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Kedves Szülők, Tisztelt Zsombóiak!									

Ahogy azt a szülői értekezleteken is ígértük,
folytatjuk az érintett szülők és a lakosság tájékoztatását a zsombói óvoda és az iskola (közoktatási intézmények) fenntartásával kapcsolatos kezdeményezésről. Zsombó Község
Képviselő-testületének 2011. április 12-i
tájékoztató levelét a szülők által kezdeményezett második szülői értekezleten adtuk
át a megjelenteknek és ezt követő napokban
juttattuk el minden zsombói postaládába. A
tájékoztatást ezúton és ezt követően is folytatni fogjuk.
2011. április 12-ére a szülők kezdeményeztek egy újabb tájékoztatót, mert az
önkormányzat által szervezett első szülői
értekezlet, az ott elhangzott véleménynyilvánítások miatt elhúzódott és csak egy szűk
réteg juthatott érdemi tájékoztatáshoz. A
szülők szerettek volna érdemben tájékozódni. Ezt a célt szolgálta a második fórum,
ahol a Képviselő-testület tagjai mellett
meghívott vendégként Dr. Molnár Róbert
Kübekháza község polgármestere a náluk
már gyakorlatban működő, a Szeged-Csanádi Egyházmegye által fenntartott közoktatási intézmények működéséről tájékoztatott. A
beszélgetés addig tartott, míg a jelenlévők
minden kérdésükre megkapták a választ, elmondták véleményüket pro és kontra. Ott is
elhangzott, a tájékoztatóban is leírtuk, hogy
a Képviselő-testület a szülői választmánnyal
és az intézményvezetőkkel közösen ebben a
fontos kérdésben a döntést megelőzően kikéri az érintett szülők véleményét.
Másnap délelőtt a szülői véleménynyilvánítás szabályainak legmegnyugtatóbb,
mindenki számára elfogadható módját alakították ki együtt, egy bizottságot alkotva
a témában mértékadó, köztiszteletben álló
személyekből. A bizottság tagjai a legérintettebb szervezetek vezetői lettek, az iskolaigazgató, az óvodavezető távollétében
helyettese, a szülői választmány elnöke, a
polgármester és az alpolgármester, akik szavazás közben és az eredmények ismeretében
is korrektnek találták a véleménynyilvánítást, annak mind tartalmát, mind lebonyolítási szabályait illetően. Nagy öröm és még
nagyobb eredmény az, hogy le tudtak ülni
olyan tárgyaló felek, akik nem értenek egyet
egy témában és mégis konstruktívan meg
tudták alkotni a véleménynyilvánítás legdemokratikusabb és leghitelesebb módszerét.
Úgy álltak fel, hogy mindannyian kijelenthették, a leírt szöveg tartalmilag a véleményüket tükrözi és a lebonyolítás rendjével is
mindenben egyetértenek. Együttműködéssel, közös tenni akarással mindenki számára
elfogadható megoldás születhet.
A sarkalatos kérdésekben Török Gáborné a
szülői választmány elnöke és Maróti Antalné
iskolaigazgató kérését végül elfogadva, a következőkben állapodtak meg.
– A szavazás a választásokhoz hasonlóan
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anonim módon történjen, mert így várható
befolyásmentes szabad véleménynyilvánítás
és a lehető legnagyobb részvételi hajlandóság az érintett szülőktől.
– A szavazás gyermekenként történjen,
mert az óvodával, iskolával kapcsolatos érintettséget így lehet legobjektívebben megjeleníteni a szülői véleményekben.
Közösen alakították ki a további szabályokat is:
– Az érintett szülők körét a következő nevelési évben az óvodába beíratható, a jelenleg 2-3 évesek, valamint a intézményekbe
járó óvodások, a már beiratkozott elsősök és
a jelenleg az 1 -7 osztályba járó gyermekek
szüleiben határozták meg.
– Megegyeztek a kérdőívek kiértékelésében részt vevő, szintén köztiszteletben álló,
és a témában nem érintett személyekben.
– Megegyeztek a kérdőív (szavazólap)
tartalmában, amely a négy eredeti aláírás
miatt, a szülőkkel történő tértivevényes
átvétel és a szavazáskori jelenléti ív miatt a
manipuláció lehetőségét kizárta.
– Megegyeztek a véleménynyilvánítás
időtartamában (csütörtök, péntek, szombat
7 – 19 óra), helyében (polgármesteri hivatal) és a szavazatok leadásának módjában
(hivatal köztisztviselői és érintett szülők
részvételével).
A szülői véleménynyilvánítás a hasonló
településeken megszokotthoz képest a lehető legdemokratikusabb módon zajlott
és az összes szavazásra jogosult több mint
85%-a vett részt benne. Urnazáráskor ismét
összeült a bizottság, és megállapodtak, hogy
a részvételi arány annyira magas volt, hogy
az ez alapján kialakuló véleményt mindenki elfogadja, mert az tükrözni fogja a valós
igényt. További szülői megkeresést nem tartottak szükségesnek. Fontosnak tartották az
érintettek a részvételt, ritka az a szavazás/
választás, amelyen ilyen magas arányban
megjelennek.
Az urnát bontották és a szavazólapokat
kiértékelték Dr. Bodáné Dr. Bártfai Mária, Dr.
Kovács Julianna, a Helyi Választási Bizottság
tagjai, Dr. Csúcs Áron jegyző és Dr. Sziromi
Márta köztisztviselő. Az eredményről jegyzőkönyvet vettek fel, majd arról tájékoztatták
a bizottság tagjait és a polgármesteri hivatal
hirdetőtábláján, valamint a község honlapján közzé tették azt. A 329 érvényes szavazatból 187 támogatta, 142 nem támogatta
a Képviselő-testület szándékát. Százalékokban kifejezve ez 57%/43%-os arányt jelent.
A bizottság ismét megállapította, hogy a
szavazás szabályai előre rögzítésre kerültek,
utólag balgaság lenne az eredményt vitatni.
Tehát a véleménynyilvánításban részt vevő
szülők 57%-a elfogadja, igényli a Római
Katolikus Egyház intézményfenntartását

„Valahol most egy tulipán-szájú,
kicsi szamárka ordibál,
hátára odaképzelem magam
s vagyok Jézus király.”
Csoóri Sándor: Virágvasárnap

Zsombón. Mivel a Képviselő-testület demokratikusan működik, a szülők döntése
kötelez minket a tárgyalások lefolytatására. A szándék megfogalmazódott, a szülők
döntése megszületett, amit végre kell az
önkormányzatnak hajtania. Természetesen
úgy hajtjuk végre a döntést, hogy számunkra
kiemelten fontos az inkább a változatlanság
mellett voksoló 142 gyermek szüleinek igénye is. Reményeink szerint ez nem azt jelenti, hogy mindenképpen el szeretnék vinni az
iskolából a gyermeket, hanem szimpatikusabb a mostani struktúra, és ha kialakulnak
olyan feltételek, amelyek elfogadhatóak
számukra, vagy nyitottak az új iránt, akkor
szeptembertől is a zsombói óvodába, iskolába járnak majd gyermekeik. Az anonim
véleménynyilvánítás lehetőséget biztosít
arra, hogy akik, még ha szívesebben is járatnák gyermekeiket változatlan fenntartású intézménybe, nincs ellenükre az egyházi
fenntartású óvoda, iskola sem. Mondhatjuk
úgy is, hogy a puding próbája az evés. Ahogy
erre már jelentős számú konkrét jelzés is érkezett.
Meggyőződésünk, hogy az eddigi helyi
erőforrások, lehetőségek megtartása mellett újabbak bevonása, csak javíthat a közoktatás helyi helyzetén. Ehhez mindössze
nyitottnak, segítőkésznek kell lennie a szereplőknek továbbra is.
Továbbra is fontosnak tartjuk a jó kapcsolatok ápolását Csólyospálos községgel,
ezért a várható társulási megállapodást
felmondó döntés meghozatala előtt, 2011.
április 27-én határozatban is tájékoztattuk
Csólyospálos Község Képviselő-testületét a
zsombói szülők véleményéről, és hogy a jogszabályban előírt egyeztetési folyamatot követően várhatóan a társulási megállapodást
felmondó döntés fog születni.
A közeli jövőben a Csongrád Megyei Kormányhivatal által kijelölt oktatási szakértő
véleményének és a Csongrád Megyei Önkormányzat nyilatkozatának beérkezését
követően kikérjük az intézmény alkalmazotti
közösségének, az iskolaszéknek, a szülői
szervezetnek és a diákönkormányzatnak a
véleményét. Mint ahogy eddig is, most is a
vélemények ismeretében hoz döntést a Képviselő-testület.
A tájékoztatást ezután is fontos feladatunknak tartjuk, ezért erre megragadunk
minél több lehetőséget. Elsősorban a hivatalos helyi médiában, a Zsombói Hírmondóban
és Zsombó honlapján a www.zsombo.hu-n
tesszük közzé aktuális tájékoztatóinkat.
		

Tisztelettel:

Zsombó Község
Képviselő-testülete
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Tájékoztató az oktatási intézmények fenntartására irányuló helyi népszavazási 		
kezdeményezéssel kapcsolatban									

Tisztelt Zsombói Lakosok!
2011. április 7-én az egyik zsombói lakos
kérelmet nyújtott be Zsombó Község Helyi
Választási Irodájához aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítése céljából. A kérelmező a következő szövegel kívánta hitelesíttetni az aláírásgyűjtő mintaívet:
„Akarja-e Ön, hogy Zsombó Község két oktatási intézményének (óvoda, általános iskola)
a fenntartása egyházi kézbe kerüljön?”
A Helyi Választási Iroda vezetőjeként szakmai állásfoglalást kértem a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és
Felügyeleti Főosztályától. A Kormányhivatal
2011. április 14-én érkezett állásfoglalása
szerint a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:
Ötv.) 46. § (4) bekezdése rendelkezik azokról
az ügyekről, melyek vonatkozásában nem
rendelhető el helyi népszavazás.

Az Ötv. 46. § (4) bekezdése rendelkezik
azokról az ügyekről, melyek vonatkozásában
nem rendelhető el helyi népszavazás.
„Nem rendelhető el helyi népszavazás:
a) a költségvetésről való döntésre,
b) a helyi adónemeket, illetőleg mértéküket megállapító rendelet tárgyában,
c) a képviselő-testület hatáskörébe tartozó
szervezeti, működési, személyi kérdésekben, a
képviselő-testület feloszlásának a kimondásáról.”
A Helyi Választási Iroda vezetőjeként megállapítottam, hogy a zsombói Kós Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, valamint a Nefelejcs Óvoda működtetése helyi önkormányzati költségvetési
rendeletet érintő kérdés, erre tekintettel az
aláírásgyűjtő ívek hitelesítését a 2011. április 21-én kelt határozatban megtagadtam.
A Kérelmező 2011. április 21-én kifogást
nyújtott be a határozattal szemben, mivel

véleménye szerint a Helyi Választási Iroda
álláspontja téves.
A benyújtott kifogásban foglaltaknak nem
adtam helyt, ezért az ügyet áttettem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Szeged Városi Bírósághoz.
A Szegedi Városi Bíróság (a továbbiakban:
Bíróság) a 22.Pk.50.275/2011/2. számú végzésével a kérelmező kifogását érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mivel a Választási
eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 84. § (1) bekezdés értelmében a bírósági felülvizsgálati
eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező és
a kérelmező jogi képviselet nélkül járt el.
A Bíróság a végzésében megjegyezte továbbá azt is, hogy érdemi elbírálás esetén
is el kellett volna utasítani a kérelmező kifogását, figyelemmel arra, hogy a Helyi Választási Iroda helytállóan hivatkozott az Ötv.
46. § (4) bekezdésére. A Bíróság álláspontja
szerint ugyanis a helyi népszavazással érintett két oktatási intézmény működtetése az
önkormányzat hatáskörébe tartozó költségvetéssel összefüggő kérdés, és mint ilyenre
irányuló kérdés nem képezheti helyi népszavazás tárgyát.
Fentiek alapján szeretném felhívni valamennyi zsombói lakos figyelmét, hogy az
oktatási intézmények fenntartásáról még
akkor sem lehetne népszavazást kiírni, ha
azt a Képviselő-testület kezdeményezné!
Tisztelettel:
Dr. Csúcs Áron
Jegyző

Tájékoztató a Szociális rendelet módosításáról							
Tisztelt Zsombói Lakosok!
Szeretném tájékoztatni Önöket arról, hogy
a szociális étkezésért és a házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díjak megváltoztatása miatt Zsombó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 1-jei
hatállyal módosította a 2/2010. (II.15.) számú szociális rendeletét.
Ezeket a szociális szolgáltatásokat Zsombó
Község Önkormányzata társulás formájában, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
(SZKTT) keretében nyújtja.
Az SZKTT Polgármesterek Tanácsa településenként és szolgáltatásonként megállapította a 2011. évi szolgáltatási önköltségeket.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint
a fizetendő térítési díjakról – amennyiben
ezt a feladatot társulás keretében látja el a
helyi önkormányzat – a fenntartó többcélú
kistérségi társulás társulási megállapodásában erre kijelölt települési önkormányzat
alkot rendeletet. Az SZKTT Társulási Megállapodásában Deszk Község Önkormányzata
lett kijelölve a rendelet megalkotására.

Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a Szegedi Kistérség
Többcélú Társulása által fenntartott szociális
intézményekben a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
6/2011. (III.01.) önkormányzati rendeletét,
melyben Zsombó Községre vonatkozóan a
szociális étkezés és a házi segítségnyújtás
intézményi térítési díjait az alábbiak szerint
határozta meg:
1.) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja azoknak,
– akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át (jelenleg 42.750,- Ft) nem
éri el:		
150,-Ft/fő/adag
– akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150% -a feletti:
		
330,-Ft/fő/adag
2.) A házi segítségnyújtás ellátás intézményi térítési díja azok számára
– akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el:
		
0,-Ft/fő/óra

– akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-a feletti:
		
0,-Ft/fő/óra.
Egyúttal tájékoztatom továbbá azokat a
szülőket, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, hogy
a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
2011. január 1-jétől bevezetett változásai
miatt az évente kétszer folyósított pénzbeli
támogatás első részlete, melynek összege
az idén változatlanul 5.800,- Ft gyermekenként, nem júliusban, hanem augusztusban
esedékes. Azok a gyermekek jogosultak erre
a pénzbeli ellátásra, akiknek a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága augusztus 1-jén, illetve november
1-jén fennáll. Kérem a szülőket, hogy kísérjék figyelemmel jogosultságuk határidejét
és időben nyújtsanak be új kérelmet, amen�nyiben a korábbi jogosultságuk lejár.
Tisztelettel:

„Haj ki, kisze, kiszéce,
Gyüjj be, sódar, gömbőke!
Vígan várjuk Szent Györgyöt.
Énekszóval pünkösdöt.”

Dr. Csúcs Áron
Jegyző
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Tájékoztató a képviselő-testületi ülésen történtekről

A Hírmondó legutóbbi száma óta a Képviselő-testület egy munkaterven felüli, rendkívüli ülést és egy munkaterv szerinti, rendes
ülést tartott.

2011. március 30. (munkaterven felüli, rendkívüli ülés)
– A Képviselő-testület először módosította Zsombó Község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről, valamint a díszpolgári cím
adományozásáról szóló 1/1999. (II.24.) Ökr.
számú rendeletét. A módosítás alapján egy
új községi kitüntető cím került alapításra,
„Zsombó Községért Emlékérem” címmel. A
kitüntető cím a „Zsombó Községért Emlékérem” címet kapta, amelynek adományozására méltó lehet minden olyan személy, aki
tevékenységével kiemelkedően járult hozzá
Zsombó község fejlődéséhez, aki munkájával példamutató módon erősítette Zsombó
község hírnevét. Az új kitüntető cím adományozásának rendjét a módosított rendelet
tartalmazza.
– A következő napirendi pontban az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjának
mértékéről, természetbeni juttatásokról szóló 13/2010. (X.11.) Ör. rendeletének módosítására került sor. A rendelet módosítására
azért került sor, mert a Képviselő-testület
tagjai, illetve a Bizottságok nem képviselő
tagjai részére a munkájuk segítésére, a hatékonyság emelésére és a Polgármesteri Hivatal sokszorosítási és postázási költségeinek
csökkentésére az Önkormányzat vásárolt 1-1
db hordozható számítógépet, amit a képviselői tiszteletdíjak 3.500 Ft/hó összegű csökkentésével felszabadult forrásból finanszíroz
az önkormányzat.
– A harmadik napirendi pontban a bölcsődevezetői álláshelyre írt ki pályázatot a
Képviselő-testület. A részletes pályázati kiírás egy másik cikkben és a www.zsombo.hu
honlapon is megtalálható.
– A következő napirendi pontban új energetikai pályázati lehetőségekről (intézményi fűtés korszerűsítés, megújuló energia
bevonása) tárgyalt a Képviselő-testület, és
felhatalmazta Gyuris Zsolt polgármestert a
pályázat előkészítésére és benyújtására.

Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosításáról döntött.
– A következő napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta Zsombó Község Önkormányzatának 2010. évi zárszámadását.
– A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület megalkotta a helyi népszavazás
és népi kezdeményezés szabályozásáról szóló rendeletét. A rendelet alapján a népi kezdeményezést a választópolgárok 7,5 %-a, a
helyi népszavazást a választópolgárok 17,5
%-a kezdeményezheti.
– A negyedik napirendi pontban a Képviselő-testület módosította az egyes pénzbeli
és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelme érdekében működtetett helyi, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2010. (II.15.)
rendeletét. A rendelet módosításának okával
és a térítési díjak összegéről külön cikkben
foglalkozunk.
– A következő napirendi pontban a Képviselő-testület tájékoztatót hallgatott meg
a településen működő szociális ellátások
működéséről, helyzetéről, valamint átfogó
értékelést az önkormányzat gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak 2010. évi
ellátásáról.
– Ezt követően a Képviselő-testület az
Önkormányzat 2010. évi adóbevételi előirányzatának-, és a helyi adónemek egyenkénti teljesítéséről szóló beszámolót fogadta
el.
– A hetedik napirendi pontban a Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi
közbeszerzési éves statisztikai összegzést
fogadta el.
– Az egyéb napirendi pontban elfogadta a
Képviselő-testület a belső ellenőr 2010. évre
vonatkozó jelentését, majd döntés született
a polgármester akadályoztatása esetén, a
Társulási Tanácsokban történő helyettesítéséről. A Képviselő-testület határozott az Ivóvízminőség-javító pályázattal kapcsolatos
önerő kérdésében, és határozatot fogadott
el Csólyospálos Község Önkormányzatának
tájékoztatására, az iskola és óvoda fenntartásával kapcsolatosan.
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

2011. április 27. (munkaterv szerinti,
rendes ülés)
– A Képviselő-testület először Zsombó

Dr. Csúcs Áron
Jegyző

Kórházi ágyak és kerekesszékek kölcsönzése		

Állítható fejtámlás kórházi ágyak és kerekes székek ingyenesen, korlátlan időre kölcsönözhetőek idősek és betegek számára.
Érdeklődni:
Zsombó, Mária tér 2. (Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat irodája)
Telefon.: (62) 595-566
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„Mély tengerek derűs békéje él benn.
Az ajka asztali áldást rebeg
S megszegi az utolsó kenyeret!”
Juhász Gyula: Az utolsó vacsora

Csontos Lászlóné és Bencsik Márta
családgondozók

Gyász
Zsombó Község Önkormányzata mély megrendüléssel vette
tudomásul Zsíros Pál halálhírét.
Együttérzésünket fejezzük ki felesége, gyermekei és valamen�nyi családtagja részére. Településünkön végzett több évtizedes
képviselői munkájával örökre
beírta magát Zsombó történetébe! Nyugodjék békében!
Zsíros Pált Zsombó Község
Önkormányzata saját halottjának tekinti.

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: 9-12
K: 12-18
SZ: 9-12
CS: 9-12
P: --------

Csontos Lászlóné
családgondozó

ZSOM-BOLYGÓ

Pályázati felhívás												
Zsombó Község Önkormányzata Képviselőtestülete pályázatot hirdet a Bóbita bölcsőde
bölcsődevezetői álláshelyének teljes munkaidőben történő betöltésére, 2011. július
1. napjától 2016. június 30. napjáig szóló
megbízással.
Pályázati feltételek:
– A közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) szerint;
– A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól
és működésük feltételeiről szóló 15/1998.
(IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének 2/B. pontjában előírt képesítés: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú
szociális alapvégzettség, pedagógus és
a) csecsemő- és kisgyereknevelő (BA);
b) bölcsődei szakgondozó (OKJ);
c) csecsemő- és kisgyermek-gondozó
(OKJ);
d) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ);
e) csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ)
vagy
f) kisgyermekgondozó, - nevelői (OKJ)
végzettség.
– legalább 5 éves felsőfokú végzettséget
vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a
gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve a
közoktatás területén végzett munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat;

– illetmény és egyéb juttatások a Kjt. szerint;
– B kategóriás jogosítvány, felhasználó
szintű számítástechnikai ismeret;
– büntetlen előélet.
A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, személyesen, vagy postai úton lehet
benyújtani. A pályázat címzettje: Zsombó
község polgármestere (6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.).

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
– pályázó nyilatkozatát arról, hogy:
a) a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
15. §-ának (8) bekezdésben meghatározott
kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
c) a pályázatnak nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e.
A pályázat benyújtási határideje:
2011. május 15. (beérkezés időpontja)
Az elbírálás határideje:
2011. júniusi Kt. ülés.
A pályázatot a következő címre kell
elküldeni:
Zsombó Község Polgármestere
6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.

Pályázatnak tartalmaznia kell:
– pályázó fényképes, részletes szakmai
önéletrajzát;
– az intézmény vezetésére vonatkozó
programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel;
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok
másolatát;

Felvilágosítás kérhető:
Személyesen, vagy telefonon érdeklődni
lehet Gyuris Zsolt polgármestertől személyesen, vagy telefonon (62/595-550).
Gyuris Zsolt
polgármester

Volán 													
Értesítés
Tisztelt Lakosság!
Közérdekű Hír
A Kunság Volán Zrt. értesíti a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2011. április 1-től
(péntektől) a Hivatalos Volán Autóbusz
Menetrend Bács-Kiskun megyei kötetében az alábbi menetrend módosítások
kerülnek bevezetésre:
1) 5356 SZEGED – KISKUNMAJSA – KISKUNHALAS – KALOCSA autóbuszvonalon
naponta közlekedő járat Zsombó község
egész közigazgatási területén minden megállóban megáll:
Kamp tanya		
8,45
Dudás tanya		
8,47
Andrássy út 124.		
8,49
Zsombó aut.vt.		
8,50
Andrássy út 24.		
8,51
Zsombói csárda		
8,52
Zádori ház		
8,53
Omnimarkt Kft. Bútorház 8,54
Homoki kiskerti telep
8,55
Gáztelep 		
8,57
2) A 276 sz. (tanév tartalma alatt munkanapokon közlekedő) járat 15 perccel
később közlekedik: Zsombó aut.vt. 11,59
(április 1-e előtt 11,44).

A buszmegállóhelyek közül kettő elnevezésének módosítása időszerűvé vált. A
két Andrássy úti megállóhely közel azonos
elnevezése miatt, az autóbuszállomás utáni, szegedhez közeli megálló valamint az
Omnimarkt Kft. Bútorház megálló párok átnevezésére várjuk a kedves lakosság ötleteit,
javaslatait 2011.
május 20-ig e-mailben a titkarsag@
zsombo.hu címre
valamint papír
alapon Zsombó
Község Polgármesteri Hivatalába (6792 Zsombó,
Alkotmány utca
3.).
A lakossági javaslatokat a Képviselő-testület a
májusi ülésén tárgyalja és ezután
tesz javaslatot a
szolgáltatónál a
megállóhelyek
átnevezésére.

2011. április 28-án tartotta a Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. Dél-alföldi Regionális Közlekedésszervezési Iroda az éves
kistérségi menetrendi értekezletét. Zsombó
Község Önkormányzata évek óta szorgalmazza a Zsombó-Kiskundorozsma-Szeged
útvonalon a könnyen megjegyezhető, ütemes menetrend
bevezetését. A
Tisza Volán Zrt. részéről az értekezleten jelzés érkezett,
hogy az ütemes
menetrend kialakítása iránt nyitott
és a tárgyalások
rövidesen megkezdődnek. Amint
a szakma által kidolgozott javaslat
elkészül lakossági
véleményezést
kezdeményezünk.

„Alvó szegek a jéghideg homokban.
Plakátmagányban ázó éjjelek.
Égve hagytad a folyosón a villanyt.
Ma ontják véremet.”
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HÍRMONDÓ

A falugazdász tájékoztatója					

Tisztelt Termelők!
Május hónapban fontos aktualitásokra
hívnám fel a figyelmüket.
1. Az Őstermelői igazolványok érvényesítése, valamint az új igazolványok kiváltása
továbbra is lehetséges az aktuális dátumtól,
a feltételek az előző számokban szerepelnek.
Az igazolványok érvényesítése betétlaponként ezer forintba, az új igazolvány
kiváltása 2000 forintba kerül, melyet postai
úton csekken kell befizetni. A csekk nálam
beszerezhető.
3. A 2010. évi gázolaj jövedéki adó
visszaigénylése:
A feltételek az előző számokban fel vannak
tüntetve.
A szőlő és gyümölcs művelési ágú területekre az előbb említett visszatérítéshez kapcsolódóan a gázolaj de minimis támogatás
benyújtási határideje május 31-re fog
majd esni. Feltétele, hogy a VPOP a jövedéki
adó visszatérítését teljesítse. A 2010-es területalapú támogatás határidős munkálatai
miatt csak május 15. után a pontos eljárásrend ismeretében kezdjük majd meg ennek
a támogatásnak az ügyintézését.
5. A 2011-es Egységes támogatási
kérelmek igénylése:
A benyújtási határidő 2010. május
15.!!! Ekkorra kell a területalapú támogatáson felül mindennemű egyéb
támogatási kérelmet is igényelni (pl
erdőtelepítési támogatás, AKG támogatás stb.).
A tavalyi gyakorlatnak megfelelően a
kérelmek benyújtása elektronikus úton
interneten keresztül történik, előzetes időpont-egyeztetés alapján fogjuk a termelőket
behívni.
Az igényléshez nagyon fontos feltétel a
2009., illetve a 2010. évi támogatási
kérelemhez felhasznált jelszó!!!
Ennek hiányában nem tudjuk a támogatási kérelmet rögzíteni. Mindenkit arra kérek,

hogy a megadott időpontra ezt keressék elő.
Ez a jelszó pótolható, de az MVH Szegedi Kirendeltségénél lehet csak beszerezni.
A feltételek hasonlóak a tavalyihoz. 2500
négyzetméter a minimálisan támogatható parcella terület, ezekből a parcellákból minimálisan 1 ha-t kell művelni. 2500
négyzetméter alatt nem igényelhető támogatás (esetleg konyhakert megnevezéssel,
ebben az esetben művelés szempontjából
kapcsolódniuk kell egymáshoz). A támogatás igényléséhez tudni kell a parcellák területének nagyságát, alakját (ezt kell a számítógépre berajzolni), valamint a kultúrát.
Ezek az adatok a támogatás igénylésének az
alapjai . Erdő és nádas kivételével minden
kultúrára jár támogatás.
Célszerű előkeresni a tavalyi támogatási
kérelem rajzait, abba belerajzolni az idei évi
adatokat.
A tavalyi évhez hasonlóan a Földhivatal
szerint is használatban lévő területekre lehet csak támogatást igényelni,
tehát a támogatott területekről Földhasználati lap szemlével kell rendelkezni! (Nem kell
bemutatni!)
A belvizes területekre jelen pillanatban
csak a vetési (ültetési) szándékot fogjuk majd
tudni bejelenteni, ha az eredeti bejelentéshez képest változás lesz, be kell nyújtani a
vis maior eseményt is. Ennek a módjáról a
következő számokban fogunk írni.
Az AKG-ban, valamint az erdőtelepítési
támogatásban részt vevő termelőket arra
kérjük, hogy a támogatási határozatukat is
hozzák magukkal.
A tavalyi évhez hasonlóan a vis maior
eseményt, valamint a másodvetésű
kultúrákat is be kell jelenteni, ez szintén
elektronikusan, ügyfélkapun keresztül történik. A határidőben benyújtott kérelmeket
május 31-ig szabadon lehet módosítani,
ezután már csak úgy lehet módosítást végrehajtani, hogy a támogatási összeg érdem-

Szilvánia Pizzéria és Fagyizó
Nyitva tartás:
Hétfőtől vasárnapig 8-21

Rendelésfelvétel:
06-62/255-715
06-20/4045-045
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„Megváltó Jézusom, megyek tehozzád.
Ne fordítsd el tőlem, jóságos orcád.”

ben nem növekedhet.
A részletekről kérem, figyeljék az aktuális
információkat!
Mivel fontos határidő előtt állunk, a rendelkezésre álló idő is rövid, teljes egészében
függőek vagyunk az internetes hálózattól,
ezért ebben az időszakban semmiféle egyéb
teendőt nem fogunk tudni ellátni (gázolaj
jövedéki adó stb.) erre majd június 1. után
lesz lehetőség.
Próbáljuk a lehető legrugalmasabb ügyintézést, de előfordulhat a rendszerhiba miatti
várakozás .
Még egyszer arra kérek mindenkit, hogy az
igényléshez szükséges feltételeket (jelszó,
rajz, területi adatok, kultúra) felkészülten hozzák a megadott időpontra, mert
nagyon megnehezítheti az ügyintézést, ha
ezeket nem tudjuk pontosan.
6. Az aktuális információk, pályázati lehetőségek
a www.fvm.hu, a www.mvh.gov.hu, a
www.emva.gov.hu honlapokon olvashatók,
kérem figyeljék ezeket az oldalakat.

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

Dorozsmai
Állatgyógyászati
Centrum

Szeged,
Negyvennyolcas utca 11.

Dr. Farkas Attila
Rendelés:

Hétfő, szerda, csütörtök:
8.30-10.00
Kedd:
8.30-10.00; 16.30-17.30
Péntek:
9.00-10.00; 16.30-17.30
Szombat:
10.00-11.00; 15.00-16.00
Tel.: 06-30-972-3016;
06-62-314-662
(rendelési időben)
Kutya, macska,
egyéb társállatok,
haszonállatok kivizsgálása,
gyógykezelése,
védőoltások, műtétek,
mikrochip, útlevél, hatósági
igazolások, röntgen, ultrahangvizsgálat,
laborvizsgálat.
Állatgyógyszerek, vitaminok,
tápok forgalmazása
HÍVÁSRA HÁZHOZ IS MEGYEK.

Megváltó Jézusom

kul-turi

10 éves a BOKRÉTA dalkör										

Valamikor réges régen a 2001-es esztendőben felmerült egy kérdés. Legyen-e nyugdíjas énekkar Zsombón. Néhány ellenkező
mellett voltak páran, akik úgy gondolták
miért is ne. A kezdeti nekibuzdulás kihozta
a hiányosságokat, és gyorsan beláttuk: egyedül nem megy, mert bár mindenki szeretett
énekelni, de a hangok bizony bukdácsoltak,
mint a rossz diák az iskolába. Ekkor úgy határoztunk, keresünk valakit, aki ért egy kicsit
az énekléshez. Gyorsan döntésre jutottunk,
és mindenki egyet értett abba, hogy Bánfiné
Kopasz Gyöngyi a nekünk való ember: nem
csalódtunk benne. Azóta is Ő vezeti az énekkart, és a vezetésével már el mertünk indulni
különböző megmérettetésekre is. Először
csak Népzenei találkozókra, ahol bár bírálatot kaptunk, de benne volt a biztatás is, ne

hagyjuk abba, mert jól csináljuk. Azután
minősítőre is bátorkodtunk elmenni, ahol
mindjárt meg kaptuk az ezüst fokozatot. Két
évre rá volt egy jó évünk, amikor is csatlakozott hozzánk Radics Bálint citera kísérőnek,
és a következő minősítőn megkaptuk a
mindenki által legszebb elismerést, az arany
páva díjat. A boldogság alig fért el bennünk,
hiszen tudtuk, ez a díj csak a legjobbaknak
jár. Sajnos a mi citerásunk elhagyott bennünket, ami kissé fejbe vágott mindenkit,
de megértjük, hisz neki is el kell tartani a
családját, dolgoznia kell, mi pedig csak jó
szóval, kedvességgel tudtuk neki meghálálni az értünk tett fáradozását. Az ötéves
fennállásunkat egy fergeteges születésnapi
dalostalálkozóval ünnepeltük. Akkor úgy
gondoltuk, majd a 10 évest ünnepeljük újra,

de mivel akkoriba még nem volt divat ez a
fajta ünneplés, a meghívott csapatok nagyon jól érezték magukat, és biztatást is kaptunk, így rendszeressé tettük. Minden évben
megtartjuk azóta is és szinte harc folyik a
csapattársak között, kiket hívjunk meg. Szívünk szerint hívnánk mi több énekkart is, de
az időbeli behatárolódás meggátolja, hogy
többen legyünk. Ezért megpróbálunk mindig egy-két ismeretlenebb csoportot hozni,
de a régebbi ismerősöket sem felejtjük el. Az
idei megmozdulásunk volt a 10 éves évfordulónk. Ezt azzal tettük különlegessé, hogy
nem a hagyományos szendvics és sütemény
kínálása volt a közösségi házban , hanem a
Jóbarát Vendéglőbe fizettünk a vacsoránkért.
Nekünk is jár annyi, hogy más mosogasson
helyettünk! Nagyon szép délutánt tölthetett
el velünk az, aki vette a fáradtságot és eljött,
kíváncsi volt rá, mit is csinálnak a nyugdíjasok ott a hármas terembe? Remélem lesz
idő, amikor megújult zenével nótával és új
tagokkal bővülve tartalmas műsort adva
még többen lesznek kíváncsiak ránk.
Köszönjük mindazoknak, akik hozzájárultak a dalostalálkozó megrendezéséhez,
ki süteménnyel, ki üdítővel vagy bármi
egyébbel. Jövőre is szeretnénk megtartani a
születésnapi találkozónkat és bízom benne,
hogy még többen jönnek el megnézni, hogy
együtt ünnepelünk.
Szalmáné Vali

Kicsilány, ou, szia, helló! – avagy Fluor Tomi szárnyalása					
Gratulálhatunk is magunknak, (és persze
Fluor Tominak), hogy eljuttattuk idáig a
zenemegosztó portálok áldásos hatásának
segítségével.
Egy kis idővel ezelőtt az MR2 Petőfi Rádió az elmúlt tíz év legjobb zenéit kereste
hallgatói segítségével, és csodák csodája az
előkelő 15. helyen végzet a Fluor – csakhogy
a rádió sosem játszotta nagysikerű számát –
addig.
Ebben a helyzetben nem volt más választása a rádiónak, minthogy kielégítse a tömegek vágyait (?), és ezért egy kicsit kompatibilisebb változatban elkezdte játszani
Kesh - Mizu című számát (Herrer Sárával, aki
az Életképek című film ártatlan tinédzserét
alakítja) – mely össze sem hasonlítható az
eredetivel…

Fluor barátunk hangterjedelméről azt gondolom, nem szükséges sokat beszélni. Annál
inkább szükséges elsöprő sikeréről, melyet
tulajdonképpen úgy ért el, hogy semmi művészileg elismerhetőt nem alkotott. És mégis
dúdolják Mizu című számát anyáink, testvéreink, csoporttársaink, tanáraink, kicsik és
nagyok egyaránt – pedig az előadó sokuk
számára névtelen…

És már el is indult a lavina – minden alkotói válságban lévő fiatal, – és még fiatalabb
– karöltve egészen egyedi „előadókkal” feldolgozta a „Lájk” című albumon futó számot
– és még ezt is nézzük és hallgatjuk.
Volt, aki operát – bár ez a műfaj jelen esetben megkérdőjelezhető – faragott e nemes
műből…
Megjelennek a besötétített szobában, napszemüvegben pózolós tinédzserek, akik még
csak nem is énekelnek oly megfeszülve, mint

versenytársaik, egyszerűen csak a felgyorsított számra tátognak, annak rendje – módja
szerint.
Aztán ott van a Tomi nevű kedves ifjú – aki
nem Fluor ugyan –, de mégis egyből sikert
ér el azzal, hogy egy műanyag üveg árnyékában, egy kis szobában adja elő magát.
Mc Példa mégis hipp–hopp besokallt Fluor
Tomi sikeréből, és jól meg is mondja a tutit
a „rapperek szégyenének” és SP barátunknak
– bár ezt valószínűleg nem fogjuk viszont
hallani a rádiókban szalonképtelen szövegének köszönhetően.
Csodák csodája Fluor, a politikai életbe
is berágta magát, és fennkölt szövegének
részleteit már Rétvári Bence, a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára is beépítette választékos szókincsébe:
„A hétvégi tüntetések bebizonyították,
hogy az MSZP és az LMP összenőtt, mint két
kicsi legó.”– kellhet ennél több?
Nyomjunk rá egy Gigalájkot, ahogy szokás
és élvezzük ki minden percét eme fenomenális költeménynek, amíg nem érkezik meg
a következő hasonlatos…

„Úr Krisztus feltámadott,
Reánk malasztja áradott.
Ő szent vére hullása,
Lőn pokolnak romlása,”

Csányi Mónika
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Kérlek

Kérlek, ne sajnálj,
Ne sírjál!
Nevess a kedvemért,
Egy világért!
Nem fogsz elveszíteni,
Bármit is fogsz tenni!
A szemedben és minden részedben
maradj őszinte,
Bármit is kell tenned érte!
Csalj mosolyt a szomorú emberek
szemébe,
Teremts világot az elveszettek részére!
Öleld át az árvát,
Törj ki, és mutass mást!
Legyél önmagad,
Ne hagyd, hogy irányítsanak!
Azt csináld, amit szeretnél,
Ne sírj, hanem élj!
Szemenyei Zita

Vasárnapi Pódium							

Magánének szakos növendékek könnyűzenei koncertje.
2011. április 17-én vasárnap, 16 órakor,
a József Attila Közösségi Ház adott helyet a
művészeti iskola immár hagyományos rendezvényének. Az úgynevezett könnyű műfaj széles választékából kaphattunk ízelítő.
Elhangozott filmzene, operett és musical
ária, sanzon, jazz-sláger, rock és popzene.
A számokat Elekné Sándor Szilvia tanárnő
kísérte zongorán, nagyon igényesen, színvonalasan. Ezúton is köszönjük mindazok
közreműködését, akik hozzájárultak a közösségi ház zongorabeszerzéséhez, elsősorban
Dr. Bernáth Erikának, aki nélkül ez a vásárlás

Irány a Zengő							

Március végén újra útra kelt a Közösségi
Ház Túra Köre, hogy meghódítsa a Mecsek
legmagasabb csúcsát, a Zengőt. Kis csapatunk reggel busszal indult Zsombóról. Arról
tanakodtunk, hogy vajon az időjárás kegyes
lesz-e hozzánk és megússzuk-e eső nélkül.
Azzal biztattuk egymást, hogy az eddigi túráinkon – bár volt, hogy esőben indultunk
– mindig kiderült az idő, és fantasztikus
élményt adtak az erdők, hegyek. Most sem
kellett csalódnunk! Elérve a Mecsek lábát
csodálatos napsütés fogadott bennünket.
Kulturális program gyanánt megnéztük a
pécsváradi várat, melynek tetejéből gyönyörű kilátás tárult elénk. Ezt kovetően
koccintottunk a „medve bőrére” és útnak indultunk. A korábbi kirándulásainkhoz képest
könnyedebb útvonalon haladtunk, de a csúcs
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előtt igen csak meredekre váltott az előttünk
álló hegy. Nem adtuk azonban fel, és végül
nagy lihegés közepette felértünk a Zengőre.
A csúcson felmásztunk a kilátóba, és néhány
percig elégedetten szemléltük a körülöttünk
húzódó hegyvonulatokat: ezért igazán megérte! Az ebéd elfogyasztása és némi pihenő
után nekivágtunk újra. „Lefelé könnyebb”
– szokták mondani, azonban ezt többen vitatni kezdték, hiszen a csúcs lefelé sem lett
lankásabb. Utunkat Hosszúheténybe érkezve
zártuk, ahol a helyi vendéglátó egységben
ki-ki kedvére frissíthette magát. Köszönjük
a Közösségi Háznak az újabb lehetőséget, és
izgalommal várjuk a folytatást!

„Az én Uram újra él most,
országútján mendegél most,
áprilisban fürdik és
aranyozza napsütés,”
Dsida Jenő: Húsvéti ének az üres sziklasír mellett

nem jött volna létre. A hangszer még sokáig
bizonyíthatja az élőzene értékét az egyre hódítóbb gépivel szemben.
Az előadást jelmezek és megrendezett
jelenetek is színesítették. A mozgások és
jelzések - Veréb Judit tanárnő színházi tapasztalatainak köszönhetően- ízlésesen
alkalmazkodtak a produkció adta lehetőségekhez. Az elhangzó 27 számot Gál Emese,
Gábor Dóra, Szemenyei Zsófia, Tóth Renáta,
Kneip Anna, Gábor Bence, Rácz Szabó Emese, Szivák Klára, Rácz Viktória, Győri Gabriella, Nagy Jennifer, és a vendég Hampel Zsuzsa
tanárnő énekelte. Elton John- Oroszlánkirályának dalával, az idősebb növendékek közül Gál Bence aratott nagy sikert. Nagyon
szépen szerepelt Szivák Klára, Gál Emese,
és Rácz Viktória. Hallhatóan sokat fejlődtek
a fiatalabbak is, Rácz Szabó Emese, Gábor
Bence, Nagy Jennifer, és a többiek. A közösségi ház nagyterme szinte teljesen megtelt.
A közönség nagy tapssal jutalmazta a fiatalok szereplését. Az eltelt pár év alatt, a kön�nyűzenei koncert a művészeti iskola egyik
legnépszerűbb eseménye lett. Gratulálunk a
szereplőknek, és a szervezőknek!
Zs.H.

Húsvéti alkotóház
a Közösségi Házban
Idén, a tavaszi szünet első napján, április
20-án délelőtt vártuk kézműves foglalkozásra a kicsiket és nagyokat. Természetesen
most is a közelgő ünnep szimbólumai álltak
a tevékenységek középpontjában. Így lehetett tojást festeni, mézeskalács nyuszikat
díszíteni, húsvéti kopogtatót ragasztani,
valamint egyéb dísztárgyakat készíteni,
mellyel még ünnepibbé válhatott a zsombói
családok húsvétja.

Fogasné Matula Zsuzsa

A József Attila Közösségi Ház ezúton köszöni meg a 2011. évi húsvéti alkotóház
foglalkozásvezetőinek a közreműködést:
Fodor Ilona, Zádori Alíz, Fogasné Matula Zsuzsanna, Dékányné Vass Anikó, Baló Éva, Sípos
Mihályné

kul-turi

A művészeti iskola versenyeredményei a 2010/2011. tanévben				
A XIII. Deszki Maros-Menti Fesztivál
2011. március 25-én
Népiének: II.hely - Bacsa Flóra
Kamarazene kategóriában Takács Adrienn
és Kálmán Felícia zongora II.hely
Zongora szóló hangszer:
Kálmán Flícia III.hely
A versenyen résztvett:
Gábor Anett – furulya
Üllés „Fontos Sándor Művészetinap”
április 8.
Szóló hangszer kategória:
Kothencz Lívia zongora I.hely
Bátki-Fazekas Ilona zongora II.hely
Gábor Anett furulya III. hely
Népiének: Bacsa Flóra II.hely
Kamarazene kategóriában:
Takács Adrienn és Kálmán Felícia I. hely
Csendélet kategória:
Simon Enikő II.hely
Kiss Lilla IV. hely

Illusztráció kategória: Bakó Luca V. hely
Csongrád Megyei Kistelepülések Művészeti Iskoláinak hangszeres versenye
– Csengele
Kothencz Lívia – zongora I.hely
Gábor Anett – furulya III. hely
Gergely Kata Viola – furulya III.hely
Kálmán Felícia és Takács Adrienn – kamarazene: I.hely
Gratulálunk minden sikeres versenyzőnek
és további jó eredményeket kívánunk.
Felkészítő tanáraik: Hegedűs Károlyné,

Elekné Sándor Szilvia, Hampel Zsuzsa,Tamási
Borbála, Zsirosné Vass Judit.

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

Szomszédoló 2011. Algyő			

F E L V É T E L I F E L H Í V Á S		

Villantó továbbjutói 2011. május 21-én szombaton délután 17
órakor kezdődően képviselik településünket az algyői szomszédolón!
Mindenkivel személyesen vesszük fel a kapcsolatot. Utazást busszal
biztosítjuk, mely a Közösségi Háztól indul 15 órakor!

A zsombói művészeti iskola a 2011/2012. tanévre is szeretettel várja a művészetoktatást igénylő és tanulni vágyó diákok jelentkezését
két művészeti ágban.

Szamóca Színjátszó Kör, Bacsa Orsolya, Kós Károly Általános Iskola
balett csapata, RSG, Bokréta Dalkör, Boróka Néptáncsoport, Bacsa
Flóra, Bátki Fazekas Ilona, Nagycsaládos Egyesület (Charleston, Operett), Kálmán Richárd, Szalma Imréné és Kerecseny Attila, Kós Károly
Általános Iskola 4.a osztálya, Nefelejcs Óvoda Szülői Választmánya és
dolgozói (Waka-waka)

Zeneművészeti ág:
			
zongora,
			
hegedű,
			
furulya
			
népiének
			
magánének ( 11-25 éves korig)
Képző-és iparművészetiág:
			
kézművesség,
			
kerámia
			
rajz-festés-mintázás
A jelentkezéssel kapcsolatos információk az 62/595-172 iskolai
telefonszámon kérhetők.

Nyári Lászlóné
művészeti vezető

„Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek,
S most Pannónia is ontja a szép dalokat.
Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám,
Szellemem egyre dicsőbb, s általa híres e föld!”
Janus Pannonius: Pannónia dicsérete
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Fehérné Patik Angéla

MESTERSZABÓ

Vállalom:

– női és gyermek
alkalmi,
– báli ruhák,
– kosztümök minőség
készítését, alakítását.
– függönyvarrást,
– bevont gomb
készítést, stb.

Érdeklődni:

Tel.: +3630/8298185

Zsombó, Szegedi út 135.
Szatymaz, Rózsa u. 46.

Borverseny Zsombón
hatodszor

2011. április 15-én zajlott le a hatodik
alkalommal meghirdetett zsombói borverseny, ahová a zsombói és a környező falvak
szőlő- és bortermelőinek legfinomabb italait várta a zsűri (Géczi Lajos elnök, Géczi
Lajosné, Gyuris Attila, Gyuris Zsolt). Összesen
négy település kilenc termelőjének 14 bora
„állt startvonalhoz”. A verseny idén is magas
színvonalat hozott, nehéz döntések elé állítva a zsűrit. Végül 7 arany, 4 ezüst, 1 bronz
minősítést, és 2 oklevelet osztott ki a zsűri.
Minden termelőnek köszönjük a nevezést, és
munkájukhoz gratulálunk!
Eredmény:
				
			
1. Arany
Szögi János		
		
Rizling szilváni, 2009
2. Arany
Kádár Német Lajos
		
Cserszegi, 2010
3. Arany
Kádár Német Lajos
		
Chardonay, 2010
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„Szeszélyes, bús ajándék
E rímes, furcsa játék,
Ó, zokog, bár negédes Fogadd szivedbe, édes!”

Tóth Árpád: Rímes, furcsa játék

MÁJUS 20.-án
15.00-tól

vendég a háznál

Nagy Gáspár verseinek és König Róbert metszeteinek kiállítása			
2000-ben jelent meg Nagy Gáspárnak Szentendrén a Vincze Papírnyomó Műhely gondozásában a Hullámzó vizeken kereszt című kötete/versciklusa. A műhöz König Róbert linómetszetei
adták az ihletet, vagy fogalmazhatunk úgy is, egy grafikusművész és egy költő közös álomlátásnak, magyar múltról és hitről való gondolkodásának eredményeként született a kis kötet. Ez
akkor 12 linómetszetet jelentett egy 12 részből álló versciklushoz. A közös munka eredményeként született kiállítást a József Attila Közösségi Házban 2011. március 30-án nyitottuk meg,
melyet Szakolczay Lajos kritikus ajánlott az érdeklődők figyelmébe!

A poétikus cím a közelmúltban elhunyt
Nagy Gáspár nem mindennapi versének a
homlokáról való. Mégsem a Hullámzó vizeken kereszt című költemény illusztrációival
van dolgunk, hiszen – ritka az ilyen szoros
együttműködés író és képzőművész között
– a linóleummetszetek 1999-ben, szinte a
verssel együtt születtek. Tihanyban, a Magyar Képzőművészeti Egyetem nyári táborában, ahol a hely szellemétől – többek közt a
„dombocskán” székelő isteni jóságtól – megérintve alkotott a költő és grafikus.
Tihany a maga ezer esztendejével – csoda.
A hullámzó vízre a történelem rajzolt keresztet. Nagy Gáspár látomásos szövegével, a
tenger vizét kortyolgatva hívta elő a múltat
– „pannon tónak a legszélin / mit mondanak
tengerszemnek / arra lovagló királyok” –, és
egy olyan gondolati-érzelmi példatárat tett
a grafikusművész elé, hogy neki csak kottáznia kellett a dallamot. „Jön a Nap s vele
István / fölkel minden pogány ellen / Koppány
köveit is tisztán / beépíti falba verten / hordatja magasra égig / érjenek föl valahára / a mű
ne maradjon félig / Istené legyen a hála.”
De ez sem olyan egyszerű, hiszen nemegyszer a képzőművész adta a hívó szólamot.
König horizontra feszülő, a képfelületet berácsozó tövis keresztje s bárányának égi s földi
útja (a kész grafika) olyan elementáris erővel
hatott a lírikusra, hogy az a történelem – és
saját belső idejének – grádicsain lépkedve
sem tudott elszakadni az őt inspiráló, költeményét továbblendítő rajzi összegzéstől.
Nem is akart.
A látvány – kettős kőkereszt a villám hasította hegyoldalban, a szűkülő vízfelületre
fény-árnyékát ültető vitorlás, a szerzetesi
alázatról tanúskodó repedezett föld mint
szétosztandó étek – újabb, most már a szó
erejére épülő látvánnyal tetézve azt a költői
valóságot idézi meg, amelyben a szent hármas: a hitet védőbástyának megélő ember,
a mítoszi mezőkkel rokon táj és a „vizeken
hullámzó ország” történelme harmonikus
egységet képez.
Grafikából induló összefoglalás vagy ser-

kentője újabb rajzoknak? Nem tudhatni.
Azért sem, mert Königben, a mesterben,
a különböző technikák (fa- és linóleummetszet, stb.) tudós oktatójában olyannyi
fölgyűlt élmény leledzik – doktoriját a sokszázadra visszatekintő lovas-ábrázolásokból
és a ló kultúrtörténetéből írta –, hogy eddigi
grafikai lapjaiból (fókuszban a düreri mélységű fametszetek) egy különleges művelődéstörténeti kollekció is kitelnék. Tehát
nem szükséges számára – noha elfogadta
íróbarátja invitálását – ihletre serkentő erő;
az ír partokra, a németek hazánkból való elűzésére és a Balatonra (Tihanyra) kitekintő,
a bibliai szimbólumtárból ugyancsak merítő
egyetemes motívumvilágával a drámának
egy olyan szenvedésfokozatát képes megjeleníteni, amelynek történései (az azokra
való utalás) Krisztus kereszt-halálát éppúgy
fölelevenítik, mint a fény fölszabdalásával a
táj golgotai sötétséggel vívott harcát.
A technikai tökély nem hat ki (csak áttételesen) a metszetek szerkezetére, az új
motívumok fölbukkanására és a régiek ismétlődésére s a megannyi formavariációra,
ám az önkifejezést az egyetemes igazság
szolgálatába állító alkotó számára fölöttébb
biztonságot nyújt. Így van ez a Hullámzó
vizeken kereszt linóleummetszeteinek esetében is. A szentendrei Vincze Papírmerítő
Műhelyben és König műtermében 50 számozott példányban készült mappa (2000)

		

– örülhetnek eme unikum birtokosai – már
jól mutatta irodalom és képzőművészet több
mint találó, invenciózus – az erkölcsi (költői)
mondanivalót esztétikai szintre emelő – ös�szefonódását. Mindez egy kivételes szépségű
műtárgyban valósult meg.
A vallomásos „történelmi” verset kísérő,
ugyancsak vallomásos linómetszet-sorozat
lapjai önállóan is megállnak. A zsombói tárlat, Nagy Gáspár ébresztésén túl, erre is szövetkezett: a képköltemények grafikai szépségének és a belőlük kiolvasható erkölcsnek a
megmutatására. A világos, szellős, egy színnel (acélszürke) nyomott, csaknem húsz lap
valóban foglalata – egyik jelentős foglalata
– az életműnek.
Másutt a kőkatedrális, a kőkereszt, a kőemlékmű, a föld töviskoszorújával befont, ám
a rettenthetetlent is megrettentő „égi vár”
s „földi monumetum” szervezi a képet. Még
csak fókuszban sem kell állniuk, hogy erejük kitessék. A koronás fők és a szent sereg
alatt vágtató, ágaskodó – elölnézetből, féloldalról ábrázolt, fölvetett fejű, megnyújtott
nyakú – lovak ugyancsak főszereplők. Kivont
kardok, békés bivalyok, inukat feszítő, támadó szörnyek – egyik grafikai lapon éles agyarú vaddisznó tapos a keresztet védő harcosra
– feszítik, emelik drámaivá a cselekményt. A
táj tövisből és szögesdrótból font kerítését
áttörő corpus – a tisztaságnak mindig van
küldetése és sugallata – maga a nyugságos
béke.
Szó se róla, König Róbert motívumkincse
drámaibb – ezért súlyozó szerepe letagadhatatlan –, mint Nagy Gáspár tizenkét részből
álló versének történései. Az emlékező, elégikus hang a linóleummetszeteken valaminő
aktív– önvédő, nemzetvédő – szólammá válik. Miként a hajdani mappa bevezetőjében
írtam: „Hullámzó vizeken kereszt? Hullámzó
vizeken élet!”
Szakolczay Lajos
József Attila-díjas író, kritikus

Ezúton is kifejezzük köszönetünket a
kiállítás megnyitóján való közreműködéséért
Bacsa Flórának és Bacsa Orsolyának, akik
népdalokkal színesítették a rendezvényt!

„Kertész leszek, fát nevelek,
kelő nappal én is kelek,
nem törődök semmi mással
csak a beojtott virággal.”
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József Attila: Kertész leszek

zsombói PORtrék

HÍRMONDÓ

Az alföldi borok elfogadottságának visszaállítása sajnos nem sikertörténet		
Géczi Lajos a kiskunmajsai tanyavilágban nőtt fel. A mezőgazdaság szeretetét és a munka értékét szüleinek köszönheti. Hasznos tanácsaival hosszú éveken át segítette településünk gazdáit.
Feleségével három fiút neveltek fel, ma már büszke nagypapa.
20 éve élnek Zsombón. Évek óta fő szervezője a helyi termelők pálinka- és borversenyeinek.

– Meséljen a szüleiről! Melyek azok a tulajdonságai, amelyeket nekik köszönhet? Meséljen a szüleiről! Melyek azok a tulajdonságai,
amelyeket nekik köszönhet?
– 1948-ban születtem Kiskunmajsán.
Szüleim gazdálkodó parasztemberek voltak, akik sok áldozatot hoztak azért, hogy
én és két öcsém diplomaszerzésig eljusson.
Vallásos nevelést kaptunk, rendszeresen ministráltunk, de nem ők az oka annak, hogy
felnőtt koromtól már kevésbé gyakoroltam
vallásomat. Szüleimtől kaptam a családcentrikusságot, az önmérsékletet, a keménységet
az akadályok vételében és sok szeretetet.
– Melyek voltak a kiskunmajsai tanyavilág
legnagyobb értékei?
– A tanyavilág legnagyobb ereje és értéke
akkor még sűrűségében volt. Az emberek figyeltek egymásra, észrevették, hogy füstöl-e
a szomszéd kéménye, egymásra voltak utalva. Tízéves koromig az apám Kiskunmajsa
és Jászszentlászló közötti tanyáján laktunk,
utána a Halas melletti Balotaszálláson építettünk tanyát a jobb megélhetésben bízva.
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nál helyezkedtünk el. 1983-ban kiegészítő
képzéssel mérnöki diplomát szereztem a
Kertészeti Egyetemen.
– Gyermekei születése mennyire változtatta meg a mindennapjaikat?
– Fiatal házasként vállaltuk az első gyereket, mint akkoriban sokan mások, nem
tudom, hogy nélkülük milyenek lettek volna a mindennapok. A fiainkat igyekeztünk
egymásra figyelésre, önálló gondolkodásra
és nem utolsó sorban munkára nevelni. A
gyerekek felnőttek, elköltöztek, de a család
együtt maradt.

Az 1962-es szövetkezetbe léptetés megtörte szüleim illúzióit is, nekünk, gyerekeknek
csak a tanulás adhatott lehetőségeket.
– Hányan vannak testvérek? Hogyan emlékezik vissza gyermekkorára?
– Hárman vagyunk testvérek, természetesen sokat veszekedtünk, 14 éves kortól
egymás után kollégiumokba kerültünk.
Akkoriban különösen szükség volt egymás
segítésére és azt, mint jó szokást, megtartottuk. Én vagyok a legöregebb, ami nem
érdem, de plusz feladatot azért adott.
– Hol végezte az elemi iskoláit? Van-e tanára, akire ma is szívesen emlékezik vissza?
– Az első három évet majsai- és
balotaszállási tanyai iskolában, 4-8 osztályokat pedig Pusztamérgesen jártam. Ez
utóbbi 5 évért naponta 4 km-re kellett menni kerékpárral vagy gyalog. A falusi iskolából könnyebb volt a szegedi Radnóti Miklós
Gimnáziumba kerülni. Nagyon sok derék
tanárom volt, nem volna rendes dolog, ha
egyet emelnék ki.
– Pályaválasztáskor miért választotta a
mezőgazdaságot hivatásának?
– Arra volt legnagyobb rálátásom, és erre
biztatott Galambos Miklós mérgesi plébános
is, aki a doktorátusát agráregyetemen szerezte.
– Hogyan indult az önálló élet?
– Középiskola után kertészeti főiskola
Kecskeméten 1967 és 1970 között. Diákszerelem, utána házasság már az első közös
munkahelyünkön a Kiskunhalasi Állami Gazdaságban, ahol megfelelő szolgálati lakást
adtak. Közben két év katonaság is volt a határőrségnél. 24 éves voltam, amikor a Lajos
fiam született, majd jött Levente és Zoltán.
Feleségemmel első munkahelyünkön 9 évet
dolgoztunk szőlőbor szakterületen. 1979ben Szegedre költöztünk, a Pincegazdaság-

„A tavasz rózsás kebelét kitárva,
Száll alá langyos levegőn mezőnkre.
Balzsamos fürtjén Zephyrek repesnek
S illatot isznak.”
Berzsenyi Dániel: Tavasz

– Mikor és miért választották lakóhelyüknek Zsombót?
– 1990. óta lakunk Zsombón, az akkor
még öttagú család újra falura vágyott. Az
építkezés a kamaszodó fiaim segítsége nélkül nehezebben valósult volna meg. Korábban és azóta is sokat segítenek.

– Falugazdászként melyek voltak a legfontosabb feladatai?
– 1994-2008-ig voltam falugazdász, az
utolsó nyolc évben már Zsombó volt az egyik
település, ahol ezt tanácsadói, ügyintézői
agrárszolgáltatást végeztem.
– Évek óta vezetője a csongrádi borvidéknek. Milyen a homoki borok elfogadottsága?
– Társadalmi munkában, választott
tisztségviselőként, 1996-2011-ig láttam el
Csongrádi Borvidék Hegyközségi Tanácsa elnöki teendőit, a tavasszal sikerült egy nálam
fiatalabb borász szakembert megválasztani.
Az alföldi borok elfogadottságának visszaállítása azért sem sikertörténet, mert sokan
ítélnek, mielőtt kóstolnak, vagy a sznobokra hallgatnak, nem saját ízlelőbimbóikra. A
rangos nemzetközi versenyek eredményei
azt bizonyítják, hogy egyre népesebb azoknak a fogyasztóknak a tábora, akik a friss,
könnyed, fiatalos ízeket és illatokat részesítik
előnyben. Az ilyen típusú természetes italoknak máshol is a síkvidék a hazája, ha nem
is hangzik olyan veretesnek.
– Mi tölti ki ma a nyugdíjas napjait?
– Könnyítettem, már nem borászkodom,
csak családi fogyasztásra készítek bort, a
szőlőtermést adom el. A nyugdíjas napok
sajnos peregnek: család, szőlő, család, talán
több idő marad olvasásra, pihenésre, kevés
közéletre.
Mészáros Csaba
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Az előző szám keresztrejtvényének megfejtése Csáth Géza két novellájának a címe: „Emlékirat eltévedésemről, Történet a három leányokról”
A GOODS MARKET 1000Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Balogh Béláné.
Az előző szám TOTO megfejtése: D, D, D, C, C, C, A, A, A, D.
A Szilvánia Pizzéria 1 db családi pizzáját és a TÁMOP 3.2.4. pályázat által felajánlott könyvet nyerte: Tápai Tímea.
Gratulálunk! A nyeremény igazolását átveheti a Közösségi Házban.

Bajnokok Ligája TOTÓ
1. Melyik labdarúgó szervezet rendezi a Bajnokok Ligája sorozatot?
A, FIFA
B, UEFA
C, CAF
D, CONCACAF

4. Melyik csapat nyerte a Puhl Sándor által
vezetett döntőt?
A, Bayern München
B, Borussia Dortmund
C, Bayer Leverkusen
D, St. Pauli

8. Melyik nemzet a legsikeresebb a Bajnokok
Ligájában és jogelődjében?
A, német
B, spanyol
C, orosz
D, olasz

2. Melyik sorozat volt az elődje a Bajnokok
Ligájának?
A, KEK
B, BEK
C, Intertoto Kupa
D, Vásárvárosok Kupája

5. Melyik csapat a legeredményesebb a Bajnokok Ligájában és jogelődjében?
A, Real Madrid
B, Ajax
C, AC Milan
D, Liverpool

3. Melyik évben volt a Bajnokok Ligája első
kiírása?
A, 1990/91.
B, 1991/92.
C, 1992/93.
D, 1993/94.

6. Kinek a góljával nyerte a döntőt 1999-ben a
Manchester United?
A, Giggs
B, Beckham
C, Solskjaer
D, Yorke

9. Melyik csapat idén a címvédő?
A, Arsenal
B, Barcelona
C, Internazionale
D, Manchester United
10. Hol lesz az idei döntő?
A, Stadio Olimpico, Róma
B, Stade de France, Párizs
C, Wembley Stadion, London
D, Allianz Arena, München

7. Mekkora hátrányból állt fel, és nyerte meg
végül 2005-ben a Liverpool a kupát?
A, 0:1
B, 0:2
C, 0:3
D, 0:4
„A hangraforgó zeng a fű között,
s hördül, liheg, akár egy üldözött,
de üldözők helyett a lányok
kerítik, mint tüzes virágok.”
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Radnóti Miklós: Majális

Zöld klubunk a záká

nyszéki madárházb

an járt

Polgármesteri köszöntő

Csólyospálosiak a dalostalálkozón

an

ázb
úsvéti alkotóh
Tojásfestés a h

Szatymaziak a dalostalálkozón

Ovis néptáncosok

Zártosztály

Közönségkóstoló a borversenyen

Boróka néptánccsoportunk

Munkában a borverseny zsűrije

Húsvéti alko

tóház

közönség
Hangfűrdőző

Túra kör: Mecsek
Biciklitúra Zákányszékre a Zöld klubbal

rnapi pódium műsorán

Csókolj! hangfürdő a Vasá

Zsombói Hírmondó – Kiadja: Zsombó Község Polgármesteri Hivatala, Szerkesztőség címe: 6792, Zsombó Alkotmány utca 1. Tel/fax: 62/595-560,
E-mail: hirmondo@zsombo.hu, web: www.kultura.zsombo.hu Szerkesztőbizottság tagjai: Mészáros Csaba elnök, Horváth Ágnes, Nagy Beatrix.
Felelős kiadó: Zsombó Község Polgármesteri Hivatalának vezetője, Arculatterv: Gyömbér Ákos, Faragó Gabriella.
Megjelenik évente tízszer, 1350 példányban. ISSN 2060-1018 | ISSN 2062-2686

