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Kedves Zsombóiak!

2015-ben először jelentetett meg Zsombó Nagyközség
Önkormányzata fali-, vagyis falunaptárat.

Zsombói
lakosok
azokról
az
épületekről
készítettek képeket, melyek az elmúlt 5–10 esztendőben
megújultak, vagy teljesen újként felépültek, mint a Bóbita Bölcsőde
vagy a Szociális Szolgáltató Központ.
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy minden zsombói családnak jár egy naptár teljesen
ingyen, melyet a József Attila Közösségi Ház és Könyvtárban tudnak felvenni a lakcímkártya
bemutatásával.
Nyitvatartási idő: Hétfő: 14-20, Kedd: 8-12, 14-20, Szerda: 8-12, 14-20,
		
Csütörtök: 8-12, 14-21, Péntek: 8-12, 14-20, Szombat: 9-12
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Tájékoztató a Képviselő-testületi
ülésen történtekről
Megalakult az új zsombói Képviselő-testület
A Hírmondóban a Képviselő-testületi ülésen történtekről készült legutóbbi beszámoló óta 1 alkalommal
ülésezett a Képviselő-testület, amely munkaterven felüli, rendkívüli ülés volt.
2014. DECEMBER 17.
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS
A rendkívüli ülés összehívását több tényező is indokolta.
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület úgy döntött,
hogy a Zsombó 098/76 hrsz. alatti erdő (a focipályával szemben,
Újhelyi – Radnóti – Móricz Zs. utcák által határolt része a „kiserdőnek”) megvásárlását kezdeményezi a tulajdonosoktól.
A második napirendi pontban a Képviselő-testület jóváhagyta a Zsombói Bóbita Bölcsőde szakmai programjának módosítását. A szakmai program módosítására a férőhelyszám 40 főre
növelése miatt volt szükség.

A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület néhány
piaci árus kérelmét tárgyalta a piaci helypénz csökkentésével
kapcsolatban, amelyet nem támogatott.
Ezt követően a Képviselő-testület a Szent Imre Katolikus Általános Iskola kazáncseréjéről döntött. A döntést az indokolta,
hogy a korábbi kazánok elavultak.
Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület a Zsombói
Településfejlesztési Nonprofit Kft. létrehozása mellett döntött.
Az új gazdasági társaság létrehozását az ipari parkok kialakítására kiírandó pályázatok indokolták.
A Képviselő-testület következő, munkaterv szerint ülését
várhatóan 2015. február 13-án tartja.
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
dr.

Csúcs Áron
jegyző

Helyi és helyben beszedett
központiadó-hátralékok
Tisztelt Lakosság!
A 2013. évtől az önkormányzatok állami finanszírozása átalakult, melynek következtében az állami normatíva mellett még
nagyobb hangsúly helyeződik az önkormányzatok saját bevételeire, különösen a helyi adókra. Az állami támogatások egy része
ezen adóbevételek nagyságrendjének függvényében kerül meghatározásra.
Amennyiben az önkormányzat nem jut hozzá ezekhez az
adóbevételekhez, illetve nem intézkedik ezen bevételek behajtása iránt, akkor az önkormányzati feladatok ellátásának színvonala csökkenhet, a települést építő, a lakosság életminőségét
javító pályázatok, fejlesztések megvalósítása maradhat el.
Köszönet azon adózóknak, akik akár erejükön felül is, de
eleget tettek fizetési kötelezettségeiknek, ezzel is hozzájárulva
az önkormányzati feladatok (közvilágítás, egészségügyi ellátás,
közterületek karbantartása, intézményfenntartás stb.) ellátásához.
Felszólítom azon lakosokat, akik magánszemély kommunális
adója, telekadó-, helyi iparűzési adó bevallási kötelezettségüket
nem teljesítették, hogy annak legkésőbb 2015. február 20. napjáig tegyenek eleget, ellenkező esetben velük szemben az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 172.
§-a alapján mulasztási bírság kerül kiszabásra.
Felhívom továbbá azon lakosok figyelmét, akik adófizetési
kötelezettségüket a mai napig nem teljesítették, hogy tartozásukat 2015. február 16-ig rendezzék.
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A fizetési kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén Adóhatóságunk megteszi a szükséges intézkedéseket a hátralék behajtása érdekében.
Erre az adóhatóságnak számos lehetősége van. Ezek a teljesség igénye nélkül: a tartozás jövedelemből való letiltása, bankszámlára hatósági átutalási megbízás kiadása, ingó- és ingatlanfoglalás, jelzálogjog bejegyzése, gépjármű forgalomból történő
kivonása és foglalása, önálló bírósági végrehajtó és a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal közreműködésének igénybe vétele.
A felsorolt végrehajtási cselekményekkel járó költségek szintén az adóst terhelik, tovább növelve ezzel a fennálló hátralék
összegét.
Az adó-végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 49/2012. (XII.28.) NGM
rendelet értelmében az adóhatóságot a végrehajtás foganatosításáért 5.000 forint költségátalány illeti meg, minden más, e rendelet alapján felszámítható költségtől függetlenül.
Rendkívüli élethelyzet, fizetési nehézség esetén, kérem, forduljanak bizalommal adóhatóságunkhoz a hátralék rendezésének mind az adós, mind az önkormányzat szempontjából leginkább elfogadható módon történő megoldása érdekében. Ezzel
adott esetben a végrehajtással járó kellemetlenségek, valamint a
hátralék felhalmozódása és a behajtás költségeivel történő növekedése is elkerülhető.
dr.

Csúcs Áron
jegyző

Önkormányzati hírek
Tisztelt Zsombóiak!
Karácsony előtt a Zsombói Hírmondóban az ünnepi
jókívánságaimmal zártam az évet. Bízom benne, hogy
mindannyiuknak szeretetben, békességben teltek az ünnepek, és fel tudtak töltődni, hogy az új évben a családjuk és a közösség előtt álló kihívásoknak minél könnyebben eleget tudjanak tenni.
Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket néhány fontos
ügyben az aktuális helyzetről, a várható feladatokról és
eredményekről.
KISERDŐ
Biztosan nem mindenki tudja a faluban a történetét, ezért
néhány fontosabb momentumát leírom az előzményeknek. A
faluszéli erdőt – ami most a falu közepén található –, az ’50-es
évek legelején telepítette Czékus Frigyes, akitől rövid idő múlva
államosították is. Jogi értelemben a következő érdekes fordulat
a rendszerváltás után következett, amikor két magánszemély tulajdonába került, majd erről nem tudván a szövetkezet taggyűlése hozott egy döntést, hogy az önkormányzatnak adják át ezt
a vagyonelemet. Amikor kiderült a magánosítás, a szakszövetkezet visszaperelte, majd döntött róla, hogy a részarány-tulajdonosok licitálhatnak rá az utolsó vagyonelemek között. Így került
sok magánszemély osztatlan közös tulajdonába. A tulajdonosok
köre öröklések folytán tovább bővült. Az időközben megöregedett fenyves erdő karbantartása esetlegessé vált, az életkoruknál
fogva a fák állapota leromlott, egyik-másik kidőlt, balesetveszélyessé vált. Időközben az erdészeti hatóság az ingatlan-nyilvántartásban „kivett szabadidőközpont” megjelöléssel feltüntetett
ingatlanokat visszavonta az erdészeti kataszterbe parkerdőként.
A több mint két évtizedes történetben tavaly decemberben
fordulópont következett be, mert több éves beszélgetés, alkudozás után sikerült megegyezni az erdő sportpálya felőli részének
12 tulajdonosából 11-gyel, és megvásárolta az önkormányzat az
erdőrész tulajdonjogának 95%-át. Bízom benne, hogy a maradék egy társtulajdonossal is sikerül megegyezni, és elindul az a
munka, amelyre már nyolc éve várunk, és ígéretet is tettünk: egy
szép és praktikus közparkot fogunk kialakítani. Ennek a pontos
ütemezése még nem ismert, de a Képviselő-testület tervei szerint a következők fognak történni:
1. Bejelentkezik az önkormányzat erdőgazdálkodónak.
2. Engedélyt kérünk az erdészeti hatóságtól az aljnövénzet
(zöld juhar) és az elszáradt fák eltávolítására. Az engedély megszerzése után el is távolítjuk az oda nem illő dolgokat.
3. Közben elkészíttetjük a terveket a közpark kialakításához.
4. Bemutatjuk a terveket falugyűlésen és az önkormányzat
honlapján.
5. Megvárjuk az ötleteket, észrevételeket, és amit lehetséges,
beledolgoztatjuk a tervekbe.
6. A szakemberek javaslata alapján ütemezve kivágásra kerülnek az erdő egyes részei (várhatóan 2015-16. év telén az első
ütem), majd a tuskózás és beművelés után a kivágott részeken
– szintén a szakemberek tervei alapján – hosszabb tenyészidejű,
jellemzően nagyobb lombú fafajokat ültetünk (várhatóan 2016ban) és gondozunk, lehetőleg az öntözés megoldásával együtt.
Amikor már olyan méretűek lesznek a fák, hogy tényleg erdő
benyomását fogják kelteni, akkor a további erdőrészek kivágása
és újratelepítése következik majd. Ezzel a módszerrel tervezzük

egy-kétszáz évre megőrizni közös kincsünket, a kiserdőt.
7. Ezzel párhuzamosan keresünk pályázati lehetőségeket a
parkban szokásos és az Önök által megálmodott eszközök (padok, közvilágítás, gumi vagy salak borítású futópálya, köztéri
tornapálya stb.), utak, sétányok kivitelezésére.
Azt gondolom, hogy az erdőgazdálkodási, növényesítési feladatokkal valószínűleg el fog bírni az önkormányzat, az épített
elemek kivitelezése valószínűleg pályázati források igénybevételét is szükségessé fogja tenni. Erre lesz időnk, hiszen a fáknak
nőni kell majd.
Felmerülhet azonban a kérdés, hogy minek kivágni ezeket
a fákat. Sajnos erre az az erdészeti szakma válasza, hogy itt, a
homokos talajon 50-70 évet bírnak ezek a fenyők, ami látszik is
a sok elszáradt, kidőlt fára tekintve. Néhány év alatt csak a közterületre (villanyvezetékre, útra) kidőlt fák száma is növekszik,
és még szerencse, hogy személyi sérülés nem történt. Ezúton is
kérek mindenkit, hogy szeles időben véletlenül se menjen be az
erdőbe a balesetek elkerülése érdekében.
Abban viszont kérem a segítségüket, hogy adjanak ötleteket:
ha láttak valahol egy jó eszközt, funkciót egy parkban vagy erdőben, amit el tudnának képzelni a zsombói kiserdőben, kérem,
osszák meg velem vagy a települési képviselőkkel, hátha meg
tudnánk mi is valósítani.
SZENNYVÍZCSATORNA-HÁLÓZAT ÉS TISZTÍTÓ ÉPÍTÉSE
Az enyhe télnek köszönhetően rövid leállás után januárban
is tudnak dolgozni a kivitelezők. A munkájukat tulajdonképpen
kezdettől fogva lassítja a magas talajvízszint, de ennek ellenére is úgy látszik, hogy a 2015. szeptemberi véghatáridőt tartani
tudják.
Néhány megjegyzés a közterületi munkához:
- Néhány alvállalkozótól megvált a közbeszerzésen nyertes
fővállalkozó, a munkájuk minősége és/vagy a sebessége miatt.
Sajnos ebben a Zsombón tevékenykedő alvállalkozók jártak élen
a négy település közül. Bízom benne, és látszanak is ennek a jelei
is, hogy akikkel jelenleg szerződésben állnak, jó munkát végeznek.
- Az elkészült közterületi helyreállítási munkálatok csak ideiglenes jellegűek, aminek az az oka, hogy a megbolygatott talajnak konszolidálódni, tömörödni kell, és amikor ez megnyugtatóan megtörtént (3-6 hónap), csak utána következhet a végleges
helyreállítás, aszfaltozás. Természetesen ütemezve.
- Bár Mészáros Sándor kollégám és a projekt műszaki ellenőrei folyamatosan nézik, gyűjtik a hibákat, amelyeket ki fogunk
javíttatni a kivitelezővel, de ha valakinek van információja ilyenről, kérem, juttassa el hozzánk, mert több szem többet lát. Nehogy elmaradjon valami.
A szennyvíztisztító próbaüzeme várhatóan február-március
körül indul. Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a házi
bekötéseket (a telekhatár melletti tisztító műtárgytól a házig)
csak akkor készítsék el, amikor a házuk előtti csatornaszakasz
már működik. Erről értesítést fognak kapni minden utcában.
Ha ezt megelőzően történik meg a rákötés, akkor a munkát lassítják, mert a kivitelezőnek ki kell szivattyúzni a szennyvizet és
fertőtleníteni kell az adott csatornaszakaszt a továbbépítés és/
vagy a kamerázás, műszaki átadás előtt. Ennek a költségét természetesen az érintettre fogják hárítani.
Fontos tudniuk, hogy a házi bekötéseket bárki maga is elkészítheti, vagy bármely vállalkozóval elkészíttetheti, de az átvételt
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az üzemeltető Alföldvíz Zrt. szakemberei fogják végezni, még
a csövek letakarása előtt, előre egyeztetett időpontban. Ennek
az Önök és a szennyvízcsatorna-hálózat védelme érdekében is
jelentősége van. A másik fontos dolog egy ajánlás. Azt javasoljuk azoknak, akik vállalkozóval végeztetik a munkát, hogy az
önkormányzat által ajánlott kivitelezőkkel végeztessék el, mert
így nagyobb valószínűséggel biztosítható a megfelelő minőség,
ár és a vagyonvédelem. Kollégám is ellenőrizni fogja a vállalkozókat, és az Önök észrevételeit is várjuk annak érdekében, hogy
tényleg csak azok dolgozzanak, akik jól végzik a munkájukat. Az
ajánlott kivitelezők listáját, az üzemeltető műszaki kívánalmait
és egyéb praktikus dolgokat is megtalálnak a www.zsombo.hu
honlapon és a Polgármesteri Hivatalban Mészáros Sándor ügyintézőnél (06 20 4842331).
SZILÁRDHULLADÉK-SZÁLLÍTÁS
Jó hírrel kezdhetem, mert januárban kaptuk meg az értesítést, hogy nyert a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás (amelynek önkormányzatunk is tagja) KEOP-1.1.1/C/13
pályázata, amelyből háztartási és intézményi (temető, iskola,
polgármesteri hivatal) hulladékgyűjtő edényeket tudunk majd
beszerezni, ezzel is javítva a szolgáltatás minőségét.
Másik fontos információ, hogy módosította az Országgyűlés
a Hulladékgazdálkodási törvényt, kötelezővé tette a lakosságnak
a szelektív gyűjtést, és szabályozta is annak módját. Ebben nem
is a szabályozás a legfontosabb, hanem a saját érdekünkben
végzett környezettudatos hulladékgyűjtés, kezelés. Konkrétra
fordítva, minél nagyobb arányban gyűjtünk a háztartásainkban
szelektíven, annál jobban óvjuk a környezetet, és annál olcsóbb
is lesz a hulladékszállítási szolgáltatás. Ez azért van, mert a nem
szelektíven gyűjtött – úgynevezett kommunális – hulladék le-

rakóra történő bevitele nagyon komoly összegű járadékkal
és költségekkel terhelt, míg a szelektíven gyűjtött (papír, fém,
műanyag, üveg) hulladékért pénzt kap a szolgáltató a felhasználótól, így csökkenti a szolgáltatás költségét. Ezért mindenkit
nagy tisztelettel megkérek, hogy tegye napi szokássá a szelektív hulladékgyűjtést a közös érdekünkben. A gyűjtési rendszerben bekövetkező változásokról természetesen értesítéssel
leszünk.
ADÓFIZETÉS
Zsombó Nagyközség Önkormányzata nevében köszönetemet fejezem ki mindazon adózóknak, akik akár erejükön felül
is, de eleget tettek fizetési kötelezettségeiknek ezzel is hozzájárulva az önkormányzati feladatok (közvilágítás, egészségügyi
ellátás, közterületek karbantartása, intézményfenntartás, településfejlesztés stb.) ellátásához. A falu lakóinak közös érdekében a többiektől dr. Csúcs Áron jegyző úr és munkatársai fokozott aktivitással fogják beszedni elmaradásaikat. Erről a jegyző
úr külön cikkben is tájékoztatja Önöket.
EGYÉB PRAKTIKUS DOLGOK
Végezetül kérek mindenkit, hogy egymás életének megkönnyítése érdekében a házszámokat jól látható helyen (épület
utcai homlokzata, esetleg kerítés) helyezzék el! És hasonlóan a
csengőt és a postaládát is hozzáférhető helyen, működőképes állapotban tegyék hozzáférhetővé a posta és más hivatalok dolgozói munkájának könnyítése, de egyszerűen a barátok, rokonok,
szomszédok érdekében is, akik önöket keresik. Természetesen,
akinél ezek rendben vannak, nekik külön köszönöm.
Kérem, hogy friss információkért látogassák rendszeresen honlapunkat (www.zsombo.hu) és Facebook oldalunkat
(https://www.facebook.com/zsombo.nagykozseg).
Tisztelettel:

Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó bögre
Limitált darabszámú, egyedi
kiadású Zsombó bögrék kaphatók
a József Attila Közösségi Házban!
A sorozat első darabját
Faragó Gabriella,
a Kós Károly
Alapfokú Művészeti
Iskola igazgatója
tervezte.

Ára: 700 Ft/db.
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Téli koncertek kicsiknek, nagyoknak
Mint minden évben, 2014 decemberében is megrendeztük
adventi koncertünket. A műsor keretét a szolfézscsoportok közös éneklése adta. Nagy lelkesedéssel készült mindenki a fellépésre. Az egyéni fellépések mellett a különböző hangszerek kis
együtteseinek produkciói színesítették a műsort, a gyerekek
közös muzsikálása különleges, bensőséges hangulatot kölcsönzött az ezüstvasárnap délutánjának. Érdekes színfolt volt
a vendégfellépő, Bátki-Fazekas Lenke dala, de sikert aratott a
gitáregyüttes által előadott Schubert-szerenád is. Művésztanáraink a gyerekek felkészítésén kívül saját előadásukkal is hozzájárultak a koncert sikeréhez.
Köszönjük a kedves érdeklődőknek, szülőknek, barátoknak
a sok tapsot, és azt, hogy megjelenésükkel támogatták, biztatták
növendékeinket!
Sok szeretettel meghívunk minden érdeklődőt februári
hangversenyünkre.
2015. február 20-án 17 órai kezdettel a zenetanárok lépnek
színpadra a József Attila Közösségi Házban.
Elekné Sándor Szilvia

A közös éneklés és a gitáregyüttes

fotók: Szunyog Zsanett

Félévzárás
a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában
Január 16-án lezárta a 2014/2015. nevelési év első
félévét a Szent Imre Katolikus Általános Iskola.
2014. augusztus utolsó napján a JAKH nagytermében nyitottuk meg az évet. Az új nevelési évben már egy megszépült
tornaterem és emeleti vizesblokk várta tanulóinkat.
Épp csak elkezdődött a tanítás, máris meghirdette a DM –
Drogerie Markt – mosolygó fogacskák címmel első osztályosoknak szóló szájhigiénés pályázatát. Miután az egészséges életmódra, a személyi higiéniára nevelés része iskolánk pedagógiai
programjának, így egyből csatlakoztunk is a felhíváshoz.
Mindjárt év elején felavattuk a felújított Királyszéki Iskolát:
itt szervezte meg családi napját a 3.b osztály.
Októberben Egy bűvészinas zenés történetével megkezdődött a „Mesélő dallamok” új évada.
Sok-sok várakozás után végre birtokba vehették alsósaink a
belső udvar műfüves pályáját.
Iskolánk elsősei egy rendhagyó tanítási óra keretében vis�szalátogattak a Nefelejcs Katolikus Óvodába, hogy kicsit „nosztalgiázzanak”.
Hetedikes és nyolcadikos diákjaink részt vettek a József Attila Közösségi Ház nagytermében rendezett kiállításhoz kapcsolódó előadáson, amit Schrötter Tibor, A-00-10148-as elítélt
tartott a kommunista börtönökről, az 1956-os forradalom megtorlásáról.
Novemberben ünnepeltük iskolánk névadó szentjének nap-

ját. Ebben a hónapban rendeztük meg a SZEGEKIF iskoláinak
alsós versmondó versenyét is. Csongrád, Dóc, Kübekháza, Mórahalom, Öttömös, Tiszasziget és Zsombó 1–4. osztályosai bűvölték el a hallgatóságot. Harmadszor rendezte meg a Közösségi Ház a Nagy B. Ferenc kolbász- és hurkatöltő emlékversenyt,
amin idén is elindult az iskola csapata. Megtört a jég: először
hoztunk el díjat! Az év kolbásza kategóriában 3. lett a SZIKAI
csapata.
A szülői szervezet ebben a nevelési évben is mindenben segíti az iskolát, idén is felvette a kapcsolatot a Mikulással, aki volt
olyan kedves, és meglátogatta alsó tagozatosainkat december
5-én.
A dél-erdélyi dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum 10. alkalommal hirdette meg az Adventi koszorú vallásos versek versmondó versenyét, ahonnan diákjaink sok díjat hoztak el.
A téli szünet előtti utolsó tanítási napon tartottuk iskolai karácsonyi ünnepünket. Az osztálykarácsonyok és az iskolamise
után vonultunk a Közösségi Házba, ahol megnéztük a 4. osztályosok műsorát.
Az első félév véget ért, de a második is számos programot
tartogat mindenkinek. A munka nem állt meg, a tanítási évet
gőzerővel folytatjuk.
Pálmai Péter
igazgató
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Zsombói

Hírmondó
Képviselői
fogadóóra
B. Nagy László
országgyűlési képviselő
fogadóórát tart:
2015. február 13-án
(pénteken) 9 órától
a József Attila
Közösségi
Házban.
Szeretettel várja
a Tisztelt
Zsombóiakat:

B. Nagy László

„A ZSOMBÓIAKRA MINDIG
SZÁMÍTHATUNK”
A Rúzsa Sándor Betyár Egyesület által szervezett Hagyományos lakodalmas
rendezvényen Maróti Dezső gazdálkodófogathajtó szépen ápolt fogatával segítette rendezvényünk sikerét, és képviselte
a zsombói gazdaközösséget. Hasonlóan
Szalma Imréné Vali nénénk, a Zsombó
Nagyközségért Emlékérem kitüntetettje,
akit állmenyasszonyként és este humoristaként is a vendégek nagy tapssal jutalmaztak.
Elismerésünket fejezzük ki a szíves
segítségért.
A lap olvasóinak jó egészséget és
gyarapodó boldog újesztendőt kívánok.
Szeretettel:

A lemez két oldala
Janikovszky Évát talán senkinek sem
kell bemutatni. Az 1926-ban Szegeden
született írónő nevéhez számos gyermekkönyv fűződik, melyekkel már kisiskolásaink is megismerkedtek, de felnőve sem
kell nélkülöznünk a zseniálisan egyedi
hangvételű, mindenkit elgondolkodtató
írásokat. Ezúttal egy felnőtteknek szóló,
A lemez két oldala címet viselő művét
szeretném az olvasóközönség figyelmébe ajánlani. Aki részt vett a József Attila
Közösségi Ház falukarácsonyi műsorán,
Rácz Viktória és Vadas Máté előadásában
már találkozhatott egy részlettel a könyvből, amelyben a karácsonyi készülődést
láthattuk kevésbé szokványos megközelítésből: az volt a lemez egyik oldala.
De milyen lemezek ezek? És miben
különbözik az egyik oldaluk a másiktól?
Hát nézzük csak. A lemez egyik oldalán
például ez áll:
(A feleség szövege este otthon.)
„Hát vedd már egyszer tudomásul,
hogy éppen olyan dolgozó ember vagyok,
mint te! Csakhogy én reggel ötkor kelek,
lerohanok kifliért és tejért, és keltek mindenkit, és felhozom az újságot és reggelit
adok és uzsonnát csomagolok, és kiszellőztetek és beágyazok, hogy mire munká-

Bálint Lea
könyvtáros

DOMINO - köszönet
Kedves Támogatóink, Segítőink!
Ezúton szeretném megköszönni eddigi támogatásaikat, programjainkhoz nyújtott segítségüket, azokon való részvételüket. Az eddigiekhez hasonlóan 2015-ben
is szeretnénk minden korosztály részére hiánypótló, örömteli, vidám hangulatú
együttléteket szervezni, ahová szeretettel várjuk Önöket is.
Köszönjük, hogy adója 1%-ával támogatja alapítványunk működését!
Adószám: 18282388-1-06

Dr. Szanka János
szervező

Csányiné Barna Klára kuratóriumi elnök
DOMINO Közhasznú Alapítvány

Baba-mama klub
Kedves Szülők! Szeretettel várunk minden családot, édesanyát és gyermekét
közös tanulásra és játékra - nem csak kisbabás anyukáknak Február 11-, és 25-én
Március 11-, és 25-én
10-11.30 óráig a Közösségi Házba!
További információ kérhető: Polgárné Papp Katalin védőnőtől a 30/286-8431, ill. 62/595-567, vagy személyesen a tanácsadóban vagy a www.facebook.com/
babamama.zsombo oldalon. Mindenkit szeretettel várunk!
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ba indulok, már alig
állok a lábamon, és
ledolgozom a nyolc
órát, aztán bevásárolok,
cipekedek,
főzök és mosogatok,
és sose látom a krimi
elejét, de ha megkérdezem, hogy melyik
volt az áldozat, akkor én vagyok, akkor én
vagyok a hülye. Hát az is vagyok, legalább
is ti annak néztek engem.”
Ugye, mennyire igaza van? Csakhogy
ezeknek a lemezeknek van másik oldaluk
is. És a másik oldalon más a szöveg is. De
az előadó ugyanaz. Például:
(Ugyanaz a feleség, otthon a vendégeknek.)
„Mi az, hogy győzöm? Ezt a kis vacsorát? Nincs ebben semmi boszorkányság.
Délután, ha hazafelé jövök, úgyis útbaesik
a hentes, a zöldséges...”
Ismerős? Nem véletlen. Az ember
összetett lény, de az önismeret fontos
állomása, hogy szembenézzünk különböző oldalainkkal. Ebben segédkezik
Janikovszky Éva vidám „lemezgyűjteménye”.

Gólyahírek:
2014. DECEMBER:
Vadányi Zoltánnak és
Kovács Judit Henriettnek:
Baltazár Zoltán
Zádori Csabának és
Borbély Katalinnak:

Emma

Gratulálunk az újszülöttekhez és
jó egészséget kívánunk!

Hagyományőrző kürtőskalácssütés
a Királyszéki Iskolában
Ahogy az ősz elgyengülve, szelíden átadja a helyét a télnek,
úgy változnak az ízek és az illatok is a vidék konyháiban, ebédlőasztalain. Gazdagabb, táplálóbb levesek, sültek, és az ilyenkor szokásos disznóvágások finomságai lesznek az uralkodók.
A desszertek is járják a táncaikat. Rétesek, kalácsok, kuglófok
kacsingattak ki régen a kemencékből, mára a nagymama sütőjéből. A gyermekkorok meleg kelttészta-illata teszi igazán emlékezetessé a zord teleket.
Ma már Zsombón is lehet alkalmanként kapni olyan csodát,
melyet az én környezetemben senki nem készített. Kürtőskalács
kapható a piactéren, melynek illata felelevenítette bennem az
előbb említett telek hangulatát. Igazi csemege a jó illatú, friss,
meleg és persze édes mázas finomság. Ennek házi elkészítését
leshették meg a Szent Imre Katolikus Általános Iskola másodikos diákjai november 28-án, pénteken a Királyszéki iskola
nagytermében és udvarán a „Hagyományok udvara” programsorozat harmadik állomásaként. A harminckilenc gyermekkel,
pedagógusokkal, szülőkkel együtt közel ötvenen gyűltek össze
azon a szeles, hűvös péntek délután. Két szorgos kéz készítette elő a kalács tésztáját és a nélkülözhetetlen cukormáz alapot.
Szalmáné Vali mama reggel óta sürgött-forgott az iskola konyhájában. Ahhoz, hogy az iskola nagytermében jó idő legyen, sikerült jól begyújtani a csodálatos cserépkályhában. És bizony
minden kétkedő számára büszkén kijelenthetem, igazi faszén
parázson sültek a kürtőskalácsok az udvaron lévő egyik fedett
foglalkoztató alatt. Pattogva, sercegve fogadta az izzó anyag a
felette kényelmesen forgó kalácsokat, melyek egy kb. 40 centis fa hengerre voltak feltekerve. „Mindenki vigyázzon a kezére” – hangzott a lágy intő szó a fénylő tekintetű kíváncsiskodó
gyerekeknek Tóth Kelemen Erzsikétől, akik egy pillanat alatt
körbeállták a meleg tüzet és az édes illatfelhőt. Erzsike sütés

Meggyúrják, megsütik, s a végén mind megeszik..

közben gyerekkoráról mesél: amikor még Erdélyben a nagymamája ugyanígy sütötte neki is kürtös kalácsot. Majd mikor már
szemmel látható volt, hogy elkészült a remekmű, gyengéden
meghempergőzött diós cukorban, amit Erzsike egy pillantásra
még megtisztelt a parázson. Épp annyira, hogy a cukor ráolvadjon, de ne égjen meg. És ettől vált olyan ízűvé, állagúvá, aminek
a módját már nem tudják leírni a szakácskönyvekben. Csendes,
nyugodt volt a lakoma a nagyteremben. Láthatóan jólesett mindenkinek az udvari futkározás és játék után a friss uzsonna. A
hamar sötétedő novemberi délután nemsoká hazahívta a gyerekeket. A vén iskola árnyékát mintha láttam volna megmoccanni,
mintha vágyakozó tekintetét a távozó gyerekek után fordítaná.
Igen, hisz számára minden gyerek hangja éltető erő további még
legalább 100 esztendőre.
Hajdu Lajos

fotók: Szabados Tóth Katalin
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Zsombói

Hírmondó
A harmónia és az egyensúly embere
Ez a tél valamiért megint nem kegyes hozzánk. A
csúnyábbik felét mutatja. Ebből így hamar elege lesz az
embernek, növényeknek, állatoknak, és mielőtt igazán
fagyna meg havazna, eltelik az idő, és jön a tavasz. Mint
egy nagyobb, hosszabb vacsorát követő éber alvás után
a fárasztó reggeli ébredés.
Az utam most egy kávézóba vezet Zsombón. Egy fiatalemberrel találkozom. Úgy gondoltam, egy olyan egyéniséget, gondolkodást mutatok be önöknek, akinek a történetével kikapcsolódhatunk az esős esték valamelyikén.
A statisztika szerint évről évre több honfitársunk veszi nyakába az országot, hogy szabadságát párjával vagy családostól
valamelyik hazai természeti szépség közelében tölthesse. Népszerűek a hosszú hétvégék panziókban, kisebb családi szálláshelyeken, és a szállás díjában már egyre több tartalom is
megjelenik, amit magunk otthon nem tehetünk meg. Szauna,
egy jó masszázs vagy egy gyógyvizes medence. A figyelmesebb
vendéglátók a gyerekeknek játszóteret és programokat is szerveznek, tehát igazán van miből válogatni. Persze időben el kell
kezdeni. Aki itthon már sokfelé járt, az bátran kilép a határon
túlra is, a Trianon előtti Magyarország felvidéki, délvidéki és
erdélyi területeire. Innen Zsombóról egy órán belül Palicson,
Szabadkán találhatjuk magunkat, ahol akár a város szülöttjének, Kosztolányinak kisprózányi kínai kancsójából tölthetünk
magunknak hűsítőt.
Utazni jó.
Ebben bizonyára egyetértünk. Beszélgetőpartnerem számára az utazás hivatássá vált. És ami még irigylésre méltóbb,
hogy mindezt külföldön gyakorolja. Ismerkedjünk meg Kerekes
Zsolttal, aki negyven évesen utazásszervezőként dolgozik. Vékony, sportos alkatú, láthatóan kiegyensúlyozott egyéniség.
Hogy kerültél Zsombóra?
Néhány éve költöztünk ide a szüleimmel. Ilyenkor szabadságon vagyok, és készülök a következő szezonra.
Hogyan teszed? Hogy kell elképzelni a munkád? Azt gondolná az ember, hogy az utazás maga a kikapcsolódás.
Akik befizetnek ilyen körutazásra, azoknak mindenképp
az. Számomra egy komoly feladat, amikor 25 és 45 fős csoportok életét kell irányítanom akár egy egész hónapon keresztül.
Minden napjuk pontos menetrend szerint zajlik. Ébredés 6-kor,
utána étkezés, indulás busszal, különböző látványosságok megtekintése, majd érkezés egy következő szállodába, és jön a másik
nap. Mindezek pontos koordinálása, szállás szervezése, az éttermek foglalása mind-mind az én feladatom.
Honnan jönnek ezek az emberek?
Évente 2-3 alkalommal kéthetes, egy hónapos szabadságukat Nyugat-Európában töltő, 30-50 év közötti turistákat hoznak turistacsoportokat szervező cégek az Egyesült Államokból,
Ausztráliából, Új-Zélandról. Egyet kell értsek ezzel a módszerrel. Európának még így is igen csekély szeletét lehet számukra
bemutatni. Csak a legnépszerűbb, legismertebb nevezetességek
férnek bele az egy hónapos körútba.
Ezalatt az idő alatt megismered az útitársaid?
Igen, de nem fő cél. A szokásaik miatt mindenképp fontos
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megismerkedni, de leginkább olyan aspektusból, hogy men�nyiben veszélyeztetik a program sikerét. Ugyanis számomra ez
a legfontosabb. Nekem van egy szabályrendszerem, ami szerint
zajlanak a napok, hetek. Ezt kell követnie mindenkinek, hogy ne
legyenek nagy csúszások, késések sehol, ne zárjon be az orrunk
előtt semmi. Ha a főbb irányelvekben egyet tudunk érteni, elfogadják az én irányításom, akkor nem tűnik ez olyan katonásnak.

Kerekes Zsolt - "Igyekszem a munkámban és a magánéletemben is a
harmóniára és az egyensúlyra törekedni."
fotó: Angyal Áron

Térjünk vissza a mába. Mit csinálsz most?
Télen a munkámra készülök.
Nem voltál szabadságon?
De igen, elutaztam Barcelonába és Görögországba, és voltam
pár napot Angliában egy barátommal.
Idegenvezetted magad?
Nem. Pihentem. Akkor keltem, amikor akartam, és elmentem olyan helyekre, ahová a csoporttal nem tudtam. Sőt, helyi
idegenvezetők túrájára is befizettem mint turista, hogy megfigyeljem, hogyan dolgoznak, miket mondanak. Futottam, úsztam, jógáztam, amire minden nap szükségem lenne. Ha dolgozom, ez nincs mindig így. Ilyenkor bepótolom. Görögországban
pedig végre magyar útikönyvből olvastam magamnak az Akropoliszon ülve olyan információkat, amiket nem ismertem,
de legközelebb, ha a csoportommal arra járok, mindenképp
elmondok majd.
Amikor pedig Magyarországon vagyok, elhatározom, hogy
országokról, kultúrákról, nevezetességekről olvasok könyveket,
hogy a tudásom fejlesszem.

Mondok fogalmakat, te pedig röviden mondj pár mondatot, ami az eszedbe jut róla: kultúra, történelem.
Európa nagyon gazdag ezeken a területeken. Minél többet
készülök egy adott országról, annál inkább érzem, milyen kevés
az igazi ismeretem. Nagyon nagy bennem a késztetés a tanulásra és a továbbadásra.
Ünnep, gasztronómia.
Az első napokban minden turistámnak megnézem a személyi okmányait – ez egyébként is feladatom – és feljegyzem,
kinek és mikor van éppen születésnapja, esetleg házassági évfordulója az együttlétünk alatt. A túraterv alapján felkérem az
akkor épp aktuális szállodát, hogy készüljenek valamilyen meglepetéssel az ünnepeltek számára. Ez a gesztus mindig örömteli,
emlékezetes pillanatokat okoz a partnereimnek. Kedvencem
a sajt, azok közül is a francia. Szerintem semmivel nincsenek
kedvezőbb helyzetben az alapanyag és a technológia terén, mint
mi, de mégis sokkal több és finomabb sajtot készítenek, mint
Magyarországon. Mindenkit ösztönzök, aki sajtkészítésben
gondolkodik, mert hosszútávon nagyon megéri.
Divat.
Európában nagyon szélsőségesen öltözködnek. Leginkább
a nőkön lehet észrevenni, hogy ki az, aki magának vagy a külvilágnak öltözik. A legelegánsabban talán az olaszok viselik az

öltözetüket. Még azok a buszsofőrök, akik a parkolóban az üres
busz oldalánál ülve tésztát főznek ebédre, azok is fehér ingben,
sötét hosszúnadrágban és fekete cipőben vannak.
Szerelem.
Jelenleg nincs barátnőm, a túrákon pedig a résztvevőkkel
nem szabad közvetlenebb kapcsolatba kerülnöm. Ez akadályozna a feladatom végrehajtásában. Természetesen előfordul, hogy
szimpatikusabb valaki, de nagyon ritkán. Ráadásul én olyan
ember vagyok, hogy ha akarom, nem látszik meg rajtam az érzelmi változás. Ennél több még soha nem fordult elő. Olyan történt, hogy a legutolsó napon, este a búcsúvacsora során egy pohár bor társaságában közvetlenebb beszélgetést megengedtem,
de ennyi volt. Vannak olyanok is a régi csoportjaimból, akikkel
levelezek, de a távolság és a személyes kapcsolat hiánya egy idő
után ezt is elapasztja. Igyekszem a munkámban és a magánéletemben is a harmóniára és az egyensúlyra törekedni. Ez jellemzi
a személyiségemet a leginkább.
Remélem, kellemesen utaztak velem. A következő Hírmondóban – folytatva sorozatunkat – újabb zsombói vállalkozáshoz
kalauzolom önöket. Köszönöm a figyelmet!
Hajdu Lajos

SZENNYVÍZCSATORNA HÁZI BEKÖTŐVEZETÉK
ÉPÍTÉSE GÉPI FÖLDMUNKÁVAL,
ZSOMBÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AJÁNLÁSÁVAL!
•
•

egyedi árajánlat készítése felmérés alapján
precíz, gyors kivitelezés, garanciával

Geota Kft. 6763 Szatymaz, I. körzet tanya 1072 hrsz.
Tel.: 06-20-939-5619
Megnyitottuk új takarmány boltunkat!
Bővített termék palettával várjuk régi és új vásárlóinkat
Kínálatunk: CGF, szója, napraforgódara, nyúl, baromfi, sertés, szarvasmarha (tejelő hízóbika), sportló takarmány keverékek,
kiegészítők és problémamegoldó készítmények.
Nyitva tartás:
Hétfő - Csütörtök: 07:30 - 16:00
Péntek: 07:30 - 15:00

10 000 FT FELETTI VÁSÁRLÁS UTÁN
AJÁNDÉKKAL KEDVESKEDÜNK!

Déli-Farm Kft.
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6.
Telefon: +36 62 556130
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Zsombói

Hírmondó
Szélmalom Kábeltévé Zrt.

Új internet csomagjaink még nagyobb
sebességet kínálnak változatlan áron!*
Rezsinet 15
Startnet 30
Szupernet 50
Extranet 80

15/1 Mbps
30/5 Mbps
50/5 Mbps
80/8 Mbps

már 2000 Ft-tól
már 3000 Ft-tól
már 3500 Ft-tól
már 5300 Ft-tól

Az akciós árak 2 éves hűségidő vállalásával érvényesek!
A feltüntetett sávszélességek a csomagok maximális le– és feltöltési sebességeire vonatkoznak.
A garantált le– és feltöltési sebesség Rezsinet 15 esetében 5/0,5 Mbps,
Startnet 30 esetében 5/1 Mbps, Szupernet 50 esetében 10/1 Mbps
és Extranet 80 esetében 20/2 Mbps.

Tévé már 2550 Forinttól!
Tévé Digisport 1 és 2-vel
már 3000 Forinttól!
Tritel Start telefon
1190 Forinttól!
Kösse meg szerződését még ma!
Hívja most a 765–444-et!
Az akciós árak 2 éves hűségidő vállalásával érvényesek!
A tájékoztatás nem teljes körű, a további részletekért érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon!

A SZÉLMALOM KÁBELTÉVÉ ZRT. ÜGYFÉLSZOLGÁLATA VÁRJA ÖNT
Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt: hétfőn, szerdán, pénteken 8-16 óráig, kedden 8-18 óráig és csütörtökön 8-20 óráig,
Sándorfalván a Széchenyi utca 24. szám alatt: hétfőn, szerdán és pénteken 9-17 óráig, kedden és csütörtökön 10-18 óráig.
E-mail címünk: ugyfelszolgalat@szelmalomktv.hu
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Internet-címünk: www.szelmalomktv.hu

FŰSZERPAPRIKA-TERMESZTŐK, FIGYELEM!
Vasas Róbert (Zsombó) felvásárló megkezdi a 2015-ös évre
a fűszerpaprika-szerződéskötést.
				 Felvásárlás helye: Üllés Paprikatelep Szárító
				
- biztonsággal termeszthető fajták
				
- azonnali fizetés a napi legmagasabb áron!
Bővebb információ a 06-30/262-0979-es telefonszámon.
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