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Kedves Zsombóiak!											

Ilyenkor, egy új év elején számba vesszük
az előző év eredményeit és feltárjuk a lehetőségeket, kitűzzük a célokat a következő
évre.
Büszkeséggel, de nem elégedettséggel
tölt el, hogy az önkormányzat működőképes
gazdálkodásának fenntartása mellett befejeződött az utóbbi évek egyik legnagyobb
beruházása, a középületek energetikai
korszerűsítése. A homlokzati hőszigetelő
elhelyezésével tavaszra megújult az iskola,
az óvoda, az egészségház, a polgármesteri
hivatal homlokzata. Kicseréltük a felsorolt
közintézmények és a közösségi ház elavult
nyílászáróit, korszerűsítettük az óvoda fűtési
rendszerét és napkollektorokat szereltünk fel
a gáz- és a villanyszámla csökkentése érdekében. Járdát építettünk a Béke utcán, amelyen már látszik, hogy milyen burkolatok
szaporodnak majd kis falunkban. Elkészült a
belterületi vízelvezető rendszer első üteme,
amely a község belvízelvezetésének gerincét
alkotják (Erdő alja út, Andrássy út, Szent Mihály utca, Kodály Zoltán utca) és a Béke utcán a Templom melletti gödör is zárt csatornává változott. A Jóbarát Vendéglő mellett
elkezdődött a parkoló építése az alappal és a
szegélyekkel. A közlekedésbiztonság javítását több beruházás is segítette. Elkészült 12
buszmegállóban az öböl, a peron és a váró
helyiség. Forráskút felől a belterület szélén
forgalomlassító sziget épült. Megkezdődött
a kerékpárút építése. A harmada elkészült,
a második harmadának az útalapja készült
el, a harmadik harmad pedig tavasszal fog
elkészülni. Nem áldozzuk fel a minőséget a
gyorsaság oltárán. Ha tudjuk, elkerüljük a
kivitelezési hibák elkövetését, ha nem sikerül, akkor annyiszor végeztetjük el a munkát
a kivitelezővel, amíg a megfelelő minőségű
munkát meg nem kapjuk. Kifizetés csak
utána történik meg! Több pályázatban azért
vesz részt az önkormányzat, mert nem csak
építeni, szépíteni kell Zsombót, hanem segíteni kell az iskolát, óvodát, közösségi házat
abban, hogy minél magasabb színvonalon
lássa el a feladatát. Több tízmillió forintot
tudtunk fordítani az oktatás színvonalának
emelésére, kulturális programokra, történelmünk, irodalmunk, nemzetünk értékeinek
megismerésére, közvetítésére.
Tekintsünk a közeli jövőbe!
Tavasszal befejeződik a kerékpárút építése.
Megépítjük a piaccsarnokot, a 60 parkolóhelyet az egészségház, az óvoda és a templom
mellett. Szeptemberben nyitjuk a bölcsődét
és a szociális szolgáltató központot. Nyertes
pályázat alapján felújítjuk és kiegészítjük a
már elhasználódott 9 db buszmegállót. Előkészítjük és elkezdjük az ivóvízminőség javító

2

„Durva zsarnok, jégszivű tél,
készülj…készülj a halálra!”

program keretében a vezetékes ivóvízhálózat
régi vezetékeinek cseréjét, a külterületi hálózat bővítését, a határérték feletti komponensek kiszűrését az ivóvízből. Megkezdődik
idén vagy jövő tavasszal a szennyvíz beruházás. Bővítjük és felújítjuk az egészségházat.
Megnyert pályázatok alapján jövőre felújítjuk a közösségi házat. Pályázatot nyújtunk
be a csapadékvíz-elvezető rendszer bővítésre és egy energetikai felújításra. Pályázunk a
kerékpárút folytatására.

Jogosan merül fel a kérdés, hogy jó-jó, kell
ez mind, de miből? Nem könnyű. Szűkülnek
a lehetőségek. Az emberek nehezebb körülmények között élnek, mint évekkel ezelőtt.
Zsombó egy életerős település, a 37,5 évünkkel nálunk a legalacsonyabb az átlagéletkor
a megyében. A mi lakosaink, vállalkozóink át
fogják vészelni a válságot, mert Zsombó él
és élni akar. Az önkormányzat dolgozói, képviselői küzdenek, keresik a lehetőségeket.
A sok beruházás önerejét is előteremtjük.
Lehetnek átmeneti likviditási nehézségek,
ideiglenesen hiteleket is fel kell vennünk.
Akkor mi lesz? Eladósodunk? Hát nem,
ezeknek a visszafizetése biztosított. Éveken
belül letudjuk a hiteleket, amelyeket nem
biztos, hogy visszafizetünk, mert több betéti
kamatot kap az önkormányzat a pénzére,
mint amit a hitelek után fizet. Ez is egy bevételi forrás.
Egy olyan településtörténelmi helyzetben
vagyunk, amikor egyetlen járható út a fejlődés a működés biztosítása mellett.
Egy önkormányzat hosszú távú működésének feltétele, hogy a lehetőségekkel jól
sáfárkodjon. Ezen lehetőségekbe természetesen nem csak a külső, pályázati források
bevonása tartozik. A pályázatokat akkor
lehet eredményesen megnyerni és megvalósítani, ha jól megtervezett településfejlesz-

Petőfi Sándor: A tél halála

tési stratégia mentén kitartóan dolgozunk.
Az előző néhány év munkájának gyümölcse
az a körülbelül 800 millió Forint megnyert
pályázati támogatás, amely részben megvalósult, részben a következő egy-két évben
valósul meg.
A település lehetőségei közé tartozik az
a pénzben ki nem fejezhető érték, amely
az itt élő és a családjáért, kisebb-nagyobb
közösségéért, a településért tevékenykedő
emberek közös munkája. Ide tartoznak az
önkormányzat által fenntartott, és az önkormányzat segítségével működő közszolgáltatások is. Akik a jövőt építik, azoknak elemi
érdeke, hogy ezek a szolgáltatások jól, sőt
egyre jobban működjenek. Ezért nagy gondot fordít az önkormányzat az oktatás-nevelésre, az egészségügyre, a kultúrára és a civil
kezdeményezések támogatására, valamint a
közigazgatás működésére is. A képviselő-testület felelőssége, hogy az általa működtetett
szolgáltatások minél nagyobb biztonságban,
hosszú távon is kiszámíthatóan működjenek.
Mindent meg kell tennünk azért, hogy minél
kevésbé legyenek ezek a közszolgáltatások
kiszolgáltatva a településen kívülálló körülményeknek, a központi finanszírozásnak. Ezt
úgy valósíthatjuk meg, ha a működést folyamatosan vizsgáljuk, a szükséges beavatkozásokat elvégezzük, olyan működési módokat
választunk, amelyek értéket képviselnek,
közép- és hosszútávon finanszírozhatóak.
Köszönöm az önkormányzati intézmények dolgozói és a képviselők erőfeszítéseit!
Köszönöm, hogy nem a problémák sugárzásával, hanem a munkájuk minél jobb
elvégzésével a lehetőségek feltárásával
foglalkoznak! Köszönöm a Tisztelt Lakosság
türelmét, támogatását!
Ebben a világban nem a könnyű utak ideje
jött el. A tisztességes és kemény munka ideje
jött el pár éve. Kérem, hogy aki ebben támogatni, segíteni tud, jöjjön!
Végezetül számomra az idei év mottója
Harry Lorayne tollából:
„Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog
van, amit rögtön legfelül lehet kezdeni.”
Most az alapozás ideje zajlik. Ez a jövőnk
záloga.
Baráti üdvözlettel:

Gyuris Zsolt
polgármester
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Tájékoztató a képviselő-testületi ülésen történtekről						
A Képviselő-testület a 2011. esztendőben
már több, munkaterven felüli, rendkívüli és
rendes ülést tartott.
2011. január 21. (munkaterven felüli,
rendkívüli ülés)
– A Képviselő-testületi ülés összehívásához az adta az apropót, hogy a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Adóigazgatósága elektronikus ingatlan árverést
hirdetett egy zsombói ingatlanra vonatkozóan. A Képviselő-testület egyhangúlag
döntött arról, hogy az Önkormányzat vegyen
részt az elektronikus licitáláson.
2011. február 8. (munkaterv szerinti
– előrehozott – ülés)
– A Képviselő-testület számos helyen
módosította a szociális rendeletét. A módosítást többek között a rengeteg jogszabályváltozás indokolta. A módosítások közül
az egyik leglényegesebb változás az, hogy
2011. március 1. után benyújtott igényeknél a lakásfenntartási támogatás összegét
a kérelmező által megjelölt szolgáltatóhoz
folyósítja az Önkormányzat.
– A Képviselő-testület 2011. március 1.
napjával módosította a családi események-

ről szóló rendeletét. A módosítás értelmében
amennyiben családi eseményt külső helyszínen kívánnak lebonyolítani, akkor az eddigi
10.000,- Ft helyett 20.000,- Ft szolgáltatási
díjat kell fizetni.
– A következő napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat
2011. évi közbeszerzési tervét, amelyet jogszabályi kötelezettség alapján minden év
április 15-ig kell megtenni.
– Ezt követően a Képviselő-testület meghallgatta a Jegyző beszámolóját a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról, majd
a Polgármester előterjesztésében szavazott
a jegyző 2010. évi teljesítményértékeléséről.
– A Képviselő-testület jogszabályi kötelezettség alapján meghatározta a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek a 2011. évi
célkitűzéseket.
2011. február 15. (munkaterven felüli, rendkívüli ülés)
– A Képviselő-testület jogszabályi kötelezettségének eleget téve tárgyalta az Önkormányzat 2011. évi költségvetését, amelyet
ezt követően egyhangúlag elfogadott.
– A Képviselő-testület a következő napi-

rendi pontokban elfogadta a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Megállapodásának, valamint a Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosítását.
A Társulási Megállapodás, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását
a jogszabályváltozások indokolták, amelyet
mind a 33 társult tag önkormányzatának –
köztük Zsombónak is – jóvá kellett hagynia.
– A Képviselő-testület ezután elfogadta a
József Attila Közösségi Ház és Könyvtár 2010.
évi működéséről szóló beszámolóját.
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
Dr. Csúcs Áron
jegyző

Tájékoztatás a közfoglalkoztatás rendszerének átalakulásáról				

2011. január 1-jét követően megszűnik
az önkormányzatok által szervezett közcélú
munka, a közhasznú munkavégzés támogatása, és megváltozik az országos közmunka programok eddigi rendszere is.
Új támogatási típusok kerültek bevezetésre, amelyekhez pályázati formában lehet
hozzájutni. Négy különböző támogatási forma került bevezetésre:
(A felhívás a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján megtalálható):
1. Önkormányzat, egyház, civil szervezet
által szervezett rövid időtartamú közfoglalkoztatás. Kizárólag a bérpótló juttatásra
jogosultak foglalkoztathatók, napi 4 órás
foglalkoztatásban vagy munkaidőkeretben,
2-4 hónapos időtartamban. Folyamatosan
lehet pályázni, legkésőbb szeptember 30-ig,
egy pályázó 3-szor pályázhat, a pályázatokat
a munkaügyi kirendeltségeken kell benyújtani, forráshiány esetén a pályázat beadása
felfüggeszthető.

Zsombó Község Önkor-

2. Önkormányzat, egyház, civil szervezet
által szervezett hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás. Napi 6-8 órás foglalkoztatásban, 2-12 hónapos időtartamban. A
települések hátrányos helyzetével, gazdasági erejével összhangban a támogatás intenzitása 70-100%-os mértékű lehet. Évente két
alkalommal kerül meghirdetésre, elsősorban
bérpótló juttatásra jogosultak vonhatók be.
3. Országos közfoglalkoztatási programok
A nemzetgazdasági miniszter írja ki. Pályázók lehetnek költségvetési szervek, a helyi
és kisebbségi önkormányzatok és azok jogi
személyiséggel rendelkező társulásai, az
állami, önkormányzati tulajdon kezelésére,
fenntartására, állam és/vagy önkormányzat
által létrehozott, vagy ezzel megbízott gazdálkodó szervezetek, nonprofit gazdasági
társaságok, vízi társulatok, erdőgazdálkodók, jogszabályban előírt közfeladat ellátása
esetén vagy a helyi önkormányzattal kötött

mányzatának közleménye

Gyermekeink közlekedéséért

Tájékoztatjuk a Tisztelt Zsombóiakat, hogy
Maróti Antalné a Zsombó-Csólyospálos községek közoktatási intézményének igazgatója és egyben a Kós Károly Általános Iskola
tagintézmény-vezetője végleges nyugállományba vonulására hivatkozva 2011. június
30-ával lemondott igazgatói megbízásáról
és kérte a Társulási Tanácstól közalkalmazotti
jogviszonyának megszüntetését.

A Zsombó Közbiztonságáért Alapítvány
az iskolába járó gyerekek közlekedésének
biztonsága érdekében, az iskola vezetőjével
egyeztetve ajándékozott 300 darab fényvisszaverő acélpántot a tanulóknak, melyet
karra vagy lábra felrakhatnak a gyerekek. Ez
az acélpánt sötétedéskor jól látható, hiszen
neonsárga és a fényt visszaveri. Iskolánknak

együttműködési megállapodás alapján az
egyház, valamint civil szervezet.
4. Vállalkozás részére bérpótló juttatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás.
A támogatás legfeljebb 8 hónapra nyújtható, melynek mértéke a munkabér és az
ahhoz kapcsolódó járulékok 50-70%-a lehet. A támogatott foglalkoztatási időtartam
50%-ának megfelelő időtartamban továbbfoglalkoztatási kötelezettséget kell vállalni a
foglalkoztatónak.
A közfoglalkoztatással kapcsolatban egyéb
felvilágosítás kérhető a Polgármesteri Hivatalban Stefkovicsné Nagy Ildikó ügyintézőnél.
Dr. Csúcs Áron
jegyző

2011. január 19-én ezeket megvásároltunk
és 2011. január 25-én a nagyszünetben kiosztottunk a gyerekek között. Örömünkre
szolgált, hogy ezzel is segíteni tudtuk a gyermekek biztonságos közlekedését.
Kálmán Miklós
elnök

„Februáriusban alighanem tél lesz,
még a sóhaja is arccsippentő szél lesz,”
Tóth Árpád: Februárius
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Tájékoztató a szociális törvény és a helyi szociális rendelet változásairól		

2011. január 1-jétől a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben számos módosítás történt.
Az aktív korúak ellátása körében az
eddigi rendelkezésre állási támogatás (RÁT)
helyett bérpótló juttatásban részesülnek a
jogosultak. A jogosultsági feltételek nem
változtak. Fontos változás azonban, hogy
2012-ben csak olyan személy részesülhet
ebben az ellátásban, aki 2011-ben a bérpótló juttatásra való jogosultságának fennállása
alatt:
– legalább 30 nap időtartamban közfoglalkoztatásban vesz részt, vagy
– keresőtevékenységet – ideértve az
egyszerűsített foglalkoztatást – folytat, vagy
– munkaerő-piaci programban vesz
részt, vagy
– 30 nap közérdekű önkéntes tevékenységet folytat.

Azok az aktív korú ellátottak, akik rendszeres szociális segélyben részesülnek (55 év
felettiek), ezentúl nem vehetnek részt közfoglalkoztatásban. Ők a rendszeres szociális
segély mellett maximum alkalmi munkát
vállalhatnak a munkaerő-piacon.
Az ápolási díj jogosultsági feltételei változatlanok maradtak, az összege azonban az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ös�szegéről (jelenleg 28.500,- Ft) 29.500,- Ft-ra
emelkedett. A fokozott ápolási díj összege
ennek megfelelően 38.350,- Ft lesz. Az alapösszeget minden évben az éves központi
költségvetési törvény határozza meg.
Zsombó Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. március 1-jei hatállyal módosította helyi szociális rendeletét.

A szociális ellátás iránti kérelmekhez (ideértve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt is) csatolandó jövedelemigazolások között a jövőben nem fogadhatók el
azok a postai kifizetési szelvények, amelyek
nem tartalmazzák sem a jogosult nevét, sem
a kifizetés jogcímét. Helyettük a folyósító
szerv által kiállított igazolást vagy hatósági
bizonyítványt kell benyújtani (pl. családi
pótlékról, nyugdíjról).
Az egyes szociális ellátások megállapítása
során jelentősége lehet annak, hogy hány
fő él egy háztartásban, azaz hányan
rendelkeznek bejelentett lakcímmel
az adott ingatlanban! Ezentúl a szociális
ügyintézők a helyi népesség-nyilvántartásból adatot kérhetnek le.
A lakásfenntartási támogatást 2011.
március 1-je után benyújtott kérelmek esetén Zsombó Község Önkormányzata természetben nyújtja. Az igényléskor a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy
melyik szolgáltatóhoz (víz, gáz, áram)
kéri utalni a támogatást! A kérelemhez
csatolni kell a szolgáltatás utolsó havi számláját.
A képviselő-testület által nyújtható átmeneti segély esetében a jövedelem vizsgálata során jelentősége van annak, hogy a kérelmező családban él-e vagy egyedül élő. A
Szociális tv. szerint egyedül élő az a személy,
aki egyszemélyes háztartásban lakik, vagyis a lakcímére rajta kívül senki más nincs
bejelentkezve. Ilyen esetben az ügyintéző
vizsgálja a népesség-nyilvántartás adatait.
Ugyanez a feltétel érvényesül a méltányos
közgyógyellátás megállapításánál is a Szociális törvény rendelkezései alapján. Ha például az idős kérelmező egyedülálló (özvegy,

elvált), de bárki más (akár nem hozzátartozója) az ő házában bejelentett lakcímmel
rendelkezik, a kérelmező nem tekinthető
egyedül élőnek, tehát nem vonatkozik rá a
magasabb jövedelemhatár.
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
egyik formája a beiskolázási támogatás,
amely iránti kérelmet augusztus és szeptember hónapokban lehet benyújtani. A
jogosultsági feltételek változatlanok maradtak: általános- vagy középiskolai tanulmányokat folytató gyermek után igényelhető,
amennyiben a gyermeket nevelő családban
az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (jelenleg
42.750,- Ft), a család nem rendelkezik a
gyermekvédelmi törvényben meghatározott
vagyonnal és a gyermek nem részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.
A rendszeres gyermekvédelmi támogatással kapcsolatban módosult a gyermekvédelmi törvény. Az évente kétszer fizetendő 5.800,- Ft-os támogatást ettől az évtől
a családok augusztusban és novemberben
kapják.
Felhívom figyelmüket, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési
kedvezménye iránt április 30-ig nyújtható
be kérelem. A támogatás feltételei az idén
nem változtak.
A szociális ellátásokról bővebb felvilágosítást a Polgármesteri Hivatalban Dr. Sziromi
Márta és Stefkovicsné Nagy Ildikó ügyintézőknél lehet kérni.
Dr. Csúcs Áron
jegyző

Népszerűek a kormányablakok – egy hónap alatt több mint két és félezer ügyfél		

Az eddigi tapasztalatok azt igazolják helyes
döntés volt a Kormányablakok megnyitása.
Az integrált ügyfélszolgálati irodák január 3-a
óta fogadják az állampolgárokat: Szegeden, a
Megyeházán, és Hódmezővásárhelyen, a Városházán jelenleg 17 szakigazgatási szerv 33
ügykörében járnak el a munkatársak. Mindkét városban nagyon kedvező a fogadtatása
annak, hogy különböző ügyek intézéséhez
egyetlen irodát kell felkeresni.

A nyitás óta folyamatos az érdeklődés,
február 11-ig Csongrád megyében összesen
2644 állampolgár látogatta a Kormányablakokat. A nyitva tartási idő hosszú: reggel
8 órától 20 óráig várják a különböző hivatalos ügyek intézését segítő munkatársak az
állampolgárokat. A legtöbben ügyfélkaput
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„Rózsafa, a nyárt ne felejtsd el!
vedlik a tél kölyke: február,”
Csukás István: Februári capriccio

nyitnak, amelyen keresztül akár elektronikus
úton is elérhetik a szolgáltatásokat az ügyfelek, a második helyen a családi pótlék igénylése áll. Hódmezővásárhelyen különösen
örülnek annak, hogy a Magyar Államkincstár
hatáskörébe tartozó családtámogatási ellátások helyben elintézhetők (GYES, anyasági- és gyermeknevelési támogatás), hiszen
ott nincs a MÁK-nak ügyfélszolgálata. De
mindkét Kormányablakban hozzájuthatnak
például elektronikus tulajdoni-lap másolathoz, bejelenthetik egyéni vállalkozói tevékenységüket vagy lekérdezhetnek biztosítási
jogviszonnyal kapcsolatos adatokat is. Sokan
tájékoztatásért fordulnak a munkatársakhoz.
Az állampolgárok problémái szerteágazóak,
és ha nem is sikerül mindegyikre azonnal
megoldást találni, felvilágosítást, tanácsot

ZSOM-BOLYGÓ

kapnak olyan ügyekben is, amelyek egyelőre
nem tartoznak az irodák szolgáltatásai közé.
A januári országos statisztikai adatok szerint az év első hónapjában összesen 21.459
ügyfél fordult a Kormányablakokhoz, a
munkatársak 22.638 ügyben nyújtottak segítséget.
A Csongrád Megyei Kormányhivatal vezetője B. Nagy László kormánymegbízott elégedett a megyei látogatottsági adatokkal.
Mint mondja: „a Kormányablakok létrejötte
csak az első lépés azon az úton, amelynek
célja, hogy az állampolgárok számára lénye-

gesen egyszerűsödjön az állami ügyintézés,
hiszen az adójukat többek között ezért fizetik. A sikeres fogadtatást továbblépés követi:
nemcsak az ügykör bővül folyamatosan,
hanem a Kormányablakok helyszíneinek
száma is. A Kormány célja az, hogy 2013 végére a járási székhelyeken is létrejöjjenek az
ügyfélszolgálati irodák, és az állampolgárok
minden hatósági ügyet a Kormányablakban
intézhessenek.”

A Kormányablakok munkanapokon reggel
8-tól este 8-ig várják az ügyfeleket.
Az ügyfélszolgálati irodák címei:
Szeged, Rákóczi tér 1. Megyeháza,
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Városháza
További információk kérhetők:
Telefon: 1818
e-mail: 1818@ugyfelvonal.hu
weboldal: www.kormanyablak.hu
Varga Márta
Kommunikációs vezető
Csongrád Megyei Kormányhivatal

A falugazdász tájékoztatója										
Tisztelt Termelők !
2011. februárjában a következő tudnivalókra hívom fel a figyelmüket.
1. Az Őstermelői igazolványok érvényesítése a régi szabályok szerint lehetséges, az érvényesítéshez szükséges az
érvényes földhasználati lapszemle, vagy
tulajdoni lap (nem kell hozzá újat kiváltani), adóazonosító jel, adószám, lakcímkártya, személyi igazolvány. Ezek alapján
kell kitölteni az Adatnyilvántartó lapot,
mely nálam beszerezhető. A tavalyi évben az
erről készített másolati példány a kitöltésben
nagy segítséget nyújt, kérem, ezt is hozzák
magukkal az érvényesítéshez!
Az igazolványok érvényesítése ezer
forintba kerül, melyet postai úton, csekken
kell befizetni. A csekk nálam beszerezhető.
A március 20-ig érvényesített őstermelői
igazolványok visszamenőleg január 1-től
lesznek érvényesek. Aki a járulékfizetési
kötelezettségeit az őstermelői tevékenysége után teljesíti, vagy akinek az év elején
várható árbevétele, kérem, mihamarabb
jelentkezzen.
2. Az új őstermelői igazolványok kiváltása szintén a régi szabályok szerint
lehetséges: 30 napnál fiatalabb földhasználati lap szemle, adóazonosító jel, adószám,
lakcímkártya, személyi igazolvány szükséges hozzá. Állattenyésztés esetén szükséges a tenyésztőszervezeti igazolás is. Az új
igazolvány kiváltása kétezer forintba
kerül, melyet szintén postai úton, csekken
lehet teljesíteni.
Minden őstermelőt kérek, hogy a reá vonatkozó adó- és járulékfizetési szabályok
változásával kapcsolatban keressenek fel
hozzáértő személyt az esetleges változások
tisztázásával kapcsolatban!
3. A 2010. évi gázolaj jövedéki adó
visszaigénylése:
Művelési áganként egységesen 97 l/ha
után lehet a gázolaj jövedéki adóját visszaigényelni. A szükséges iratok, dokumentációk: 30 napnál nem régebbi Földhasználati lap szemle, mely a körzetileg illetékes
Földhivataltól beszerezhető, adóazonosító
jel, adószám, VPID szám, MVH regisztráci-

ós szám, szívességi használat, családi
használat, haszonbérlet, haszonkölcsön jogcímen használt területek esetében a használatba adó neve, lakcíme,
adóazonosító jele vagy adószáma, gázolajszámlák.
A 2010-ben beszerzett gázolaj után literenként 77,88 Ft igényelhető vissza.
A szükséges „BEVALLÁS ” nyomtatvány a
www.vam.gov.hu honlapról letölthető, vagy
a Közösségi Házból beszerezhető.
Vállalkozó esetében (illetve, aki az APEH
felé a bevallásait elektronikus úton teljesíti)
a jövedéki adó visszaigénylése csak a Bevallás ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával lehetséges.
A szőlő és gyümölcs művelési ágú területekre az előbb említett visszatérítéshez
kapcsolódóan lehet majd igényelni a gázolaj
de minimis támogatást, a határideje május
31-re fog majd esni. Feltétele, hogy a VPOP
a jövedéki adó visszatérítését teljesítse, ezért
kérem a szőlő és gyümölcs művelési ágú területekkel rendelkező termelőket, hogy az
előbb említett benyújtási határidő, valamint
az egyéb határidős feladatok miatt (Őstermelői igazolvány érvényesítése - márc. 20.;
Területalapú támogatás igénylése - várhatóan május 15.) a jövedéki adó visszaigénylésüket még február és március hónapban
ejtsék meg.
A különféle hivatali átszervezési folyamatok, valamint az egyes jogkörök szétosztása
miatt a jövedéki adó visszaigénylés igazolási
folyamata kb. 3 hét átfutási időt igényel, ezt
kérem, mindenki számítsa be az ügyintézés
során.
A hosszabb várakozási idő elkerülése érdekében célszerű igénybe venni külső segítséget is.
A részletekről kérjenek tájékoztatást!
4. A burgonyatermelők, akik még nem
kértek a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Növény és Talajvédelmi Igazgatóságától regisztrációs számot, illetve akinek már van
ilyen száma, de más helyrajzi számon szeretné termelni a burgonyát, a fent jelzett
hatóságnál ezt megtehetik, a nyomtatvány
nálam beszerezhető.
5. A Kölcsönös megfeleltetés részét
képező a burgonyatermelők esetében a

jogszabályok értelmezése során a következőképpen módosul: Támogatások igénylése szempontjából egymás után következő
évben burgonyát termeszteni nem lehet,
két burgonya kultúra között más kultúrát
kell termeszteni. A kölcsönös megfeleltetés
egyéb jogszabályokat is összefoglal, tehát
a hatályos növényvédelemről szóló törvény
előírásai ugyanúgy érvényesek.
Szintén a kölcsönös megfeleltetés részét
fogja képezni a növényvédő szerek csomagoló anyagainak a kezelése. Az egy liter,
illetve az egy kg feletti kiszerelésű növényvédő szerek csomagoló anyaga veszélyes
hulladéknak minősül, az elhelyezésükről, a
megsemmisítésükről a vevőnek kell gondoskodni. A részletekről a forgalmazóktól kérjenek tájékoztatást.
6. Azok a termelők, akik a környezetvédelmi termékdíj bevallási kötelezettségüket teljesítették, a díjfizetési kötelezettségüket 2011. március 31-ig teljesíthetik
kizárólag banki átutalással a NAV környezetvédelmi termékdíj adóbevételi számlára
a VPID szám feltüntetésével.
A számlaszám:
10032000-01037454-00000000
7. Az aktuális információk, pályázati
lehetőségek (pl. Kertészet korszerűsítése,
Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése …) a www.fvm.hu, a www.
mvh.gov.hu, a www.emva.gov.hu honlapokon olvashatók, kérem, figyeljék ezeket az
oldalakat.
8. Az ügyfélfogadási idő:
Hétfő:
8.00 - 16.00
Kedd:
8.00 - 16.00
Szerda:
8.00 - 16.00
Csütörtök: 13.00 - 16.00
Péntek:
8.00 - 12.00

„A szerelem, a szerelem,
A szerelem sötét verem;”

Zsombó
Forráskút
Forráskút
Zsombó
Forráskút

Tisztelettel: Gyuris Ferenc
Falugazdász
Telefonszám: 06-30/337-2520

Petőfi Sándor: A szerelem, a szerelem
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A pályázati 2. forduló elkezdődött									
Döntés a társulati hitelről
Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó települések szennyvízcsatorna hálózatának és
a közös szennyvíztisztító telepének kivitelezését célzó előkészítő munka a végéhez
közeledik.
A szükséges vízjogi létesítési engedély
megszerzését és a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány véglegesítését követően
a Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati
Társulás 2010. december 6-án benyújtotta a
2. fordulós pályázatot.
A 2. fordulós pályázat benyújtásához több,
nagyon fontos döntést kellett meghozni
társulati, társulási és önkormányzati szinten
egyaránt. A pályázati önerő döntő részét az
érintett ingatlantulajdonosok érdekeltségi
hozzájárulásaiból biztosító Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat feladata volt a
pályázat benyújtása kapcsán, hogy banki
kötelező érvényű hiteligérvényt mutasson
fel, mely garantálja, hogy a pályázati önerő a
beruházás folyamán rendelkezésre fog állni.
Pénzintézetektől kértünk be hitelajánlatokat. A beérkezett öt ajánlat előzetes kiértékelését és a hitelkondíciók javítását célzó
tárgyalásokat követően 2010. november
8-án Társulat Intézőbizottsága az ajánlattevők között rangsort állított fel.
A Víziközmű Társulat 2010. november 11-i
küldöttgyűlése döntött a hitelfelvételről, a
hitel mértékéről, a hitelező bank kiválasztásáról és egy társberuházói megállapodást
fogadott el.
A hitel összege 746 millió Ft, mely teljes
egészében kamattámogatott társulati hitel.
A kamattámogatás mértéke 70 %.
Tudni kell, hogy kamattámogatott társulati
hitel csak a természetes személyű társulati
tagok után vehető igénybe.
A küldöttgyűlés úgy döntött, hogy a Ma-
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„Februárban föl szokott
ébredni a medve,
s elindul a barlangból,
lassan lépegetve.”

gyarországi Volksbank Zrt-től kérjük meg a
hiteligérvényt.
Arról már többször szóltunk, hogy a banki hitel fedezetét az érdekeltségi hozzájárulás befizetések és az azt megtestesítő
Fundamenta-Lakáskassza előtakarékossági
szerződések adják.
A közel három és fél ezer érdekeltségi egység után képződő megtakarítás kamattal és
30 % állami támogatással megnövelt ös�szege a szerződések lejártát követő három
hónap múlva áll majd rendelkezésünkre, így
a hitelt 2015. év második felében és 2016.
év elején fizetjük vissza. Reményeink szerint
akkor már a beruházáson rég túl leszünk.
A banki hitel felvételének, de a 2. fordulós
pályázat benyújtásának is feltétele volt a
beruházás forrásösszetételének tisztázása
és a finanszírozás lebonyolításának szabályozása.
A Forrás-IV. Beruházó Viziközmű Társulat és
a Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás között megkötött társberuházói
megállapodás az előbb említetteket rögzíti.
A beruházás összköltsége 5.091.007.000 Ft,
ebből KEOP-támogatás (83,46 %-os támogatás) 4.249.013.000 Ft, a Társulat által biztosítható önrész 778.000.000 Ft, és az önkormányzatok által vállalt önrész 63.994.000 Ft.
Társulatunk 778 milliós forrásátadása 746
millió Ft társulati hitelből és 32 millió Ft
Fundamenta-szerződés nélkül befizetett érdekeltségi hozzájárulásokból képződő pénzből valósul meg.
A beruházás pénzügyi bonyolítója az
önkormányzatok által alapított Forrás-4
Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás lesz. Társulatunk a kivitelezői számlák
számlaösszegének önrészét a fizetési határ-

időknek megfelelően a Társulat részére megnyitott hitelszámláról hívja le és bocsátja a
Társulás részére.
Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a pályázati önrész (841.994.000 Ft) túlnyomó részét
az ingatlantulajdonosok érdekeltségi hozzájárulás befizetései képezik.
A hitelező bank a Társulat hitelszerződéséhez az önkormányzatok készfizető kezességvállalását és költségvetési számláikon
inkasszó jog biztosítását kötötte ki, azaz a
nem fizetők helyett az önkormányzatoknak
kell(ene) helytállni.
Az önkormányzati „megszorított” költségvetések és a bevállalt önkormányzati önerő
biztosítása mellett további terhek bevállalása a nem fizetők miatt az önkormányzatok
részéről nem lehetséges, épp ezért a fizetési
elmaradások jegyzői behajtására, vagy ennek sikertelensége esetén bírósági végrehajtásokra számíthatunk.
A Magyarországi Volksbank Zrt. a kötelező
érvényű hiteligérvény kiadása helyett az előírt hitelképességi vizsgálatokat és a kezességvállalásra és az inkasszójog megadására
vonatkozó képviselő testületi döntéseket
követően hitelszerződést készített elő.
A hitelszerződés kétoldalú aláírása 2010.
december 21-én megtörtént.
Ebben az évben a pályázat sorsa eldől, reményeink szerint a beruházás a közbeszerzések lezárulta után ez év végén, de legkésőbb
2012-ben megindulhat.
A 2010. év tavaszi és a mostani belvízhelyzet egyre sürgetőbbé teszi a szennyvízelvezetés és -tisztítás hathatós megoldását.
					
		
Maróti Mihály elnök

Az Egészségház felújítása,
akadálymentesítésítése, bővítése
53 millió Ft-ból 2012-ben valósul meg.

Kányádi Sándor: Jámbor medve
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Kórházi ágyak és

Rajzpályázat

„Így farsangolunk zsombón”		

kerekesszékek kölcsönzése

A Gyermekjóléti Szolgálat zsombói szolÁllítható fejtámlás kórházi ágyak és kere- gáltatási helye „ÍGY FARSANGOLUNK
kes székek ingyenesen, korlátlan időre köl- ZSOMBÓN” címmel rajzpályázatot hirdet
csönözhetőek idősek és betegek számára.
zsombói óvodás és általános iskolás tanulók
részére. Témája a farsangolás, farsangi szokások, farsangi bálozás.
Érdeklődni:
Az alkotások bármilyen eszközzel és techZsombó, Mária tér 2. (Családsegítő- és nikával készülhetnek, A/4-es és A/3-as méGyermekjóléti Szolgálat irodája)
retben egyaránt.
Telefon.: (62) 595-566
Beküldési határidő:
2011. március 16. szerda

A rajzokat az óvodában /Cili óvónéninél/, az
iskolában /Veresné Manyika tanító néninél/,
és az SZKTT ESZI Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatnál is le lehet adni. (Zsombó,
Mária tér 2. (A templom mögött az óvoda
hátsó udvarában) Tel.: 06/62 595-566
Díjazás: 3 kategóriában (óvodás, ált. iskola alsó tagozat, felső tagozat) 1-3. helyezett
egy-egy ajándékcsomagot kap.

Csontos Lászlóné és Bencsik Márta
családgondozók

Bencsik Márta
családgondozó

Tájékoztatás												

Magasabb összegű családi pótlékban, illetve fogyatékossági támogatásban részesülő
személyek továbbra is igénybe vehetik INGYENESEN a településünkön működő támogató szolgáltatást.
Az ellátás segítséget nyújt az önálló
életvitel megkönnyítéséhez lakókörnyezeten belül és kívül, lakáson belüli speciális
segítségnyújtás (pl.: ápolás, felügyelet,
gyógyszeradagolás, stb.) és a lakáson kívüli
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés (pl.:
bevásárlás, ügyintézés, kíséret, stb.) biztosításával. Az ellátást személyi segítő végzi,

melynek formája és gyakorisága közös megegyezés alapján történik (hétköznapokon lehet napi szintű, de havi egy-két alkalommal
is igénybe vehető). A szolgáltatás kiskorúak
számára is biztosított.

Amennyiben bővebb információra van
szüksége a szolgáltatással kapcsolatban kérem, keressen fel ügyeleti helyemen: SZKTT
ESZI Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat; Zsombó, Mária tér 2. (a templom mögött
az óvoda hátsó udvarában).

Tel.:06/62 595-566
Ügyfélfogadás:
H:
K:
SZ:
CS:
P:

9-12
12-18
9-12
9-12
--------

				
Csontos Lászlóné
családgondozó

Védendő fogyasztók figyelem!					

KÖSZÖNET		

A védendő fogyasztók nyilvántartásába
történő felvételt követő évtől, a szociálisan
rászoruló fogyasztó minden év március
31. napjáig köteles igazolni, hogy védettsége továbbra is fennáll. A védendő fogyasztói státusz meghosszabbítását
(nyilvántartásba vételét) az erre a célra kialakított formanyomtatványon nyújthatják
be a közüzemi szolgáltatók felé az érintett
ügyfelek. A fogyasztók számára a szolgálta-

Az SZKTT Egyesített Szociális Intézmény
zsombói Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálata nevében köszönetet mondunk a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász-nak, a
Best-England Kft-nek, továbbá településünk
lakosainak nagylelkű felajánlásaikért. Az
Önök segítségével boldogabbá tudtuk tenni
a rászoruló családok mindennapjait és karácsonyi ünnepüket.

tók a határidő figyelembe vételével postán
juttatják el az igazoláshoz szükséges űrlapot. Amennyiben ez mégsem történne meg,
kérem, ügyfélfogadási időben keressék a
Polgármesteri Hivatalban Stefkovicsné Nagy
Ildikót, vagy a Családsegítő-és Gyermekjóléti
Szolgálat irodájában Csontos Lászlónét.
Csontos Lászlóné
családgondozó

Köszönjük!

Csontos Lászlóné és Bencsik Márta
családgondozók

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

Építési, felújítási munkák kivitelezése és
műszaki vezetés

Polyák Zoltán
Zsombó, Deák F. u. 105.
Tel.: 06305356892
„Farsangol a világ! kinek nincs:
Feleséget keresni jő;
Mellőle megszökik, kinek van …
Oh boldog farsangi idő …!”
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Sajtótájékoztató

fejlesztése Zsombón”

„Szociális alapszolgáltatások

az „Új gyermekjóléti alapellátás megteremtése
című, DAOP- 4.1.3/B-09-2009-0001

támogatási rendszeréhez benyújtott „Új gyermekjóléti alapellátás megteremtése Zsombón egy 30

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése

Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása, mint Kedvezményezett, támogatást nyert az Új

DAOP-4.1.3/A-09-2009-0014

Zsombón egy 30 férőhelyes bölcsőde építésével”
számú pályázatról

férőhelyes bölcsőde építésével” című pályázatával 149.822.403 Ft-os, vissza nem térítendő

valamint Közösségi intézmények/terek fejlesztése című pályázati felhívás keretében

Zsombó Község Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Program

támogatásban részesült. Az önerő 18.898.964 Ft, a teljes beruházás költsége 168.721.367 Ft.

emelése, az ellátottak és a dolgozók körülményeinek javítása a cél. A fejlesztés kapcsán

feltételeinek javítására kerül sor. A fejlesztéssel a jelenlegi szolgáltatások színvonalának

számára új akadálymentes és minden igényt kielégítő épület megépítésére és tárgyi

A projekt keretiben a SZKTT Egyesített Szociális Intézmény zsombói feladatellátási helye

azonosító számú projektje megvalósítására.

„Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Zsombón” című, DAOP-4.1.3/A-09-2009-0014

A projekt tartalmazza Zsombó, Béke utca 4. szám alatti ingatlanon egy 30 férőhelyes bölcsőde
megépítését, és a működés megkezdéséhez szükséges eszközökkel történő ellátását.
A község lakosságszáma mára meghaladja a 3500 főt, ehhez hozzávéve, hogy ez az egyik
legalacsonyabb átlagéletkorral rendelkező település, sok a fiatal, sok a kisgyermek. A megváltozott
munkakörülmények, a munkahelyekre korábban visszakerülő anyukák és a település fiatalos
korösszetételéből adódóan nélkülözhetetlenné vált egy bölcsőde megépítése. Az új szolgáltatással
felügyeletében cseperedhetnek a legapróbbak az épület átadása után.

informatikai, irodai és udvari eszközök beszerzésére is sor kerül.

helyben, a kor kívánalmainak megfelelően felszerelt eszközökkel és képzett szakemberek
A támogatási szerződéskötés aláírására 2010.05.18-án került sor.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 47 414 574 Ft.

A pályázat zárásának várható időpontja: 2011. augusztus

A sikeres közbeszerzés eredménye után a nyertes ajánlattevő HPQ Plus Kft. -vel 2010.11.17-én
aláírásra került a kivitelezési szerződés.
A kivitelezés a bontással veszi kezdetét, a régi önkormányzati két bérlakás még az idén bontásra
kerül. Ezt követően, az alap lerakásra a következő teendő.
A pályázat elfogadott ütemterve szerint 2011. szeptemberétől várja a Bóbita Bölcsőde a település
legkisebbjeit.
Bővebb információ:
Név: Radvánszki János
Telefon/fax: 62/595-557
E-mail: radvanszki.ph@zsombo.hu

„Nosza, Laci koma, cimbalmod zendüljön,
Úgy, hogy a társaság füle megcsendüljön!”
Nosza, Laci koma, cimbalmod zendüljön…

HÍRMONDÓ

ZSOM-BOLYGÓ
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nagyító

Ajánlja adója 1+1 %-át Zsombón működő szervezeteknek					
Ebben az évben ismét lehetősége van arra,
hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös pénztári
egyéni számlára, valamint a nyugdíj-előtakarékossági számlára az Ön által átutalni
rendelt összeg levonása után fennmaradó
befizetett adójának 1 +1 %-áról rendelkezzen:
– az Ön által támogatni kívánt, bíróság
által bejegyzett egyház vagy a költségvetési
törvényben meghatározott célra a kiemelt
előirányzat javára és
– az Ön által támogatni kívánt társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, az
előbbi kategóriába nem tartozó könyvtári,
levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve
alkotó- és előadó-művészeti tevékenységet
folytató szervezet, vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára.
A rendelkező nyilatkozaton kizárólag a
kedvezményezett adószámát, illetve az
egyházak és a kiemelt előirányzatok esetén
az adószám helyett a technikai számot kell
feltüntetni.

Valljuk, hogy az eredeti Zsombói Hírmondó
hagyományainak továbbvivői vagyunk, hiszen jelenlegi szerkesztőségünkben többen
is tagjai, és tisztségviselői voltak annak a
periodikának. Vállaljuk a lap évente legalább
nyolcszori megjelenését és terjesztését, a
közadakozásból befolyó költségekből a lap
megjelenési költségei nagyobb részének fedezését. Emellett más egyesületekkel összefogva továbbra is mozgósítjuk (társadalmi
munka) és buzdítjuk a település lakosságát a
közterületek tisztaságának, rendjének fenntartására, ésszerű használatára. A végzett
munkáról a Zsombi hasábjain hírt adunk.
Wesselényi Népfőiskola és Tájvédelmi
Egyesület
Adószám: 18473535-1-06

A Wesselényi Népfőiskola és Tájvédelmi
Egyesület éves programjában átlagban 2730 összejövetelen 29-32 előadást hallhatnak
az egyesület tagjai és az érdeklődők 30-32
előadó tolmácsolásában. Az összejövetelek
átlag látogatói létszáma 35. Egyesületi tagEgyik 1 %
ságunk a helyi zsombóiakon kívül bordányi,
Zsombón működő egyház és kiemelt elői- forráskúti, szatymazi, zákányszéki és üllési
rányzat technikai száma:
tagokat is soraiban tudhat. Az előadások téMagyar Katolikus Egyház: 0011
májukat tekintve a szépirodalomtól a helytörténeten át a természet-, és társadalomtuA költségvetési törvényben az Országgyű- dományok szinte minden ágát érintik.
lés által a saját költségvetési fejezetében
Előadóink a helyi orvosok, amatőr törtémeghatározott kiemelt előirányzatok, me- nészek mellett országosan ismert tudósok,
lyek a „Nemzeti Tehetség Program feladatai” orvosok, művészek, ki-ki a maga területétechnikai száma: 1823
nek szakavatott képviselője. Ahogy Horváth
Dezső, az egyesület tiszteletbeli és örökös
Zsombón működő civil szervezetek
tagja fogalmazott: „tanyára mindenből a
bemutatkozása az 1%-ért
legjobbat!” Ezért forog közszájon a WesseléEgészséges Zsombóért Alapítvány
nyit megjárt szegedi értelmiségi körökben a
Adószám: 18467798-1-06
„zsombói minőség” szólás.
Kérjük a Tisztelt lakosságot gondoljon
Alapítványunk 2001 óta működik, célunk a egyesületünkre 1%-nak odaítélésekor!
község lakossága egészséges életvitelének,
életmódjának elősegítése. Ennek érdekéZsombó Közbiztonságáért Alapítvány
ben szűrővizsgálatokat, előadásokat szerAdószám: 18466797-1-06
vezünk, pályázunk, vérvétel lebonyolítását
támogatjuk. 2010-ben Boszorkánykonyha
Alapítványunk az emberi és állampolgári
címmel főzőtanfolyamot szerveztünk pályá- jogok, a közrend és a közbiztonság védelmét
zati támogatással, a Zsombó-Csólyospálos szolgálja. Ezen belül is segítünk önkéntes
Fociderbi alatti vendéglátás lebonyolítását tűzoltással, mentéssel, katasztrófa elhárívégeztük, ősszel Egészséghetet szerveztünk, tásával. Lehetőségeink szerint támogatjuk
NCA pályázatból nyert pénzből működésünk a helyi rendőrség, polgárőrség munkáját,
feltételeit javítottuk.
valamint a lakosság közbiztonságát szolgáló
Munkánk folytatásához kérjük adójuk 1 feladatokat.
%-ával támogassanak bennünket.
Kérjük Önöket, hogy támogassák alapítványunkat adójuk 1%-ával.
Fiatalok a Falu Lapjáért Egyesület
Adószám: 18455261-1-06
Zsombói Polgárőr Egyesület
Adószám: 18471368-1-06
Kedves Olvasó, Tisztelt Zsombói Lakos! A
Fiatalok a Falu Lapjáért Egyesület az Önök
A 2010-es évben több mint 3000 óra köztetámogatásának segítségével kiadott Zsombi rületi szolgálatot teljesítettek a polgárőrök,
című lapja községünk egyetlen politikai pár- főként éjszakai órákban, illetve rendezvétoktól független információs és kulturális nyek és forgalomirányítás esetén a nappali
hírforrása, melyet 16. éve jelentetünk meg. órákban is.

A forgalom irányítását fakivágásoknál, belvízi szivattyúzásoknál és az iskolai évkezdésnél több héten át segítettük, hogy a falu lakosai balesetmentesen tudjanak közlekedni.
Egyesületünk együttműködik a község területén szolgálatot teljesítő körzeti megbízottakkal, valamint a sándorfalvi rendőrőrs
munkatársaival, közös szolgálatokat látunk
el, segítjük egymás munkáját.
Kérjük, hogy további járőrözésünk segítésére támogassa egyesületünket adója 1%val. Köszönjük!
Összefogás Zsombóért Közhasznú
Egyesület
Adószám: 18479744-1-06
Az Összefogás Zsombóért Közhasznú Egyesület célja Zsombó község szellemi és anyagi
javainak gyarapítása, lakosai életkörülményeinek javítása, településfejlesztési programok támogatása. Az Egyesület főbb feladatai
közül kiemelendő a település fejlődésének
előmozdítása, a falu kulturális programjainak támogatása, hagyományainak ápolása,
Zsombó testvértelepülési kapcsolatainak
ápolása, fejlesztése.
Az Egyesület tagjai tevőlegesen részt vettek a települési játszóterek fejlesztésében,
megújításában, a község virágosításában.
Az Egyesület a helyi tehetséges fiatalok támogatására megalapította, és 2010-ben
második alkalommal adta át a Falunapon az
„Év ifjú zsombói művésze” díjat.
Amennyiben egyetért az Összefogás
Zsombóért Közhasznú Egyesület céljaival és
eddigi tevékenységével, kérem adója 1%ával támogassa további munkánkat.
Meteora Mászócsapat
Adószám: 18471935-1-06
A Meteora Mászócsapat azért jött létre
2003-ban, hogy teret engedjen a hobbi
hegymászók közül egyre markánsabban kiemelkedő általános iskolás korú sportmászó
gyerekek számára. Az élsport megjelenítése
mellett automatikussá vált a szabadidő- és
tömegsport feladatok felvállalása. Az utóbbi
években a mászósport terápiás célokra történő felhasználása, illetve a környezetünket
ellepő invazív gyomnövények elleni küzdelem adott új irányokat tevékenységünkhöz. 2011-ben Magyarország sportmászó
bajnokcsapataként, az óvodásoktól kezdődően valamennyi korcsoport számára az
egészséges és környezettudatos életforma
szószólójaként, sportágunknak a mentális és
fizikai gyógyulást elősegítő első számú hazai
rekreációs műhelyeként, és jelentős környezetvédelmi feladatokat felvállaló önszerveződésként fogunk tevékenykedni. Mindezen
célkitűzéseink teljesítéséhez kérjük az Önök
támogatását is, SzJA 1%-uk rendelkezésre
bocsátásával!

„Alig nőtt ki még a rövid ruhábul
S mamája bálba viszi kegyedet.”
Reviczky Gyula: Egy bálkirálynénak
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Laci bácsi													

Lezárult egy fejezet a Szivárvány Nagycsaládos Egyesület életében. Az az ember,
aki erőt, munkát, időt nem kímélve létrehozott egy olyan szervezetet, ami a faluba
egyedülálló csoportként működve, átfogta a
falu lakosságát, megteremtve a lehetőségét
annak, hogy idős, fiatal vagy épp középkorú,
megtalálja helyét a falu társadalmába; közel
20 éves munkásságát csodálatos beszámoló
értékelés után, átadta a következő generációnak, hogy vigye tovább a megkezdett
munkát. Az újonnan megválasztott vezetőknek, kemény kihívást kell elfogadniuk, mert
a NAGYCSALÁD továbbra is szeretne megfelelni az eddig kialakult programoknak,
szeretné, ha a régen bevált szokásokon túl
újakat meghonosítva működhetne tovább
mindenki megelégedésére. Nehéz elképzelni, egyenlőre ezt Gyuris László nélkül, de
azt hiszem jól felkészített csapattagok álltak
körülötte, akikből választhatott, és hiszem,
hogy a legmegfelelőbb felkészült, felelősség
vállaló emberek kerültek a vezetésbe. Ráadásul Laci szakértelmét sem kell nélkülözni
egyenlőre, mert megígértettük VELE, amíg
bírja, segíti a vezetést. Az eddig megvalósult
programok, úgy, mint Gyermeknap, Nőnap,
Idősek köszöntése, állandósul, és a nyári kirándulási lehetőség is fenn áll, ezen annyit
szeretnénk bővíteni, hogy akinek van kedve,
és a falu lakosságát egységbe szeretné tudni,
csatlakozhat a programok megszervezéséhez, a kirándulási helyek betöltéséhez, mert
könnyebb megszervezni egy szálláshelyet,
autóbuszt foglalni, ha azt teljes létszámmal
utaztatjuk. Na de ez még a jövő zenéje. Most
még csak kóstolgatjuk a hogyan tovább ízét
és próbálunk felnőni a feladatokhoz. A siránkozást félretéve, megköszönjük Gyuris László és élete párja, Marika önzetlen munkáját

(mert egy férfi sincs meg nő nélkül). Kívánunk nekik gondtalan pihenést, sok-sok időt
az unokákra és ne felejtsenek el bennünket,
mert számítunk továbbra is szakértelmükre,
útmutatásukra, mert a NAGYCSALÁDnak ők
a nagyszülői. Végezetül álljon itt pár köszönő szó, amivel szeretnénk kifejezni irántuk
érzett tiszteletünket.
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„Mennyországnak királynéja,
irgalmasságnak szent anyja.
Tengernek ezer csillaga,
üdvözlégy szép szűz Mária.”
Mennyországnak királynéja…

Végezetül annyit mondok még Nektek,
Egészségben -szeretetben sokáig éljetek.
Pótoljátok mind azt, mit mulasztottatok,
Egymás kezét most már két kézzel fogjátok.

Kedves Laci Marika
A Nagycsalád köszöni a jóságot, a gondoskodást,
És a 20 évben végzett munkát.

Szivárvány havasán, kétszép rozmaringág
Mely felragyogott 20 éve Zsombó főutcáján
Napsütötte égből szállott le a földre
Rá vetve színeit a Zsombói népre

Szalma Imréné

Törte fejét soká.... végül mit alkotott?
Megszervezte a Szivárvány nagy családot
A szervezet elindult, átfogta a falut,
örül az, aki ide valahogy bejut.
Össze gyűlt egy csapat, vezetője lettél,
Ezért a nagy családért mindent megis tettél.
Megmutattad nekünk, életünk hogy szépül,
Út mutatást adtál, hogyan is kell élnünk.
Megfáradt az ember, de az esze lángol!
Nem engedjük még ki ebből a családból.
Vezetést már átadtad, gondod kevesebb lett,
Eddigi munkádért nem jár, csak köszönet.
Elérkezett a nap, melybe felszabadultál,
A régi- új csapatod most körötted áll.
Meg köszöni mind azt amit, amit eddig tettél
Szép életpályát velünk ismertettél.
Ígérjük most Neked, munkád nem vész kárba,
Mindig szívesen látunk a nagy családba.
Mankóid ne dobd el, mi támaszkodunk most rá,
Munkád elismerve kiáltsunk egy vivá-t

Pálinkaverseny							

Az 5. alkalommal megrendezett zsombói
pálinkaversenyt befogadta a falu. Az országosan is újra felfedezett kisüsti pálinkák
készítői és fogyasztói a mérsékelt alkoholfogyasztást nem feledve magyar hagyományokat ápolnak. A régi józan életű nagypapák és nagymamák gyógyszerének számító
semmilyen adalékot nem tartalmazó pálinka
az évenkénti itthoni mustra hatására egyre
javul. Csak jó minőségű italokkal neveztek,
betartják a gyümölcs szedésétől a kifőzésig,
tárolásig a követelményeket, amit többségében az öregektől tanultak meg. A teljes
érésben levő, egészséges gyümölcs- , szőlő
illatokkal és ízekkel találkozhatott a zsűri és

Köszönjük most Neked, hogy eddig velünk voltál,
Kísérd figyelemmel a megkezdett munkád.
Meg teszünk mi mindent, hogy menjen a szekér,
Számítunk Rád továbbra is: csak hogy velünk legyél.

A József Attila Közösségi
Ház ezúton is megköszöni
a 2011. évi farsangi rendezvényének sikeres le bonyolításához nyújtott
önzetlen segítséget

a nagyérdemű. Ha senki nem bízza el magát,
sőt ismereteit bővíti, akkor a falu határától
messzebb rendezett összehasonlításban is
megállja helyét a zsombói pálinka.
Géczi Lajos

2011.évi pálinkaversenyre összesen
14 mintát hozott:
Horváth Sándor, Lázár Brankó, Szűcs László, Huszta István, Pancza István, Sáringer
Sándor, Marinkov Lajos, Király János, Kádár
Németh Lajos
Zsűri: Géczi Lajos, Géczi Lajosné, Gyuris
Zsolt, Nagy Biblia Ferenc

Fánksütők: Zámbó Gáborné, Horváth
Sándorné, Vass Istvánné, Szakala Istvánné,
Ámond Lászlóné, Gyuris Lászlóné, Szalma
Imréné, Tollár Imre, Barnáné Tari Magdolna, Gyuris Péterné, Székesi Kálmánné, Lajkó
Istvánné, Ocskó Veronika, Farkas Ernőné,
Farkas Zoltánné, Sztankovics Lajosné, Varga Sándorné, Maróti Dezsőné, Tisóczkiné
Tűhegyi Sarolta, Tikviczki Józsefné, Bozsák
Györgyné.
Farsangon segítők: Tóbiás József, Nagy
János, Balogh Norbert, Móra Károly, Nagy
András, Heidt István, Ács Sánta Imre, Fogasné
Matula Zsuzsanna, Táborosi Renáta, Tapodi
Ágnes, Radics Bálint és zenésztársai,Szűcsné
Németh Anikó, Kádár Németh Lajos
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A Zsombói Római Katolikus Egyházközség Képviselő Testületének beszámolója a
2010. évben történt főbb beruházásokról
A beszámolót egy, a Zsombói Hírmondó
2008. júliusában megjelent cikkemből vett
idézettel kezdem:
„Azon a településen, ahol az önkormányzati képviselő testület a polgármester vezetésével, és a helyi egyházközség képviselő
testület a plébános és a világi elnök vezetésével összefog a helyi lakosság érdekében,
ott előbb-utóbb nagyszerű dolgok születnek
az ott élő emberekért.”
A fenti cikk megjelenése óta több mint két
és fél év telt el, és valóban nagyon sok minden történt falunkban.
Még felsorolni is sok volna azon beruházásokat, amelyek azóta megvalósultak, vagy
éppen folyamatban vannak.
Az egyházközségnek az elmúlt évben két
jelentős beruházása volt. Az egyik tavasszal
a toronysisak felújítása, valamint a több éve
tervezett és gyűjtésből 2010 évvégére megvalósuló orgona. A húsvét előtti toronysisak
kicseréléséhez az anyagi fedezett pályázat
útján sikerült „megnyerni”. Ez a beruházás
2.650.000,-Ft-ba került. A pályázat megírásához, beadásához és annak elszámolásához
a polgármesteri hivatal hatalmas segítséget
nyújtott. Köszönet érte!
Az orgona beszerelésével egy álom valósult
meg, mely 2005-ben kezdődött. Több hang-

szer megtekintése után, 2010. nyár végén
mentünk ki Németországba Eislingenbe,
ahol megtaláltuk a számunkra legideálisabb
orgonát. Októberben már Magyarországra
került, a munkát elvállaló orgonaépítőhöz.
A műhelyében történő kisebb javítások után
a darabokra szerelt hangszer december 12én érkezett meg Zsombóra. Lukács Tamás
orgonaépítő és kedves felesége, Sarolta tíz
nap alatt sokszor éjszaka is dolgozva, összeszerelték a majdnem 700 sípot tartalmazó
hangszert. Az ő áldozatos munkájuknak
köszönhetően december 24-én éjszaka, az
éjféli szentmisén Mádi György plébános úr
felszentelte a Zsombói Kisboldogasszony
templom új orgonáját. A hangszernek csodálatos hangja volt, erről mindenki meggyőződhet, aki vasárnap eljön a templomba. Ez
a nagyon szép hangszer – amely olyan, mint
egy ékszerdoboz – megvásárlása és összeszerelése úgy jöhetett létre, hogy Zsombó
lakossága összefogott és ki-ki anyagi lehetőségének megfelelően adakozott e nemes
cél érdekében. Nagyon sokan járultak hozzá, pontos számot még nem tudunk, mert
a befizetések még mindig folynak, ugyanis
még tartozunk az orgonaépítőnek, akinek
áprilisba kell kifizetni az utolsó részletet. Az
orgona beszerzését Zsombó Önkormányzata

260.000,-Ft-tal támogatta, amikor is 2009ben jótékonysági bálat szervezett az orgonaépítés javára. Itt szeretném megköszönni
a Zsombói Egyházközség Képviselő testülete
nevében azoknak, akik bármilyen összeggel
támogatták az orgona beszerzését az elmúlt
öt év során. A jó Isten adjon nekik kegyelmet
és sok boldogságot!
El kell még mondanom, hogy már lassan
két hónapja ez a gyönyörű orgona szól a
zsombói templomban, két ember áldozatos
munkájának köszönhetően: Dr. Kispéter Gábornak az egyházközség képviselőtagjának
és gondnokának, valamint Gábor Tamás
kántor úrnak, akik mindent elkövettek, hogy
ez az álom megvalósuljon. Itt is szeretném
megköszönni nekik az egész falu nevében
azt a munkát és anyagi áldozatot, amit az
ügy érdekébe tettek. Köszönjük!
Gárdonyi Géza író fogalmazta talán legszebben meg, a hangszerek királynőjének,
az orgonának tulajdonságait: „Az orgona
szép hangszer. Van benne valami az emberi
hangból és a mennydörgésből, ami az Isten
hangja. Az orgonának lelke van. Tud imádkozni, sírni, sóhajtani, örülni, remegve félni,
vigasztalni és áldani.”
Pancza István
Egyházközség világi elnöke

Kedves zsombóiak!
Gyenes Csaba vagyok, dr. Kiss-Rigó László
Főtisztelendő Püspök Atya 2011. január 10től bízott meg a plébánosi szolgálattal, azzal
a további megbízással, hogy a dorozsmai
egyházközség lelkipásztori teendőibe is besegítsek.
Szentesen születtem, majd kiskoromban
Makóra költöztünk. Általános és középiskolai
tanulmányaimat is itt végeztem el. Érettségi
után egy évig az apátfalvi általános iskolában napközis nevelőként dolgoztam. Ezt
követően kezdtem meg tanulmányaimat a
szegedi Hittudományi Főiskolán, majd 1999.
január 30-án a szegedi Dómban Gyulai Endre
megyéspüspök atya áldozópappá szentelt.
Békéscsabán és Szentesen voltam segédlelkész, majd Békés megyében Kunágota,
Dombiratos és Kevermes településeken voltam plébános. Csongrád megyében pedig
Csanádpalota, Kövegy és Nagylak lelkipásztori feladatait láttam el.
Remélem, hogy az elkövetkezőkben személyesen is lesz módom a kedves zsombóiakkal
egyre többet találkozni.

Gyenes Csaba
plébános
„Esik eső, nő a petrezselyem.
Tótágast áll bennem a szerelem.
Jaj, istenem, vajon mit csináljak:
Szaladjak-e vagy tótágast álljak?”
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HÍRMONDÓ

Óvodánkért Bál 2011.											

Minden évben hagyományosan február
első szombatján, ebben az évben február
5-én rendeztük meg immáron 19. alkalommal az „Óvodánkért Jótékonysági Bált”. Az
óvodások ebben az évben is nagyon kedves
verses-zenés műsorral készültek, amelyet
vacsora előtt mutattak be nekünk. Az ízletes vacsorát a Jóbarát Vendéglő csapata
készítette és szervírozta, majd az ügyes kezű
anyukák által sütött sós és édes süteményeket és az óvodások saját kezűleg készített kókuszgolyóit kóstolhattuk meg. Vacsora után
az esti mese következett, amelyet az óvoda
dolgozói és a szülők közös előadásában tekinthettek meg a kedves vendégek. Sok kérő
koptatta a lábát, mire a királylány megtalálta a párját. Hiába jöttek az oroszok, bajorok,
még a vadnyugatról és a forró Afrikából is
érkeztek kérők. A happy end után azonban
nem tértünk nyugovóra, helyette fergeteges
tánc és mulatság következett. A talpalávalót
a jól ismert adai Homokóra együttes szolgáltatta. Tombolahúzásra 1 órakor került sor,
idén is sok értékes ajándék talált gazdára.
Ebben az évben is elmondhatjuk, hogy nagyon jól sikerült a bál, amely rengeteg szülői támogatással valósult meg. Köszönjük
szépen mindenkinek a sok-sok segítséget és
felajánlást!
Támogatóink névsora:
Ács Sánta Imre, Adai-Simon Tibor, AdaiSimonné Szokolai Edit, Ádám Zoltán, Anikó
Virágüzlet, Asparagus Kft., Bacsa Lajos,
Bacsa Lajosné, Bakó Erzsébet, Bakóné
Ficsor Gabriella, Bálint László, Bálint Vilmos,
Bálintné Gróf Anita, Baló Éva, Balogh Erika,
Balogh Gergő, Baloghné Zádori Tamara, Bányai Györgyné, Bárkányi Edit, Bátki-Fazekas
Lenke, Bátki-Fazekas Zoltán, Bényi Benedek, Bényiné Maróti Melinda, Bezdány Béla,
Bezdány Béláné, Bezdány Élelmiszerbolt,
Borbola Csaba, Borbola Patrik, Borboláné Juhász Erzsébet, Bozsák Gabriella, Bozsó Péter,
CBA Zsombó, Csáki Antal, Csenteri Tivadar,
Csenteriné Dr. Szilágyi Andrea, Csongrádi
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„Ecce neki, dáridom!
A farsangot bevártam,
De vőlegényt nem kaptam;
Jaj, de hoppon maradtam!”
Ecce neki, dáridom!...

Balázs, Csongrádiné Tóth Kitti, Daka Imre,
Dakáné Czékus Katalin, Dékányné Vass Anikó, Dobai Dávid, Dobai Zoltán, Dobrotka Pál,
Dr. Faragó-M. Vilmosné, Dr. Kálmán Miklós,
Dr. Kispéter Gábor, Dudás Ágnes, Erdélyiné
Fogarasi Nóra, Erdődi Róbert, Erdődiné Juhász Klára, Fábián Beáta, Faragó Antalné,
Faragó Gabriella, Farkas Andrásné, Farkas
György, Farkas Györgyné, Fodor Ilona, Fogas
Tímea, Fogasné Matula Zsuzsanna, FóliaCargo Pack Zrt., Forgó Diána, Forgó Kata,
Földi Sarolt Csenge, Gábor Edina, Gábor
Miklós, Gáborné Rácz Judit, Gajda Anna,
Gajda Beáta, Gál Jenő, Gálné Barna Veronika,
Gárgyán Ferenc, Gárgyánné Veres Gabriella, Gazdabolt, Gera Imre és családja, Goods
Market, Gyuris Ákos, Gyuris Gergő, Gyuris
Imre, Gyuris Jánosné, Gyuris Kálmán, Gyuris
Kálmánné, Gyuris László, Gyuris Lászlóné,
Gyuris Péterné, Gyuris Zsolt, Gyurisné Kerekes Judit, Hortobágyi Virág, Játékdzsungel,
Juhász Jánosné, Kádárné Kálló Edit, KádárNémeth Lajos, Kádár-Némethné Gyuris
Bettina, Kálmán Renáta, Kapás János, Kapás
Jánosné, Kardos Emese, Kelemen Erzsébet,
Kerekes Beáta, id. Kertész Péter, Kertész
Péter, Kertészné Földi Anita, Király Balázs,
Király Edit, Királyné Ámond Szilvia, Kiriné
Németh Krisztina, Kis Renáta, Kis Virág,
Kiss Károly, Kissné Madarász Edit, Kothencz
Balázs, Kovács Edina, Kovács Edit, Kovács
Jánosné, Kovács Jánosné (Zsuzsa), Lajkó
Antal, Lajkó Edit, Lajkó István, Lajkó Lóránt,
Lajkó Nikolett, Lajkóné Gémes Erzsébet, Lázár Bránko, Lippai Bálint, Lippai József, Lippai
Levente, Lippai Tibor, Lippai Zoltán, Lippainé
Bálint Mónika, M és Társa Kft. Mórahalom,
Magonyné Kudik Edit, Mangó Csabáné, Masa
Gábor, Masáné Öszterling Aranka, Masáné
Szabó Mária, Maróti Antalné, Maróti Dezső,
Maróti József és családja, Márta János és
családja, Matula Hajnalka, Mega Plusz Kft.,
Melegáné Kovács Mária, Meskula Gergely,
Mészáros Csaba, Mihálffy Gáborné Oszlányi
Zita, Mihálffyné Zakar Andrea, Mihály Hajnalka, Molnár Mihály, Molnárné Hoffmann

Zita, Monostori Enikő, Monostori Péter,
Mőnichné Lajkó Mária, Müller Zsolt, Müller
Zsoltné, Nagy Beatrix, Nagy Jánosné, Nagy
Róbert, Nagy Zoltán, Nagygyörgy Máté,
Nagygyörgyné Komár Márta, Nefelejcs Óvoda Szülői Választmánya, Németh Ádám,
Némethné Glasza Melinda, Némó Úszósuli,
Nógi Autómosó, Nógrádi Gábor, Nógrádi
Marcell, Nógrádiné Szabó Ildikó, Ocskó Veronika, Pappné Virág Györgyi, Patik Ágostonné,
Patik Szilvia, Patik Zsófia, Pócsainé Huszta
Julianna, Pozsár Mátyás, Purgel Zsolt, Rácz
Dóra, Rácz József, Rácz Tibor, Ráczné Patik
Gabriella, Ráczné Sólya Irén, Rácz Szabó Ferenc, Rescsik Csaba, Rescsik László, Rescsik
Tamás, Romhányi Ferenc, Sárközi Klára,
Semsei Attila, Semseiné Baksa Adrienn,
Serfőző és lánya Bt., Simon és Simon Bt.,
Simonné György Tünde, Stüszi Borozó, Szabó
Andrásné, Szabó Edit, Szabó József, Szekeres
Gáborné, Szivárvány Nagycsaládos Egyesület, Szokolai József, Szunyog Andrea, Szunyog
Gábor és családja, Szunyogné Székesi Beáta,
Szunyogh Szabolcs, Szunyoghné Balogh
Emese, Sztankovics Lajosné, Szűcs József,
Szűcsné Németh Anikó, Szűcsné Pávlicz Ágnes, Táborosi Renáta, Takács Józsefné, Tapodi
Ágnes, Tapodi Ákos, Tapodi Nelli, Tikviczki
Józsefné, Toi & Moi Bt., Tokodi János, Tokodi
Jánosné, Toldi Lászlóné, Tolmacsov Márk,
Tóth Csaba, Tóth Péter, Tóthné Csíkos Tünde, Tóthné Gajdacsi Mónika, Török János,
Törökné Balázs Anita, Ujvári Botond, Vad
Melinda, Vargáné Vidács Ilona, Vér Viktória,
Veréb Judit, Virág Zsanett, Vörös Klaudia,
Zádori Aliz, Zalai Anikó, Zellei Vivien, Zelleiné
Székesi Erika, Zsizsik Jácint, Zsombói Posta,
Zsombói Takarékszövetkezet, Zsombolt.
Szabó Edit

Építési téglatörmelék
(útalapba való)
ingyen elvihető.

06309637291

Zsombó, Pacsirta utcai 2420nm-es beépítésre
szánt terület eladó. A telek osztható, 30%-a
beépíthető. Csatorna befizetve, a többi közmű
a telek előtt.

Irányár: 2.500.000 Ft.
Érd.: 06-20-242-1928
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Farsangi téltemető						
Ha február, akkor farsang, téltemetés,
fánksütés, szomszédolás, meg minden
egyéb bohócság, ami jókedvet varázsol a téli
depressziós emberek arcára.
Ragyogó napsütés, és hegyes szél fogadta
a zsombói maskarások gyülevész népségét
a József Attila Közösségi Háznál. Gyűltek is
rendesen a különböző jelmezekbe beöltözött gyerekek.
Sokan alig merték magukat megmutatni, el akarták titkolni, hogy ők is szeretnek
vidámkodni, csak még szégyenlősek. Pedig
nincs abba semmi rossz, hogy az ember a
másik embernek örömet szerez. A kezdeti
félénkségük aztán szépen lemaradt, amikor
a tél legcsúfabb emberkéje, Bibircsóka elkezdte a táncát, és belevonta az aprónépet
is a játékba. Mielőtt elindult volna a menet, hogy valahol elveszítse a kisze bábut,
megérkezett az algyői kulturális küldöttség
is, és csatlakozott a menethez, ami nagy
csinnadrattával és Radics Bálint vezette
zenekarkíséretébe elindult hívogatni a közösségi házhoz a falusiakat egy kis mókára,
fánk evésre és a téltemető tűz elégetésére.
Nem akartuk, hogy titokba maradjon ez az
egész kisze égetés, mert volt már rá példa,
hogy mi elűztük a telet, a kiszét is oda tettük
a máglyára, de a tűzfelelősök figyelmetlensége miatt megszökő báb helyett valószínű

nem az igazit hozták vissza, ezért pár nap
multán a tél tábornok visszatért, és mi hiába
magyarázkodtunk, nem hitték, hogy elűztük
a telet. Így aztán, hogy szégyenbe ne maradjunk, kénytelenek vagyunk tanúkat hívni az
esemény megtörténtének igazolására. Talán
az idei évben nem maradunk alul a téllel
szemben, mert már kitombolhatta magát
kedvére, ez a mostani hűvösebb idő már
csak az utolsó sóhajtása a télnek. Ami a maskarások felvonulása után fogadott bennünket a házban, az bizonyítja leginkább, hogy
akármilyen komisz is az idő, de ha jó műsor
van, akkor elfelejtjük búnkat, bánatunkat,
és semmi más nem érdekel, csak a barátság. Az algyőiek olyan fergeteges műsorral
kedveskedtek nekünk, hogy aki fázott, mert
nem jutott neki a forralt borból, az is kimelegedett a tapsolásba. Nagyon csodálkoztunk
mekkora hang szorult abba a mozgássérült
fiatalemberbe, aki szerelmes nótákkal kedveskedett nekünk Valentin nap közeledtére
való tekintettel. A Parlandósok nyugodtan
kiállhatnának a Szegedi Nemzeti Színházba
is énekelni, mert nem mindenki tudta eldönteni, hogy a (tejes ember) dalát Gregor Józseftől hallotta-e vagy igaziból itt énekelték.
Ahol ilyen magas a kultúrára az igény, mint
Algyőn, azt hiszem még lesz egy-két ember,
akiről hallani fogunk magasabb szinten is.
Na de a citerások!!! Az volt ám az igazi meglepetés! Látszik, hallatszik a játékukon, hogy

…” Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!”…			
A Nefelejcs Óvoda apraja – nagyja, több
napos lázas készülődést követően 2011.
február 15-én és 16-án tartotta Farsangi
mulatságát, ahová a gyermekek családtagjai
is hivatalosak voltak. A gyerekek szebbnél
szebb jelmezekben pompáztak, az anyukák
pedig finomabbnál finomabb falatokkal
kényeztették az egybegyűlteket. Minden évben saját készítésű álarcokkal, szemüvegekkel, díszekkel készülünk és rövid kis műsorral
kápráztatjuk el a közönséget. Kedden a Napraforgó és Ibolya csoport, szerdán a Hóvirág,
Margaréta és Százszorszép csoport ropta
a táncot, pihenésképpen pedig különféle
ügyességi játékokkal, fánkevőversennyel,

tánc-versennyel, táncházzal színesítettük a
délutánt.
Farsangunk zárásaként péntek délelőtt,
– az idei évben először – felelevenítettünk
egy régi hagyományt, a betegség, gond és
télűző Kisze-báb égetést. Az óvónénik megbeszélték a gyerekekkel, hogy valójában miért is rendeztek régen ilyen „örömködést”. A
nagycsoportosok szalmával kitömték a régi

élvezettel verik a húrokat, és akár egész nap
sem fáradnának bele. Összességében kerek
volt a műsoruk. Köszönet illet meg minden
fellépőt, hogy eljöttek bennünket szórakoztatni. A műsor után kiosztották a pálinkaverseny díjait, és a fánksütők virágait, de már
alig várta a táncoslábú nép, hogy kezdődjön
a táncház. Ami azt illeti ez a táncházi szokás
igencsak beleillik a falusi ünnepek sorába.
Nem kell nekünk sokezer forintért zenekart
szerződtetni, egy jól működő CD is megteszi
a talpalávaló elhúzására, és amint láttam,
mindenki jól szórakozott, levezette a búskomorságát. Talán volt olyan, aki nem bírt táncolni, de nézni nagyon szereti a táncosokat,
és elmerenghetett a fiatalkor szépségeiről.
Megköszönve minden segítőnek, amit a siker érdekében tett, kívánok jó egészséget és
jövőre jöjjünk újra össze, hogy együtt űzzük
el a telet és az unalmat.
Sz né Vali

ruhákból kialakított Kisze-bábot, majd a kicsik megnézték és megtapogathatták azt. A
gyerekek lerajzolhatták félelmeiket, rossz álmaikat, amiket a rőzse alá dugva elégettünk.
Hangos zeneszóval, énekelve, hangszerekkel,
álarcokkal felszerelkezve körbejártuk a tüzet
és ijesztgettük a telet.
Köszönet minden résztvevőnek, akik segítettek egy kis tavaszt csempészni a hétköznapokba.
Dékányné Vass Anikó

„február 14
kinek egészség vala neve, Bálint,
éjjele érő meggy, a nappala
epesárga,”
Ágh István: Barátok nevenapja

13

kul-turi

HÍRMONDÓ

A közbekérdezésekről Kézzel fogható sikerélmény, huszonkilenc éven át!

Véget ért a zsombói Wesselényi Népfőiskola 2010/2011-es tanéve. A régi klebelsbergi iskola immár 29. éve várja hallgatóit novembertől márciusig. Ebben az évben is változatos témákat állítottak össze a „Zsombói Tudományos Akadémia” vezetői: Sípos Misi bácsi és Horváth Dezső. Ezúton
adjuk közre Horváth Dezső záró gondolatainak szerkesztett változatát
– De tudod, miért dugta bele? Hogy le ne
harapja az ujját!
Na, megtört a jég. Ettől kezdve naponkénti
közbekérdező lett ő is. (…)

„Letagadnunk se lehet, hogy Tombácz János mesetermő földjén vagyunk. Karnyújtásra volt tőlünk görbe hátú tanyája. És az ő
meséiben is három napig tartott az esztendő.
Korunk haladtával elmondhatjuk, ha valakire igaz ez, ránk mindenképpen. A mesebeli
három nappal ezelőtt, a tavalyi évzárón elnagyoltan veszegettük számba, hányszor állítottuk vitorláinkat széllel szembe. Hányszor
kontráztuk meg a fölnőttpedagógia kőbe vésett tételeit? Tudjuk ugyan, jól tudjuk, eleven
embereken kísérleteket végezni súlyos bűn,
de amibe mi belekezdtünk, csak emberekkel
történhet meg. Mivel az ördög a részletekben van, meg talán az üdvösség is, most is
érdemes aprózva szemelgetnünk.
Bocsánatot kérek a kikalapált fejű tudósainktól is, és a tudományukat elfogadó hallgatóinktól is, hogy konok igyekezettel kísérletbe rángattam be mindkettejüket. Kapóra
jött a kapacitálás – akkor csinálja maga –, és
belevágtam a bizonyításba. Pofonegyszerű
tételeim voltak: igazolnom kellett, hogy kötelező tanyára mindenből mindig a legkiválóbbat hozni. Köszönöm, hogy megkaptam
hozzá a kétoldali támogatást. Föltételeztem,
hogy a tudós ember és a tanyai nemzet szót
tud érteni egymással, sőt hellyel-közzel barátokká is válhatnak. Nem győzök hálálkodni
érte. Bárcsak tudna követni bennünket a
nemzeti megbékélés. Nem tagadom, önző
kutya is voltam közben. Csak olyan előadókat hívtam, akiknek a tudománya engem is
érdekelt.
Kézzel fogható sikerélmény, huszonkilenc
éven át! (…)

ban, amelynek avatott művelői, egészen más
szókincset használnak. Varró professzor úr
visszaemlékezésében le is írta, volt mire fölkészülnie. Nem úgy, hogy szinte a kisgyerek
gügyögéséig szállította volna le mondanivalóját, inkább úgy, hogy a mi nyelvünkön adta
elő tudományát. És a hallgatóság? Bizonybizony volt olyan is, aki tizenhat év múlva
szólalt meg először. Amikor valaki a torokgyíkról beszélt, visszaidéztem a zákányszéki
szélmolnár elbeszélést, aki minden gyerekét
maga segítette világra, és azon melegében
a vályú vízében fürösztötte meg őket. Télen
is, könyökével törve föl a jeget. Ő mondta,
amikor valakinek a torkával volt baj, elment
a kacskaujjú asszonyhoz, akinek a mutatóujja első perece éppen kaparásra alkalmas
formára görbült. Beledugta a kaszakövet a
páciense szájába, belenyúlt a torkába, és
körmével kaparta ki a bajt. Ekkor szólalt meg
Jenei Gábor bátyánk, valahogy így:

Szaporodtak a közbekérdezők, és gyarapodott a helyeslő előadók száma is. Ők leginkább úgy vélték, így figyelhetik legjobban
a hallgatóság színvonalát. Emlékszem rá,
szinte kivétel nélkül kemény fölkészülésként
fogták föl az igazodást, hiszen a tudomány-
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„Csupaszon didereg a téli faág,
s mint vak kezében a bot,
fény felé tapogat.”

Rákos Sándor: Rügyek

Kapóra jön az egyik rádióműsor jelszava: a
gondolkodás nem káros az egészségre.
Figyelgettem a meg-megszűnt népfőiskolák tematikáját is, és figyelem egyik-másik
most éledőjét is. Ők inkább húznak a kényelmes középszer felé. Cél a középszer alsó
széle közepe? Azt pedig szintén tudhatjuk,
közhelyként emlegetik a tudomány művelői,
a félművelt embernél veszedelmesebb nincsen. Ezért esik annyira jól hallanom néha
professzoraink szájából, ha az egyetemeinken ekkora érdeklődéssel találkozhatnának,
de más lenne az egyetemek haszna is. Ja,
kérem, a mi előnyünk a huszonkilenc – más
számítás szerint harminckilenc – esztendő.
Öt vagy hat egyetemi kurzus kitellett volna
belőle.
Zsombóba ez is belefér. És el ne felejtsük
most se, tanyán vagyunk, ahol minden télen, minden héten hét ablak világít.
„Három nap múlva”újra folytatnám. Jövőre.
Ismétlem, mi már abban a korban vagyunk,
három nap egy esztendő. Addig is hálásan
köszönöm előadóinknak is, hallgatóinknak
is, hogy kitartottatok mellettünk. Nélkületek
semmire nem mentünk volna. „
Horváth Dezső

kul-turi

„Kontrasztosok” Zsombón										
A kedves Érdeklődők 2011. február 1-17ig a József Attila Közösségi Ház kiállítótermében láthatták a szegedi „Kontrasztcsoport” bemutatkozó kiállítását.
Röviden a „Kontraszt-csoportról”:
A csoport 2010. decemberében az ÖSSZEFOGÁS jegyében azzal a szándékkal alakult,
hogy a különböző (ikon, festmény, batik,
fotó, grafika) művészeti ágakat képviselő,
Dél-Alföldön élő tagjai művészetüket saját
látószögükből mutassák be a Nagyérdeműnek.
Kulturális tömörülés, mely nemcsak az
együttes demonstrálás céljával alakult,
hanem a csoportos alkotás (művésztelep)
mellett különböző programokkal színesíti,
erősíti a kohéziót (közös tárlatlátogatások,
szakmai beszélgetések, előadások, stb.).
Mindezekkel együtt, fontos számukra az értékmentés (hagyományőrzés, átörökítés) is,
melyet némelyikük aktívan, az oktatás terén
is gyakorol, – ügyelve arra, hogy az egyén a
közösségben is egyén maradhasson –.

A frissen alakult csoport első közös bemutatkozása Zsombó volt, mely lehetőséget a
csoporttagok Mészáros Csabának, a közösségi ház igazgatójának ezúton is tisztelettel
köszönnek meg!

A Kontraszt-csoport tagjai: AncsaMolnár Hajnalka (ikon), Bubla Éva (festmény), Farkas Katalin (batik),Fodor Katalin
Ibolya (batik), Igács Eszter (fotó), Kovács Zoltán (grafika), Ökvös András (festmény)
Farkas Katalin
elnök

Iskolai Hírek												
A leendő első osztályos gyerekek szüleinek március 18-án 17 órakor tájékoztatást
tartunk a Kós Károly Általános és Alapfokú
Művészetoktatási Intézményben folyó oktató-nevelő munkáról, az alapfokú oktatás
mellett folyó egyéb lehetőségekről.A tájékoztató helye az iskola emeleti aulája.
Március 23-24-én Nyitott Kapuk keretében
szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket a

tanítási órákra. Az érdeklődőket a tanítási
óra megkezdése előtt 15 perccel a tanterem
előtt fogadják a pedagógusok.
Első osztályosok beíratkozása:
– március 28-án 7-11 óráig és 14.3015.30-ig
– március 29-én 7-11 óráig és 13-18-ig az
iskola titkári irodájában.

A beíratkozásra hozni kell:
születési anyakönyvi kivonat, 1 db jó minőségű igazolványkép, lakcímkártya, TAJ
kártya.

Maróti Antalné
igazgató

„E földre csak mosolyom hoz gyönyört,
Ha napsugár gyanánt száll egy-egy arcra.”
Madách Imre: Az ember tragédiája
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Túl sok rajtad a nyomás?
Fogyni szeretnél?
Jól szeretnéd érezni Magad a bőrödben?
Barátokra vágysz?
Szeretsz bulizni?

A válasz: Zumba® !!!
A Zumba® segít levezetni a hétköznapok
gondjait, feloldani a gátlásaidat, megerősíteni az állóképességed, és főleg megszabadít
óránként kb. 600 kalóriától... :)
A Zumba®, a fitnesz és latin táncok elemeinek kombinációja. Salsa, Flamenco,
merengue, samba, cha-cha-cha tánclépéseire épülő mindenki számára könnyen
követhető mozgásforma. Nincsenek nehéz
koreográfiák, mindenkinek ajánlott, aki szeretne kikapcsolódni, és magát jó formában
tartani!
Az okatásba bármikor be lehet csatlakozni!
időpont: szombatonként 10:00-11:00
kezdés: ----még ki
kell találni---oktató:
Kunhalmi István
hivtásos
Zumba® oktató
érdeklődni:
József Attika Közösségi Házban
ill: 0670 598-1522, www.confidance.hu

TIOP-1.1.1-07/1-2008-1046
Informatikai fejlesztés a Kós Károly Általános Iskolában és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben
Zsombó Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program keretében meghirdetett
„A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése”
kiírásra.
Cél a Kós Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény informatikai
infrastruktúrájának fejlesztése volt.
A Közreműködő Szervezet döntése alapján
1.566.600 Ft támogatást nyertünk a kitűzött
cél megvalósítására.
A kapott támogatás segítségével 1 db tantermi csomag (notebook, projektor, interaktív tábla), 1 db szavazó csomag (30 főre) és
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„Szél ha fújja:
éles levél-karddal
napos-fényes
levegőbe vagdal.”

A KÖNYVTÁR

1 db wifi csomag beszerzése vált lehetővé,
valamint a beszerzett eszközök használatát
segítő képzés is megvalósítható az uniós támogatásból.

KIÁRUSÍTÁST TART SZÉPIRODALMI ÉS SZAKKÖNYVEIBŐL

A program alapvető célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, mely
nemcsak az informatikai készségek fejlesztését, hanem a különböző tantárgyakba beépülő IKT támogatású pedagógiai módszertan által a kulcskompetenciák fejlesztéséhez
szükséges infrastruktúrát is jelentős részben
biztosítja.

100FT-OS
EGYSÉGÁRON

A megvalósítási időszak: 2011. január 02 –
2011.augusztus 31.

Szécsi Margit: Nádas

Csányiné Barna Klára
pályázati ügyintéző

2011. MÁRCIUS 8-TÓL 11-IG
9 ÉS 17 ÓRA KÖZÖTT.
Nagy Beatrix
könyvtáros

kul-turi
A Közösségi Ház „Család Évében” meghirdetett rajzpályázatának legszebb alkotásai

Sós Petra

Dudás Zoltán

Gombi Csilla

Bacsa Gergő

Molnár Kata Luca

Bozsó Barbi

Táborosi Zsombor Koppány

Szalai Arnold

Nagy Vivien

Geringer Vivien

Molnár Kata Luca

Nagy Erika

Kiss Lilla

Takács Adrien

Viski Anna

Bátki Fazekas Ilona

Barna Klaudia Vivien

Faragó M. Réka
„Kiszabták a farsang hosszát,
Hamvazóra látod rosszát,
Mulassunk hát húshagyóig,
Míg farsangunk ki nem űzik.”
Bogdán István: Régi magyar mulatságok
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„A házasságkötés még nem házasság!”
Első alkalommal kapcsolódott be a zsombói Közösségi Ház a „Házasság Hete” programsorozatba. Tettük ezt azért, hogy ráirányítsuk a figyelmet a házasság intézményének fontosságára.
2011. február 18-án pénteken délután a Kós Károly Iskola Napraforgó csoportja Nagy Bandó
András gyermekverseiből készített színdarabot, melyet Gáborné Puskás Julika tanító néni
tanított be. Ezt követően a család éve alkalmából meghirdetett gyermekrajzpályázat eredményhirdetésére került sor. Ezen a napon nyilt meg Simon András grafikus kiállítása is, melyen Sillye
Jenő zenélt. A rendezvényt vendégeinkkel folytatott kerekasztalbeszélgetéssel zártuk, melyből
most olvasóinkkal is megosztunk néhány megszívlelendő gondolatat.

Mészáros Csaba: A házasságot megelőzi
a párválasztás. Hogyan találkoztál a feleségeddel? Melyek voltak azok a tényezők, amik
szerepet játszottak a párválasztásban?
Sillye Jenő: „Igazából rengeteg közös
pont volt a feleségem és az én életemben.
Egy templomi ifjúsági kórusban ismerkedtünk meg. Nagyon tetszett nekem ez a kislány! Pedig más volt az indítatásunk: ő egy
8 gyermekes családból jött, ahol az apósom
egy mélyen elkötelezett, egy nagyon kemény ember volt. Én pedig egy olyan csaSillye Jenő
(zeneszerző, egyházi könnyűzenész)

1974-ben született Budapesten vallásos
családba. 15 éves korában már nagy hatással
van rá Lucien Aimé Duval, francia jezsuita
atya: tőle hall egy magnófelvételt, amelyen
az gitárral kísérve énekel. 1967-ben, húsz
évesen írja első dalát (Hol van a szeretet),
1970-től kísér gitárzenével fiatal énekeseket
a kismarosi plébánián, saját költeményeket
adnak elő. Az úgynevezett Dunakanyar-egyházközségben a hittanórákon a beszélgetéseket egyre gyakrabban festi alá gitárral.
Az Állami Egyházügyi Hivatal pap-áthelyezésekkel kívánta szétoszlatni a társaságot,
ám fordított hatást értek el: így még több
fiatalhoz értek el. Jenő és barátai később
országjárásba kezdtek. Több, mint 300 dalt
írt, melyek száma azóta is gyarapszik. 2010.
október 23. alkalmából megkapta a Magyar
Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést.
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ládból jöttem, ahol az édesapám otthagyott
minket. Viszont az édesanyám egy hitetlen
elkötelezett keresztény asszony, aki nagyonnagyon fontosnak tartotta azt, hogy apánkat
szeressük, tiszteljük, annak ellenére, hogy
elhagyott minket. Azt akarta, hogy olyan
emberek legyünk, akik képesek arra, hogy
később hűségesek legyenek az ígéretükhöz.
Az asszonyhoz is, a házastársunkhoz is és a
gyerekeinkhez is, és azt hiszem ez nagyon
fontos nevelési dolog! Örökké hálás leszek
édesanyámnak, hogy ezt számon kérte rajtunk és, hogy nagyon fontosnak érezte nevelésünkben! (…)
Mindketten templomok körül nőttünk fel,
templomi közösségben. Fontos volt számunkra, hogy ugyanaz az értékrend legyen a
leendő választottunkkal. Érdekes volt, a feleségem elmesélte, hogy ő mindig imádkozott
kislány korától kezdve, hogy Isten adjon neki
egy férjet, akivel nagyon boldog házasságban fognak élni, és akit az Isten neki szánt.
Ez egy nagyon-nagyon nagy kincs szerintem,
hogy valaki így keres társat. (…)
Nekem nagyon fontos volt, mivel ketten
voltunk testvérek, egy csonka családban,
hogy nagycsaládról álmodoztam, milyen
jó az. Édesanyámék is kilencen voltak testvérek, és a csonka családot kárpótolták a
nagybácsik, nagynénik, akik olyan szeretettel vettek minket körül, és a maguk életében
mindig hagytak helyet a két félárva gyereknek. (…)
Valahogy úgy éreztem én annak idején kamasz koromban, mikor elkezdtem a lányokat
figyelgetni, hogy én egy olyan lányt akarok,
akivel én egy életen át együtt fogok élni! Nekem ez egy nagyon fontos dolog lesz, hogy

„Oly messze látni, oly jó messze nézni;
a befagyott folyón csillog a jég,”
Kemény Simon: Napos februári dél a Dunaparton

ne csak egy kaland legyen az egész, hanem
egy életre szóló elköteleződés! (…)
Én azt akarom, hogy az én gyerekeim boldogok legyenek, én egy jó apa akarok lenni,
de ezt egy jó anya nélkül nehéz megvalósítani! Nehéz volt, sokszor nagyon egymásra
voltunk utalva, de ez az elkötelezettség ott
volt bennünk, hogy mi egy életre szóló szövetséget akarunk, és ezt nagyon-nagyon
megerősíttettük egymásban! (…)
Láttam nem hívő embereknél, nagyon szép
kapcsolatokat, nagyon szép házasságokat.
De rendkívül keveset. Inkább azt láttam a
tágabb családomban is, a baráti körömben
is, hogy jöttek a kapcsolatok, sokszor egy
szex kapcsolatból indult az egész, összehabarodtak… Volt házasságkötés is, gyerek is
született, de tönkrementek! Rossz volt látni,
hogy elrontották az életet… (…)
Én mindig úgy jártam, hogy nekem van
egy társam, akit az Úristen nekem adott, és
az én életem attól függ, az én életem hitelessége és a lelkiismeretem és becsületem,
hogy én hűséges akarok lenni a feleségemhez! Ugyanúgy volt hozzám, rábízhattam a
gyerekeimet, tudtam azt, hogy jó kezekben
van, a hitünk összekötőtt minket, a közös
imádságok, tudtunk egymástól bocsánatot
kérni, ha hibáztunk, nagyon különbözőek
vagyunk. (…)
A 40 év alatt hihetetlenül összecsiszolódtunk és sokszor a gyerekeinkben látom, hogy
mennyire szeretnek és becsülnek minket…
és ez ezért van, mert mi soha nem öltük,
gyilkoltuk egymást. Soha nem volt az, hogy
megingott volna a másik iránti bizalom, fáradtak lehettünk, rosszkedvűek lehetünk.
Volt úgy, hogy mi is mondtunk egymásnak
néhány ingerült szót, de nem akartunk konfliktusokat építeni, inkább arról volt szó, hogy
minél előbb találjuk meg a béke jobbot! És
az esti imádság sokat segített! Amikor otthon voltunk akkor együtt, amikor kicsik
voltak a gyerekek akkor együtt imádkozva,
megtanulva, hogy bizony hibázni tudunk,
és ha egymástól tudunk bocsánatot kérni,
és egymásnak tudunk megbocsátani, akkor
azok nem maradnak ott sebekként, hanem
tudunk tovább lépni. Mi így terveztük az
életünket!”
Mészáros Csaba: A házasság egyik konfliktusforrása lehet a gyermeknevelés kérdése.
A gyereknevelésnél melyek azok a pontok,
amelyet ti helyesen, jól tudtok alkalmazni, és
ezzel példát tudtok állítani elénk?
Simon András: Most eleve úgy állok fel,
hogy hármasnál jobbat nem fogok kapni…
és ez nem egy jó kezdés, és nem egy jó érzés!
(…)
Amikor a gyermekeim megszülettek, bennem rengeteg energia volt, és dolgoztam,
futottam a magam pályáját. Rajzoltam és
rajzoltam… Rengeteget dolgoztam. Rajzoltam volna tovább is ugyanabban a tempóban, ha egyszer csak a feleségem nem

vendég a háznál

kérdezi meg, hogy Andris! Te azt szeretnéd,
hogy a gyermekeink 2, 3 és 5 éves korukban
is beleüljenek az öledbe és megkérdezzék,
hogy vagy papa? Gondolod, hogy ha egyszerűen kivonod magad az életükből a munkádra hivatkozva, oda fognak hozzád menni
ezek a gyerekek és egy melegszívű édesapaként fognak rád számítani? Hála Istennek,
hogy Isten nyitottá tette szívemet erre a
szeretetből jövő kritikára, és akkor én sokkal
inkább visszafogtam a munkámat, és hazatértem a családomhoz sokkal korábban mint
azelőtt, és az a csodálatos tapasztalatom
támadt, hogy később aztán el sem lehetett
volna fegyverrel sem üldözni a gyermekeim társaságából! Mert örömöt és szeretetet
éltem át a velük lévő foglalatosság közben
és annyi szeretettel és örömmel töltött fel,
hogy ahhoz képest az a munka, amit nem
tudtam elvégezni a magam előrejutása terén, az teljesen elenyészett!!! (…)
Most jön a hármas rész, hogy milyen édes-

apa is voltam én! A gyerekeim nevelésével
kapcsolatban voltak-e konkrét kimondott
vagy ki nem mondott szabályok a feleségemmel kapcsolatban? Ösztönösen volt egy
kimondatlan szabály, hogy a gyermekek
előtt nem veszekszünk! Hogy egy házasságban elkerülhető a veszekedés vagy nem,
arról lehet vitát nyitni… Szerintem a válasz
kézen fekvő! Az összeszólalkozások, az olykor-olykor elejtetlen szeretetlen megjegyzések, a veszekedések, ezek elkerülhetetlenek!
Mi nem veszekedtünk hangosan a gyerekek
előtt, illetve próbáltuk ezt megoldani, de
szeretném felvetni a kérdést, hogy önök szerint jó-e, ha a szülőt soha nem látja a gyerek
veszekedni, és ha soha nem látja őket kibékülni sem? Érdemes lehet ezen elgondolkodni… Mert lehetséges, hogy pont azzal
tudnánk mintát adni a gyermekeinknek a
konfliktusok kezelésére, hogy bizonyos embertől elvárható intelligens keretek között,
igen is, teret engedünk a gyereknek is, hogy

Simon András
(grafikusművész)
1958. február 4-én született Budapesten. 1976-ban végzett a budapesti Képző
és Iparművészeti Szakközépiskolában
játékkészítő – grafika szakon. 1977-ben
helyezkedett el a Tankönyvkiadó Vállalat
Grafikai Osztályán, mint grafikai szerkesztő, itt kapott kedvet a tankönyv illusztráláshoz. Később külsős munkatárs lett, 28
tankönyv illusztrációját készítette el. Ekkor
jött rá, hogy ő művész akar lenni, nem tudta,
hogy van-e elég tehetsége hozzá. Úgy érezte, rajta valóban már csak az Isten segíthet.
Arra kérte, hogy könyörüljön rajta és adjon
neki tehetséget az Ő végtelen gazdagságából. Hálája jeleként azt ajánlotta fel, hogy ha
megajándékozza a kért talentummal, akkor
azzal az Ő dicsőségét fogja szolgálni.
bizony szükségünk van véleménycserének az
elsikítására. Anya és apa nem mindig vannak
egy véleményen, de azután össze tudnak
ölelkezni, megcsókolják egymást, és tanúi
leszünk annak, hogy kibékülnek! Ott, ahol
ezt nem látják márpedig az én gyermekkoromban nem igazán láttuk, mert ez a becsukott, olykor becsapott ajtó mögött történt a
szüleim között, én ennek a kultúráját sajnos
nem tanulhattam meg, nem avattak be ennek a csínjába – bínjába, ez nekem nehézséget okozott.”
Szerkesztette: Mészáros Csaba

Fehérné Patik Angéla

MESTERSZABÓ

Vállalom:

– női és gyermek
alkalmi,
– báli ruhák,
– kosztümök minőség
készítését, alakítását.
– függönyvarrást,
– bevont gomb
készítést, stb.
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Zsombó, Szegedi út 135.
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„Kezdjük hát: élj, Bálint, sokáig, sokáig,
A szőlőt plántáló Noénak napjáig,”
Csokonai Vitéz Mihály: Bálint napja
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zsombói PORtrék

HÍRMONDÓ

„A szentmise ad számomra lelki megnyugvást,
erőt, kitartást.”
Molnár Sándorné Piroska néni településünk egyik legszebb kort megért lakója. Két évtizeden
keresztül egyházközségünk templomának harangozójaként szolgálta közösségünket. Nemrég
töltötte be 90. életévét, melyhez Orbán Viktor miniszterelnök úr is személyes köszöntőt küldött.
Gyuris Zsolt polgármester úr községünk jó kívánságait tolmácsolta.

– Meséljen nekünk gyermekkoráról!
– Én született zsombói vagyok. Öten
voltunk testvérek, én voltam a legkisebb,
1921. január 8-án születtem. Nem voltunk
mi gazdagok, volt egy „törpe” kisbirtokunk,
amelyen megtermeltük a saját betevőnket.
Édesapám részaratást vállalt, így kaptunk
cserébe egy mázsa gabonát a béren felül
még, mivel a földbirtokos nagyon szerette
apámat a munkájáért. Az aratásnál csépelni is kellett, szalmát rakni, úgyhogy nagyon
szorgalmas szüleim voltak.

– Hova járt iskolába? Milyen volt akkor a
tanítás?
– A nagyerdőnél lévő iskolába jártam az
1920-as évek végén két osztályt is. Itt palatáblán tanultuk a betűvetést, majd a második osztályban írtunk csak tollal. A tanítónk,
Serfőző Etuska nagyon aranyos volt. Szerettem, mert mindig voltak apró süteményei,
amit én nagyon szeretek, és pár darabot
mindig a kezembe adott. Én meg olyan boldog voltam. Ha nem jól válaszoltam, akkor
a szalag alatt – mert a hajam szalaggal volt
felkötve - a fülcimpámat úgy megdörzsölgette, hogy abból elég volt egyszer is. Mindig azért tanultam, hogy engem ne verjenek
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meg! Majd jártam ide is a jelenlegi óvoda
helyén működő iskolába.
– Hogyan ismerkedett meg a férjével? Mikor házasodtak össze?
– Az első férjem is zsombói volt. A templomban ismerkedtünk meg. Egyszer elkísért,
aztán másodszor is elkísért, majd utána
hazakísért, aztán jöttek tovább a dolgok.
Jött az esküvő, 1940. január 3-án mentem
férjhez, Bálint Vilmosné lettem. Ebben az
évben, február 1-jén a párom bevonult katonának, majd közben jött a világháború. Két
év eltelt, közben öt hónapot együtt voltunk,
amikor hazaengedték, de később a délvidéki visszafoglaláshoz újra behívták. Ezzel a
háború az egész életemet tönkre tette. A jó
csak az lett belőle, hogy maradt egy fiam, aki
1942-ben született.
– Milyenek voltak az első együtt töltött
évek?
– Mivel apósomék már nem akartak
gazdálkodni, így elosztották a földet a családban. Vilmos halála előtt beköltöztem a
hét holddal együtt megkapott házba, és itt
éltem húsz évig. Később jött még ehhez még
négy hold, de ember nélkül nehéz volt gazdálkodni. Így 1950-ben újra férjhez mentem
Molnár Sándorhoz. Ahogy ő odakerült, lett
ló és kocsi a háznál, gyümölcsöst telepítettünk. Az egyik lányom Piroska 1952-ben,
Margit lányom pedig 1953-ban született.
Mikor a lányaim felnőttek, azt mondták,
hogy ők inkább a gyárba mennek dolgozni.
Így ketten maradtunk a férjemmel, gazdálkodtunk, ahogy bírtunk. Szabadidőnk nem
volt, mindig volt mit tenni a földeken. Húsz
évig laktunk az örökölt kisbirtokon, majd onnan kezdtük el építeni az Andrássy úton lévő
házunkat. Az 1970-es évek végén, amikorra
sikerült rendbe tenni az új házat, addigra
megint özvegyen maradtam, és azóta is így
élek. Nem panaszkodok, de nem is bővelkedek, de ami kell, az megvan. Az unokáim
segítenek, meg a lányom is, aki Szegeden
lakik.
– Mivel foglalkozott a föld mellett?
– 1980-ban a búcsú napján este felkérést
kaptam, hogy harangozó legyek. Fiammal
megbeszéltem, hogy vállalom, mert utána
alakították át a harangot, hogy villannyal
működjön, így nem kellett húzni. Addig,
míg nem villanyosították a harangot, nehéz
munka volt, mert reggel korán kimentem
a földbe dolgozni, fél 12-kor visszajöttem,
délben harangoztam, utána újra mentem
dolgozni. Utána már könnyebb volt, hiszen

„Pacsírtaszót hallok megint!
Egészen elfeledtem már.
Dalolj, tavasznak hírmondója te,
Dalolj, te kedves kis madár.”
Petőfi Sándor: Pacsírtaszót hallok megint

kiadtam a földet és nem
jártam már ki a földbe. A templomban
takarítottam, mostam, ástam a kertben,
úgyhogy mindent megcsináltam. 2000-ben
adtam át a munkámat másnak, azóta csak
a misére járok el. A szentmise ad számomra
lelki megnyugvást, erőt, kitartást.
– Hogyan fogadta a kitüntetését a 90. születésnapja alkalmából?
– A kitüntetésnek nagyon örültem. Amikor megkaptam az értesítőt elolvastam,
nagyjából értettem miről van szó, de megvártam a családot, hogy jól értettem-e. Végül visszaküldtük az értesítőt.
Majd a születésnapomon a lányom és a
vejem hozott süteményt, innivalót. Eljött
hozzám Gyuris Zsolt polgármester, aki felköszöntött és átadta az emléklapot. Jött
vele egy kislány, aki énekelt, meg egy másik
lány és fiú, aki novellát mondott. Délután az
unokáim jöttek el a családjukkal hozzám,
kaptam tőlük egy-egy szál sárga rózsát, ös�szesen tizenkettőt.
szerkesztette Mészáros Csaba

A köszöntésben közreműködött Hajda
Csenge moldvai mulatós csokor énekkel, Tóth
Vivien és Szilágyi Ádám novellával (felkészítő
tanár: Nagymihály Tímea). Köszönjük továbbá a Gyuris és Ábrahám családnak a rózsákat,
Anikó Virágüzletnek a virágkötést és a Tímea
Cukrászdának a felajánlott szülinapi tortát.

Dorkó

Tisztelt Olvasók!												
Élve a sajtószabadság jogával és eszközeivel – és az emberi méltóság is úgy kívánja
– szeretnénk reagálni a Zsombi című helyi
lap 2011. januári számában megjelenő Gondolatok a zsombói fociról című írásra.

Tisztelt Nagyszülő! A játék minőségével
kapcsolatban nekünk talán nem kellene
véleményt formálnunk, de annyit őszintén
kijelenthetünk, hogy mindenki a tudásához
mérten próbálja a legtöbbet adni magából.
/Viszont a mai magyar megyei II. osztály
Kedves Nagyszülő! Köszönjük aggodalmát, színvonala sosem lesz egy Bayer München
amely arra sarkallta, hogy a nyilvánosság - Barcelona BL döntő, nyilván ha ezt a mielé tárja rövid, de igen tartalmas és egyben nőséget tudnánk nyújtani, akkor több néző
sajátos gondolatait a község futball életéről. járna a mérkőzésekre, és hallatnák inkább
Miután írása több embert, sőt, talán az egész lelkesítő mondataikat, mint elégedetlenséfelnőtt csapatot méltatja, minősíti igaz nem güket/ és képzeljük azt is, ha a labdát nem
éppen pozitív aspektusban /gondolván itt a kergetnénk, akkor talán sosem érnénk utol.
„játéknak nem nevezhető labdakergetés” Tisztelt Nagyszülő! Az Ön megfigyelőkéminősítésre/, engedje meg, hogy gondola- pessége nagyszerű, és egyben lenyűgöző,
tok helyett tényeket közvetítsünk Önnek és a tényleg előfordul, hogy 1-1 sört elfogyaszzsombói sportért felelősséget érző és érdek- tanak a játékosok és a vezetők, általában a
lődést mutató falubélieknek.
fociban oly sokszor emlegetett 3. félidőben
Először is, tisztelt Nagyszülő, a 2000-es évek / amely egyébként a közösség és csapatépíelején a jelenleg is hivatalban lévő elnök Úr- tés technikai része/. Az is előfordulhat, hogy
nak a vezetőséghez és a klub irányításához az, aki nincs a pályán a mérkőzés ideje alatt
habár köze semmi nem volt, ám játékosként is nem be, hanem legurít egyet. De kedves
a 2000-2001-es szezonban szerepelve az Nagyszülő, tegye a szívére a kezét és mondakkori Zsombói SE-vel az egyesület eddigi ja ki őszintén: az Önök idejében ez nem így
legjobb eredményének /megye II/3. hely/ volt? És Ön szerint ez bárhol máshol nem így
lehetett tevékeny részese csapattársaival van?
együtt, Székesi Kálmán háttérmunkájával
és Vasas Róbert trenírozásával. Ez a csapat
A figyelmes járókelő csapatunk vezetőit és
sajnos nem maradt együtt, így a követke- tagjait többször láthatja kezükben lapáttal,
ző szezonban játékos hiány miatt, Székesi gereblyével, meszelő kocsival, locsoló tömKálmán hívására, már egy túlnyomórészt lővel, kapuhálóval, gyeptéglával, saras játéSzegedről kiérkező társaság indult a megyei kos szereléssel, felmosóval és még sorolhatIII. osztályban, fenntartva ezzel az egyesü- nánk..., mint sörrel. Talán Ön is szokta ezeket
let folytonosságát és jövőjét. Akkoriban a látni, csak ezt valahogy ki tetszett hagyni
kiírás szerint a megyei III. osztályban nem az írásából, pedig ezzel valamicskét vissza
volt szükség utánpótlásra és az akkor induló lehet talán hoznunk sárba tiport pedagógiai
Bozsik - program a kormány támogatásával képességeinkből, és az általunk Zsombónak
kellő melegágya volt egy focitanoda indítá- okozott csorbákból. Az Ön által említett
sának: megszületett a Zsombói Focisuli. Erről artikulátlan hang nem összekeverendő a
többet tudnának mesélni az akkori érintet- hangos szóval, amire a focipályán a tér és a
tek, Pozsár Matyi bácsi és Székesi Kálmán, távolság határtalansága miatt szükség van,
mert a jelenlegi elnök már a szomszédos mert mindannyian tudjuk, néma gyereknek
Bordány csapatát erősítette 3 éven át.
ugyebár anyja sem érti a szavát.
Tisztelt Nagyszülő! Az Ön által említett
Tisztelt Nagyszülő! Emlékeztetett minket
adat, miszerint a felnőtt csapatban már több az USC Tanárképző és a Sprint Zsombó SE
Huszár János és Pozsár Matyi bá által edzett mérkőzésre, amelyen a játékvezető ítélete
játékos helyet kap, helytálló és üdvözlen- számunkra és az ottlévő egy-néhány néző
dő tény, itt még megemlítendő Kiss Károly számára is meglepő volt, azonban a botrány
Úr, aki munkásságával szintén áldozott a kategóriától nagyon távol állt. Nyilván Ön is
Zsombói Focisulinak és fiókáinak, teszi ezt a Délmagyar c. napilap szavait idézte, akik
ma is nagy áldozattal a Sprint Zsombó SE szintén nem voltak jelen, tehát a botrány
fiók csapatainál.
kifejezés itt csak a figyelemfelkeltés írói eszTisztelt Nagyszülő! Az Ön által felrótt 9 kül- köze lehet. Ezen mérkőzés bírájával kapcsohoni játékos a jelenlegi felnőtt csapatban, latban megjegyeznénk, hogy a Labdarugó
nagyságrendileg valós szám, ha a keretet te- Szövetség statisztikái szerint a legtöbb sárga
kintjük, viszont a jelenlegi vezetők, lokálpat- és piros kártya kiosztója volt a 2010-es szeriotizmusukhoz híven, ha a helyi játékosok, zonban. A trágár szavakkal kapcsolatban:
fiatalok rendelkezésre állnak, akkor minden azt csak remélni tudjuk, hogy a zsombói
esetben a kezdő 11-ből 8-9-en zsombóiak. fiatalság szókincsét nem mi fazonírozzuk,
Itt szeretnénk megköszönni az anyagiakat ez inkább a szülők vagy éppen a nagyszülők
és időt nem kímélő máshonnan átjáró játé- feladata. A focipálya és környéke azonban a
kostársainknak a részvételüket és társasá- világban mindenhol, nem csak Zsombón,- ki
gukat. A szomszédos községek csapatainak van téve egy vulgárisabb szóhasználat veházatáján körbetekintve, nagy általánosság- szélyének, mert a játék heve és keménysége
ban ettől rosszabb arányt látni.
is erre ad okot a küzdő sportolóknak és szur-

kolóiknak, ez sajnos elkerülhetetlen. Erre jó,
de e témában mégis rossz példa, az épen Ön
által emlegetett focisuli egy közelmúltbeli
meccsén végbement inzultus, ahol pont egy
ilyen szóbeli összetűzés miatt a rendőrségnek is ki kellett szállni.
A Zsombi cikkében említett vezető 2003ban visszatért, mint játékos a zsombói csapathoz, majd 2004. őszén mindannyiunk által tisztelt Zetkó Józseftől /aki szó nélkül tett
sokat a zsombói fociért/ megörökölt 1 db
bélyegző és öltözőkulcs társaságában kezdte
vezetői pályafutását, Pozsár és Huszár Urak
biztatásával /elnöki pozícióban még itt sem
volt/. Az 1991-ben Zsombói SE, majd később
párhuzamosan mellészervezett Zsombói
LE zavaros, elmaradt papírmunkáinak és
ügyeinek rendbetétele és megszüntetése a
Megyei Bíróság felszólítására megtörtént,
majd megalakult 2006. dec. 06-án a Sprint
Zsombó SE., ezen ügyintézések közepette az
addig focisuliban nevelkedő serdülő korosztályt 2005-ben nem indították tovább nevelő hiányában. Az így gazdátlanul maradt
fiatalokat átvette az „anyaklub”, hogy ne
maradjanak játék nélkül, és a Zsombói SE címere alatt indulhattak a serdülő bajnokságban. Később ezekből a fiúkból lett a Sprint
Zsombó SE. megye II-es csapatának ifije,
illetve a felnőtt csapat magja is. A klub indulása sikeresnek mondható, a 2006-2007-es
bajnokságban a Sprint Zsombó SE. bajnoki
címet szerzett. Itt értünk körbe a történeten,
ami egyébként ettől sokkal vadregényesebb,
ahogy ez kicsiny hazánkban szokás. A 20072008-as bajnokságban az ifjúsági csapat kérdése megoldatlannak tűnt, ezért szatymazi
fiatalokkal kellett feltölteni a csapatot, nehogy elveszítse Zsombó a méltóan kiharcolt
megye II. osztályos helyét. Szabadjon itt
megjegyeznünk, hogy talán a Focisuli által
edzett játékosok tudták volna ezt az űrt betölteni, ez elmaradt, és ahogy olvashattuk,
ezt a korosztályt továbbra is céljuk egybetartani függetlenül a Sprint Zsombó SE-től.
Miért? Ezt tőlünk kérdezi a kedves Nagyszülő, lehet, hogy válaszunk meglepő lesz
Önnek, -na de ezt mi sem értjük !
Tisztelt Nagyszülő! A zsombói futball köszöni szépen, egyébként jól van, ha ez esetlegesen az ön aggodalmát tudja mérsékelni:
van egy szép, ápolt pályakomplexumunk,
ami az ide érkező csapatok körében nagy
elismerésnek örvend. Egyesületünk pediglen 6 csapatnak, 6 korosztálynak biztosítja
a mozgás örömét és a játék lehetőségét, a 7
évestől a szeniorig, ez nagyságrendileg 90
sportolót jelent. Itt köszönvén meg önfeláldozó munkáját Kiss Károly, Szilágyi Róbert,
Hajda Tamás, Daru Sándor edzőinknek.

„Ha élünk, száll még ránk sok álom,
Még járunk napsütéses tájon,
Ám egy felhő bennünk borong majd.”
Reményik Sándor: Veronika kendője
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dorkó

ban említett barátait, hogy az elméleti sík
helyett a gyakorlatban is építhessük együtt
Zsombó sportját, fiataljaink egészségét. Hajrá Zsombó!

Héraklész

Köszönöm!				

HÍRMONDÓ

Kedves Nagyszülő! Higgye el, a zsombói
fociért mi is sokat aggódunk, pont ezért teszünk is érte. A lehetőség másnak is adott, és
ha ez a lehetőség az Ön részéről esetlegesen
irigylésre méltó, akkor engedje meg, hogy
sok szeretettel meginvitáljuk Önt és írásá-

A megszólított Sprint Zsombó SE. és játékosai.

Tanács Gergő zsombói lakos ezúton szeretném megköszönni a Nagycsaládos
Egyesületnek és a zsombói Önkormányzatnak azt az önzetlen támogatást,
melyet nyújtott nekem, hogy tudjam képviselni Hazámat és Zsombó Községet a
2010. szeptemberében megrendezett
Belgrádi kick-box világbajokságon.
Köszönettel és tisztelettel:

Kajak-Kenu - 45 egyesület sportolói vettek
részt a hagyományos győri Héraklész fizikai
felmérő Országos Bajnokságon.
A 2011. február 5-én rendezett viadalon
több mint 1000 gyerek, serdülő és ifjúsági
korú kajakos, illetve kenus mérte össze tudását.
Természetesen még nem vízen, hanem
„szárazföldi” fizikai számokban, vagyis futásban, húzódzkodásban, lábemelésben, illetve fekvenyomásban (ez csak az idősebbek
számában szerepelt a programban).
Az EDF Démász Szeged versenyzői is remekül szerepeltek.
A zsombói Törköly Zoltán (1999-es korosztály) 66 indulóból az első helyet szerezte
meg.
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„Az egyesség a kis dolgokat is nagyra növeszti, az egyenetlenség pedig a legnagyobbakat is megrontja.”
(Sallustius)

„Mert győzni fogsz, dicső respublika,
Bár vessen ég és föld elédbe gátot,”
Petőfi Sándor: Respublika

Tanács Gergő

BÉLÁIM
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Az előző szám keresztrejtvényének megfejtése: „Egy gyertya nem veszít semmit, ha meggyújt egy másikat!”
A GOODS MARKET 1000Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Csányi Bettina.
Az előző szám TOTO megfejtése: D,A,A,A,A,C,C,A és B,D,A.
A Szilvánia Pizzéria 1 db családi pizzáját nyerte: Bezdány Tímea.
Gratulálunk! A nyeremény igazolását átveheti a Közösségi Házban.

Szörényi Levente
TOTÓ
1. Melyik évben kaptak Kossuth-díjat az Illés
zenekar tagjai?
A, 1990.
B, 1995.
C, 1995.
D, 2000.

4. Melyik dal született az 1990-es Illés koncertre?
A, Az utcán
B, Amikor én még kissrác voltam
B, Új világ
D, Miért hagytuk, hogy így legyen

2. Melyik erdélyi városban koncertezett az Illés
zenekar 2005-ben?
A, Kolozsvár
B, Csíkszereda
C, Sepsiszentgyörgy D, Marosvásárhely

5. Hol mutatták be először az István, a király
című rockoperát?
A, Városliget
B, Szegedi Szabadtéri Játékok
C, Népstadion
D, Budapest Sportcsarnok

3. Mi a keresztneve Szörényi Levente testvérének, aki az Illés és Fonográf zenekaroknak is
tagja volt?
A, Attila
B, Béla
C, Szabolcs
D, Örs

6. Melyik együttes slágerei: Első villamos,
Mond, hogy nem harakszol rám, Levél a távolból
A, Illés
B, Fonográf
C, Omega
D, LGT
7. 1992-ben a Világkiállításon is nagy sikerrel
mutatták be az István, a királyt. Hol?
A, Sevilla
B, Madrid
C, Barcelona
D, Zaragoza

8. Ki a szövegírója az Attila, Isten kardja című
rockoperának?
A, Bródy János
B, Bereményi Géza
C, Illés Lajos
D, Lezsák Sándor		
9. Melyik Illés nagylemezen hallható a Sárika
című dal?
A, Ezek a fiatalok B, Nehéz az út
C, Illések és pofonok D, Add a kezed
10. Mi volt a címe Szörényi Levente 2010-es
búcsúkoncertjének?
A, Sárga rózsa
B, Hattyúdal
C, Hazatérés
D, Végtelen úton

„Sok Zsuzsanna napokat vígan megélhess,
Napjaidat számlálni ne légyen terhes!”
Sok Zsuzsanna napokat…
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