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Választási eredmények Zsombón

2010. április 11-én és 2010. április 25-én községünkben is Országgyűlési Képviselői választásokat tartottak. Zsombó község,
Csongrád megye 03. sz. Országos Egyéni Választó Kerületéhez
(a továbbiakban: OEVK) tartozott Algyő, Bordány, Üllés és Szeged településekkel együtt (székhely: Szeged).

Összesített eredmény a Csongrád megye 03. sz. OEVK-ban
az egyéni jelöltekre leadott szavazatok alapján:

Községünkben (a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan) 3
szavazókör került kialakításra. A három szavazókörben az első
fordulóban (2010. április 11.) 2674 fő (ebből 6 fő igazolással szavazó) volt a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma a névjegyzék zárásig, a második fordulóban (2010. április 25.) 2674
fő (ebből 4 fő igazolással szavazó) volt a névjegyzékbe felvett
választópolgárok száma a névjegyzék zárásig.
A szavazóköri eredmények a következőképpen alakultak 2010.
április 11-én (első forduló):

Választásra
jogosultak
száma (fő)

Megjelentek száma
(fő)

Érvénytelen
szavazatok
száma

Részvételi
arány (%)

1.

Általános
Iskola,
Móra u.
8. - 1. sz.
szavazókör

813 (+
6 fő
igazolással
szavazó)

486

1

59,34

2.

Általános
Iskola,
Móra u.
8. - 2. sz.
szavazókör

899

520

5

57,84

3.

Általános
Iskola,
Móra u.
8. - 3. sz.
szavazókör

956

667

5

69,76

Kapott
érvényes
szavazatok
száma

%

1

Dr. Bohács
Zsolt József

FIDESZ-KDNP

15.524

43,32

2

Dr. Botka
László

MSZP

12.984

36,23

3

Molnár Áron

JOBBIK

4.165

11,62

4

Málovics
György

LEHET MÁS
A POLITIKA

3.166

8,83

Területi listákra leadott szavazatok alapján:

A szavazáson a részvételi arány 62,31 % volt, amely az országos részvételi arányhoz (64,38 %) képest sajnos alacsonyabbnak mondható. Az 1673 leadott szavazatból 1662 érvényes (az
összes szavazat 99,34 %-a) és 11 érvénytelen (0,66 %) szavazat
volt. A szavazás összesített eredménye alapján Dr. Bohács Zsolt
József (Fidesz-KDNP) 850 szavazatot (az érvényes szavazatok
51,14 %-a), Dr. Botka László (MSZP) 378 szavazatot (22,74
%), Molnár Áron (Jobbik) 260 szavazatot (15,64 %), Málovics
György (Lehet Más a Politika) 174 szavazatot (10,47 %) kapott.

Jelölt neve

Jelölő szervezet neve

Kapott
érvényes
szavazatok
száma

%

1

Dr. Bohács
Zsolt József

FIDESZ-KDNP

850

51,14

2

Dr. Botka
László

MSZP

378

22,74

3

Molnár Áron

JOBBIK

260

15,64

4

Málovics
György

LEHET MÁS
A POLITIKA

174

10,47

2
József Attila: Töredékek

Szavazókörök

Választásra
jogosultak
száma (fő)

Megjelentek száma
(fő)

Érvénytelen
szavazatok
száma

Részvételi
arány (%)

1.

Általános
Iskola,
Móra u.
8. - 1. sz.
szavazókör

813 (+
6 fő
igazolással
szavazó)

486

3

59,34

2.

Általános
Iskola,
Móra u.
8. - 2. sz.
szavazókör

899

520

4

57,84

3.

Általános
Iskola,
Móra u.
8. - 3. sz.
szavazókör

956

667

5

69,76

Az 1673 leadott szavazatból 1661 érvényes (az összes szavazat
99,28 %-a) és 12 érvénytelen (0,72 %) szavazat volt. A szavazás
összesített eredménye alapján a Fidesz-KDNP 865 szavazatot
(az érvényes szavazatok 52,07 %-a), a Jobbik 289 szavazatot
(17,39 %), az MSZP 259 szavazatot (15,59 %), a Lehet Más a
Politika 172 szavazatot (10,35 %), az MDF 44 szavazatot (2,64
%), a Civil Mozgalom 31 szavazatot (1,86 %) és a MIÉP 4 szavazatot (0,24 %) kapott.

Eredmények (Zsombó):

„Édesanyám, egyetlen, drága,
te szüzesség kinyilt virága
önnön fájdalmad boldogsága.”

Jelölő szervezet neve

Mivel a Csongrád megyei 03. sz. OEVK-ban a szavazás érvényes (az összes választópolgár több, mint fele szavazott), de
eredménytelen (egyik jelölt sem szerezte meg a leadott szavazatok több, mint 50 %-át) volt, ezért 2. fordulót kellett tartani, függetlenül attól, hogy a zsombói szavazókörökben az egyik jelölt
megszerezte a leadott szavazatok több, mint felét.

Egyéni jelöltekre leadott szavazatok alapján:
Szavazókörök

Jelölt neve

ZSOM-BOLYGÓ

Eredmények (Zsombó):
Lista neve

Kapott
érvényes
szavazatok
száma

%

%

1

FIDESZKDNP

865

52,07

51,14

2

JOBBIK

289

17,39

22,74

3

MSZP

259

15,59

15,64

4

LEHET MÁS
A POLITIKA

172

10,35

10,47

6

MDF

44

2,64

7

CIVIL MOZGALOM

31

1,86

8

MIÉP

4

0,24

Kapott
érvényes
szavazatok
száma

%

%

1

FIDESZKDNP

105.579

50,72

51,14

2

MSZP

42.413

20,38

22,74

Választásra
jogosultak
száma (fő)

Megjelentek száma
(fő)

Érvénytelen
szavazatok
száma

Részvételi
arány (%)

2.

Általános
Iskola,
Móra u.
8. - 2. sz.
szavazókör

899

373

2

41,49

3.

Általános
Iskola,
Móra u.
8. - 3. sz.
szavazókör

957

524

1

54,75

A szavazáson a részvételi arány 45,52 % volt, amely az országos részvételi arányhoz (46,66 %) képest sajnos ismételten
alacsonyabbnak mondható. Az 1227 leadott szavazatból 1223
érvényes (az összes szavazat 99,75 %-a) és 4 érvénytelen (0,25
%) szavazat volt. A szavazás összesített eredménye alapján Dr.
Bohács Zsolt József (Fidesz-KDNP) 753 szavazatot (az érvényes
szavazatok 61,56 %-a), Dr. Botka László (MSZP) 348 szavazatot (28,45 %), Molnár Áron (Jobbik) 122 szavazatot (9,97 %)
kapott.

Összesített eredmény a Csongrád megye területi választókerületi eredménye a listákra leadott szavazatok alapján:
Lista neve

Szavazókörök

Eredmények (Zsombó):
Jelölt neve

Jelölő szervezet neve

Kapott
érvényes
szavazatok
száma

%

1

Dr. Bohács
Zsolt József

FIDESZKDNP

753

61,56

3

JOBBIK

33.157

15,93

15,64

4

LEHET MÁS
A POLITIKA

15.941

7,66

10,47

6

MDF

5.347

2,57

7

CIVIL MOZGALOM

5.135

2,47

2

Dr. Botka
László

MSZP

348

28,45

8

MIÉP

582

0,28

3

Molnár Áron

JOBBIK

122

9,97

Mivel a Csongrád megyei területi választókerületi listás választás érvényes (az összes választópolgár több, mint fele szavazott)
volt, ezért 2. fordulót nem kellett tartani.
Az első forduló eredményei alapján az egyéni jelölteknél érvényes, de eredménytelen volt a szavazás, míg a területi listáknál
érvényes volt. Ebből következik, hogy az egyéni jelöltek esetében a Csongrád megyei 03. sz. OEVK területén (így Zsombón is)
2. fordulót kellett tartani.
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi
XXXIV. tv. rendelkezései alapján a második fordulóban azok a jelöltek indulhatnak, akik az első fordulóban az érvényes szavazatok legalább 15 %-át megkapták, ha nincs legalább három ilyen
jelölt, akkor az első fordulóban a legtöbb szavazatot elért három
jelölt indulhat.
Így az első forduló eredményei alapján a Csongrád megyei 03.
sz. OEVK területén 3 jelölt (Dr. Bohács Zsolt József, Dr. Botka
László és Molnár Áron) indulhatott a második fordulóban.

Összesített eredmény a Csongrád megye 03. sz. OEVK-ban
az egyéni jelöltekre leadott szavazatok alapján:

Egyéni jelöltekre leadott szavazatok alapján:

1.

Választásra
jogosultak
száma (fő)

Megjelentek száma
(fő)

Érvénytelen
szavazatok
száma

Részvételi
arány (%)

Általános
Iskola,
Móra u.
8. - 1. sz.
szavazókör

814
(+ 4 fő
igazolással
szavazó)

330

1

40,34

Jelölő szervezet neve

Kapott
érvényes
szavazatok
száma

%

1

Dr. Bohács
Zsolt József

FIDESZKDNP

13.757

50,21

2

Dr. Botka
László

MSZP

11.895

43,41

3

Molnár Áron

JOBBIK

1.747

6,38

A választási szabályok alapján a második fordulóban képviselő
az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta, feltéve,
hogy a szavazáson a választókerület választópolgárainak több
mint az egynegyede szavazott.
A második forduló érvényes volt, mert a választópolgárok több
mint egynegyede szavazott. A Csongrád megyei 03. sz. OEVKban egyéni jelöltként mandátumot szerzett: Dr. Bohács Zsolt
József (FIDESZ- KDNP), mivel a legtöbb szavazatot szerezte.

A szavazóköri eredmények a következőképpen alakultak 2010.
április 25-én (második forduló):

Szavazókörök

Jelölt neve

A szavazások során rendkívüli esemény nem fordult elő községünkben, a Szavazatszámláló Bizottságok zavartalanul, a
jogszabályi előírásoknak megfelelően folytatták tevékenységüket. A Szavazatszámláló Bizottságok és a Helyi Választási Iroda
tagjainak a szavazások lebonyolítása kapcsán kifejtett tevékeny
közreműködésüket ezúton is köszönöm.
Dr. Csúcs Áron
jegyző, HVI vezetője

3

„Amikor születtem nem jeleztek nagyot
messiás-mutató különös csillagok,
csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.”
Mécs László: A királyfi három bánata
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Országgyűlési

választások eredményei a megyében:

KDNP listájáról B. Nagy László, Kalmár Ferenc és Magyar Anna,
az MSZP listájáról Dr. Botka László, és a Jobbik listájáról Zagyva
György.

Az országgyűlési képviselők választása fordulóinak lebonyolítására április 11-én és április 25-én került sor. A megyében az
első választási fordulóban a választópolgárok 62.15 % -a jelent
meg, így a választás érvényes volt.
A területi választókerületben ez egyúttal az eredményességet
is jelentette. A listákra leadott érvényes szavazatok száma az
alábbiak szerint alakult:
1

FIDESZ-KDNP

105 579

50,72

51,14

2

MSZP

42 413

20,38

22,74

3

Jobbik

33 157

15,93

15,64

4

LEHET MÁS
A POLITIKA

15 941

7,66

10,47

6

MAGYAR
DEMOKRATA
FÓRUM

5304

2.57

7

CIVIL MOZGALOM

5 135

2,47

8

MIÉP

582

0,28

Az első fordulóban a 2., 4., 5., 6. egyéni választókerületekben
a FIDESZ-KDNP jelöltjei szereztek mandátumot. Nógrádi Zoltán
a 2. választókerületben a szavazatok 55,34 százalékával, Vincze
László a 4. választókerületben a szavazatok 54,06 százalékával,
Farkas Sándor az 5. választókerületben a szavazatok 56, míg Dr.
Lázár János a 6. választókerületben a szavazatok 55,22 százalékával lett eredményes.
A második fordulóban az 1., 3., 7. választókerületekben 70819
választópolgár szavazott. A FIDESZ- KDNP jelöltjei közül Bodó
Imre az 1. választókerületben a szavazatok 53.22 %-ával, Dr.
Bohács Zsolt a 3. választókerületben a szavazatok 50.23 %-ával,
Mágori Józsefné a 7. választókerületben a szavazatok 53.21
%-ával jutott mandátumhoz.
Országos listáról az MSZP jelöltje Dr. Ujhelyi István és a Jobbik
jelöltje, Varga Géza került be az országgyűlésbe.

A leadott érvényes szavazatok száma összesen: 208154, az
egy mandátum megszerzéséhez szükséges szavazatok száma:
29736 volt. A számított eredmény alapján a FIDESZ-KDNP 3, az
MSZP és a Jobbik 1-1 mandátumhoz jutott a területi listáról. A
még nem jogerős eredmény alapján képviselő lesz a FIDESZ-

A

Dr. Kovalcsik Andrea
TVI vezető

siker elsősorban az embereké!

– beszélgetés Dr. Bohács Zsolt megválasztott egyéni képviselővel –

2010. áprilisában országgyűlési választások zajlottak Magyarországon. A szavazás
eredményeként új képviselője lesz Zsombónak, hiszen a csongrád megyei 3-as választókerületben Dr. Bohács Zsolt, jogász, korábbi többszörös kenuvilágbajnok győzött.

– Engedje meg, hogy településünk nevében gratuláljak az egyéni parlamenti
mandátum megszerzéséhez. Mit gondol,
minek köszönhető a siker?
– A siker elsősorban az embereké, a
Zsombóiaké, hiszen szavazatukkal azt jelezték, hogy teljesen más irányt kívánnak
szabni saját életüknek. Elmondták, hogy
elegük van a korrupciós botrányokból, a
munkanélküliségből, és az egész szocialista politikából. A győzelem mindannyiunk sikere, hiszen együtt értük el. Természetesen a feladat nagy része még csak
most kezdődik, de már eddig is jelentős
munkát végeztek el azok az emberek, akik
segítették kampányunkat. Köszönöm nekik. A Fidesz sikere abban rejlik, hogy mi
az embereket helyeztük a középpontba,
hiszen nélkülük nem lehet irányítani nem
csak egy országot, de még egy települést,
vagy régiót sem.
„Fehér galamb szállt a házra,
Édesanyám, isten áldja!”

– Azt hiszem a legnehezebb feladat az
emberek politikával szembeni bizalmának
visszaszerzése. Képviselőként hogyan tud
ehhez a munkához hozzájárulni?
– Az emberek nem a politikától fordultak el, hanem a politikusokkal szemben
lettek bizalmatlanok, amelyhez jelentősen
hozzájárultak a szocialista képviselők. Ők
voltak azok, akik a közös boldogulás keresése helyett a saját egyéni érdekeiket
helyezték előtérbe. A politika azt jelenti,
hogy a közügyekkel foglalkozunk. Ebben
az értelemben minden állampolgár politizál, hiszen mindenkinek vannak közügyei.
Amikor a gázszámlát fizetjük be, amikor
azt mondjuk, hogy nem akarjuk, hogy a
külföldiek vegyék meg földjeinket, vagy
amikor a hivatalokban bosszankodunk,
amikor ügyeinket szeretnénk elintézni,
akkor mindannyian politizálunk. Én azt
értem politikán, amikor azzal foglalkozom,
hogy kisebb legyen a bürokrácia, hogy
megvédjük a magyar árukat és a magyar
földet, és felszámoljuk a korrupciót.
– Milyen együttműködést tervez településünkkel?
– Már korábban is figyelemmel kísértem a megyei települések fejlődését,
Zsombóval kapcsolatban mindig feltűnt,
hogy ez egy fiatal település, közösségi

népköltés
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emberekkel, színes és színvonalas programkínálattal. Az elmúlt néhány évben
pedig egészen szembetűnő pozitív változáson ment keresztül. Tudom, hogy ez
a település közös sikere, de kiemelném
Gyuris Zsolt polgármester úr és a képviselőtestület színvonalas munkáját, melynek
köszönhetően a település behozni látszik
lemaradását a környező településekkel
szemben. Remélem, hosszútávon tudunk
majd együtt gondolkodni, és ennek a közös munkának az eredményét községük
valamennyi lakója érzékeli majd!
– Melyek azok az értékek, amelyek
metszéspontjai lehetnek az élsportolói
(ötszörös kenu világbajnok - szerk.) és
most képviselői életének?
– A kitartás és a küzdeni tudás mindenképpen olyan tulajdonságok, amelyek
hasznosak egy régió képviseletében, a
politikában. Ugyanakkor az is fontos, hogy
több mint 10 éve jogi pályán vagyok, ahol
széleskörű tapasztalatot szereztem. Sok
magyar sportolóból lett sikeres politikus,
itt van példának Schmitt Pál, aki most az
Európai Parlament alelnöke, vagy Borkai
Zsolt, Győr polgármestere. Az elmúlt 8
évben érdemi képviselet nélkül maradt
Zsombó, az itt élők problémáival nem
foglakozott dr. Botka László. Most erre
lehetőség nyílt!
– Köszönöm a beszélgetést, sok sikert
kívánunk további munkájához!
Nagy Beatrix

ZSOM-BOLYGÓ

Önkormányzati

hírek

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról
A Képviselő-testület
munkaterv szerinti következő ülését 2010.
március 22-én tartotta.
1. A Képviselő-testület a szolgáltató
javaslatára 2010. június 1-től 153 Ft+25%
Áfa=191,3 Ft/m3 áron és 262 Ft/hó +
25% Áfa = 327,5 Ft/hó alapdíjjal határozta meg a vízdíjat. Az alapdíj 6,5%-kal
emelkedik, a havi számlák nagy részét kitevő vízdíj 1,32%-kal növekszik a vízórán
mért elfogyasztott mennyiség alapján.
2. A Képviselő-testület elfogadta
– Gyuris Ferenc falugazdász tájékoztatóját a mezőgazdasággal, a családi gazdálkodással és a 2009. évi agrárpályázatokkal és támogatásokkal kapcsolatos
tapasztalatokról,
– Dr. Gombos László hatósági állatorvos, Dr. Sugataghy Ferenc helyben rendelő állatorvos tájékoztatóját az állategészségügy helyzetéről Zsombón,
– a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Családsegítő Közösségi Ház és Dél-alföldi Regionális Módszertani Családsegítő Szolgálat,
és a Polgármesteri Hivatal által elkészítette 2009. évi beszámolót a Településen
működő szociális ellátások működéséről,
helyzetéről.
3. A Képviselő-testület elfogadta a
Zsombó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
tárgyévi pénzügyi, gazdasági és műszaki
tervét.

Kerékpárút

4. A Képviselő-testület meghallgatta
és elfogadta bizottságainak és Zsíros
Pál gazdasági tanácsnoknak a 2009. évi
munkájáról szóló tájékoztatóját. A Humánpolitikai Bizottság összehívására a
2009. év folyamán 9 alkalommal került
sor. A 9 ülésen a bizottság 62 határozatot
hozott. A Pénzügyi Bizottság 13 alkalommal tanácskozott és 101 határozatott hozott. Valamennyi összehívott ülés megtartásra került, a bizottság minden esetben
határozatképes volt. A napirendi pontok
azonossága, illetve pályázatok miatt több
esetben tartott együttes ülést a Településfejlesztési Bizottsággal. A Településfejlesztési Bizottság 14 alkalommal tanácskozott, és összesen 102 határozatott
hozott, határozatképtelenség miatt ülés
nem maradt el. A gazdasági tanácsnok
munkáját az iskolával összefüggő kérdésekben fejtette ki.
5. A Képviselő-testület elfogadta a
József Attila Közösségi Ház és Könyvtár
2009. évi tevékenységéről szóló szakmai
beszámolót. A Képviselő-testület színvonalasnak tartotta az intézmény munkáját,
köszönetét fejezte ki a ház dolgozóinak a
Közösségi Ház fennállása óta eltelt időben
tapasztalt szakmai munkáért, pályázati
tevékenységért, amellyel a létszámcsökkenés ellenére az eredményes pályázatokkal enyhíteni tudtak a fejlesztési és
működtetési költségeken.
6. A Képviselő-testület döntött a helyi
civil szervezetek működésének és településszintű rendezvényeinek támogatásáról
is. Az eddigi kizárólag pénzbeli támogatás

mellett természetbeni támogatást is kapnak a helyi civilek, és ezzel az előző évhez
viszonyítva jelentősen több támogatást
nyújt az önkormányzat. A gyakorlatban ez
azt jelenti, hogy az alapvetően gyermekek
mozgását, sportolását biztosító civil szervezetek számára a tornaterem használatát
ingyenesen biztosítja az önkormányzat. A
civil szervezetek számára az önkormányzat mikrobusza önköltségi áron áll rendelkezésre. Az önkormányzat továbbra is
vállalja a helyben levett vér Szegedre szállítását. Összességében a civil szervezetek
a 2010. évben 4 millió Ft pénzbeli támogatás mellett 1,8 millió Ft természetbeni
támogatást nyújt az önkormányzat, amely
több mint 40%-kal haladja meg a 2009.
évi összes támogatást. A képviselő-testület szándéka a gyermeksport kiemelt támogatásán és az idősek támogatásán túl
az volt, hogy a zsombóiak összefogásával
épített tornaterem lehetőleg ingyen álljon
a gyerekek rendelkezésére.
7. A Képviselő-testület jogszabályi kötelezettségének eleget téve megválasztotta a helyi szavazatszámláló bizottságok
tagjait.
Továbbra is szívesen veszem kérdéseiket, javaslataikat a tájékoztató tartalmát,
valamint a település működését, fejlődését illetően.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Gyuris Zsolt
polgármester

építés

A Zsombói Hírmondó korábbi számaiban
olvashattak arról, hogy az Andrássy út
páros oldalán kerékpárút épül, melyet egy
elnyert pályázattal valósít meg az önkormányzat.
A támogatási szerződés aláírása megtörtént, jelenleg a beruházás előkészítése és
a közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik.
Terveink szerint a munkakezdés 2010.
július elejére tehető. A tényleges munkakezdést az érintett szakaszon lakossági
tájékoztatás előzi meg, a beruházás gördülékeny lebonyolítása érdekében.
A tájékoztató időpontjáról levélben értesíti az önkormányzat az érintett lakosságot.
Gyuris Zsolt
polgármester
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„Tente, baba, tente!
Fejed hajtsd ölembe!
Jó anyád is álmos már,
Téged is elaltat már.”

népköltés

HÍRMONDÓ

ZSOM-BOLYGÓ

Válasz Harcsa-Pintér Sándor Falugyűlésen

Én egy törvénytisztelő állampolgár vagyok, és szerintem nem sértettem az Ön
szermélyes adatainak védelméhez fűződő
jogát, de e-mailben, majd a Zsombi újság
hasábjain hozzám eljuttatott kérésének
örömmel eleget teszek, és a kifejezetten
a nyilvánosságnak szánt és a közérdekű
adatokat tartalmazó, objektív tájékoztató
válaszomat újra közlöm. Ezúton is elnézést kérek a kellemetlenségért, a cikkében megfogalmazott többi közlésre azon a
helyen válaszolok, ahol azt Ön megjelentette, mert szerintem azok nem méltóak a
Zsombói Hírmondó szellemiségéhez.
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.

Védekezési

feltett kérdésére

Tisztelt Harcsa-Pintér Sándor úr!
Az Ön kérdése, pontosabban a kérdést
megelőző állítások megtévesztők, azt a
látszatot keltik, hogy duplájára nőtt az
ivóvíz díja néhány év távlatában, ami nem
igaz. Kérésemre három bemutatott számlával támasztotta alá az állítását. Az első
2000.12.28 – 2001.02.28. közötti leolvasással, 84 Ft/m3-es nettó vízdíjjal, a második 2004.12.20 – 2005.03.08. közötti
leolvasással, 113 Ft/m3-es nettó vízdíjjal,
a harmadik 2009.12.01 – 2010.01.31.
közötti leolvasással, 151 Ft/m3-es nettó
vízdíjjal és 245 Ft/hó alapdíjjal.
Az előző választás óta a következő áremelésekről döntött a Képviselő-testület:
– 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

felhívás

Aktuális növényvédelmi munkák
ÚJRA VÁRHATÓ
AZ ALMÁSTERMÉSŰEK
TŰZELHALÁSA

Az idő melegre fordulásával a megyében
működtetett előrejelző műszerek értékelése alapján 2010. április 28-án az almástermésűek tűzelhalásáért felelős Erwinia
amylovora baktérium fertőzése várható.
A baktériumos fertőzés fő gazdanövényei a rózsafélék család almástermésű alcsaládjába tartozó nemzetségek: az alma,
körte, birs, naspolya, galagonya, tűztövis,
madárbirs és a berkenye.
A baktériumos fertőzés különösen ott
veszélyes, ahol a rezes lemosó permetezések elmaradtak az idei kora tavaszon.
„S a kis szobába toppanék…
Röpűlt felém anyám…”

A védekezést a virágzó növényeknél (pl.
alma, körte) az Aliette 80 WP készítmén�nyel lehet elvégezni. A késői virágzású
növényeknél (pl. birs, naspolya) még a
réztartalmú készítmények is használhatók.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a réztartalmú
készítmények virágzás idején terméskötődési problémát okozhatnak. Kérünk
minden érintett termelőt a védekezés időbeni elvégzésére, ugyanis a megkésett
védekezés már hatástalan. Amennyiben
május-június hónapban megjelenik a betegség miatti hajtáshervadás, az ellen
már csak a beteg részek szakszerű eltávolításával lehet védekezni.
Csongrád Megyei MgSzH
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
Hódmezővásárhely

Petőfi Sándor: Füstbe ment terv
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is figyelembe véve (az Ön által közzétett
30m3/2 hó fogyasztásra vetítve) 12,3% a
vízdíj növekmény, amelyet az Áfa növekedés 17%-ra emelt.
– 4 év alatt 19,76%-os emelés volt 1m3
víz árában, a bevezetett alapdíj hatását
is figyelembe véve (az Ön által közzétett
30m3/2 hó fogyasztásra vetítve) 32,8% a
vízdíj növekmény, amelyet az Áfa növekedés 44,3%-ra emelt.
A kérdésben megfogalmazott áremelkedés néhány év alatt 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

ZSOM-BOLYGÓ

A

falugazdász tájékoztatója

Tisztelt Termelők !
2010. májusában 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.
2. 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 szükséges dokumentumok: A jövedéki adó visszatérítéshez felhasznált
számlákról a számlajegyzék másolata, a
gázolaj de minimis támogatáshoz felhasználandó gázolajszámlák eredeti példánya,
VPOP igazolás a jövedéki adó visszatérítés teljesítéséről, valamint az erről szóló
bankszámlakivonat, vagy postai szelvény,
nyilatkozat a korábban igénybe vett de
minimis támogatásokról.
Az ügyintézési határidő: a területalapú
támogatások után május 17-től 31-ig lehetséges.
3. A mezőgazdasági termékek csomagolásához használt anyagok , göngyölegek után környezetvédelmi termékdíjat
kell majd fizetni, illetve bevallást teljesíteni. 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.
4. Elkezdődik a 2010-es Egységes
támogatási kérelmek benyújtási időszaka. A benyújtási határidő 2010. május 15.!!! Mivel ez a dátum hétvégére
esik, a 17-én benyújtott kérelmek még
szankciómentesek lesznek. Ezután
napi egy százalékos szankcióval június
9-ig még be lehet nyújtani az egységes
kérelmet.
Az egységes kérelem benyújtásakor
a területalapú támogatáson felül mindennemű egyéb támogatási kérelmet
is ezzel együtt lehet 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 került beosztásra,
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 csak
az MVH Szegedi Kirendeltségénél lehet
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 öntözött területekről nyilatkozni
kell, de fontos, hogy vízhasználati engedéllyel rendelkezzünk. A részletekről, valamint az esetleges áthidaló megoldási
lehetőségekről kérjenek tájékoztatást.
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.
Nagyon fontos, eddig nem került hangsúlyozásra, hogy a másodvetésű kultúrákat ezentúl kötelezően be kell jelenteni, mint adatváltozást!!!
Az ehhez szükséges adatok megegyeznek a területalapú támogatáshoz szükséges adatokkal.
Mivel fontos határidő előtt állunk, a
rendelkezésre álló idő is rövid, teljes egé7

szében függőek vagyunk az internetes hálózattól, ezért ebben az időszakban semmiféle egyéb teendőt nem fogunk tudni
ellátni (gázolaj jövedéki adó stb.) erre
majd június 1. után lesz lehetőség.
Próbáljuk a lehető legrugalmasabb
ügyintézést biztosítani, 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.
5. 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

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.

Márta Tibor
6792 Zsombó,
Gárdonyi G. u. 43.
(30) 972-2996
(62) 255-099

„Anyám, anyám, oh
Legjobb s legboldogtalanabb anya!”
Petőfi Sándor: Anyám, anyám…
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Tájékoztató

a

2010.

évi

Általános Mezőgazdasági Összeírásról

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
a 2010. évi XXIV.
törvény
alapján
2010. június 1. és
június 21. között az
ország valamennyi
településén általános
mezőgazdasági összeírást
(ÁMÖ) hajt végre.
A 2010. júniusában folyó felvétel a
magyar agrárstatisztika történetének
hetedik teljes körű összeírása. Hasonló
összeírások Magyarországon 1895-ben,
1935-ben, 1972-ben, 1981-ben, 1991ben és 2000-ben voltak. Az adatfelvétel
szükségességét az támasztja alá, hogy
a legutóbbi teljes körű összeírás óta
folytatódott a magyar mezőgazdaság
1990-es években megindult átalakulása,
de emellett újabb kihívás elé állította az
agráriumot az is, hogy 2004-ben Magyarország az Európai Unió tagja lett. Az ös�szeírás feladata, hogy átfogó képet adjon
a döntéshozóknak és a gazdálkodóknak
egyaránt az átalakulás folyamatáról, a
mezőgazdaság jelenlegi szerkezetéről és
az ágazat szereplőinek helyzetéről.
Az ÁMÖ kiterjed a földhasználat, a
növénytermesztés, az állatállomány
részletes feltérképezése mellett a me-

zőgazdaságban foglalkoztatottak összeírására, mezőgazdasági szolgáltatások
nyújtására és igénybevételére, valamint
a mezőgazdasági termelési módszerek –
talajművelési, öntözési, trágyázási stb.
eljárások – számbavételére is. Újdonság,
hogy a gazdaságokat nem a gazdálkodó
székhelyével (lakhelyével), hanem a legfontosabbnak ítélt mezőgazdasági tevékenység (pl.: valamely növénytermesztési ágazat, állattartó telep, stb.) földrajzi
helyével azonosítjuk. A földrajzi hely meghatározásához a helyrajzi számot, vagy a
területalapú támogatások esetében meghatározott MEPAR-azonosítót használjuk
fel. A kérdések megfogalmazásakor nagy
gondot fordítottunk arra, hogy azok világosak, mindenki számára egyértelműen
és könnyen megválaszolhatóak legyenek.
A termelőket, egyéni gazdaságokat
szakszerűen felkészített összeírók keresik
fel és személyes beszélgetés során töltik
ki a kérdőíveket, míg a gazdálkodó szervezetek maguk töltik ki, s postán küldik
vissza a KSH-nak. Mivel az összeírást
törvény írja elő, a kérdésekre a válaszadás kötelező! Az adatgyűjtést elrendelő
uniós és hazai jogszabályok értelmében
Magyarországon adatot kell szolgáltatni
az olyan mezőgazdasági tevékenységet
folytató háztartásoknak és társas vállal-

kozásoknak (természetes és jogi személyeknek), akik az összeírás eszmei időpontjában (2010. június 1-jén):
• mezőgazdasági hasznosítás alatt álló
termőterületet használnak, vagy
• mezőgazdasági haszonállatot tartanak, vagy
• intenzív kertészeti termelést, illetve
gombatermesztést folytatnak, vagy
• mezőgazdasági szolgáltatást végeznek.

Autómosóautókozmetika
Zsombó,

Gép-, utánfutó- és
eszközkölcsönző

A KSH érintett munkatársain kívül mintegy 13 ezer összeíró, továbbá 3 ezer
felülvizsgáló és területfelelős vesz részt
az összeírás végrehajtásában. A résztvevők személyre szóló igazolványt kapnak.
Szükség esetén az igazolvány sorszáma
alapján, a KSH területileg illetékes szervezeti egységeinél ellenőrizhetik annak jogszerű használatát. Az összeírásban részt
vevőknek, amennyiben az adatszolgáltató
kéri, személyazonosító okmánnyal is igazolnia kell magát. Az összeírás időszakában a KSH munkatársai az ingyenesen
hívható 06-80-200-224-es telefonszámon
érhetők el, s készségesen válaszolnak az
összeírással kapcsolatban felmerülő kérdésekre.
Központi Statisztikai Hivatal

menetrend

Tisztelt Lakosság!

Az önkormányzat az eddigi gyakorlatnak megfelelően szükségesnek tartja a
lakosság véleményének, tapasztalatainak
megismerését a jelenlegi tömegközlekedéssel kapcsolatban. A Dél-alföldi Regionális Közlekedésszervezési Iroda szervezésében kistérségi menetrendi értekezlet
kerül megszervezésre (várhatóan május
közepén), ahol az önkormányzat jelezheti
az utazóközönség tömegközlekedéssel
kapcsolatos javaslatait, észrevételeit. A
lakossági észrevételeket írott formában
kérjük eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba (Zsombó, Alkotmány utca 3.) vagy a
titkarsag@zsombo.hu e-mail címre 2010.
május 13-ig.

„Anyám volt, apró, korán meghalt,
mert a mosónők korán halnak,”

Szegedi út 87.
Érdeklődés, időpont
egyeztetés:
06-30-857-23-42; 06-30558-22-34
Szolgáltatásaink:
Belső takarítás
Külső mosás
Kárpittisztítás
Polírozás (kézi és gépi)
Padlószőnyeg tisztítása
AUTÓMOSÓ

KUPON 500,- Ft
értékben!

Autómosó-Autókozmetika
6792 Zsombó, Szegedi út 87.
Tel.: 06-30-857-23-42;
06-30-558-22-34
Érvényes: 2010.05.01-2010.06.31.

József Attila: Anyám
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Forráskút, Felszabadulás u.
92. (Fő utca)
0670/622-7382
d.csikos@freemail.hu
Nyitva tartás:

Hétfő: 7.30 – 12.00
Kedd – Péntek: 7.30 – 16.30
Szombat: 8.00 – 12.00
Ebédszünet: 12.30 – 13.30
Kölcsönözhető többek közt:

Utánfutó
Bontókalapács
Betonkeverő
Szőnyeg- és kárpittisztító
Gyepszellőztető
Fúrókalapács
Lapvibrátor
Áramfejlesztős
Benzines fűnyíró
Benzines fűkasza
Benzines láncfűrész
Rotátor
Fahasogató gép 5t

Billenővályús körfűrész (cirkula)
Alu létra
Alu állvány (6 m)
Akkus csavarozó
Vésőkalapács
Kis-, nagy sarokcsiszoló
Szezonális ajánlatok:
GPS navigáció (IGO8)
Kemping sátor
Elektromos kemping hűtőbox
Utazóágy kisbabáknak
Hússütő tárcsa (komplett)
Bogrács állvánnyal

ZSOM-BOLYGÓ

Gépjárműadó
Tisztelt Adózók, Tisztelt Lakosság!
A közelmúltban mindenki, akinek a tulajdonában valamilyen –a gépjármű adóztatás körébe tartozó – jármű van, megkapta
az idei évi fizetési kötelezettségéről szóló
értesítőt, határozatot.
A határozatokkal kapcsolatban érkezett
észrevételek, megkeresések miatt az
alábbi tájékoztatást adom.
Mindenekelőtt fontos megjegyezni,
hogy a gépjárműadó (korábbi közismertebb nevén súlyadó) az Országgyűlés által, törvényben szabályozott központi adó.
Ez azt jelenti, hogy a gépjárműadóban
érintett járművek központilag egységes
szabályok alapján kerülnek adóztatásra,
tehát arra az önkormányzatnak nincsen
ráhatása.
Az adóztatással összefüggő feladatokat
az önkormányzati adóhatóságok látják el
az okmányiroda adatszolgáltatása alapján. A befolyó bevétel teljes egészében az
önkormányzatot illeti meg.
Az alábbiakban a gépjárműadóról szóló
1991. évi LXXXII. törvény (továbbiakban:
Gjt.) 2010. január 1-jétől életbe lépett változásairól kívánom tájékoztatni Önöket.
Mint ahogy az már ismeretes, megváltozott 2007. január 1-től az adó alapja.
A korábbi, a gépjárművek súly alapján
történő adóztatása helyett az adó alapja
a személyszállító gépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett, kilowattban
kifejezett teljesítménye lett. Az adó mértékét a gépjármű életkora és teljesítménye határozta meg. Ebben 2010. január
1-től sem történt változás. (Gjt. 6. § (1)
bekezdés)
Más járművek adóalapjának meghatározása továbbra is súly alapján történik.
A Gjt. 6. §-ának (2) bekezdése szerint az
adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató,
a lakókocsi, lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege
(önsúlya).
Ugyanazon § (3) bekezdése szerint az
adó alapja a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege
(önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.
2010. január 1-jétől az adó mértéke minden jármű tekintetében emelkedett.
A Gjt. 7. § (1) bekezdése szerint az adó
mértéke a 6. § (1) bekezdése szerinti adóalap után a gépjármű
– gyártási évében és az azt követő 3
naptári évben 345 Ft/kilowatt, (korábban 300 Ft/kilowatt)
– gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt, (korábban 260 Ft/
kilowatt)

– gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt, (korábban 200 Ft/
kilowatt)
– gyártási évet követő 12-15. naptári
évben 185 Ft/kilowatt, (korábban 160
Ft/kilowatt)
– gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140
Ft/kilowatt. (korábban 120 Ft/kilowatt)
(2) Az adó mértéke a 6. § (2)-(3) bekezdései szerinti adóalap esetén az adóalap
minden megkezdett 100 kilogrammja
után:
a) a légrugós vagy azzal egyenértékű
rugózási rendszerű nyerges vontató,
tehergépjármű, autóbusz esetén 1200
Ft,
b) az a) pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1380 Ft.
A Gjt. értelmező rendelkezései szerint
légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási
rendszerű gépjármű, pótkocsi az a jármű,
amelyik a Tanács 96/53/EK Irányelvének
II. Melléklete szerinti légrugós vagy azzal
egyenértékű rugózási rendszerrel rendelkezik és ezt a tényt az adóalany az önkormányzati adóhatóságnál a közlekedési
hatóság által kiadott hatósági bizonyítvánnyal, az igazságügyi gépjármű-közlekedési műszaki szakértő szakvéleményével vagy „útkímélő tengely” bejegyzést
tartalmazó forgalmi engedély bemutatásával jelenti be.
Ahhoz, hogy az érintett járművek tulajdonosai/üzembentartói a mértékemelést
kompenzálni tudják, ún. „Bejelentést”
kell tenniük a „légrugós” tehergépjárművekről, mivel az adatbázis ilyen adatokat
nem minden esetben tartalmaz.
Ide kapcsolódó fontos kérdés a gépjármű tulajdonviszonyaiban bekövetkezett
változás bejelentése.
A gépjármű adásvételi szerződést a területileg illetékes Okmányirodánál kell bemutatni, ugyanis a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési
okmányok kiadásáról és visszavonásáról
szóló 35/2000. (XI.30.) BM rendelet 76/A.
§-ának (6) bekezdése szerint amennyiben
a járműnyilvántartás szerinti tulajdonos
bejelenti, hogy a járművet elidegenítette
vagy a közlekedési igazgatási hatóság
egyéb okból észleli a változást, és az új tu-

lajdonos a bejelentési kötelezettségének
a külön jogszabályban megjelölt határidőn
belül nem tett eleget
a) és azt a bejelentésre történő felhívás
kézhezvételét követően három munkanapon belül nem pótolja, vagy az utólagos
bejelentés során hitelt érdemlően nem
igazolja, hogy a jármű tulajdonjogában
bekövetkezett változás bejelentési kötelezettségének önhibáján kívüli okból nem
tudott eleget tenni, illetőleg
b) és az új tulajdonos személye nem
állapítható meg, a közlekedési igazgatási
hatóság a járművet hivatalból, határozattal kivonja a forgalomból és azt a nyilvántartásba bejegyzi.
Az a) pont szerinti esetben történt ideiglenes kivonás esetén a forgalomból
kivonás időtartamának lejártát követően
csak abban az esetben helyezhető a jármű ismét forgalomba, ha a bejelentési
kötelezettséget elmulasztó tulajdonos a
változás bejegyzése iránti kérelmét is előterjeszti.
A Gjt. 2. §-ának (4)-(5) bekezdése értelmében amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a korábbi
tulajdonos (átruházó) a külön jogszabály
alapján – de legkésőbb a változás évének
végéig - bejelentette, akkor a bejelentési
kötelezettség megnyíltát (szerződés megkötésének időpontját) követő év első napjától nem minősül adóalanynak.
Gépjármű tulajdonátruházása esetén,
ha a tulajdonátszállással érintett felek
egyike sem tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési
kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó
napjáig az adó alanya az, aki a járműnyilvántartásban az év első napján
üzemben tartóként, ennek hiányában
tulajdonosként szerepel.
A bejelentési kötelezettség elmulasztásának tehát mind az eladó, mind a vevő
tekintetében vannak hátrányos következményei, így a leírtak figyelembe vételével
a későbbiekben számos kellemetlenség
elkerülhető.
Dr. Csúcs Áron
jegyző

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

Tarcsi Károly Építésztervező
6792 Zsombó, Radnóti utca 5.
Tel:06/30/218-7686
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„Termő ékes ág, te,
jó anya,
életemnek első asszonya,”

Weöres Sándor: Anyámnak

HÍRMONDÓ
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Tarlóégetés

Tisztelt Zsombóiak!

Az utóbbi hetekben egyre több lakos fordult a hivatalomhoz
tarlóégetési engedély kérelem ügyében. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelet
szabályozza a tarló- és növényi hulladék égetésének szabályait.
Eszerint az avar-, a tarló-, a nád és a növényi hulladékégetés
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység.
Az égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt
legalább 24 órával az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak írásban be kell jelenteni.
A tarlóégetést a learatott gabonatáblákon (valamint a kukoricatarló-égetésénél) úgy kell végrehajtani, hogy a tűzterjedés
irányában a hasznos vad elmenekülhessen. A tarlónak minden
oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos. Az égetéshez csak
a tarlómaradványok használhatók fel. A szalmát elégetéssel
megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni
tilos.
A cséplési hulladékokat, így pillangósvirágú magvak hulladékait és egyéb hulladékot, a fatisztogatás hulladékait (a továbbiakban: növényi hulladékok), a hernyófészkeket és az arankafoltokat – megfelelő tűzvédelmi óvórendszabályok betartásával
– csak a helyszínen szabad elégetni.
Tarló- vagy a növényi hulladékégetés csak úgy végezhető,
hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
Ennek érdekében a tarlót, vagy az érintett szakaszokat az égetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell
szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk
elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani. A fasorok,
facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani. A tarlóégetést 30 ha-nál nagyobb területen szakaszosan kell végezni,
és csak az egyik szakasz felégetése után szabad a másik szakasz
felégetéséhez hozzáfogni. A tarlóégetés időtartamára tűzoltásra
alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani. A tarló- vagy
a növényi hulladékégetés célját szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni
tilos, és veszély esetén vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt
azonnal el kell oltani.
A tarló- vagy a növényi hulladékégetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást – vízzel,
földtakarással, kéziszerszámokkal stb. – meg kell szüntetni.
Kérem a Tisztelt Lakosokat a tűzvédelmi szabályok fokozott betartására és tegyenek meg mindent azért, hogy a tarlóégetéssel
sem személyben, sem dologban ne essen kár!

fizetett politikai hirdetés

Dr. Csúcs Áron
jegyző

FELHÍVÁS

A Jobbik Magyarországért Mozgalom
ezúton felhívja a tisztelt zsombói
érdeklődők figyelmét zsombói
alapszervezetének alakuló ülésére.
Az alakuló ülés helyszíne:
Zsombó, Kodály u. 35.
Időpontja:
2010. május 30. vasárnap, 16 óra.
Tisztelettel:
Hegedűs Roland
Információk: 30/431-0305
„De az anya, ki méhe bús gyümölcsét
Úgy látta mindig, mint a nagy jövőt,
Nem sejti, hogy mily messze költözött!”

NE LEGYEN A FŰNYÍRÁSRA GONDJA, A ZSOMBÓ KFT. EZT MIND MEGOLDJA!
A ZSOMBÓ Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. fűnyírást, gépi kaszálást, parlagfűmentesítést
vállal professzionális gépekkel, kedvező áron, Zsombó kül- és belterületén egyaránt!
Hívjon minket bizalommal hétfőtől péntekig 7-15 óráig a 06-62/595-561-es telefonszámon.
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„Az ember addig nem tartozik sehová, amíg nincs a földben halottja.”
(Gabriel Garcia Márquez)

Temető fejlesztések
A 2006-os önkormányzati választásokon győztes
program alapján a hivatalba lépett Képviselő-testület a megoldandó feladatok számbavételekor és
megvalósításának meghatározásakor a sorrend elejére helyezte a település temetőjének fejlesztését,
hogy méltó nyughelyül szolgáljon halottainknak.
Így 2006 őszétől időrendi sorrendben az alábbi beruházásokat észlelhette a település lakossága, ha a
helyi temetőbe ment leróni kegyeletét.
2006-ban a ravatalozó előtti térburkolatot alakított
ki az önkormányzat szórt kaviccsal. Elindult a konténeres szemétgyűjtés és a rendszeres hulladékszállítás.
2007-ben a temető egész éves karbantartásán
túl, virágládák kerültek kihelyezésre. Az Összefogás
Zsombóért Egyesület tagjai fasort ültettek. A temető nyilvántartás aktualizálása után, a fejlesztések
megtervezése és a lehetőségek számbavétele történt meg. A ravatalozó helyiség felújítására irányuló
pályázati forrás figyelése folyamatos.
Hosszú évek után elkészült és helyére került az új
lélekharang.
A gazdátlan sírhelyek és az egész temető folyamatos karbantartása, gondozása biztosított volt,
virágládák kerültek kihelyezésre.
2008-ban a vizesblokk felújításával, faültetéssel,
parkolóhelyek kialakításával ápolt, kulturált környezetté vált a helyi sírkert.
2009-től lehetőség nyílik koporsós temetésen túl
urnás temetkezésre. Ez a beruházás több okból is
jelentős községünk életében. Egyre nagyobb igény
mutatkozott a lakosság részéről a hagyományos

Szociális Alapszolgáltató Központ
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása az Új Magyarország Fejlesztési
Terv Dél-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott DAOP4.1.3/A-09-2009-0014 jelű „Szociális
alapszolgáltatások fejlesztése Zsombón”
című pályázatával 47.895.967 Ft-os
vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt tartalmazza a Zsombó,
Alkotmány utca 6. szám alatti ingatlanon

épül

temetkezés mellett - az anyagilag jobban elérhető
azonban az urnafalas tömegsírhelynél lazább- a mai
kor igényeinek megfelelő megoldás megtalálására.
Az urnacsoportok kialakításakor az ízléses, megfizethető és a temető szerkezetébe illeszkedő arculat
kialakításán túl, fő szempont volt a bővíthetőség,
a méltó nyughelyek megteremtése. A jelenleg 12
urnás temetésre alkalmas urnacsoport és környékének kialakítása mérföldkő a helyi temetkezési
szokások fejlődésében.
A temető bővülése és a csurgalékvíz elhelyezése
miatt indokolt volt újabb kút létesítése és egy meglévő közkifolyó áthelyezése.
2010 tavaszán a ravatalozó külső és belső festésével a temetkezési szertartások helyszíne is megújul.
Az eddigi beruházásokkal és sírkertgondozással sikerült kialakítani a mai képét szeretteink végső otthonának. Ezzel nem értünk a megoldandó feladatok
végére. A tervek között szerepel új ravatalozó építése. A temető kerítésrendszerének kiépítése, egy
székelykapus bejárat kialakítása. Az urnacsoportos
temetkezés lehetőségének bővítése, folyamatos
biztosítása.
A fejlesztéseken túl fontos feladatának tekinti az
önkormányzat a sírkert egész éves folyamatos gondozását, karbantartását.
Köszönet a lakosságnak és a Polgárőrségnek az
önkormányzat munkáját támogató, segítő hozzáállásáért.

Zsombón

egy korszerű, akadálymentes intézmény
megépítését és a működés megkezdéséhez szükséges eszközökkel történő ellátását. Optimális kivitelezés mellett 2011.
őszén kerül átadásra az új intézmény.
Tekintse meg újságunk hátoldalán a
szociális alapszolgáltató központ látványtervét!
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„Csak egy voltak kivétel, az Anyák.
Szentek és ápolónők: a csodát,
a jelenést láttuk bennük.”
Szabó Lőrinc: Tücsökzene / 123. Az Anyák
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A

zsombói

Kós Károly Általános Iskola

és

AMI

tanév végi feladatai és

rendezvényei

A művészeti iskola tanszakaira a jelentkezési lapokat május közepén kapják meg
a régi és az újonnan jelentkező növendékek. A jelentkezési lapokat a szaktanároknak kell leadni. Határidő: 2010. május 31.
A létszám lezárásának ideje: 2010. június
10.
Országos kompetencia mérés: 2010.
május 26 (szerda) a 4. 6., és 8.osztályosoknak.
A hagyományos iskolai papírgyűjtés tervezett ideje:
május 18., 19. (DÖK szervezi)
A művészeti iskola vizsgarendje:
Június 2-án 17 órakor
– Zongora vizsga – Elekné Sándor Szilvia tanárnő

Június 8-án 17 órakor
népiének vizsga
– Kerekes Enikő tanárnő

Az általános iskola önkéntes tanév végi
vizsgáját június 7-én, a méltányossági
vizsgáját pedig június 9-én tartjuk.

Június 9-én 17 órakor
magánének tanszak vizsgája
– Veréb Judit tanárnő
Helyszín: az iskola aulája

Az általános iskola tanévvégi tanulmányi kirándulása 2010. június 14-én és 15én lesz.

A képzőművészeti ág évvégi kiállításának szokásos ideje a tanév befejezésekor
kerül megrendezésre.
Tanárok: Maróti Anatalné – kerámia,
Faragó Gabriella, Zsírosné Vass Judit,
Dávidné Bodnár Beatrix
– rajz-festés mintázás.

A 8.osztályosok ballagási ünnepsége:
2010. június 19-én 10 órakor kezdődik.
Az ünnepélyes tanévzárót 2010. június
20-án tartjuk.
17 órakor kezdődik a művészeti iskola,
18 órakor az általános iskola programja.

Június 3-án 17 órakor
furulya tanszakosok vizsgája – Molnár
Zsuzsa tanárnő
Június 4-én 17 órakor
zongora tanszakosok vizsgája
– Hegedűs Károlyné tanárnő
és a hegedű tanszakosok vizsgája
– Huszár Emőke tanárnő

Iskoláért Jótékonysági Bál

2010.március 6-án ismét kitettek magukért a szülők és az iskola dolgozói. A
József Attila Közösségi Ház és Könyvtár
az idei bálon is zsúfolásig megtelt. A bálterembe lépő emberek hangulatát eleve
meghatározta a hajóval vízen való távoli
utazásokat jelképező díszlet. A falon, a
függönyön mindenhol a gyerekek által
készített kis csónakok rajai futottak körbe. A jelenlévők úgy érezhették magukat,
mintha egy hatalmas óceánt járó vitorláson utaznának együtt. Egy hajóban eveztek ezen az estén, a gyerekekért. A terem
látványtervének megálmodói és elkészítői
Farkas Zoltánné Nelli vezetésével az iskola
pedagógusai voltak. Az asztalokat díszítő
kerámia hajókat a művészeti iskola kerámia tanszakos diákjai készítették. A benne illatozó rózsát Gyuris Attila ajánlotta
fel. melyért nagyon hálásak vagyunk neki
és családjának. A talpalávalóról ismét a
Jaffa Trió gondoskodott – ropta is a bál
népe hajnalig. A bálat a hagyományhoz
hűen az iskola nyolcadik évfolyamos tanulói nyitották meg keringőjükkel és palotással. A keringőnél a lányok hófehér
ruhában, a fiúk frakkban igazi báli nyitótáncot adtak elő. Ábrahám Márk, Bacsa
Mama, emlékszem jól,
Mert megtanítottál:
A szeretet nem szól,
Az néma csendben jár...

Orsolya, Bálint Anett, Börcsök Máté,
Csordás Dániel, Farkas Beáta, Farkas Péter, Harcsa-Pintér Bálint, Horváth Dávid,
Juhász Norbert, Juhász Gréta, Ladányi
Luca, Lajkó Nóra, Maróti Gábor, Mézes
Norman, Nagy Jennifer, Nagymihály Brigitta, Nyerges Bence, Szögi Szilvia, Tóth
Renáta
A palotást gyönyörű, korhű magyar
díszruhában táncolták. Csóti Franciska,
Dudás Fanni, Gábor Dóra, Kapás Dávid,
Kocsis György, Masir Gitta, Nagy Csaba,
Vajdics Tibor, Vígh Réka, Zámbó Márk.
A bécsi keringőt és a palotást Monoriné
Karsai Adrien tanította be; köszönet érte
neki. A nyitó táncok mellett felléptek még
a művészeti iskolások: furulya duóval Molnár Zsuzsanna és Gergely Kata Viola, Molnár Zsuzsa művésztanár felkészítésével
Kneipl Rita és Gábor Tamás a magánének
tanszak hallgatói, Veréb Judit művésztanár felkészítésével. A ritmikus gimnasztika két korosztály csoportjai mint az igazi
tengerészek, játékos , balettos táncukkal
elindították az érdekes vízi utazást. A kis
balettos tengerészek: 1. csoport: AdaiSimon Sarolta, Bátki-Fazekas Ilona, Bozsó
Barbara, Erhardt Zsófia, Farkas Anikó,
12
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Gombi Anna, Hegedüs
Anna, Herman Fruzsina,
Kis Eszter, Ökrös Gréta,
Soós Petra, Szöllősi
Anna, Török Virág,
Viski Anna, Zsemberi
Andrienn. 2. csoport: Farkas Éva, GulyásKis Anna, Kálmán Felícia, Kapás Nóra, Kis
Alexandra, Szűcs Eszter, Takács Adrienn.
A táncot Ménesi Gabriella balettmester
tanította be.
Fokozódott a jó hangulat, amikor a
Gyermek Színjátszó csoport saját összeállítását adta elő zenemontázsra készült
tánc-koreográfiájukkal. Bakó Luca, Csóti
Franciska, Horváth Tímea, Maróti Enikő,
Márta Fanni, Masir Gitta, Pálinkó Viktória, Rácz-Szabó Emese, Szemenyei Zita,
Szunyog Zsanett, Vígh Réka, Zakar Barbara. A betanulást segítette Firbás Melinda.
A bordányi Vadgesztenye étterem finom
vacsorája után, a szülők összefogásával
készült finom házi süteményeket kínáltak, majd folytatódott a műsor. Elsőként
tangóval a szülők megható búcsúztatót
kezdtek Csótiné Pál-Szabó Rozáliának, aki
6 évi szülői választmányi elnöki munka
után megköszönte a sok segítséget és

ZSOM-BOLYGÓ

együttes munkát a gyerekekért. Gyuris
Zsolt polgármester az intézmény fenntartója, Maróti Antalné igazgató az iskola
nevelőtestülete nevében adta át jelképes
ajándékát, megköszönve azt az önzetlen
és segítő munkát, amit Ő 6 évig az iskola szülői választmányában végzett. Ő
a harmadik szülő, aki ezért a munkáért
megkapta az iskola legmagasabb kitüntetését, a Kós Károly Emlékplakettet. Firbás
Melinda és Csóti Franciska éneke zárta a
köszönő szavakat. A pedagógusok tengerész táncával újra útra kelt képzeletben
mindenki. A „tengerészek” produkciójának betanítása, koreográfiája Ménesi
Gabriella balettmester munkáját dicséri.
A szülők most is, mint az elmúlt években,
igazi közös báli hangulatot teremtettek
temperamentumos latin-amerikai táncukkal A táncot Lippai Zoltán tanította
be. Minden fellépőnek és a betanítóknak
nagy köszönet az önzetlen munkáért (A
fellépők nevét a támogatólista tartalmazza). Köszönet azoknak, akik a büfében,
a konyhán, a ruhatárban és a bejáratnál
segítettek.A bál bevételét az iskola ös�szes tanulója tanév végi kirándulásának
finanszírozására fogjuk fordítani. Az egész
iskola két napra a csodálatos Börzsönybe
utazik. A bál bevétele minden gyereknek
esélyegyenlőséget biztosít az utazáson
való részvételhez. Az iskola apraja –
nagyja nevében köszönjük, a szervezők,
kiemelten Csótiné Pálszabó Rozália és
Török Gáborné SZV vezetők munkáját és
mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a bál sikeréhez.
Álljon itt név szerint is a sok-sok támogató:
Süteményt sütöttek:
Babos Ildikó, Bacsa Ágnes, Boskovics
Erzsébet, Czékus Zoltánné, Czellárné
Debreceni Mónika, Csenteriné dr. Szilágyi Andrea, Gábor Józsefné, Gáborné
Kádár-N. Angéla, Gergelyné Ötvös Csil-

la, Gyuris Nándorné, Harcsa Pintér család, Horváthné Pintér Barbara, Juhászné
Jenei Gabriella, Kádárné Kálló Edit, Kardos Emese, Kardosné Temesvári Irma,
Kisné Papdi Edina, Kissné Madarász Edit,
Kovács Éva, Kovácsné Mészáros Éva,
Maróti Annamária, Maróti Szilvia, Móráné
Öszterling Mária, Nagy Katalin, Rácz Adrienn, Serfőző Etel, Szabóné Tanács Edit,
Szalai Edit, Szőlősiné Erika, Táborosi Renáta, Takácsné Mucsi Bernadett, Tisóczki
Péterné, Törökné Balázs Anita, Tóth Andrea, Tóthné Gajdacsi Mónika, Tűhegyi
Attiláné, Vajdics Andrea, Víghné Baltás
Flóra, Veréb Judit
Támogatók:
3. b osztály, 8. osztály, Ábrahámné
Erzsike, Adai JózsefAdai-Simon Tibor
és családja, Antal Aranka, Asparágusz,
Babos Ildikó, Bacsa Ágnes, Bacsa Lajos, Bacsáné Irénke, Bálint Éva, Bálintné
Gróf Anita, Bányai Györgyné, Bátki Fazekas Zoltán, Boskovics Erzsébet, Bozsó
Attiláné, Börcsökné Nagy Katalin, Cékus
Zoltánné, CBA bolt, Coop Zrt., Csáki Antal,
Csenteriné dr. Szilágyi Andrea, Cserepes
Sori Piac Kft.Csólyosi Általános Iskola,
Csóti Ferenc és családja, Czellárné Debreceni Mónika, Dudásné Erdős Nóra, Dr.
Borbély Rita, Erhardtné Csendes Éva, Farkas Andrásné, Farkas György és családja,
Fogasné Matula Zsuzsa, Gábor Józsefné,
Gábor Kálmán, Gábor Mihály és családja,
Gábor Miklós és családja, Gáborné Kádár-N. Angéla, Gárgyánné Veres Gabriella, Gera Imre, Goods Market, Gotlieb Edit,
Gyuris Attila és neje, Gyuris Jánosné, Gyuris László és családja, Gyuris Nándorné,
Gyurisné Prágai GabriellaHarcsa Pintér
család, Horváthné Pintér Barbara, Imregh
Claudia és Búza Dávid, Jóbarát Vendéglő,
Juhászné Jenei Gabriella, Kádárné Kálló
Edit, Kádár-Németh Lajos, Kádárné Kálló
Edit, Kálmán Renáta, Kapás Jánosné,
Kardos Emese, Kardos Imre, Kardosné Te-

mesvári Irma, Kapás János és családja,
Királyné Gyuris Marika, Kisapáti Tiborné,
Kisné Papdi Edina, Kispéterné Éva, Kissné
Madarász Edit, Klacsák Ferencné, Kós
Károly Általános Iskola és AMI pedagógusai, dolgozói és tanulói, Kothenczné Dóczi
Márta, Kovács Éva, Kovácsné Mészáros
Éva, Kökény Ferenc és családja, Közösségi Ház dolgozói, Lajkó Antal, Lippai Zoltán
és családja, Mangó Csabáné, Maróti Annamária, Maróti Dezsőné, Maróti Szilvia,
Marótiné Anikó, Masír Zoltán, MEGA
Plusz Kft., Mézesné Bárdi Edit, MKB Bank,
Monostoriné Izabella, Mórahalom Város
Önkormányzata, Móráné Öszterling Mária,
Nagy Csaba, Nagy János, Nagy Katalin,
Nagygyörgyné Kómár Márta, Nagymihály
Tímea, Nagy Mónika, Nagyné Gallai Erika,
Nefelejcs Óvoda dolgozói, Nefelejcs Óvoda szülői választmánya, Nódrádi Gábor és
családja, Nyergesné Mónika, Ocskó Veronika, Ördög Mónika, Pappné Virág Györgyi, Paragi Erika, Paragi Istvánné, Pick
Szeged ZRT., R. Nagyné Zsuzsa, Rácz
Adrienn, Rácz Szabó Ferenc, Serfőző Etel,
Simon és Simon Kft., Sörfőzde, Szabóné
Tanács Edit, Szakál Istvánné, Szalai Edit,
Szilárdiné Angéla,
Szöllősiné Siroki Erika, Szűcsné Német
Anikó, Szűcsné Gyöngyi, Szunyogh Gábor
és családja, Szunyogné Székesi Beáta,
Táborosi Renáta, Takácsné Mucsi Bernadett, Thurzó Gyógyszertár, Tisoczkiné
Saci, TOI-MOY Bt., Török Gábor és családja, Török János és családja, Tóth Andrea, Tóth Tibor, Tóthné Gajdacsi Mónika,
Tűhegyi Attiláné, Vajdics Andrea, Vas
Zoltánné, Veréb Judit, Vérné Hegedűs
Bernadett, Videréna Imre és családja,
Víghné Baltás Flóra, Virág Zsanett, Zalai
Anikó, Zelleiné Székesi Erika,
Zsombó Község Önkormányzata,
Maróti Antalné
igazgató

Óvodai Hírek
Óvodák Kistérségi Egyesületének nagycsoportos gyereknapja 2010. május 14én Ásotthalmon lesz, ide a csólyosi nagycsoportosokkal együtt megyünk.

Hidegburkolást,
csempézést, járólapozást
vállalok.
Zádori Tibor
06-30-3642976

Az óvoda csoportjainak Anyák napi és
Évzáró műsora 2010. május 15-én szombaton délelőtt lesz, a József Attila Közösségi Házban.
Óvodai BALLAGÁS: 2010. JÚNIUS 04ÉN 16 ÓRAKOR LESZ.

Lucerna 2,5 ha
éves kaszálásra kiadó.

Tájékoztató SZÜLŐI ÉRTEKEZLET az
újonnan beiratkozott gyermekek szüleinek: 2010. június 15. 17 óra, helye az
óvoda tornaszobája.

Érd.:
esti órákban a 255-297-es
telefonszámon.

Takarítási szünet: augusztus 2-27.
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„Szabad Május szabad és szánt tömegje,
Virágok alatt csókolózzatok,”

Ady Endre: Május
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nagyító

Álmaink

valóra válnak!

–

bölcsőde épül

Zsombón

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. 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.
elvárás volt a Megbízó részéről a későbbi
bővíthetőség lehetősége (negyedik csoport elhelyezése), úgy, hogy gyorsan, olcsón, és egyszerűen kivitelezhető legyen,
az eredeti funkcionalitás csökkentése nélkül. Az adminisztratív és kiszolgáló funkciók egy részének tetőtérbe telepítésével
gazdaságosan használtuk ki az épület tömegalakításában rejlő lehetőségeket.
Az épületszerkezetek kialakításánál töreZsH. Nem sok település mondhatja el kedtünk az olcsó és egyszerű anyagok és
magáról, hogy óvoda- és iskola bezárás szerkezeti rendszerek alkalmazására, és a
helyett bölcsődét épít. Mit vár az új intéz- korszerű hőtechnikai alapelvek alkalmazására. Természetesen az épület kialakításaménytől?
– Büszke vagyok, hogy településünkön kor teljes mértékben meg kellett felelnünk
a gyerekekkel foglalkozó intézmények tel- a különböző hatóságok elvárásainak és
jes skálájának színes palettája elérhető előírásainak (ÁNTSZ, Élelmiszer higiénia,
lesz helyben. Mérföldkő Zsombó életében, tűzoltóság, stb.) Mindezek mellett mahogy bölcsőde épül. A Bóbita Bölcsődével ximálisan figyelembe kellett vennünk a
nemcsak legkisebbjeink kapnak szakszerű pályázati kiírás követelményeit, hogy a
gondozást, hanem családok kapnak segít- beadott anyag a lehető legnagyobb nyeséget, hogy a megélhetésük alapját érintő rési eséllyel indulhasson.
Természetesen az egész terv és a pályámunkahelyen minkét szülő megfelelően
helyt tudjon állni. A legkisebbjeinkről való zati anyag egy csapatmunka eredménye,
gondoskodás már korábban is szívügye amelyben az Önkormányzat munkatársai,
volt a Képviselő-testületnek, ezért is került a pályázatíró cég, külső szakértők és a
kialakításra a családi napközi. A bölcsőde tervezők legjobb tudásuk szerint, nagy
kedvezőbb megoldás, mert már egy éves odaadással dolgoztak együtt a siker érkortól fogadja a gyermekeket és államilag dekében.
Szilágyi Ferenc, építészmérnök, tervező
jobban finanszírozott ellátási forma, mint
a családi napközi, tehát a szülőnek a gondozás térítésmentes, csak az étkezés egy
ZsH. Felváltja, vagy kiegészíti a családi
részét kell majd fizetni. A beruházás ered- napközi intézményét a bölcsőde?
ményeként új munkahelyek jönnek létre,
– 2007. szeptember 10. óta a települémely szintén fontos tényező.
sen élők új szolgáltatást vehetnek igényA tervek szerint a Bóbita Bölcsőde be, ez a családi napközi. Az eddig eltelt
mindannyiunk megelégedésére 2011. időszakban és jelenleg is sok családnak
szeptemberétől megnyitja kapuit.
nyújtott és nyújt segítséget abban, hogy
Gyuris Zsolt, polgármester
az édesanyák újra munkába tudjanak állni, vagy alkalmanként gyermekfelügyeZsH. Milyen építési prioritások érvénye- letet vegyenek igénybe. A gyermekeket
csak 2 éves kortól tudjuk fogadni a csalásültek a tervezéskor?
– A bölcsőde tervezésekor bonyolult di napköziben, ezért a teljes megoldást a
szempontrendszer szerint kellett dolgoz- kisgyermekes családok számára a 2011.
nunk. Az épület telken való elhelyezését szeptemberében nyíló BÓBITA BÖLCSŐalapvetően meghatározták a helyi sza- DE hozza majd.
Fogasné Matula Zsuzsanna, óvodavezető
bályozási előírások. Az épület tömegformálásánál a földszintes-magastetős környezetbe való illeszkedést tartottuk szem
ZsH. Milyen plusz feladatot jelent a véelőtt.
dőnő számára a bölcsőde létesítése?
Az alaprajzi kialakításnál, a korszerű böl– Plusz feladatot, mint intézmény nem
csőde technológiai folyamatok lehető leg- jelent egy védőnőnek a bölcsőde létesíjobb leképezése mellet, fő szempont volt a tése. A védőnői munka a 0-6 éves gyerfoglalkoztatók és a játszóudvar ideális tá- mekek gondozása, valamint az iskola
jolása és megfelelő mértékű szeparálása egészségügyi szakmai munka elvégzése
a Béke utca forgalmától. Jól megfontolt és még számos egyéb feladat.
„Bóbita, Bóbita épít,
Hajnali köd-fal a vára,
Termeiben sok a vendég,
Törpe-király fia-lánya.”
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A bölcsőde egy olyan szociális ellátási
forma, ami a családok számára nyújt hatalmas segítséget. A legideálisabb helyzet az lenne, ha minden anyuka otthon
maradhatna a gyermek harmadik életévének a betöltéséig. Azonban a kétkeresős családmodell és a nyugat-európában
egyébként rövid ideig tartó támogatott
gyermekgondozási idő hazánkban is egyre jobban realizálódik és új kihívások elé
állítja a családokat, önkormányzatokat.
Örülök, hogy lehetőséget kapott az önkormányzat egy ilyen intézmény kialakítására, hiszen ezáltal a családok hatalmas
segítséget kapnak, a gyermekeket biztonságos, szakmai intézményben hagyhatják
és a munkahelyet sem veszítik el.
Évek óta hallom az anyukáktól, hogy milyen jó lenne, ha lenne helyben bölcsőde.
Sok család nagyon nagy nehézség árán
tudta megoldani más településeken a hasonló intézményekbe való bejutást. Végre
nemcsak álom, hanem elérhető közelségbe került ez az ellátási forma.
Renkóné Isaszegi Andrea, védőnő

– Mit szólnak az anyukák a bölcsödéhez?
– A legutóbbi Hírmondó hátsó borítóján
örömmel tanulmányoztuk a leendő bölcsőde látványtervét. Kisgyerekes anyukaként nagyon fontosnak érzem azt, hogy
a csöppségek már a bölcsődétől „hazai
környezetben” nevelkedhetnek. Saját tapasztalatból még egyelőre nem, de mások elmondása alapján tudom, hogy nem
könnyű az elválás, a munkába visszatérés. Azonban mindezt nagymértékben
megkönnyítheti, ha tudjuk, hogy hozzáértő kezek között, modern és a gyerekek fejlődése, biztonsága szempontjából megfelelő környezetben hagyjuk Őket. Nagy
szükség is van bölcsődére, hiszen falunkban, - az országos tendenciától eltérőenszerencsére minden évben nagyon sok
gyermek születik. 2009 januárjától több
mint 40 babát „hozott hozzánk a gólya”.
Gyerekzsivajból tehát biztosan nem lesz
hiány! A tervek alapján pedig úgy tűnik,
hogy egy igazán szép közintézménnyel
gazdagodik falunk. Mi kíváncsian várjuk,
hiszen az első „nevezők” között leszünk
Tóth-Varga Györgyi

– A település lakójaként és kismamaként egyaránt örülök, hiszen mi sem
mutatja jobban, hogy a lakosság fiatal és
fejlődőképes. Kisgyermekes anyukákkal
beszélgetve gyakran felmerülő téma, hogy
sajnos kevesen tudnak 2 vagy akár 3 évig
otthon maradni a picivel és a nagyszülőket sem szívesen terhelik, mivel általában
ők is dolgoznak. Az új intézmény létrehozása nagyszerű dolog és megoldást nyújt
majd sokunk számára.
Bálintné Gróf Anita

kul-turi

Kirándulás

a

Rám-szakadékhoz

Egy szép napos vasárnapra ébredtünk,
amikor eljött a kirándulás napja. Itthon
összeszedtük holminkat és elindultunk
a közösségi ház elé, ahonnét indultak a
buszok. Már szép számmal (85 fő kicsik
és nagyok) összegyűltünk, mikor igazgató
urunk tartott egy eligazítást. Buszra szálltunk és nagy izgalommal elindultunk a cél
felé. A két öreg Ikarus nekilendült és kissé
kóvályogva, de 90-es tempóval szelte a
kilométereket. A buszon jó hangulat alakult ki, aminek nem kis okozója a házi ízeket hordozó pálinka, na és a humor.
Megálltunk Inárcsnál egy pihenőre,
majd folytattuk tovább az utunkat. Végül
megérkeztünk Dömös falu parkolójába.
Ott letámasztottuk a két „veteránt”, majd
a kötelező és elmaradhatatlan „fényképek
a keresztnél” után, neki indultunk a nagy
kihívásnak. Először aszfalt úton haladtunk
és mindenki izgalommal kérdezgette,
hogy Milyen lesz? Merre kell menni? Több
út is vezet oda? Szegény túravezetőnk,
Csaba bácsi próbált válaszolni minden
kérdésre. Ekkor elértünk a hegy lábához,
mely a szakadékot rejtette, de még csak a
tavasztól zöldellő fáit mutatta magából.
Egy válaszúthoz értünk, haladva a patak
partján. Át kell-e menni a patak túloldalára a hídon vagy sem? A csapat nagy része bölcs túra vezetőnk javaslatára átkelt.
Elvégre vak vezet világtalant. Egy kis mag
előrébb folytatta az útját az aszfalt úton.

Az

elmúlt hónapok

Mint utólag kiderült okosan tette.
Mi, aki kitartottunk tapasztalt vezetőnk
döntése mellett, a kalandot választottuk.
Az elején még senkinek sem volt kifogása az út ellen és át kiabáltak a túlpartra
többen is, hogy „gyertek át”. A kis mag
csak tartotta magát az elképzeléséhez.
Mi a többiek pedig folytattuk utunkat az
erdei ösvényen, mikor is egy sártengerhez értünk. Az úton nem volt egy száraz
folt, ahová lépni lehetett anélkül, hogy
sárosak ne lettünk volna. Voltak, akik a
nehezebb utat választották és fölkapaszkodtak a mellettünk húzódó domboldalra.
A nagyobb létszáma a társaságnak pedig
átvágott a sáron. Voltak, akik a gyerekeket átvitték a túlpartra, mint Jónás a tengeren.
Ezzel megbirkózva folytattuk utunkat a
következő sárig. Ez így ment tovább, mire
elértünk az ösvény végére. Ekkor az út
egy pihenőhelyre ért és a kis mag már ott
várt ránk száraz lábbal. Nem kis nevetés
tört ki, mikor meglátták a sáros, csatakos
embereket.
Kis pihenő után, mentünk tovább az
egyre vadregényesebb ösvényen, majd
elértük a Ram-szakadékot. Ekkor következett még az igazi kihívás. A patakban
az esőzések miatt sok volt a víz, így még
érdekesebbé téve a túrát. A sziklafalak
egyre magasodtak felettünk és a patakmeder egyre meredekebbé vált.

Zsombói

Februári:
Adámi Tamásnak és Patik Szilviának
Dávid
Domonkos Szabolcsnak és Dóka Tündének Szilárd
Március:
Márta Jánosnak és Gyuris Anitának János Benedek

Szerencsére volt időnk megörökíteni is
a körülöttünk elterülő vagy inkább magasodó tájat. Eljöttek a korláttal és létrával
tarkított szakaszok. Az alattunk lezúduló
víz is mélyebb volt és meg kellett az embernek fontolnia, hogy melyik kőre vagy
kidőlt fára lép, mert csúszósak és simák
voltak. Néhányan segítségül botot használtak, mások pedig egymásnak segítettek átjutni a nehéz szakaszokon.
Végül elérkeztünk a végére, ahol gyönyörű kilátás tárult elénk, amikor visszanéztünk. Itt elfogyasztottuk ebédünket.
Azt hiszem, mindenkinek jól esett.
Majd elindultunk lefelé a lejtőn, de ez
csak a természet lejtője volt. Ekkor elmesélte mindenki az élményeit. Valakiben
negatívan csapódtak le az események, de
a többség élvezte az utat. Lefelé haladva
jókat beszélgettünk és az adrenalintól felszabadultan, viccelődtünk, nevetgéltünk.
Majd elértünk a túra útvonal végére a
KOCSMÁHOZ, ahol nagy duzzogva bevállaltuk jól megérdemelt söreinket. A pihenő
után indultunk a buszokhoz, fölcihelődtünk
és elindultunk. Azaz csak indultunk volna,
mert az egyik öreg jószág megmakacsolta magát. Valószínű túl jól érezte magát a
hegyi levegőn és nem vágyakozott vissza
az alföldi sík vidékre. Az első busz vis�szafordulva fölvett még néhány utast a
másik buszról és a szerencsésebbek hazafelé vették az irányt. A csapat másik
fele a nagy generál után szintén elindult
az óhajtott Zsombó felé, de néhányszor
még meg kellett állnia a szállítóeszköznek,
kiköhögni magából a lerakódott kátrányt.
Végül is mindenki szerencsésen, élményekben gazdagon tért haza.
Ezt a túrát ajánlom mindenkinek, aki
szereti a kihívásokat, és nem retten meg
holmi kis sártól és víztől. Többek előtt le a
kalappal (idősek és nagyon fiatalok), akik
végig mentek a túrán, mert az edzettebbeknek is kihívást jelentett.
Köszönet a szervezésért a közösségi ház
dolgozóinak!
Isten tartsa meg a jó szokásukat sokáig.
Jó Szerencsét!

Baranyai Péter és Marcsi

születései

Április:
Borbély Péternek és Kurucsai Gabriellának Patrícia
Horváth Attiliának és Horváth Juditnak
Minna Jázmin
Újvári Leventének és Sebők Mártának
Lili Kamilla
Kapás Jánosnak és Csinyoviszki Nórának Máté Alex
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Fodor Istvánnak és Mezei Krisztinának
Péter Márk

„Hiszen ismertétek a mosolyt!
Fehér és gyapjas bárányka volt,”

Dsida Jenő: Vajon hol jár?

HÍRMONDÓ

kul-turi

Nyílik

a

Bokréta: Dalostalálkozó 2010.

Hagyományainkhoz híven, idén is megrendezte a (Bokréta dalkör) születésnapi
dalostalálkozóját. A tavasz attól olyan
szép, hogy színes virágok díszítik az utcákat, tereket. Erre alapozva indul minden
évben a bor és a nóták találkozója. A homokháti borosgazdák elhozzák az elmúlt
év termését, felkínálva a zsűrinek, döntsön: melyik a jobb. Ezalatt a dalkör asszonyai készítik a szendvicseket, süteményt,
mely a műsor végén kerül felkínálásra.
Az egész napos zsongás kellemes órái
délután 2 órakor kezdődnek, amikor is érkeznek a dalostalálkozó meghívott együttesei. A névsor bár nem személy szerint
van összeállítva, de minden érkezőnek
meg kell emelni a barátság poharát, függetlenül attól, hogy fellépő vagy vendég,
melyet nem lehet csak kiürítve letenni.
Ez a belépő ital hivatott arra, hogy oldja
az út fáradalmait, és erőt adjon a felkészülésre. A meghívott csapatok között
a dorozsmai, bordányi, horgosi dalkör
tisztelt meg műsorának bemutatásával.

Sajnos a balotaszállásiak sorozatos megbetegedés miatt lemondták a részvételt:
így aztán kevesebb létszámmal, de több
műsoridőt adva, olyan fergeteges műsort
kerekítettünk, hogy csak na! Most is az
ovis néptánccal indítottunk, mert az apraja türelmetlenebb, de a műsorukat szépen
fegyelmezetten bemutatták. Ezekből a
gyerekekből lesz igazi, közösségi ember!
Tudják mi az az egymásra figyelés, ezt
időben megtanulják. Majd az elég régóta fiatalok, ahogy minket tisztelnek, a
Bokréta dalkör köszöntötte műsorával az
egybegyűlteket, akik megtöltötték a Közösségi Ház nagytermét. Jó látni, hogy
egy-egy megmozdulásra, egyre több ember kíváncsi! Sokan eljöttek a Zsombóiak
közül, akiknek köszönhetően teltházas volt
a rendezvény. Jó érezni a megbecsülést,
amit kapott a dalkör, hiszen nagyon sokan
támogattak bennünket, ki egy tepsi süteményt, ki szalámit, italt, tojást ajánlott fel,
így azt éreztük, hogy ez a falu ünnepe is.
Minden meghívott csapat tudása legjavát

KÖSZÖNJÜK!

Zsombón

Köszönetet mondok mindazoknak a segítőknek, támogatóknak, akik adománnyal,
süteménnyel, munkájukkal hozzájárultak
a Dalos találkozónk sikeres lebonyolításához.

Második alkalommal vettek részt
zsombói asszonyok a régió legnagyobb
rétesfesztiválján, Újszentivánon. Két évvel
ezelőtt a legjobb meggyes rétest sütötték. Idén április 18-án pedig megtudhatta
ország-világ, hogy a legfinomabb túrós
rétest és a legfinomabb meggyes rétest
Zsombón sütik. A győztes Zsombói Marikák, Király Mihálnyé, Farkas Andrásné és
Gyuris Jánosné által készített réteseket

Külön köszönöm az alábbi támogatóknak:
Virágpaletta, Gyuris Attila, Hadács Pékség
Szatymaz, Maróti Sándor Cukrász, Fenyves Sörház KFT., Kerecseny Attila, Gyuris
László, Szűcs László Bűvész, Zsombói
Nagycsaládos Egyesület, Polgármesteri
Hivatal, Gyuris Zsolt polgármester, József
Attila Közösség Ház összes dolgozója,
Mészáros Csaba Közösségi Ház igazgató,
Zsombói Szépkorúak egyesülete, Barna
András, A Bokréta Dalkör tagjai
Bánfiné Gyöngyi

„Pihenés nélkül ringnak az akácfák,
csavarognak és csupaszok nagyon.”

Tornai József: Májusfa

adta át, és ezt szeretettel fogadták a nézők. Sokszor csendült vastaps, ami a siker
legnagyobb elismerése. Mivel a balotaiak
nem tudtak jönni, így az utolsó percekbe
szóltunk a Szivárvány nagycsaládos egyesület vezetőjének, ki tudnának -e segíteni, egy jól betanult műsorszámmal? Erre
mindjárt kettőt is felajánlottak, és hoztak:
Igazi látványosság volt az operett tánckar előadása! Azt hiszem, jó úton jár az
a község, ahol egymást segítő, támogató
emberek laknak. Számíthatunk a másikra! Ahol segítség kell, ott vannak, és egy
emberként állnak helyt. A műsorok sem
voltak egysíkúak, volt abba minden, ami
egy találkozóra kell! Népdal/népzene, épp
úgy benne volt, mint a komikus jelenet. Itt
nem csak a népdalon volt a hangsúly. A
befejező műsorszámokat közel egy hétig
próbáltuk tökéletesíteni, de nem igazán
törekedtünk a tökélyre, így volt igazán a
miénk. A borosgazdák kitüntetésének minősítése után, eljött az idő az igazi kikapcsolódásra. A minősített borok kóstolgatása meghozta a hangulatot, elkezdődött
a tánc, a nóta, a baráti beszélgetés, mint
minden rendes házibuliban.
Jövőre lesz 10 éves a Bokréta, szeretnénk még színvonalasabbá tenni a
rendezvényt. Remélem lesz elég erőnk,
kitartásunk, támogatottságunk, hogy
megvalósuljon az elgondolásunk. Végezetül pedig engedjék meg, hogy nevek
felsorolása nélkül, mindenkinek megköszönjem a felénk nyújtott segítséget, ezt
a szép napot, melyet együtt tettünk feledhetetlenné: KÖSZÖNÖM!
Szalma Imréné

sütik a legjobb hagyományos réteseket

megkóstolhatták a szerencsések, akiknek
jutott belőle. A Zsombói Szépkorúak Farkas Istvánné, Rácz Vendelné és Szalma
Imréné összeállításban sütötték a hagyományos réteseket. Mindkét csapat kitett
magáért.
Gratulálok a csapatoknak! Köszönöm,
hogy öregbítették a Zsombó hírnevét!

Pszichológiai tanácsadás Zsombón,
a Juhász Gyula utca 23. szám alatt
Töreki Annamária
pszichológusnál.
Bejelentkezés a
06-30-523-5128-as telefonszámon.
www.kismamalelek.hu
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Gyuris Zsolt
polgármester

kul-turi

Zsombói

borverseny

2010.

Ötödik alkalommal rendeztük meg idén április 10-én a dalostalálkozóhoz kapcsolódó borversenyünket. Kedvezően fogadott sikeres megmérettetése volt most is a zsombói és a környékbeli gazdáknak, segít és ösztönöz a jó minőségű házi borok készítésére,
fogyasztására.
A hagyománnyá vált szakmai zsűrizés és közönségkóstolás népszerű lett.
16 termelő (Zsombó 3, Zákányszék 2,
Bordány 3, Szatymaz 2, Forráskút 3, Üllés
1, Dorozsma 1 fővel) összesen 30 borral
nevezett, jól kezelt, szép borokkal. A 12
aranyérmes borból a két legeredményesebb boros gazdát kiemelve, a forráskúti
Szögi János és a zsombói Kádár-Németh
Lajos 3-3-at mondhatnak maguknak.
A helyi boros rendezvények azért is
kedveltek, mert a kisebb termelők is bátrabban elhozzák munkájuk gyümölcsét, a

„Egy

Géczi Lajos

csepp egészség!”

„Egy csepp egészség” címmel zárult a
Víz Projektünk az iskolában.
Programunkat a Víz Világnapján, március 22-én hirdettük meg, és a Föld Napján,
április 22-én zártuk. Ez idő alatt minden
osztály választott magának programot az
ajánlottak közül, illetve kiegészítette az
ajánlatokat elképzelésének megfelelően.
A diákok a szaktárgyakhoz kapcsolódóan bővebben, részletesebben foglalkoztak
a víz szerepével, fontosságával, szépségével, nélkülözhetetlenségével, takarékos
felhasználásával, az ivóvíz bázis csökkenésének veszélyével, a víztisztítás lehetőségeivel. Például felhívták a figyelmet arra,
hogy történelemből is jelentős számunkra
a víz szerepe, gondoljunk csak az ókori Kelet államainak öntözéses földművelésére,
de magyar órán belül is frappáns verseket
gyártottak a gyerekek a vízről, mint éltető
erőről. Kísérletek, közvetlen megfigyelések, kutatómunka, tanulmányi kirándulás
segítette az ismeretek megszerzését.
A záró programot 2 tanítási órában tartottuk meg: először az alsó tagozatosoknak, ahol Power Point-os bemutató ke-

Két

gazdák és a borkedvelők ismerik egymást.
A Csongrádi Borvidék rendezvényeinek
része lett a miénk is, amiért a segítőknek,
a gazdáknak és a kulturált borfogyasztás
minden hívének ezúton is köszönetet
mondunk. A borvidék megyei borversenye május 8-án szombaton Mórahalmon
lesz, a Duna Borrégióé (a Csonrádi, a Hajós-Bajai és a Kunsági borvidék alkotja)
pedig Pusztamérgesen lesz június 17-én
pénteken. Oda is várjuk a szép borokat!

retében minden osztály bemutatta, hogy
a Föld napi program keretében merre
látogattak el. Nagyon élvezetes beszámolókat hallhattunk a kisdiákok és tanító
nénik szájából, pl. a csatornapartról vagy
a Rám-szakadékról.
A záróprojekt második részében következtek a felsősök, akik teljesen más szemszögből, de hasonlóan élvezetes módon
dolgozták fel a feladatot. Több bemutatót
is láthattunk Zsombó vizes élőhelyeiről,
pl. a Lápastóról, a Zsombói láperdőről, illetve a pusztamérgesi víztisztítóról, ahová
a 8. osztályos gyerekek látogattak el kihelyezett földrajzóra keretében.
A felső tagozat a Föld napi kirándulás
keretein belül Bugacra látogatott el, ahol
a puszta élővilágának, a pusztai életforma
megismerésének, a homokbuckák kialakulásának megismerése mellett a talajvízszint csökkenéséről, az elsivatagosodás
veszélyéről is értékes információt kaptak
a szakvezetőktől.
A vetítés során a gleccserek olvadásának mértékéről és ezzel együtt az édesvízkészletünk rohamos csökkenéséről is

információt kaptak a diákok. A látványos
diavetítések váltakoztak a művészeti iskola diákjai által bemutatott színvonalas
zeneművészeti produkciókkal.
A projekthez tartozott egy kiállítási anyag
is, mely az iskola zsibongó részében volt
megtekinthető egy héten keresztül. Itt
is minden osztály képviseltette magát,
különböző plakátok születtek, amelyek
mindegyike szorosan kapcsolódott a
vízhez. Az alsósok jóvoltából gyönyörű
gémeskutakat láthattunk gyurmából elkészítve, illetve a régi kutak történetéről
olvashattunk.
A munkákról, az eredményekről az informatikus kollégák segítségével egy kiadvány készül, valamint az iskola honlapján
is megtekinthetők a programok.
Köszönjük a diákok, a kollégák kemény
munkáját, hiszen nélkülük ez az egész
program nem jöhetett volna létre.
Zsirosné Vass Judit
és
Gera Erika

zsombói művész is a

minősítettek között

A Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ kilencedik alkalommal
szervezett megyei iparművészeti zsűrizést
a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus szakembereinek
közreműködésével. A felhívásra 31 alkotó jelentkezett 231 tárggyal, amelyből
a szakértő zsűri 149 darabot minősített
iparművészeti alkotássá. A minősített
alkotók között találjuk a zsombói Antal
Aranka tűzzománc készítőt 7 db munkájával és Veréb Juditot 4 db kerámiával.
Munkájukhoz szívből gratulálunk!
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Mama, kérlek, meséld el nekem,
Hogy milyen volt az első szerelem!

Koncz Zsuzsa

HÍRMONDÓ

kul-turi

István, Koppány

és a többiek...

Aki április 25-én délután a közösségi házban járt, biztosan nem bánta meg, hogy a Vasárnapi pódium rendezvényét választotta.
Veréb Judit és tanítványai igazi koncerthangulatot teremtettek számunkra.
Az előadást a Valaki mondja meg c.
Presser-dal nyitotta, melyben Kneip Rita
mellett bemutatkozott a többi fellépő is. A
műsor első részében sokak kedvenc dalai
szólaltak meg egy-egy növendék tolmácsolásában – többségük Elekné Sándor
Szilvia tanárnő zongorakíséretével. Ülhettünk Meseautóban, hallhattunk részletet a
Macskák, a My fair Lady, az Evita, a Hair
és a Lili bárónő c. művekből – hogy csak
a legismertebbeket említsem. Ahogy érkeztek egymás után a lányok, az embernek szinte kedve támadt velük énekelni...
Amikor aztán Gábor Tamás megérkezett
Tevje dalával, már mindenki mosolyogva
ábrándozott, mit tenne, ha gazdag lenne.
Minden dal szép volt, mindegyik más – és
mind tükrözte az énekes személyiségét,
ettől vált olyan átütő erejűvé a koncert.
Ezután következett Szörényi-Bródy nagysikerű műve, az István a király, melynek

rövidített változatát láthatta a közönség
– nem akármilyen színpadi technikával. A
rockopera minden fontosabb jelenete felvillant előttünk kosztümös élőképek vagy
teljes átéléssel előadott dalok formájában. A főszereplők kiválasztása telitalálatnak bizonyult: István (Gábor Tamás)
és Koppány (Gál Bence) küzdelme olyan
élethű volt, hogy hétéves fiam a koncert
után megkérdezte, én melyik fiú győzelmét szerettem volna látni. A női főszerepek: Sarolt (Rácz Viktória), Réka (Szivák
Klára) és Koppány asszonyainak előadói
(Aufmuth Lili és Molnár Zsuzsa) is kitettek magukért. Nem hagyható ki a sorból
az iskola diákjainak lelkes közreműködése
sem, segítségükkel még életszerűbbé vált
az opera.
A több hónapos munka gyümölcseként
a közönség vastapssal jutalmazta a magánének tanszak tehetséges növendéke-

Vetélkedő az óvodában
a FÖLD NAPJÁN

Óvodánkban már hagyományosan,
évenként visszatérő program az április
22-én megrendezésre kerülő vetélkedő.
Így történt ez ebben a nevelési évben is.
A gyerekek 5 állomáson keresztül, játékos
feladatok megoldásával és az ott folytatott
beszélgetésekből információkhoz jutottak
a FÖLD megóvásának témakörében. Ezen
a napon balkonládákba virágot is ültettek
a gyerekek, melyhez a szülők járultak hozzá egy-egy virágpalántával. KÖSZÖNJÜK
A FELAJÁNLÁSOKAT!

Ovisok kirándultak az
Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékparkba

Április 26-án reggel az óvodába járó
összes kisgyermekkel, 3 autóbusszal elindultunk Ópusztaszerre, az emlékparkba. Igazi kiránduló időt fogtunk ki, így a
megérkezés után az 5 csoport szétvált
és ki-ki belátása és érdeklődése szerint
kezdte bejárni és megnézni a területet,
épületeket. A kis- és középső csoportosok délig maradtak, míg a nagyok délután
3 óráig. A nagycsoportosok programjába
a Feszty-körkép megtekintése is szerepelt
és számukra a kocsikázás volt a meglepetés. Kellemesen elfáradva, élményekkel
gazdagodva tértünk haza.
„Jaj, a gyerekkor mily tündéri kor volt:
egy ködbe olvadt álom és való,”
Kosztolányi Dezső: Gyermekkor
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it és tanárnőjüket. Köszönjük nekik és a
művésznőnek, Veréb Juditnak, aki kiválasztotta, betanította és színpadra állította a dalokat, hogy jelen lehettünk ezen a
színvonalas koncerten. Ezzel a produkcióval nagyon magasra állította a tanszak
a mércét. További sikereket kívánunk és
várjuk a következő előadást!
Nagymihály Tímea

kul-turi

Rajzfürdő

– Szalai Attila délvidéki karikatúrista kiállítása a közösségi házban
„Nyavalyákban gazdag esztendőket
élünk. Hol testi épségünkre, hol lelkünkre
törnek, fényes jövővel fenyegetőznek. Jóakaróink elől nehéz elmenekülni. Enyhet a
gyógyfürdők, a gyógyvizek, az ivókúrák, a
sárpakolások és – bizonyítottan – a nevetés, a karikatúrák kínálhatnak. Jó, de mi
van az emberrel, a karikaturistával, mert
a karikaturista is ember. Ő naponta meghegyezi iróniáját, és jóindulatba mártva
enyhíti igazságérzetének örökös sebeit.
Van úgy, hogy fordítva van. Ilyenkor jóindulatát hegyezi meg, és iróniába mártva
rajzol jól látható igazság és i gazság közé.
Amikor ezt a gyógyírt, a karikatúrának és

Családi

futás

a humornak ezen jótékony hatását a közönség is örömmel pakolja sajgó lelkére,
akkor nyeri el végső értelmét Szalai Attila
karikatúrája is. Igen, minden a végén kezdődik. Minden alkotás, egy hokedli, egy
szakajtó, egy paradicsomleves vagy egy
szabadkézzel megrajzolt boltív, mind, mind
befejezetlen marad nélkülünk. A karikatúra is csak velünk nyeri el végső értelmét,
velünk, akik önmagunkra, gondjainkra,
elhallgatott igazságunkra ismerünk benne. Így leszünk társszerzők, így tesszük
fel a karikaturista által felkínált i betűre
a pontot. Szalai Attila tizenöt éve keres
társszerzőket, társszerzőket a Hét Nap,

a Magyar Szó és más lapok hasábjain,
illetve kiállításokon. Együtt, a nyavalyák,
a kúrák és a fényes jövő is könnyebben
elviselhető. Vegyünk rajzfürdőt!”
Léphaft Pál, „fürdőmester”

Zsombón

A hírmondóban olvastuk, hogy a közösségi ház családi futást szervez 2010. április
17-én délelőtt Zsombó községben. Örömmel fogadtuk a hírt és be is nevezett a csa-

lád apraja-nagyja a megmérettetésre.
Az égiek kegyesek voltak hozzánk, hiszen a sportesemény napján csodálatos
idő és verőfényes napsütés mosolygott le
ránk. Gyülekezés után kellemes hangulatú
csoportos bemelegítést tartottunk zenei
aláfestéssel. Mindenki saját erőnlétének
megfelelően futott, egészen a 4 éves
kortól 60 éves korig, (bár voltak babakocsisok, és kengurusok is) hiszen nem
a konkrét elsőként célba érkezés volt a

lényeg, hanem az összetartás és a példamutatás gyermekeinknek, ami nem utolsó sorban ösztönző hatással lehet rájuk.
Véleményünk szerint a résztvevők közül
mindannyian győztesek voltunk!
Bízunk benne, hogy a közeljövőben
lesznek még hasonló vidám hangulatú
egészség megőrző és javító programok
Zsombón.

Gárgyán család

Közösségi Ház Programajánló / 2010. MÁJUS
A SZEGEDI SZÉPMÍVES CÉH KIÁLLÍTÁSA
A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár tisztelettel hívja Önt és Kedves Családját 2010. május 6-án csütörtökön 18 órára A SZEGEDI SZÉPMÍVES CÉH csoportos képzőművészeti kiállítására. A tárlatot megnyitja Maróti Antalné, a zsombói
Kós Károly iskola igazgatója. A kiállítás megtekinthető 2010. május 21-ig. A tárlat
kiemelt támogatója Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Szeretettel várjuk!

TANULJUK A DEMOKRÁCIÁT – LÁTOGATÁS A MEGYEHÁZÁRA
Az ÚMFT Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP 2.3.2.-08/2-20090012 ) keretében a József Attila Közösségi Ház „TANULJUK A DEMOKRÁCIÁT!”
címmel indított sorozatot, melynek célja a demokratikus intézményrendszer
bemutatását. Ennek érdekében több csoportban kirándulásokat (intézménylátogatásokat) tervezünk, úgy, hogy a felmerülő költségeket a pályázat kereteiből
finanszírozzuk. 2010. május 17-én hétfőn 10 órától a zsombói általános iskolás
gyermekek számára tesszük lehetővé hogy tanulmányi kirándulás keretében látogassanak a Csongrád Megyei Önkormányzathoz.

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET
2011. május 11-én 18 órától tájékoztatót tartunk azoknak a szülőknek, akiknek
gyermeke bekapcsolódott a HURRÁ NYARALUNK pontgyűjtő akciónkba, és szeretnének a közösségi ház szervezésében táborozni. Tájékoztató hangzik még el a
TÁMOP programunk keretében folytatott tanfolyamainkról is! Várunk mindenkit
szeretettel!

BAJNOKOK LIGÁJA DÖNTŐ: BAYERN MÜNCHEN - INTERNATIONALE
2010. május 22-én rendezik az idei év bajnokok ligája döntőjét. A Bayern München és az Internationale csapatai garanciát jelentenek a jó szórakozásra. Jöjjön
el és nézzük együtt a közösségi házban felállított kivetítőn. A meccs alatt büfé
üzemel. Várunk minden foci rajongót 20 órától!

ÁLLATMESÉK A FELOLVASÓ ESTEN
A TÁMOP 3.2.4.-08/1 Tudásdepó-Expressz program keretében május hónapban
gyerekeknek szóló irodalmi estet rendezünk, melyen állatmeséket népszerűsítünk
Móra Ferenc tolmácsolásában. A rendezvényre 2010. május 12-én 17 órától kerül sor. (HURRÁ NYARALUNK! PONTSZERZÉSI LEHETŐSÉG!)

ZSOMBÓI GYERMEKNAP 2010.
Egész napos programokkal várunk kicsiket és nagyokat 2009. május 29-én a
sportpályára! 9 órától kipróbálhatják kézügyességüket a kézműves foglalkozások
valamelyikében. Délelőtt és délután folyamatosan kínálunk sport és ügyességi
vetélkedőket. (Szervezz csapatot és gyűjtsd a HURRÁ NYARALUNK pontokat!)
Lesz mesejáték, és fellép a BOJTORJÁN együttes! Mindenkit Szeretettel várunk!

EURÓPA LIGA DÖNTŐ: FULHAM - ATLETICO MADRID
A második legrangosabb európai kupadöntőjében Gera Zoltánért szoríthatunk,
hiszen csapata a Fulham meghatározó alakjává nőtte ki magát a sorozatban. Az
ellenfél a spanyol elitcsapat az Atletico Madrid lesz. Hozza el barátait és szurkoljunk együtt! A közvetítési mizéria miatt ezúttal is online csatornán közvetítjük a
meccset projektoros kivetítőn. Büfé üzemelni fog. Az összecsapásra 2010. május
12-én szerdán este 20 órától várjuk az érdeklődőket.

BOJTORJÁN EGYÜTTES GYERMEKONCERTJE
Az idei gyermeknapon fellép a Bojtorján együttes. A műsor 4-12 év közötti gyerekek számára ajánlott. A koncerten öt zenész muzsikál élőben, semmilyen playback
technikát nem használva. Az egy órás műsort színesíti hangszerbemutató, és egy
kis közös zenélés a gyerekekkel. A koncert 2010. május 29-én délután 15 órakor
kezdődik a sportpályán. Kicsiket és nagyokat egyaránt szeretettel várunk!

NAGY ZSOMBÓI SZÁMHÁBORÚ
2010. május 15-én szombaton reggel 9 órára várjuk azokat a gyerekeket és szüleiket, akik szívesen vesznek részt a zsombói láperdőben rendezett számháborúban. A közösségi háztól közösen indulunk, gyalog/biciklivel/autóval. Reményeink
szerint a játék 10 órakor el is kezdődik. A számokat a közösségi ház biztosítja.
HURRÁ NYARALUNK! Szorozd be pontjaid számát családtagjaid számával! (An�nyiszor 2 pontot adunk, ahány családtag részt vesz a számháborúban!)
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További info: www.kultura.zsombo.hu

„Hétfő, szerda, csütörtök, Kati mint a kisördög.
Bajusza van lekvárból, kilóg a hasa a nadrágból,”
Orbán Ottó: Kisördög

HÍRMONDÓ

zsombói PORtrék

Mi

nemcsak egy énekkar vagyunk, hanem egy nagy család!

Bánfiné Kopasz Gyöngyi egyike településünk legaktívabb közösségi embereinek. Elkötelezett híve a magyar népzenének. Két éve
vezeti a közösségi ház ovis néptánc foglalkozásait, kilenc éve pedig a Bokréta népdalkört, mely az évek során második családjává vált. Az énekkar munkájának köszönhetően mára számos rangos díjat nyert, és rendszeresen „koncertezik”. Áprilisban ötödik
alkalommal rendezték dalostalálkozójukat.

– Melyek voltak azok az értékek, melyek között felnőttél?
– Szatymazi születésű vagyok. Apu
74, anyu 67 éves. Van egy bátyám, aki
5 évvel idősebb nálam. Kisteleken él családjával. 10 éves koromig tanyán, nagyszüleimmel együtt éltünk, majd 1980-ban
költöztünk be a faluba. Apu és anyu is
Tsz-tagok voltak. Szinte egész életüket a
mezőgazdaságban töltötték. Apu onnan
ment nyugdíjba, anyu a szatymazi Iskola
konyhájából. A sors úgy hozta, hogy nekem 3 mamám volt, amire nagyon büszke
voltam. Tatáim közül csak kettőt ismerhettem, a harmadik pedig alig több mint
1 éve veszítettem el. Mivel tanyán töltöttem kisgyermekkoromat, ott nem volt
gyerekjátszótársam, így felnőttek és idősek között nőttem fel. Gyakorlatilag 3 generáció volt a nevelőm és a játszótársam
egyszerre. Hamar megtanultam a paraszti
életet, belenőttem annak világába. Ehhez
tartoztak a családi összejövetelek, disznótorok, ahol mindig nótaszóval ért véget az
este. Tatám citerázott, apu is citerázik a
mai napig. Ezen kívül még játszik hegedűn
és harmonikán is. Anyu meg nagyon szépen énekel. Kicsi koromban a népdalokat,
nótákat az öregektől tanultam és a zene
a mai napig nagyon fontos az életemben.
Szüleim megtanították, hogy becsüljem
meg azt, amink van, szorgalmas legyek
és tiszteljem az időseket. Legyek illedelmes, tisztelettudó mindenkivel. Hamar
megtanultam főzni és a földben dolgozni,
nagyon sokat köszönhetek nekik.
– Saját családod?
– 21 éves házasok vagyunk férjemmel,

Lajossal. Ő Csongrád mellől Tömörkényről való. 20 éve lakunk Zsombón, de azért
megmaradtam szatymazinak is, hiszen
ott vagyok óvónő. Még a lakcímünk is
utal a kétlakiságra: Zsombó, Szatymazi
út. Lányom Szilvia 18 éves Hódmezővásárhelyen tanul, kollégista, porcelánfestőnek készül. 9 évig tanult művészeti
iskolában énekelni, amit nagy bánatomra
abbahagyott. Inkább a rajzolást választotta. Fiam Péter 17 éves, Szegeden tanul és
pék-cukrásznak készül. Neki is jó hallása
van, de nem folytatta a zenei pályát. Szerencsére a párom megérti, hogy nekem
mindenem az éneklés.
Amikor nem vagyok otthon, ő intézi
a háztartást, gyerekeket. Hálás vagyok
érte.
– Miért választottad az óvónői hivatást?
– Közhely azt mondani, hogy mert szeretem a gyerekeket. Ez is igaz, de nálam ez
egészen másképpen alakult. Tanyasi gyerek lévén nem jártam óvodába, csak iskola előkészítőbe. Így sokáig nem is tudtam
azt, hogy milyen egy óvoda. Általában jó
tanuló voltam. Tanáraim közgazdasági,
szüleim kereskedelmi pályára szántak. Én
mindig sérelmeztem, hogy nem tanultam
zongorázni, nem tanítottak külön zeneiskolában. Mivel lételemem volt az éneklés,
mindenképpen olyan középiskolát kerestem, ahol ezt megtehettem. Így esett a
választás a Széchenyi Gimnázium óvónői
szakára. Ekkor tudtam meg, hogy mi az az
óvoda, és ma már elképzelni sem tudnék
mást, mint hogy óvónő legyek.

„Fák, csillagok, állatok és kövek,
szeressétek a gyermekeimet.”
Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért
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– Másik szerelem a népdal?
– Inkább első. Már kicsi koromban
is énekesnőnek vagy színésznőnek készültem. A hang az adott volt. Amit az
iskolában lehetett az éneklés terén, azt
elértem. Énekkar, szólóéneklés, majd
népdalversenyek általános és középiskolában is. A gyerekeim születésekor rövid
szünet, majd a Főiskolán ismét előtérbe
került a népdaléneklés. Ismét versenyek.
Aztán 11 éve megalakult a szatymazi
népdalkör, ahol anyu is énekelt. Nem volt
kérdés, hogy tagja legyek. Majd 9 éve
jött a nagy felkérés: vezessek népdalkört
Zsombón. Nagy örömmel és hatalmas
izgalommal kezdtem hozzá, hiszen csak
gyerekekkel foglalkoztam eddig. Közben
azért építgettem a saját szólópályámat.
2 évig tanultam nótát, operettet, majd 2
évig klasszikus éneklést külön tanárnál.
Jöttek a beugrások egy-két énekkarba,
népdalkörbe. Sokáig énekeltem a helyi
Ifjúsági énekkarban is. Megpróbáltam a
kántorképzőt, de rájöttem, hogy 37 évesen nem tudok megtanulni zongorázni.
Így maradt a népdal. Aztán még egy Főiskola – természetesen csak a népzenei vonal jöhetett számításba. Így elvégeztem
a gyermeknéptáncoktató szakot. Közben
azért elvégeztem egy népdalkör vezetői
tanfolyamot is. Azóta ismét erőteljesebb
a szóló karrier, ami párhuzamosan megy a
népdalkörrel. Az eredményeim eddig „aranyosak”. Most kárpát-medencei középdöntő előtt állok. Országszerte ismernek
és hívnak fellépésekre, – pedig én nem is
tanultam a népdalt, a népdaléneklést, az
úgy belülről jön. Énekes lettem – népdalénekes és ez számomra óriási dolog.
– Két éve vezeted a közösségi ház ovis
néptáncos csoportját. Milyen célokat fogalmaztál meg indulásnál?
– A népdal- néptánc elválaszthatatlanok
egymástól. Amikor elvégeztem a néptánc
képzést, kicsit bátrabban vállaltam el az
ovis néptánc tanítást. A gyermekek szeretnek énekelni, táncolni. Számomra fontos, hogy minél hamarabb ismerkedjenek
meg a népdallal, néptánccal, néphagyományokkal. Örökítsük át az énekeket a
következő nemzedéknek és még későbbre is. Maradjunk meg vidám nótás-táncos
magyar embernek, hiszen a mi kultúránk
gyönyörű és igen sok értéket tartalmaz.
Ne hagyjuk ezeket elveszni! Az ovisok
nagyon fogékonyak. Rájuk lehet építeni,
ők ezt játéknak tartják, és jól érzik magukat a néptánc foglakozásokon. Maroknyi

zsombói PORtrék

csapatom és szüleik nagyon lelkesek, és
nagyon ügyesek. A tanév eleje óta sokat
tanultunk, de ennek csak töredékét tudtuk
bemutatni a dalos találkozón. Azért jobb
lenne 12-15 gyerekkel dolgozni, mert egy
jó körjátékhoz ennyi gyermekre szükség
volna. Azért megoldjuk a nehézségeket
és készülünk a Falunapra. Természetesen
szívesen látunk új tagokat!

Fecskék

– Kilenc éve működik az énekkar. Melyek számodra a legemlékezetesebb pillanatok?
– A Bokréta Dalkör. Ők az én nagy családom. Anyáim, apáim, testvéreim és
barátaim egyszerre. 9 évesek vagyunk.
Emlékszem, mikor legelőször 6-an jöttünk
össze megbeszélni, hogy kellene itt is egy
dalgárdát alapítani. Aztán emlékszem,
hogyan népesedett be a klubhelyiség.
Rengeteg élmény, sztori van. Leírni nem
győznénk. Csak néhányat: Az első falunapi fellépésünk, a közös izgalom, de sikerült. A vidám dolgozás beszélgetős dalközi
próbák. A közös kirándulások, fellépések.
A közös sírások, nevetések. Névnapi,
születésnapi bulik. A dalostalálkozók, falunapok, szomszédolók. Az első minősítők
2007-ben Ásotthalmon. Dicséretes eredmény. Azt hiszem, akkor voltam először
az énekkarhoz nagyon kemény és szigorú. Nem haragudtak meg rám. Borzasztó
nehezemre esett idősekkel így beszélni,
többször bocsánatot kértem. Majd másik
minősítő Bordányban. Megint kemény
munka – Ezüstminősítés. Nem beszélve a
tavalyi Aranypálma díjról.

csinálják a nyarat!

– Mitől vált az énekkar igazi közösséggé?
– Mi nemcsak egy énekkar vagyunk,
hanem egy nagy család. Szeretünk ös�szejárni. Közös a cél: Érezzük jól magunkat együtt, hiszen ha hazamegyünk,
ott várnak az otthoni gondok. Tiszteljük
egymást, figyelünk egymásra. Nem vitatkozunk. Most egy kicsit megnehezíti
az életünket a gazdasági helyzet. Két
távoli fellépést is le kellett mondani:
Füzérradvány és Abasár. Nem jött össze a
csapat, drága az utazás. Most gyűjtjük az
erőt és ősszel talán már több lehetőséget
ki tudunk használni. Örömmel fogadjuk az
új tagokat. Van korkülönbség a tagok között, mégis a szívünk egyszerre dobban,
a színpadon egyszerre vesszük a levegőt,
eggyé válunk. Szeretem ezeket az embereket. Fontosak az életemben és hálás
vagyok, hogy velük lehetek. A beszélgetés végén így Anyák napja táján hadd köszöntsem Anyukámat, akinek nagyon sokat köszönhetek és persze Apukámat is.
Nélkülük nem tartanék itt. És köszöntöm
a dalköröm női tagjait a „pótanyukáimat”,
akik annyi szeretettel gondoskodnak rólam. ISTEN ÉLTESSEN SOKÁIG MINDEN
ÉDESANYÁT!
Mészáros Csaba

–

beszélgetés

Birinyi Józseffel

Síppal, dobbal, nádihegedűvel címmel, 2010. április 13-án Birinyi József, Népzene-kutató, a Filharmónia szólistája, a Parlamenti
Hungarikum Munkacsoport vezetője, a KÓTA társelnöke volt a közösségi ház vendége. Az előadó több mint húsz történeti és népi
hangszeren játszik, népzenegyűjtéssel, kutatással, tanítással, hangszerkészítéssel, koncertezéssel, népzenei, néprajzi filmezéssel
foglalkozik, 850 darabból álló népi hangszer gyűjteménye van. A gyerekeknek szóló előadáson különböző népi hangszereket ismerhettünk meg. A rendezvényt a TÁMOP 3.2.4.-08/1 Tudásdepó-Expressz program támogatja. A rendezvényt követően beszélgettünk.
– Melyik hangszergyűjteménye legküMészáros Csaba: Hogyan került kap- hangszereink, öregbítik a magyar népzene hírét. Apám 2001-es, „égi zenekarba” lönlegesebb darabja?
csolatba a népzenével?
– A hangszerek gyűjtését is gyerekBirinyi József: A zene, a népi hang- történő távozása után bátyámmal, Birinyi
szerek szeretete családunkban gyökere- Andrással folytatjuk 10 féle hangszer ké- korban kezdtem. Természetesen a ma
zik. Táborfalván édesapám hegedűvel, szítését a táborfalvi családi műhelyben. már 1130 darabból álló, Európában
citerával, szájharmonikával nagyon jól (www.birinyi.hu) A Birinyi Hangszerek legnagyobb, dokumentált magyar népi
zenélt, citerákat készített, prímás volt („tiszta hang”), eljutottak Japánba, Ko- hangszerkollekciót, a Birinyi Gyűjtemény
saját zenekarában. Anyám énekelt, sok reába, Amerikába, Ausztráliába, Európa kiteljesítését felnőtt koromban valósítotdalt, népdalszöveget tudott. Bátyámmal számos országába, de legtöbb szerencsé- tam meg. Bejártam a Kárpát-medencét,
belenőttünk a zenébe. Apám barátaival, re itthon és határon túl szól a zeneszere- de szórványosan gyűjtöttem, filmeztem
zenész társaival nagyon sokat muzsikált tők gyerekek, fiatalok, felnőttek kezébe. népzenét, hoztam hangszereket a világ
otthon és 40-50 Km-es körzetben, ahová Nagy öröm, hogy 15 éves Bella és 5 különböző pontjairól is, amelyek nagyon
hívták lakodalmakba, bálokba. Gyakran éves Flóra lányaim is szeretettel penge- jó kitekintést nyújtanak a hazai hangminket is vittek magukkal. Nem felejtem tik, fújják, húzzák hangszereinket. Célunk, szerek kapcsolatairól, rokon vonásairól.
a nagy mulatságokat, a „tortaszagú” hogy zeneszerszámainkkal hozzájáruljunk 1985-95 között a Néprajzi Múzeum Népestéket. Apró gyerekként meghatározó az igényes zenei nevelés feltételeinek zenei Osztályát vezettem, így hivatásos
volt látni, érezni, hogy apánk „varázsló”. javításához, hagyományaink, népzenénk kutató, muzeológusként is elmerülhettem
Őszintén, jókedvvel tudott mulatni és mu- élményszerű megszerettetéséhez, hogy a népzenekutatás, a hangszerismeret tulattatni. Először hegedülni tanultunk tőle, sokak kezében váljanak hangszereink a dományos mélységeiben.
Gyűjteményem minden darabja mesél
majd a citera következett. Örülök annak, test, a lélek önkifejező, élményeket adó
hogy nagyon sokat zenélhettem apámmal meghosszabbításává. Szeretnénk munká- nekem. Felidézik azon emlékeket, amecsaládi körben és a Táborfalvi Citerazene- inkkal minél többet átadni abból zene- és lyek a hangszerek készítőihez, megszólalkarban, Népzenei Együttesben. 1975-től hangszerszeretetből, amelyet meghatá- tatóihoz, a megszerzés körülményeiről, a
számtalan citerát, kecskedudát, tökcite- rozó, elemi élményként, családi körben hangszerjáték tanulásáról, dokumentálárát, tekerőt készítettünk közösen. A tábor- apánktól kaptunk, mert valljuk Gustav sáról szólnak. Szeretnénk megosztani kifalvi népzenészek hangszerellátásán túl az Mahler mondását: „A tradíció nem a állításokon másokkal is ezen hangszervaország és a világ számos pontján szólnak hamu őrzése, hanem a tűz továbbadása.” rázst. 4-500 válogatott hangszert viszünk
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„Mint magzatvízben az embrió,
fülelek a dajkáló világra,”
Csukás István: Mint magzatvízben az embrió

HÍRMONDÓ

vendég a háznál

vándorkiállítás keretében Magyarország
és más országok különböző településeire, ahol 2-3 hétig csodálhatják a múltat,
a mesterek dicséretét zengő eszközöket.
A kiállítás keretében 4 órányi filmösszeállításból láthatják, hallhatják, hogyan
készítették szólaltatták meg a kiállított
csodákat. Hangszerkészítő foglalkozás
keretében állathang-utánzókat (pipi, pitypalatty, béka), egyszerűbb hangszereket készítünk közösen az érdeklődőkkel.
(Nádsíp, pánsíp, tilinkó, flóta…)
Az 1977-ben általam önállóan – némi
apai, mesteri segítséggel – készített lopótök-citera, töktambura az egyik legkedvesebb, amelyet minden hangszerbemutató
műsoromra, kiállításra viszek magammal.
Bejártuk, meghódítottuk közösen a világot, és bizonyítjuk, hogy a lopótökkel nem
csak akkor lehet hangulatot teremteni, ha
bort szívunk vele.
Kuriózum darabok is találhatók a Birinyi
Gyűjteményben, pl. a 314 doboz gyufából, Edelényben készült brácsa, amellyel
zenélni is lehet. Nem mindennapi az alumínium hegedű sem. Egy falusi cigányzenész hegedűjére óvatlanul ráült a fia. Az
összetört hangszert nem lehetett talpra
állítani. Pénze nem volt a hegedűsnek,
hogy pótolja a nélkülözhetetlen „szárazfát”, így a TSZ lakatos műhelyében, ahol
dolgozott, alumínium lemezekből maga
eszkábált hegedűt, amellyel élete végéig
muzsikált. Ma ez a jeles példány is gyűjteményünket gazdagítja.
Hangszert sohasem vettem meg, vettem el olyan embertől, aki még zenélt
azzal. Jól tudom, mit jelent, ha az ember
összenő hangszerével. Egyszer, és utoljára fordult elő velem, hogy a szólóciterámat eladtam egy külföldi rajongónak,
aki minden koncertemre eljött, csodálta,
kinézte kezeimből a „kedvencet”. A piaci

érték többszörösét fizette érte, mert látta
ragaszkodásomat, közös zenei teljesítményünket. Nem érte meg! Megsirattam,
máig bánom…
A gyarapodás időnként mesés fordulatoknak köszönhető. Felhívott budapesti
filmgyártó vállalkozásom irodájában egy
idős hölgy, aki közölte, találkozni szeretne velem. Megjelent az egyezetett időpontban, kezében egy muzeális értékű
mohácsi dudával, néhány furulyával, egy
videokazettával. Elmondta, hogy a Szabadkáról származó, közelmúltban elhunyt
orvos férjével Afrikában és az Arab Emirátusokban dolgoztak évtizedeken keresztül. Férje megszállott hegedűs, dalszerető
ember volt, és amerre járt, mindenhonnan
hangszerekkel tért haza. Komoly gyűjteményt hozott létre, amelyet felesége
nekem ajándékozott, mert látta müncheni lakásában a televízióban bemutatott
portréfilmemet, és meggyőződésévé, elhatározásává vált, hogy a hangszerek a
Birinyi Gyűjteményben folytathatják méltó módon küldetésüket, hozzánk érkezve
találhatnak haza. 120 hangszerrel gazdagodott a hangszerarzenál Koncz-Makk
Erzsébet nagylelkű felajánlásával.
Számtalanszor kaptunk hangszereket,
citerákat, kicimbalmot, gombos harmonikát, kanásztülköt, harmóniumot, okarinát…) a gyűjtemény láttán Magyarországon is.
Bécsből jutott hozzám – a 110 évvel ezelőtt, neves magyar mester által készített
- a világ legkisebb zsebhegedűje, amellyel
zenélni lehet. De megtalálható a hangkeltőktől, ritmuseszközöktől a hangszerpótlókig, állathang utánzóktól a dallamjátszókig
mindenféle hangszer gyűjteményünkben,
amelyek betekintést adnak elődeink kreativitásába, leleményességébe, zenei világába.

„Kikeletkor, jó Pünkösd havában,
Mikor volnék nyughatatlanságban,
Szerelem kínjában,”
Balassi Bálint: Tizenhatodik: In somnium extra
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– Küldetésének tartja a magyar népzene széles körű népszerűsítését. Mennyire
nehéz ez a munka? Milyen fogadtatással
találkozik?
– A népzene terjesztése számomra
örömteli küldetés, amelyet szívesen teljesítek korunkban, a „mozgólépcsőn is
futásban közlekedő” gyerekek, felnőttek
között. Vallom: Fecskék csinálják a nyarat! Ha az ember élményeiből merítve
zenél, akkor megérinti, magával ragadja a
hallgatóságot.
Ma a médiából zömmel nem saját értékeinket tisztelő, azokat megszerettető megnyilvánulások jutnak el a széles
tömegekhez, hanem a megalapozatlan
negatív előítéletet sugalló üzenetek, amelyek szerint nem sikk, ciki a népzene, a
hagyomány. Megszívlelendő Széchenyi
és Kodály gondolata, miszerint NyugatEurópa nem arra kíváncsi, hogyan tudjuk
utánozni, hanem arra, hogy mi mit tudunk
adni Európához, a világhoz! Saját értékeink megismertetését, megszerettetését,
megbecsülését csak élményalapú ismeretátadással érhetjük el. Magam is erre
törekszem Síppal, dobbal… hangszerbemutató műsoraimmal. 65 zeneszerszámról beszélek, mindegyikkel játszom, közösen énekelünk, rögtönzött zenekarokat
alakítunk. Műsorom után felpezsdülve,
mindenki szeretné kipróbálni a zeneszerszámokat. Rácsodálkoznak, hogy milyen
gazdag, érdekes, értékes népzenei kultúránk, amely ma is szórakoztató, aktuális.
Nagyon sok gyereket állítottam a zene,
a népzene mellé. Táborfalván, ahonnan
származom, több mint 500 fiatalt tanítottam meg zenélni, énekelni, értékeinket
szeretni, továbbadni. A 20 évig énektanárt nélkülöző település gyerekeiből, tanítványaimból jött létre a Ki-Mit-Tud győztes, a Népművészet Ifjú Mestere címet
elérő Csutorás együttes, akikkel 25. éve
rendezzük meg a Csutorás Nemzetközi
Népzenei és Néptánc Táborokat.
(www.csutorastabor.hu )
József Attila legszebb versét sem azért
szeretik meg az iskolában a gyerekek,
mert a tanár elmondja, elemzi, hogy
milyen hasonlatokat, alliterációkat, rímképleteket, költői eszközöket használt a
szerző, hanem azért, mert úgy mondja el
a verset a tanár, hogy borsózik a gyerek
háta a katarzistól.
Tehát hagyjuk meg mindenki számára
a döntés jogát, de ne a „nemtudás”, hanem az élményszerű megismerés legyen,
lehessen a döntés alapja! Ezt próbálom
szolgálni kutatói, gyűjtői, előadói, filmes
tevékenységemmel. (www.birinyijozsef.
lap.hu )
Mészáros Csaba

Dorkó

Sportmászás,

meg ami még eszembe jut

Van itt Zsombón
ez
a
Meteora
Mászócsapat. Nyilván akad, aki már
hallott róla, de biztosan harmatgyönge a
marketingmunkánk,
mert mégse könyökli egymást hátrább
megannyi szponzor
a bejárati ajtónknál. Tudom, tudom, ezt már Szeged városában
is megkaptam: „Lássa be, a maguk sportága a kutyát sem érdekli!” Na, ez azért nem énrám nézve szegénységi bizonyítvány!
Tirolban pl. a diákok az úszás mellett a falmászást választották
iskolai kötelező sportággá, messze hátrébb rangsorolva valamennyi labdajátékot, atlétikát, miegymást.
Azzal is tisztában vagyunk, hogy számtalan sikersportágat űznek itt, a mi falucskánkban, ugyanilyen lelkesen dolgozó gyermekek. Ráadásul amúgy is gombamód nőnek ki a földből a mindenféle társadalmi szervezetek, tehát örvendetesen erősödik a
politikától független civil társadalom, és ez nagyon jó nekünk!
Viszont így minden lehetőséget ki kell használnunk a magamutogatásra, mert a végén elfelejtenek bennünket. Mint ahogy lelemaradnak az eredményeink a falu hírportáljáról is.

vártak bennünket, és onnan is hoztunk 1-2 érmet, Kis Andris onnan is aranyat.
De ez már a régmúlt, nyammogni rajta időszerűtlen. Itt van
inkább a legutóbbi hétvége. Míg a dologban megfáradt honpolgárok zöme sör-virslivel lazított a munkásosztály nemzetközi
fiesztáján, egy igazságosabb jövőt vizionálva, néhány magyar
sportember összegyűlt Rákosligeten, a számunkra sem ismeretlen Gregor Józsefről elnevezett általános iskola tornatermében,
és a tradícióhoz híven, két, tizenéves korában elhunyt néhai
mászótársunk emlékének adózott egy remek kis verseny keretében. A Meteora színeit a Sikter testvérek képviselték, és, ha már
odáig elvergődtek, Barbara haza is hozta a női verseny aranyérmét! Még nem is tudtuk a végeredményt, mikor május 2.-án
hajnalban Zsombóról Mürzzuschlag felé indult egy másik különítmény, hogy Stájerország labanc vitézeinek megmutassa, milyen
is az a szittya virtus. Arrafelé nem ez volt az első lecke, amit
tőlünk kaptak, de a mostani is elég tanulságosra kerekedett. Kis
Andris ezen a hétvégén is a dobogó tetejére állhatott, akárcsak
egy korosztállyal feljebb Táborosi Kópé. Kis Szandi nagyon erős
mezőnyben lett 3.
Szóval mi itt tesszük a dolgunkat. Kár, hogy utánpótlást nehezebb találni, mint amikor még sokfelé úgy látszott: ez a sportág
ingyen van, és elfáradni se nagyon kell majd a sikerért! Hiába a
csontszáraz homoksivatag körülöttünk, néha úgy tűnik, mintha
a lábunk kicsit beleragadna a sárba. Előbb örömmel hallottam,
hogy saját gyermekeim, hasonlóan osztálytársaikhoz, Csillebércre utaznak osztálykirándulni. Utána viszont eléggé lefittyedt
pofával konstatálhattam, hogy a nemzetközi szintű kötélpályás
kalandpark kimarad a programból! Pedig, miután a pionír-vasutat
szerencsésen elnyelte a történelem, színskálát is pasztellizáló
homálya, ez az egyetlen értelmes időtöltés azon a vidéken. Na
mindegy, legalább a gyerekek nem fognak leesni sehonnan! Ellenben bárhová feljutni is sokkal nehezebb lesz nekik, ha nem
engedjük őket! (Viszont jut eszembe: legalább színházi szex
órákra eljárhatnak közös szervezésben, és nem kell a felvilágosítással otthon veszkődni!)

Nos: két fordulón túl vagyunk a 2010-es sportmászó magyar
bajnokságból, igaz csak az egyik versenyszámban a három közül. Március vége felé Budapesten, majd április közepén Kisteleken találkoztak magyar hon legjobbjai, és kőkeményen odatettük
magunkat mi is. Eddig nem mennek rosszul a dolgok, utcahos�szal vezetjük a csapatversenyt, ahogy a bajnoknak illik is! Egyéniben Kis Szandi, Kis Andris, Sikter Barbi és Széll Csabi mindkét
eddigi fordulót megnyerve igen közel áll a végső diadalhoz.
Volt közben másfajta meccs is: nagyszombaton Pesthidegkútra

Kézilabda Diákolimpia
A III. korcsoportos (5-6. oszt.) lányok a körzeti elődöntővel
kezdték a küzdelmeket. AZ Üllés, Mórahalom, Ásotthalom és
Zákányszék csapatainak legyőzésével elsők lettek. Ezt követte
a másik körzet győztesével való mérkőzés, mely a megyei döntőbe jutásért zajlott. Székkutason a helyi iskola csapatával mérkőztünk, akik fizikai, méretbeli és erőfölényben is voltak velünk
szemben, ráadásul hangos bíztatást is kaptak a diáktársaktól.
A lányaink nagyszerűen küzdöttek és 8 góllal megnyerték az
összecsapást, ami a továbbjutást jelentette. A megyei döntőt
április 12-én rendezték Kisteleken 4 együttes részvételével. Szeged győztese a Tabán Ált.isk., Kistelek, Makó csapata és mi
zsombóiak. Sajnos mindjárt az elején összesorsoltak bennünket
a tavalyi győztes kistelekiekkel, akiktől kikaptunk. A harmadik
helyért mérkőztünk a Makóval, fölényesen győztünk (29:9) és
így bronzéremmel térhettünk haza.
Csapatunk szép sikerének részesei: Bihari Nikolett, Lovászi
Diána (7. oszt.) Török Anett ,Mihálffy Adrienn, Adai-Simon Annabella (6.oszt.) Zakar Barbara,
Erhardt Nikolett, Szunyog Zsanett (5. oszt.) Vér Viktória, Kapás Nóra, Harcsa-Pintér Noémi
(4.oszt.) Hajda Csenge sérülés
miatt nem vehetett részt a versenyen. Felkészítő: Polyákné
Farkas Éva, edző
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„Ó, pünkösdi ünnep, földből mennybeszálló! – mint friss
vizű kútra
hajlok e világra, kortyolnám vigaszát.”
Illyés Gyula: Pünkösdi ének
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Az előző szám keresztrejtvényének megfejtése: „A legnagyobb vágyam tudod mi? Tulajdon árnyam átugorni.”
A GOODS MARKET 1000Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Dékány János.
Az előző szám TOTO megfejtése: BADCDABADB.
A Szilvánia Pizzéria 1 db családi pizzáját nyerte: Kiss Lilla.
Gratulálunk! A nyeremény igazolását átveheti a Közösségi Házban.
A keresztrejtvény és a TOTÓ megfejtéseit a Hurrá Nyaralunk pontgyűjtő akcióban 2 ponttal jutalmazzuk.

TOTÓ

az

Európai Uniós

1. Melyik nem alapító országa az Uniónak?
A, Franciaország
B, Belgium
C, NSZK		
D, Spanyolország
2. Minek volt a rövidítése az ESZAK?
A, Európai Szövetséges Államok Közössége
B, Egyesült Szervezetek Alap Közössége
C, Európai Szén- és Acélközösség
D, Egységes Szavak és Alapok Közössége

3. Melyik az Unió legnépesebb városa az alábbiak
közül?
A, Amszterdam
B, Berlin
C, London		
D, Lisszabon
		

„Két szál pünkösdrózsa
Kihajlott az útra;
El akar hervadni;
Nincs, ki leszakítsa.”

csatlakozás

6

4. Ki nem „alapító atya” az alábbiak közül?
A, Jean Monnet
C, Winston Churchill
B, Robert Schuman
D, Alcide de Gasperi
5. Ki írta alá Magyarország részéről a csatlakozási szerződést?
A, Medgyessy Péter B, Orbán Viktor
C, Gyurcsány Ferenc D, Mádl Ferenc
6. Mikor csatlakozott az Unióhoz Svédország?
A, 1973.		
B, 1981.
C, 1986.		
D, 1995.
7. Melyik országban nincs Euro?
A, Egyesült Királyság B, Olaszország
C, Portugália
D, Szlovákia
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magyar népdal

évfordulójánra
8. Melyik városban van az Európai Parlament
székhelye?
A, Hága		
B, Brüsszel
C, Strasbourg
D, Róma
9. Mikor lesz az Európai Unió soros elnöke
Magyarország?
A, 2011.		
B, 2012.
C, 2015.		
D, 2016.
10. Mit tartalmaz a schengeni egyezmény?
A, atomfegyverek leszerelése
B, határok útlevél nélküli átlépését
C, az Euró bevezetését		
D, Magyarország csatlakozását
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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.

„Szociális Alapszolgáltató Központ Zsombón”
6792 Zsombó, Alkotmány
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47.895.967 Ft-os vissza nem térítendő támogatást
nyert a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap illetve az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósult meg.

