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Zsombói

Hírmondó
Tizedszer volt borverseny Zsombón
Zsombó - Nehéz az Alföldön borászkodni – bár az
itteni szakemberek minőségben felveszik a versenyt a
hegyvidéki pincészetekkel, sokáig mellőzöttek voltak
a szakmában. Nagy versenyekre sem merik nevezni az
alföldi nedűket, Zsombón azonban minden évben megmérettetik az éves borokat.
A földhivatali nyilvántartások szerint a kilencvenes években
Zsombón és a határos településeken közel száz hektár szőlő volt
bejegyezve. Ezt a gyümölcsöt azonban fokozatosan felváltotta a
jóval jövedelmezőbb barack- és epertermesztés – a szőlő termőterülete drasztikusan lecsökkent. Zsombón az elmúlt hétvégén
tizedik alakommal rendezték meg a borversenyt, éppen azzal
a céllal, hogy fenntartsák az érdeklődést a homoki borok iránt.
Zsombóról, Szatymazról, Bordányból, Zákányszékről és Üllésről
érkeznek ide borászok, hogy bemutassák italaikat. Idén 17-et
zsűriztek a szakemberek.

A termővidék elfogadható, csak sajnos nincsenek hűtött
pincék az Alföldön. Azt gondolom, itt csak az foglalkozik
borászkodással, aki tényleg nagyon szereti.
Kádár-Németh Lajos volt az idei verseny abszolút győztese:
fehér- és vörösbor kategóriában is arany minősítést szerzett. A
zsombói borász szerint az Alföldet régen leírta a szakma, most
viszont már kezdik elismerni. – Aromában ugyanazt tudjuk,
mint a hegyvidéki borok, savban talán egy kicsit szegényebbek
a mieink. A munka viszont itt egyszerűbb: sík talajon könnyebb
mozogni a gépekkel, és a homokra eső után is rá lehet menni.
forrás: delmagyar.hu

– Ez a verseny hiánypótló – fogalmazott Géczi Lajos szervező. – Azokat a kistermelőket szólítjuk meg vele, akik nagy megmérettetésekre nem mernek nevezni. Ezt a versenyt azonban
komolyan veszik, hiszen minden évben jobb borokkal jönnek.
A versenyzők főként hobbiborászok. Azt mondják, nem is éri
meg nagyban csinálni. Egyrészt sok az adminisztráció, másrészt
nincs ára a bornak – az olcsó import kiszorít mindent. A zákányszéki Papp Árpád például szinte csak magának készít bort
– a 3 hektárnyi szőlő nagy részét inkább gyümölcsnek adja el. –

A bírálat

fotó: Vadicska Andrea

A választásoknak minden
magyar ember nyertese lesz
B. Nagy László közleménye
Tisztelt zsombói Választópolgárok!
Tegnap sok kérdésre választ adott az ország és Csongrád megye. Igent mondott arra a politikára melyet én is magaménak
vallok, és nemet mondott a hazug, álságos okoskodásra, melyet a
kormány ellenzéke az elmúlt hónapokban, években megpróbált
elhitetni a lakossággal. Öröm számomra, hogy választókerüle-

A győztes pillanat
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tem, Csongrád megye legnagyobb lélekszámú választókerülete
kiállt szavazatával a kormány politikája mellett.
Ezért a nagyszerű eredményért köszönettel tartozom először
is azoknak, akik a Fideszre szavaztak! Köszönöm azt is, hogy az
eddigi munkámat így értékelték, hogy rám bízzák ennek a folytatását.
A választás azonban egy versenyhez hasonlít, amelyben mindig van nyertes és vannak vesztesek is. Ezúton is kérem, hogy
mindazok, akik úgy gondolták, nem rám szavaznak, ne érezzék
magukat vesztesnek, mert nem azok. Nagy munka áll előttünk,
amelynek minden magyar ember nyertese lesz. A szavazás eredménye ezért csak egy lehetőség arra, hogy bebizonyíthassuk
nekik is: nyertek, hiszen nyerni fognak azzal a politikával, melyet képviselek. Élvezni fogják ők is a ránk következő kormányzati ciklus döntéseinek minden előnyét mind Szegeden, mind a
megye többi településén.
Hálás vagyok mindazoknak, akik hozzásegítettek a győzelemhez! Igyekszem megszolgálni a most kapott bizalmat. Minden kollégámnak, minden segítőmnek ezer köszönet munkájáért, minden tettéért!
B. Nagy László

Tét: Zsombó jövője
Tisztelt Zsombóiak!
Véleményem szerint mindenkinek saját környezetében, vállalkozásában, családjában is fontos az, hogy legyen egy minél pontosabb jövőképe. Különösen igaz
ez egy település vezetőjénél. Van is a következő évekre, évtizedre ilyen zsombói
jövőképem.
A március 15-i ünnepi beszédem előtt
a 12 pont újraolvasása elindított bennem
egy gondolatot: ha élnének még a márciusi ifjak, vajon hogyan viszonyulnának a
12 pontban megfogalmazott céljaikhoz,
jövőképükhöz?
Felületes értelmezés szerint – egy pont
kivételével – ki is pipálhatnák és megvalósítottnak tekinthetnék a „tervüket”. Valószínűnek tartom, hogy nem ezt tennék,
ahogy ők és politikai értelemben vett örököseik sem ezt tették. Mindig szükség van
az újratervezésre, az álmok, célok újrafogalmazására, kiegészítésére.
Erre hívom Önöket, mindazokat akiknek fontos szeretett településünk, Zsombó jövője!
Segítsenek nekem abban, hogy minél

szélesebb körből kapjak gondolatokat,
ötleteket. Én is sokat láttam, tapasztaltam
az elmúlt 15 évben, amióta a közszférában tevékenykedem, különösen az utóbbi 8 évben, hiszen választott tisztségviselőként szolgálom Zsombót. Mégsem
láthatok soha eleget, nem is feltétlenül
ugyanazon a szemüvegen keresztül látjuk
mindenkivel a dolgokat. Minden új ötlet,
gondolat gazdagítja a másikat. Szeretném,
ha minél pontosabb, minél több igényt
kiszolgáló lenne a településre vonatkozó
jövőképem, hogy Zsombó nagyközség ne
csak nevében, hanem tartalmában is minél nagyobb legyen. Ez a közös érdekünk
is, akik itt képzeljük el a jövőnket. Mert a
Tét: Zsombó jövője.
Várom tehát minden területre kiterjedően az ötletrohamot, a kívánságlistát.
Annak is örülök, ha ez „csak” egy szó
valamely álomszerű, nehezen megvalósítható ügyről, dologról, annak még jobban, ha esetleg a megvalósíthatóságra
utaló részletekkel is elhalmoznak. Például egy máshol jól működő gyakorlat. Ne
csak kövekre, építményekre gondoljanak,

hanem az életünket jobbá tevő egyéb dolgokra. Például szokásokra, rendezvényekre, tevékenységekre…
Köszönettel:

Gyuris Zsolt
polgármester

Tájékoztató a választópolgároknak
a választás eredményéről
Tisztelt Választópolgárok! Kedves Zsombóiak!
2014. április 6-án településünkön is Országgyűlési Képviselő
választást tartottak. Az új választási törvény alapján az országgyűlési választás már csak egyfordulós volt. Zsombó nagyközség, Csongrád megye 02. sz. Országos Egyéni Választó Kerületéhez (a továbbiakban: OEVK) tartozott Ásotthalom, Bordány,
Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges,
Röszke, Ruzsa, Üllés, Zákányszék településekkel és Szeged egyes
részeivel együtt (székhely: Szeged).

Nagyközségünkben (a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan) 3 szavazókör került kialakításra. A három szavazókörben 2794 fő (ebből 15 fő átjelentkezéssel szavazó) volt
a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma a névjegyzék
zárásáig. Az eddigi választásoktól eltérően az átjelentkezéssel
szavazó választópolgárok külön-külön szavazólapon szavazhattak azokra a jelöltekre, akik a lakcímük szerinti szavazókörben
választhatóak. Így ezen választópolgárok szavazatait továbbítani
kellett ahhoz a választókerülethez, ahova lakcím szerint tartoztak, ezért ott került hozzáadásra a leadott szavazatuk.

A szavazóköri eredmények a következőképpen alakultak:
Egyéni jelöltekre leadott szavazatok alapján:
Szavazókörök
Általános Iskola, Móra u. 8.
1.
- 1. sz. szavazókör
Általános Iskola, Móra u. 8.
2.
- 2. sz. szavazókör
Általános Iskola, Móra u. 8.
3.
- 3. sz. szavazókör

Választásra jogosultak
száma (fő)
834

Megjelentek
száma (fő)
475

Érvénytelen szavazatok
száma
4

Részvételi arány
(%)
56,95

917

501

7

54,63

1028

697

5

67,8
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A szavazáson a részvételi arány 59,79% volt, amely az országos részvételi arányhoz (61,73%) képest sajnos – az eddigi szavazásokhoz hasonlóan – alacsonyabbnak mondható. Az 1673 leadott szavazatból 1657 érvényes (az összes szavazat 99,04%-a) és 16
érvénytelen (0,95%) szavazat volt.
Eredmények (Zsombó):
Jelölt neve
B. Nagy László
1.
2. Némethné Bátyai Edina Beáta
Tóth Péter
3.
Tatár Gábor
4.

5.
6.
7.
8.

Asztalos Károlyné
Tari János
Farkasné Kismárton Éva
Ördög István

Kapott érvényes szavazatok
száma
770
393
339
122
16
7
6
3

Jelölő szervezet neve
FIDESZ-KDNP
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP
JOBBIK
LEHET MÁS A POLITIKA
A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt
Elégedetlenek Pártja
Magyar Gazdaság Párt
Magyar Demokratikus Unió

%
46,46
23,71
20,45
7,36
0,96
0,42
0,36
0,18

Összesített eredmény a Csongrád megye 02. sz. OEVK-ban az egyéni jelöltekre leadott szavazatok alapján:
Kapott érvényes szavazatok
Jelölt neve
Jelölő szervezet neve
%
száma
1.
B. Nagy László
FIDESZ-KDNP
23.171
43,85
2. Némethné Bátyai Edina Beáta
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP
16.952
32,08
3.
Tóth Péter
JOBBIK
8.160
15,44
4.
Tatár Gábor
LEHET MÁS A POLITIKA
3.475
6,58
5.
Asztalos Károlyné
A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt
435
0,82
6.
Farkasné Kismárton Éva
Magyar Gazdaság Párt
269
0,51
7.
Tari János
Elégedetlenek Pártja
252
0,48
8.
Ördög István
Magyar Demokratikus Unió
130
0,25
Az országos listás szavazólapon azokra a jelölő szervezetekre
(pártokra) lehetett leadni a voksokat, amelyek pártlistát tudtak
állítani. A választási törvény szabályai szerint pártlistát az a
párt állíthat, amely legalább 9 megyében és a fővárosban, és
legalább 27 egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított.
A pártlistákra leadott szavazatok alapján:
Választásra jogosultak
Szavazókörök
száma (fő)
Általános Iskola, Móra u. 8.
1.
834
- 1. sz. szavazókör
Általános Iskola, Móra u. 8.
2.
917
- 2. sz. szavazókör
Általános Iskola, Móra u. 8.
3.
1028
- 3. sz. szavazókör
Az 1673 leadott szavazatból 1647 érvényes (az összes
szavazat 98,44%-a) és 26 érvénytelen (1,55%) szavazat volt.

Így az országos listás szavazólapon 18 párt közül választhattak a
szavazók. Ahogy az a táblázatok összevetéséből is kiderül, nem
mindegyik jelölő szervezet (párt) tudott egyéni jelöltet indítani
a választókerületünkben.

Megjelentek
száma (fő)
475

Érvénytelen szavazatok
száma
14

Részvételi arány
(%)
56,95

501

6

54,63

697

6

67,8

A szavazás összesített eredménye településünkön a következőképpen alakult.

Eredmények (Zsombó):
1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.
9.
9.

Lista neve
FIDESZ-KDNP
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP
JOBBIK
LEHET MÁS A POLITIKA
Seres Mária Szövetségesei
MUNKÁSPÁRT
A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT
EGYÜTT 2014
ZÖLDEK PÁRTJA
SZOCIÁLDEMOKRATÁK
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Kapott érvényes szavazatok száma
732
372
350
143
10
10
6
5
4
4

%
44,44
22,58
21,25
8,68
0,6
0,6
0,36
0,3
0,24
0,24

9.
12.
12.
14.
15.
16.
16.
16.

KÖZÖSSÉG A TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGÉRT NÉPPÁRT
FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT
JÓLÉT ÉS SZABADSÁG DEMOKRATA KÖZÖSSÉG
ÖSSZEFOGÁS
SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
ÚJ DIMENZIÓ PÁRT
ÚJ MAGYARORSZÁG PÁRT
MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT

A településen egyetlen választópolgár sem kérte a megadott
határidőig a nemzetiségi névjegyzékbe való felvételét, így nemzetiségekre nem lehetett szavazni a településünkön.
A választási törvény alapján országgyűlési képviselő az a
jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. A Csongrád megye 02. sz. OEVK-ban egyéni jelöltként mandátumot
szerzett: B. Nagy László (FIDESZ-KDNP), mivel a legtöbb
szavazatot szerezte.
A szavazások során rendkívüli esemény nem fordult elő

4
3
3
3
2
0
0
0

0,24
0,18
0,18
0,18
0,12
0
0
0

nagyközségünkben, a Szavazatszámláló Bizottságok zavartalanul, a jogszabályi előírásoknak megfelelően folytatták tevékenységüket. A Szavazatszámláló Bizottságok és a Helyi Választási
Iroda tagjainak a szavazások lebonyolítása során végzett példamutató munkájukat, már-már emberfeletti tevékeny közreműködésüket ezúton is köszönöm.
	Dr. Csúcs Áron
jegyző

HVI vezetője

Választási tájékoztató III.
Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte az Európai
Parlament tagjainak 2014. évi választását. Mint ahogy a kézbesített választási értesítőben is láthatták, a választás napja:
2014. május 25. vasárnap. A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig
tart.
Az első két választási tájékoztatómban az országgyűlési képviselők választásának szabályrendszerét, lebonyolításának hátterét kíséreltem meg bemutatni.
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.
I. A VÁLASZTÓJOG
A jogalkotó a választójogot meghatározott körben biztosítja
a választópolgárok részére. Továbbra sem biztosít választójogot
a törvény annak,
- aki cselekvőképességet korlátozó, vagy kizáró gondnokság
alatt áll, de esetében a bíróság még nem rendelkezett a választójogból kizárás kérdésében;
- a bíróság kizárta a választójogból, mert a választójog gyakorlásához szükséges belátási képessége
a) pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan vagy időszakonként visszatérően
nagymértékben csökkent, vagy
b) pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mértékben hiányzik.
- aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll.
Eltérések az országgyűlési képviselők választásához képest:
1.) Csak pártlistára lehet szavazni.
2.) Csak magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak.
3.) Az Európai Unió más tagállamának Magyarországon
lakcímmel rendelkező választópolgára is szavazhat, de csak

regisztráció után.
4.) A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgárok nem szavazhatnak!
II. A NÉVJEGYZÉK
A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár
a 2014. évi európai parlamenti választásokra vonatkozóan
kérheti, hogy
- a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő magyarországi településen (budapesti kerületben) adhassa le szavazatát;
- a korábbi átjelentkezési kérelmétől eltérő magyarországi
településen (budapesti kerületben) szavazhasson;
- a korábbi átjelentkezési kérelmét visszavonva, a lakcíme
szerinti szavazókörben adhassa le szavazatát;
- kérheti, hogy külföldön tartózkodása miatt az általa
megjelölt külképviselet névjegyzékébe vegye fel a választási
iroda;
- módosíthatja korábbi kérelmét, és külföldön szavazására
egy másik külképviseletet jelölhet meg;
- visszavonhatja korábbi kérelmét annak érdekében, hogy
a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörben szavazhasson.
A névjegyzékben szereplő választópolgároknak az értesítőt
2014. március 31. és április 7. között küldte meg a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI). Amennyiben valaki nem
kapta meg az értesítőt, vagy elveszti azt, a jegyzőtől igényelhet
újat.
1.) Mozgóurna igénylése
Nincs változás a mozgóurna igénylés szabályaiban. A mozgóurna iránti kérelmet legkésőbb 2014. május 23-án 16.00 óráig lehet benyújtani a HVI vezetőhöz, vagy a szavazás napján
(2014. május 25.) 15.00 óráig a Szavazatszámláló Bizottsághoz
(SZSZB).
2.) Átjelentkezés
Nincs változás az átjelentkezéssel szavazókra vonatkozó
XII. évf. 4. szám – április
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szabályokban sem. A kérelemnek legkésőbb 2014. május 23-án
16.00 óráig kell megérkeznie a HVI vezetőhöz. A választópolgár
a szavazást megelőző második napon (2014. május 23.) 16.00
óráig kérheti a visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe.
3.) A külképviseleti névjegyzék
Nincs változás a külképviseleteken szavazókra vonatkozó
szabályokban sem. A választópolgár a szavazást megelőző nyolcadik napon (2014. május 17.) 16.00 óráig módosíthatja, hogy
melyik külképviseleten kíván szavazni, vagy kérheti törlését a
külképviseleti névjegyzékből.
III. AZ AJÁNLÁS
Mivel az Európai parlament tagjainak választásakor egyéni
jelöltekre nem lehet szavazni, ezért a listát állítani szándékozó
jelölő szervezetek gyűjtik össze a választópolgárok ajánlását.
Az ajánlóíven ajánlásokat legkorábban 2014. április 7-től lehet gyűjteni, azonban a jelölt-jelölteknek legkésőbb április 22éig kell összegyűjteniük az induláshoz szükséges (országosan
20.000) érvényes ajánlást. Az ajánlóívet a választópolgár saját
kezűleg írja alá, adatait azonban más is rávezetheti az ajánlóívre.
IV. A KAMPÁNY
Az Európai parlament tagjainak választása során a kampányra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az egyéb
más választások során. A kampányidőszak 2014. április 5-től
a szavazás napján a szavazás befejezéséig, azaz 2014. május 25én 19.00 óráig tart. Fontos korlátozás itt is, hogy a szavazóhelyiségek bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység a szavazás napján
nem folytatható. A plakátkihelyezésre ugyanazok a szabályok
vonatkoznak, mint az egyéb választásokra.
V. A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG
A helyi szavazatszámláló bizottságok (a továbbiakban:
SZSZB) választott tagjait a jegyző javaslatára a települési önkormányzat képviselő-testülete már megválasztotta. A megbízatásuk a következő országgyűlési képviselők választását megelőzően megválasztott szavazatszámláló bizottság alakuló üléséig
tart.
Az SZSZB legalább öt tagból áll. Az SZSZB-k munkáját a korábbi évek gyakorlatának megfelelően delegált tagok is segíthetik. A delegált tagot az SZSZB-be a listát állító jelölő szervezetek
legkésőbb a választást megelőző 16. napig, 2014. május 9-én
16.00 óráig jelenthetik be.
VI. A SZAVAZÁS
Az európai parlament tagjainak választásán a választópolgárnak belföldön vagy – amennyiben felvetette magát a külképviseleti névjegyzékre – Magyarország külföldön működő diplomáciai és konzuli képviseletein van lehetősége szavazni.
A magyarországi szavazókörökben a szavazás napján 6
órától 19 óráig lehet szavazni!
A szavazás menetében nincs változás az országgyűlési választáshoz képest.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki
a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A választópolgárt a szavazást megelőzően a szavazatszámláló
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bizottságnak azonosítania kell! A választópolgár igazolja
személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját. A választópolgár személyazonosságát igazolhatja
ÉRVÉNYES személyi igazolvánnyal, vagy jogosítvánnyal,
vagy útlevéllel. 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.
A szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzék,
illetve a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke alapján
a választópolgár részére egy pártlistás szavazólapot ad át.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő listára lehet! Érvényesen szavazni a lista neve melletti,
vagy feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal
lehet!
Mozgóurnás szavazás esetén szavazófülke helyett a szavazás titkosságát garantáló körülményeket kell a választópolgár
számára biztosítani. A mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság
két tagja viszi ki – a szavazókör területén belül – a mozgóurnát
igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárhoz.
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
található, ezt követően kérheti a mozgóurnával történő szavazást, így a kórházban felkeresi őt a szavazatszámláló bizottság.
VII. AZ EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA
A szavazatszámlálás során a szavazatszámláló bizottság, a
jegyzőkönyvvezető, a médiatartalom-szolgáltató képviselője,
valamint a nemzetközi megfigyelő tartózkodhat a szavazóhelyiségben.
A szavazatszámlálás és az eredmény megállapításának szabályai nem változtak az országgyűlési választások szabályaihoz
képest.
Tisztelt Választópolgár! Remélem, választási tájékoztatómmal
sikerült átfogó képet nyújtanom a választási jogszabályok változásáról, a választópolgárokat érintő legfontosabb tudnivalókról.
Amennyiben az Európai parlament tagjainak választásával
kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdése merülne fel, forduljon
hozzám, a választási információs szolgálathoz, vagy keresse fel a
www.valasztas.hu internetes oldalt.
dr.

Csúcs Áron
jegyző

a

Helyi Választási Iroda vezetője

Felavattuk vizesblokkjainkat
A régi és az új óvodások, illetve szüleik jól tudják, milyenek
voltak a Nefelejcs Óvoda régi mosdói. Hiába a naponta többszöri takarítás, az idő vasfoga bizony jócskán megrágcsálta a
gyerekek által használt mellékhelyiségeket. Az ÁNTSZ szigorú
ellenőrei is csak a fejüket csóválták, és újra meg újra leírták: a
gyermekmosdók felújításra szorulnak. Az óvodavezető és a képviselő-testület nem ismer lehetetlent, így néhány év elteltével
elérkezett a nagy lehetőség, 2013 decemberében jelezte Gyuris
Zsolt polgármester, hogy itt a nagy lehetőség, álmodjon nagyot
az ovi, meg tudja szerezni a pénzt a felújításhoz.
A téli szünet és az azt követő pár nap lázas tervezgetéssel és
pakolással telt, hiszen az Ibolya és Napraforgó csoportos gyerekek átmenetileg a Margaréta-Százszorszép csoport mosdójába
jártak „vendégségbe”, majd megfordult a helyzet. Az óvónénik
számtalan ötlettel rukkoltak elő, és – a gyerekekkel együtt – nap
mint nap kíváncsian lesték a munka előrehaladtát, de Mihálffy
Zsolt és a kivitelezők csapata türelemmel állta a sarat. Élmény
volt látni a bontás és az újjáépítés folyamatát. Három hónap
alatt elkészült a három mosdó, így minden kisgyerek birtokba
vehette a gyönyörűen csempézett helyiségeket, benne a vadonatúj szaniterekkel.
Zsombó Nagyközség Önkormányzata és a Nefelejcs Katolikus Óvoda 2014. április 3-án 11 órakor tartotta a vizesblokkavató ünnepséget, amelyre sok kedves vendéget hívtak: az óvoda fenntartójának képviselőjét, a zsombói képviselő-testület
tagjait, a helyi intézmények vezetőit, a környékbeli óvodavezetőket, a tervezőt és a kivitelezőket. Fogasné Matula Zsuzsanna
óvodavezető köszöntő szavai után a nagycsoportosok rövid műsora következett, stílszerűen csupa-csupa mosakodós, fogmosós versikével, dallal. Gyuris Zsolt polgármester is köszöntötte a
gyerekeket, majd a felnőtteket, majd Mihálffy Zsolt tervezőmérnök szólt néhány köszönő szót, szintén kicsikhez-nagyokhoz –
pedagógusokhoz és szülőkhöz –, megköszönve a tervezgetést,
türelmet, kitartást.
Miután a vendégek választottak maguknak egy-egy illatos
kézműves szappant (hisz mi más is lett volna az ajándék?), az
óvodavezetővel útra keltek az intézményben, hogy megtekintsék a megszépült gyermekmosdókat.

"Kinek van egy csöpp esze, barátja a fogkefe."

fotók: Horváth Ágnes

Táborosi Renáta

óvodavezető-helyettes

Felhívás
Az Összefogás Zsombóért Egyesület társadalmi munkára várja a környezetüket szépíteni, óvni vágyó, tettre kész zsombóiakat.
Cél a településen lévő fa eszközök (közterületi játszóterek fajátékai, buszvárók, üdvözlő táblák, információs táblák)
állagmegóvás miatti festése.

Időpont: 2014. május 24-e (szombat) 8:00-tól.

Gyülekező: iskola melletti játszótéren.
Minden segítőt kérünk, hogy amennyiben lehetősége engedi, a munkálatokhoz szükséges eszközöket (ecset, létra) hozzon
magával. A festéket az egyesület biztosítja. Minden közért tenni vágyót sok szeretettel várunk!
A program gördülékeny lebonyolítása érdekében, részvételi szándékát Hajdu Lajosnak szíveskedjen jelezni
személyesen, vagy a 20/215-86-21-es telefonszámon.
Gyuris Zsolt
elnök

Összefogás Zsombóért Egyesület
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Zsombói

Hírmondó
A falugazdász tájékoztatója áprilisra
TISZTELT TERMELŐK!
2014. április hónapra a következőkre hívnám fel a figyelmüket.
1. Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai tagdíj
Azoknál a termelőknél, ahol a 2012. évi hozzájárulási díj, valamint a 2013. évi tagdíj befizetése elmaradt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján,
illetve annak a közreműködésével fogja majd megállapítani az
elmaradt befizetendő tagdíjat. A kérésem, hogy amennyiben
még van valakinek befizetési hátraléka, mihamarabb rendezze,
mert a be nem fizetett tagdíj adók módjára behajtható köztartozásnak fog minősülni, melyet a NAV fog behajtani. Csekket
tudok biztosítani. 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 15.
körüli határidővel lesz esedékes, mértéke a jelenlegi információk szerint nem fog változni.
2. Elkezdődik a 2014-es Egységes támogatási kérelmek
benyújtási időszaka
Benyújtási határidő: 2014. május 15.
Ekkorra kell a területalapú támogatáson felül mindennemű
egyéb támogatási kérelmet is igényelni (pl. erdőtelepítési támogatás, AKG támogatás, KAT támogatás, anyatehén és hízott
bika szerkezetátalakítási támogatás, zöldség, gyümölcs, dohány
szerkezetátalakítási támogatás, elkülönített bogyós támogatás
(szamócajogosultság esetében), stb.).
A tavalyi gyakorlatnak megfelelően a kérelmek benyújtása
elektronikus úton, interneten keresztül történik, előzetes időpont-egyeztetés alapján fogjuk a termelőket behívni. Arra kérek
mindenkit, hogy aki még nem kapott sms-értesítést, időpontegyeztetésre jelentkezzen.
Az igényléshez nagyon fontos feltétel a 2009. évi támogatási
kérelemhez felhasznált jelszó!
Ennek hiányában nem tudjuk a támogatási kérelmet rögzíteni. Mindenkit arra kérek, hogy a megadott időpontra ezt keressék elő. Ez a jelszó pótolható, de az MVH Szegedi Kirendeltségénél lehet csak beszerezni.
A feltételek hasonlóak a tavalyihoz. 2500 négyzetméter a
minimálisan támogatható parcellaterület, 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 te-

rületének 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.
Az előző évekhez hasonlóan csak a 2014. június 9-ig a Földhivatal nyilvántartása szerint használatban lévő területekre lehet
támogatást igényelni, tehát a támogatott területekről Földhasználati lapszemlével kell rendelkezni (a bemutatása nem szükséges). A Földhivataloknál a földhasználat átadásával kapcsolatosan megnövekedett ügyintézési időre kell számítani, a június 9-i
határidő miatt kérem, hogy ezt a tényezőt is vegyék figyelembe.
Azok a termelők, akik a Területalapú támogatási kérelmen
kívül egyéb kérelem benyújtását is szeretnék, mindenképpen
hozzák magukkal a támogatási határozatokat.
Az anyatehén és a hízott bika szerkezetátalakítási támogatásban részt vevő gazdálkodók esetében szükséges a jóváhagyó határozat, valamint az idei vállalt kötelezettség eldöntése (beruházás, szakképzésen való részvétel vagy munkaerő alkalmazása).
A 10 ha szántóföldi kultúra, a 3 ha zöldségkultúra vagy az
1 ha gyümölcskultúra feletti területnagysággal rendelkező termelőknek kötelezően be kell lépni a kárenyhítési rendszerbe,
ezen területnagyságok alatt választható lehetőség a belépés. Ha
beléptünk a rendszerbe, az előző évi termésátlagokat is fel kell
majd tüntetni. 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 adója, stb.), erre majd június 1. után lesz lehetőség.
Próbáljuk a lehető legrugalmasabb ügyintézést megvalósítani, de előfordulhat 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.
Tisztelettel: 				
Gyuris Ferenc
falugazdász

Telefonszám: 06-30/337-2520

TájGazda
A jó minőséget támogató tanúsítási rendszer, ami teljesíti a kötelező Uniós előírásokat is
A gazdálkodók számára az egyik kiszámítható bevételi forrást a földhöz köthető támogatások jelentik. Az Európai Unióban
2014-től megváltoznak a korábbi szabályok. Ahhoz, hogy valaki elérhesse az éves 260 eurós hektáronkénti támogatást, új feltételeknek kell megfelelnie. Ez elérhető egy új, az egészséges termelést és termékeket támogató rendszer segítségével.
A TájGazda programról bővebb információkat a www.zsombo.hu hírei között, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara NAKLap című újságjának márciusi számában a 20. oldalon olvashatnak (http://nak.hu/images/Kamara/NAKlap/
NAKlap_2014_03_online.pdf)
dr. Lakó Sándor
www.tajgazda.hu
06-30/255-27-44
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INDUL A FÖLDMŰVES REGISZTRÁCIÓ!
A 2013.évi CCXII.törvény 100§-a értelmében minden gazdálkodónak, aki új termőföld tulajdonjogát vagy használati
jogosultságát (pl.: Földhaszonbérlet, Szívességi földhasználat)
szerzi meg, annak kötelező a földművesként való nyilvántartásba vétel.
A nyilvántartásba vételi eljárásból általában:
A nyilvántartásba vételi eljárás az Ügyfél kérelmére indul
meg az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. A formanyomtatványt a Kérelmező lakóhelye, székhelye fekvése szerinti
területileg illetékes Földhivatalhoz kell benyújtani.
A nyomtatvány a Földhivatalokban beszerezhető!
A nyomtatványhoz kötelezően csatolandó dokumentumok:
mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú végzettséget igazoló okirat eredeti példánya, vagy közjegyző által hitelesített
másolata,
vagy ennek hiányában:

őstermelő kérelmező esetében: őstermelői igazolvány és lezárt értékesítési betétlap 3 évre visszamenőleg. Ezzel igazolhatja a termelő, hogy min. 3 éve mezőgazdasági árbevétele volt.
őstermelőnek nem minősülő kérelmező esetén szükséges az
adóhatóság által kiállított olyan igazolás, amely szerint a kérelmezőnek legalább 3 éve mezőgazdaságból származó árbevétele
volt.
A TÁJÉKOZTATÁS NEM TELJES KÖRŰ!
Bővebb információ:
38/2014. (II.24.) Kormányrendelet a földművesekről,
a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági központokról vezetett nyilvántartás részlete szabályairól:
2013. évi CCXII. törvény XIV. fejezete, 100.§
vagy a Mórahalom Járási Földhivatalnál személyesen
(Mórahalom, Milleniumi sétány 17.) vagy a 62/281-036
telefonszámon.

Tisztelt Zsombóiak!
Ön, családtagja vagy ismerőse mezőgazdasági vállalkozást indítana?
Most 100%-os támogatás mellett teheti meg.
Fiatal gazdák támogatása akár 12,5 millió forintig 100% támogatással!
Pályázati lehetőség gazdálkodóknak 40 éves korig!
34/2014. (IV. 4.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről tart előadást:

Ponicsán Péter

az MNVH Csongrád megyei referense

Időpont: 2014. május 5. (hétfő) - 17 óra
Helyszín: József Attila Közösségi Ház és Könyvtár

Támogatás fomája:
Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke:
A projekt elszámolható összköltségének 100%-a.
A támogatási összeg 90%-a a támogatási döntést követően
lehívható!
(90 napon belül kötelező a kifizetési kérelmet benyújtani)
A pályázatok benyújtására:
2014. május 1-től 2014. május 15-ig van lehetőség.

Erőszakmentes nap
Sándorfalva - 2014. május 10.
Erőszakmentes család – erőszakmentes település – erőszakmentes társadalom. Tanuljuk meg együtt, hogyan!

13:00 Megnyitó
(Kakas Béla polgármester és Dr. Mihalec Gábor lelkipásztor)
13:30 Városi futás
A 2,5 kilométeres figyelemfelhívó futás az első 50 regisztráló ajándékpólót kap. Regisztráció: facebook.com/
eroszakmentesnapsandorfalva vagy a 30/664-3044-es telefonszámon.
14:30 Rendőrautó és védőruha bemutató
(A gyerekek kipróbálhatják, beleülhetnek, felhúzhatják.)
15:00 Előadások és csoportfoglalkozások
- Feszültségkezelés férfiaknak (Dr. Hella Zoltán, orvos)
- Amit a bántalmazásról minden nőnek tudnia kellene
(Polgárné Papp Katalin, védőnő és minősített családi életre
nevelő, Hella Éva, teológus, ADRA munkatárs)
- Idősek ellen elkövetett bűncselekmények megelőzése
(Szegedi Rendőrkapitányság)
- Virtuális bántalmazás – gyerekeknek a közösségi hálók veszélyeiről (Dr. Mihalec Gábor)

16:00 Motoros bemutató és gyermekmotoroztatás
17:00 Rajzpályázat eredményhirdetése és díjkiosztás, bábelőadás
A helyszín:
Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ
Sándorfalva, Széchenyi u. 24.
A rendezvény fővédnöke:
Kakas Béla - Sándorfalva polgármestere
A program szervezői: adventisták, ADRA Szeretetszolgálat
A program támogatói: Sándorfalva Város Önkormányzata,
Szegedi Rendőrkapitányság, Déli Blokk Motoros Egyesület
A program módosításának jogát fenntartjuk!
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Hírmondó
DOMINO-túra a Kőrösök vidékére
A DOMINO Alapítvány szervezésében 2014. május 17-én
(szombaton) a Kőrösök vidékére látogathatnak el a jelentkezők.
Úticél: Gyula – körbejárjuk Európa egyetlen épen maradt
síkvidéki téglavárát.
Biharugra – Túra a kisvátyoni tanösvényen (kb. 6-8 km). A
túrán megismerhető Kis-Sárrét változatos növény- és állatvilága, a halastavak élete, az élőhely-rekonstrukció természetvédelmi szerepe.
Dévaványa – Túzokrezervátum. A terület a legnagyobb európai madár legnépesebb magyarországi költő- és élőhelye.
Szarvas – 1 órás hajózás a Holt-Kőrösön. A hajó fedélzetéről
látható a Szarvasi Arborétum, a vízparti üdülők sora, Tessedik
Sámuel temploma, Bolzák kastélya, a mocsári ciprusok és a gyalogos fahíd.
A kirándulásra mindenki kényelmes túracipőben induljon el, valamint esőkabáttal felfegyverkezve, továbbá hozzon

magával reggelit/ebédet/uzsonnát és folyadékot!
Az alapítvány minden résztvevő számára biztosít egy darab
0,5 literes ásványvizet.
Az utazás, szakvezetés és belépők költségének összege összesen: felnőtteknek 5.000 Ft, 18 év alattiaknak és nyugdíjasoknak
4.750 Ft.
Jelentkezés a részvételi díj befizetésével személyesen Csányiné Barna Kláránál vagy Zsirosné Vass Juditnál lehetséges.
Indulás: a zsombói József Attila Közösségi Ház elől 2014. május 17-én (szombaton) 600 órakor.
Az autóbusz igény esetén Szegeden a Rókusi krt-i TESCO
parkolóban is tud utasokat felvenni.
Csányiné Barna Klára
kuratóriumi elnök

KAB-ME-14 – „Mindennapok apró csodái…”
Nyertes DOMINO pályázat
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért és ifjúságért
felelős államtitkára a 2014. február 3-án megjelent, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet alapján a KAB-ME-14-A/B/C kódszámú Kábítószerprevenciós programok támogatására címen kiírt pályázati kategóriában az Értékelő Bizottság javaslata alapján meghozta
döntését.
A pályázati kategóriában 288 véglegesített pályázat érkezett
be, amelyből 273 pályázat felelt meg a formai követelményeknek. Az Értékelő Bizottság 164 pályázatnak ítélt támogatást.
A pályázat célja univerzális, célzott és javallott prevenciós
programok támogatása, illeszkedve a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013–2020 „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószerbűnözés ellen” című dokumentumhoz. A pályázat keretében az
iskolai színtéren univerzális és célzott prevenciós beavatkozások, valamint a helyi közösségi résztvevők együttműködésén
alapuló, a drogfogyasztással szemben alternatívát nyújtó, továbbá a családi rendszer megerősítését elősegítő programok támogatása valósul meg.
A DOMINO Közhasznú Alapítvány is benyújtotta programját a kiírásra „Mindennapok apró csodái…” címmel. A pontozást
követően 1.400.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló, a
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drogfogyasztással szemben alternatívát nyújtó, továbbá a családi rendszer megerősítését szolgáló program megvalósítására.
A támogatás segítségével egy éven át valósulnak meg programjaink minden korosztály bevonásával. Hallgathatunk előadásokat, részt vehetünk tréningeken, lesznek kézműves foglalkozások, kipróbálhatjuk magunkat kalandtúrán, felnőttként
felidézhetjük a néptánc klasszikus lépéseit tanfolyam keretében,
az óvodások részt vehetnek zenepedagógiai foglalkozáson, és ismét örülhetünk Pál Feri atya nagyszerű – humorral fűszerezett
– előadásának, illetve hozzájárulunk a helyi repülőmodellező
csoport anyagszükségletének beszerzéséhez.
A programok helyszíne Zsombó és Szeged.
A megvalósítási időszak 2014. április 01 – 2015. március 31.
Szívesen vesszük civil szervezetek és intézmények jelentkezését a megvalósításban való részvételre.
Csányiné Barna Klára
kuratóriumi elnök

Hauer Erich Fizikaverseny Déván
A dévai Téglás Gábor Elméleti Líceumban hagyományosan megrendezett emlékversenyre már második éve neveznek
zsombói diákok is. A fizikát kedvelőknek nagy lehetőség ez a
verseny, mivel három kategóriában is megmutathatják tudásukat, összemérhetik felkészültségüket az erdélyi magyar iskolák
(Arad, Déva, Enyed, Vajdahunyad) tanulóival.
Bár Déva messze van, és a felkészülés is sok munkát jelentett,
megérte a fáradozást, hiszen három diákunk szépen megállta
a helyét. Faragó-Mészáros Réka, Farkas Anikó és Szűcs Eszter
nyolcadikos tanulóink két kategóriában is első díjat nyertek.
A csapat egy csillagászati témával foglalkozó dolgozattal nevezett az esszépályázatra, amelyet közönség előtt be is mutattak. Mind tartalmilag, mind az előadás módját tekintve sikerült
maguk mögé utasítaniuk a zömében egyébként középiskolás (!)
versenyzőket.
Az érdekes kísérletek kategóriában néhány rezgéssel kapcsolatos kísérlettel neveztünk. Meglepő és látványos kísérletekben
nem volt hiány a többi csapatnál sem, ám a zsombói diákok
frappáns előadása egyben a jelenségek magyarázatára is kitért,
sőt a kíváncsi és szigorú zsűri keresztkérdéseire is sikerült válaszolniuk.
Gratulálunk a gyerekeknek, és köszönjük a szüleiknek is a
segítséget!
A kis csapat

Tóth Andrea

fotó: Soór László

felkészítő tanár

Márai Sándor: Füves könyv
Idén 25 esztendeje, hogy elhunyt Márai Sándor, egyedi
hangulatú regényeiről és különleges életútjáról híres magyar
írónk. Tiszteletére országszerte egész évben rendeznek
Márai-témájú programokat, kiállításokat, megemlékezéseket,
melyeknek az is célja, hogy műveit minél szélesebb
olvasóközönség ismerhesse meg – mert érdemes. Márai már az
1930-as években korának egyik legismertebb és legelismertebb
írói közé tartozott. Amikor azonban 1948-ban elhagyta hazáját,
tudatosan és következetesen kiiktatták műveit a hazai irodalmi
életből, és haláláig a nevét is alig ejtették ki. Ő volt a magyar
polgárság irodalmi képviselője, és ez tölti meg életművét is,
hiszen legfontosabbnak a klasszikus polgári eszményeket és
értékeket tartotta.
A Füves könyv nem klasszikus „Márai”, de valahogy
mégis az. Nem összefüggő történet, hanem – a régi füves
könyvek műfajának mintájára – egyszerű válaszok az élet
és mindannyiunk problémáira, élethelyzetekre, abban a jól
megszokott, nyugodt, megfontolt, olykor humoros stílusban
tálalva, amely oly jellemző az íróra. 202 írást találunk a könyvben,
melyek többségében komoly témákról, emberi kapcsolatokról,
érzelmekről, bölcsességről, de olykor kevésbé jelentősnek tűnő,
ám Márai szerint fontos dolgokról (pl. a sárgarépáról vagy a
reszelt almáról) értekeznek röviden. Ahogyan a legelső írásban
is olvashatjuk, a könyv célja nem a tanítás, hanem a tanulás.
Nem kioktatni akar, hanem megosztani saját tapasztalatait, és
természetesen meghagyja nekünk a jogot, hogy ne értsünk vele
egyet: „S aki jobban tudja, mondja jobban.”

„Az élet értékéről
Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek
ügye felé fordulunk. Ez kissé szigorúan és általánosan hangzik, de ez
az egyetlen igazság, melyet minden
következménnyel megismertem. Senki nem ülhet a virágos
réten, mint Ferdinánd, a bika, s nem szagolhatja büntetlenül a szép virágokat. Ember vagy, tehát ember módra és az
emberek között kell élned.
Ember módra élsz, ha igazságosan élsz. Ha minden cselekedeted és szavad alján a szándék van: nem ártani az embereknek. Ha megkísérled – feltűnés és hiú szerep nélkül – segíteni az embereknek. Néha csak azzal, hogy nem hallgatod
el az egyszerű igazságokat. Néha csak azzal, hogy nem mondod tovább, amit mások hazudnak. Néha csak azzal, hogy
nem mondasz igent, mikor mindenki kiabál: „Igen, igen!”
Egy életen át, következetesen, nem beleegyezni abba, ami
az emberek hazugsága, nagyobb hősiesség, mint alkalmilag
hangosan és mellveregetve tiltakozni ellene.
A halálos ágyon csak akkor pihensz nyugodtan, ha mindennap, minden öntudatoddal, az igazságot szolgáltad.
Néha nagyon egyszerű és kicsinyes az igazság. De te ne válogass. Ennyi az élet értéke.”
Bálint Lea
könyvtáros
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Hírmondó
Úton-útfélen Zsombó felé
Folia Cargo - A döntés felelőssége
Az út menti táj egyre élénkebb legutóbbi kirándulásom óta.
A lehullott levelek helyén apró, élénkzöld rügyeket fedezhet föl a
szemlélődő. Félve gondolok a kései fagyokra, bízom benne, hogy
nem okoz kárt bennük. A délelőtti napsütésnek már ereje van,
az ablakot is le lehet húzni kissé, és a levegőben fel lehet fedezni
a zöld illatokat.
Az épület, ahová igyekszem, már messziről felcsúcsosodik.
Kék tornyai számomra megfejtendő titkot és hosszú történetet
rejtenek. Egy család történetét, akik szintén nem zsombói születésűek, de valamiért itt érzik jól magukat. Nem is a közeli települések egyikéről, nem is Szegedről költöztek hozzánk. Egyenesen
egy másik ország városából, a mai szerbiai, vajdasági Palicsról. A
kilencvenes évek derekán kezdtem több időt tölteni szabadkai
barátaimnál. A polgárháború sebeinek begyógyítása a lakosság
számára hosszú, küzdelmes feladat még a mai nap is. Ruhákat,
élelmiszercsomagokat szállítottunk ki a menekültek számára.
Palics, megőrizve század eleji kertvárosi üdülőt idéző hangulatát, útjaim során mindig a jóságos városi nagymama mosolyával
köszöntött, aki annyi különös történetet tudott volna mesélni a
boldog békeidőkről. Erős akarat és indok kellett a kilencvenes
évek legelején ahhoz, hogy egy ilyen környezetet valaki elhagyjon családostól, hátrahagyva egzisztenciát, barátokat, rokonokat. Nem igazán lehetett kiszámítani, mi fog történni.
Hogy mire is gondolok: ma, amikor ezeket a sorokat írom,
2014. március 24-én van pontosan 15 éve, hogy a NATO légiereje elkezdte bombázni az akkori Jugoszláv Szövetségi Köztársaság területét, ami addigra Szerbiából és Montenegróból állt.
Ennek jeleit itt a Dél-Alföldön is tapasztalhattuk. Hallottuk a
robbanásokat, láttuk a villanó fényeket. Magyarországhoz ilyen
közel 1945 óta még nem volt ekkora fegyveres konfliktus. Később kinti barátaim mesélték, hogy bizony a palicsi tónál is
hullottak a bombák. Mobil radarállomások voltak a célpontok.
Térjünk vissza az 1991-es évhez, amikor a nyári hónapokban
a jugoszláv tagköztársaságok sorra kiáltják ki függetlenségüket.
Június 25-ig Szlovénia és Horvátország, majd ősszel Macedónia,
1992-ben pedig Bosznia-Hercegovina. Ebben a belpolitikai környezetben dönt úgy – sok más családdal egyetemben – a Zsizsik
család fője, hogy szülőföldjüket el kell hagyniuk, és a biztonságos Magyarországot választják új otthonuknak. Vélhetően a legjobb döntés született a helyzethez képest.

Zsizsik Tünde - tulajdonos - ügyvezető

fotó: Hajdu Lajos

Egy szimpatikus, mosolygós, határozott kézfogású hölgy fogad. Zsizsik Tünde a családi vállalkozást alapító Zsizsik András
leánya. Irodája kényelmes, láthatóan a cél megvalósult, hogy az
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alapvető komfort meglegyen, hisz a legfontosabb mégis a termelés.
Mikor csöppent bele a családi vállalkozásba?
Nagyon hamar. Édesapám tényleg minden családtagot bevont, hogy mihamarabb megismerjük a gépek működését. Utána, mikor már majdnem mindent megtanultunk, következett a
piac. Mit, miért és kinek gyártunk. Ennek eredményeként mára
teljesen kivonta magát a működésből. Alkalmanként elmeséljük
számára, milyen döntéseket hoztunk. Elmondja a véleményét,
de gyakorlatilag mindent ránk bíz az öcsémmel, akivel ketten
vezetjük a céget.
Beszélgetésünk alatt bejött egy három éves kislány, odaszaladt az édesanyjához, közölte, hogy megy a nagypapához, és
majd később találkoznak.
Ő is itt fog majd dolgozni?
Nem tudom, nem akarok beleszólni a döntésébe. Ha tetszeni fog neki, akkor csinálhatja, de nem tipikusan női munka ez
szerintem.

Hemingstone - tasak gyártó gép

fotó: Hajdu Lajos

Zsizsik András 1988-ban alapította meg műanyagipari vállalkozását Palicson. Kereskedőként azt látta, hogy
a csomagolóipar előtt nagy jövő áll, legfőképpen az élelmiszeripar számára válik fontossá az egyedi, igényes termékkiszerelés. Csomagolóanyag-gyártó gépeket vásárolt
és elkezdődött a munka. A terve beigazolódott. A piac jól
fogadta a termékeit így további gépekkel bővült a családi
vállalkozás. 1991-ben, miután Magyarországra költözött
családjával, Szeged-Kiskundorozsmán alapította meg a
Folia Cargo Kft. üzemét a volt mozi épületében. Rohamosan nőtt a termelés, a legfőbb felhasználási terület a tejipar volt. 1997-re világosan látszott, hogy az üzem kinőtte
az épület adta teret és lehetőséget. A zsombói telephelyen
1998-ban kezdődött el a termelés, aminek 80%-át még mindig a tejfólia-gyártás adja. 2003-tól egyre erősödött a PET
és a Tetra-Pack csomagolóanyagok térnyerése a tejiparban,
és ezt megérezte a családi vállalkozás is. 2008-tól új piacokon, új termékekkel kívánt tovább működni a vállalkozás,
sikerrel. Technológiai, szakmai expanzió révén fellendült a
mezőgazdasági fóliák gyártása. Több pályázat útján gépi
és épületfejlesztésekbe fogtak. Időközben az alapító átadta
gyermekeinek a cég irányítását.

Azért, mert a világban a legtöbb cégvezető férfi?
A női egyenjogúságot a tökéletességig kivívtuk. Szerintem
viszont vannak helyzetek a menedzsmentben, amit a férfiak
másként kezelnek. Nekem a fejlődésem során a legfontosabb
az volt, hogy megtanuljak dönteni, és vállalni annak következményeit. Édesapám ebben nagyon sokat segített. Ez elég
fárasztó is, mert minden napra jutnak döntéshelyzetek. Például 2004–2008 között oly mértékben csökkent a cég termelése,
hogy szerkezetváltáson kellett átesnünk. Beruházással extruder
gépet vásároltunk, és igyekeztünk új piacokat felkutatni. Hogy
ennek a döntésnek mi lesz az eredménye, abban a pillanatban
nem tudhattuk. Mára látható, hogy a mezőgazdaság jó területnek bizonyul. Vákuumfóliákat, talajtakaró fóliákat, tasakokat,
zsákokat is gyártunk. 2013-ban egy pályázat segítségével újabb
üzemrészt építettünk, nyomdagépet és lamináló gépet vásároltunk. Fontosnak tartjuk az innovációt. Ennek érdekében olyan
egyetemi kutatóközpontokkal vettük fel a kapcsolatot, ahol a
kutatások lezajlanak, ezek eredményeit pedig minél hamarabb
alkalmazzuk a gyártásban, hogy a termelők számára a legújabb
fejlesztésekkel szolgálhassunk. Erre önállóan nem lenne lehetőségünk, mivel a hazai piac nem termelné ki egy saját fejlesztőbázis kialakítását.
Honnan szerzik be a gépeket?
Olasz és német partnerekkel tarjuk a kapcsolatot. A kínaiak
is forgalmaznak műanyagipari eszközöket. Gyakorlatilag lemásolják az európai fejlesztéseket. Olcsók, de sajnos rövidebb
életűek. Bár néha szembesülünk azzal, hogy a meglévő gépeink
pótalkatrészei is kínaiak, és érezhetően hamarabb is romlanak
el. Nos, ilyen részletességig kell figyelnie egy vezetőnek a működést.

Nina Jázmin mindenképp megy óvodába, ide Zsombóra,
nagyon szeretném ha mihamarabb gyerekek között lehetne.
Biztos találkozik majd ismerősökkel, mivel a 45 főből, akik nálunk dolgoznak, több mint 70% zsombói fiatal, akiknek hasonló
korú gyermekeik vannak. Jó döntés helybéliekkel együtt dolgozni, látom és tudom, hogy szeretik azt, amit csinálnak.

Megérkezett az alapanyag

fotó: Hajdu Lajos

Sajnos nincs annyi rutinom a jó interjúk készítésében ahhoz,
hogy tudjam mikor kell abbahagyni a beszélgetést. Az elutasított telefonhívások egy idő után akár fontos döntés meghozatalában akadályozzák vendéglátómat. Ennek súlyát semmiképp
nem vállalhatom, így megköszönve az idejét, még Kovács Zsuzsanna üzletvezetővel tettünk egy sétát az üzem területén. Az
udvarra begördült egy kamion, teljesen megrakva fehér színű
műanyag alapanyaggal. Zsuzsanna elmesélte, hogy egy alkalommal, még az üzem működésének első éveiben gazdák álltak
meg, és érdeklődtek, hogy mennyibe kerül a Pétisó? Azóta eltelt
pár esztendő, és szinte mindenki tudja a Homokhátságon, hogy
egyszer született egy felelős döntés, ami mára közel 50 család
számára biztosít megélhetést itt Zsombón. Bízom benne, több
ilyen válaszút elé fog még állni a cég, amely eddig is és most is
megbízható kezekben van.
Hajdu Lajos

Uteco - nyomda gép

fotó: Hajdu Lajos

Mellette természetesen ott a család.
Kislányommal aki 3 éves, Zsombón élünk. Nagyon szeretünk itt, de sajnos a munka miatt a nap jelentős részét a cégnél töltöm. Szüleim szerencsére pont itt szemben élnek, így
sokat unokáznak. Ez most mindenkinek jó így. Jövőre azonban
XII. évf. 4. szám – április
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Zsombói

Hírmondó
N71 - Biciklivel az Északi-fokra
8000 km kerékpárral Európa útjain
Kedves Zsombóiak!
Május 1-én egy egészen hosszú útra indulok, megpróbálok
eljutni biciklivel az Északi-fokra (Nordkapp), s ha a helyzet úgy
hozza, a visszautat is kerékpárral teszem meg, leszámítva persze
az elkerülhetetlen kompozásokat.
Utazásom során olyan országokon tervezek áttekerni, mint
Szlovákia, Csehország, Németország, Dánia, Svédország, Norvégia, Finnország, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország,
hogy aztán újfent Szlovákián keresztül Magyarországra érjek.
Az előzmények két túrában foglalhatóak össze. 2012-ben
Londonból tekertem haza 15 nap alatt, a táv 2225 km volt, tavaly pedig Alpe d’Huez-be bicikliztem a 100. Tour de France
királyetapját barátaimmal megtekinteni, a 22 napos út 2725
km-t tett ki. Utóbbiról blogot vezettem, amely még elérhető a
http://surletour.blog.hu/ oldalon.
A közel három hónapos kalandot nyomon követhetik a közösségi oldalakon, és be is kapcsolódhat bárki a túrába. Nagyon
örülnék, ha az indulásnál, május 1-én reggel fél 8-kor minél
több zsombói bicajozna velem az első kilométereken, Bordány,
Üllés iránt, és ez a hazaérkezésnél is hasonlóképpen történne.
Továbbá lehetőség lesz a „virtuális tekerésre” is, ennek mikéntje
a facebook-oldalamon megtekinthető.
Az esemény neve N71, ami az északi szélesség 71. fokára
utal, ahol Nordkapp is található. A folyamatosan frissülő oldalamat a https://www.facebook.com/nord71 címen találják, de a
facebook keresésnél az N71 beírása is odakalauzolja az érdeklődőt. A lassabban épülő blogoldal pedig a http://nord71.blog.hu/
helyen keresendő.
Egy ilyen út leginkább támogatással valósítható meg, ezért
nagyszerű dolog, hogy sok szervezet, cég lát fantáziát benne.
Kiemelt támogatóm Zsombó Nagyközség Önkormányzata, köszönöm az anyagi támogatást, bízom benne, hogy rászolgálok e
szponzorálásra utammal. Amennyiben kíváncsiak, hogy hogyan
kerül a képbe egy kézműves sörfőzde, vagy éppen egy közösségi
rádió, az oldalamon erről is találni információt.
Hamarosan indulok tehát, s ha már a messzi-mes�szi északon járok, elviszem hírét falumnak, s a megyének, ahol
szintén megtiszteltek támogatásukkal. Közben pedig megannyi
kaland vár, és jó szerencsével talán sikeres befejezés.
Üdvözlettel:

Radvánszky János

A Nyugati-Alpok egyik hágójánál (2013)

Baba-mama klub
Szeretettel várunk minden kedves kismamát,anyukát,kisgyereket közös tanulásra
és játékra a Közösségi Házba!
Május 7.: szerda 10-11.30-ig
Május 21.: szerda 10-11.30-ig
További információ kérhető: Polgárné Papp Katalin védőnőtől a 30/286-84-31,
ill. 62/595-567, vagy személyesen a tanácsadóban vagy a www.facebook.com/
babamama.zsombo oldalon. Mindenkit szeretettel várunk!

14 | XII. évf. 4. szám – április

fotó: egy leszólított bicajos

Gólyahírek:
2014. MÁRCIUS:
Turi Sándornak és
Ocskó Editnek
Balogh Norbertnek és
Muráti Editnek

Regő
Izabella

Gratulálnunk az újszülötthöz, és jó
egészséget kívánunk az egész családnak!

U9-es lányok Kisteleken
Gyermekbajnokság I. forduló - március 22.
5 csapat részvételével zajlott a lányok
első tavaszi próbatétele. SZKKSE, HLKC,
Algyő, Zsombó SE és a házigazda Kistelek játszott egymással körmérkőzést.
Lányaink két mérkőzésen győztesen, kettőn pedig vereséggel hagyták el a pályát.
Ebben a korosztályban nem kerül jegyzőkönyvbe az eredmény, de az erőviszonyok
így is látszanak. Több csapattagunk kezdőként lépett pályára, ők kevésbé tudtak
eredményesek lenni, de fejlődésük miatt
nagyon fontosak ezek a meccsek. Gajda
Anna, Patyi Rebeka igazi vezérei voltak
a csapatnak, Patik Zsófi sérülés után tért
vissza, kezdi megtalálni a góllövő kezét.
Illés Edit élete első tétmeccsén igazán jól
teljesített a kapuban. László Gréta, a legapróbb ügyesen védekezett, bár ő U8-as
korú, Soós Dóri, Regős Dalma és Santana
Patrícia már kezdenek bátrabban játszani, és összeszokni a többiekkel.
Szép volt, lányok! Folytatás április 12én, Szegeden.

A vidám társaság

fotó: Polyákné Farkas Éva

Mihálffy Zsolt a forduló gólvadásza
Csongrád megyében jól cseng a
Mihálffy Zsolt név. Az édesapa több
klubban is eredményes pályafutást hagyott maga mögött az elmúlt ősszel, míg
az azonos nevű fia ezen a hétvégén tett
sokat azért, hogy megismerjék.Mihálffy
Zsolt (19) ugyanis a megyei II. osztályban a Zsombó színeiben lőtt hét gólt az
Universitas ellen.
Ezzel a „hetessel" ifj. Mihálffy Zsolt
19 találatnál jár, és holtversenyben a
tiszaszigeti Drágity Dusánnal vezeti a
gólszerzőlistát.
– Nem tudom, hogy én elérhetném-e
azt a szintet, ameddig apa eljutott. Egykor reménykedtem, hogy én is lehetek
legalább NB II-es játékos. Hogy min
múlik? Talán a képességeimen. Hiszek
abban, hogy még feljebb léphetek, és
ebben a gólkirályi cím például segíthet.
Sajnos a szegedi és környéki csapatok,
illetve játékosok ebből a szempontból
nincsenek egyszerű helyzetben.
forrás: delmagyar.hu

U10-es lány forduló Algyőn
Március 23.
Eredmények: Zsombó SE – KSZSE
Algyő – Zsombó SE
		
HLKC – Zsombó SE
Tompa SE – Zsombó SE

8:3
9 : 16
13 : 4
5 : 17

Újabb 3 győzelemmel vettük a mai fordulót, sajnos a Hódmezővásárhely ellen nem működött a védekezésünk, ennek tudható be a sok kapott gól.
Gólszerzők: Á. Cintia 16 gól, K-Sz. Dominika 8 gól, T. Virág 11
gól, B. Nóra 4 gól, G. Emília 2 gól, T. Csenge 3 gól, B. Eszter 1 gól
A következő forduló március 30-án lesz.

Török Virág, Török Anna, Bodó Eszter, Bakó Nóra, Kun-Szabó
Dominika, Gergely Emília, Tűhegyi Szimonetta, Török Csenge,
Ábrahám Cintia
fotó: Polyákné Farkas Éva

U9 fiú II. forduló
Lajosmizse - április 5.
Az eredeti kiírással ellentétben csonka fordulót játszottunk,
hiszen a Békéscsaba lemondta a részvételt. A helyszínen derült
ki, hogy a Kecskemét csapata sem jelent meg, így a Lajosmizse
és a Szentkirály csapatával is kétszer játszottunk. A hazaiak
sportiskolai rendszerüknek köszönhetően 1. osztályos kortól
sportosztályokban nevelik a gyerekeket, ez meg is látszott a játékukon. Gyorsan és összeszokottan játszanak, és ennek köszönhetően eredményesen is. A mieink a kezdeti ijedtség elmúltával
bátrabban játszottak, és kétszer győztek, kétszer kikaptak. A góllövésből többen kivették a részüket, ez is jelzi, hogy egyre inkább
csapatként tudunk szerepelni. Szép volt, fiúk!
Polyákné Farkas Éva

Balogh Gergő, Lajkó Levente, Kurkó Attila, Borbola Patrik,
Szélpál Erik, Dobó Ádám, Szabó Bence, Újvári Botond, Szűcs Balázs
A képről hiányzik Nyíri Szabolcs
fotó: Polyákné Farkas Éva
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