pro Ecclesia Hungariae-díj?
S. J.: Nagyon megható volt számomra ez a díj, amit az egyházi zenében, az
ifjúsági pasztorációban és a határon túli
testvéreink szolgálatában végzett munkásságomért kaptam.
M. Cs.: A húsvét a keresztény ember
számára a legnagyobb ünnep. Volt-e számodra 2010. húsvétjának különös üzenete?
S. J.: A Húsvét ünnepe a legnagyobb a
keresztény ember számára. Erőt merítek,
megújulok belőle a további életemhez,
szolgálatomhoz.

M. Cs.: Hogyan kezdted a zenei evangelizációs tevékenységedet?

Tisztelt Építkezők!

Amennyiben bármilyen tervezési munkával, szaktanácsadással segíthetem elképzeléseinek megvalósítását, rövid határidővel, diszkrét árakkal, teljes körű ügyintézéssel állok
szíves rendelkezésükre.

„Ibolya, ibolya virítsz már a réten,
gyönyörködsz este a víg tücsökzenében.”

Tarcsi Károly Építésztervező
6792 Zsombó, Radnóti utca 5.
Tel:06/30/218-7686

Zelk Zoltán: Ibolya
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Mészáros Csaba

Dorkó

Tisztelt Futballbarátok!
Lassan csak-csak közeledik már a tavasz és vele együtt a bajnokság kezdete
is. Egy pár gondolat a csapat elmúlt időszakáról: a tél végeztével a felnőtt és az
ifjúsági csapat is megkezdte az edzéseket, bár az időjárás szempontjából nem
túl ideális körülmények között. Heti két alkalommal edzettünk, majd amikor már az
időjárás is engedte, lejátszottunk három
edzőmeccset is.

Az edzőmeccsek eredménye:
Zsombó – Ruzsa		
4-2
Zsombó – Dorozsma
5-5
Zsombó – Üllés		
2-1
A felnőtt csapatból a tél folyamán nem
távozott senki, viszont 4 játékos érkezett:
Takács András, Géczi Tibor (Dorozsma),
Kádár-Németh Attila (Bordány), Túri Dávid (felépült sérüléséből).
A csapat célkitűzése, hogy a 8. helyről
előre lépjünk a 4-6. helyek valamelyikére.

A következő bajnoki mérkőzések:
Április 11. vasárnap 16:30
Szatymaz – Zsombó
Április 18. vasárnap 17:00
Zsombó – FK Szeged
Az ifjúsági csapat a szokott időben, két
órával a felnőtt mérkőzés előtt játszik.
Továbbra is várjuk mindkét csapat mérkőzéseire régi és új szurkolóinkat! Első
tavaszi mérkőzéseinkről következő számunkban számolunk be!
Szűcs László
játékos-edző

Még nem lőtték el a puskaport
2009 őszén Jákó Csaba és Iványi László válogatott versenyzők vezetésével
iskolánkban elindult egy lövésszakkör. A
kezdeti nagy létszám után a csapat „letisztult” és lassan beindultak az eredmények is. Ennek köszönhetően a zsombói
önkormányzat és a Szegedi Lövészklub
támogatásával lehetőség nyílt az edzésalkalmak bővítésére. Végül 2010. március 26-án egy 3 fős csapattal és 2 egyéni indulóval részt vettünk az Általános
és Középiskolások Lövészbajnoksága
Csongrád megyei fordulójában Szegeden,
nyílt irányzékú légpuska 20 lövéses ver-

Kézilabdás sikerek
Az elmúlt hetekben több sporteseményre került sor az utánpótlás csapatoknál.
ADIDAS gyerekbajnokság (1997-es
korcs.) megyei döntő IV. hely
Szivacskézilabda csapat, megyei elődöntő III. hely (2001-2002 )
Diákolimpia: IV. korcsoport (7-8. osztály)
körzeti elődöntő: I. hely, körzeti döntő: II.
hely
Arany Kupa, Kiskunmajsa, meghívásos
kézilabda torna: III: korcsoport ( 5-6 oszt.)
I. hely
Arany Kupa IV. korcs.(7-8. oszt.) IV. hely
Polyákné Éva edző
ADIDAS Gyermekbajnokság
Szivacskézilabda csapat
Megyei elődöntő III. helyezés

Csapattagok:
Lukács Anna, Barna Klaudia, Nagy Vivien
Szalai Krisztina, Lukács Boglárka, Gárgyán
Doroti

senyszámban. A Kovács Csaba, Molnár
Ákos, Zsemberi Ádám összeállítású csapat a második helyet szerezte meg, az
egyéni versenyzőként induló Barna Attila
és Csikós Dávid is remekül helytálltak,
mindketten egyéni legjobb eredményüket
érték el. Ennek köszönhetően Barna Attila
és Kovács Csaba egyéniben bejutottak
a 2010. április 16-án, Ácson rendezendő
országos döntőbe. Mindnyájuknak további sportsikereket kívánunk és reméljük a
jövőben követőik is akadnak nem csak a
fiúk, hanem a lányok körében is.
Korsós Zoltán

Arany Kupa, Kiskunmajsa
III. korcsoportos lányok
I. helyezés

Zsombó – Csólyospálos Fociderbi
2010. május 15. (szombat)
délután 14:00
Arany Kupa, Kiskunmajsa: IV.hely
Diákolimpia körzeti elődöntő: I.hely
Diákolimpia körzeti döntő: II.hely
IV. korcsoport

Csapattagok:
Lovászi Diána, Mihálffy Adrienn, Lévai Janka, Török Anett, Bihari Nikolett,
Erhardt Nikolett
Elöl: Kapás Nóra, Szunyog Zsanett, AdaSimon Annabella, Vér Viktória, HarcsaPintér Noémi

Csapattagok:
Gyuris Gerda, Gaál Noémi, Juhász Gréta,
Török Anett, Kispéter Anna, Gyuris Gabriella, Bihari Nikolett, Mihálffy Adrienn,
Lovászi Diána

Mihálffy Adrienn
gólkirálynő lett.
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„Ákom-bákom, berkenye;
Szagos húsvét reggele.
Leöntjük a virágot,
Visszük már a kalácsot.”

Locsolóvers

HÍRMONDÓ
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Az előző szám keresztrejtvényének megfejtése: „Barátod lakomájára menj lassan, betegágyához siess.”
A GOODS MARKET 1000Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Török Anett.
Az előző szám TOTO megfejtése: ACCABDBCDD.
A Szilvánia Pizzéria 1 db családi pizzáját nyerte: Zakar Barbara.
Gratulálunk! A nyeremény igazolását átveheti a Közösségi Házban.
A keresztrejtvény és a TOTÓ megfejtéseit a Hurrá Nyaralunk pontgyűjtő akcióban 2 ponttal jutalmazzuk.

1. Kinek a verskötete a Vér és Arany?
A, Weöres Sándor
B, Ady Endre
C, Radnóti Miklós
D, Tamási Áron
2. Kinek volt a felesége Gyarmati Fanni?
A, Radnóti Miklós
B, Kölcsey Ferenc
C, Janus Pannonius D, Juhász Gyula

3. Ki írta: „Még nyílnak a völgyben a kerti
virágok.”?
A, Wass Albert
B, Csokonai Vitéz Mihály
C, Dsida Jenő
D, Petőfi Sándor

TOTÓ költészet napjára
4. Ki született 1908. január 8-án?
A, Kosztolányi Dezső B, Szilágyi Ákos
C, Wass Albert
D, Pilinszky János
5. Hol játszódik Tamási Áron Ábel a rengetegben
című regénye?
A, Felvidék
B, Kiskunság
C, Alföld 		
D, Erdély
6. Melyik vers Illyés Gyuláé?
A, Négy jaj
B, Nem tudhatom
C, Nemzeti dal
D, Anna örök
7. Ki dolgozta fel a Bibliából Jónás könyvét?
A, Ady Endre
B, Babits Mihály
C, Csoóri Sándor
D, Vajda János

„De szépek vagytok, tavaszi rügyek,
de bátrak vagytok! Nem kérdezitek,
mi vár rátok,”
Szabó Lőrinc: Az áprilisi rügyekhez
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8. Ki volt Bornemissza Péter nevelője?
A, Balassi Bálint
B, Janus Pannonius
C, Arany László
D, Eötvös József
9. Kinek a versét közölte 1899. augusztus 25-én
a Budapesti Napló?
A, Fekete István
B, Faludy György
C, Déry Tibor
D, Juhász Gyula
10. Kinek a nevéhez fűződik a Költészet napja?
A, Kölcsey Ferenc
B, József Attila
C, Móricz Zsigmond D, Gárdonyi Géza

Legutóbbi rendezvényeink
Szomszédoló 2010.
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További képek elérhetőek a www.kultura.zsombo.hu weboldal galériájában
Zsombói Hírmondó – Kiadja Zsombó Község Polgármesteri Hivatala, Szerkesztőség címe 6792, Zsombó Alkotmány utca 1. Tel/fax: 62/595-560,
E-mail: hirmondo@zsombo.hu, web: www.kultura.zsombo.hu Szerkesztőbizottság tagjai: Mészáros Csaba elnök, Horváth Ágnes, Nagy Beatrix.
Felelős kiadó: Zsombó Község Polgármesteri Hivatalának vezetője, Arculatterv: Gyömbér Ákos, Faragó Gabriella.
Megjelenik évente tízszer, 1350 példányban.

„Bóbita Bölcsőde Zsombó”
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„150.000.000. Ft vissza nem térítendő pályázati
támogatást nyert Zsombó Község Önkományzata”
A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap illetve az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósult meg.

