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Tájékoztató a Képviselő-testületi
ülésen történtekről
A Hírmondóban a Képviselő-testületi ülésen történtekről készült legutóbbi beszámoló óta 1 alkalommal
ülésezett a Képviselő-testület, amely munkaterven felüli, rendkívüli ülés volt.
2014. FEBRUÁR 26.
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS

A Képviselő-testületi ülés összehívását több dolog is
indokolta.
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról és a köztisztviselők teljesítményértékeléséről szóló beszámolót hallgatta meg. A beszámolóból kiderült, hogy az egyre növekvő jogszabályi előírásokat,
adminisztrációs terhet, feladatokat a Hivatal kollégái jelentős
túlmunkával igyekeznek ellátni.
A második napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta
az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét. A terv szerint
idén nem lesz olyan pályázat, amely alapján közbeszerzési eljárást kell az Önkormányzatnak lefolytatnia.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület a
Déli Napfény LEADER Egyesületből a Homokháti székhelyű LEADER Egyesületbe történő átlépésről döntött. A döntés
előzménye az volt, hogy Zsombó járásilag már Mórahalomhoz
tartozik, valamint más területfejlesztési források is a járási lehatároláshoz igazodnak, illetve hogy a szabad vállalkozási zónák

kialakításakor kedvezőbb pozícióban lenne a település.
Ezt követően Radvánszky János helyi lakos kérelméről döntött a Képviselő-testület. A döntés értelmében támogatja a Képviselő-testület a kérelmezőt 50.000,- Ft-tal, hogy kerékpárral
9.000 km-t megtegyen, és eljuthasson Európa legészakibb pontjára Nordkappig (Norvégia).
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület a Vendéglő melletti üzlethelyiség (ún.: butik) bérbeadásáról döntött.
A butik megüresedését követően nagyon megnőtt az érdeklődés
iránta. A Képviselő-testület Csongrádi Judit egyéni vállalkozó
részére történő bérbeadásáról döntött.
Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület a
jegyző mint Helyi Választási Iroda vezetőjének előterjesztésére
megválasztotta a zsombói Szavazatszámláló Bizottság tagjait és
póttagjait. A tagok és póttagok személyéről e lapban hirdetmény
keretében teszek említést.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselőtestület várhatóan 2014. március 28-án tartja soron
következő, munkaterv szerinti ülését.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
dr.

Csúcs Áron
jegyző

Választási tájékoztató II.
Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte a 2014. évi országgyűlési képviselők választását. Mint ahogy a kézbesített választási értesítőben is láthatták, a választás napja: 2014. április 6.
vasárnap. A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
A korábbi választási törvényhez képest az új választási törvény lényeges változásokat tartalmaz. Az új választási törvényre
való tekintettel, a választási határidők és részletszabályok közötti könnyebb eligazodást segítendő kívánom Önöket tájékoztatni
két részben. Az előző részben ismertettem a választójog alapelveit, a névjegyzék, az ajánlás és a kampány fontosabb szabályait, valamint a szavazatszámláló bizottságra vonatkozó lényeges
változásokat.
A második részben próbálom átfogóan bemutatni a szavazás
menetét, az eredmény megállapítását és az esetleges jogorvoslatok lehetőségét.
I. A SZAVAZÁS
Az országgyűlési képviselők választásán a választópolgárnak
belföldön vagy – amennyiben felvetette magát a külképviseleti
névjegyzékre – Magyarország külföldön működő diplomáciai
és konzuli képviseletein, illetve – ha nem rendelkezik magyarországi lakcímmel – levélben van lehetősége szavazni.
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A magyarországi szavazókörökben a szavazás napján
6 órától 19 óráig lehet szavazni!
A szavazatszámláló bizottság és a választópolgárok részére a
szavazóhelyiségben és a szavazófülkékben – megfelelő módon
rögzítve – tollat kell elhelyezni. A szavazatszámláló bizottság
tagjai a szavazóhelyiségben kizárólag a részükre hivatalosan elhelyezett tollakat használhatják.
A választópolgár részére a szavazóhelyiségben elhelyezett
toll használata csak lehetőség, a szavazás érvényességét ez nem
befolyásolja.
A szavazás megkezdésétől a szavazás lezárásáig a szavazatszámláló bizottság, a jegyzőkönyvvezető, a médiatartalomszolgáltató képviselője, valamint a nemzetközi megfigyelő
tartózkodhat a szavazóhelyiségben, míg a szavazás ideje alatt
a választópolgárok a szavazóhelyiségben csak a választójoguk
gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhatnak. Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága
vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, általa választott segítő
– ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának
együttes – segítségét igénybe veheti.
A szavazatszámláló bizottság az urnák állapotát, valamint azt,
hogy azok üresek, az elsőként szavazó választópolgárral együtt
– aki a szavazatszámláló bizottság tagja és a jegyzőkönyvvezető

nem lehet – a szavazás megkezdése előtt megvizsgálja.
Az urnákat az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében
úgy kell lezárni, hogy azokból – az urna szétszedése nélkül – ne
lehessen szavazólapot eltávolítani.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.
A választópolgárt a szavazást megelőzően a szavazatszámláló
bizottságnak azonosítania kell!
A választópolgár igazolja személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját. Az említett adatok igazolása
más módon (például személyes ismertségre hivatkozással, érvénytelen igazolvány bemutatása alapján stb.) nem fogadható
el!
Ezt követően a szavazatszámláló bizottság megállapítja, hogy
a polgár szerepel-e a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben.
A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki:
a) nem tudja személyazonosságát és lakcímét vagy személyi
azonosítóját igazolni;
b) nem szerepel a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben;
c) már szavazott;
d) megtagadja a szavazólap átvételének a névjegyzéken aláírásával történő igazolását.
Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzék alapján a választópolgár részére
átadja a szavazólapokat, amelyeket a választópolgár jelenlétében a bal felső sarkában bélyegzőlenyomattal lát el, valamint a
szavazólap elhelyezésére szolgáló borítékot. A szavazás titkosságának garanciájaként a törvény egyértelműen rögzíti, hogy
minden egyes szavazólapon ugyanazon, előre kijelölt helyre kell
elhelyezni a bélyegzőlenyomatot.
A szavazólap átvételét a választópolgár a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.
A szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzék, illetve a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke alapján a
választópolgár részére egy egyéni választókerületi szavazólapot
és egy pártlistás szavazólapot ad át. Az országgyűlési képviselők
választására is kiterjedő hatállyal nemzetiségi választópolgárként névjegyzékben szereplő választópolgár részére egy egyéni
választókerületi szavazólapot és nemzetiségének listás szavazólapját adja át.
Nagyon fontos változás a korábbi választásokhoz képest,
hogy az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a lakcíme
szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján
és az országos listás szavazólapon szavaz. A szavazólapok
elhelyezésére szolgáló borítékon az országgyűlési egyéni
választókerület megjelölése szerepel.
A választópolgár a szavazólapokat a borítékba helyezi, és a
borítékot lezárja.
Az a választópolgár, aki a szavazást megelőző 6. napon vagy
azt követően létesített magyarországi lakcímet, és azt megelőzően a levélben szavazók névjegyzékében szerepelt, csak egyéni
választókerületi szavazólapot kap.
A szavazat érvényességét – ha az egyéb feltételeknek megfelel – nem érinti, ha a szavazólapon az érvényes szavazat mellett
bármilyen megjegyzést tettek, a jelöltek sorrendjét megváltoztatták, a jelölt nevét, listát kihúzták, illetve nevet, listát hozzáírtak.
A választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti, és az

urnába dobja. A titkosság érvényesítésének garanciája, hogy a
borítékot előre, a szavazólappal együtt át kell adni a választópolgárnak.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő
jelöltre, listára lehet!
Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve lista neve
feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet!
A szavazatszámláló bizottság egyik feladata a szavazás törvényes lebonyolítása, melynek része a szavazókörben a választópolgárok tájékoztatása, és a választópolgároknak a törvény által
előírt rendben történő segítségnyújtás is.
Ennek keretében a szavazatszámláló bizottság:
a) ha egy, az egyéni szavazólapon szereplő jelölt vagy egy
lista a szavazólapok elkészítése után, de a szavazás napját megelőzően kiesett, a szavazóhelyiségben elhelyezett hirdetményen,
valamint szükség szerint szóban tájékoztatja a választópolgárokat, a kiesett jelölt vagy lista nevét a szavazólapon áthúzza;
b) az írásképtelen választópolgár helyett – e tény feltüntetésével – a szavazatszámláló bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket;
c) szükség esetén – a választópolgár befolyásolása nélkül –
megmagyarázza a szavazás módját;
d) ha az olvasni nem tudó, vagy a szavazásban egyéb ok miatt
akadályozott választópolgár a szavazólap kitöltéséhez segítségül
más személyt nem tud megkérni, kérésére a szavazatszámláló
bizottság két tagja együttesen segítséget nyújt.
Az, aki testi fogyatékossága vagy egyéb ok miatt önállóan
nem tudja kitölteni a szavazólapot, ehhez segítőt (akinek nem
kell választópolgárnak lennie) vehet igénybe.
A látássérült választópolgár Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe a szavazás segítése céljából. A szavazatszámláló bizottság a választópolgár szavazólapját belehelyezi a
szavazósablonba, és így adja át a választópolgár részére. A szavazást követően a választópolgár a szavazólapot kiveszi a szavazósablonból, borítékba helyezheti és az urnába dobja, a szavazósablont visszaadja a szavazatszámláló bizottságnak.
Ha a választópolgár a szavazólap urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott
szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, egy külön e
célra szolgáló borítékba helyezi, és a rontott szavazólap helyett
új szavazólapot ad ki. A szavazatszámláló bizottság a rontott
szavazólap helyett újat – választópolgáronként és szavazólapfajtánként – csak egyszer adhat ki.
A szavazólap kitöltésének ideje alatt – az olvasni nem tudó,
illetve a testi, vagy egyéb fogyatékossága miatt a szavazásban
akadályozott választópolgár segítője kivételével – csak a szavazó
választópolgár tartózkodhat a szavazófülkében.
A választópolgár a szavazóhelyiségben tartózkodásának időtartama alatt semmilyen módon nem akadályozhat más választópolgárt a titkos szavazásra vonatkozó joga gyakorlásában.
Mozgóurnás szavazás esetén szavazófülke helyett a szavazás titkosságát garantáló körülményeket kell a választópolgár
számára biztosítani.
Az átjelentkezéssel szavazók részére kijelölt szavazókörben
az eredetileg is a szavazókör névjegyzékébe tartozó választópolgárok tekintetében a szavazatszámláló bizottság szintén csak illetékességi területén belülre viheti ki a mozgóurnát, az átjelentkezett választók esetében azonban az egész településen köteles
ezt teljesíteni. Ez a szabályozás azért fontos, mert ha pl. tudja
valaki, hogy a szavazás napján kórházi kezelésben részesül, akkor először át kell jelentkeznie arra a településre, ahol a kórház
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található, ezt követően kérheti a mozgóurnával történő szavazást, így a kórházban felkeresi őt a szavazatszámláló bizottság.
A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben
szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága,
illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. A
mozgóurna iránti kérelemnek a választás kitűzését követően, de
legkésőbb a szavazást megelőző második napon kell megérkeznie a helyi választási irodához vagy a szavazás napján, legkésőbb
15 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
A mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság két tagja viszi ki
– a szavazókör területén belül – a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárhoz.
Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. A kérelem
alapján a jegyző törli a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi azon település kijelölt szavazókörének
névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván. A választópolgár a szavazást megelőző második napon (2014. április 4.)
16.00 óráig kérheti a visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri
névjegyzékbe.
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékében szerepel, de a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. A választópolgár a szavazást megelőző nyolcadik napon (2014. március
29.) 16.00 óráig módosíthatja, hogy melyik külképviseleten kíván szavazni, vagy kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből. Nagyon fontos változás! A külképviseleten a választópolgár
a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat. Magyarán, mintha otthon maradt volna és a
lakóhelyén szavazna!
A törvény a közvélemény-kutatások szavazás napján történő
végzésének és nyilvánosságra hozatalának szabályait a korábbi
szabályozás mentén – a választással kapcsolatos jogszabályok
egységes értelmezése és az egységes joggyakorlat kialakítása
érdekében kiadott – választási állásfoglalások megállapításaival
kiegészítve rögzíti.
A szavazás napján a közvélemény-kutatást végző személy
a) abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem
léphet be;
b) a választópolgárokat semmilyen módon nem zaklathatja;
c) és csak az épületből kilépőket kérdezheti meg.
A választási törvény a korábbi szabályozást pontosítja azáltal, hogy nem a szavazóhelyiségből, hanem az épületből kilépő
választópolgárok tekintetében teszi lehetővé a közvélemény-kutatás kérdéseinek feltételét. A szabályozás ezen pontosításának
gyakorlati indoka, hogy egy épületen belül sok esetben több
szavazóhelyiség is kialakításra kerül.
A törvény szerint a fentiekben kifejtett módon készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) is csak a szavazás befejezése után szabad nyilvánosságra hozni. Ezen szabályozás a
gyakorlatban ez idáig is érvényesült az iránymutató jellegűnek
tekintett, a szavazás napján végzett közvélemény-kutatásokról
rendelkező OVB állásfoglalás alapján.
II. AZ EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA
A szavazatszámlálás során a szavazatszámláló bizottság,
a jegyzőkönyvvezető, a médiatartalom-szolgáltató képviselő4 | XII. évf. 3. szám – március

je, valamint a nemzetközi megfigyelő tartózkodhat a szavazó
helyiségben.
A szavazóhelyiségben és a mozgóurnába leadott szavazatokat a szavazatszámláló bizottság a szavazás lezárását követően
haladéktalanul megszámlálja.
A szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzék és a
mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke alapján megállapítja a szavazáson megjelent választópolgárok számát.
A szavazatszámláló bizottság az urna felbontása előtt ellenőrzi az urna sértetlenségét, és felbontja az urnát.
A szavazatszámláló bizottság összekeveri az urnákban és a
mozgóurnában lévő – nem érvénytelen – szavazólapokat, majd
azokat megszámlálja.
Érvénytelen a szavazólap, amely
a) nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal,
b) a törvényben meghatározottnál több szavazatot tartalmaz,
vagy
c) nem tartalmaz érvényes szavazatot.
Érvénytelen az a szavazat, amelyet
a) nem a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti körbe
tollal írt két, egymást metsző vonallal adtak le,
b) kiesett jelöltre, listára adtak le.
A szavazat érvényességét – ha az egyéb feltételeknek megfelel – nem érinti, ha a szavazólapon érvénytelen szavazat is
szerepel, vagy ha a szavazólapon bármilyen megjegyzést tettek,
például a jelöltek, listák sorrendjét megváltoztatták, a jelölt nevét, listát kihúzták, nevet, listát hozzáírtak.
A szavazólapokat, illetve a szavazatokat legalább kétszer meg
kell számlálni. Az ismételt számlálást addig kell folytatni, amíg
annak eredménye valamely megelőző számlálás eredményével
azonos nem lesz.
A szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálását
követően megállapítja a választás szavazóköri eredményét.
A szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni.
A szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyvvezetője a szavazóköri jegyzőkönyv adattartalmát – a jegyzőkönyv kitöltését
követően haladéktalanul – a helyi választási irodába továbbítja,
amely azt a szavazatösszesítő informatikai rendszerben rögzíti.
A választási irodák a választás nem hiteles eredményét tartalmazó tájékoztató adatokat a szavazás lezárását követően nyilvánosságra hozzák.
A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában
a szavazást követő három napon belül megtekinthető.
A szavazást követő kilencvenedik nap utáni munkanapon
a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – meg kell
semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát kilencven nap elteltével a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni.
III. JOGORVOSLATOK
A jogorvoslatok három formája a kifogás, a fellebbezés és a
bírósági felülvizsgálat iránti kérelem. Ezen felül rendkívüli jogorvoslati lehetőség, hogy az Alaptörvényben foglalt jogok megsértése esetén alkotmányjogi panaszt lehet benyújtani.
Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás
és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással
a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő

szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
Fellebbezést a választási bizottság elsőfokú határozata ellen
a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
Bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási bizottság másodfokú határozata, továbbá a Nemzeti Választási Bizottság
határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be.
A határidőket naptári napokban kell számítani. A Választási
törvényben meghatározott határidő minden esetben jogvesztő,
késedelem kimentésére, illetve igazolás előterjesztésére nincs
mód. A határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le, a választási bizottság rendelkezésére nyitva álló határidő 24 órakor jár le.
A jogorvoslati kérelmek benyújtására, valamint azok elbírálására – a speciális jogorvoslati eljárásokat kivéve – 3 napos
határidő áll az érintettek rendelkezésére a jogsértés elkövetésétől, illetve a megtámadott választási bizottság határozatának
meghozatalától.
Tisztelt Választópolgár! Remélem, a két részes tájékoztatómmal sikerült átfogó képet nyújtani a választási jogszabályok
változásáról, a választópolgárokat érintő legfontosabb tudnivalókról.
Amennyiben az országgyűlési képviselő-választással kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdése merül fel, forduljon a hozzám, a választási információs szolgálathoz, vagy keresse fel a
www.valasztas.hu internetes oldalt.
dr.

Csúcs Áron,
jegyző

a

Helyi Választási Iroda vezetője

Hirdetmény
Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 24. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a 2014. február 26-án megtartott ülésén,
a 35/2014. (II.26.) Kt. határozatával megválasztotta a zsombói
szavazatszámláló bizottságok (a továbbiakban: SZSZB) tagjait
és póttagjait.
Fentiek alapján a Zsombón található 3 szavazókörben
az alábbi SZSZB-k kerültek megválasztásra:
1. számú Szavazatszámláló Bizottság:
Illés Zoltánné			
Kálmán Ferenc			
Szunyogné Székesi Beáta		
Csontos Lászlóné
		
Kovács Edina
		
Maróti Dezsőné
		
Táborosi Renáta
		
Varga Dóra
		

tag
tag
tag
póttag
póttag
póttag
póttag
póttag

2. számú Szavazatszámláló Bizottság:
Geráné Cséplő Erika		
Horváth Ferencné 		
Illés István Antalné 		
Faragó-Mészárosné Lajkó Ildikó
Magonyné Kudik Edit
Paragi Istvánné

tag
tag
tag
póttag
póttag
póttag

3. számú Szavazatszámláló Bizottság:
Gera Erika 			
tag
Király Edit 			
tag
Szabó József Andrásné 		
tag
Becherer Ferencné		
póttag
Szalai Edit			póttag
Vargáné Nacsa Beáta		
póttag
A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak
munkájához sok sikert és kitartást kívánok!
				
dr. Csúcs Áron

Álláshirdetés

jegyző

A Zsombói Polgármesteri Hivatal
pályázatot
hirdet
gazdálkodási
ügyintéző, pénztáros munkakör
betöltésére.
A pályázat részletes kiírása megtalálható a www.zsombo.hu honlapon, vagy telefonon felvilágosítás
kérhető dr. Csúcs Áron jegyzőtől a
62/595-551-es telefonszámon.
dr.

a

Helyi Választási Iroda vezetője

Csúcs Áron
jegyző
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Tisza-Maros Ivóvízminőségjavító Projekt
Projektazonosító: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0024

Sajtóközlemény
2014 / 02 / 24
Uniós támogatásból ivóvízminőség javító program valósul meg hat településen
Az ivóvízminőség-javító projekt célja a Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (tagok:
Deszk, Kübekháza, Röszke, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó) projektcsoportjához tartozó települések vízminőség-javító fejlesztésének végrehajtása, a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása. A projektben
előirányzott ivóvízminőség-javító beavatkozások szükségességét elsősorban az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv határozza meg.
Deszk, Kübekháza és Röszke község vízműve által szolgáltatott ivóvíz minősége arzén, valamint ammóniumion tekintetében, Tiszasziget-Újszentiván községek közös vízművénél pedig a fenti komponenseken felül a vas,
míg Zsombó község vízműve által szolgáltatott ivóvíz minősége vas, valamint ammónium-ion tekintetében nem
felel meg a 201/2001. (X. 25.) „Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről” szóló kormányrendeletben, illetve az azt módosító 47/2005. (III. 11.) Kormányrendeletben meghatározott vízminőségi paramétereknek. A rendelet előírja e vízminőségi problémák megoldását.
2002-től a Dél-alföldi települések által alkotott konzorcium végezte az előkészítő munkálatokat, tanulmányokat, terveket készített. A beruházás kivitelezési munkáinak megvalósítására alakult meg 2010. május 5-én a Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás a hat település részvételével. A szakemberek által kidolgozott műszaki megoldások keretében a jelenlegi
vízbázisokra alapozva történik a fejlesztés. Négy településnél a saját vízbázisára alapozott úgynevezett önálló megoldás keretében
a helyben, kutakkal felszínre hozott rétegvizet, nyersvizet hozzuk előírás szerinti állapotba. A másik két településnél (Tiszasziget
– Újszentiván), mely eddig is hasonlóként üzemelt, olyan kistérségi rendszer megvalósítása történik, amelyben az egyik településen a jobb adottságok kihasználásával előállítjuk az előírt minőségű vizet, melyet vezetéken juttatunk el a másik településre, ahol
megteremtjük a víz fogadásának szakszerű feltételeit. A projekt részét képező vízműveknél az eltávolítandó szennyezőanyagok, a
határérték feletti vízkémiai paraméterek esetenként eltérőek, így az eltávolításuk módja is eltérő lehet.
A munkálatok részét képezi a teljes beruházás 20%-ában az úgynevezett rekonstrukciós munka, amely az ivóvízelosztó hálózaton mosatási csomópontok kialakítását és a hálózat mechanikus tisztítását, valamint az üzemeltetés szempontjából legproblémásabb hálózati szakaszok cseréjét tartalmazza.
Két településen, Röszkén és Zsombón, összesen 6755 m külterületi ivóvízhálózat is megépül.
A 2015 nyaráig elkészülő beruházás várható nettó költsége 1 145 575 780 Ft, amely 1 143 490 511 Ft elszámolható költséget és
2 085 269 Ft nem elszámolható költséget tartalmaz.
2014. február 10-én a közbeszerzési eljáráson nyertes ajánlattevővel, a Békés Drén Kft-vel a kivitelezői szerződéskötés aláírása, majd 2014. február 24-én a munkaterület átadása megtörtént. Jelenleg a kivitelező feladatkörébe
tartozó tervek elkészítése és engedélyeztetése zajlik.
A fejlesztésekről bővebb információt a www.tiszamarosivoviz.hu oldalon olvashatnak.

Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Cím: 6792 Zsombó, Alkotmány utca 3.
Telefon: +36 (62) 595-550
E-mail: ivoviz@zsombo.hu
Honlap: www.tiszamarosivoviz.hu

wwww.ujszechenyiterv.gov.hu
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Tájékoztató a Falugyűlésről
2014. március 18-án este 18 órakor kezdődött az idei
falugyűlés, melynek témája az április második felében
induló szennyvízberuházás volt.

von biztonságos szennyvízszállító rendszer legyen. A lakosság
által megépített házi csatornát nyíltárkos felülvizsgálattal ellenőrzi az üzemeltető, és ezután lehet rákötni a tisztítóidomra.

Gyuris Zsolt polgármester úr számos vendéget hívott el, hogy
minél részletesebb tájékoztatást kapjon az érdeklődő lakosság a
körülbelül 5 milliárd Ft-ból 1,5 év alatt megépülő gravitációs
csatornahálózatról és szennyvíztisztítóról.
Polgármester úr a szennyvízberuházás megálmodásától a jelenlegi állapotáig tartó folyamatot ismertette, bemutatta a meghívott vendégeket (kivitelező, tervező, üzemeltető, érdekeltségi
hozzájárulást intéző víziközmű társulat), és felkérte őket lakossági tájékoztatójuk megtartására, illetve a felmerülő kérdések
megválaszolására.

A falugyűlésen a meghívott vendégek között volt Kakas Béla,
Sándorfalva város polgármestere, aki egyéves szennyvízépítéssel kapcsolatos tapasztalatát osztotta meg a megjelentekkel. A
településvezető fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy az egyre jobban elvárt korszerű településinfrastruktúra kialakítása
sok türelmet igényel mindenkitől, azonban a megfelelő toleráns emberi hozzáállás nagyban segíti ennek a helyzetnek a
problémamentesebb megélését. Nem rózsaszín álomnak festette le a ránk váró közel egy éves, sokszor zajos, esetenként kellemetlen helyzeteket okozó beruházást, hanem reális képet állított elénk, jelezve, hogy ezt már egyéb közművek kialakításánál
átélte a lakosság, tehát ez is csak egy átmeneti helyzet, amit ha
átvészelünk, eredményét reményeink szerint sokáig élvezhetjük
majd.

A kivitelező OMS Környezetvédelmi Kft. képviseletében
Pozsgai Péter és Kecskés Balázs volt jelen a falugyűlésen.
Pozsgai Péter kivitelezési főmérnök bemutatta az OMS Környezetvédelmi Kft.-t, elmondta, hogy szerződés szerint 600 nap
alatt, 2015. szeptember 30-ig kell a szennyvízberuházás csatornahálózatát kiépíteniük (a szennyvíztisztító telep létesítését
más kivitelező végzi).
Zsombó nagyközség területe négy öblözetre tagozódik, ez
lesz az ütemezés alapja, amit rövidesen kialakítanak. A kiviteli
tervek készülnek, az üzemeltetővel folyamatosan egyeztetnek, a
tényleges munkakezdés április második felére tehető.
A négy átemelő megépítése a településen az elsődleges, ezzel
egyidőben a legmélyebb pontokról haladva készül a csatornahálózat.
Az ingatlanokra a bekötővezeték és a tisztító idom az ingatlan-tulajdonosokkal előzetesen lefolytatandó egyeztetést követően kerül kiépítésre. A tulajdonos döntheti el, hogy hol legyen
a bekötés a kivitelező által felkínált lehetséges helyek közül,
amelyet a tereptárgyak és az egyéb közművek határoznak meg.
A bekötési adatlapon rögzítésre kerül az adott ingatlan vonatkozásában a bekötővezeték pontos helye, mely egyeztetést a lakos
aláírásával igazol.
Cél a gördülékeny, hatékony kivitelezés, mely során igyekeznek a lakosság életét minél kevésbé akadályozni. A panaszokat
helyben az építésvezető segítségével hatékonyan kezelni fogják,
a konkrét személyekről és elérhetőségükről rövidesen tájékoztatják a lakosságot.
Az üzemeltető Alföldvíz Zrt. részéről Zsittnyán Zoltán, az V.
számú Szegedi Divízió vezetője bemutatta a szervezet felépítését, működésüket ismertette.
Varga Zsolt, az V. számú Szegedi Divízió szennyvízágazati vezetője elmondta, hogy minden ingatlannál a kivitelező egyszer
egyeztet a lakossal a bekötőcsatorna helyéről, melyet műszaki
és egyéb szempontok alapján közösen jelölnek ki. Ezen később
módosítani nincs lehetőség. Elmagyarázta a bekötőcsatorna és
a házi csatorna (az épület és a kivitelező által megépített bekötővezeték végén elhelyezkedő tisztító akna vagy idom közötti szakasz) fogalmát. Felhívta a figyelmet, hogy a részletes tájékoztató
előtt senki se fogjon neki a házi kivitelezésnek. A műszaki paramétereket, szabályokat, feltételeket és eljárásrendet tartalmazó
tájékoztatót bocsátanak ki rövidesen a lakosság részére, melynek célja, hogy a házi csatorna megfelelő minőségű, hosszútá-

Gyuris Zsolt polgármester elmondta, hogy a lakosság megfelelő tájékoztatása érdekében a beruházás ideje alatt szórólapokkal, a Zsombói Hírmondóban közleményekkel, valamint a
település honlapján (www.zsombo.hu oldalon) aktuális hírekkel segíti az önkormányzat a tervezhetőséget a lakosok számára.
A kivitelezőtől kapott adatszolgáltatás alapján heti lebontásban
szeretnék megjeleníteni az érintett utcákat, a felelős személyeket a telefonszámukkal együtt. Ezen felül munkanapokon
a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőjéhez, Mészáros
Sándorhoz (telefonszám: 20/484-2331, 595-557) fordulhatnak bizalommal kérdéseikkel.
Kiemelte még a mindenkit érintő talán legfontosabb kérdéskörhöz, a telken belüli házi csatorna kiépítéséhez kapcsolódóan,
hogy a szennyvíztisztító előreláthatóan november körül lesz
olyan állapotban, hogy fogadni tudja a szennyvizet. A házi bekötések elkészítése így leghamarabb az ősz második felében lesz
esedékes a szolgáltató előzetes, részletes tájékoztatását követően
a település körülbelül fele területén, ahol addigra a gerinc- és
bekötővezetékek elkészülnek.
A FALUGYŰLÉSEN A TÁJÉKOZTATÓT KÖVETŐEN FELMERÜLT
LAKOSSÁGI KÉRDÉSEK:

Ikerházban lakom, a csövek lefektetésénél a szomszéd csöve nem jöhet át hozzám?
Minden ingatlan kap saját bekötőcsatornát, mindenki a sajátjára köt rá. Ha a bekötőcsatorna egy másik ingatlant is érint,
akkor célszerű megállapodni írásban a szomszéddal a jövőbeni
kellemetlenségek elkerülése érdekében (még akkor is, ha most
jó a szomszéddal a kapcsolat, hiszen előfordulhat, hogy például cserélődik az ingatlanok tulajdonosi köre). Az ügyvéd előtt
kötött megállapodás alapján a szolgalmi jog bejegyeztethető az
illetékes földhivatalnál. Erre a gyakorlatban nagyon ritkán akad
példa. Ha véletlenül előfordul ilyen, akkor a helyszíni műszaki
egyeztetésen a szomszédokon kívül a kivitelező és az üzemeltető is segítséget nyújt a legoptimálisabb műszaki megoldás
kialakítására.
Ikerháznál közös házi bekötőcsatorna esetén nem feltétlenül
szükséges ügyvéd előtt, de ajánlott írásban lefektetni, hogy meXII. évf. 3. szám – március
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lyik szakasz melyik lakást szolgálja ki, ki miért felel, hiszen a jövőbeni vitás helyzetek így elkerülhetőek például dugulás esetén.
A szokványostól eltérő esteteknél a műszaki kollégák egyedi
egyeztetést javasolnak a kivitelezés során.
Megoldott lesz-e a beruházás során a hibaelhárítás, ha véletlenül egyéb közmű (víz, villany, gáz, telefon stb.) vezeték
sérül?
Minden kivitelező brigád rendelkezik az adott területen működő közműszolgáltatók elérhetőségével, tehát szükség esetén
azonnal tudják jelezni a meghibásodást, melyet az adott szolgáltató hárít el.
A beruházás ideje alatt hová helyezhetik el a lakosok a
gépjárműveiket közterületen, ahol nem zavarnak?
A kivitelező célja, hogy lehetőleg minden ingatlantulajdonos
éjszakára be tudjon állni gépjárművével az ingatlanára, arra törekszenek, hogy annyi árok marad, hogy a cső vége szabadon
maradjon. Fontos szempont, hogy minden utcában biztosított
lesz a szabad út a megkülönböztetett jelzésű járművek be-, illetve kijutása érdekében.
A bekötőakna a projekt része? A bekötővezetéket kell a lakosnak kiásnia?
Igen, a bekötőakna a pályázatból kerül megvalósításra. Az
ingatlantulajdonos feladata kapun belül a házi bekötőcsatorna kialakítása. Ennek a feltételei, műszaki szempontrendszere
elérhető lesz. Ez ingatlanonként eltérő költséget jelent, hiszen
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mindenütt más adottságok vannak.
Az önkormányzat több megbízható kivitelezőt tud ajánlani a
lakosok részére, melyek megfelelő minőségű és ár-érték arányú
munkával elvégzik a kiépítést, ha a lakos nem saját maga valósítja meg. A házi csatorna kivitelezőit az önkormányzat a lakosság segítségével kontrollálni fogja, és ha valamelyik kivitelező
nem jól végzi a dolgát, kikerül az ajánlottak közül a lakosság
védelme érdekében.
Minimálisan milyen mélyre helyezik el a gerinc szennyvízvezetéket, ahol legmélyebb a terület?
Az átemelők közelében lesz a legmélyebbre elhelyezve a gerincvezeték. Itt körülbelül 4-4,5 m lesz a mélysége.
Bucsányi István tervező főmérnök (Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt. SZVMF Zrt.) elmondta, hogy az utcai
járda szintjéhez képest a bekötővezeték csövének alja, a folyásfenék 1,2 m-en vagy annál mélyebben helyezkedik el.
Mi a díjkalkuláció alapja?
A díjkalkuláció alapja az elfogyasztott vezetékes víz lesz. A
külön szennyvízmérő beszerelése igen költséges lenne, ezt a
megoldást sehol nem használják. Hálózatról való öntözés esetén
a szolgáltatótól lehet igényelni locsolási vízmérőt, mely külön
méri az erre a célra használt vizet, és nem terhelik meg szennyvíztisztítási díjjal.
Zsombói Polgármesteri Hivatal

Interjú B. Nagy Lászlóval
Lakossági fórumot tartott Zsombón B. Nagy László, a
Fidesz-KDNP pártszövetség országgyűlési képviselőjelöltje.
Kérdéseinkre ezt követően válaszolt.
Mi a célja, hogyan látja a politikai pályáját az elkövetkező
években?
Azt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy a szülőföldemet
képviseljem az ország házában. Az itt élőkért érzett felelősség
arra kötelez, hogy folytassam a kormánymegbízottként és országgyűlési képviselőként megkezdett munkát a Homokhátságon és Szegeden. Büszkén és elszántan vállalom a jelöltséget annak érdekében, hogy továbbra is részese lehessek közös céljaink
megvalósításának.
Milyen szakmai célok vezérlik a választókörzetében?
Mivel itt nőttem fel, ismerem a mezőgazdaság gondjait, de
miután kutatóként is dolgoztam, a tudományos tevékenység
sem áll tőlem távol. Meggyőződésem, hogy hitelesen tudom
képviselni az Önök érdekeit. Többször megtapasztaltam már,
hogy segíteni kell, hogy megértse egymást a politika és a szak-

ma, az emberek és politikusok. Azt hiszem, jól tudok magyarról
magyarra fordítani, közvetíteni a különböző nézetek között. Ezt
szeretném kamatoztatni a jövőben országgyűlési képviselőként.
Mennyiben segíti a munkáját, mennyire motiváló erő,
hogy szűkebb értelemben vett szülőföldjének jövőjét kell segítenie?
Itt Zsombón gyerekeskedtem, Szegeden élek. Minden ide,
a homokhátsághoz köt. Tudom, hogy más igényei és lehetőségei vannak e két nagy területnek. A Homokhátság jövőképe a
mezőgazdaságtól elválaszthatatlan. Szerencsére a jövőben 500
milliárd forinttal több támogatási forrás és új fejlesztési lehetőségek várják a termelőket. Szeged számára a tudomány és az
innováció jelenthet kiutat a jelenlegi helyzetből. A 60 milliárd
forintból megvalósuló lézerközpont és a körülötte kiépülő tudáspark meghozza a várva várt fellendülést. Ezen fogok dolgozni, hogy tovább fejlődhessen a Homokhátság, és benne Zsombó.
Hajdu Lajos

A falugazdász tájékoztatója márciusra
TISZTELT TERMELŐK!
2014. március hónapra a következőkre hívnám fel a figyelmüket.
1. Nemzeti Agrárkamara irányába történő fizetési
kötelezettségek
Ezúton kérnék minden termelőt, hogy ellenőrizzék le a NAK
irányába történt fizetési kötelezettségeik teljesítését a meglévő befizetési bizonylataik alapján. Két időszakot vegyenek
figyelembe: 2012. november 30-ig volt az úgynevezett
regisztrációsdíj-fizetési kötelezettségének teljesítése, melynek
mértéke egyszeri 5.000 Ft. A másik időszak 2013. november
30-ig tartott, ekkor tagdíjfizetési bevallást kellett teljesíteni,
ahol nyilatkozni kellett a 2012-es árbevételről: 600 ezer forint
árbevételig 2000, 600.000 és 4.000.000 Ft árbevétel között pedig
5.000 Ft volt a tagdíjfizetési kötelezettség. Amennyiben hátralékuk van, úgy mihamarabb rendezzék, mert a tagdíjhátralék
behajtása átkerül a NAV-hoz. Amennyiben nem biztosak a befizetéseket illetően, tájékoztató információkat tudok nyújtani a
NAK nyilvántartása alapján. A 2014-es tagdíjfizetési kötelezettségről minden érintett gazda értesítést fog kapni, várhatóan június végi határidővel lesz esedékes, mértéke a jelenlegi információk szerint nem fog változni.
2. A 2014-es Egységes támogatási kérelmekkel kapcsolatos
információk
A 2014-es területalapú támogatások igénylése várhatóan április elejétől indulni fog, a határidő május 15. lesz. Pontos információk később várhatók; nagy valószínűséggel az idei évi támogatás igénylése még a tavalyi évhez hasonlóan fog működni. A
kérelmeket elektronikus úton lehet benyújtani, be kell rajzolni
a térképrészletre az általunk művelt területeket, s meg kell jelölni a növénykultúrákat. Március vége–április elejétől időpontegyeztetésre lehet jelentkezni.
3. Az MVH monitoring adatszolgáltatási kötelezettséget ír
elő azon gazdálkodók részére, akik egyéb jogcímen (pl. AKG,
Mezőgazdasági területek erdősítése, géptámogatás…) igényel-

tek támogatást. Ennek a teljesítésére 2014. március 19-ig van
lehetőség, kizárólag elektronikus úton az MVH honlapján. Az
érintett gazdák, kérem, jelentkezzenek. Ez a kötelezettség nem
érinti azokat a személyeket, akik csak a Területalapú támogatást
igényelték.
A 2014-es évre Magyarországnak jelentési kötelezettsége van
az EU felé a felhasznált növényvédő szerekről. Emiatt várható
lesz az év során, hogy ezzel kapcsolatosan minden gazdának
adatot kell szolgáltatni a felhasznált növényvédő szerekről.
Ezért arra kérek mindenkit, hogy az idei évben a jogszabályi
kötelezettségen túl lehetőség szerint mindenki próbálja meg
naprakészen vezetni a permetezési naplót, mert ennek a felmérésnek ez lesz az alapja.
Az aktuális információk, pályázati lehetőségek a www.fvm.hu,
a www.mvh.gov.hu, a www.emva.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon olvashatók, kérem, figyeljék ezeket az oldalakat is.
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

Zsombó
Forráskút
Forráskút
Zsombó
Forráskút

A piacokon a hatóságok fokozott ellenőrzésére ismét lehet
számítani, ezért arra kérek mindenkit, hogy a különféle regisztrációs számok, permetezési napló, címkék, őstermelői igazolvány stb. mindenkinél legyenek ott, illetve az áru megfelelő
jelöléséről gondoskodjanak, mert komoly bírságok kiszabása
lehetséges.
Tisztelettel:
Gyuris Ferenc
falugazdász

Telefonszám: 06-30/337-2520
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Zsombói

Hírmondó
Végre van toronyóránk!
A zsombói templomot 1927-ben szentelték fel Kisboldogasszony (Szűz Mária
születése) tiszteletére. Az építkezés nagyon sok pénzt emésztett fel, és arra már
nem maradt egy fillér sem, hogy a toronyban az órát megépítsék. Őseink úgy
gondolták, pár év elteltével biztos lesz
pénz arra is. De csak nem lett! 87 évnek
kellett eltelnie, hogy a toronyba felszereljék az órát, amelynek a helyét még az
építkezés során kialakították.
2004-2006 tájékán vetődött fel a toronyóra ügye, amikor is egy vállalkozó jelentkezett azzal a szándékkal, hogy szeretné megcsináltatni az órát. Az ígéretet nem
tudta teljesíteni, mert közben más jellegű
beruházásra kellett a pénzt fordítani, így
továbbra is elmaradt az óra felszerelése.
2013 őszén jelentkezett nálam egy család,
akik itt Zsombón élnek, és felajánlották
a Zsombói Egyházközösségnek, hogy ők
megcsináltatják a hiányzó toronyórát.
Két kikötésük volt csupán, az egyik, hogy
szeretnék titokban tartani nevüket, tehát
nem hozhatom nyilvánosságra, a másik,
hogy segítsek nekik abban, hogy mielőbb
tudjanak olyan órásmesterrel beszélni, aki toronyórát is tud építeni. Ekkor
eszembe jutott Dobrotka Pál barátom, a
Mihazánk Könyvkiadó igazgatója – aki
szintén Zsombón lakik –, és édesapja
Szarvason híres órásmesterként dolgozott, a toronyórákhoz is értett. Gondol-

tam, Pali biztos tud ma is működő olyan
mestert, aki toronyórát is épít. Három
nap múlva négy órásmester elérhetőségét nyújtotta át nekem.
A beruházó család ebből választott
ki egy székesfehérvári órásmestert, aki
digitális toronyórára tett javaslatot. 2013
decemberében eljött ide Zsombóra egy
segítővel. Én felvittem őket a toronyba,
ahol felmérték a helyet, a körülményeket,
és tervet készítettek.
2014. január közepére elkészítették a
konkrét árajánlatot, amit megküldtek a
zsombói családnak. Január végén a család megrendelte a toronyóra elkészítését,
és engem is tájékoztattak erről. Én február első napjaiban tájékoztattam Adalbert
plébános atyát a fejleményekről, aki nagyon örült, hogy valaki adományként egy
toronyórát ajándékoz az egyházközségnek. Február 20-ára összehívta az Egyházközség Képviselő Testületét. A szerelés várható időpontját február végére
jelezték. Az óraszerelő munkások azonban szóltak február 12-én, hogy február
13-án jönnek szerelni az órát, tekintettel
a kedvező tavaszias időjárásra.
Adalbert atyának nem tudtam szólni,
mert ekkor már elutazott a Szentföldre.
A szerelésre négyfős csapat érkezett reggel 7 órára, és délután fél négyre már készen is voltak. Szenzációs látványt nyújtott az a szerelő, aki kötélen lógva végezte

fotó: Angyal Áron

A falu új ékköve

az óraküldő szerelését. Sok nézője akadt.
Az óra nagyon szép lett! Mindenki dicséri. A szerkezet külön hangon üti (a középső harangon) a negyedeket, és külön
(a nagy harangon) az egész órát.
Szeretném ezúton is megköszönni a
családnak ezt a nagylelkű adományt, elsősorban a Zsombói Kisboldogasszony
Plébánia és Egyházközség nevében, de
úgy gondolom, Zsombó Nagyközség valamennyi polgárának nevében is, hiszen
segítségükkel községünk legszebb épületének utolsó hiányosságát is pótolhattuk.
A jó Isten fizesse meg!
az

Pancza István
Egyházközség világi elnöke

MEGNYITOTTUNK

a Jóbarát vendéglő mellett a volt „butik” helyén!
Zöldség-gyümölcs nagy választékban, Kandírozott és aszalt áruk,
Vecsési savanyúság csomagolt és kimérős változatban,
Szárított fűszernövények, Búzacsíramálé,
Lúgos víz 2l, illetve 5l változatban, Tóth-féle tészták
Száraz babok kimérős és csomagolt
ZSOMBÓ, ANDRÁSSY ÚT 71.
NYITVA TARTÁS: HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG: 7.00-18.00
SZOMBAT: 7.00-12.00
VASÁRNAP: 7.00-11.00

Egyéb termékeinkkel pedig megismerkedhet,
ha betér hozzánk, a NARANCSLIGETBE!

AKCIÓ:
ALMA (Idared) 120FT/KG

Zsombói
Polgármesteri
Hivatal
kiadásában
működő,
Hír-a
Tisztelt
Olvasóink!
Az Állami Számvevőszék
2014 március
21-én nyilvánosságra
hozottZsombói
közleménye szerint
mondó Polgármesteri
időszakiHivatal
lapkiadásában
az alábbi
hirdetési
árlistát
tezsombói
működő politikai
Zsombói Hírmondóban,
a 2014 évi
Európai Parlamenti
szi közzé:
Választás
idejére az alábbi politikai hirdetési árlistát alkalmazza. A részletekért keresse a felelős szerkesztőt.
1 oldal

1/2 oldal

1/4 oldal

1/8 oldal

Fekete/fehér

24.000,- Ft

12.000,- Ft

6.000,- Ft

3.000,- Ft

Színes

48.000,- Ft

24.000,- Ft

12.000,- Ft

6.000,- Ft

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
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DOMINO-kirándulás május 17-én (szombaton)!
A DOMINO kirándulás a tervezettől eltérően 2014. május 17-re (szombatra) módosul.
Útiterv: Kisvátyoni 8 km-es tanösvény (Biharugra), Dévaványa - túzokrezervátum, Szarvas - hajózás.
Részletek a következő lapszámban.

Fürdőprogram tájékoztató
Létrejött a BTC EGTC fürdőprogram. A Banat-Triplex Confinium EGTC kezdeményezésére összefogott a mórahalmi Szent
Erzsébet Gyógyfürdő és a makói Hagymatikum Gyógyfürdő. A két fürdő összefogásában kedvezményt biztosítanak az EGTC
lakossága számára. A kedvezmény lényege, hogy 2000 Ft kifizetése esetén a kupon tulajdonosa mindkét fürdőt igénybe veheti
2014. április 01.- 2014. június 30. időszak vonatkozásában.
A kedvezményes kupon egy fő belépésére jogosít mindkét fürdőbe. A jegy árának kifizetése az először látogatott fürdőnél
esedékes, a másik fürdő látogatása ez által díjmentes, a lepecsételt kupon felmutatása ellenében.
Következőt kell tennie:
1. Kérjük az újságból vágja ki a fürdőjegyet! (1 jegy 1 fő belépésére jogosít!)
2. Töltse ki az adatokat (név; település; email) a megadott helyeken.
3. Az első fürdő látogatásához a kivágott és kitöltött fürdőjegy felmutatása és a 2000 Ft megfizetése szükséges. Az első fürdő
pecsételés, aláírás, dátumozás és az adatok kivágását követően visszaadja a fürdőjegyet.
4. A második fürdő ingyenes látogatása 2014. június 30-ig a visszakapott, lepecsételt, aláírt és dátumozott fürdőjegy átadásával
lehetséges.
További fürdőjegy ingyenesen letölthető a www.btc-egtc.eu honlapról!

www.btc-egtc.eu

Kellemes időtöltést kívánunk!

www.partners.btc-egtc.eu

FÜRDŐJEGY
BTC-EGTC FÜRDŐPROGRAMJA

2000 FT/FŐ

A kedvezményes fürdőjegy/kupon tulajdonosát feljogosítja 2000 Ft kedvezményes ár
kiﬁzetése esetén mindkét fürdő használatára.
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Zsombói

Hírmondó

Felhasználási feltételek:

-A kedvezményes fürdőjegy egy fő belépésére jogosít mindkét fürdőbe.
-A kedvezmény 2014. április 01.- 2014. június 30. között érvényesíthető.
-Az érvényességének meghosszabbítására nincs lehetőség.
-Hagymatikumban a fürdőjegy szauna használatot nem tartalmaz.
-Jegy árának kiﬁzetése az először látogatott fürdőnél esedékes.
-Másodjára látogatott fürdőnél a díjmentes belépés csak a lepecsételt jegy/kupon felmutatásával lehetséges.

Hagymatikum (Makó)

Szt. Erzsébet (Mórahalom)

Bélyegző helye

Bélyegző helye

Dátum:
Aláírás:

Dátum:
Aláírás:

Nyitvatartás: Hétfő, Kedd, Szerda: 8:00-19:00
Csütörtök, Péntek, Szombat: 8:00-22:00
Vasárnap: 8:00-20:00
Elérhetőség:+36 62 281 039, furdo@morahalom.hu

Nyitvatartás: Hétfő-Csütörtök és Vasárnap:
08:00 – 20:00 óra
Péntek-Szombat: 08:00 – 24:00 óra
Elérhetőség: +36 62 511 220, info@hagymatikum.hu

Név:

Név:

Település:

Település:
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E-mail:

E-mail:

Lét-tudatos konyha
Reform főzőfoglalkozás Zsombón
Nagy lelkesedéssel készültem erre a főzőtanfolyam-sorozatra, ilyenkor tavasszal a
természet is elősegíti az új dolgok elindulását. Örömömre szolgált, hogy az egészen ifjú
korosztály is képviseltette magát, és néhány férfi is bekapcsolódott a csapatba.
Az első foglalkozás előadásán a reformkonyha alapanyagai kerültek terítékre, képes-diás illusztrációkkal. A második alkalom témája a napjainkban egyre inkább
előtérbe kerülő civilizációs betegségek voltak. Szó esett az olívaolaj szívvédő tulajdonságáról, a mák csonterősítő hatásáról, a stresszcsökkentés lehetőségeiről, és olyan
ételekről, melyek a memóriát javítják, vagy akár a vizsgaidőszak alatti intenzívebb ta- VÖRÖSLENCSE KRÉMLEVES
nulásban segítenek.
Hozzávalók:
Harmadik alkalommal teljes tavaszi megújulást élhettünk át úgy a táplálkozásban,
500 g vöröslencse
mint lelki és szellemi vonatkozásban. Az elkészült fogások között szerepelt leves, főétel,
2 sárgarépa
desszert, pástétomkrém és zsemle is. Az elsőre sokaknak szokatlannak tűnő zöld tur1 fehérrépa
mix tavaszi füveket is tartalmaz, melyeknek megismertük tisztító és egészségre gyako1 vöröshagyma
rolt előnyös hatásait is.
vagy 3 szál újhagyma
Sokan említették, hogy a foglalkozás után otthon is elkészítették az adott ételt, kis
3 szál petrezselyem
változtatással a saját ízlésükre formálva. A visszajelzések azt mutatják, hogy a résztvekis darab gyömbér
vőknek tetszett a főzőtanfolyam, és van igény ilyen jellegű programokra. A zsombói
½ babérlevél
kertekben pedig egyre többen keresik
Kálmán Renáta
1 kávéskanál pirospaprika
lázasan a tyúkhúrt, a pitypangot és a
www.lettudatos.com
¼ kávéskanál őrölt bors
rukkolát. A tyúkok nagy bánatára…
1-1,5 teáskanál tengeri só
1evőkanál olívaolaj
víz

PADLIZSÁNOS-RIZSES EGYTÁL
Hozzávalók:
1 nagyobb padlizsán
1 zöldpaprika kimagozva, 2 cm-es
kockákra vágva
3 paradicsom apróra vágva
1 fej vöröshagyma
1 kávéskanál só
½ kávéskanál őrölt bors
½ teáskanál őrölt köménymag
1 teáskanál pirospaprika
4 evőkanál olaj
20 dkg barna rizs
½-1 l víz vagy zöldséglé
Elkészítése:
A megtisztított és apróra vágott hagymát az olajon megpirítjuk. A padlizsánt
meghámozzuk, kis kockákra vágjuk, és
az olajon átforgatjuk. 1-2 perc múlva
hozzátesszük a zöldpaprikát, paradicsomot, és az előzetesen megmosott és
lecsepegtetett rizst. Hozzáadjuk a pirospaprikát, borsot, köménymagot és a sót,
majd felöntjük vízzel. Lefedve nagyjából
40 percig főzzük, amíg a rizs megpuhul.

Készülnek a finomságok

fotók: Farkas Éva

Elkészítése:
A lencsét megmossuk (nem kell áztatni), a zöldségeket és a gyömbért megtisztítjuk és feldaraboljuk.
A vöröshagymát vagy újhagymát
megtisztítjuk, feldaraboljuk, és az olajon
megpirítjuk. Hozzáadjuk a pirospaprikát,
majd rögtön a vizet, a zöldségeket, lencsét, gyömbért, babérlevelet, sót, borsot.
Takaréklángra kapcsoljuk, mert kön�nyen kifuthat. Mikor a zöldségek megpuhultak, beletesszük az összevágott petrezselymet, és még egyet forralunk rajta.
Mikor kihűlt, eltávolítjuk belőle a babérlevelet, és botmixerrel krémesítjük.

Retro Majális a Nagyerdőben
Kedves Zsombóiak!
Idén május elsején, csütörtökön
Zsombó Nagyközség Önkormányzata a
település szervezeteivel, intézményeivel
összefogva a nagyerdei tisztáson rendezi
meg a majálist. Elevenítsük fel közösen a
régi idők hangulatát sport- és gyermekprogramokkal, sütéssel-főzéssel! Célunk,
hogy egy gondtalan napot tölthessünk el
mi, zsombóiak ebben a csodálatos természeti környezetben. A részletes programról plakátjainkon, hírleveleinkből, valamint az intézmények Facebook oldalain
tájékozódhat.
XII. évf. 3. szám – március
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Hírmondó
Iskolabál 2014
A nagyböjti időszak előtti utolsó szombaton, március 1-jén
rendeztük meg a Szent Imre Katolikus Általános Iskola, a Kós
Károly Alapfokú Művészeti Iskola és a szülői választmány közös
jótékonysági bálját, melyet a hagyományoknak megfelelően az
intézményvezetők köszöntője és a polgármesteri megnyitó után
végzős diákjaink keringőjével kezdtünk. A tánc betanítását idén
is Lippai Zoltán vállalta fel. A sok-sok próbával töltött óra meghozta gyümölcsét: nagy sikert arattak végzőseink! Ehhez nem
kicsit járult hozzá a lányok gyönyörű sminkje, amit Bálintné
Gróf Anita kozmetikus, második osztályos szülő készített el.
Mivel a bál éppen a tavasz első napjára esett, Farkas Zoltánné
Nelli virágokkal teli zöld kompozíciót álmodott meg, így igazi
tavaszi jelmezbe öltözött a József Attila Közösségi Ház nagyterme.
A bőséges vacsorát a Jóbarát Vendéglőnek, a sós süteményt a
szülőknek köszönhettük. A büfét a Közösségi Ház üzemeltette.
A tanári kar vállalkozó kedvű tagjai idén is humoros előadással szórakoztatták a vendégeket: félig férfi, félig női öltözékükben a „Micsoda nő ez a férfi” ismert dallamára perdültek
táncra. Gyuris Lászlóné Marika néni pedig nem mindennapi
jelmezeket varrt a produkcióhoz.
A szülők sem maradtak tétlenek: először limbóztak, majd
nyugdíjasokból dívákká változva táncoltak ismert slágerekből

készült retromixre.
A hangulatról az egész este alatt a Rácz-Kovács Duó gondoskodott, egyetlen táncos lábú vendégünknek sem lehetett oka a
panaszra, hajnalig tartott a tánc.
A tombolahúzás során számos értékes díjért izgulhattunk,
lélegzetvisszafojtva vártuk, vajon kié lesz a fődíj, egy kerti garnitúra.
Fergeteges programot tudhatunk magunk mögött, de ne feledkezzünk meg arról sem, ami a bál célja volt: a tavalyi évhez
hasonlóan – amikor a bevételből az iskola épületébe készültek
el folyosói szekrények – idén is az iskola életének jobbátételéhez
szerettünk volna hozzájárulni, ezért a szülői választmány tagjai
a teljes bevételt a tornaterem kifestésére ajánlották fel.
Csak köszönni tudjuk a szülőknek, a pedagógusoknak, a
vállalkozóknak azt a sok-sok munkát, felajánlást, ami nélkül az
iskolabál nem valósulhatott volna meg.

Törökné Balázs Anita
a szülői választmány elnöke
és

Kapás Jánosné
elnökhelyettes

Képes beszámoló a március 15-i ünnepségről

A harangok táncát koreografálta és betanította: Nokta Gábor.
A március 15-i dalok közös éneklése Lázár János érdeme. Köszönöm minden kolléga, szülő segítségét. Külön köszönöm Farkas
Zoltánnénak és Ráczné Bálint Hajnalkának, hogy ötleteikkel,
munkájukkal hozzájárultak a sikeres előadáshoz.
Az ünnepi műsor pillanatai
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fotók: Tarczal-Márta Edit

Soós Róbertné

Tesz-Vesz Tavasz Zsombón is
Az önkéntesség és a közösségi munka
népszerűsítését tűzte ki célul a SzegedCsanádi Egyházmegye Tesz-Vesz Tavasz
akciója, melyet 7. alkalommal rendeztek
meg. Idén 32 településről közel háromezer fiatal csatlakozott a programhoz
március 21-23-án – a zsombói Szent Imre
Katolikus Általános Iskola tanulói is.
A szociális és kulturális programokon
való részvétellel szeretnénk a fiatalokat
nyitottá tenni az önkéntesség felé. Célunk, hogy ők maguk találják meg azokat
a helyszíneket, ahol szívesen vállalnának
feladatokat – nyilatkozott az egyházmegye ifjúságpasztorációs irodájának munkatársa.
A fiatalok leglátványosabb akciói
Szegedhez kapcsolódtak: kitakarították
a Mátyás és a Dóm teret, kollégiumok,
templomok és plébániák környezetét varázsolták szebbé. Sokan vállaltak temetőkben munkát, ahol hadisírokat tettek
rendbe.

Zsombón a SZIKAI diákjai is lelkesen
dolgoztak:
- a hatodik osztály virágültetést vállalt
az iskola belső udvarán
- a hetedik osztály diákjai a templomkert takarítását teljesítették
- a nyolcadikosok az iskola környékét
tisztították meg
A Tesz-Vesz Tavaszon végzett munkát
beszámítják a középiskolások kötelező 50
órás közösségi szolgálatába is. Nagy öröm,
hogy – nemcsak ezért! – öregdiákok is
képviseltették magukat a programon.

Tavaly végzett nyolcadikosaink ecsetet,
festéket ragadtak, így a belső udvar és az
iskola játszóterén lévő forgóhinta szépült
meg. Tették ezt az iskola iránt érzett nosztalgiából, segítőkészségből, szeretetből.
Egyáltalán nem úgy tekintettek erre a
feladatra, mint az érettségi teljesítésének
feltétele.
Köszönjük mindenkinek a részvételt!
Kolárszki Beáta
hitoktató

fotók: Szunyog Zsanett

Munkában a tavaly végzettek

Beiratkozási tudnivalók
leendő első osztályosok szüleinek

Szeretettel várjuk a tisztelt szülőket
2014. április 24-én 17.30-kor a Nefelejcs
Katolikus Óvodába, ahol beiskolázásról
szóló tájékoztatót tartunk.
A beiratkozás az iskola titkárságán
zajlik 2014. április 28-29-30-án 8.00-tól
18.00-ig. Kérjük, hozzák magukkal:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti

példányát – óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény, sajátos nevelési
igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye (a zsombói
Nefelejcs Katolikus Óvodába járó gyermekek esetén ezeket az iratokat az iskola
intézi)
- a gyermek TAJ-kártyáját
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
- az okmányirodában kapott ún. NEK
azonosítót tartalmazó lapot (az okmányirodában a gyermekkel együtt kell megjelenni a gyermek születési anyakönyvi
kivonatával, lakcímkártyájával és a szülő
személyi igazolványával) – ez az okmány
a diákigazolvány miatt feltétlenül szükséges

- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok:
regisztrációs igazolás vagy tartózkodási
kártya vagy állandó tartózkodási kártya
- ha csak az egyik szülő gyakorolja
a szülői felügyeleti jogot: nyilatkozat a
gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról (ennek alátámasztására szolgáló
dokumentum lehet: a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, a másik szülő
halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatali határozat, bíróság ítélet, gyám esetén:
gyámhivatali határozat).
Pálmai Péter
igazgató

Óvodai beíratás
A zsombói Nefelejcs Katolikus Óvodába a 2014/2015. nevelési évre a gyermekeket 2014. április 28-30-án 8.00 – 18.00
óra között lehet beíratni.
A beíratás helye: az óvoda irodája
A beíratáshoz szükséges iratok:
– a gyermek születési anyakönyvi ki-

vonata, lakcímkártyája, oltási könyve,
TAJ-kártyája
– a szülő személyi azonosító igazolványa és lakcímkártyája
- amennyiben a gyermek nem Magyarországon született, állampolgárságát és/vagy itt tartózkodását igazoló,

valamint óvodai ellátását lehetővé tevő
dokumentum (anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, szülő tartózkodási vagy munkavállalási engedélye)
Fogasné Matula Zsuzsanna
óvodavezető
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Hírmondó
Védőnői helyettesítés
Kedves Kismamák, Édesanyák!
Tájékoztatom a kedves Zsombói családokat, hogy április 1-től átmeneti időre változás történik a védőnői körzetek ellátását illetően.
Az I. számú körzetet (Renkóné Isaszegi Andrea körzete) Polgárné Papp Katalin védőnő, a II. számút (Tetlákné Gerhardt Ágnes körzete) pedig Huczka Anita védőnő fogja
helyettesíteni. A tanácsadások időpontjai nem változnak, a megszokott rend alapján
várunk minden édesanyát, hölgyet szeretettel!
Megértéseteket és rugalmasságotokat előre is köszönjük, továbbra is forduljatok
hozzánk bizalommal!
Polgárné Papp Katalin
területi védőnő

Baba-mama klub
Szeretettel várunk minden kedves kismamát, anyukát, kisgyereket közös tanulásra
és játékra a Közösségi Házba!
Április 9.: szerda 10-11.30-ig
Április 23.: szerda 10-11.30-ig
További információ kérhető: Polgárné Papp Katalin védőnőtől a 30/286-8431, ill. 62/595-567, vagy személyesen a tanácsadóban vagy a www.facebook.com/
babamama.zsombo oldalon. Mindenkit szeretettel várunk!

Huczka Anita védőnő vagyok, 2011ben végeztem a Szegedi Tudományegyetemen. 2014. januárban szereztem
meg a mesterdiplomámat a Debreceni
Népegészségügyi Karon. Tavaly januárban kezdtem el védőnőként dolgozni
Mórahalmon. Elsődleges célom a védőnői hivatásomban a várandós anyák és
gyermekek egészséges életmódra nevelése, valamint célzott, folyamatos és
igény szerinti gondozása.
Telefonszámom: 62 / 595-567
70 / 374-7226

Csemete Nagycsaládos Egyesület
IFI-kör hírei
Február 7-én vendégünk volt dr. Csúcs Áron, beszélt nekünk
a választás-szavazás témaköréről. Megismertette velünk a téma
történelmi hátterét, és gyakorlati szempontból is megvizsgáltuk
azt. Természetesen politikamentesen tettük mindezt, amit helyben garantált a törvényesség őre.
Február 14-én megnéztük az Út a vadonba című filmet. Ez
volt az a film, amiről két egyforma vélemény nem született közöttünk. A filmmel kapcsolatos rejtvény-feladványunk: Ki aludt
el a film alatt? Aki a helyes válasszal eljön egy ifi-körre, és természetesen nem volt akkor jelen, meglepetést kap. ;)

Február 21-én és 28-án betegek voltunk.
Március 7-én elbúcsúztunk egy időre a jégpályától. Volt valaki, aki nagyon
félt attól, hogy elesik. És sikerült neki ezt bevonzania, így az
utolsó jegezésen akkorát, de akkorát...! A következmény: hatalmas lila-sárga-vörös-zöld folt(ok). Aggódó olvasóinkkal szeretnénk tudatni, hogy nem tört se csont, se jég.
Aki kedvet érez, hogy csatlakozzon hozzánk, szeretettel várjuk.

Gerlefalvi-Nagy Orsolya: Sors

Békés Márta: Nevelési Tanácsadó

Sokszor tűnődöm azon, vajon hogyan fogok meghalni
Vajon mi mindent teszek majd meg? Mit fogok megtanulni?
Vajon lesz egy szerelmem, ki kitart mellettem a végsőkig?
Akivel tudok majd őrült, rafinált terveket szőni?
Mit fogok dolgozni? Lesz-e gyerekem?
Kismillió kérdésem van még énnekem..
Mondd, te hiszel a sorsban?
Hiszed, hogy egy boldog óra már valahol meg volt írva?
Hiszed, hogy az életed nem te tervezed,
Hanem egy már megírt forgatókönyv szerint cselekszel?
Én hiszem... De azt is, hogy van beleszólásom
Megvan már a minta, de a kisebb dolgokat én irányítom
Hiszem hogy ha az életem leélem
Az én történetem végén ott lesz a Happy End!

Hát lehet, hogy én tényleg hülye vagyok.
Már féléve járunk a nevtanba,
de csak most tudtam meg,
hogy a nevtan az nem egy tantárgy,
mint a nyelvtan, számtan, mértan.
Ráadásul kiderült,
hogy nem is énmiattam járunk oda,
hanem az anyu miatt,
hogy megtanítsák végre,
hogyan kell egy gyereket
rendesen nevelni.
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Török Krisztina
ifikör-vezető

ERIMA I. forduló - U9 fiú
Március 1. Orosháza

Kézilabdás gyerekekkel telt meg az orosházi városi sportcsarnok, 3 korosztályban játszottak mérkőzéseket 3 pályán.
Egyesületünk U9-es csapata is játszott 3 mérkőzést, 2 alkalommal győztesen hagytuk el a pályát.
8.50 Zsombó SE – Bethlen G. Isk. (Törökszentmiklós) 15: 3
11.20 Balmazújváros – Zsombó SE
18: 5
12.10 Tiszaföldvár – Zsombó SE
8 :13
A játék nagyon hullámzó volt, szép támadásoknak és jó lövéseknek örülhettünk, de sok hiba és figyelmetlenség is előfordult. A társaság egyik fele 1 éve együtt játszik, a többiek később
csatlakoztak, így nagyon látszik az összeszokottság hiánya. Ez a
második meccsen volt szembetűnő. Feladat van bőven, a folytatásban lesz lehetőség gyakorolni és fejlődni.
A gyerekek találkozhattak Buday Dániellel, aki Szegeden lett
felnőtt és válogatott játékos. Jelenleg az Orosháza NB/I-es csapatát erősíti. Ennek emlékére készült a közös kép.
Polyákné Farkas Éva

fotó: Kasza Ibolya

Közös kép Buday Danival. Szép volt fiúk!

edző

Nőnapi kézilabdatorna
Március 8., Harkány

A mohácsi csapat meghívására rész vettünk egy 4 csapatos
tornán a felnőtt csapattal, mely elsősorban a barátságról és a
sport szeretetéről szólt. Remek hangulatú mérkőzések voltak,
mindenki igyekezett kitenni magáért, és győztesen elhagyni a
pályát.
Első alkalommal az Algyő ellen léptünk pályára, akikkel egy
buszon tettük meg a hosszú utat, köszönet érte az Algyői Sportkör vezetőinek. Mi örülhettünk a végén a győzelemnek. Következett Pécs csapata, akikkel még soha nem játszottunk, nem
tudtuk lefékezni a lendületüket, és kikaptunk.
Utolsó esélyünk a Mohács ellen adódott, hogy javítsunk a
mérlegen. Szoros első félidő után nagyarányú győzelmet arattunk jó védekezésünknek köszönhetően.
Második helyen zártuk a tornát. Jó nap volt!
Polyákné Farkas Éva
edző

Együtt a csarnok bejárata előtt:
Mihálffy Katalin, Mihálffyné Z. Andrea, Maróti Katalin, Bodó
Gabriella, Katonáné F. Zsuzsa, Mihálffy Amália, Hernádi Szilvia,
Borbély Mónika, Júrás Etelka, Gyuris Gabriella, Polyákné Éva,
Miklós Melinda
fotó: Bártfai Rita

Kiss Bálint Kupa - U10 lány és fiú
Szentes, március 15–16.
Csapataink részére igazi erőfelmérőt
és próbát jelentett ez a torna, melyen már
máskor is részt vettünk. Sajnos a lányok
közül többen vírusos és lázzal járó betegségen estek át, és ez nagyon látszott a teljesítményükön. A csapat így gyengébben
szerepelt, de a fiatalok is kaptak lehetőséget, hogy szokják a nagypályás játékot. A
Zsombó SE lányai összesítésben a 4. helyen végztek.
A fiúk két csoportban kezdték meg a

küzdelmeket, mivel náluk 9 csapat versenyzett a helyezésekért. A legtöbben
életük első tornáján vettek részt, alig néhány hónapja kezdtük meg a közös felkészülést. Így Kalocsa és ADA csapata előtt
végeztünk.
Mindkét csapat jól küzdött, sajnos a
lányok a legerősebb csapatot (SZKKSE)
kapták a végére, így vereséggel zártak, a
fiúk pedig győzelemmel a Kalocsa ellen.
A tapasztaltakat igyekszünk hasznosíta-

Kérjük, támogassa a
Zsombó SE sportolóit,
adója 1%-val
Adószám: 18477560-1-06
ni, és minél eredményesebben folytatni a
gyerekbajnokságot!
Gratulálok a lányoknak és fiúknak is!
					
Polyákné Farkas Éva
edző
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Édesapám hazaérkezése
az orosz fogságból
Kedves olvasók, hála Istennek, örömteljes történetről fogok írni. Az eddigi
írásaimban, melyeket a II. Világháborúról
írtam, nemigen akadtak szívet melengető történetek, bevallom, még mindig sok
van, melyeket az Isten segítségével szeretnék megírni. Ezek ugyan történelmi tények, de egyáltalán nem szívmelengetők,
viszont úgy érzem, tartozom azoknak a
többségében ártatlan embereknek, akik
fiatal életüket adták a háború ördögének.
Úgy gondolom, igazából ezen érzést,
boldogságot, lelki örömet se leírni, se elmondani nem lehet, csak akik át élték,
azon családok vannak talán egész életükben tulajdonában annak a csodálatos
boldogságnak, mely őket érte. Édesapámat két év sorkatonai kiképzés után a
háborús készülődés miatt még egy évre
bent tartották, utána részt vett a Délvidék
visszafoglalásában. Ezután hamarosan az
orosz frontra vezényelték őket, szerencséjükre nem vitték a frontvonalig, ők
tartalékoltak voltak a Kárpátokban, a Vereckei-hágó közelében, innen a front nyugat felé haladása előtt haladtak egészen
osztrák területre. Itt érte őket a háború
vége, ettől a perctől kezdve elméletben ők
szabad emberek voltak, indultak hazafelé
lovaskocsikkal. Az oroszok megállították
őket, és azzal az ígérettel csábították el,
hogy majd ők mindenkit saját megyéjébe
visznek vasúton, lesz dokumentum, és napokon belül otthon lesznek. Hittek nekik.
A vasúton, vagy pontosabban marhaszállító vagonokban orosz földre, a Birackierdőkbe vitték őket. A dokumentumot
megkapták 3 és fél év fogság után. Sajnos
a csapat több mint fele orosz földben lett
eltemetve, nyugodjanak békében. Talán
nem hittek a saját fülüknek, mikor azt
hallották, vége a fogságnak, oly sok volt
a hazugság, félrevezetés hosszú éveken
át. Nem volt alaptalan a kétkedésük, az
oroszok még mindig keresték a kákán a
csomót, valamennyi foglyot visszatartották, útnak se indították őket. Azok a volt
hadifoglyok, akikkel robogott a gőzös
hazafelé, bizakodhattak, hogy szeretett
családjukat viszontláthatják – ez nem valósult meg minden esetben. Édesapámtól
sokszor hallottam, amint sajnálkozva és
meghatódva beszélte ezen történeteket.
Ez egy kiskundorozsmai emberről szólt,
ez a fogolytársa ezen felül még földije is
volt, így nevezték azokban az időkben is
azon bajtársakat is, akik közeli telepü18 | XII. évf. 3. szám – március

lésről valók voltak. Sajnos a nevére nem
emlékszem. Ez a jóember katona sem
volt, valahol Ivánnik körül odalökték őt is
a többiek közé. Határtalan öröm töltötte
el őket már az utazásuk közben, mikor
magyar területre értek, valamennyien
megcsókolták a magyar földet. Az utolsó állomás Debrecenben volt, ott egy-két
napot töltöttek, valóban megkapták a
dokumentumot is, közben égtek a telefonvonalak az utolsó átfésülés ügyében.
Ha nem voltak itthon kívánatos személyek az elvtársaknak, ha valakinek volt
egy rosszakarója, az már elég volt, hogy
ne jusson haza soha. Sokakat visszavittek az Unióba, holtukig dolgoztatták
őket, pedig soha semmit nem ártottak
az oroszoknak. Mégis milyen érzés keríthette őket hatalmába, mikor megtudták,
hogy nem láthatják meg szeretett családjukat...? Úgy emlékszem, Édesapám
erről a visszavitelről hazaérkezése után
évekig nem beszélt. Biztosan megfenyegették őket, ha beszélnek, bajuk lesz.
Egy szép napsütéses októberi napon táviratot kaptunk, Édesapám küldte Debrecenből, hogy hamarosan érkezik vasúton, a szatymazi állomáson fog leszállni.
Pontosan nem tudták, hogy mikorra érkeznek, viszont az biztos volt, hogy 2-3
napon belül megtörténik. Határtalan
volt az öröm, a boldogság a családunkban, mi, gyerekek ugráltunk, táncoltunk
örömünkben, és ez az öröm hamarosan
kisugárzott az egész rokonságra, szomszédságra, szájról-szájra szállt, röpült a
szíveket derítő hír, oly jó volt kicsit örvendezni, boldognak lenni valamennyi
jószándékú emberrel. Olyan elevenen
él emlékezetemben azoknak a napoknak szép emléke. Mi, gyerekek mindig
nagyon szerettünk lovaskocsival utazni,
azokban az időkben az volt az utazás fő
eszköze, vagy a gyalogjárás (viccesen
úgy mondták, gyalog, mint Balog). Délután 2-3 órakor érkezett a vonat, melyen hozták a hazatérő hadifoglyokat.
Édesanyámmal, nagyanyámmal és a
kishúgommal, így négyen kikocsiztunk
a szatymazi állomásra vagy 2-3 alkalommal. Mikor Szatymaz felé mentünk,
mindannyian lelkesek voltunk, hogy bizonyosan érkezik a várva várt, közel 10
éven át hiányolt, szeretett családtagunk.
Az első nap is hiába vártunk, csak nem
érkezett a hadifoglyokat hazahozó vonat.
Hazafelé jövet kissé lehangoltak voltunk,

A hazatérő katonák

fotók: origo.hu

egymást vigasztaltuk, na, majd holnap
nagyobb szerencsével járunk. Másnap
ismét mentünk nagy bizalommal megint,
hiába, még mindig nem érkeztek. Harmadik alkalommal is hiába vártuk szeretteinket... Voltak ott sándorfalviak és egyéb
településről valók, akik szintén várták
az övéiket. Ez már igen-igen lehangoló
volt részünkre, de vigasztaltuk egymást
ismeretlenül is: „Meglátjátok, ami késik,
az nem múlik, örüljünk, és imádkozzunk, hogy végre hazasegítette a Jóisten
őket.” Ha tudtuk volna, hogy a harmadik
nap éjszakáján érkezik, ennek ellenére
csak megvártuk volna Édesapámat, bár
igen sötétek és hűvösek voltak az éjszakák, a gyerekek átfázhattak volna. Édesapám az éjszaka közepe táján érkezett a
szatymazi vasútállomásra, és gyalog indult neki a kb. 7 kilométeres hazaútnak.
Határtalan volt az öröm és boldogság a
szívében, hányszor, de hányszor átgondolta, vágyakozva, Istenhez fohászkodva,
hogy egyszer ezt megélhesse. Fél évig
ágyhoz kötött beteg volt, akkor ebben
kevésbé lehetett bízni. Mikor bekopogott
hozzánk, körülfogtuk, öleltük, csókoltuk
mind az öten, Édesanyám, nagyanyám
kishúgom, jómagam, és a csecsemőkorától nálunk nevelkedett unokatestvérem.
Több, mint 64 év távlatából emlékezem
ezen történetre, mely azokban az években sok magyar család életét boldoggá
tette. Istenben hívő ember lévén, láttam
a rokonok, szomszédok, jó ismerősök
találkozásait, forró öleléseket, csókokat,
örömkönnyeket, meghatódások sorozatát, a kimondhatatlan örömet. Ettől tökéletesebb boldogság csak akkor éri majd
az Istenben hívőket, ha a feltámadás után
egymásra csodálkozunk.
A hosszú távollét ellenére a házőrző
kutyánk nagy örvendezve fogadta a hazatérőt, csodálkoztunk rajta, hogy egy
vakkanást, kis megugatást se kapott a hazatérő, mintha oda se lett volna.
Sziládi Ferenc

Állítsa össze új tévé, internet és telefon szolgáltatását pillanatok alatt!
1. Válassza ki az Önnek leginkább megfelelő összeállítást az alábbi lehetőségek közül!
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2. Hívja a 765–555-ös telefonszámot, vagy keressen fel bennünket személyesen az
alábbi elérhetőségeinken, és adja le megrendelését!
• 6791 Szeged–Kiskundorozsma, Széksósi út 12.
Nyitva: hétfőn, szerdán, pénteken 8–16 óráig,
kedden 8–18 óráig, csütörtökön 8–20 óráig

• 6762 Sándorfalva, Széchenyi u. 24.
Nyitva: hétfőn, szerdán, pénteken 9–17 óráig,
kedden és csütörtökön 10–18 óráig
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