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Zsombói

Hírmondó
Kedves Zsombóiak!
Az elmúlt időszakban több olyan véleményt hallottam, hogy
nem olvassák el az önkormányzati tájékoztatókat, mert hosszúak. Úgy gondolom, hogy sokkal hosszabbak is lehetnének, de az
újság mint médium azért korlátos. A világ ugyanakkor változik,
egyre kevesebb és rövidebb hírre van időnk, igényünk. Megpróbálok megfelelni ezeknek az igényeknek, és próbaképpen a
január 20-i falugyűlés témáiban próbálok röviden tájékoztatni.
Kíváncsian várom a véleményeket.
- Közterületi kamerarendszerre kapott 20 MFt támogatást
önkormányzatunk B. Nagy László országgyűlési képviselő és
Csampa Zsolt helyettes államtitkár közbenjárására a BM-től.
- Közvilágításfejlesztési koncepcióhoz érkeztek további javaslatok. Ezek feldolgozása és a költségbecslés, majd a kivitelezés folyamatban van a lakott területeket, zártkerteket érintően.
- A Kiserdő-fejlesztési tervek bemutatása megtörtént, a
tervezés, engedélyeztetés folyamatban van, és a sportpálya felőli részben az erdő megújítása, parkerdővé alakítása várhatóan
ősszel-télen megkezdődik.
- Beruházásokra 2016-ban mintegy 215 MFt-ot nyert az
önkormányzat és partnerei. Ezek közül a fontosabbak: parlagfű
elleni védekezés (Egészséges Zsombóért Alapítvány) 4,7 MFt,
önkormányzati járműbeszerzés 5 MFt, Zsombói Szabadtéri
Színpadi előadások (Közösségi Ház) 0,5 MFt, napelem beruházások közintézményeken 60,7 MFt, tanyafejlesztési program,
térinformatikai rendszer 2 MFt, középületek hőszigetelése, nyílászárócseréje 142 MFt.
- Hamarosan befejeződik az az ivóvízminőség-javító
program. A lakosságot is érintő részletekről a kivitelező és

a szolgáltató előre tájékoztat.
- A 2016. évben tervezett pályázatok: kerékpárút folytatása, a csapadékvíz-elvezető rendszer bővítése, közintézmények
energetikai pályázata (gépészet, megújuló energia).
- Az Andrássy úti sebességkorlátozás megszüntetéséről
döntött a falugyűlés, és idén 5 új gyalogátkelőhely létesül.
- Szennyvízberuházás: A pályázat pénzügyi zárása folyamatban van. A beruházás még nem zárult le. A még elvégzendő
munkálatok befejezése után elszámol a víziközmű társulat. Addig is 35.000 Ft-ot visszakap minden érdekelt, és 265.000 Ft-ot
azok az érdekeltek, ahol rövidtávon nem valósul meg a csatorna kiépítése (Szatymazi út egy része, Szegedi út külső szakasza,
Rózsa, Pacsirta utcák). A fogyasztói árakat központilag meghatározták. Akik még nem kötöttek rá, mielőbb tegyék meg, mert
a talajterhelési díj sokkal drágább lesz. Ebben továbbra is tud
segíteni az önkormányzat visszatérítendő, kamatmentes támogatással.
Falugyűlés és lapzárta után érkezett aláírásgyűjtés a még el
nem végzett munkák elhagyását (utak helyreállítása, hiányzó
szakaszok megépítése), azonnali elszámolást és magasabb ös�szegű visszafizetést kezdeményezve. Jelenleg zajlik a felvetett
javaslatok vizsgálata, válasz ezt követően lesz. A beruházás lezárásáig szíves türelmüket kérem!
- Külterületi utak javítására tavaly kevés kapacitás jutott.
Elnézést kérünk! A tél végén, tavasszal belehúzunk.
Gyuris Zsolt
polgármester

Tájékoztató a 2016. január 20-i falugyűlésről
A tervezett napirend előtt Gyuris Zsolt polgármester
bemutatta a megjelent vendégeket B. Nagy László országgyűlési képviselőt, Csongrád megye fejlesztési biztosát, Kármán Kolos tájépítészt, aki a kiserdőfejlesztés
kapcsán segíti a tervezőmunkát és a lakossági tájékoztatást, valamint Maróti Mihály, a Forrás-IV. Beruházó
Viziközmű Társulat elnökét. Felvezetőjében polgármester úr ismertette a tervezett napirendet, és néhány
mondatot mondott a szennyvízcsatorna-beruházás állásáról, ami a falugyűlés időpontját is egyben indokolja. Köszöni B. Nagy László képviselő úr közbenjárását a
2016-ban kiépülő közterületi kamerarendszer ügyében,
ami azt eredményezte, hogy a Belügyminisztériumtól
20 millió Ft támogatást kapott az önkormányzat erre a
célra.
B. Nagy László országgyűlési képviselő röviden beszélt az ország és Európa előtt jelenleg álló legnagyobb kihívásról, a népvándorlásról, majd tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a megyei
fejlesztési biztosi feladatait külön a pályázatokkal foglalkozó
kollégák támogatják, amelynek eredményeként el fognak jutni
Zsombóra célirányos tájékoztatásokkal, és közvetlenül is felajánlotta a segítségét a pályázni szándékozóknak.
A jelenlévők közül Dékány János, Sziládi Ferenc és BusaFekete János a nyugdíjak emelésével kapcsolatban tettek fel
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kérdéseket és fogalmaztak meg véleményeket, amelyeket a képviselő úr részben megválaszolt, részben ígéretet tett a javaslatok
továbbítására.
KÖZVILÁGÍTÁS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
Gyuris Zsolt polgármester részletesen ismertette a településen a közvilágítás jelenlegi állapotának kialakulását. 1999–
2000-ben a Dél-Alföldön az áramszolgáltatón keresztül valósult
meg egy program, ami korszerűsítést jelentett. A szolgáltató
megvalósította a korszerűsítést és a terület bővítéseket, a települések gyakorlatilag lízingelték a beruházást. Ennek a költségei: nagyjából egyharmad az energia ára, egyharmad a hálózat
karbantartása, egyharmad a fejlesztés törlesztése, energiahatékonysági díj formájában. Eltelt 15 év, folyamatosan jelentkeztek
lakossági igények, kisebb beavatkozások történtek. A Képviselőtestület meglátása szerint vannak területek, amelyek a többihez
képest túl lettek fejlesztve, máshol pedig rossz helyen vannak a
fényforrások, vagy teljesen hiányoznak (belterületen is, és a teljes zártkerti övezetben), ezért a szintre hozás a cél, hogy mindenütt hasonlóan egységes kondíciók legyenek, ami azt jelenti
praktikusan, hogy az 5405. jelű Soltvadkert – Szegedi út belterületi szakaszának kivételével minden utcában minden második
villanyoszlopon legyen lámpatest. Úgy tűnik a jelenlegi igények
ismeretében, hogy az önkormányzat elbírna egy önerős fejlesztéssel egy-két év alatt, amit szisztematikusan kellene elvégezni.

Gyuris Zsolt polgármester részletesen ismertette a közvilágítási
koncepció 8 ütemét.
Megköszönte a Sas utcaiak segítségét, hogy önszerveződésükkel anyagilag is próbálják a közvilágítási problémájuk megoldását elősegíteni.
Összefoglalóan elmondta, az ügyben zajlik a tervezési munka, hogy teljes körűvé váljon a zsombói lakott területek közvilágítása. Cél az egész településen értelmes közvilágítás kialakítása. Véleménye szerint van rá esély, hogy a szintre hozást követő
lépésben pályázzon a település közvilágítás korszerűsítésre.
Minden lakos megérdemli, hogy úgy tudjon hazamenni, hogy
legyen kielégítő közvilágítás. Nagy változásra, kéri, ne számítsanak, ez az első lépés nem ezt célozza. A szintre hozás az elsődleges és elérhető jelenlegi cél. Előfordulhat, hogy átmenetileg a
kiskertekben jobb lesz a közvilágítás, mint belterületen, de bízik
benne, hogy a ledes korszerűsítéssel jó minőségű és egységes
közvilágítása lesz Zsombónak.
Müllerné Bea a közvilágítást is érintő Szent Mihály utcai platánfák sűrűségét kifogásolta, amelyre igyekszik megfizethető és
környezetbarát megoldást találni az önkormányzat.
Felberné Biczók Annamária a kiskertek közvilágításának
kiépítési idejére kérdezett rá, amelyre a szolgáltató ügymenetét
figyelembe véve azt a választ kapta, hogy leghamarabb ősszel.
Kovács József a Szegedi úton a fóliaüzemtől Szeged felé eső
szakaszon szorgalmazta a közvilágítás kiépítését. Polgármester
úr azt az ígéretet tette, hogy erre a szakaszra is ajánlatot kérnek,
és ezt követően tud majd a Képviselő-testület dönteni.
KISERDŐFEJLESZTÉSI TERVEK BEMUTATÁSA
Kármán Kolos tájépítész – aki részletesen felmérte a kiserdő biológiai állományát – készített egy tanulmányt az erdő állapotáról, és fejlesztési javaslatokat is tett, amelyet részletesen
ismertetett, és lenyűgözte a hallgatóságot. A tanulmány a www.
zsombo.hu honlapon megtekinthető. (Az újság terjedelme miatt ennek a teljes ismertetésére nem kerülhet sor. Akinek kényelmesebb úgy, a Polgármesteri Hivatalban nyomtatva is megtekintheti).
Gyuris Zsolt polgármester ismertette az erdő megújításának folyamatát. Az önkormányzat tulajdonában van a sportpálya felőli erdőrészlet 95%-a, és a maradék 5%-nyi erdőrész
tulajdonosának ígérete szerint megkezdheti az önkormányzat
az erdőgazdálkodást. A hatóság felé kötelezően lefolytatandó
adminisztrációval párhuzamosan fog tavasszal-nyáron lezajlani a tervezési folyamat, amelybe Kármán Kolos tájépítészen
kívül Sere Ferenc, a Dalerd Zrt. főerdésze fog elsődlegesen részt
venni. A hatósági egyeztetést követően, a javaslatok megtétele
után erre a témára újabb lakossági fórumot hívnak majd össze,
amelyen – és addig is – várják a lakossági javaslatokat, véleményeket. Gyakorlatilag ekkorra fog kiderülni, hogy milyen módszerrel és ütemezésben valósulhat meg az erdő megújítása és a
ténylegesen is parkerdővé alakítása.
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS
BERUHÁZÁSOK
Gyuris Zsolt polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy
25 pályázattal foglalkozott az önkormányzat a két folyamatban lévő nagyot (ivóvízminőség-javító program és szennyvízberuházás) nem számítva, amiből 195 millió Ft-ot és 20 mFt
önerőtámogatást sikerült megnyerni. Felsorolta a jelentősebb
megnyert és többségében lebonyolított pályázatokat, röviden
ismertette a lényegüket:
•
parlagfű elleni védekezés (Egészséges Zsombóért

Alapítvány) 4,7 MFt,
•
önkormányzati járműbeszerzés 5 MFt,
•
Zsombói Szabdtéri Színpadi előadások (Közösségi
Ház) 0,5 MFt,
•
napelem-beruházás az iskolán és óvodán 36 MFt,
•
napelem-beruházás a polgármesteri hivatalnál, a bölcsődén, a szociális intézményen és az egészségházon 24,7 MFt,
•
tanyafejlesztési program, térinformatikai rendszer 2
MFt,
•
középületek hőszigetelése, nyílászárócseréje 142 Mft.
Megköszönte az Egészséges Zsombóért Alapítvány együttműködését a parlagfüves pályázatban beszerzett eszközök –
amelyek a parlagfű mentesítés mellett az utak karbantartását és
a mezőgazdasági startmunka program megvalósítását is segíti
– és a hozzá tartozó közfoglalkoztatás bonyolításával.
Ismertette az ivóvízminőség-javító program jelenlegi állását.
Néhány hónap múlva, ha laboreredményekkel bizonyítottan jól
működik a víztisztító technika, akkor lesz hálózatra bocsátva a
tisztított ivóvíz. A vas és az ammónia határérték alá kerülnek,
ami így megfelel a jogszabályi előírásoknak, és meg fog változni
a víz íze. Valószínűleg szokatlan lesz kezdetben az új íz. Előnye
is lesz a beavatkozásnak, a háziasszonyok szeretni fogják, hogy
a takarítás könnyebb lesz a vastartalom csökkenése miatt, mert
kevésbé fognak besárgulni a mosdók, kádak…. A projekt része
egy mechanikus hálózattisztítás is. Ettől néhány óráig lepedékes, zavaros lehet a víz. Erről is előre tájékoztatni fogják a kivitelezők a lakosságot.
Felsorolásszerűen ismertette a 2016. évben tervezett pályázatokat: kerékpárút folytatását a határútig, illetve Forráskútig, a
csapadékvíz-elvezető rendszer bővítését, energetikai pályázatot,
ami a közintézmények gépészetével, fűtésével foglalkozik.
Gyuris Zsolt polgármester a sebességkorlátozás bevezetését
ismertette az Andrássy úton. A kérdés az volt, hogy visszaállítsák-e az 50 km/h sebességet, és ezzel felvállalják-e a balesetveszély kockázatát, illetve bízzanak abban, hogy nem lesz baleset,
vagy maradjon a 30-as korlátozás a legkritikusabb szakaszokon,
a Mária tér és a Rákosi Jenő utca között. Ismertette a gyalogátkelők megvalósítási helyeit (Béke utca-Andrássy út sarkon a
templom melletti járda folytatásában, át az Andrássy úton a kerékpárútig és a zöldséges sarkáig, a Bordányi út elején a kerékpárút és a járda folytatásában, a Goods Market előtt keresztben a
főúton, és a Gárdonyi Géza utcai járda folytatásában keresztben
a főúton), amellyel a gyalogos forgalom biztonságos átkelése
valósulhat meg. Felhívta a figyelmet, hogy ez több millió Ft-os
beruházás, melyben a legdrágább a megfelelő közvilágítás kialakítása. A közlekedők épségének érdekében az engedélyeztetést követően az ősz folyamán, reméli, megvalósul ez a fejlesztés.
Bozsák István figyelemfelhívó sárga villogó fény kihelyezését
javasolta. Dékány János a villogó sebességmérők működését hiányolta. Amennyiben azok javítása nem gazdaságos vagy nem
lehetséges, akkor a sárga villogó lámpa elhelyezését támogatta,
a 30-as forgalomlassító táblákat nem tartja jónak. Bálint Péter
véleménye szerint a gyalogátkelőkkel a gyalogosnak elsőbbsége lesz, ez változást eredményez. Felhívta a figyelmet, hogy
Zákányszéken kirakták a 30-as sebességkorlátozó táblákat, rengeteg bírságot szabtak ki. Véleménye szerint a 30-as övezetet
senki sem tartja be. Legerősebb visszatartó erő, ha megjelenik
a km-óra a szeme előtt, jelezve, hogy mennyivel halad. Kovács
József bádogrendőr elhelyezését javasolta. Kerecseny Attila véleménye szerint a 30-as övezetet a belterületi utcákon kevesen
tartják be, azonban a főúton az átutazók rohanó tempóját vis�XIV. évf. 2. szám – február - március
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szatartaná. Elmondta, hogy 30-as forgalomkorlátozó táblákhoz
nem szokott látni beállni traffipaxot, amitől a többiek tartanak.
Gyuris Zsolt polgármester elmondta, hogy az előző Képviselőtestületi ülés egyikén vendég volt a rendőrkapitány, aki elárulta,
hogy általában nem szoktak traffipaxot alkalmazni a 30-as övezetben, nem tartja etikusnak, aránytalanul nagy a szankció, ha
valaki átlépi. Véleménye szerint mostanában nincsenek balesetek, megszokták az emberek a belterületi utcákon a 30-as övezetet. Az Andrássy úton a 30-as táblák elsősorban a helyismerettel
nem rendelkezőknek szólnak, akik idegen helyen nagyobb valószínűséggel lassítanak, de legalább figyelmesebbek lesznek a
táblák hatására. A jelenlévők többsége a 30 km/h-s korlátozás
megszüntetése mellett döntött. Gyuris Zsolt ígéretet tett, hogy
kezdeményezi a közút kezelőjénél a sebességkorlátozás megszüntetését.
Kerekes Sándor a Béke utcában a parkoló burkolását javasolta. Gyuris Zsolt polgármester elmondta, hogy tervben van, a
betonelemek egy része elkészült, fokozatosan burkolják majd a
parkolókat.
SZENNYVÍZBERUHÁZÁS
Gyuris Zsolt polgármester ismertette a beruházás előzményeit. 2006 végén négy település, Bordány, Forráskút, Üllés és
Zsombó elkezdte a beruházás előkészületeit. Megalakult a társulás, majd a társulat. Teltek az évek, pályázatok kerültek benyújtásra. Az 5,6 milliárd Ft-os beruházásrész elkészült, október
26-án a műszaki átadás-átvétel megvalósult. Folyamatban van
a pályázati elszámolás. A kezdeti támogatási intenzitás és a beruházás költségeinek ismeretében meghatározták a lakossági
hozzájárulás mértékét, ami mellé még az önkormányzatoknak
jelentős összeget kellett volna hozzátenniük. A feltételek és az
önkormányzatok teljesítőképessége folyamatosan változtak, a
végére növekedett a támogatási intenzitás 83%-ról kb. 94%-ra,
és az önkormányzatok munkája, valamint az állam EU-s pályázatok megvalósításához való pozitívabb hozzáállása miatt még
önerőtámogatásban is részesült a társulás a pályázatban el nem
számolható közterületi munkákra tekintettel. A társulatnál így
fennmaradó pénzeszközöket a küldöttgyűlés döntéseinek megfelelően fel lehet használni a beruházás befejezésére.
A pályázatból megvalósult beruházásrészben arra a szennyvízbekötés kiépítésre adtak támogatást, amelyik ingatlanon
lakóépület és vízbekötés van. Azonban azokat is meg kellett
valósítani, ahol az utca jelentős része ezután épül be, vagy a belterület határán helyezkednek el. Az ott elhelyezkedő ingatlanok
tulajdonosai is ugyanúgy fizették az érdekeltségi hozzájárulást.
Vannak még olyan részek a településen, melyeket korábban terveztek bevonni a beruházásba, például Szegedi út, Szatymazi
út, és van olyan rész is, amit meg kell az önkormányzatoknak
valósítani pl.: Erdő alja utca középső része, Hajnal utca, Deák
Ferenc utca, Arany János utca, Kodály Zoltán utca kisebb szakaszai. A garanciális hibákat két évig kijavítja a kivitelező.
Azonban vannak olyan úthibák, amelyek nem a kivitelezőnek
felróható okból következtek be, hiszen eredetileg sem voltak
az utak jó állapotban, amin tovább rontott az építési forgalom.
Ezek javítása előreláthatóan 1,5 év múlva, a garanciális munkák
elvégzése után valósul meg. Gyuris Zsolt polgármester elmondta, hogy nagyobb területeken szerette volna a szennyvízberuházást elérhetővé tenni, például a Szegedi úton, ahol a legjobb
szándék mellett sem sikerült annyi forrást összegyűjteni, hogy
most megvalósulhasson. Ez ügyben a képviselők között is megoszlanak a vélemények. A belterületen helyreállítják az utakat, a
fennmaradó lakossági befizetéseket egységesen a lakosság vis�4 | XIV. évf. 2. szám – február - március

szakapja, ahol nem valósul meg a beruházás, és fizették az érdekeltségi hozzájárulást, a lakosok kamatokkal növelten visszakapják a pénzüket. Ettől még nem lesznek elfelejtve, dolgoznak
olyan pályázaton, ami a Szegedi út infrastruktúráját fejlesztené.
Ismertté vált a szennyvízszolgáltatás díja, melyet a Magyar
Energia- és Közmű-szabályozási Hivatal állapított meg. Lakossági vízmérővel rendelkező fogyasztóknál a szennyvíz alapdíja
297 Ft/hó és a fogyasztással arányos díj 293 Ft/m3/hó. A számlázás kezdeti időpontja 2015. október 26., illetve ezt követően a
bekötés megvalósításának időpontja.
Maróti Mihály, a Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat
elnöke a társulat eddigi munkáját ismertette: pénzügyileg jelentős szerepe volt a társulatnak a folyamatokban. Részt vett az első
fordulós pályázat finanszírozásában, majd a második fordulóban is. A pályázat megvalósítása folyamán a társulat biztosította
a beruházó társulás likviditását és a szükséges önerőt. Voltak
olyan feladatok, engedélyezések, tervezések, amelyeket a pályázatban nem lehetett elszámolni, azt is társulati forrásból valósult meg. Voltak olyan munkák, amelyeket nem lehetett párhuzamosan megvalósítani, ezekre is tartalékoltak pénzkeretet.
A küldöttgyűlés ülésén az a döntés született, hogy Zsombón
a belterülethez nem közvetlenül kapcsolódó külterületi részen nem lesz kiépítve a szennyvízberuházás ebben a körben,
a befizetett érdekeltségi hozzájárulások visszafizetése várható
265.000 Ft összegben, ami a Szatymazi út egy részére, a Szegedi
út egy részére, a Fürj utca, a Rózsa utca, a Pacsirta utca bizonyos
szakaszaira vonatkozik. Ezen túl a megvalósított szakaszokon
egységesen 35.000 Ft-tal csökkentik az érdekeltségi hozzájárulások mértékét, ez visszafizetésre kerül a szerződéssel rendelkezőknek, a visszafizetést a társulat bonyolítja le. Kiértesítik a
lakosságot, nyilatkozatot kell adni, hogy milyen módon kéri a
visszafizetést. Akik nem átutalással kérik vissza az őket megillető összeget, azoknak lehetőséget biztosítanak arra, hogy a Pillér Takarékszövetkezet helyi fiókjaiban készpénzben történjen
a kifizetés. A tervek szerint a kifizetések április-május hónapra
várhatóak. Az egységes 35.000 Ft-os visszafizetést a fennálló
tartozásokból írják jóvá, amennyiben ilyennel rendelkeznek a
lakosok. Összefoglalóan elmondta, hogy kellemesen csalódott
az elmúlt 9 évben, úgy érzi, jól sikerült együttműködni a lakossággal, amit ezúton is köszön. Úgy érzi, hogy a beruházás után
jó helyzetben vannak a települések.
Gyuris Zsolt polgármester kiegészítésként elmondta, hogy
vannak települések, ahol nem olyan magas a rákötési arány,
mint Zsombón. Szerencsére itt sikerült előre kezelni a belső hálózatot anyagi okokból megvalósítani nem tudó lakosok helyzetét a helyi rendeletben a házi bekötés megvalósítására nyújtott
kamatmentes visszatérítendő támogatással. Hat nap múlva lejár
a türelmi idő, ahol nincs kiépítve a házi csatornahálózat, ott talajterhelési díjat kell fizetni. Erről az érintett ingatlan-tulajdonosok értesítve lesznek, amint az Alföldvíz adatot szolgáltat a
rákötésekről. A talajterhelési díj a korábban elmondott szolgáltatási díj négyszerese a jogszabály erejénél fogva. Ezt természetesen az elfogyasztott ivóvízzel arányosan kell fizetni a kiépített
csatorna melletti, rá nem kötött ingatlanok vonatkozásában.
Mindenkit ösztönzött a bekötések mielőbbi megvalósítására.
Elmondta, hogy éves szinten a talajterhelési díj a vízfogyasztás
függvényében több százezer forint is lehet. Ezért segítették a
helyi rendeletben meghatározottak szerint a hálózatra való mielőbbi rákötéseket.
A négy település sikeres projektjeként értékeli a szennyvízberuházást, örül, hogy itt tart a folyamat, és bár nincs még befejezve a teljes beruházás, de a nehezén túl vannak, a tisztító és a

megépült szakaszok működnek.
Ezt követően Gyuris Zsolt polgármester úr az előzetesen beérkezett lakossági kérdéseket ismertette, és válaszolt azokra.
Kerekes Sándor sérelmezte, hogy azokban az utcákban, ahol
később lehetett rákapcsolódni a csatornára, a próbaüzem alatti
díjmentes használat rövidebb volt, mint máshol, és a szolgáltató számlázását is aggályosnak tartja. Gyuris Zsolt polgármester
tudomása szerint a szolgáltató arányosít azokban az esetekben,
amikor a próbaüzem lezárása előtti volt a rákötés és az az utáni használatot fizetteti. Aki korábban valósította meg október
26-ánál a házi csatornabekötést, arra az időre nem kell fizetnie.
Sajnos egy 2015-ös jogszabályváltozás tette lehetővé a szolgáltatóknak, hogy a megépült és üzemeltetésre átvett szennyvízcsatornákra a fogyasztóktól – a központi ármegállapítás időpontjától függetlenül – az üzemeltetés kezdetétől visszamenőleg
szedjen díjat.
Sziládi Ferenc elmondta, hogy sok helyen vannak jószágok,
öntöznek; ez a vízfogyasztás nem jelenik meg a szennyvíznél.
Érdeklődött, hogy ezt külön lehet-e választani. Gyuris Zsolt pol-

gármester tudomása szerint van erre lehetőség, létezik locsolási
kedvezmény. Sajnos a kimenő szennyvizet nem lehet gazdaságosan mérni, ami a legkorrektebb megoldás lenne. Ígérte, hogy
a válaszra visszatérnek.
Bozsák István a földutak javításáról érdeklődött, eligazítás
nélkül van a homok kitermelve hetek óta a főútról nyíló dűlőút végén, nagy a Ménesjárás dűlőben a kátyú a telefontorony
tövében. Gyuris Zsolt polgármester elmondta, hogy 2015-ben
sajnos nem volt erre elég bevonható szabad kapacitása a kollégáknak más munkálatok miatt. Ez a forgalmasabb külterületi
utak nagy részére igaz. Ha a tél végén-tavasszal lesz megfelelő idő, akkor nekiállnak, és természetesen ősszel is. Kéri, hogy
jelezzék a problémás szakaszokat, nehogy kimaradjon valami.
Kéri, hogy a bejelentéseket, észrevételeket, javaslatokat továbbra
is juttassák el a lakosok a Polgármesteri Hivatalba. Megköszönte az önkormányzat munkájához a lakosság által eddig nyújtott
bizalmat és támogatást.
Horváth Ágnes

Tájékoztató a Képviselő-testületi
ülésen történtekről
A Zsombói Hírmondó legutóbbi beszámolója óta a
Képviselő-testület 3 alkalommal ülésezett, amelyből az
egyik munkaterv szerinti, a másik kettő munkaterven
felüli, rendkívüli ülés volt.
2015. NOVEMBER 24.
– MUNKATERV SZERINTI, RENDES ÜLÉS
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület a település és
környékének közrend- és közbiztonságának helyzetéről hallgathatta meg a rendőrség beszámolóját. Dr. Zélity László ezredes
úr, Szeged rendőrkapitánya beszámolójából kiderült az az örvendetes tény, hogy településünk bűnügyileg kevésbé „fertőzött”, és évről-évre csökken a bűncselekmények száma.
A második napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta
a település állategészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót. Dr.
Tóth Erika járási főállatorvos asszony tájékoztatójából kiderült,
hogy Zsombón, mint minden községben jelentősen lecsökkent
az állatállomány, minden haszonállat vonatkozásában. A település lakosságának szinte teljes körét érintő, a közétkeztetést biztosító Jóbarát Vendéglő étkeztetését jó minőségűre értékelték.
A harmadik és negyedik napirendi pontban a Képviselő-testület közmeghallgatást tartott. Először a helyi vállalkozások infrastrukturális helyzetének és egyéb problémáinak megtárgyalására került sor. A megjelent gazdasági társaságok képviselői
elsősorban az internetszolgáltatás és a mobiltelefonszolgáltatás
minőségének javítását kérték, amelyre a Képviselő-testület
nyitott volt, és megpróbálja megtenni a szükséges lépéseket az
érintett szolgáltatóknál a szolgáltatás minőségének javítása érdekében.
Ezt követően az ivóvízminőség-javító program végrehajtásáról kaphattak tájékoztatást az érdeklődők.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület a helyi
adókról szóló rendeleteit vizsgálta felül. Ennek megfelelően a
Képviselő-testület megalkotta az új telekadó rendeletét, amely
2016. január 1-jén lépett hatályba. Az új rendelet megalkotását

a jogszabályváltozások tették szükségessé. Az új rendeletben az
adó mértéke nem változott a régi rendelethez képest.
A Képviselő-testület 2016. január 1-től módosította a helyi
iparűzési adó rendeletét. A módosítás értelmében adómentességben részesül a háziorvos, ha a vállalkozási szintű iparűzési
adóalapja az adóévben a 10 millió forintot nem haladja meg.
Erre a szektorális adócsökkentésre új törvényi felhatalmazás
alapján volt lehetősége a Képviselő-testületnek. A Képviselőtestület egyéb tekintetben nem módosította a rendeletét.
Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta a 2016. évi díjrendeletét. A korábbi évek díjrendeleteihez hasonlóan a vezetékes ivóvízellátás, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját
már nem helyben határozzák meg, ezért erről most sem hozhatott döntést a Képviselő-testület. A 2016. évi díjrendelettel
kapcsolatban elmondható, hogy a díjak enyhén emelkedtek az
előző évhez képest.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület módosította a Zsombói Bóbita Bölcsőde Alapító Okiratát. A módosítás
a Magyar Államkincstár javaslatai alapján történt meg.
Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta a Zsombói Bóbita Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. A módosítást az indokolta, hogy idejétmúlt adatokat tartalmazott, és jogszabályváltozás is előírta.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta a 2016. évre tervezett Belső Ellenőrzési programját. A belső
ellenőrzési feladatok ellátásáról a jegyző a Szegedi Kistérség
Többcélú Társulása útján gondoskodik, amely kiterjed az önkormányzatra, és a felügyelete alá tartozó valamennyi költségvetési szervre. A belső ellenőrzési program elfogadását jogszabályi kötelezettség írja elő.
Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta a Négyforrás
Nonprofit Kft. kérelmét a tagi kölcsönszerződés módosítására.
A módosítás értelmében a négy település (Bordány, Forráskút,
Üllés és Zsombó) önkormányzatától kapott tagi kölcsönök vis�szafizetésének határideje 2016. december 31-re változott.
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A következő napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta
a Négyforrás Nonprofit Kft. kérelmét a törzstőke emelésére. A
kérelem lényege az volt, hogy ha az új Polgári Törvénykönyv
hatálybalépésekor bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló korlátolt
felelősségű társaság jegyzett tőkéje nem éri el a hárommillió
forintot, legkésőbb 2016. március 15-éig köteles a törzstőkéjét
megemelni vagy átalakulni.
Ezt követően a Képviselő-testület támogatta Szalai Krisztina
8. osztályos tanulót az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételben.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a Szépkorúak Egyesülete székhelyként a József
Attila Közösségi Ház és Könyvtár önkormányzati tulajdonú épülete legyen bejegyezve az alapító okirat módosítása során.
Ezt követően a Képviselő-testülete elviekben támogatta azon
beérkezett lakossági kérelmeket, amelyek a Zsombó-Szatymaz
határúton a felüljárónál közkifolyó elhelyezése ügyében érkeztek. A Képviselő-testület egyeztet a szolgáltatóval, és tájékozódik
a költségigényekről, lehetőség szerint a 2016. évi költségvetésbe
beépítésre kerül a megvalósítás költsége.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta a Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás kezdeményezését. A döntés érelmében az Önkormányzat, a szennyvízberuházás keretében megvalósított forráskúti szennyvízelvezető
és szennyvíztisztítási rendszernek az Önkormányzatot megillető részét az üzembe helyezés időpontjával térítésmentesen tulajdonába veszi a Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati
Társulástól.
Az utolsó előtti napirendi pontban arról döntött a Képviselőtestület, hogy az ExperiDance Társulat négy előadást tartalmazó
2016. évi szabadtéri színházi produkcióra vonatkozó ajánlatát
elfogadja.
Az utolsó napirendi pontban, zárt ülés keretében a Képviselő-testület a szociális tűzifára beérkezett pályázatokról döntött.
A megítélt támogatás alapján a szociális tűzifát kiosztották, és
már karácsonykor melegíthette az érintett családokat.
2015. DECEMBER 15.
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS
A rendkívüli ülés összehívását több tényező is indokolta.
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület módosította a
szociális rendeletét. A módosítást a szociális ellátások harmonizálása tette indokolttá.
A második napirendi pontban a Képviselő-testület módosította az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát. A
módosítást az indokolta, hogy jogszabályváltozás miatt megváltoztak a kormányzati funkciók és a szakfeladat rendek, amelyek
az Önkormányzat könyvelése és központi normatíva igénylése
szempontjából rendkívül fontosak. Mivel az SZMSZ tartalmazza
a szakfeladat rendeket és kormányzati funkciókat, ezért a módosítása szükségessé vált.
A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület módosította a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását. A megállapodás módosítását a családsegítő szolgálat és a gyermekjóléti szolgálat tekintetében a 2016. január 1-jén
létrejött Család- és Gyermekjóléti Központok tették szükségessé.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület módosította a Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodását. A megállapodás módosítását
jogszabályváltozások és a projekt közelgő zárása indokolta.
Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta a Zsombó gazda6 | XIV. évf. 2. szám – február - március

ságtörténetét 1945 és 1990 között feldolgozó tanulmány módosításait.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület döntött a kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatban. A
döntés előzménye, hogy az Országgyűlés 2015. december 1-jén
fogadta el a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi
CCXI. törvényt, amely szerint a kéményseprő-ipari tevékenységet a Kormány által kijelölt szervezet (ez a Katasztrófavédelmi
Igazgatóságot jelenti) közfeladatként, vagy a kéményseprő-ipari
szolgáltató (mint pl.: a Kéményseprő-ipari Kft.) láthatja el. Minden önkormányzatnak döntenie kellett arról, hogy a közszolgáltatás ellátását változatlanul az eddigi közszolgáltatóra, vagy
2016. július 1-től a Katasztrófavédelmi Igazgatóságra bízza. A
Képviselő-testület úgy döntött, hogy továbbra is az eddig megbízhatóan és panasz nélkül működő Szegedi Kéményseprő-ipari
Kft-re bízza a közszolgáltatás ellátását.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület döntött
a hulladékudvar üzemeltetési rendjéről. Ennek megfelelően a
Képviselő-testület a zsombói hulladékudvar nyitva tartási idejét
2016. február 1. napjától téli időszakban (novembertől március
végéig) a hét szombati napján 10 órától 12 óráig és 14 órától 16
óráig, nyári időszakban (áprilistól október végéig) a hét szombati napján 10 órától 12 óráig és 14 órától 18 óráig határozta meg.
Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület támogatta Csólyospálos és Kömpöc önkormányzatainak megkeresését folyékony szennyvíz befogadására. A két érintett önkormányzat azzal kereste meg Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó
Képviselő-testületét, hogy mint tulajdonosok engedélyezzék a
területükön keletkezett folyékony szennyvíz lerakását a Forráskúton lévő szennyvízfeldolgozóba. A másik három Képviselőtestület is támogatta Csólyospálos és Kömpöc kérelmét.
Az utolsó napirendi pontban zárt ülés keretében döntött a
Képviselő-testület az otthonteremtési támogatásokra beérkezett
kérelmek elbírálásáról. Ennek megfelelően mind a 4 beérkezett
kérelmet egyforma összegben támogatta a Képviselő-testület.
2016. JANUÁR 4.
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS
A 2016. évi első képviselő-testületi ülésének összehívását a
szennyvízberuházással kapcsolatos döntések meghozatala indokolta.
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület úgy döntött,
hogy támogatja a Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat (továbbiakban: Társulat) pénzügyi mérlegének elfogadását, és támogatja, hogy a Társulat küldöttgyűlése az egy érdekeltségi egységre eső érdekeltségi hozzájárulás mértékét 2016. február 1-től
35.000 Ft-tal csökkentse.
A második napirendi pontban a VODAFONE Magyarország
Zrt. kérelmét tárgyalta a Képviselő-testület. A Vodafone szolgáltatótól megkeresés érkezett, hogy szeretne a T-mobile toronyra
antennát elhelyezni. A Képviselő-testület támogatta a szolgáltató kérelmét, így várhatóan áprilistól jobb minőségű szolgáltatást
tud nyújtani a mobilszolgáltató.
Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület döntött a közvilágítás fejlesztésének menetéről és üteméről. A Képviselő-testület korábban már döntött a közvilágítás fejlesztésének koncepciójáról. A döntést követő lakossági megkeresések
alapján történt a koncepció módosítása. A hiányzó belterületi
és zártkerti közvilágítás készülne el, és egy szintre lenne hozva
az egész közvilágítási hálózat az önkormányzat saját pénzügyi
lehetőségének mértékéig. Az Andrássy út kivételével minden

második villanyoszlopon lenne egységesen közvilágítási lámpatest. Ezt követően a pályázati lehetőségek figyelembe vételével
készülne el a korszerűsítés, ami praktikusan korszerű, LED-es
közvilágításra történő átépítést jelent.
Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület visszavonta
a hozzájárulását a Bába dűlőben a 079 hrsz-ú út egy szakaszának az áthelyezésére a 080/9 hrsz-ú ingatlanra.

tület 2016. évben az alábbi időpontokban kívánja tartani
a munkaterv szerinti üléseit: 2016. február 9., 2016. április
26., 2016. május 31., 2016. július 5., 2016. szeptember 27. és
2016. november 29.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-tes-

jegyző

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
dr.

Csúcs Áron

Megvalósult a Tisza-Maros
ivóvízminőség-javító projekt
TISZA-MAROS IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT
PROJEKTAZONOSÍTÓ: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0024
A Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás az Európai Unió 869.836.980,- Ft és Magyarország központi költségvetése 334.469.544,- Ft támogatásából és a tagönkormányzatok 237.334,- Ft hozzájárulásából megvalósította Deszk, Kübekháza, Röszke,
Tiszasziget, Újszentiván és Zsombó települések vízminőség-javító fejlesztését, a lakosság egészséges ivóvízzel
való ellátását.
A fejlesztés eredményeként a hat településen szolgáltatott
ivóvíz megfelel az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről
szóló 98/83/EK irányelvben, valamint az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001 (X.25.)
Kormányrendeletben foglaltaknak.
Valamennyi településen az ivóvíz gáztalanítására, vas-mangáneltávolításra, ammónium eltávolítására, Deszk, Kübekháza,
Röszke, Tiszasziget (amely ellátja Újszentiván községet is) esetében arzén eltávolítására alkalmas tisztítástechnológia és az ehhez szükséges műtárgyak (pl.: nyersvíztároló, ülepítő, dekantáló,
tisztavíztároló medencék, szivattyúk) épültek ki, megtörtént a
telepek automatizálása új vezérléstechnika beállításával.

Minden településen részleges hálózatrekonstrukció is
megvalósult.
Ezen felül az egyes települések sajátosságait, vízfogyasztási
jellemzőit fegyelembe véve:
Deszken a régi víztorony elbontása és új víztorony felállítása, a víztisztító technológia befogadására alkalmas gépház
építése és új kút fúrása,
Kübekházán víztorony építése és a gépháztisztítási
technológia fogadására alkalmas átalakítása,
Röszkén a víztisztító technológia befogadására alkalmas gépház építése és új fogyasztók bekapcsolására alkalmas
külterületi vízvezeték építése
Zsombón a víztisztító technológia befogadására alkalmas gépház építése és új fogyasztók bekapcsolására alkalmas
külterületi vízvezeték építése, valamint 1 kút felújítása,
Újszentiván község tiszaszigeti vízmű telepről történő ellátásának biztosítása, Tiszaszigeten ezen belül a víztisztító
technológia befogadására alkalmas gépház építése és 1 új kút
fúrásavalósult meg.
2015. december 19.

Indul a visszafizetés
A Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat Küldöttgyűlése a
szennyvízberuházáshoz kapcsolódó érdekeltségi hozzájárulás
mértékét minden fizetési módra vonatkozóan egységesen 35
000 Ft-tal csökkentette. A meghozott döntésről minden érintett
társulati tagot kiértesítünk. A hozzájárulás mértékének mérséklése miatt jelentkező túlfizetést visszafizetjük. A visszafizetés
azt illeti meg, aki a befizetést teljesítette. A visszafizetés készpénzben vagy banki átutalással kérhető, a visszafizetés módját
a kiértesítő levéllel együtt kikézbesített Nyilatkozaton kell kiválasztani.
Kérem, hogy a Nyilatkozatot a helyben lakók kitöltve és aláírva, a kiértesítő levél átvételétől számított két héten belül adják
le az önkormányzat polgármesteri hivatalában. A készpénzes
visszafizetést igénylőktől az egyértelmű ügyfél-azonosítás érdekében kérem, hogy feltétlenül adják meg születési helyüket,

születési dátumukat és édesanyjuk nevét.
Fontos, hogy a készpénz felvételénél legyen velünk személyazonosításra szolgáló igazolvány és a lakcímkártya. A pénzfelvételre jogosult akadályoztatása esetén lehetőség van arra,
hogy szabályos meghatalmazással a meghatalmazott vegye fel
a pénzt. A pénzintézet csak azt a meghatalmazást fogadja el,
amely minden kötelező tartalmi elemet tartalmaz. Felhívjuk
figyelmüket arra, hogy a meghatalmazásban szerepeljen a felveendő összeg nagysága, és tartalmazza, hogy a meghatalmazás
a meghatalmazónak visszajáró érdekeltségi hozzájárulásnak a
Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat Pillér Takarékszövetkezetnél vezetett 57600101-11083652 számú bankszámláról
történő felvételére vonatkozik.
A Nyilatkozat lapon a választott befizetési módozathoz tartozó 35 000 Ft-tal csökkentett befizetési kötelezettséget tüntetXIV. évf. 2. szám – február - március

| 7

Zsombói

Hírmondó
tük fel. Teljesítésként a felszámolt kamattal és adminisztrációs
költséggel csökkentett befizetés szerepel. Ha a fizetési kötelezettségét hiánytalanul teljesítette, érdekeltségi egységenként 35
000 Ft-ot fizetünk vissza. Ha 35 000 Ft-nál kisebb elmaradása
volt, az elmaradás nagyságától függően részvisszafizetés történik. A jegyzőknek behajtásra átadott összegeket is módosítottuk, a Nyilatkozat elmaradás sorában ezt az összeget találja. Ha
a fennálló illetve fennmaradó tartozása nincs behajtás alatt, a
megkapott fizetési felszólításnak megfelelően kérjük a befizetést.
Társulatunk megalakulása óta bekövetkezett adatváltozások
(pl. név, lakcím) egy részéről nem tudunk. A Nyilatkozat lapon
jelezzék ezeket a változásokat, valamint ha az általunk közölt
adatoknál eltérést észlelnek, szíveskedjenek azt is jelezni. A kiértesítés kézbesítését végzők a levél átvételét igazolandó, aláírást
kérnek. A kiértesítő levél átvételére a címzett, valamint közvetlen családtag jogosult.
A visszaérkező nyilatkozatok alapján folyamatosan készülnek a banki átutalási és a készpénzkifizetési listák. A banki
utalásokat a Társulat végzi, a visszautalások a listák beérkezési
sorrendjében március végétől folyamatosan zajlanak.
A készpénzes visszafizetés a Pillér Takarékszövetkezet fiókjaiban történik. Mindenki csak a lakóhelye szerinti fiókban veheti
majd át a pénzét. A zsombói külterületi teljes összegű visszafizetéssel érintett ingatlanok tulajdonosai április 11-től kereshetik fel a takarékszövetkezet fiókját. A zsombói belterületi ingatlanok és a forráskúti ingatlanok tulajdonosai április 18-tól
vehetik fel a visszajáró érdekeltségi hozzájárulást. Bordányban
és Üllésen a helyi fiókokban a visszafizetés április 25-ével indul.
A visszajáró összeg felvételére Forráskúton és Zsombón május
28-ig, Bordányban és Üllésen június 3-ig van lehetőség.
Még egy gondolat!
Az előre meghatározott befizetési időszak 2015 áprilisában
befejeződött. Még most is naponta érkeznek hozzánk befizetések olyan érdekeltektől, akik befizetési kötelezettségüket már
teljesítették. A túlfizetéseket, ha tudtuk, eddig is visszautaltuk
(visszafizettük), és a mostani visszafizetésnél is figyelemmel
leszünk rá, de nyomatékosan kérem, hogy rendszeres átutalási
megbízásukat állíttassák le.
A visszafizetés zökkenőmentes lebonyolításában együttműködésükre most is számítok. Ha kérdésük merül fel, telefonon
érdeklődhetnek a (30) 505-5859 és a (30) 505-1013-as telefonszámokon.
Maróti Mihály
társulati elnök

Hulladék szállítás
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton értesítjük, hogy a szelektív hulladék begyűjtése a
korábbiakhoz hasonló módon minden második héten kedden
történik. A naptárban egymást követő hét páratlan hétnek van
írva, ebből adódik az, hogy a korábban megszokott páros hét
helyett 2016. évben páratlan héten történik a szelektív hulladék begyűjtése.
Továbbá tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a szerződött kommunális hulladékmennyiségen felül keletkezett többlethulladékot 2015. november 30-tól az általunk forgalmazott,
Négyforrás Nonprofit Kft. emblémával ellátott zsákokban lehet kihelyezni, és csak ezeket a többlethulladékokat szállítjuk
el, ugyanis a zsák ára – 350 Ft ÁFÁ-val – együttesen tartalmazza
a hulladék elszállításának és ártalmatlanításának költségét.
Az emblémával ellátott zsákok megvásárolhatók:
•
József Attila Közösségi Ház
(Zsombó, Alkotmány u. 1.),
hétfőn 14–20-ig, kedd–péntek 8–12-ig és 14–20,
szombaton 9–12-ig, illetve az
•
ügyfélszolgálati irodánkban (Forráskúti Polgármesteri
Hivatal mellett; Forráskút, Fő u. 74. Telefonszám: 70/489-5656),
hétfő–csütörtökig 8–12, 13–16,30-ig, pénteken 8–12-ig.
Továbbra is ingyenesen szállítjuk el belterületen páratlan
héten kedden, kiskertes lakóövezetben páratlan héten hétfőn, a sárga zsákokban kihelyezett vegyesen gyűjtött (papír,
műanyag és fém) szelektív hulladékokat, továbbá belterületen
minden héten kedden, kiskertes lakóövezetben minden héten hétfőn a ládában kihelyezett komposztálható hulladékokat (fűnyesedék, apró gally, falevél…).
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a többlethulladék részére megvásárolt zsák maximum 20 kg-ig terhelhető, és hamu
nem helyezhető el benne. Továbbá kérjük, hogy a kukák terhelhetőségét vegyék figyelembe a szerződésben meghatározottak
szerint, vagyis a 60 l-es kuka maximum 15 kg-ig, a 120 l-es kuka
maximum 30 kg-ig terhelhető.
Megköszönve segítő együttműködésüket:
							
		Négyforrás Nonprofit Kft.

A falugazdász tájékoztatója
Márciusi aktualitások
AZ ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNYOKKAL KAPCSOLATOS
ÜGYINTÉZÉS VÁLTOZOTT!
Ahogy az előző számokban is írtam, az őstermelők 2013-as
évben három évre érvényesített őstermelői igazolványai 2015.
december 31-én hatályukat vesztették, tehát nem érvényesek. A
termelők közel 70%-a érintett!
Helyette új igazolvány igénylése válik szükségessé, amely
már elektronikus úton fogja tartalmazni az adatokat, és kártya
8 | XIV. évf. 2. szám – február - március

alapú lesz. A kártya alapú igazolványok elkészültéig ideiglenes
igazolványt kapnak, amely igazolja a jogszerű őstermelői tevékenységet. Az igazolvány igénylése díjmentes.
A 2016. március 20-ig igényelt őstermelői igazolványok vis�szamenőleges hatállyal 2016. január 1-től lesznek érvényesek, a
március 20. után igényelt igazolványok pedig az aktuális naptól.
Ez a szabályozás vonatkozik a járulékfizetésre is.
Az ügyintézéshez szükséges dokumentációk egyéni és közös
igazolvány esetén:

•
•

•

előző őstermelői igazolvány az Adatnyilvántartó
lappal (Ezen a lapon a földterületi adatok kivételével
minden szükséges adat szerepel.)
földhasználati lapszemle, vagy bármilyen dokumentum, amely helyrajzi számonként tartalmazza a használt földterületek adatait, és igazolja az őstermelői
tevékenység végzéséhez szükséges jogszerű földhasználatot
személyes okmányok

Ezentúl az őstermelő által használt földterületeket helyrajzi számonként részletesen rögzíteni kell a NÉBIH elektronikus
rendszerében, ehhez szükséges a földhasználati lap, vagy bármiféle bizonyító erejű dokumentum, vagy az arra alapozott adatok.
Helyrajzi számonként az alábbi adatokra lesz szükség:
•
a földterület elhelyezkedése (település, kül-, vagy
belterület)
•
helyrajzi szám
•
területnagyság hektárban kifejezve
•
művelési ág
•
használat jogcíme (saját, bérelt, egyéb jogcímen
használt terület).
Másik fontos tartalmi elem a termesztett növénykultúrák
részletes feltüntetése. Az ehhez szükséges adatok:
•
termesztett kultúra és termék megnevezése (pl. fejes
káposzta, kelkáposzta, őszibarack stb.)
•
termőterület nagysága hektárban vagy négyzetméterben kifejezve
•
értékesíteni kívánt termésmennyiség kg-ban vagy
darabban kifejezve a 2016-os évre
Az igazolványon nem szereplő kultúrák értékesítése miatt a
kormányhivatali ellenőrzés során szankciók kiszabására, valamint az őstermelői igazolvány bevonására is sor kerülhet.
A 2014-es vagy a 2015-ös évben kiállított őstermelői igazolványok 2016. december 31-ig lesznek érvényesek. Ezek az
igazolványok még 2016-ban használhatók, de a 2017-es évre a
jogfolytonosság miatt már 2016 októberétől meg kell igényelni
az új igazolványt az előbbi ismertetett eljárás szerint. Az ilyen
igazolvánnyal rendelkező személyeket arra kérem, hogy csak az
év második felében (szeptember-októberben) jelentkezzenek.
Bármiféle változás esetén a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül azt jelezni kell a falugazdásznál. A személyes
adatok változása esetén az igazolványt ki kell cserélni, termesztett kultúrák változtatása esetén elégséges az adatmódosítás. Az
őstermelői igazolványokkal kapcsolatos mindennemű ügyintézés az agrárkamarai tagoknak díjmentes, feltéve, hogy a tagdíjfizetési kötelezettségüket rendezték. Az elveszett, megrongálódott
igazolványok helyett 3.000 Ft eljárási illeték ellenében adható ki
új igazolvány.
A támogatások igénylésének időszaka alatt (április elejétől
május 15-ig) az őstermelői igazolványok ügyintézésére csak a
Központban, Szegeden lesz lehetőség, ezért aki csak teheti, a
támogatások igénylése előtt jelentkezzen az őstermelői igazolványával.
A 2015. évi gázolaj jövedéki adójának visszaigénylése
A 2015. évi jövedéki adó visszaigénylése, valamint az ehhez
kapcsolódó szőlő-gyümölcs gázolaj de minimis igénylés rendje nem változott, január 15-től lehetséges az igénylés. Feltétel,
hogy rendelkezzen jogszerű földhasználattal, és rendelkezzen

a nevére szóló gázolajszámlákkal. A termelő a jövedéki adóbevallását a nyomtatvány kitöltése után kizárólag elektronikusan
nyújthatja be a NAV-hoz.
A jövedéki adóbevallással együtt kell megjelölni a nyomtatványon a jogosult személyeknek a szőlő-gyümölcs de minimis
támogatási igényt is, ennek elmulasztása jogvesztő.
A 2016-os Egységes támogatási kérelmekkel kapcsolatos információk:
A támogatások kifizetése az előzetes ígéretek szerint március második felétől ismét folyamatos lesz, az eddig megszokottól
eltérően nem kettő, hanem 6-8 részletben fogják megkapni a
támogatást a gazdák. A teljes támogatási összeget június 30-ig
kell megkapniuk. Az MVH-tól kapott tájékoztatás szerint ahol a
jogszerű földhasználatot vagy bármi mást ellenőrizték, a kifizetés csúszni fog. Bővebb információk az MVH Csongrád megyei
kirendeltségén a 62/814-900-as telefonszámon kérhető.
A 2016-os területalapú támogatások igénylése várhatóan április elejétől indulni fog, a határidő május 15. lesz. Pontos információk később várhatók, március vége-április elejétől időpontegyeztetésre lehet jelentkezni.
Több pályázat is megjelent a kertészeti ágazat fejlesztésére!
A kertészeti ágazat versenyképességének fokozására, valamint
innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatására jelentetett meg pályázati felhívásokat a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért
Felelős Államtitkársága. Az ágazat fejlesztése és az érintett mezőgazdasági termelők versenyképességének javítása érdekében
az alábbi témakörökben lehet pályázatot benyújtani.
•
Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia
felhasználásának lehetőségével (VP-2-4.1.3.1.-16)
•
Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével (VP-2-4.1.3.2.-16)
•
Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése (VP2-4.1.3.3-16)
•
Kertészet korszerűsítése – gombaházak-hűtőházak
létrehozására, meglévő gombaházak-hűtőházak korszerűsítése
(VP2-4.1.3.4-16)
Az aktuális információk, pályázati lehetőségek a www.
szechenyi2020.hu, www.fvm.hu, a www.mvh.gov.hu és a www.
nak.hu honlapokon találhatók, kérem, figyeljék ezeket az oldalakat is.
Tisztelettel:
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Konténeres díszcserjék,
díszfák, 2 éves fagyal
sövények eladók.
Érd.: Zsombó, Bába-dűlő 29.
Tel.: 30/564-8585
XIV. évf. 2. szám – február - március
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Ingyenes jogi tanácsadás
Tisztelt Zsombói Lakosok!
Engedjék meg, hogy jelen rövid
bemutatkozó levelünk keretein
belül tájékoztassuk Önöket az
általunk nyújtott jogi szolgáltatásokról, amelyek által segítünk az Önök vonatkozásában
felmerülő jogi problémák megoldásában.
Az ingyenes jogi tanácsadásra 2016.
február 15. napjától kezdődően kerül
sor, minden második hét (páratlan hét)

kedden, Zsombó Nagyközség Önkormányzatának hivatali helyiségében.
A jogi tanácsadás keretében dr. Gálosi Gyula ügyvédjelölt személyesen áll az
Önök rendelkezésére mindamellett, hogy
a bonyolultabb jogi megítélésű ügyekben,
előzetes egyeztetést követően dr. Mudra
Zoltán ügyvéd is hozzájárul szakértelmével az ügyek megoldásához.
Természetesen az ingyenes jogi tanácsadáson felül eseti megbízás keretében vállaljuk különböző okiratok (adásvételi szerződések, bérleti szerződések,

végrendeletek, tartási szerződések stb.)
szerkesztését, valamint a különféle peres
eljárásokban (polgári és munkaügyi peres ügyek) és büntetőügyekben történő
teljes körű jogi képviseletet.
Amennyiben a jogi szolgáltatásainkkal kapcsolatban további kérdésük merülne fel, úgy tisztelettel állunk az Önök
rendelkezésére.
Tisztelettel:
dr. Mudra Zoltán - ügyvéd
dr. Gálosi Gyula - ügyvédjelölt

Pancza István: Üvegcserepek
Már a harmadik kötete jelenik meg zsinórban Zsombón Pancza Istvánnak. Kifejezetten termékenynek mondható, nagy sikerek állnak még előtte. Bár furcsa érzéseim
vannak, hisz abban meg csak reménykedem, hogy ha ilyen sok szomorú emléke van
egy embernek, azok csak elfogynak egyszer… de nem. Rezzenéstelen arccal, jönnek és
jönnek az események Pista bácsi életéből a tollába, onnan pedig a papírjára. Igen, mert
ő még hagyományosan tollal jegyzeteket ír, utána teljes történeteket. Kuszán takarják
egymást a vonalas és kockás lapok egy dossziéban, amit egy spárga fog össze, de a gazdájuk precízen átlátja a kéziratban rejlő történelmet. Ehhez a módszerhez annak ellenére ragaszkodik, hogy közben folyamatosan romlott a látása, és a végén szemműtéten
esett át. Erről egy akkor már Bécsben élő fiatalember jut eszembe, aki 30 éves korában
érezte legelőször, hogy nem hallja tisztán a magas hangokat, majd élete elkövetkező 10
éve alatt teljesen megsüketült. Ezalatt az idő alatt megtanult a belső hallására támaszkodni, és úgy élte le az életét, hogy soha többé nem élvezhette élő előadásban műveit.
Ezalatt alkotta egész élete és a zenei világ legkiválóbb műveit Beethoven.
Neked, Pista bácsi, az újkori magyar történelem, a XX. század lett a Salierid. Bízom
benne, hogy a szemed és a belső szemed mindent meglát még, amit meg kell. Írd le
nekünk továbbra is.
A könyvbemutató családias hangulatban telt a József Attila Közösségi Házban. A
szerző személyes emléktárgyaiból egy kiállítást rögtönzött, melyekkel egyfajta időutazásra invitálta a jelenlévőket. A kötet megvásárolható a József Attila Közösségi Házban.
Megjelent a Mi Hazánk kiadó gondozásában 2015-ben. Felelős kiadó: Dobrotka Pál
ügyvezető igazgató.
Hajdu Lajos

„Emlékezzünk, hogy emlékeztessünk!”
Február 25-én tartjuk a kommunizmus áldozatainak emléknapját
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja megtartását az országgyűlés 2000-ben határozatban rendelte el. Kovács
Bélát, a Független Kisgazdapárt (FKGP) főtitkárát 1947-ben
ezen a napon tartóztatták le, majd hurcolták a Szovjetunióba. Ez
volt az első lépés a kommunista diktatúra kiépítésének útján, az
eset ezzel a demokrácia és a szabadságjogok semmibevételének
jelképévé vált. Körülbelül 100 millióra tehető a kommunizmus
áldozatainak száma az egész világon. Kelet-Közép-Európában
az éhínségben, kényszermunkatáborban vagy kivégzés által
elhunyt áldozatok száma eléri az egymilliót, de a rendszer ál10 | XIV. évf. 2. szám – február - március

dozata az is, akit börtönbe zártak, vallattak, kínoztak. Általános
iskolai osztályaink is megemlékeztek a kommunizmus rémtetteiről ezen a napon.
Az elsősök tanítója még nem akart nagyon felkavaró dolgokat mondani a gyerekeknek a kommunista diktatúráról, ezért
elmesélte nekik, hogy a nagyszüleik idejében az emberek nem
élhettek olyan nyugodtan és békében, mint most mi. Felolvasott nekik egy történetet ezzel kapcsolatban, majd elmondták
érzéseiket, véleményüket. Átérezték, milyen lehet az, amikor

ártatlanul zárnak valakit börtönbe, és nem láthatja a szeretteit,
családtagjait. Az óra végén gyertyát gyújtottak, így tisztelegve
az áldozatok előtt.
A 2/a osztály egy vetítést nézett meg, osztályfőnökükkel a
Gulágról, a kitelepítésekről, az éhen halt tömegekről beszélgettek. Egy perces néma főhajtással és egy-egy mécses meggyújtásával gondoltak azokra, akik mindezen bűnöket elszenvedték.

Pancza István előadása a negyedikeseknek

Emlékezik a 2/a osztály

fotó: Holecska Árpád

A 2/b osztályban gyertyát gyújtottak a gyerekek a kommunista diktatúra áldozatainak emlékére. Gyertyafény mellett
beszélgettek a korszak borzalmairól, megnéztek néhány képet,
jelképet. A gyerekek érdeklődők voltak, kérdezgettek, meséltek
nagyszüleikről, dédszüleikről. A beszélgetést a Kárpátia együttes Az én apám című dalának meghallgatásával zárták.
A 3/a osztályos tanulókkal először arról beszélgetett tanítójuk, hogy miért fontos ez a megemlékezés, hiszen nem szabad
sohasem elfelejtkeznünk azokról a hősökről, akiknek köszönhetően most szabadon élhetünk. Megnézték a Terror Háza és
az Emlékpont épületének fotóját mint az emlékezés állandó
helyszíneit. Szóba került a besúgás, a bizalmatlanság, a félelem.
Ma ezek a fogalmak egészen mást jelentenek, mint a kommunizmus évei alatt.
Megfigyeltek néhány jelképet is (vörös csillag, sarló és kalapács), melyet akkoriban igyekeztek összemosni a magyarság
jelképeivel (címer, zászló). Kivetítőn megnézték a korszak képviselőit (Lenin, Sztálin, Rákosi Mátyás, Kádár János). Osztályfőnökük mesélt nekik a nagyapjáról, akinek a kommunisták lesöpörték a padlását, pedig annyi gabonája volt, hogy elég legyen
a kenyérhez, amit a nagymamája sütött egész évben. Végezetül
ők is a Kárpátia Az én apám című számát hallgatták meg, mely
közben 56-os események képsorai voltak láthatók (vörös csillag
ledöntése, szovjet tankok, monumentális szobrok stb.).
A 3/b osztály diasort (ppt) nézett meg a kommunizmus eszmeiségéről, megrendítő kegyetlenségeiről. A képekkel illusztrált bemutató szemléltette a munkatáborok, a kivégzések, az
éhezés és az elnyomás következményeit, az áldozatok számát. A
legmegrendítőbb élmény számukra a Terror Háza Múzeumról,
valamint a személyes élményekről szóló tanári előadás volt. A
megemlékezést kötetlen beszélgetés zárta.
A 4. évfolyam Pancza Istvánt hívta meg, aki saját gyermekkori élményeinek elmondásával, átélt történelmi tapasztalataival hozta közelebb a diktatúra megpróbáltatásait a gyerekek
számára. Pista bácsi beszélt a kommunizmus évtizedeiről: az
üldözésektől, kivégzésektől kezdődően egészen a terror enyhüléséig, a kilencvenes évek békés átmenetéig. Az előadást azzal zárta, hogy könyvének egyik novelláját felolvasta, ami 12
éves korában történt, és röpcédulák terjesztésről szólt. Igazán
kivételes órában volt része a két osztálynak, amit azzal zártak,
hogy filmrészletet tekintettek meg a Szabadság, szerelem című
magyar filmből.

fotó: Soós Róbertné

Az ötödik osztály több részletben emlékezett meg az áldozatokról. Az információkat szakórákon szerezték, osztályfőnöküknek ezek után már csak az összefoglalás maradt. Egy közös
beszélgetés során szembesültek mindazokkal az elkövetett bűnökkel, melyeket a világ különböző pontjain máig létező kommunista berendezkedésű országok vezetői elkövettek. A beszélgetés végén némi szemléltetésre került sor, három részre osztva
az osztályt. Egyik része „börtönbe” került, másik részük „kényszermunkát” végzett, a harmadik rész pedig mindezt felügyelte.
A 6. osztályban a kommunista diktatúra áldozataira az osztályfőnöki órán emlékeztek. Mivel erről az időszakról a hatodikosok nagyon keveset hallottak, a témát a korosztályuknak
megfelelően nem a konkrét eseményekre fűzték fel, hanem inkább azokról a jogokról beszélgettek, amelyek ma teljesen természetesek, és számukra elképzelhetetlen, hogy pár évtizeddel
ezelőtt nem így volt.
A 7. évfolyamon két tanuló készített prezentációt, ami erről
az eseménysorozatról szólt. Mindenki nagy érdeklődéssel figyelte a bemutatókat. Az óra végén pedig gyűjtőmunkát végeztek az internet segítségével.
A 8. osztályosok már sokat tudnak ezekről a borzalmas évtizedekről, hiszen történelemből már a 20. század eseményeit
tanulják. A végzősök is ppt bemutatókkal készültek, ezek segítségével idézték fel a múltat.
Pálmai Péter
igazgató

Pietas Temetkezési Kft
szegedi irodája és üzlete

Bordányban is elérhető!
A Bordányi Önkormányzat
régi ravatalozójában teljes körű
temetési ügyintézéssel.
Éjjel-nappali halott szállítási ügyelettel.
Ügyintéző: Gallainé Éva
Tel.: 06-30/924-32-93
Családi koszorú és virágrendelési
lehetőséggel.
XIV. évf. 2. szám – február - március
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Hírmondó
Elbúcsúztatta a telet az iskola
Január 28-án az alsó tagozat, másnap a felső tartotta
meg farsangi mulatságát. Mindkét nap délutánján az
osztályok lázasan készülődtek a mulatságra. Gyönyörű
asztalokat terítettek, jelmezekkel készültek. Szebbnél
szebb díszítéseket és igazi farsangi étkeket láthattunk
az asztalokon. A remekművek nem csak a diákok, de a
szülők keze munkáját is dicsérték.

A vigasság és a jókedv idén is jelen volt. Az alsósok osztályszintű produkcióval, a felsősök egyéni jelmezes bemutatóval készültek, amit a zsűri árgus szemekkel figyelt.
Az elsősök kukacból kibújó pillangóknak, a 2/a osztály spenótnak, tükörtojásnak, és szakácsoknak öltözött, a 2/b cirkuszi
produkciót adott elő, a 3/a vidéki lakodalmat vitt színre, a 3/b
tanulói a Gru című mese minionjait alakították, a 4/a a Légy jó
mindhalálig című musical egyik betétdalát táncolta el, a 4/b-sek
egy magyar népmesét mutattak be.
A felső tagozaton az ötödik osztály azzal keltett feltűnést,
hogy osztályfőnökük, Korsós tanár úr igazi favágóként vezette
fel csapatát. Mivel nemcsak az osztályfőnök, de a résztvevő tanulók nagy része is beöltözött, a jelmezes felvonulás első díját az
ötödik osztály nyerte el. A felvonulási sorban a hatodikosok következtek, akik itt is sikeresen szerepeltek: a második helyezést
érték el. Harmadikként vonultak fel a 7/a osztályosok. Mivel ez

az osztály valóban a telet és a hideget űzhette volna el jelmezeseivel, a zsűri a harmadik díjat ítélte oda nekik; külön kiemelve
a boszorkánynak öltözött és maszkírozott Maróti Nikolettát.
Ezután a 7/b osztály következett a felvonulási sorban, ahol láthattunk minisztert, katonát, sőt magát Picassót is. A sort iskolánk végzős jelmezesei zárták. Minden osztály oklevelet kapott,
az első három helyezett pedig egy-egy tortával lett gazdagabb.
Ezen kívül két egyéni jelmezes különdíjat is kiosztott a zsűri:
Albert Einstein (alias Balogh Donát 5. osztályos tanuló) és Kiss
Máté 6. osztályos tanuló mint bennszülött kislány egy-egy oklevelet és tortát nyert.
A táncos mulatságot – az idei évben szintén újdonságnak
számító – villámcsődülettel nyitottuk és zártuk: tanulóink közösen táncoltak Justin Bieber és Will.I.Am dalára. A diszkót a
fél ötkor kezdődő eredményhirdetés és tombolahúzás szakította
félbe. Megtapasztalhattuk, hogy a szerencse igen szeszélyes: voltak, akik több nyereménnyel távoztak, míg mások tombolatárgy
nélkül maradtak.
Reméljük, hogy akik eljöttek, jól érezték magukat. Ezúton
szeretnénk köszönetet mondani a szülőknek és a diákoknak,
hogy a farsangi asztalok nem maradtak üresen; a jelmezeseknek, hogy vállalták a beöltözést; Angyal Áronnak és Andreának,
hogy lehetővé tették a felhőtlen bulizást. Végül, de nem utolsó
sorban köszönet illeti a zsűri tagjait: Földiné Fülöp Katalint,
Gera Erikát, Gyurisné Kerekes Juditot és Pálmai Péter igazgató
urat.
A farsangon készült képek – Tarczal-Márta Edit tanárnőnek
és alsós médiásainak köszönhetően – megtekinthetők az iskola
honlapján a galériában. Találkozzunk jövőre is!
Farkas Zoltánné, Mérfalvi Zsuzsa és Varga Krisztina
szervezők

Mai menü: spenót tükörtojással

Minion lányok
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fotók: Tarczal-Márta Edit

A farsang előtt két héttel kezdődtek az előkészületek. Mi
az Aranyszőrű bárány című mesét adtuk elő, melyben én voltam az aranyszőrű bárány. Sokat gyakoroltuk, hogy ki mikor
jöjjön be. Az utolsó héten már mindenki hozta a szerepéhez
való öltözetet. Én Gábor Leilának hoztam egy nagyon szép királylány ruhát. A saját aranyszarvamat pedig otthon csináltuk
meg anyával.
A farsang napján fél kettőre kellett jönni a termünkbe,
hogy felvegyük a jelmezünket. Ezután sétáltunk át együtt a
Közösségi Házba. Szebbnél szebb öltözékben voltak a gyerekek. Elsőként az első osztályosok vonultak színpadra. Nagyon
édesek voltak! A 3./b mignonoknak öltözött be, és nekem ők
tetszettek a legjobban. A zenéjük is táncraperdítő volt! A mi
produkciónk a 4./a után következett. Eleinte nagyon izgultam,
de amikor vége lett a műsorunknak, akkor megkönnyebbültem. Minden fellépő osztály kapott oklevelet, és egy nagy táskában ajándékcsomagot. Ebben noteszek, tollak rejtőzködtek,
aminek nagyon megörültünk!
Ezután indult be a buli! Nagyon sokat táncoltunk a jó zenékre. Négy órakor kezdődött a tombolahúzás. Öt tombolát
vettem, ezekből három is nyert, aminek nagyon örültem! Ezután újraindult a mulatság egészen öt óráig.
Az idei farsang is remek volt, remélem, jövőre is ilyen folytatása lesz!
Rácz Dorina

Iskolai tankert létrehozása
A tavalyi tanév végén iskolánknak lehetősége nyílt bekapcsolódni a TÁMOP
3.3.17-15/1-2015-0006 pályázati projekt
SHELBURNE FARM „FENNTARTHATÓ ISKOLÁK” elnevezésű pályázatba.
A program egy iskolai tankert létrehozását célozta meg. A megvalósításhoz
augusztusban iskolánk két pedagógusa
részt vett egy 1 hetes intenzív továbbképzésen Kisteleken, ahol lehetőségünk
nyílt megismerkedni néhány bio- és
ökogazdálkodást megvalósító családdal.
A továbbképzést egy tábor követte, ahol
iskolánk 10 gyermeke a balástyai KÓBOR-LÓ lovas tanyán töltött egy programokban gazdag hetet. Ennek keretében a
gyerekek különböző kirándulásokon vettek részt, bejárva a balástyai és kisteleki
tanyavilágot megismerhették a környező
természeti kincseket, kézműves foglalkozásokon vehettek részt, kipróbálhatták a
lovaglást és az íjászatot.
A tanév során néhány szakköri foglalkozás keretében különböző növényismeretei foglalkozásokat tartottunk a
gyermekeknek. Az önkormányzat segítségével eldőlt, hol lesz a tankert helye, melybe novemberben egy 8 m2-es
speciális termőfölddel ellátott kis kertet
készítettek elő számunkra a pályázatot
koordináló külső szakemberek. Ez lesz az

a kis földterület, ahol az idén kísérleti jelleggel igyekszünk majd növényeket termeszteni. A program távlati célja, hogy a
teljes iskola bekacsolódjon a kert gondozásába. Mindezt majd megtehetik tanórai
keretben, de nyitva áll a lehetőség akár a
napközisek előtt is, akik délutánonként
tevékenykedhetnek majd a kiskertben.
Januárban újabb állomáshoz érkeztünk:
felavathattunk egy akvapóniás rendszert,
melynek lényege, hogy az alul található
akváriumból a benne elhelyezett halak
ürülékéből keletkező tápanyagban gazdag vizet egy hidropónikus rendszerbe
vezetve a fentebb elhelyezett palántákhoz
juttatják, mely biztosítja a növények fejlődését. Ez az akvapóniás rendszer iskolánk
alsó zsibongójában mindenki számára
megtekinthető, s a növények fejlődése
nyomon követhető.
Nagy várakozással tekintünk a program elé. A gyerekek nagyon várják már
a kerti munkákat is, az akvapóniás rendszer figyelemmel követése pedig mindenki számára nyitott. Reményeink szerint tavasszal már a palántázás és a kerti
munkák első lépéseiről számolhatunk be
az újságban.

Az akvárium és a készülő tankert

Földiné Fülöp Katalin, Gyurisné
Kerekes Judit

A Déli-Farm Kft. továbbra is vár minden
kedves régi és új vásárlót takarmány- és
állattartási eszközöket forgalmazó
boltjaiban.
TAVASZI SZEZONKEZDÉSI AJÁNLATUNK:
VETŐMAGOK széles fajtaválasztéka
Tavaszi kalászos és kukorica vetőmagok
előjegyezhetők.
TAKARMÁNY:
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6.
Telefon: +36 62 556 130
ÁLLATTARTÁSI ESZKÖZÖK:
6728 Szeged, Dorozsmai út 48.
Telefon: +36 62 556 120
NYITVA TARTÁS:
Hétfő - Csütörtök: 07:30 - 16:00
Péntek: 07:30 - 15:00

Kiváló minőségű BÁRÁNYTÁPOK és kiegészítők,
valamint problémamegoldó készítmények kaphatók
(Báránytápok 20 000 Ft feletti vásárlása esetén
grátisz nyalósó a készlet erejéig.)
Kínálatunkban még találhatók:
CGF, szója, napraforgódara, nyúl-, baromfi-, sertéstápok,
borjúnevelő tápszerek, koncentrátumok, toxinkötők.
Szarvasmarha-szaporítóanyag forgalmazása.

A rendelés mértékétől függően a termékek kiszállítását is vállaljuk előzetes egyeztetés alapján.
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Beiratkozási tudnivalók
leendő első osztályosok szüleinek
Az általános iskolai beiratkozás időpontja:
2016. április 14. (csütörtök) 8.00-tól 19.00-ig
2016. április 15. (péntek) 8.00-tól 19.00-ig
A beiratkozás helye: az általános iskola titkársága
Kérjük, a beiratkozáskor hozzák magukkal:
•
a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya)
•
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 gyermek TAJ kártyáját
•
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
•
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához
szükséges dokumentumokat (regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya)
•
az okmányirodában kapott ún. NEK azonosítót tartalmazó lapot (ehhez az okmányirodában a gyermekkel együtt kell
megjelenni a gyermek születési anyakönyvi kivonatával, lakcímkártyájával és a szülő személyi igazolványával) – ez a diákigazolványhoz feltétlenül szükséges
•
nyilatkozatot 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)
•
a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosítási igazolványa
Pálmai Péter
igazgató

Óvodai beiratás
A Nefelejcs Katolikus Óvodában a beiratkozás
a 2016/2017. nevelési évre
2016. április 14-15-én 8.00–18.00 óra között lesz.
A beíratáshoz szükséges iratok:
•
a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 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, regisztrációs kártya, lakcímkártya, szülő tartózkodási, vagy munkavállalási engedélye).
Tájékoztatom a kedves szülőket, hogy a Nemzeti Köznevelési Törvény értelmében 2015. szeptember 1-től minden, a harmadik
életévét betöltött gyermek számára kötelező az óvodai nevelés.
Fogasné Matula Zsuzsanna
óvodavezető

NYÍLT NAPOK AZ ÓVODÁBAN
2016. április 5-én (kedden), 6-án (szerdán), és 7-én (csütörtökön)
8.00–11.00 óráig
2016. április 13-án (szerdán) 8.00–11.00 óráig
a leendő óvodások és szüleik számára.
14 | XIV. évf. 2. szám – február - március

Hol volt, hol nem volt, avagy óvodabál 2016
Február 6-án, 24. alkalommal került megrendezésre a Nefelejcs Katolikus Óvoda jótékonysági bálja. Az évtizedes hagyományokhoz híven a gyerekek, a szülők és az óvoda dolgozói ismét közösen tettek azért, hogy mindenki számára emlékezetes
maradjon az este, amely az óvodás gyerekek fellépésével kezdődött. Először Nokta Gábor vezetésével a néptáncosok mutatták
be műsorukat, majd következett a ballagó nagycsoportosok nyitótánca. A kis táncosok produkciói elvarázsolták a közönséget,
a 49 néptáncos óvodás jókedve percek alatt betöltötte a termet,
majd a nyitótánc lépései alatt igazi kis hercegnőkké és hercegekké változtak a gyerekek. A ballagók táncát Fogasné Matula
Zsuzsa tanította, a kislányok ruhakölteményeit Szekeresné Tildának és Horog Szilviának köszönjük. Természetesen a szülők
és az óvodai dolgozók műsora sem maradhatott ki az estéből.
A svédasztalos vacsora elfogyasztása után egy táncokkal gazdagított modern népmesét hallhatott és láthatott a nagyérdemű,
melyet Dr. Faragó-Mészáros Vilmosné Incike írt. Ezúton is köszönjük a három főszereplő apukának a lelkesedést és a csodás
táncokat, reméljük, a következő években is láthatjuk őket!

A népmesei hangulat jegyében készült a terem és az asztalok
díszítése is. A szépséges díszleteket megálmodta és a kivitelezést
irányította Lajkó Nikolett, Tóthné Gajdacsi Mónika és Táborosi
Renáta.
Az este folyamán, az óvodabálon először debütáló zenekar, a
Kati és a Hegedűs húzta a talpalávalót. A zenekar és a táncosok
lendülete egészen hajnal négy óráig kitartott.
A tombolahúzásra fél kettőkor került sor, a felajánlott tombolatárgyakért és a tombolaszelvények vásárlásáért is nagynagy köszönet illet mindenkit. A bál bevételét az udvari játékok
felújítására és gyarapítására fordítjuk.
Az idei bálon minden adott volt ahhoz, hogy – végső soron
egy közös célért, a gyermekeink jövőjéért – együtt szórakozva
tegyük felejthetetlenné 2016 februárjának első hétvégéjét.
A gyerekek, a Szülői Választmány és az óvodai dolgozók nevében is köszönöm mindenkinek a támogatását!
Tóth-Varga Györgyi

A tél eltemetése
A tél eltemetése, kiűzése, a tavaszvárás Európa-szerte elterjedt szokás volt. E szép szokást eleveníti fel óvodánk néhány éve
téltemető tűzgyújtással.
A tűzgyújtáshoz megfelelő időjárás február 22-én jött el. Már
az előző héten beszélgettünk a gyerekekkel erről a népszokásról.
A gyerekek elmondták, majd lerajzolták, hogy mitől félnek. A
rajzokat összehajtották, és elraktuk. Megbeszéltük, hogy a tűzben elégetve a rajzokat, soha többé nem kell, hogy féljenek.
Az óvónénik délelőtt tűzgyújtó helyet alakítottak ki a biztonsági óvintézkedéseket betartva. A rőzsét kúp alakba helyezték.
Ezután jöttek ki a gyerekek az udvarra mind a hat csoportból,
és körbeállták. Kezükben zajkeltő eszközök és a rajzok, amiket a
rőzsére helyeztek. Anikó óvónéni meggyújtotta a tüzet, a gyerekekkel pedig énekszóval, hangoskodással űztük el a hideg telet,
hogy átadhassa helyét a tavasznak.
Volt itt mindenféle „hangszer”: saját készítésű csörgők, zörgők, dob, cintányér és kereplő. Ahogy nőtt a tűz lángja, a gyerekek is úgy jöttek bele a vidám éneklésbe. „Jöjjön a tavasz, ves�szen a tél!”– mondogattuk, körbejártuk a tüzet és az óvodánkat
is.

A tűz elhamvadt, szállt a pernye, kormos fadarabok maradtak. A gyerekek segítségével homokot és vizet öntöttünk a tűz
maradványaira. Gazdagabbak lettünk egy élménnyel, és sok új
kifejezéssel. Tanultunk egy új dalt is, melynek a refrénjét megtanulva együtt énekeltük:
Haj ki kisze, haj, gyöjj be sódor gömböce!
Takács Vera otthon ül, a kiszére pentőt sző.
Ha megszövi, megvarrja, a kiszére ráadja.
Refr.
Pál Erzsébet olyan híres asszony,
pentőt kértünk a kiszére, nem volt szíves adni!
Refr.
Zádori Alíz
óvodapedagógus

Télűzés az óvodában

fotók: Kormányos Szilvia
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Zsombói

Hírmondó
Bachtól Johann Straussig
„12 évvel ezelőtt egy apró szőke kislány jelentkezett,
hogy zongorát szeretne tanulni.” Így kezdődött Kothencz Lívia önálló zongoraestje 2016. február 12-én 17
órai kezdettel a Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola
aulájában.

Nem csak a koncert kezdődött el akkor este, hanem egy varázslatos utazás is a zene világába egy mesébe illő hősnővel, aki
végigkalauzolt minket, közönséget különböző zenei korszakokon, segített eligazodni a feltörő érzelmeink hegyei és völgyei
között, és bepillantást engedett gyönyörű lényébe, ahogy játszi
könnyedséggel szárnyalt a hangok rengetegében.
Egész élete, családi háttere, elért eredményei olyan mesébe
illőek és irigylése méltóak... Ez mégis egy igaz történet, ami még
mindig íródik. Ámulatos, hogy ma is létezik ilyen!

Lívia tanára, Hegedűs Károlyné konferálta végig a koncertet,
aki bevezetőjében tanítványát méltatva beszélt eddigi tanulmányairól, a jelenről és a jövőről is. Livi általános iskolai tanulmányait Kós Károly díjjal fejezte be – végig kitűnő tanuló volt –,
kijárta az alapfokú és továbbképző évfolyamokat a művészeti
iskolában, hihetetlen szorgalomról és kitartásról téve bizonyságot. Több versenyen is indult, ahol zömmel első helyezést ért el,
hangversenyeken, templomi koncerteken és iskolai rendezvényeken is szerepelt. Jelenleg a Ságvári Gimnázium végzős diákja.
A koncert műsorára a sok megtanult darab közül a legszebbek és a Lívia számára legkedvesebbek lettek tűzve.
A konferálásból megtudhattuk, hogy a zongoristák minden
vizsgája kötelezően barokk darabbal kell, hogy kezdődjön, il-

letve Bachhal, ami ha nem hibátlan, esélytelen 5-öst kapni. Ezt
a szokást átvéve első műsorszámként Bach C-dúr Prelúdiumát
hallhattuk Líviától, maximális biztonsággal, határozottsággal és
természetesen hibátlanul eljátszva. Persze itt nem egy vizsgáról volt szó, de mégis, már ezen a ponton megajánlottuk az 5-ös
érdemjegyet.
Schubert, Mendelssohn, Csajkovszkij, Chopin művei keltek
életre a következőkben Lívia kezei alatt, melyeket játszi kön�nyedséggel prezentált, ujjai felnőtteket meghazudtoló biztonsággal jártak-keltek a billentyűkön. Az embernek az az érzése
támadt hallgatva e remekműveket, hogy egy mesebeli világ egy
szigetére kerülve végre megpihenhet, felüdülhet a lelke, és eltávolodhat a szürke hétköznapoktól, még ha csak egy órácskára is.
A közönségben ritmikusan bólogató fejek, doboló kezek, lábak.
Zsuzsa néni is így „kísérte”, segítette a csodás muzsika születését.
Ezután egy újabb varázslatos tájra kísért minket Gounod
Ave Maria című művével, mely a koncert elején elhangzott már
egyszer, most viszont kamarapartnerként Bátki-Fazekas Ilona
énekelte el. Bebizonyosodott, hogy Lívia nem csak szólóban, de
kamarazenészként is kiváló. Igazán megható volt látni és hallani
a két ifjú hölgyet együtt muzsikálni.
Két nocturne is elhangzott, melyek nagyon is illőek voltak
Lívia érzékeny lelki világához, visszatapsolás volt a jutalma. Micsoda dallammenetek voltak…!
Örömmel vettem, hogy a közönség sorai közt egészen ifjú
zongoristapalántákat is láttam. Személy szerint mindig csodáltam a zongoristákat, hogy hogyan lehet ennyi hangot megjegyezni, de ezekre az ifjoncokra nézve arra gondoltam, hogy
Lívia igazi példa lehet számukra, hiszen láthatják, hogy kitartó
munkával hova lehet eljutni.
Mesebeli utazásunk vége felé a könnyed szórakozásról
Brahms és Johann Strauss művei gondoskodtak. Egy négykezes
tarkította az amúgy is színes palettát Lívia és tanára előadásában. A zongoraszó betöltötte a családias hangulatú aulát, és a
két utolsó mű befejeztével szűnni nem akaró taps vette kezdetét, többször is visszatapsolva az ifjú művésznőt, melyre egy ráadás szám volt a felelet. A taps újra felzendült, és valódi ünnepi
hangulat kerekedett, előkerült egy csodás köszönővirág is, tanítványtól a tanárnak. Lívia édesanyja könnyek között mondott
köszönetet Zsuzsa néninek, hogy végigkísérte az évek alatt leányát, és egyben egy kis beszélgetésre invitálta a jelenlevőket.
Itt volt alkalmam megszólítani néhányakat, és elcsípni egyegy gondolatot, véleményt, melyekből idéznék néhányat.
Elsőként Lívia két osztálytársától:
„Lívia egy komoly lány, soha nem hallottuk még őt zongorázni, az iskolában erről nem beszélgetünk, de nagyon kíváncsiak
voltunk, hogy milyen, amikor játszik. Nagyon tehetséges.”
Másoktól:
„Ilyenkor ébred fel bennem a vágy, hogy nagyon szeretnék
megtanulni zongorázni, gyerekkoromban ezt anyukámék nem
engedték. Gondterhelten érkeztem, örömmel megyek el.”
„Természetesen jön belőle a tehetség. Láttam olyan zongoristát, aki csak lepötyögte, de belőle érzések jönnek. Ismerem a darabokat, mégis újszerűen hatottak. Illik Livi keze alá a zongora.”
Szerencsés véletlen, hogy varázslatos utazásunk napján volt
Lívia névnapja, de ezúttal ő ajándékozott meg minket ezzel a
gyönyörű koncerttel. Köszönjük az élményt, fenséges volt!
Hampel Zsuzsa
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Parázsfuvolácska
Mozart operája mese
felnőtteknek. A mesés elemek, Tamino és Pamina
próbatételei, Papageno
nevetésre fakasztó jelenetei és nem utolsó sorban
Mozart varázslatos zenéje
kiválóan alkalmas arra,
hogy közelebb hozza a
gyermekeket is az opera
világához. Lackfi János,
a kiváló költő és gyakorló édesapa segített, hogy
kimondottan a kisebbek számára újragondolják, újraírják A varázsfuvolát. Január 9-én alsó tagozatosaink
– Bátki-Fazekas Zoltán, zsombói operaénekes jóvoltából, aki Papageno szerepét játszotta – felutaztak a budapesti Erkel Színházba, hogy ezt a rendhagyó darabot
megnézzék.

"Ti odafent, gyerekek,
tudom, honnan jöttetek,
Zsombón laktok valójában,
Papagénó falujában.
Papagénó nagyotmondó,
hajrá, papa, hajrá, Zsombó!"
Ezt a köszöntőt hallhatta a teljes ház. Mivel teltház
volt, ez 1900 embert jelent. Ezt az előadást mi, előadók is nagyon szeretjük. Színes, kedves, kellően rövid. A gyerekek világító
tollakat kapnak, amikkel részei lesznek az előadásnak. A darab
végén három vásárhelyi kislány feljött a színpadra köszönteni.
Az utolsó egy egészen pici szőke kislány volt. Odatipegett a bohócjelmezes Papagénóhoz, és kinyújtotta a kezeit. Papagénó fölkapta, és magasba emelte. Megkérdeztem tőle, hogy vissza tud-e
menni oda, ahonnan jött? Bólintott. Letettem, és visszaszaladt.
Ritkán mondhatom, hogy ilyen kedves pillanatokért érdemes
játszani. — Bátki Fazekas Zoltán.”
Hegedűs Roland
egyesületi titkár

2016. január 9-én lezajlott a Zsombói Művészbarátok Egyesülete által hirdetett operalátogatás. Ezzel kapcsolatban elnökünk küldött néhány sort, amit figyelmükbe ajánlok.
„A január kilencedike számomra is nagyon kedves emlék
marad. A hódmezővásárhelyi és zsombói csoportokkal együtt
összesen száz vendéget verbuváltunk össze. Az előadás előtti
este eszembe jutott, hogy a vendégeknek be lehetne tenni egy
rövid köszöntőt a darabba. A Porondmester szerepét Busa Tamás művész úr alakította. Megkértem Tamást, hogy a bevezetőben mondjon el egy plusz szöveget.

A színház előtt

fotó: Földi Sarolt Csenge
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Zsombói

Hírmondó
Emlékezés Gábor Imre atyára
1979. végén költöztünk ki Zsombóra, és 1980 januárjában ismerkedtem meg Gábor Imre atyával. Az egyik
szombat délután kézen fogtam Péter és Ágota lányomat,
és a templomban tartandó hittanórára vittem. Péter 7,
Ágota 5 éves volt.
Imre atya még 30 évvel később is emlegette ezt a történetet,
amikor kemény határozottsággal megkértem a plébános atyát,
legyen szíves hittanra oktatni két gyermekemet. Már akkor –
első beszélgetésünk alkalmával – kölcsönös szimpátia alakult ki
köztünk, ami később barátsággá alakult át.
1983-ban megszületett harmadik gyermekem, mondanom
sem kell, hogy Imre atya keresztelte meg István névre.
1986-ban már tagja lettem a Zsombói Egyházközség Képviselő Testületének. Ez számomra igen nagy megtiszteltetést jelentett. Az egyházközségnél ezt a tisztséget 2014-ig töltöttem be.
Imre atyával nagyon sokat beszélgettünk esténként hitről,
emberekről, a Szentírás egyes fejezetiről, a világ dolgairól. Ezek
a beszélgetések nagyon sokat jelentettek számomra. Sokat alakítottak gondolkodásomon, alakította és növelte tudásomat.
Nagyon nagy hálával emlékszem vissza erre az időkre.
Imre atya nagyon sok kirándulást szervezett. Rendszeresen
mentünk Petőfiszállás-Szentkútra búcsúra, ahova három személyautóval vittük a ministráns gyerekeket. Ezt a búcsú szentmisét pünkösd szombatjának estéjén tartották, utána lampionos
körmeneten vettünk részt. Mindig nagyon szép és lélekemelő
emlékekkel tértünk haza, de előtte még mindenkit meghívott
egy-egy adag sültkolbászos vacsorára.
Többször jártunk Hévízen, ahol lelki gyakorlaton vettünk
részt, de mindennap a gyógyfürdőbe is elmentünk. Sok zarándokutat szervezett az ország különböző részébe. 1988-ban II.
János Pál pápa Ausztriába, Kismartonba (Eisenstadt) látogatott,
amely alkalomra Imre atya három napos kirándulást – zarándokutat – szervezett. Felejthetetlen út maradt emlékemben,
mert egy napot töltöttünk Zalakaroson, egy napot Mariazellben,
és az utolsó napon találkoztunk a Szent Atyával.
Imre atya mindig nagyszerű zarándokutakat és kirándulásokat szervezett, melyeknek mély lelki tartalmuk volt, de ugyanakkor mindig beleszőtt a programba egy gyógyvízi fürdést, vagy
valami nevezetesség megtekintését is.
1989-ben felépítette a templom melletti új sekrestyét és hittantermet (kápolnát). Szerintem a szocializmus vége felé elsők
között itt Zsombón kapott építési engedélyt egyházközségünk.
Korábbi években ez szinte lehetetlennek tűnt. (Ezt a történetet
az első könyvemben, a Különleges történetekben részletesen is
leírom Kicsi volt a sekrestye cím alatt.)
Amikor 1991-ben Imre atyát Kiskunfélegyházára helyezték
át, családom rendszeresen meglátogatta. 1994-től országgyűlési képviselőnek választottak, és amikor személygépkocsival
utaztam Budapestre, hazafelé mindig megálltam Félegyházán,
és beugrottam Imre atyához egy kis lelki feltöltődésre. Mindig
tudott számomra vigaszt és reményt nyújtani akkori nehéz
munkámhoz. Ezeket a beszélgetéseket soha nem fogom elfelejteni. Még ma is ebből „táplálkozom”. Ismeretes, hogy Imre atyát
Kiskunfélegyházán a plébániára betörő gyilkos megsebesítette, pisztollyal rálőtt. A jobb fülénél sértette meg a koponyáját a
kilőtt lövedék. Csak másfél centiméteren múlt, hogy nem lett
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halálos a sérülése. A kórházban Dr. Torgyán József elnök úrral
együtt látogattuk meg Imre atyát, ami láthatóan nagy örömet
jelentett neki.
Kerekegyházára kerülve a látogatásaim elmaradtak, csak telefonon tartottuk a kapcsolatot. Hiába, kiesett az útirányból új
állomás helye.
2013-ban, amikor nyugdíjazták, és hazajött Bordányba, nagy
örömmel köszöntöttük egymást. Sokat beszéltünk a régi szép
időkről, kedves emlékekről. 2014-ben negyedik unokámat, Lillát Imre atya keresztelte meg. Nagyon örült annak, hogy 31 évvel ezelőtt Lilla édesapját is ő keresztelhette meg.
Utolsó találkozásunk 2015. augusztus 16-án, vasárnap történt. Egyszerre értünk templomhoz, ő gépkocsival, én kerékpárral. Mikor a sekrestye ajtajához értünk, üdvözöltük egymást, és
az atya azonnal a lényegre tért.
– És uraságod hol volt tegnap? Nem láttam itt a templomban! – vont kérdőre az atya, és egyenes hátát még jobban
kihúzta.
– Budapesten, a Szent Korona lovagrend összejövetelén,
amelyet a Szent István Bazilika Szent Jobb kápolnájában tartottak – feleltem a kérdésre. Imre atya szeme sarkában huncut
mosoly jelent meg.
– Tudtam, hogy kivágod magad, mint afféle „kiváló lovag”.
Akkor még nem tudtam, hogy ez lesz az utolsó beszélgetésünk.
Még ma sem tudok napirendre térni fölötte, hogy személyesen nincs itt köztünk. De amikor este elalvás előtt imádkozom
érte, érzem, hogy odaül ágyam szélére, és lágyan keresztet rajzol
a homlokomra.
Pancza István
NÉHÁNY EMLÉKMOZAIK IMRE ATYÁRÓL
Máig emlékszem az első találkozásunkra. Mise előtt gyermeki kíváncsisággal vártuk az új papot: vajon ki lesz, milyen
lesz. Közvetlen és viccelődő volt.
A ministránsokat – kisebbeket és nagyobbakat – remek kis
csapattá, igazi közösséggé szervezte. Egyre többen lettünk, a
kis sekrestyében alig fértünk el, és időben oda kellett érni mise
előtt, hogy jusson megfelelő méretű ministránsruha. Jó volt a
hangulat, sokat viccelődtünk, nevettünk.
A szombat reggeli hittan órákra csak elindulni volt nehéz, de
megérte ott lenni. Sok történettel és persze humorral színesítette az órákat. Kellett tanulni, rendszeresen kikérdezte az előző
órán tanultakat, és ha jól emlékszem, még dolgozatot is írtunk.
Felejthetetlenek a pásztorjátékok és passiójátékok, amiket
betanított nekünk. Sok vidámság és nevetés tette emlékezetessé
a próbákat, már ezért is megérte szerepelni. A jelmezek, a színes
lámpákkal megvilágított jelenetek még szebbé tették az előadásokat. Az első szerepem a hírnök volt, aki kihirdeti Augustus
császár rendeletét a népszámlálásról; majd utána még sok más
szerep egyre hosszabb szövegekkel. Mindig izgatottan vártuk a
szereposztást, a próbákat és az előadást.
Egy-két emlékszilánk, ami még eszembe jutott: filmnézés
Bordányban a plébánián, papszentelés Kecskeméten, hittanverseny Bordányban, majd Kecskeméten a Piarista Gimnáziumban
is.

Áthelyezése után elég ritkán találkoztunk, beszéltünk. A sors
nagy ajándéka, hogy Nagyszombaton többen a régi csapatból
ministrálhattunk neki. Mintha el sem telt volna több mint 20
év, szinte visszafiatalodtam, ahogy a prédikációt hallgattam.
Nagyszerű érzés és élmény volt. Az utolsó beszélgetésünk az
egyik augusztusi mise után volt. Felidéztünk egy-két történetet,
viccelődtünk…
Hogy milyen volt ő? Gyerekként egy kicsit szigorú, de jó humorú papnak gondoltam. Életem meghatározó 10 évében volt
pap Zsombón. Tanításával, prédikációival mindig tudott valamit adni, irányt mutatott életével, gondolataival. Felnőttként
úgy gondolom, hogy ő egész ember volt, egy mosolygós, jó humorú, hiteles pap. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy ismerhettem.
ifj.

Balogh Imre

„Amikor imádkozunk, Isten a szívünket nézi, nem a szövegeinket.”
Több mint 35 éve, hogy megismertem Imre atyát.
Mikor 1980-ban bérmálkoztam, őt kértem fel
bérmakeresztapámnak. Egyrészről rokoni kapcsolatban is voltunk, másrészt mint pap is nagyon szimpatikus volt nekem, egy
15 éves gyereknek. Ha jól emlékszem, azon a szentmisén még
két vagy három ministráns társamnak is ő volt a keresztapja.
Nagyon nagy változást hozott a falu lelki életének fejlődésében
az ő idehelyezése. Jellemző volt rá, hogy bármit is tett, mindig
mindent lelkiismeretesen megtervezett, végiggondolt. A szentmisékre és a prédikációkra a legnagyobb alapossággal készült.
Vasárnapról vasárnapra 8–12 ministráns is volt a szentmiséken.
Emlékszem a misék előtti jókedvre, viccelődésre a sekrestyében.
Az elmúlt két évben többször is volt alkalmam beszélgetni az
atyával, és mindig jóérzéssel beszélt azokról az évekről.
Hála Istennek mind a mai napig tartjuk azokat az ünnepi
eseményeket, melyeket ő kezdeményezett. Ilyen a karácsonyi
pásztorjáték, a passió felolvasása, Jézus szenvedéstörténetének
bemutatása, az ünnepek előtti 3 napos lelkigyakorlatok, a betegek szentségének szentmisében történő kiszolgáltatása, a jubiláló házasok hálaadó szentmiséje. Évről évre elvitt bennünket

Gábor Imre atya és Zmijan Adalbert atya misét celebrál

zarándokutakra, nyári kirándulásokra. Így jutottunk el többek
között Máriacellbe, Bécsbe, Sárospatakra, Máriagyüdre, Máriapócsra stb. Eleinte a ministránsoknak, később az egyháztanácstagoknak is lehetőséget biztosított a leányfalusi lelkigyakorlatos
házba eljutni húsvétkor, karácsonykor.
De nemcsak a lelki életünk megújításán fáradozott. Az
egyik legnagyobb munkája volt Zsombón a sekrestye és hittanterem építése, a falburkolat elkészíttetése a templomban.
Terveiben szerepelt még a gyóntatószék átépítése is, de közben
Félegyházára helyezte a püspök úr (természetesen ott is építenie
kellett hitet és épületet is).
Úgy érzem, a most eltelt közel két év, amit az atyától kaptunk,
jutalom volt részünkre. Jó volt újra hallgatni bölcs tanításait,
szentírás-magyarázatait. Tanításaiból kitűnt a lelki béke, a nyugalom, de az értünk való aggódása is.
Hiszem, hogy a jól végzett munka megérdemelt jutalmaként már a Mennyországban van. És arra kérem, ha majd az új
hazájában elfoglalta szobáját, és szépen berendezkedett, néha
nyisson felénk ablakot, nézzen le ránk, és kérdezze meg: „Édös
gyerököm, a múlt vasárnap hol a csudában voltál?”
ifj.

Bálint Vilmos

Szeretnék személyes emlékeim felidézésével néhány gondolatot megosztani Imre atyáról.
Általános iskolás koromban szombaton délelőtt voltak a hittan óráink. Az osztályból sokan jártunk hittanra, először nem
is mertünk hiányozni az óráról, később már nem is akartunk.
Imre atya szigorú volt, de mindig nagyon érdekes, tanulságos
volt az órák mondanivalója.
Azt hiszem, jól tükrözi a kialakult kapcsolatot, hogy bérmálkozásunk után az utolsó órára klubdélutánt szervezett: hozott
sütit, üdítőt, táncoltunk, játszottunk egész délután.
Azt monda, érezzük jól magunkat, hisz ez is hozzátartozik
az élethez.
Kedves emlék számomra, hogy bevezette, hogy Szent Miklós ünnepén csomagot kapjanak a gyerekek. Az édesség mellett
mindig volt valami apró ajándék is. Egyszer egy ruhából varrt
bohóc volt a csomagban, nagyon sokáig megőriztem, a gyerekeim is játszottak vele.
Az anyák napi ünnepségek hangulatát sem felejtem el. Mindenki verssel énekkel, kis jelenetekkel készült. Az anyukák ott
álltak a padsorok között, előttük csillogó szemű gyerekeik egyegy szál virággal. Most anyaként érzem, milyen megható pillanatok voltak ezek.
Boldog és büszke volt, aki szerepelhetett a karácsonyi és
húsvéti előadásokban. Születtek olyan darabok, melyekre még
most, közel 30 év után is emlékeznek, akik látták. Nekem örök
élmény, hogy eljátszhattam Máriát úgy, hogy már én is menyasszony voltam.
Az esküvőnket is felejthetetlenné tette számunkra, 15 ministráns fiú várt minket a bejáratnál, mindenkitől virágot kaptam,
verseket, köszöntőket mondtak. Minden részlet megszervezésére ügyelt.
Különösen nagy öröm volt számunkra, hogy 25 év után tavaly, a lányunk esküvői szertartásán is fontos szerepet vállalt.
Hálás vagyok a Jóistennek, hogy megismerhettem őt. Tudom,
azt, hogy most itt állok, a szüleimen, a családomon kívül jelentős részben köszönhetem Imre atyának is. Köszönöm!
Bálint Vilmosné Ildikó
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Hírmondó
Tisztelt Betegeink!
Rengeteg krónikus betegség adókedvezményre jogosítja fel Önöket. Az adókedvezményhez az igazolás a rendelőben abban az esetben igényelhető, ha a betegséget
a szakorvos pecsétjével, aláírásával és a betegség pontos megnevezésével igazolni
tudja.
Néhány betegség az adókedvezményre jogosító betegségek közül pl.: cukorbetegség, hallásvesztés, mentális retardáció, laktóz intolerancia, bizonyos szívbetegségek,
vakság, végtaghiányok, reumatoid arthritis, alsóvégtag visszértágulatai fekéllyel,
sclerosis multiplex, schizophrenia, bizonyos rosszindulatú daganatok, valamilyen
stomával élő beteg, autoimmunbetegség, coeliakia, Chron betegség, colitis ulcerosa
stb.
Részletekről a felnőttorvosi rendelőben érdeklődhet.
A fenti betegségeket a 335/2009 (XII.29) kormányrendeletből gyűjtöttem ki.
dr. Borbély Rita

Baba-mama klub
Kedves Szülők! Szeretettel várunk minden családot, édesanyát és gyermekét:
2016. március 2. 10:00 óra
2016. április 6. 10:00 óra
A József Attila Közösségi Ház és Könyvtárban
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!

Absolute Beauty
Kozmetika

SZOLGÁLTATÁSAIM:

•
•
•
•
•
•
•

tisztító kezelés
kényeztető arckezelések
bőrtípusnak megfelelően
hidroabráziós peeling
gyantás szőrtelenítés
szemöldökformázás,
szemöldök-szempilla festés
alkalmi smink, esküvői smink
Body Wrapping (testtekercselés)

Gólyahírek
2015. NOVEMBER:
Juhász Zoltánnak és
Filáry Ágnesnek:
Szántai-Kis Ferencnek és
Bozsák Bettinának:

Adámi-Patik Szilvia (20) 776-11-02
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Viola

2016. JANUÁR:
Illés Attilának és
Kerekes Ildikónak:

Ákos

2016. FEBRUÁR:
Maróti Jánosnak és
Dudás Tündének:

Janka

Gratulálunk az újszülöttekhez, és jó
egészséget kívánunk az egész családnak!

Tavaszi akció
az AGROLÁNC Kft.-nél
KEDVEZMÉNYES
szűrő és olaj csere,
átvizsgálással.
Keresse az Agroláncot
személyesen a

Zsombó, Szatymazi út 2. alatt,
illetve telefonon a
06-20/289-73-87

Nyitvatartás: bejelentkezés alapján

Annabella

számon.

Sikeres évet zárt a Cél-Tudat SE
2015 tavaszán azok a zsombóiak is megismerték a Cél-Tudat
SE-t, akik eddig esetleg nem is tudtak róla, milyen komoly
sportlövész egyesület működik Zsombón. A tavalyi EB-n a 14
éves Nagy Vivien ezüstérmes lett a csapatával, és áprilisban
ennek kapcsán beszélgettünk Viviennel, az általános iskolában
szervezett sportlövész szakkör vezetőjével, Korsós Zoltánnal és
a Cél-Tudat SE alapítójával, Jákó Csabával. Az egyesület születéséről a Zsombói Hírmondó 2015. áprilisi számában olvashatnak
az olvasók.
KETTEN EGY KABÁTBAN
Most ismét összeültünk egy újabb sikertörténet kapcsán Jákó
Csabával, aki ezúttal másik két tehetséges fiatal versenyezőt hozott magával: Kovács Csabát és Mangó Marcellt. Mindketten
többszörös országos bajnokok, és mindketten a zsombói iskolában kezdték sportlövő pályafutásukat. „Az első három hétben
még nem is találtam el a táblát, és nem jó szemmel céloztam” –
emlékszik vissza a 16 éves Kovács Csaba, aki azóta már komoly
eredményeket tud felmutatni: kijutott a müncheni, plzeni, nyitrai nemzetközi sportlövész versenyekre, és a szeptemberi országos bajnokságon a 60 lövéses fekvő versenyszámban első helyezést ért el, ezzel megelőzve Péni Istvánt, aki az idei riói olimpián
fog versenyezni. Csaba azóta a Kiskundorozsmán kialakított lőtérre jár edzeni. Mangó Marcell Dorozsmán és Zsombón edz, és
a decemberi országos bajnokságon megszerezte egyéni csúccsal
(391 pont) az első helyet, csapatban pedig a harmadik helyet.
Jákó Csaba elmesélte, hogy mivel anyagilag nincsenek annyira
eleresztve, a fiúk öröklik egymás felszerelését. Ennek köszönhető, hogy Marci ugyanabban a kabátban nyerte el az országos
bajnoki címet, amelyben korábban Csabi is. Csabi megmondta a
verseny előtt, hogy a kabát már országos bajnok, és szeretné, ha
Marci is azzá válna benne. Ez sikerült is.
FEGYELEM, KONCENTRÁCIÓ, BAJTÁRSIASSÁG
Milyen előnyökkel jár egy fiatal számára, ha elkezd a sportlövészettel foglalkozni? Rengeteg pozitív hatása van azon túl,
hogy megtanulnak profin lőni. Kovács Csaba azért ajánlaná a
hiperaktívabb gyerekeknek a sportlövészetet, mert azon túl,
hogy megmozgat, koncentrációra is tanít. „Segít a tanulásban
is, jobban tudunk figyelni az órákon” – tette hozzá. Jákó Csaba
elmondta, hogy a pontosságot jelentősen fejleszti ez a sportág,
nemcsak a pontos célzás szempontjából, hanem az edzésen és a
versenyeken való részvétel miatt is, mivel ezek megkövetelik a
pontos kezdéseket. „Fegyelmezettséget, fájdalomtűrést követel.
Sokan azt gondolják, hogy ez egy szellemi sport. Nem, ez egy
fizikai és szellemi sport. Ezt a kettőt össze kell hangolni ahhoz,
hogy jó sportlövő legyen valaki.”
A versengés is kicsit máshogy néz ki a lövészeknél, mint a
legtöbb sportolónál: „A lövészetben mindenki saját magával
versenyez. Nem a másik versenyző a fő ellenfél, hanem a céltábla, korong eltalálása. Teljesen békés és jószándékú sport. Van egy
eszközöm, azzal el szeretném találni a tábla közepét. Akinek legjobb az eredménye, az lesz a bajnok. Nem haragszanak egymásra a lövők, drukkolnak egymásnak, örülnek egymás sikereinek.”
A lövészversenyeken sincsenek botrányok, hiszen nem lehet
csalni: „A sportlövészet teljesen objektív, mert az eredményjelző nem hazudik. El kell találni a tábla közepét. Nem az számít,
hogy ki mosolygott szebben a szövetségi kapitányra, tisztán
mérhető az eredmény.”

CÉLTUDATOSAN ELŐRE
Mindenképpen sikeresnek tekinthető a 2015-ös év, kétszer
annyi pontot szerzett az egyesület, mint 2014-ben. Ez köszönhető annak is, hogy több kategóriában indulnak a versenyzők,
és a létszám is egyre bővül. „Az, hogy ennyi fővel, ilyen háttérrel
ilyen eredményeket értünk és érünk el: egy csoda. Van válogatottunk, voltunk két EB-n is, és még érmet is szereztünk. A
legfontosabb, hogy megmaradjon ez a lelkesedés és az odaadás.
Nagyon sokat áldoznak a gyerekek időben és energiában is arra,
hogy kijussanak a nemzetközi versenyekre.” – értékelte a tavalyi
évet Jákó Csaba. A legnagyobb problémájuk, hogy bár kapnak
támogatást, sokkal többre lenne szükség, hiszen nagyon drága a
felszerelés (csak a puska 600-800 ezer forint), amit nem minden
szülő nem tud biztosítani sportlövő gyerekeiknek. Az egyesület
versenyzői az egyesület puskáit használják. Kovács Csaba például egy 1974-es puskával lő, amelybe már nem is gyártanak
új alkatrészeket. Ebben is összetartásra van szükség, a lövők
segítik egymást felszereléssel is. Sok ember önzetlenségének és
szorgalmas munkájának köszönhető az is, hogy Kovács Csaba
országos bajnokságot tudott nyerni. Például a lőszert a puskájába a szlovén olimpiai bajnoktól vették, mivel Magyarországon
nem lehet hozzájutni. Jákó Csaba a közeljövőben (valószínűleg
idén nyáron) sportlövő tábort és versenyt is szeretne szervezni
Szegeden.
KOROSZTÁLYOK TALÁLKOZÁSA
Az egyesület már kinőtte Zsombót, van budapesti, debreceni
és csongrádi tagjuk is. A Cél-Tudat SE jelenleg összesen 11 tagot számlál, köztük van két válogatott (Kovács Csaba és Nagy
Vivien), ám nemcsak a fiataljaira lehet büszke: csatlakozott hozzájuk az olimpikon Gáspár Olivér, aki 20 év szünet után náluk
kezdett el újra lőni. Jákó Csaba nagyon örül, hogy a különböző
korosztályok együtt lőnek, segítik és serkentik egymás teljesítményét.
Gratulálunk Kovács Csabának, Mangó Marcellnek, Nagy Viviennek és az egyesület többi tagjának az eddig elért sikerekhez,
és sok sikert kívánunk nekik az elkövetkező versenyekhez!
Rácz Viktória

Csaba, Marcell és a bajnoki serleg

fotó: Rácz Viktória

XIV. évf. 2. szám – február - március

| 21

Zsombói

Hírmondó
U12 fiú forduló

U12 fiú forduló

Január 16., Kondoros

Január 31., Kalocsa

10.00 Kondoros – Zsombó SE (15 : 21)
Több hetes szünet után játszottunk újra a Gyerekbajnokság
rájátszásában. A fiúk elég nehezen lendültek játékba, az ellenfél
lassította a tempót, mi pedig belealudtunk. Sokáig szoros volt az
eredmény, a második félidőben sikerült növelni a különbséget a
jó védekezésnek köszönhetően. Sajnos több gólunk nem került
a jegyzőkönyvbe, mert a zsűri is aludt még.

15.00 Gézengúz (Kalocsa) – Zsombó SE (12 : 18)
A rájátszás második fordulójában először a házigazda Gézengúz csapatával játszottunk. A lassú és körülményes támadások miatt sokszor elfelejtettünk védekezni. Az első félidő (8
: 8) eredménye után nagyobb sebességre kapcsoltak a fiúk, és
magabiztosan nyertek.

13.00 Kecel – Zsombó SE (14 : 12)
Második ellenfelünk elég ügyes és termetes fiúkból állt, a beállót alig lehetett tartani. Sokszor a határozatlan védekezésünk
miatt akkor is gólt tudtak lőni, ha már szorongattuk őket, és
meg kellett volna állítani a támadásukat. A második félidőben 1
gól volt a különbség, és esélyünk volt nyerni, hiszen több tiszta
gólhelyzetet sikerült kialakítani. Csak rajtunk múlt, hogy nem
győztesen hagytuk el a pályát, annak ellenére is, hogy a játékvezetők ügyeltek arra, nehogy teljes létszámmal játsszunk, és mindenért kiállítottak. A következő fordulóban igyekszünk javítani.
Gólszerzők:
Balogh G. (5), Czakó B. (7), Gera B. (1), Kurkó A. (2), Lajkó L.
(2), Soós K. (2), Ujvári B. (4).
Szabó L. (8+3), Dobó Á. (1)

17.00 Zsombó SE – Pick Szeged 4. (17 : 19)
A találkozó kiegyensúlyozott játékot hozott, felváltva estek a
gólok, az ellenfél beállójáról sajnos több kiállítást sikerült összeszedni. Egygólos vezetéssel (11 :10) fordultunk Kotroczó Csaba
jó védéseinek is köszönhetően. Sok szép támadásunk volt, de a
Pick agresszív védekezése megzavart bennünket, és több labdát
eladtunk. Végig volt esély a pontszerzésre, de átengedtük ezeket
az ellenfélnek.
Minden csapattal még kétszer játszunk.
Gólszerzők: Balogh G. (1), Czakó B. (8), Kurkó A. (1), Lajkó L.
(3), Soós K. (5), Ujvári B. (7). Szabó L. (8), Szabó B. (1)
A következő forduló Szegeden lesz február 13-án.

U7 lány

Szivacskézilabda torna
Január 24., Zsombó
Egyesületünk legkisebb lányai versenyeztek a január 24-i
délelőttön az iskola tornatermében.
Vendégeink voltak a KSZSE és a Sándorfalva növendékei.
Minden csapat 3 mérkőzést játszott, sokat gyakorolhatott, és
ez volt a cél. A gyerekek a Kézilabda Szövetség versenyein még
nem indultak, ezért ilyen mini tornákon gyakorolják a tanultakat.
A KSZSE I. ellen minimális különbséggel alulmaradtunk, a
másik szegedi csapat (1 évvel idősebbek) nagyobb különbséggel
győzött a pályán. A Sándorfalva lányai életkorban és képzettségben közel állnak a mieinkhez, velük is megküzdöttünk, és győztünk. Rigó Alexa nemcsak a magasságával, hanem a lőtt gólok
számával is kiemelkedett a többiek közül.
Ügyesek voltak a lányok: Gyöngyösi Noémi, Szalai Vanda,
Kiri Csenge, Mészáros Fruzsina, Lajkó Lia, Bodó Borbála és
Rigó Alexa

Lövésre fel

U12 forduló
Február 13., Szeged
11.00 Zsombó SE – Kondoros
(19 : 11)
Ezzel a mérkőzéssel megkezdődött a rájátszás 2. köre, az első
félidőben sikerült 3 gólos hátrányt összeszedni. Elég hajmeresztő volt látni, hogy a fiúk majdnem mindent elrontottak, és
egy jóval gyöngébb ellenfél ellen nem tudtuk a saját játékunkat
játszani. A második félidő sokkal lendületesebb és pontosabb
játékával magabiztosan nyertünk.
13.00 Zsombó SE – Kecel (19 : 16)
A Keceltől az első körben kikaptunk, most viszont végig
vezetve és küzdve nyertünk. A különbség nagyobb is lehetett
volna, ha pontosabbak a befejezések. Mindenki játszott, a góllövésből is szinte mindeni kivette a részét. A legfiatalabbak előtt is
adódott lehetőség, de a vonal útban volt. Helyenként jó játékkal
és szép gólokkal jobbnak bizonyultunk az ellenfélnél.

Érem - öröm
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Gólszerzők:
Balogh G. (3), Borbola P. (4), Czakó B. (9), Dobó Á. (1), Lajkó
L. (2), Kurkó A. (2), Soós K.(5), Ujvári B. (3), Szabó L. (9).

Rossmann Kupa

Február 07., Szeged, Piarista Gimnázium
10.10 Pick-Kistelek – Pick Szeged U9
10.35 Zsombó – Pick Szeged U10 / 18:17
11.20 Pick-Kistelek – Pick-Hódmezővásárhely
11.45 Pick-Hódmezővásárhely – Pick Szeged U9
12.20 Pick Kistelek – Zsombó / 14:17
12.55 Pick-Hódmezővásárhely – Pick Szeged U10
13.30 Zsombó-Pick Szeged U9/ 13:6
14.05 Pick-Hódmezővásárhely – Zsombó (pontos eredmény nincs, de nagy különbséggel győztünk)
A torna célja az volt, hogy játéklehetőséget biztosítson a 1011 éves korosztálynak, bár kisebbek is voltak a szivacsos korúak
közül. A fiúk bátran játszottak, mindenki gyakorolhatott a legkisebbtől a legnagyobbig.
Köszönjük a meghívást a Pick vezetőségének, és az ajándékot
a szervezőknek. Az átadáson jelen volt Garcia Parrondo, a PICK
felnőtt csapatának jobbszélsője.

Farsangi kupa

Február 21., Kiskunhalas
A Kiskunhalasi UKSC meghívására vettünk részt ezen a rendezvényen, melyet az U9-es korosztálynak írtak ki.
9.35-kor az FKSE Algyő csapatával kezdtünk, és magabiztos
győzelmet arattunk. Mindenki játszott, még a két U7-es korú
kislány is. (3 : 11)
10.15-kor
léptünk
pályára
a
Kiskőrösi NKSZE ellen, és újabb siker lett a vége.
(8 : 4)
Utolsó ellenfelünk a házigazda Kiskunhalas UKSE volt, nagy
küzdelemben bizonyultunk jobbnak, néha kemény birkózás zajlott a pályán. A lányok jól játszottak, egy szép kupával és éremmel zártuk a tornát.
Gólszerzők: Gyuris Zs. (10), Tóth L. (2), Lajkó E. (5), Rigó
A. (2), Santana P. (6). A kaput Gárgyán Alina, Tóth Laura, Szalai
Vanda és László Gréta védték
kiválóan. Avattunk egy
újoncot is Turi Regina személyében, aki első tornáján szépen
szerepelt.

Hírek a könyvtárból
EGY KIS STATISZTIKA
Az idei évet a könyvtárban leltárral nyitottuk, amely során teljes
körűen felmértük a polcok tartalmát, átfésültük a leltárkönyvet, és
végül felmértük a „károkat”. Néhány
számadat a szemléltetés kedvéért:
- a leltár során 42 könyvet nyilvánítottunk eltűntnek;
- összesen 7703 db könyvünk van, ebből 1771 db gyermekés ifjúsági, 2755 db (szép)irodalmi mű, és 3423 db-ból álló szakirodalmi gyűjteményből választhatnak az olvasók;
- a 2015-ös évben 275 db könyvvel lett gazdagabb az állomány;
- tavaly több mint 200 alkalommal vették igénybe az olvasók
a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét.
A KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉSRŐL BŐVEBBEN
A Közösségi Ház könyvtári állományát az online katalóguson keresztül is böngészhetjük a kultura.zsombo.hu/opac weboldalon. Ha egy olyan könyvet keresünk, amely nem található
meg itt helyben, akkor – a szegedi Somogyi-könyvtárral való
együttműködésnek köszönhetően – postai úton, térítésmentesen juthatunk hozzá. Valójában a zsombói könyvtár kölcsönöz
számunkra a Somogyi-könyvtárból, ezért a kölcsönzési határidőt szigorúan be kell tartanunk.
Természetesen nemcsak Szegedről kölcsönözhetünk ily
módon, hanem az egész ország területéről, sőt, külföldről is, a
térintésmentességet azonban a könyvtár csak a szegedi kölcsönzések esetében tudja biztosítani.
ÁPRILIS, A TÜRELEM HAVA
A határidők betartásának kötelessége a zsombói kölcsönzőkre is vonatkozik! A könyveket három hétre, az újságokat két
hétre vihetik haza; a könyvek kölcsönzési idejét két alkalommal meg lehet hosszabbítani (akár e-mailben, facebookon vagy
telefonon is), de csak akkor, ha közben más nem jelezte, hogy
igényt tartana rá. Az előjegyzési listára való feliratkozás biztosítja a helyünket a várólistán: ha épp nincs is bent egy könyv, a
visszaérkezése után félreteszem, és értesítem azt, aki kérte. Ez és
a könyvtári tagság is természetesen továbbra is ingyenes.
Ezúton szeretném felhívni mindenki figyelmét, aki könyvvel
vagy újsággal régóta adós, hogy április folyamán még büntetés
nélkül visszahozhatja. Emlékszem rá iskolás koromból, hogy
én is szégyelltem visszavinni a hónapok, évek (!) óta lejárt
könyve(ke)t, de végül mindig kiderült, hogy nem kellett volna,
mert sosem ettek még embert a könyvtárosok... Gondoljunk
bele: így sokaktól elvesszük a lehetőséget, hogy hozzájussanak
ahhoz a könyvhöz/újsághoz, amit keresnek, és hogy mennyire
bosszantó, ha velünk történik ugyanez.
INGYEN ELVIHETŐ KÖNYVEK
A tavalyi és már az idei év során is szép számmal érkeztek
könyvek, amelyek végül nem a könyvtári állományba kerültek,
hanem egy polcra, ahonnan szabadon elvihetők. A kínálat teljesen vegyes, és bárki behozhat régi, megunt példányokat, hátha
valakit pont azzal tesz majd boldoggá.

Kupagyőzelem

fotók: Polyákné Farkas Éva

Bálint Lea
könyvtáros
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