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Várakozóhelyeket épített
az Összefogás Zsombóért Egyesület

A TARTALOMBÓL

 4. oldal

Itt a parlagfűszezon

Határok nélkül
Felvidéktől Székelyföldig

11. oldal
Elballagtak a nyolcadikosok



12. oldal

„Válaszutak...”
program zárása



18. oldal

Közösségi Házunk
egy év távlatából



19. oldal

Beszámolók
a 2014. évi falunapról

		

20-24. oldal

Választási tájékoztató 26. oldal

Gyuris Zsoltot, az Összefogás Zsombóért Egyesület elnökét kérdeztük a legújabb fejlesztésükről
és az egyesületről.
Elnök Úr! Mi is történt pontosan a falunap megnyitója előtt?

7. Zsombói ABC
sportmászó fesztivál

30. oldal

Megint beérett sok ember munkája Zsombó nagyközség lakóinak örömére. Ennél konkrétabban:
a vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X.1.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a falumegújításra és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től
igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről című program keretében az Összefogás Zsombóért
Közhasznú Egyesület 2012. decemberében pályázatot nyújtott be a József Attila Közösségi Ház
és Könyvtár melletti, a Piaccal szemközti területen 15 db várakozóhely kialakítására. A benyújtott
pályázat kedvező elbírálásban részesült. A tervezett beruházás megvalósulására 5.872.273 Ft
támogatást nyert az egyesület.
folytatás a 20. oldalon
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Tájékoztató a Képviselő-testületi
ülésen történtekről
A Hírmondóban a Képviselő-testületi ülésen történtekről készült legutóbbi beszámoló óta 4 alkalommal
ülésezett a Képviselő-testület, amelyből 3 munkaterven
felüli, rendkívüli ülés és egy munkaterv szerinti, rendes
ülés volt.
2014. MÁRCIUS 18.
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS
A Képviselő-testületi ülés összehívását az is indokolta, hogy
jogszabályi kötelezettség intézményvezetői pályázat elbírálása
előtt egy előkészítő bizottság megválasztása.
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület döntött a bölcsődevezetői pályázatok elbírálását előkészítő bizottság tagjainak megválasztásáról.
A második és egyben utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. azon
döntését tárgyalta, amelyben a közszolgáltató 2014. április 1-től
üzletpolitikai szempontból megszüntette a 70. életév feletti
nyugdíjasoknak nyújtott hulladékszállítási díjkedvezményt. A
Képviselő-testület ennek hatására úgy döntött, hogy 2014. április 1. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő időszakra átvállalja a 70. életév felettieknek eddig nyújtott hulladékszállítási
díjkedvezmény összegét.
2014. ÁPRILIS 18.
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS
A Képviselő-testület összehívását az új bölcsődevezető megválasztása indokolta.
Az előkészítő bizottság megvizsgálta a pályázati kiírásra benyújtott 10 pályázatot, és javaslatot tett a Képviselő-testületnek
– a jogszabályi előírásoknak megfelelő – 3 pályázó meghallgatására. A Képviselő-testületnek a színvonalas pályázatok miatt
nehéz dolga volt a megfelelő pályázó kiválasztásával. A Képviselő-testület végül úgy döntött, hogy 2014. május 1. napjától Ráczné Horváth Henriettát bízza meg a Zsombói Bóbita Bölcsőde
vezetésével.
2014. ÁPRILIS 25.
– MUNKATERV SZERINTI, RENDES ÜLÉS
Az első napirendi pontban a Szegedi Rendőrkapitányság
Sándorfalvi Rendőrőrse tartott beszámolót a településünk közbiztonsági helyzetéről. Dr. Zélity László kapitány úr és Herzsán
Gábor őrsparancsnok úr beszámolójából megtudhatta a Képviselő-testület azt az örvendetes tényt, hogy tovább csökkent az
ismertté vált bűncselekmények száma településünkön a korábbi
évekhez képest.
A második napirendi pontban a településen működő szociális feladatellátásban résztvevőkkel áttekintette a Képviselő-testület a szakterületen végzett munkát.
A harmadik napirendi pontban módosította a Képviselő-testület a szociális rendeletét. A rendelet módosítását az indokolta,
hogy a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása módosította a szociális étkezés és a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjait.
Ennek megfelelően az Önkormányzat szociális rendeletében is
módosítani kellett az ellátások összegeit.
Ezt követően a Képviselő-testület arról döntött, hogy támogatja a Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola alapfeladatainak
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bővítését. A döntés értelmében a 4. évfolyamtól a főtárgyként
felvehető tanszakok megnevezése megváltozott a korábban már
létező szobrászat, illetve kerámia tanszakok összekapcsolódásával. A 2014/2015-ös nevelési évben szükségessé válik a 2011.
óta beiratkozott 4. évfolyamos növendékek számára a főtárgy
biztosítása. A feladat ellátásához a személyi és tárgyi feltételek
rendelkezésre állnak, mivel a kerámia tanszak az intézményben
kezdetektől fogva színvonalasan működik. Az átszervezésnek
költségvonzata nincs, így a fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mórahalmi Tankerülete új tanszakot fog indítani a következő nevelési évtől.
A következő napirendi pontban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mórahalmi Tankerülete által a Kós Károly
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői álláshelyére kiírt
pályázatot tárgyalta a Képviselő-testület. A Képviselő-testület
javasolta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mórahalmi Tankerületének, hogy a Kós Károly Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetői feladatainak ellátására Faragó Gabriella
pályázót (jelenlegi igazgatót) nevezze ki.
Ezt követően a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár 2013.
évi munkájáról készült beszámolót fogadta el a Képviselő-testület. A beszámolóból kiderült az is, hogy a Közösségi Ház megszokott programkínálatába milyen új programokat épített be az
előző évben kinevezett Hajdu Lajos igazgató.
A következő napirendi pontban a 2013. évi adóbeszámolót
fogadta el a Képviselő-testület. A beszámoló alapján átfogó képet kapott a Képviselő-testület arról, hogy az adóhátralékok ös�szege tovább csökkent, azonban még így is jelentős tételt képez.
Ezt követően a Képviselő-testület úgy döntött, hogy mint tulajdonos, a Négyforrás Nonprofit Kft. részére tagi kölcsönt nyújt
a Kft. fejlesztési költségeinek részbeni biztosítása céljára.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület arról
döntött, hogy felkéri az OMS Környezetvédelmi Kft-t mint kivitelezőt, hogy a szennyvíz-elvezető csatorna nyomvonalát a kiviteli terveken és a valóságban is az utcák szilárd burkolattal nem
borított részére tervezze és építse meg, amennyiben műszakilag
az lehetséges.
Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta az ENV-INFO
Kft. árajánlatát a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának
(LOCAL AGENDA azaz LA21) elkészítésére. A program keretében kérdőívet kell kitölteni az általános iskolás, felső tagozatban
tanuló gyerekeknek, illetve a településen élőknek. A kérdőíveket
feldolgozzák, és az eredményekből tanulmányt készítenek. A
felmérést két évente meg kell ismételni. A felmérést a valós jövőkép megfogalmazása mellett azért is fontos elkészíteni, mert
a legújabb pályázatoknál már követelmény egy ilyen felmérés
megléte.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület jogszabályi kötelezettsége alapján felmondta a 2006-ban kötött
hulladékszállítási közszolgáltatási szerződést a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-vel. A hulladékról szóló törvény
értelmében minden önkormányzatnak 2014. július 1-ig újra
kell kötnie a hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéseket.
A Képviselő-testület ennek megfelelően felhatalmazta Gyuris
Zsolt polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a lehetséges
közszolgáltatókkal.
Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta a 2013. évi köz-

beszerzési statisztikai összegzését. A statisztikai összegzés elfogadása jogszabályi kötelezettség, azonban megjegyzendő, hogy
a 2013. évben nem kellett közbeszerzési eljárást lefolytatni.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület egy lakossági bejelentést tudomásul vett, melyben egy önkormányzati
ingatlanra kötött haszonbérleti szerződést mondott fel.
Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület egy
lakossági közvilágítási kérelmet tárgyalt. A Képviselő-testület
megbízta dr. Kispéter Gábor alpolgármestert, hogy vegye fel a
kapcsolatot a közszolgáltatóval, hogy a kérelemben foglalt helyen hogyan és milyen költségből valósítható meg a közvilágítás.
Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület egy területátminősítési kérelmet tárgyalt. A Képviselő-testület úgy döntött,
hogy a kérelmet az új rendezési terv idén várható elfogadását
követően tárgyalják újra.
2014. MÁJUS 30.
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS
A rendkívüli ülés összehívását több dolog is indokolta.
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület a Zsombó
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2013. évi beszámolóját hallgatta
meg, és jóváhagyta a 2013. évi gazdasági mérlegét.
A második napirendi pontban a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2013. évi tájékoztatóját vette tudomásul
a Képviselő-testület. A tájékoztatóból kiderült, hogy a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak 2013-ban milyen vészhelyzeteket
kellett elhárítania a településen.
A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület arról
döntött, hogy megállapodást köt Mórahalom Város Polgármesteri Hivatalával az I. fokú építésügyi hatóság feladatellátásának
fenntartásához fizetendő pénzbeli hozzájárulásra. Az I. fokú építéshatósági feladatok ellátása során kéthetente csütörtökönként
kihelyezett ügyfélfogadást tartott az építéshatóság a Polgármesteri Hivatalban. A megnövekedett feladatmennyiség miatt valamennyi településnek hozzájárulást kell fizetnie a megállapodás
értelmében.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület úgy
döntött, hogy megállapodást köt Szeged Megyei Jogú Várossal
a kéményseprő-ipari közszolgáltatások átvállalásáról. A döntés
előzménye volt, hogy a Képviselő-testület 2012. november 9-én
már döntött a közszolgáltatás átvállalásáról. Szeged M.J.V. Közgyűlése 2013. december 20-i ülésén hagyta jóvá a megállapodás
tervezetét.
Ezt követően a Képviselő-testület a Kossuth utca és az Újhelyi utca közötti erdő tulajdonosai által benyújtott kérelemmel
foglalkozott. Az erdőtulajdonosok azt kérték, hogy az Önkormányzat járuljon hozzá a „kivett szabadidőparkként” szereplő
külterület belterületté történő átminősítéséhez. A Képviselő-testület felhatalmazta Gyuris Zsolt polgármestert, hogy tárgyaljon
a különböző szakhatóságokkal, szakértőkkel, és tájékozódjon a
kérelem végrehajtását illetően.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület módosította a 2013. évi költségvetési rendeletét, majd elfogadta az
Önkormányzat 2013. évi zárszámadását. A költségvetési rendeletből kiderült az az örvendetes eredmény, hogy a tervezett adóbevételhez képest a tavalyi évben több folyt be, többek között
ennek köszönhetően az Önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott volt.
Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta
a 2013. évi belső ellenőrzésről készített éves összefoglaló jelentését.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület
várhatóan 2014. szeptember hónap elején tartja soron következő, munkaterv szerinti ülését.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
dr.

Csúcs Áron
jegyző

Tájékoztató az EP választás eredményéről
Tisztelt Választópolgárok! Kedves Zsombóiak!
2014. május 25-én településünkön is Európai Parlamenti választást tartottak. Az Európai Parlamenti
választások, illetve az új választási törvény alapján az
ország egy választási kerületet alkot. Ezek alapján csak
egyetlen listára lehetett leadni a voksát mindenkinek.
Településünkön a szavazáson 2824 fő volt a névjegyzékbe
felvett választópolgárok száma a névjegyzék zárásáig, ebből 704
fő (24,93%-os részvétel) jelent meg a három szavazókörben, és
adta le szavazatát.
A három szavazókörben megjelent választópolgárok száma:
1. Általános Iskola, Móra u. 8. – 1. sz. szavazókör
182 fő (21,24%)
2. Általános Iskola, Móra u. 8. – 2. sz. szavazókör
204 fő (21,96%)
3.Általános Iskola, Móra u. 8. – 3. sz. szavazókör
318 fő (30,64%)

A szavazáson a részvételi arány 24,93% volt, mely a településünkön korábbi években megtartott választások, főleg a
2009. évi Európai Parlamenti választások részvételi arányához
(30,43%!) képest sajnos sokkal alacsonyabbnak mondható. A
704 leadott szavazatból 702 érvényes (az érvényes szavazatok
99,72%-a) és 2 érvénytelen (0,28%) szavazat volt. A szavazás
összesített eredménye alapján a Fidesz-KDNP 350 szavazatot (az
érvényes szavazatok 49,86%-a), a Jobbik Magyarországért Mozgalom 113 szavazatot (16,1%), az MSZP 80 szavazatot (11,4%), a
Demokratikus Koalíció 55 szavazatot (7,83%), az Együtt-PM 50
szavazatot (7,12%), az LMP 48 szavazatot (6,84%), Seres Mária
Szövetségesei 4 szavazatot (0,57%) és a Haza Nem Eladó Mozgalom Párt 2 szavazatot (0,28%) kapott.
A szavazás eredménye az 1. sz. szavazókörben:
Az 1. sz. szavazókörben 857 fő volt a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma a névjegyzék zárásáig, ebből 182 fő jelent
meg és adta le szavazatát. A 182 leadott szavazatból mindegyik
érvényes szavazat volt. A szavazás eredménye alapján a FideszKDNP 105 szavazatot (az érvényes szavazatok 57,69%-a), a
Jobbik Magyarországért Mozgalom 32 szavazatot (17,58%), az
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MSZP 12 szavazatot (6,59%), a Demokratikus Koalíció 11 szavazatot (6,04%), az Együtt-PM 11 szavazatot (6,04%), az LMP
9 szavazatot (4,95%), Seres Mária Szövetségesei 2 szavazatot
(1,1%) és a Haza Nem Eladó Mozgalom Párt 0 szavazatot kapott.
A szavazás eredménye a 2. sz. szavazókörben:
A 2. sz. szavazókörben 929 fő volt a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma a névjegyzék zárásáig, ebből 204 fő jelent
meg és adta le szavazatát. A 204 leadott szavazatból minden
szavazat érvényes volt. A szavazás eredménye alapján a FideszKDNP 113 szavazatot (az érvényes szavazatok 55,39%-a), a
Jobbik Magyarországért Mozgalom 30 szavazatot (14,71%), az
MSZP 26 szavazatot (12,75%), az LMP 14 szavazatot (6,86%), a
Demokratikus Koalíció 11 szavazatot (5,39%), az Együtt-PM 10
szavazatot (4,9%) kapott, Seres Mária Szövetségesei és a Haza
Nem Eladó Mozgalom Párt nem kapott szavazatot.

jelent meg és adta le szavazatát. A 318 leadott szavazatból 316
érvényes szavazat és 2 érvénytelen szavazat volt. A szavazás
eredménye alapján a Fidesz-KDNP 132 szavazatot (az érvényes
szavazatok 41,77%-a), a Jobbik Magyarországért Mozgalom 51
szavazatot (16,14%), az MSZP 42 szavazatot (13,29%), a Demokratikus Koalíció 33 szavazatot (10,44%), az Együtt-PM 29
szavazatot (9,18%), az LMP 25 szavazatot (7,91%), Seres Mária
Szövetségesei és a Haza Nem Eladó Mozgalom Párt 2-2 szavazatot (0,63%-0,63%) kapott.
A szavazás során rendkívüli esemény nem fordult elő nagyközségünkben, a Szavazatszámláló Bizottságok zavartalanul, a
jogszabályi előírásoknak megfelelően folytatták tevékenységüket. A Szavazatszámláló Bizottságok és a Helyi Választási Iroda
tagjainak a szavazás lebonyolításával kapcsolatban kifejtett tevékeny közreműködésüket ezúton is köszönöm.

A szavazás eredménye a 3. sz. szavazókörben:
A 3. sz. szavazókörben 1038 fő volt a névjegyzékbe felvett
választópolgárok száma a névjegyzék zárásáig, ebből 318 fő

Dr. Csúcs Áron
HVI vezetője

jegyző,

Itt a parlagfűszezon
Tisztelt Zsombóiak!
Ahogy már a korábbi években megszokhatták,
ezúton is szeretném felhívni a Tisztelt Lakosok figyelmét a parlagfű elleni védekezésre.
Az ürömlevelű parlagfű hazánk egyik legveszélyesebb és legagresszívebben terjedő, allergiát kiváltó hatású gyomnövénye. Az ellene történő védekezés nemcsak
a növénytermesztők, hanem minden földhasználó és
földtulajdonos – beleértve a kiskertek tulajdonosait is
– kötelező feladata!
A kifejlődött növények legintenzívebb növekedési időszaka
júniusra esik. Az allergia szempontjából veszélyt jelentő porzós virágok jelennek meg előbb, július első felében, majd július
végétől megindul a pollenszóródás, mely még ősszel is tart, és
amely során a virágpor a légáramlatokkal akár száz kilométerre
is eljuthat. Ebből egyértelműen következik, hogy a védekezést a
virágzás előtti időszakra kell időzíteni. A már virágzó parlagfű
kézi eltávolítása, akár gyomlálással vagy kapálással, kaszálással
rendkívül kockázatos, ugyanis a nagy tömegű virágpor allergiát
okozhat a korábban nem érzékeny emberek esetében is. A kifejlett növények gyomirtószeres kezelése pedig lehet, hogy már
nem nyújt kielégítő eredményt, így a korai védekezés (pl. kaszálás) hangsúlyozása különösen fontos.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.
évi XLVI. tv., valamint a parlagfű elleni közérdekű védekezés
végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet szabályozza a
parlagfű elleni védekezés részletes szabályait.
A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenntartani.
A parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatban helyszíni ellen4 | XII. évf. 6. szám – nyár

őrzést hivatalból vagy bejelentés alapján külterületen az ingatlanügyi hatóság, belterületen a jegyző végzi. Amennyiben
a földhasználó a gyommentesítési kötelezettségének nem tett
eleget, külterületen az ingatlanügyi hatóság a bizonyítási eszközöket további intézkedésre megküldi a Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának.
A parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén külterületen
a Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság területi szerve, belterületen a jegyző rendeli el a
közérdekű védekezést. A parlagfű elleni védekezést elrendelő
határozatot hirdetmény útján is lehet közölni. A határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható.
A közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság az érintett
területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti.
A közérdekű védekezést a hatóság az ott tartózkodó személyek
akarata ellenére is megtarthatja, illetve elvégezheti. Felhívom a
Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki a parlagfű elleni
védekezési kötelezettségét elmulasztja. A bírság összege 5 millió
forintig is terjedhet!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a tavalyi évben belterületen több alkalommal indítottam eljárást, és a legtöbb esetben a közérdekű védekezést is el kellett rendelnem. A külterületi
ingatlanok esetében 20 alkalommal kerestem meg az ingatlanügyi hatóságot illetékességből. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága bírsággal sújtotta
(nem ritkán több százezer forinttal!) az ingatlan tulajdonosait.
Kérem a Tisztelt Lakosokat a parlagfű elleni védekezés szabályainak fokozott betartására, mely saját egészségünk megóvásán túl embertársaink és környezetünk javát is szolgálja.
				
		Dr. Csúcs Áron
jegyző

Hirdetmény
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatal Járási
Földhivatalának 2014. évi Ellenőrzési Ütemterve
Az ingatlanügyi hatóság (járási földhivatal) a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 88. §-a alapján – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályokban foglalt
rendelkezések betartását, valamint végrehajtható döntésekben
foglaltak teljesítését.
Az ellenőrzés az alábbi ügyféli kötelezettségek teljesítésének
vizsgálatára terjed ki:
I. HASZNOSÍTÁSI, IDEIGLENES HASZNOSÍTÁSI ÉS MELLÉKHASZNOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELLENŐRZÉSE.
Olyan összetett tevékenység melynek során a határszemle
keretén belül lefolytatásra kerülő hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség ellenőrzését, azok
szempontjait és jogkövetkezményeit a termőföldről szóló 2007.
évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) 5. § (1)-(5) bekezdései, a 24. § és a 25. § rendelkezései tartalmazzák.
Az ellenőrzés tárgya és célja:
A mező és erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek, külterületi termőföldek és termőföldnek nem minősülő
kivett (utak, csatornák, beruházási területek, beruházási célterületek, stb.) ingatlanokon a hasznosítási kötelezettség, a mellék- és ideiglenes hasznosítási kötelezettség teljesítésének rendszeres ellenőrzése, teljesítés kikényszerítése felhívással, szükség
szerint földvédelmi bírság kiszabásával.
Az ellenőrzés eszköze:
Helyszíni szemle, ortofotó (műholdas felvételek)
Az ellenőrzés időszaka Zsombó területén:
2014. július 1-október 30.
II. PARLAGFŰVEL FERTŐZÖTT TERÜLETEK FELKUTATÁSA:
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Járási Földhivatalainak és a Növény és Talajvédelmi Igazgatóság
közös tevékenysége.
A parlagfű elleni hatékony fellépés jogszabályi alapját a
termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) 5. §-a, továbbá az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban
Éltv.) 17. § (4) bekezdése és az 50. §-a, valamint a parlagfű elleni
közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban Vhr.) teremti meg.
Az ellenőrzés tárgya és célja:
A külterületi termőföldek és termőföldnek nem minősülő
kivett (utak, csatornák, beruházási területek, beruházási célterületek stb.) ingatlanokon az adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenntartani.

Az ellenőrzés eszköze:
Helyszíni szemle, FÖMI által megküldött távérzékeléses
(műholdas felvételek) veszélyeztetettségi térképek.
Az ellenőrzés időszaka:
2014. 06. 30-ig a hasznosítási kötelezettség ellenőrzésére vonatkozó jogszabályok szerint.
2014. 07. 01. napjától várhatóan 2014. 10. 05. napjáig a parlagfű elleni védekezés jogszabályi rendelkezései alapján.
III. ÚJRAHASZNOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG BEJELENTÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE.
Az újrahasznosítás esetén az ügyféli kötelezettséget a termőföldről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) 6. §
a szankciókat a 24. § és a 25. § rendelkezései tartalmazzák.
Az ellenőrzés tárgya és célja:
Kivett területként nyilvántartott vagy a természetbeni állapota szerint mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt nem álló
földként történő használat megszűnésének vizsgálata.
Az ellenőrzés eszköze:
Helyszíni szemle, ortofotó (műholdas felvételek).
Az ellenőrzés időszaka:
Átfogó jellegű ellenőrzés keretén belül végzett határszemlék
alkalmával a gazdálkodási, időjárási viszonyokhoz igazodóan
2014. évben június 03. napjától október 30. napjáig terjed.
IV. MŰVELÉSI ÁG VÁLTOZTATÁS BEJELENTÉSÉNEK
ELLENŐRZÉSE, FÖLDMINŐSÍTÉSI MINTATEREK HELYTÁLLÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA.
A termőföldről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) 3. §-a kimondja, hogy a termőföld művelési ágának
megváltoztatását – az erre vonatkozó külön jogszabály rendelkezéseinek megfelelően be kell jelenteni az ingatlanügyi hatóságnak, mulasztóval szemben bírságot kell kiszabni, a szankciókat a Tfvt. 24. § és a 25. § rendelkezései tartalmazzák.
A külön jogszabály az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.
évi CXLI. törvény, melynek 27. § (2) bekezdése alapján:
Az ingatlan tulajdonosa, az állam tulajdonosi jogait gyakorló
szerv vagy a vagyonkezelő, illetőleg a használó a változás bekövetkezésétől, illetőleg a tudomásszerzéstől számított harminc
napon belül köteles bejelenteni az ingatlanügyi hatóságnak
a) az ingatlan határvonalában, területében, továbbá a földrészlet művelési ágában – ideértve a művelés alól kivett területet is – és a föld minőségében bekövetkezett változást,
b) a nyilvántartás tárgyát képező épület, építmény létesítését,
illetve lebontását.
Az ellenőrzés tárgya és célja:
Művelési ág változás esetén:
A mező és erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek,
külterületi termőföldek és termőföldnek nem minősülő kivett
(utak, csatornák, beruházási területek, beruházási célterületek
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stb). Az ellenőrzés célja a természetbeni állapot és az ingatlannyilvántartás tartalmának egyezőségét biztosítani.
A földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999.
(XII.22.) FVM rendelet szerint a földminősítési mintatér településenként a halastó és a fásított terület művelési ág kivételével
- művelési áganként és minőségi osztályonként az ott előforduló
különböző minőségű földek jellemző tulajdonságainak szemléltetésére szolgáló terület.
A hivatkozott FVM rendelet 9. § (1) bekezdése szerint, ha a
művelési ág, a földrészlet területe vagy határvonala, a föld minősége, valamint a minőségi osztály határvonalának változása
miatt a mintatér megszűnik, akkor helyette helyszíni eljárással
(osztályba sorozással) új mintateret kell kijelölni, és a változást
a mintatér jegyzéken át kell vezetni.
Az ellenőrzés eszköze:
Helyszíni szemle, ortofotó (műholdas felvételek).
Az ellenőrzés időszaka:
Átfogó jellegű ellenőrzés keretén belül végzett határszemlék
alkalmával a gazdálkodási, időjárási viszonyokhoz igazodóan
2014. évben július 01. napjától október 30. napjáig terjed.
V. TERMŐFÖLDEK ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁS CÉLÚ
HASZNOSÍTÁSA.
A határszemle keretén belül lefolytatásra kerülő engedély
nélküli termőföld igénybevétel észlelése esetére vonatkozó
anyagi és eljárásjogi szabályait a termőföldről szóló 2007. évi
CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) 9. §-a, a 16. § -a, a 17. §-a
állapítja meg. A földvédelmi járulék, illetve bírság megállapítására, megfizetésére a Tfvt. 21. §-a, a 22.§-a, a 24. § és a 25. § -a

tartalmaz rendelkezéseket.
Az ellenőrzés tárgya és célja:
A külterületi termőföldek. A talaj, a termőföld egyik legfontosabb feltételesen megújuló természeti erőforrás. Az ellenőrzés
célja a termőföldek, mennyiségi védelme, minőségük megőrzése
a különböző hatósági eljárások alkalmával. Feltárni és mielőbb
intézkedni az ügyféli, illetve termőföldvédelmi szempontok figyelembe vételével a jogszabálysértő állapot megszüntetése érdekében.
Az ellenőrzés eszköze:
Helyszíni szemle, ortofotó (műholdas felvételek)
Az ellenőrzés időszaka:
Az ingatlanügyi hatóság folyamatosan a napi tevékenysége
során a termőföldek más célú hasznosítására irányuló, a művelési ág változási és záradékolási eljárások elbírásánál folyamatosan látja el ellenőrzési feladatát. Az átfogó jellegű helyszíni
ellenőrzések alkalmasak arra, hogy a be nem jelentett termőföldeket érintő más célú hasznosítások feltárása megtörténjen.
Átfogó jellegű ellenőrzés a gazdálkodási, időjárási viszonyokhoz igazodóan 2014. évben június 03. napjától október 30.
napjáig terjed.
Fentiekre tekintettel felhívom valamennyi ingatlan tulajdonos figyelmét, hogy akinek valamelyik ellenőrzési tárgyban
mulasztása van, mihamarabb pótolja, ellenkező esetben bírság
kiszabására számíthat.
Tóth Zoltán
hivatalvezető

Tájékoztató az aratással kapcsolatban
A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy
igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyesek is. Kellő körültekintéssel
kell felkészülni rájuk, különösen fontos a betakarítási
munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvédelme, az
aratásra, illetve a tarló és növényi hulladékok égetésére
vonatkozó szabályok ismerete, betartása. Ezeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.)
BM rendelet tartalmazza.
A szabályok betartása különösen fontos, évente több száz
mezőgazdasági tüzet – gabonatábla-tüzet, valamint kazal-,
illetve boglyatüzet – kell eloltaniuk a tűzoltóknak.
A
kalászos
termény
betakarítási,
kazalozási,
szalmaösszehúzási és bálázási munkáiban csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, legalább egy, az érvényben
lévő hatályos szabványoknak és jogszabályoknak megfelelő
tűzoltókészülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb
jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle során kell meggyőződni. Ennek tervezett
időpontját nyolc nappal előbb írásban az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségre be kell jelenteni. A szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek egy példányát a járművön el
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kell helyezni, és a szemlét követő nyolc napon belül a katasztrófavédelmi kirendeltségnek meg kell küldeni.
Kötelező az akkumulátorok megfelelő védőburkolása, illetve
a kipufogó és a szikratörő éghető anyagoktól való megtisztítása legalább naponta egyszer. Figyelni kell arra is, hogy sehol
se csepegjen az üzemanyag vagy hidraulika-folyadék, mert ez
nagyban segítheti egy esetleges tűz terjedését. Fontos, hogy a
munkagépet tilos a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggal
feltölteni. A járműveken nyílt láng használatával járó karbantartást, javítást nem szabad végezni gabonatáblán, szérűn és a
rostnövénytároló területén, hiszen e munka során üzemanyag
folyhat el, amelyet a nyílt láng lángra lobbanthat.
Az aratást lehetőleg közút, illetőleg vasútvonal mentén kell
először elvégezni, ezek mellett legalább három méter széles védőszántást kell kialakítani. Ugyanilyen védőszántást kell készíteni akkor, ha a munkaszünet idejére a kombájnt nem tudják a
gabonatáblától, kazaltól legalább 15 méter távolságban leállítani. A munkálatok közbeni dohányzás veszélyeit is fontos szem
előtt tartani, gabonatáblán még a járművek, erő- és munkagépek vezetőfülkéiben sem szabad dohányozni. Az aratás idejére
a gabonatáblától 15 méterre kell dohányzóhelyet kijelölni, ott
vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.
A szalmaösszehúzást és kazalozást végző erőgépek csak
olyan távolságra közelíthetik meg a szalmát és a kazlat, hogy az
ne jelentsen gyújtási veszélyt, ugyanis az erőgépek kipufogócsö-

ve könnyen lángra lobbanthatja a száraz szalmát. Az összehúzott
szalma alapterülete nem haladhatja meg az ezer négyzetmétert,
és a szabadban összerakott kazlak között legalább húsz méter
távolságot kell tartani, vasúti vágánytól legalább száz, közúttól
és erdőtől legalább huszonöt méterre kell elhelyezni ezeket.
A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai
Magyarországon évtizedek óta végeznek tarlóégetést, amelynek egyik oka a monokultúrás termelés. Ez azt jelenti, hogy a
gabonavetést követő évben is gabona kerül ugyanazon táblába, így a növény gombabetegségei fokozottabban megjelennek. A gombabetegségek elleni védekezés jelentős mennyiségű
növényvédőszer alkalmazásával jár. Ennek kiváltására alkalmazott olcsóbb módszer a tarlóégetés. A levegő védelméről szóló
306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet azonban egyértelműen
tiltja a lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel ös�szefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetését. Ettől az
előírástól azonban jogszabály eltérően is rendelkezhet. A kormányrendelet megsértése esetén a tarlóégetés környezetvédelmi bírsággal sújtható.
Amennyiben jogszabály lehetőség ad a tarló égetésére, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, és legalább
24 órával az égetés előtt a katasztrófavédelmi kirendeltségen
írásban be kell jelenteni, továbbá az alábbi szabályokat be kell
tartani. A tarlót egyidőben minden oldalról meggyújtani tilos,
biztosítani kell ugyanis a vad elmenekülési lehetőségét. Csak
tarlómaradványt lehet égetni, szalmát erre felhasználni tilos.
Legalább három méter széles, de facsoportok, erdők mellett
már hatméteres védőszántást kell alkalmazni. Lábon álló gabonatábla mellett még védőszántás alkalmazása esetén is tilos
tarlót égetni. 30 hektárnál nagyobb területek égetését szakaszosan kell végrehajtani, az egyes szakaszokat védőszántással kell
egymástól elválasztani. Egyszerre csak egy szakasz égethető.
Az égetés idején a területtől függetlenül legalább egy traktort
ekével a helyszínen készenlétben kell tartani. A tűz őrizetlenül
nem hagyható, illetve ha már nincs rá szükség, azt el kell oltani.
Az égetés után a területet át kell vizsgálni, és az izzó, parázsló
részeket el kell oltani.
A tarlóégetések során a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi, hogy
megtörtént-e az előzetes bejelentés. Az előírások megsértése
esetén a terület tulajdonosa, illetve az égetést végző ellen eljárás
kezdeményezhető.
A fenti szabályok azért vannak, hogy meggondolatlanság, felelőtlenség miatt ne vesszen kárba az egész éves mezőgazdasági
munka, a termés.
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és
a Csongrád Megyei Tűzmegelőzési Bizottság ezért fokozott odafigyelést kér a munkavégzőktől!
Az érvényben lévő tűzvédelmi szabályokat minden
esetben be kell tartani.
A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel hatályba lépett ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT (továbbiakban: OTSZ) az
alábbi előírásokat tartalmazza:
Aratás
602. § (1) A kalászos termény betakarítását lehetőleg a közút
és a vasútvonal mentén kell először elvégezni.
(2) A learatott kalászos termény, szalma a vasútvonal szélső
vágányától és a vasútállomástól legalább 100 méter, a közúttól

legalább 25 méter távolságra helyezhető el. Ha a távolságok nem
tarthatók, akkor a kalászos terményt, a szalmát az aratással
egyidejűleg, a szálas takarmányt pedig kiszáradáskor azonnal
el kell szállítani. A vasút és a közút mentén az aratást követően
legalább 3 méter széles védőszántást kell alkalmazni.
(3) Gabonatáblán dohányozni még a járművek, erő- és munkagépek vezető fülkéiben is tilos.
(4) Az aratás idejére a gabonatáblától legalább 15 méterre
éghető anyagtól és növényzettől mentes dohányzóhelyet lehet
kijelölni. A dohányzóhelyen a dohánynemű gyűjtéséhez és eloltásához megfelelő mennyiségű vizet tartalmazó edényt kell
elhelyezni.
Szérű, rostnövénytároló, kazal
603. § (1) A mezőn (határban) összerakott kazal, valamint a
szérű és rostnövénytároló elhelyezésénél a szélső tárolási egység
és a környező
a) „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményektől legalább 200 méter,
b) „C”-„E” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményektől
legalább 100 méter,
c) vasúti vágányoktól és a vasútállomástól – a rostnövénytároló ipari vágányát kivéve – legalább 100 méter,
d) közúttól, erdőtől, lábon álló gabonától legalább 25 méter,
e) nagyfeszültségű, föld feletti villamos vezetéktől a legfelső
villamos vezeték és talaj közötti távolság háromszorosa, de legalább 20 méter
tűztávolságot kell tartani.
(2) Az állattartó telepeken a legfeljebb egy évre elegendő
alomszalma- és szálastakarmány-szükségletet üzemi tárolásnak kell tekinteni.
(3) A szérűben csak kalászos terményt, szálas takarmányt
és szalmát, a rostnövénytároló telepen pedig csak rostnövényt
szabad elhelyezni.
(4) A szérűn és a rostnövénytárolón a kazlakat úgy kell elhelyezni, hogy a második sorban levő kazal az előző sorban levő
két kazal közé kerüljön.
(5) A kazlak, valamint a sorok között a nagyobb kazalmagasság háromszorosát, de legalább 20 méter távolságot kell biztosítani.
(6) A mezőn (határban) összerakott szálastakarmány-, szalma-, rostnövény-kazlakat legalább 3 méter széles védőszántással kell körülvenni.
604. § (1) A szérű és a rostnövénytároló területét az éghető
hulladéktól, elszáradt gaztól állandóan tisztán kell tartani.
(2) Dohányozni a szérű és a rostnövénytároló szélső tárolási egységétől, valamint a más helyen lévő kazaltól legalább 30
méter távolságra, tüzet rakni legalább 100 méter távolságra, a
kijelölt helyen szabad. A tilalmakat a szérű és a rostnövénytároló bejáratainál biztonsági jellel jelölni kell.
605. § (1) A rostnövény osztályozása esetén egy időben legfeljebb 4 kazal, tárolási egység bontható meg.
(2) A rostnövény csak a tárolón kívül és a szélső kazaltól 10
méteren túl sátorozható ki. A sátorozási területen minden megkezdett 10 000 m2 alapterület után 10 méteres tűztávolságot
kell biztosítani.
(3) A pozdorja kazal legnagyobb megengedett alapterülete
300 m2. A kazlak egymástól legalább 10 méter, rostkazaltól,
épülettől legalább 20 méter távolságra helyezhetők el.
A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai
606. § (1) Az avar-, a tarló-, gyep-, a nád- és a növényi hulXII. évf. 6. szám – nyár
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ladékégetés – amennyiben jogszabály e tevékenység végzését
megengedi – alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül.
(2) A tervezett – az (1) bekezdés szerinti tarló-, nád-, gyep- –
égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak írásban be kell jelenteni.
(3) A tarlóégetést a learatott gabonatáblákon úgy kell végrehajtani, hogy a tűzterjedés irányában a hasznos vad elmenekülhessen. A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos. Az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók
fel. A szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos.
(4) Kukoricatarló-égetésnél a (3) bekezdésben foglaltakat
kell megfelelően alkalmazni.
(5) Az (1) bekezdés szerinti égetés célját szolgáló tűz nem
hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már
szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.
(6) Az (1) bekezdés szerinti tarlóégetés csak úgy végezhető,
hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
Ennek érdekében
a) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és
az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése
érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok
védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,
b) tarlóégetés 15 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik
szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
c) a tarlóégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.
(7) Az (1) bekezdés szerinti égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel,
földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.
A mezőgazdasági erő- és munkagépek
607. § (1) A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban csak az a tűzvédelmi
követelményeknek megfelelő, legalább egy, a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő, legalább 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel is ellátott
erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek
tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle keretében
kell meggyőződni, amelynek tervezett időpontját 8 nappal
előbb írásban az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak be kell
jelenteni. A szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek

ELADÓ
JE-10-50MK VB-1 típusú elektromos homlokvillás targonca.

Gyártó: STEINBOCK BOSS Gmbh
Gyártási év: 1995
Maximális teherbírás: 1 tonna
Emelési magasság: 4500 mm
A gép biztonságtechnikai és műszaki felülvizsgálata
rendszeres, karbantartása évenként megtörtént.
Érdeklődni: 0630/228-1988-as telefonon
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1 példányát a járművön el kell helyezni és a szemlét követő 8
napon belül az I. fokú tűzvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.
(2) Az üzemelő erő- és munkagép kezelője szükség szerint,
de legalább naponta egyszer köteles a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a rárakódott éghető
anyagtól szükség esetén megtisztítani.
(3) A tartalék üzem- és kenőanyagot az erő- és munkagéptől,
a kazaltól és a gabonatáblától legalább 20 méter távolságra kell
elhelyezni éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen.
(4) Erő- és munkagépen, gépjárművön olyan karbantartás,
javítás, amely nyílt láng használatával jár, vagy üzemanyag elfolyásával járhat, gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló
területén nem végezhető.
(5) Munkaszünet idejére az arató-, cséplőgépet, az erőgépet és az egyéb munkagépet a lábon álló kalászos terménytől,
a tarlótól, továbbá a kazaltól legalább 15 méter távolságra kell
elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen.
Ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor 3 méter széles védőszántáson kívül kell az arató-, cséplő-, erő- és az egyéb
munkagépet elhelyezni.
(6) Az arató- és cséplőgépet hajlékony földelővezetékkel, akkumulátorát pedig legalább nehezen éghető, villamosságot nem
vezető anyagú védőburkolattal kell ellátni.
(7) Az erő- és munkagépet, arató- és cséplőgépet a kezelő
üzemeltetés közben nem hagyhatja el, egyéb munkát nem végezhet.
608. § (1) A szalmaösszehúzást és a kazalozást végző erőgép
az összehúzott szalmát és kazlat csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy az erőgép égésterméke, illetőleg annak elvezető
csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen.
(2) A szalmaösszehúzásban és a kazalozásban részt vevő
erőgépet a ráhullott szalmától, szénától rendszeresen meg kell
tisztítani.
(3) Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg
az 1000 m2-t.
A terményszárítás szabályai
609. § (1) Szellőztetéssel történő szárítás esetén
a) szálas takarmányt kazalozni csak akkor lehet, ha a takarmány nedvességtartalma 40-45% alá csökkent,
b) a kazlak méretének meghatározásánál a szellőzőventillátor teljesítőképességét és a 20. melléklet 2. táblázatának előírásait kell figyelembe venni,
c) a takarmányt felületi víztől mentesen kell a megfelelően
előkészített kazalszárító berendezésre behordani, és – előírt rétegvastagságig és magasságig – kazalozni,
d) a szénát egyenletes rétegbe, tömör gócok nélkül kell teregetni, a rétegenkénti kazalozás során új réteg csak az előző réteg
teljes kiszáradása után rakható fel,
e) a kazlat beázástól védeni kell,
f) a kazal belső hőmérsékletét rendszeresen és szakszerűen
mérni kel,
g) a szénakészítés technológiai leírását a szénakészítést végzők részére ki kell adni.
(2) Terményszárító berendezéssel történő szárítás esetén a
tűzvédelmi előírások megtartásáért és annak folyamatos üzemelés közbeni ellenőrzéséért az üzemeltető és a kezelő személyzet a felelős. A szárítóberendezés üzemeltetése során a gyártó
kezelési utasítását figyelembe kell venni.
Dr. Csúcs Áron
jegyző

A falugazdász tájékoztatója
Tisztelt Termelők!
1. Az őstermelői igazolványok 2014. évi érvényesítése,
kamarai kártya átvételével kapcsolatos tudnivalók: az előző
számban leírtakhoz képest nem történt változás, a tudnivalók
az előző számokban szerepelnek. A március 20. után kiállított
igazolványok az aktuális dátumtól lesznek érvényesek.
Azok a termelők, akik még nem vették át az agrárkamarai
kártyájukat, amikor idejük engedi, átvételi aláírás ellenében
bármikor átvehetik a Falugazdász irodában.
2. A 2013. évi gázolaj utáni jövedéki adó visszaigénylése
A 2013. évi jövedéki adó visszaigénylése, valamint az ehhez
kapcsolódó szőlő-gyümölcs gázolaj de minimis igénylés rendje
is változott, a feltételek az előző számokban szerepelnek. Művelési áganként egységesen 97 l/ha gázolaj után lehet a jövedéki
adóból visszaigényelni 90 487 Ft-ot.
A jövedéki adó bevallásához nem kell hozzá csatolni a számlákat.
4. A 2014-es Egységes támogatási kérelmekkel kapcsolatos információk
A támogatási kérelmek módosítására, illetve pontosítására
az ellenőrzés megkezdéséig van lehetőség. A másodvetésű kultúrákat ezentúl kötelezően be kell jelenteni mint adatváltozást.
Az ehhez szükséges adatok megegyeznek a területalapú támogatáshoz szükséges adatokkal.
A szélsőséges időjárás miatt bekövetkezett elemi károkat
(jégverés, aszály, belvíz), amennyiben a kárenyhítési rendszerbe jelentkeztünk, be kell jelenteni. Bejelentési határidő: az esemény bekövetkeztétől számított 15 napon belül, illetve amíg ellenőrizhető az esemény. Arra kérek mindenkit, hogy lehetőség
szerint mihamarabb jelezzék a káresemény bekövetkeztét, mert
a határidő eltelte után a meteorológiai adatok rögzítése miatt
nem lesz lehetőség a későbbi bejelentésre.
Az anyatehén-tartás termeléshez kötött támogatása még
most az idei évben hasonló lesz, mint a tavalyi, június 1. és
július 31. között lehet igényelni.
Legalább 3 db 8 hónaposnál idősebb nőivarú szarvasmarha
szükséges hozzá, a kérelmezett állatok 30%-ának ebben az évben ellenie kell, a kérelmezett állatokra 6 hónapos, a borjakra
egy hónapos tartási kötelezettség vonatkozik. Az egyéb részletekről, kérem, érdeklődjenek.
5. A mezőgazdasági termékek jelölése
Az 1243/2007/EK Rendelete szabályozza a mezőgazdasági
termékek forgalmazásával és jelölésével kapcsolatos követelményeket, tudnivalókat. A jogszabály terjedelme miatt csak dióhéjban foglalnám össze a tudnivalókat.
A) Általános, minden termékre kiterjedő minimumkövetelmények
A termék legyen ép, egészséges (nem lehet romlóhiba vagy
más minőségcsökkenés miatt fogyasztásra alkalmatlan), tiszta,
minden látható idegen anyagtól gyakorlatilag mentes, kártevőktől gyakorlatilag mentes, kártevők által a gyümölcshúson
okozott károktól gyakorlatilag mentes, nem természetes felületi
nedvességtől mentes, idegen szagtól és/vagy íztől mentes.

A terméknek olyan állapotban kell lennie, hogy kibírja a
szállítást és az árukezelést, kielégítő állapotban érkezzen meg
rendeltetési helyére.
Az érettségre vonatkozó minimumkövetelmények
A termék legyen kellően fejlett, de ne legyen túlfejlett, a gyümölcsök pedig legyenek megfelelően érettek, de ne legyenek
túlérettek.
A termék fejlettségének és érettségi állapotának olyannak
kell lennie, hogy a termék érési folyamata folytatódhasson, és a
termék elérje a megfelelő érettségi fokot.
A termék eredetének jelölése: minden esetben fel kell tüntetni legalább a származási országot
B) Termékspecifikus követelmények
10 termék esetében speciális szabályokat kell alkalmazni a
forgalmazás (osztályozás, csomagolás, jelölés) során, a jelöléssel
(címkézéssel) kapcsolatos tudnivalókat az alábbi táblázatban
foglaljuk
össze. (A 10 növény közül a citrusfélékre és a kivire vonatkozó előírásokat nem tüntettem fel.)
A következő adatokat a címkéknek kötelezően tartalmazniuk kell: - Minden esetben: A termelő neve, címe,
csomagolás dátuma, burgonya esetében a burgonya regisztrációs száma, szármarási ország. Alma: „Alma” felirat, Osztály (Extra, I., II. o...), Méret vagy darabszám
Tömeg vagy „Nem egalizált” felirat. Salátafélék: „Fejes saláta” felirat, Fajta neve, Termesztés helye (szabadföldi vagy
fóliaházi term.), Osztály (Extra, I., II. o...), Méret, vagy darabszám. Őszibarack: „Őszibarack” vagy „Nektarin” felirat, Gyümölcshús színe, Osztály (Extra, I., II. o...), Méret,
(C, D, B, A, AA…) vagy darabszám, Tömeg vagy „Nem egalizált”
felirat. Körte: „Körte” felirat, Fajta neve, Osztály (Extra, I., II. o...),
Méret vagy darabszám, Tömeg vagy „Nem egalizált” felirat. Szamóca: „Szamóca” felirat, Osztály (Extra, I., II. o...), Tömeg vagy
„Nem egalizált” felirat. Étkezési paprika: „Étkezési paprika” felirat, „Édes” vagy „Csípős” felirat, Osztály (Extra, I., II. o...), Méret,
adott esetben darabszám, Tömeg vagy „Nem egalizált” felirat.
Csemegeszőlő: „ Csemegeszőlő” felirat, Fajta (fajták) neve, Osztály (Extra, I., II. o...), Tömeg vagy „Nem egalizált” felirat. Paradicsom: „ Paradicsom” felirat, Osztály (Extra, I., II. o...), Méret
Tömeg vagy „Nem egalizált” felirat. Egyéb termékek: Termék megnevezése, Osztály, tömeg. Burgonya: „Áruburgonya” felirat, Osztály (I., II. o…).
További információk a www.nebih.gov.hu honlapon elérhetők, vagy a 62/535-740-es telefonszámon a CsMKH Növény
és Talajvédelmi Igazgatóságához, illetve az Agrárkamarához
(62/423-360) fordulhatnak.
Nem hivatalos információk szerint a területileg illetékes
Földhivatalok a Homokhátsági területeken az egyéb ellenőrzési feladatok mellett a művelési ág valósságát is ellenőrizni fogják, ezért aki teheti, a nem rendezett területeinek művelésiágváltoztatását kezdeményezze.
Tisztelettel:

Gyuris Ferenc
falugazdász

Telefonszám: 06-30/337-2520
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Hittanos és ministráns találkozó Szegeden
Már második alkalommal volt
lehetőségünk részt venni az évente megszervezésre kerülő rendezvényen, amelynek a Szeged-Felsővárosi
Szent Miklós Plébánia ad otthont.
Május 24-én erejüket nem kímélve vetették bele magukat hittanosaink és
ministránsaink a kalandosnak induló
napba. Előzetes felkészülést követően
bibliai családokkal kapcsolatos állomásokon mérhették össze tudásukat, és tehettek szert újabb ismeretekre. Akik képviselték iskolánkat: Cseledi Bernadett,
Maróti Nikoletta, a ministránsaink közül:
Király Attila, Király Balázs, Tóth Áron.
Cseledi Bernadett és Maróti Nikoletta
beszámolóját olvasva képet kapunk arról,
hogy milyen élményekkel gazdagodtak a
gyerekek.
A Felsővárosi templomhoz egy felújított víztorony mellett mentünk el. Nagyon
szép volt. Odaérve Betti meg volt rémülve, hogy nem egy csapatban lesz Nikivel,
de végül nem így történt. Bementünk a
templomba, megkaptuk a karszalagokat,

és már mentünk is közösen a köszöntőre.
A karszalagokra a nevünk volt írva, meg
a csapatjelünk: Krisztus monogramja.
Megkaptuk a menetlevelet, és elkezdődhetett a 11 állomás. Minden állomásnál két csapat volt. Mi az elsőnél
kezdtünk, Józsefről és Máriáról szóló állomáson. Meg kellett keresni az asztalon
azokat a tárgyakat, melyek a betlehemezéshez tartoznak. Volt ott egy játékbaba,
ő volt Jézus, ott volt a jászol, a pokróc,
amivel betakartuk Jézust, és még sok
minden más. A szép teljesítményért kaptunk egy rózsát, mivel pontok helyett ez
gyűjtögettük.
A második állomáson Ábrahámmal
foglalkozunk. A harmadiknál keresztrejtvényt kellett megfejteni. Számomra
könnyű volt, mert ebből nagyon jól felkészültem. Természetesen itt is kaptunk rózsát. Minden állomás nagyon tartalmas
volt. Mikor mindennel készen voltunk,
megebédeltünk, majd bementünk újra a
templomba. Az oltárhoz leraktuk az ös�szegyűjtött rózsákat.

A játék végén a mi csapatunk nyert.
Hazafelé vettünk fagyit, majd a víztorony melletti szökőkútnál frissültünk fel.
Visszafelé a buszon végre leülhettünk.
Remélem, lesz jövőre is ilyen program!
Kolárszki Beáta
hitoktató

A résztvevők

fotó: Kolárszki Beáta

Esélyegyenlőségi nap
Iskolánkban második éve rendezzük
meg az esélynapot a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének segítségével. A program célja, hogy segítsük tanulóinkat abban, hogy elfogadják a
sérült embereket, szembesüljenek azzal,
hogy mennyire sérülékenyek vagyunk.
A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületétől 9 fő érkezett iskolánkba. Közülük többen teljes életet élnek,
mert dolgoznak, sportolnak, utaznak és

családot is alapítottak. Volt, aki születésétől fogva sérült, és volt, aki később vált
azzá. Életvidám életszemléletüket, a segítségnyújtás mikéntjét mindenképpen
meg akartuk ismertetni diákjainkkal.
Az osztályok csapatokba rendeződve járták végig a helyszíneket, ahol vagy
beszélgetés során, vagy különböző élethelyzeteket kipróbálva, megtapasztalva
ismerkedtek a sérültek világával.
Kipróbálták a közlekedést kerekes-

székkel, tanulták a hallássérültek jelbeszédét, játszottak ülő röplabdát,
ahol nem használhatták a lábukat,
elsősegélynyújtási feladatokat próbáltak
ki, filmet néztek a sérült emberek művészi tevékenységeiről, éneket tanultak,
szájjal festettek, ismerkedtek a látássérülteket segítő eszközökkel.
A program végére megértettük, hogy
akkor cselekszünk helyesen, ha úgy kezeljük őket, mint bármelyik embertársunkat, nem fordulunk el, ha sérült emberrel találkozunk, nem csodálkozunk
rájuk, hanem annyi segítséget nyújtunk,
amennyit igényelnek.
Zsirosné Vass Judit,
Farkas Zoltánné

A kerekesszék és az autó
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fotók: Tarczal-Márta Edit

Nem látni semmit

fotó: Tarczal-Márta Edit

Malom-parádé
A 2. a osztály egy napsütéses délelőtt buszra szállt,
hogy megismerje Dorozsmán a híres Faragó-féle
malmot.

Vass József – a szélmolnár – elfoglaltságát félretéve érdekes
bemutatót tartott. Megismerhettük az épület múltját, mely a képek segítségével még elképzelhetőbbé vált. A malom típusait, a
molnárok és segédeik munkáját, az ott lakó családok életét is
nyomon követhettük. A 4 szintet bejárva az őrlés technikáját, a
különös faszerkezetek működését mutatta be Józsi bácsi. – Az
inasok nem müzlit és joghurtot reggeliztek, hiszen nehéz fizikai munkát végeztek – mesélte. Ez azonban nem tántorította
el a fiúkat. Jó néhányan szívesen lennének molnárlegények! A
téren a csapat éhségét csillapította, majd a templom felé vettük
az irányt.
Pócsai György kántor kalauzolt bennünket. A dorozsmai
templom freskói, oltárai, a szószék, a keresztelőkút mellett a
sekrestye titokzatos zugaiba is bepillanthattunk. Iskolánk névadója, Szent Imre szobrát örömmel fedeztük fel. A legérdekesebb mindenki számára az orgona volt. Egy kis bemutató után a
kóruson megszólaltathatták a gyerekek a hangszert. Elámultak
az orgonasípok méretén és számán, majd a csigalépcsőzés után
jóleső fáradtsággal és sok-sok élménnyel gazdagodva buszoztunk vissza az iskolába.
Köszönjük Vass József és Pócsai György kedves és türelmes
kalauzolását. Ajánljuk mindenkinek, hogy ha teheti, keresse fel
Dorozsma kincseit!

A malom előtt

fotó: Ráczné Bálint Hajnalka

			Ráczné Bálint Hajnalka
		
2. a osztályfőnöke

A templomról meséltek nekünk

fotó: Ráczné Bálint Hajnalka

Határok nélkül Felvidéktől Székelyföldig
A trianoni békediktátumra emlékeztünk

Június 4. nemzeti emléknap, a 2010. évi XLV. törvénybe foglalt hivatalos nevén a Nemzeti Összetartozás Napja. 1920-ban
ezen a napon írták alá azt a békeszerződést, melynek értelmében a magyar népesség öt, a mai állapot szerint nyolc államban
találta magát.
A Szent Imre Katolikus Általános Iskolában tanítás nélküli
munkanapon emlékeztünk meg a trianoni tragédiáról, a békediktátum aláírásáról, Magyarország területvesztéséről. Idén
testvériskolánkból, a székelyföldi Orotváról, továbbá a dél-erdélyi Déváról és a felvidéki Ipolynyékről is érkeztek delegációk.
Hazafias versek versmondó versenyével fejeztük ki az összetartozást, az iskola tantermeiben pedig a történelmi Magyaror-

szággal és a határon túli magyarsággal kapcsolatos feladatokat
oldottak meg a diákok.
Puskás Elemér, Gyergyóditró és Orotva polgármesterének
köszöntése és Gyuris Zsolt szavai után 8. osztályosaink emlékműsora zárta a határokon átívelő programot. Délután közösen
kirándultunk az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba.
Fontos tanulság fogalmazódott meg mindenkiben, aki részese volt ennek a napnak: Trianon nem egy esemény. Trianon egy
állapot. Egy folyamat eredménye, mely még ma is tart. Minden
nap újabb és újabb Trianon következik be, amikor Felvidéken elveszik valaki állampolgárságát, amikor Délvidéken megvernek
egy magyart, amikor Erdélyben átírnak egy helységnévtáblát.
Trianon fájdalma minden nap él köztünk, bennünk, melyet
nem szabad elfelejtenünk. Legyünk büszkék arra, hogy ennyi
évtized után is kitart magyar a magyar mellett, nem lehet csak
úgy szétszaggatni egy határral vagy egy dátummal!
Pálmai Péter
igazgató

RÉSZTVEVŐ INTÉZMÉNYEK:

Az orotvai küldöttség

fotó: Gombi Anna

- Puskás Tivadar Szakképző Líceum Orotvai Általános Iskolája
- Téglás Gábor Elméleti Líceum, Déva
- Balassi Bálint Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Ipolynyék
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Hírmondó
Földrajz-Földtan verseny Tatán
8. osztályos zsombói diáksiker
Hosszú évek óta készülünk diákjaimmal a Teleki Pál Országos FöldrajzFöldtan versenyre, mely minden évben
tavasszal kerül megrendezésre. A megyei
versenyen Szentesen többször is dobogós
helyezést értek el a tanítványaim. Az első
helyezést az előző tanévben is és most is
Nyerges Gergely 8. osztályos diáknak sikerült megszereznie.
A diákoknak a verseny során száz kérdésből álló feladatlapot kell kitölteniük
másfél óra alatt. Tavaly a 7. osztályos tananyagra, Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália, Óceánia, Sarkvidékek, valamint a
Természetbúvár folyóirat meghatározott
cikkeire épült a kérdéssor. Ebben az évben a 8. osztályos tananyagra, Európa és
Magyarország, valamint a Természetbúvár folyóirat cikkeire, és természetesen
Teleki Pál életrajzára vonatkoztak a kérdések. A megyei 1. helyezéssel együtt jár
egy vándorserleg, melyet egy évig őrizhet
a diák, valamint ő képviseli a megyénket
az országos versenyen. Tavaly Balatonalmádiban, az idén Tatán került megrendezésre a háromnapos verseny.

A szállásunk a Tatai Olimpiai Központban volt a Tatai-tó partján, ahol
kiváló sportolók készültek a megmérettetésekre. A versenynek a tó másik oldalán lévő Eötvös József Gimnázium adott
otthont.
A regisztráció után a diákokat városnéző kisvonattal szállították a verseny
helyszínére. Az ünnepélyes megnyitó
után kezdődött az írásbeli forduló.
Ez idő alatt a pedagógusoknak szakmai továbbképzést tartottak. Másnap
délelőtt négy órás terepgyakorlaton
vettünk részt, külön a diákok és a tanárok. A versenyzők a terepgyakorlat után
azonnal számot adtak a délelőtt szerzett
tudásukról írásban. Ebéd után következett a szóbeli verseny, ahol egyetemi
tanárok, professzorok előtt kellett a versenyzőknek bizonyítani a tudásukat. Itt
már nemcsak a tárgyi tudás dominált,
hanem a tanuló tájékozottsága, ismereteinek alkalmazása, a térképhasználat és
az előadásmód. A verseny után városnéző
sétával vezettük le a feszültséget.
Az eredményhirdetésre harmadnap

került sor. Gergő a 20 versenyző közül az
írásbeli feladatlap alapján a 13. helyen, a
terepgyakorlat alapján a 7. helyen, és a
szóbeli alapján az 5. helyen végzett.
Az eredmények és feladatlapok megtekinthetők a www.mtte.hu oldalon.
Mindig fontosnak tartottam a pedagógus pályám során azokat a versenyeket, ahol mind a diák, mind a tanár
megmérettetik. Nagy örömmel tölt el,
hogy jelentkeznek diákok a természettudományi versenyekre, legyen az természetismeret, biológia vagy földrajz,
hajlandóak felkészülni a megyei fordulókra. Az, hogy ki milyen eredményt ér
el, összefügg a befektetett energiával. Az
első hely megszerzéséhez szükség van a
természettudományos érdeklődésre, nyitottságra, szorgalomra és akaratra, mely
tulajdonságok Gergőnél szerencsésen
találkoztak, ezek a sikerélmények teszik
széppé a pedagóguspályát.
Zsirosné Vass Judit
szaktanár

Elballagtak a nyolcadikosok
Június 14-én kicsöngettek a
2006/2014-es évfolyamnak a Szent Imre
Katolikus Általános Iskolában.
A ballagási menet a végzős diákok
tanterméből indult, végigjárták azokat
a tantermeket, melyekben a 8 év alatt
tanultak, a kézilabdapályán elengedték
a léggömböket, majd a Közösségi Ház
nagytermében vettek részt a hagyományos ünnepségen.
Gyuris Zsolt polgármester, Pálmai Péter igazgató és Faragó Gabriella osztályfőnök búcsúbeszédét követően kiosztották a Szent Imre-díjakat és a Kós Károly
emlékplakettet is.
Szent Imre-díjas tanulók:
Szűcs Eszter, Faragó-Mészáros Réka
Kós Károly emlékplakett:
Kálmán Felícia
Az eseményről a www.szikai.hu weboldalon találnak további információkat,
képeket.
Gera Erika
igazgatóhelyettes
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Ballagás

fotók: Ökrös Gréta

Versenyeredmények 2013-2014 tanév
Verseny (tantárgy)

Tombácz vers- és
prózamondó verseny
Teki-totó matematikaverseny

Tombácz vers- és
prózamondó verseny

Helyesírási verseny
Ruzsa
Katolikus iskolák
versmondó versenye, Dóc
Matematikaverseny
Csólyospálos
Szavalóverseny Ásotthalom
Kenguru nemzetközi
matematikaverseny

Országos, megyei,
területi, helyi

helyi
országos

helyi

területi
területi

1. ÉVFOLYAM
1.
2.
3.
arany fokozat
2. ÉVFOLYAM
1.
2.
3.
különdíj
2.
2.
3.
3.
6.

Tanulók

Felkészítő tanár

Gyuris Enikő
Szunyog Milán
Berta Bendegúz

Lázár János

Batiz Levente

Veresné Lajkó Mária

Bátki-Fazekas Lenke
Bakó Bálint
Balogh Sára
Náfrádi Péter
Nyíri Szabolcs
Gábor Leila
Bálint Viktória
Kálmán Virág
Náfrádi Péter

Ráczné Bálint Hajnalka

Soósné Kurucz Mária
Soósné Kurucz Mária
Ráczné Bálint Hajnalka

3.

Bátki-Fazekas Lenke

Ráczné Bálint Hajnalka

4.
5.
3.
12.
14.
23.

Soósné Kurucz Mária
Ráczné Bálint Hajnalka
Soósné Kurucz Mária

9.
15.
16.

Koi Máté
Náfrádi Péter
Gábor Leila
Tolmacsov Máté
Masa Bence
Bakó Bálint
Tóth Gabriella Dóra
Kálmán Patrícia
Balogh Sára
Bakó Bálint

8.

Masa Bence

Ráczné Bálint Hajnalka
Ráczné Bálint Hajnalka

ezüst fokozat

Ökrös Julianna
Masa Bence
Tóth Gabriella Dóra

megyei

arany fokozat

Balogh Sára

Ráczné Bálint Hajnalka

megyei

ezüst fokozat

Masa Bence

Ráczné Bálint Hajnalka

területi
területi

megyei

Tudásbajnokság (nyelvtan)

megyei

Tudásbajnokság
(környezetismeret)

megyei

Bendegúz levelezőverseny
matematika

megyei

Bendegúz levelezőverseny
irodalom
Bendegúzlevelezőverseny
környezetismeret

Hely

arany fokozat

Ráczné Bálint Hajnalka
Soósné Kurucz Mária
Ráczné Bálint Hajnalka

3. ÉVFOLYAM
Teki-totó
matematikaverseny
Tombácz vers- és
prózamondó verseny
Matematikaverseny
Csólyospálos
Matematikaverseny
Szentes
Katolikus iskolák
helyesírási versenye
Tavaszi zsongás
rajzverseny

országos

arany fokozat

Kothencz Balázs

Veresné Lajkó Mária

helyi

különdíj

Földi Sarolt Csenge

Kovács Mariann

1.
2.
7.
15.

Lajkó Lóránt
Bényi Benedek
Lajkó Lóránt
Bényi Benedek

Kovács Mariann
Veresné Lajkó Mária
Kovács Mariann
Veresné Lajkó Mária

területi

1.

Patyi Rebeka

Földiné Fülöp Katalin

területi

2.

Kurkó Attila

Veresné Lajkó Mária

területi
megyei
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Hírmondó
Herman Ottó
természetismeret-verseny

országos

8.

Balogh Donát

Zsirosné Vass Judit

4. ÉVFOLYAM
Pro Vértes fotópályázat
Herman Ottó
természetismeret-verseny
Kenguru nemzetközi
matematikaverseny

országos

különdíj

Masa Roland
Ökrös Gyula

Tarczal-Márta Edit,
Zsirosné Vass Judit

országos

17.

Török Anna

Tarcsiné Tóth Ágnes

megyei

12.

Török Anna

Kovács Mariann

2.
1.
2.
2.
2.
6.
9.
1.
1.
2.
különdíj

Gajda Anna Kira
Bakó Nóra
Török Anna
Ökrös Gyula
Rácz Cintia Lili
Török Anna
Bakó Nóra
Ökrös Gyula
Kakuszi Vanda
Gábor Gréta
Rácz Cintia Lili

Kovács Mariann

országos

7.

Masa Roland

Gyurisné Kerekes Judit

Déva

különdíj

Kakuszi vanda

Gyurisné Kerekes Judit

országos

4.
9.

Masa Roland
Török Anna

Gyurisné Kerekes Judit

országos

3.

Ökrös Gyula

Gyurisné Kerekes Judit

Katolikus iskolák
helyesírási versenye

területi

Katolikus iskolák Kazinczy
szépkiejtési versenye

területi

Helyesírási verseny

területi

Tombácz vers- és
prózamondó verseny

helyi

Lotz János helyesírási és
szövegértési verseny
Adventi koszorú
szavalóverseny
Bendegúz levelezőverseny
nyelvtan
Bendegúz levelezőverseny
szövegértés

országos

Hazafias versek versenye

helyi

Sportlövészet Diákolimpia
Általános iskolások
lövészbajnoksága

országos
országos,
csapat

Gyurisné Kerekes Judit
Gyurisné Kerekes Judit

Gyurisné Kerekes Judit

2.
3.
2.

Kakuszi Vanda
Rácz Cintia Lili
Ökrös Gyula
Tóth Balázs
Kakuszi Vanda
Rácz Cintia Lili
Masa Gábor

4.

Masa Gábor

Korsós Zoltán

Tarczal-Márta Edit,
Zsirosné Vass Judit

Tarcsiné Tóth Ágnes

2.

HEBE
nyelvmester
levelezőverseny

Gyurisné Kerekes Judit

3.

Gyurisné Kerekes Judit

Gyurisné Kerekes Judit
Korsós Zoltán

5. ÉVFOLYAM

Pro Vértes fotópályázat

országos

különdíj

Hevesi Lili
Gárgány Doroti
Náfrádi Dorka
Nagy Boglárka
Kálmán Richárd

Tudásbajnokság
természetismeret

országos

17.

Lukács Boglárka

Bolyai anyanyelvi verseny

megyei

6.

Tudásbajnokság (történelem), Makó

megyei

1.
3.

Városi történelemverseny
Kiskundorozsma
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6.

Lengyel Levente
Kálmán Richard
Náfrádi Dorka
Kökény Fanni
Kálmán Richárd
Lengyel Levente
Kothencz Barnabás
Kálmán Richárd
Lengyel Levente

Jakab Edit

Nagymihály Tímea
Nagymihály Tímea

Tombácz vers- és
prózamondó verseny

Tudásbajnokság Történelem
Szeged
Szivárványhíd
Levelezőverseny
Szóbeli döntő Gödöllő
Sportlövészet Diákolimpia
(csapat)
Általános iskolások
lövészbajnoksága
Sportlövészet Diákolimpia
(egyéni)
Atlétikai Ügyességi
Csapatbajnokság
Dugonics András egyházi
iskolák matematikaversenye
Kenguru Nemzetközi
Matematika verseny
Kistérségi
matematika verseny

helyi

1.
2.
2.
3.
3.
különdíj

Náfrádi Dorka
Lukács Boglárka
Gárgyán Doroti
Kálmán Richárd
Mangó Marcell
Szél Orsolya

Jakab Edit

országos

2.

Kálmán Richárd

Nagymihály Tímea

országos

5.

Lengyel Levente

Nagymihály Tímea

országos

2.

Mangó Marcell

Korsós Zoltán

országos

4.

Mangó Marcell

Korsós Zoltán

országos

1.

Mangó Marcell

Korsós Zoltán

megyei

1.

Lukács Boglárka

Korsós Zoltán

országos

2. fordulóba
jutott

Lengyel Levente
Kálmán Richárd
Mangó Marcell

Tarczal-Márta Edit

megyei

18.

Lengyel Levente

Tarczal-Márta Edit

területi

4.

Lengyel Levente
Kálmán Richárd

Tarczal-Márta Edit

6. ÉVFOLYAM

Pro Vértes Fotópályázat

Adai-Simon Sarolta
Gombi Anna
Ökrös Gréta
Barna Jázmin
Tombácz Zsanett
Ökrös Gréta
Nagy Erika
Viski Anna
Gombi Anna
Barna Jázmin
Tombácz Zsanett
Adai-Simon Sarolta
Ökrös Gréta
Viski Anna
Gombi Anna
Barna Jázmin

Tarczal-Márta Edit,
Zsirosné Vass Judit

országos

különdíj

Kaán Károly
Természetismeret Verseny

megyei

7.
9.
10.
11.
12.
14.
17.

Bolyai Anyanyelvi
Csapatverseny

megyei

15.

Déva

különdíj

Gombi Anna

Nagymihály Tímea

megyei

7.

Gombi Anna

Nagymihály Tímea

megyei

2.

Viski Anna

Nagymihály Tímea

országos

2. fordulóba
jutott

Gombi Anna

megyei

különdíj

megyei

3.

Adventi koszorú
Szavalóverseny
Bendegúz Levelezőverseny
Nyelvtan
Tudásbajnokság
Magyar nyelv
Dugonics András
Egyházi Iskolák
Matematika versenye
Egyházmegyei rajz és
irodalmi pályázat
Atlétikai Egyéni Bajnokság

Viski Anna
Adai-Simon Sarolta
Szabó Vivien
Lukács Anna

Zsirosné Vass Judit

Nagymihály Tímea

Tarczal-Márta Edit
Kolárszki Beáta
Korsós Zoltán
XII. évf. 6. szám – nyár
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Atlétikai Ügyességi
Csapatbajnokság
Atlétikai Ügyességi
Csapatbajnokság
Sportlövészet Diákolimpia
(csapat)
Általános iskolások lövészbajnoksága (légpuska)
Általános iskolások lövészbajnoksága (légpisztoly)
Kistérségi
matematikaverseny
Vándormadarak rajzverseny

1.

országos

13.

országos

1.

Szalai Krisztina

Korsós Zoltán

országos

2.

Szalai Krisztina

Korsós Zoltán

országos

2.

területi

4.

országos

Fontos Sándor rajzverseny

területi

Vándormadarak rajzverseny

országos

Teleki Pál földrajzverseny

megyei

Tombácz vers- és
prózamondó verseny
Időutazó történelmi
levelezőverseny
Sportlövészet Diákolimpia
(csapat)
Sportlövészet Diákolimpia
(egyéni)
Általános iskolások lövészbajnoksága (légpisztoly)
Általános iskolások lövészbajnoksága (légpuska)
Atlétikai Ügyességi
Csapatbajnokság
Atlétikai Ügyességi
Csapatbajnokság
Kistérségi
matematikaverseny

Lukács Anna
Szalai Krisztina
Lukács Anna
Szalai Krisztina

megyei

2.
7. ÉVFOLYAM
6.

Szalai Krisztina
Zellei Vivien
Gombi Anna
Viski Anna
Adai-Simon Sarolta

Korsós Zoltán

Korsós Zoltán
Tarczal-Márta Edit
Zsirosné Vass Judit
Zsirosné Vass Judit

12.
14.
1.
3.

Nagy Vivien
Barna Klaudia
Molnár Kata
Tóth Tamás
Tűhegyi Balázs
Korsós Márton
Bátki Fazekas Ilona
Barna Klaudia

országos

12.

Tűhegyi Balázs

Nagymihály Tímea

országos

1.

országos

1.
2.

Nagy Vivien
Kisapáti Vivien
Nagy Vivien
Kisapáti Vivien

országos

1.

Nagy Vivien

országos

2.

megyei

1.

országos

13.

területi

4.

helyi

Teleki Pál földrajzverseny

megyei

Teleki Pál földrajzverseny
Herman Ottó
biológiaverseny

országos

Fontos Sándor rajzverseny

területi

Elsősegélynyújtó verseny

területi

megyei

2.

8. ÉVFOLYAM
1.
6.
8.
9.
13.
7.
11.
4.
5.

6.

Nagy Vivien
Kisapáti Vivien
Nagy Vivien
Barna Klaudia
Nagy Vivien
Barna Klaudia
Bátki Fazekas Ilona
Nyerges Gergely
Zámbó Richárd
Hegedűs Anna
Szűcs Eszter
Nyerges Gergely
Maróti Ivett
Kapás Nóra
Szűcs Eszter
Hegedűs Anna
Maróti Ivett
Szűcs Eszter
Takács Adrienn
Hajda Csenge
Farkas Anikó
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Korsós Zoltán

Zsirosné Vass Judit
Zsirosné Vass Judit
Jakab Edit

Korsós Zoltán
Korsós Zoltán
Korsós Zoltán
Korsós Zoltán
Korsós Zoltán
Korsós Zoltán
Tarczal-Márta Edit

Zsirosné Vass Judit
Zsirosné Vass Judit
Zsirosné Vass Judit
Zsirosné Vass Judit

Zsirosné Vass Judit

Bor Pál fizikaverseny

megyei

középdöntőbe
jutott

Faragó-Mészáros Réka
Rozs Ádám
Szűcs Eszter

Tóth Andrea

Meleg István kémiaverseny

megyei

középdöntőbe
jutott

Kálmán Felícia

Tóth Andrea

Hauer Erich fizikaverseny
(esszé)

Déva

1.

Hauer Erich fizikaverseny
(kísérletek)

Déva

1.

Bolyai anyanyelvi
csapatverseny

megyei

7.

Adventi koszorú
szavalóverseny

Déva

3.

Farkas Anikó

Nagymihály Tímea

Nagymihály Tímea

Nagymihály Tímea

Faragó-Mészáros Réka
Farkas Anikó
Szűcs Eszter
Faragó-Mészáros Réka
Farkas Anikó
Szűcs Eszter
Faragó-Mészáros Réka
Hegedűs Anna
Kálmán Felícia
Szűcs Eszter

Tóth Andrea

Tóth Andrea

Nagymihály Tímea

Gyöngyök és gyémántok
komplex verseny

országos

5.

Faragó-Mészáros Réka
Hajda Csenge
Kálmán Felícia
Nyerges Gergely

Bendegúz levelezőverseny
nyelvtan

megyei

11.

Kálmán Felícia

Lotz János helyesírási és
szövegértési verseny

megyei

Tombácz vers- és
prózamondó verseny

helyi

7.
19.
20.
2.
3.

Szivárványhíd
levelezőverseny (irodalom)

országos

4.

megyei

2.

Kálmán Felícia
Takács Adrienn
Hegedűs Anna
Hajda Csenge
Szűcs Eszter
Faragó-Mészáros Réka
Hajda Csenge
Kálmán Felícia
Vér Viktória

országos

4.

Kovács Csaba

Korsós Zoltán

országos

2.

Kovács Csaba

Korsós Zoltán

országos

4.

Kovács Csaba

Korsós Zoltán

2.

Kapás Nóra
Nyerges Gergő
Zámbó Richárd
Maróti Ivett
Szűcs Eszter
Takács Adrienn

Zsirosné Vass Judit

Atlétikai Egyéni Bajnokság
Sportlövészet Diákolimpia
(egyéni)
Sportlövészet Diákolimpia
(csapat)
Általános iskolások
lövészbajnoksága

Vándormadarak rajzverseny

országos

Nagymihály Tímea
Nagymihály Tímea
Nagymihály Tímea
Korsós Zoltán

gyűjtötte:
Tóth Andrea

Tisztelt Szülők!

MEGHÍVÓ

A hitoktatással kapcsolatos változásokról szeretném tájékoztatni a hittanos gyermekek szüleit, ezért szülői értekezletet tartok
2014. augusztus 14-én csütörtökön, 19 órai kezdettel a Kisboldogasszony templomban.
Szeretettel várok minden szülőt, mert szeretnék minden felmerülő kérdésre megnyugtató választ adni.
Zmijan Adalbert - plébános
XII. évf. 6. szám – nyár
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Hírmondó
„Válaszutak...” program zárása
TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0058
Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program
keretében lehetőség nyílt az „Építő
közösségek” 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák
fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában c. pályázat keretében kidolgozott, két évet felölelő
program megvalósítására.
A konstrukció közvetlen célja a
közösségi intézmény alkalmassá
tétele a kreatív iparral összefüggő
tevékenységek, közösségek fenntartható működtetésére, az új tanulási
formák alkalmazására, a környezeti nevelés elősegítésére a gyermek- és
ifjúsági korosztály számára, a helyi
értékeket hordozó területekhez kapcsolódóan előállított, a kompetenciafejlesztés végeredményét képző
produktumok létrehozása.
József Attila Közösségi Ház és
Könyvtár által 2012-ben benyújtott
„Válaszutak…” c. pályázatának megvalósítására 19.482.293 Ft-ot nyert
az intézmény, 100%-os támogatási
intenzitással.
A program kiemelten az általános
iskolás korosztály számára valósított
meg nem iskolarendszerű, az oktatást
kiegészítő, használható és alkalmazható tudást megalapozó kompetenciafejlesztő
műhelyfoglalkozásokat.
A projekt célja, hogy a közművelődés a
helyi közösségek hagyományaira és igényeire, továbbá a mindenkiben fellelhető
tehetségre alapozva korszerű, alkalmazható informális és nonformális úton megszerezhető, korlátlanul továbbfejleszthető
tudást nyújtson az érdeklődők számára.
A tanórán kívüli műhelyek keretében a
gyermekek nemcsak megismerkedtek a
hagyományokkal, lehetőségekkel, de sikerült azok mestereivel is találkozniuk,
érdeklődést ébreszteni bennük a tárgyalkotás, a kézművesség mesterfogásainak
elsajátítása iránt, képessé válniuk a megtanult ismeretek gyakorlati alkalmazására, s így részesévé váltak a falu mai kor
igényeinek is megfelelő értékmentő és
értékteremtő munkájának.
A projekt megvalósítási ideje 2012.
szeptemberében kezdődött, és 2014. júniusában megrendezett, kiállítással egybekötött zárórendezvénnyel ért véget.
18 | XII. évf. 6. szám – nyár

Megvalósult programok:
3 kreatív területen (kézműves, elektronikus sajtó, építészet) 4 foglalkozássorozat keretében (kosárfonás, gyöngyfűzés,
elektronikus sajtó, építészet) zajlottak
kreatív műhelyfoglalkozások.
Foglalkozásonként
a csoportvezetők:
„Fűz-de” kosárfonó műhely:
- Farkas Zoltánné
játszóházvezető/tanító
„Igazgyöngy” gyöngyfűző műhely:
- Tóth-Kelemen Erzsébet
gyöngyfűző mester
„Firk-ÁSZ” elektronikus sajtó műhely:
- Csányi Mónika
médiakommunikátor
„Kuckó” építészműhely:
- Kardos Imre
építőmérnök
A két év alatt 102 gyermek vett részt a
foglalkozásokon, és sajátította el a program által biztosított ismereteket. A foglalkozások a résztvevők számára ingyenesek voltak, az eszközöket, felhasználandó
anyagokat a pályázati támogatásból biztosítottuk a gyermekek számára.

szesen három díjat zsebeltek be a szakkör tagjai. Az országos „Év diákfotósa”
kategóriában a 3. helyet sikerült elhozniuk általános iskolás kategóriában Bozsó Barbara 7.osztályos tanuló, illetve az
egyetemista kategóriában Csányi Mónika
foglalkozásvezető jóvoltából, míg az „Év
diákújságírója” kategóriában külön dicsérettel tiszteletjegy járt az alapos munkáért cserébe Farkas Éva részére.
Néhány gondolat a program aktív
résztvevőitől:
Farkas Zoltánné Nelli kosárfonás műhelyvezető:
„Nehéz a legnagyobb élményt kiemelni. Számomra az egész program egy megvalósult álom! Látni a gyerekek büszke
örömteli tekintetét egy-egy saját remekmű elkészítése után, vagy hallani a szülők elismerő, dicsérő szavait gyermekeik
ügyessége láttán...”
Tóth-Kelemen Erzsébet gyöngyfűzés
műhelyvezető:
„Nagyon örvendek, hogy az itt
élő gyermekeknek megtaníthattam a
gyöngyfűzés alap- és haladó technikáit.
Sokan otthon, családi körben is lelkesen
gyakorolnak.”
Kardos Imre építész műhelyvezető:
„Számomra fontos az emberközpontúság, a funkcionalitás. Az épületek adjanak
biztonságérzetet, biztosítsanak kellemes
környezetet... A „Kuckó”-s foglalkozások
kis nosztalgiával fűszerezetten jelentettek
nagy kalandot – jó érzés volt egy nagyon
szép világba bevezetni az ifjú titánokat.”

„Igazgyöngy”

fotó: Csányi Mónika

Bár a programnak nem része, de sikerességét igazolja az is, hogy az elektronikus újságírás műhely résztvevői az idei
évben ismét megmérethették magunkat
az egyik legnagyobb magyarországi médiapályázaton. 2014-ben 24. alkalommal
írták ki az évente egy alkalommal megrendezett tehetségkutató pályázatot. A
Firk-Ász médiaműhely csapatából több
nebuló is készített pályázati anyagot,
mellyel az „Év diákújságírója”, illetve az
„Év diákfotósa” kategóriákban indultak.
Már 2013-ban is szép eredményt értek el,
de az idei évben sikerült az előző évet is
túlszárnyalniuk. A két kategóriában ös�-

„Kuckó”

fotó: Csányi Mónika

Csányi Mónika elektronikus újságírás
műhelyvezető:
„Ami a legnagyobb kihívást jelenti a
média területén belül: mindig újat adni
klisék és elcsépelt témák nélkül. Olyan
nincs, ami mindenkinek tetszik, a szépet
azonban szeretik nézni az emberek, és kívánja a lelkük.”
Csányiné Barna Klára programvezető:
„Régi és igaz megállapítás, hogy egy
településnek nincs jövője, ha múltját nem
ismeri. Az értékőrzés és értékteremtés
céljait helyi szinten próbáltuk megteremteni, hiszen megfelelő alapok nélkül
nincs mire építeni. A projekt keretében
lépéseket tettünk azért, hogy a hagyományőrzés, az identitástudat növelése ne
csak hangzatos kifejezések, hanem valódi
tartalommal bíró fogalmak legyenek.”

„Fűz-de”

fotó: Csányi Mónika

Szeptembertől egyik kreatív műhely
folytatódni fog – jelentkezni a Közösségi
Házban lehet. A foglalkozások menete,
eseményei, élménybeszámolói, a résztvevők bemutatkozása megtalálható a
www.kultura.zsombo.hu honlapon.
Ezúton szeretném megköszönni a
programban résztvevők nem könnyű,
sokszor áldozatot kívánó, gyakran új kihívásokhoz is jól igazodó munkáját, a
bennünket segítők háttértevékenységét!
Hiszem azt, hogy nemcsak az átadott ismeretek, de az „átadók” hivatás-szeretete
is értékteremtő lehet, s hogy a gyermekek
magukkal viszik a lelkesedést, az elvégzett munka iránti alázatot, amit a programban résztvevő tudás-közvetítőktől
kaptak.
Csányiné Barna Klára
programkoordinátor

Közösségi Házunk
egy év távlatából
Intejú Hajdu Lajos igazgatóval
Az elmúlt esztendőben, május elsején
vette át nagyközségünk közösségi házának irányítását Hajdu Lajos. Erről az időszakról kérdeztük őt, érzéseiről tapasztalatairól, terveiről.
Legutóbb mikor a hírmondónk hasábján nyilatkoztál, azzal a gondolattal zártad a beszélgetést, hogy az ajtód
mindenki előtt nyitva áll. Be tudtad
tartani ezt az ígéretet?
Igen, és mára boldogan elmondhatom,
hogy nagyon sok ember betért rajta, és én
igyekeztem minden kérést, ötletet segíteni ami elhangzott a beszélgetések során.
Mindegyikről elmondhatom, hogy szinte
kizárólag a településünk közösségének
fejlődését célozta. Volt amit meg tudtunk
valósítani, mint a majális, melynek nagyon jó visszhangja volt. Van amit meg
fogunk szervezni a jövőben, de sajnos
olyan ötlet is volt, aminek a megvalósításán sokat dolgoztunk az ötletadóval, kollégáimmal és a település vezetésével, de
sajnos a végén meghiúsult, mint például
szintén a nagyerdei tisztáson a motoros
találkozó. Azt tapasztalom, hogy az emberek elfogadták, megkedvelték és már
nem csak Zsombóról jönnek látogatók a
nyári Szabadtéri Színpad előadásaira.
Augusztus 16-án este 7 órakor kerül
színpadra A három effektív detektív című
remek vígjáték három nagyon tehetséges fiatal művész előadásában. Az utolsó
programunkban változás történt. Vikidál
Gyula fellépése egyeztetési okokból
nem jött létre. Hatalmas szerencsénkre
időközben felkértük Sasvári Sándort,
aki viszont nagy örömmel vállalta el
az augusztus 24-én, este fél 7-kor
bemutatásra kerülő Musical Válogatás
estünk vendégszereplését. Ő így több
szállal is kötődik majd Zsombóhoz, hiszen egy helyi lovastanyán fogja tartani
a lovait, amíg Szegeden a Dóm téren a
Mamma Mia című musicalban is fellép.
Milyen céljaid, terveid vannak
a jövőre nézve?
Mindenképp emelni kívánjuk a hagyományos rendezvények, megemlékezések színvonalát, együttműködésben a
település intézményeivel, akikkel nagyon
jó kapcsolatot építettünk ki és ápolunk.
Népszerűsíteni kell az új rendezvényeket
és bővíteni szándékozzuk a határin túli

Munka közben

fotó: Angyal Áron

testvér településeinkkel való kulturális
kapcsolatot is. Nagy örömömre, egyre
több családi események - esküvők, születésnapi bulik, házassági évfordulók - vannak a házban. Jómagam és a kollégáim
nevében bátran mondhatom, a lehetőségeinket túlteljesítve szoktunk segíteni
az ilyen események alkalmával is. Mottónk, hogy soha ne mond, hogy soha. A
zsombói emberek meg igenis jöjjenek,
beszéljük meg, és ne más településen ünnepeljenek, amikor ezt megtehetik a saját
falujukban. Szeretném, ha a következő
pályázati ciklusban, mely várhatóan ős�szel indul, ismét eredményesek lennénk.
Jelenleg is vannak nálunk segítő kezek a
nyári diák munka keretében és továbbiakban is rész kívánunk venni a kulturális
közfoglalkoztatotti programban, melynek
keretén belül legutóbb 6 zsombóinak tudtunk munka lehetőséget biztosítani fél év
időtartamra. Ezúton is nagyon köszönjük
a segítségüket!
A kulturális, szellemi értékeink megalkotása, átadása, bemutatása, megőrzése alapvető fealdata intézményünknek.
Fő célom, hogy a közösségi házunk által
rendezett programok, események egyre
több zsombói ember számára nyújtson
értékes kikapcsolódást, szellemi feltöltődést, eredményes tanulást. Természetesen mindenkitől várom szeretettel mind
a mai napig a véleményeket, kritikákat,
amivel biztosan tudom, hogy javítani tudjuk működésünket.
Angyal Áron
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Hírmondó
Várakozóhelyeket épített
az Összefogás Zsombóért Egyesület
folytatás az 1. oldalról
A környezet-tájépítészeti beruházás célja, hogy a közösségi
házban és a piacon zajló rendezvényekhez kapcsolódó parkolás balesetmentesen, zavartalanul bonyolódhasson, a forgalmas
közintézmények megközelítésében jelentős javulás álljon be.
A várakozóhelyek kialakítása az önkormányzat hozzájárulásával a tulajdonában és kezelésében lévő közutat érintette, és közterületen valósult meg.
Műszakilag előrelépést jelent, hogy az úttest és a parkolók
vízelvezetése a parkolók alatt kiépített zárt csatornán keresztül
valósult meg, ami nem csak esztétikus és biztonságos, hanem
a jövőben lehetőséget biztosít majd a vízműtelepen megvalósuló beruházás vizének és a vízmű bejáróútjának sarkán az
útburkolat mellett rendszeresen kialakuló pocsolya vizének befogadására is.
Tehát az ÖZSE pályázatával megvalósult egy 15 férőhelyes
parkoló, amelynek az ünnepélyes átadója a falunap előtt volt.
Kiknek köszönhető ennek a projektnek a megvalósulása?
Először is az ötletgazdák – egyesületünk tagsága, elnöksége
– áldozatos munkájának, anyagi áldozatvállalásának. A beruházás kivitelezője a Zsombó Szolgáltató Kereskedelmi Kft. volt, aki

helyi alvállalkozók bevonásával végezte el a munkát. Rengeteget
segített a pályázat írásában, lebonyolításában Csányiné Barna
Klára, a Polgármesteri Hivatal ügyintézője.
Miért vállalkozik egy civil szervezet egy önkormányzati
infrastruktúra építésére?
Az Összefogás Zsombóért Egyesületet a 2005-ben alakult
azonos nevű önszerveződésben résztvevő helyi lokálpatrióta
gondolkodású és érzelmű lakosok alakították azzal a céllal, hogy
helyi közügyek megoldását mozdítsa elő. Az alapszabályunk
szerint az ÖZSE fő célja, „hogy Zsombó Nagyközség szellemi
és anyagi javainak gyarapítása által a zsombói lakosok életkörülményeit, életminőségét javítsa, kiteljesítse.” Ebben a körben
nemcsak indirekt módon tevékenykedünk (önkormányzati
munka előmozdítása a polgármester és képviselők jelölésével,
munkájuk támogatásával), hanem sok közvetlen kezdeményezésünk, projektünk és éveken átnyúló tevékenységünk is van.
Ebbe a sorba illik ez a parkolóépítés is. Ha ezzel és más munkáinkkal tudjuk a falu lehetőségeit gyarapítani, akkor nem hiába
jöttünk létre és működünk.
Angyal Áron

Beszámoló a 2014. évi falunapról
Amikor június végén zeneszó száll a levegőben, patadobogással és motorzúgással elvegyülve, minden
zsombói tudja: itt vannak a falunapok. Hagyományosan a Péter-Páli Aratóünnep apropóján került megszervezésre ez a rendezvény, motoros találkozóval, pörköltfőző versennyel és sztárfellépőkkel.
JÚLIUS 28. SZOMBAT
Míg szombat reggel a Közösségi Ház a Kárpát-medencei
nemzetközi civil találkozónak adott otthont, addig a falusiakat
zenés ébresztő invitálta a sportpályán megrendezett falunapokra. Délelőtt megkezdődött a pörköltfőző verseny, ahol a falu legjobb szakácsai mérték össze tudásukat többnyire marha-, csirke- és birkahús felhasználásával. 16 lelkes csapat indult, és bár
a részvétel a fontos, a legjobbnak ítélt csapatok értékes ajándékokkal lettek gazdagabbak. Harmadik helyen az SPS, második
helyen az Eperkertészek csapata végzett, és az Önkormányzat
csapata lett az első helyezett. Pancza István, a győztes pörkölt főzője nem mellesleg vasárnap díszpolgári címet kapott. Emellett
különdíjban részesült a Nagycsaládosok és a Marhajó csapat.
Miután mindenki jóllakott, a gyerekek a Csiga Duó gyerekműsorát élvezhették, később pedig a népi együttesek fellépése minden korosztálynak remek programot biztosított.
Aratóünnep nem maradhat aratás és cséplés nélkül, úgyhogy
délután megindult a munka, melyet a falusiak kíváncsi szeme
végigkísérhetett. Kálmán Ferenc gondoskodott róla, hogy mindenki megismerje az aratás művészetét, ugyanis az ő konferálása mellett rengeteg érdekes dolgot tudhattunk meg erről a nagy
hagyományú munkáról. Az egyszerre érdekes és humoros beszámolóból az is kiderült, hogy a két legfontosabb ember az aratásnál a cséplőgép és a traktor tulajdonosa. A nap hősei, akik20 | XII. évf. 6. szám – nyár

Munkában az aratók
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nek az aratást köszönhetjük, Dékány János bandagazda mellett
az aratók és marokverők csapata: Ács Sánta Imre és felesége,
Bálint Béla és felesége, Gábor Kálmán és Feketéné Marika,
Kovács Ferenc és Szalma Imréné, Polyák Pál és felesége,
Ziegler Flórián és felesége, Kerekes Sándor és felesége.
Az aratás befejeztével a zsombói Nefelejcs Katolikus Óvoda
óvónői szalonnás és kolbászos falatkákkal, illetve gyümölcsökkel kínálták az aratókat és a bemutatóra érkezett embereket.
Közben népviseletbe öltözött lányok vizet osztottak, és az óvoda vezetője, Fogasné Matula Zsuzsanna sört csapolt a szomjazóknak. A cséplés után következett az esti köszöntő, Feketéné
Marika átadta az aratóünnepet jelképező búzakoszorút Gyuris
Zsolt polgármesternek, immár nyolcadik alkalommal. A polgármester esti beszédében a hagyomány és az ünnep fontosságáról
beszélt, és megköszönte a megközelítőleg száz ember munkáját,
akik részt vettek a falunapok szervezésében. Ezután az aratók
tánca következett zenekar kíséretében.
Az esti sztárfellépők közül a 3+2 együttes lépett először
a színpadra. A lakodalmas rockegyüttes a 80-as években vált

országszerte népszerűvé, és „Halvány Őszi Rózsa” lemezük a
mai napig tartja a legtöbb Magyarországon eladott példányszám rekordját. Érthető módon hatalmas volt az érdeklődés,

Sokan ropták a 3+2-re
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rögtön meg is telt a sátor. A 3+2 remek nosztalgikus hangulatot
teremtett, amit Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar energikus
koncertje tovább fokozott. Az éjszakába nyúló utcabál sikere pedig az ízig-vérig zsombói Kosava Együttesnek köszönhető, akik
változatos dalokkal minden korosztálynak remek szórakozási
lehetőséget biztosítottak.
JÚNIUS 29. VASÁRNAP
A Falu Kemencéjében vasárnap hajnali öt órától égett a tűz
és sültek a kalácsok a szombaton learatott búzából. A fűtők
Dékány János, Polyák Pál és Kerekes Sándor, a sütők Kerekesné Kriszta, Kissné Eszter, Polyák Pannika, Ámondné Edit és
Szalmáné Valika voltak. Délben, a kóstolás előtt Hajdu Lajos,
a Közösségi Ház igazgatója megköszönte a készítők munkáját,
és a kalács receptjét is megosztotta a közönséggel. Az óvodások
pedig egy produkcióval kedveskedtek a szülőknek és a sütőknek

harmadik helyen végzett. Kora délutántól kezdődtek a motoros
programok, versenyek és bemutatók. A színpadon háromtól indultak a fellépések, a műsorvezető Molnár Benett Tamás pedig
gondoskodott a jó hangulatról és a figyelem fenntartásáról. A
zsombói tehetségek egy válogatásműsor keretén belül csillogtatták meg tudásukat. Volt minden: néptánc, népdal, keringő,
operett, hiphop, ének és ritmikus sportgimnasztika. A változatos
műsorszámok után került sor a díjak átadására. Az év ifjú művésze díjat Kálmán Felícia kapta, aki zongorajátékkal kedveskedett a közönségnek. A Zsombó Nagyközségért Emlékérmet
ketten is megkapták: Király Mihályné Marika, aki fantasztikus
réteseiről ismert, és a világhírű Gerbaud étterem luxussütőire
csak annyit mondott, hogy „ha neki ilyen sütője lenne, már rég
kidobta volna”; illetve Szalma Imréné Valika, aki előadásaival
állandó szereplője a zsombói rendezvényeknek. A díszpolgári címet a Nefelejcs Katolikus Óvoda vezető óvónője, Fogasné
Matula Zsuzsanna, valamint Pancza István kapta. A díszpolgári
címek átadásánál több ember szemébe könny szökött, igazolva
a tényt, hogy a kitüntetettek köztiszteletben és közszeretetben
álló zsombóiak.
Az átadás után a Kiskunmajsai Fúvószenekar lépett a színpadra, majd Operett válogatást láthattunk, táncbetétekkel kiegészítve. A vasárnapi sztárvendég a 2012-es X-Faktor tehetségkutató felfedezettje, Csobot Adél volt, aki varázsolt egy kis
swinges hangulatot a sátorba. Megénekeltette a közönséget a
„Például te” című klasszikussal, és megtáncoltatta a gyerekeket a „Call Me Maybe” című tinislágerrel. Ezután következett a
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Ismerős arcok a színpadon

Az óvodások műsora
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egyaránt, búzáról és sütésről szóló mondókákat adtak elő. Majd
a falu Valika nénije egy napszámos fiúról szóló mesével hálálta
meg a gyerekeknek az előadást. A kalácsok, ahogy megszokhattuk, nagyon finomak voltak, és kaptunk mellé frissítőt is.
Délelőtt a sportpályán lezajlott a Zsombó Kupa. Az első
helyezett az üllési focicsapat lett, a zsombói csapat pedig a

falunapokat lezáró műsorszám, az Ismerős arcok nemzetirockegyüttes koncertje, akiket lelkes rajongók fogadtak.
Így zajlott a nyárindító kétnapos mulatozás, számos programmal és remélhetőleg rengeteg élménnyel. A mostanában
elég szeszélyes időjárás kegyes volt hozzánk, ő is tudta, hogy
nem illik felhőkkel és esővel belerondítani az ünnepbe, így a
napsütésben még kellemesebb volt kivonulni a sportpályára a
családdal és a barátokkal együtt.
Rácz Viktória

„Nem szeretek a babérjaimon ülni”
Interjú Pancza Istvánnal
Először is gratulálni szeretnék a hétvégén kapott díszpolgári címhez, és ahhoz, hogy ismét megnyerte a pörköltfőző
versenyt. Hogy érezte magát a falunapokon?
Kettős az érzés. Egyrészt nagy és fárasztó munka volt, mert
szombaton és vasárnap is főztem, szombaton 250, vasárnap 300
főre, de persze nem egyedül, mindig volt segítségem. Szombaton
például reggel fél 8-tól este 9-ig ott voltam. Másrészt jól éreztem magam, nagy volt a nyüzsgés, pörköltfőzés közben sokan
odajöttek beszélgetni, és mondták, hogy „milyen finom illatok
terjengnek”, „biztos finom lesz, mint mindig”. Illetve később is

sokan gratuláltak, miután megszülettek az eredmények. Olyan
kapcsolat ez a falu lakosaival, amit én nagyon szeretek fenntartani. Szívesen beszélgetek bárkivel, meghallgatom a problémáját, örömét.
Amikor megtudta, hogy Zsombó díszpolgára lesz, milyen
érzések, gondolatok kavarogtak Önben?
Nagyon nagy meglepetés volt. Gyermeknapra érkeztem biciklivel a sportpályára, és velem szembe jött a polgármester úr,
és azt mondta, hogy: „De jó, hogy találkozunk, Pista bátyám,
mert beszédem van veled.” Azt hittem valami újabb feladatot
XII. évf. 6. szám – nyár
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kapok. Kérdezte, hogy ráérek-e június 29-én délután öt óra körül. Én meg mondtam, hogy biztos itt leszek, mert a falunapokon úgyis főzni fogok. Ekkor elmondta, hogy: „Nagy esemény
történt a minap, a testület megszavazta, hogy te leszel az egyik
díszpolgár.” Annyira váratlanul ért a dolog, hogy a biciklimet
sem tudtam zavarodottságomban hova tenni, és letámasztottam
a kerítéshez. Nagyon meglepett a hír, szinte majdnem rosszul
lettem. Soha életemben nem gondoltam arra, hogy én díszpolgár leszek. Miután eltelt pár perc, és kicsit túltettem magam a
híren, rájöttem, hogy nem is emlékszem hova tettem a biciklimet. Úgy kellett gondolkodnom pár percig, hogy hol lehet, aztán
végül eszembe jutott, hogy a kerítéshez támasztottam.
Hódmezővásárhelyen született. Mikor és hogyan került
Zsombóra?
Vásárhelyről hivatalosan ’68-ban költöztem el Szegedre. ’70ben megnősültem és ’79-ben költöztünk ki Zsombóra. Gyuris
László barátom és édesapja, Gyuris István a postánál voltak sofőrök. István a sofőröm volt, én akkoriban építésvezető voltam.
Ő invitált ki Zsombóra, hogy nézzek meg egy-két tanyát. Annyi
pénzünk nem volt, hogy Szegeden vegyünk családi házat, és akkor mondta, hogy milyen jóképű tanyák vannak itt Zsombón.
Kijöttünk a feleségemmel, és megvettük ezt a tanyát, ahol most
is lakunk.
Mit jelent ez a falu az Ön számára?
Most már mindent. A mezőgazdaság szerelmese vagyok, és
amikor ideköltöztem, el kellett döntenem, hogy a hivatásomat
csinálom mint távközlési üzemmérnök, vagy parasztember leszek. Én a parasztembert választottam. Otthagytam a jól fizető állásomat, és a kollégáim azt mondták, hogy a Pancza egy
kicsikét megbolondult, mert normális ember ilyesmit nem csinál. Aztán amikor később kijöttek hozzám látogatóba, belátták,
hogy milyen nagyszerű hely ez itt. Amint kijöttem ide, egyből
éreztem, hogy itt csodálatos emberek élnek. Olyan szeretettel
fogadtak, mintha már tíz éve ismertük volna egymást.
Eddig két könyvét adták ki. Mi ösztönzi az írásra?
Én egy kifele áramló ember vagyok, a gondolataimat, elképzeléseimet, véleményeimet sose rejtettem véka alá. Megérzem az
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igazságot és az igazságtalanságot, és el tudok igazodni ezekben
a témákban. Azért is kezdtem politizálni, hogy változtatni tudjak azokon a dolgokon, amikkel nem értek egyet. Végül életem
legnagyobb csalódása lett, hogy nem tudtam változtatni azokon
a dolgokon, legalábbis nem mindegyiken. A Kisgazdapárt első
számú alelnökeként országszerte rengeteg helyre hívtak előadást tartani, és ezeken kiadhattam magamból, ami bennem
volt. Miután 2002-ben visszavonultam a politikától, sok minden
belém szorult, és úgy gondoltam, ezt le kellene írni. 2008-ban
elkezdtem írogatni, ami kezdetben elég nehezem ment. Most
már kész vagyok a harmadik könyvemmel is. Úgy vagyok most,
mint a parasztember: nem az a kunszt, hogy megtermeljem az
őszibarackot, hanem hogy eladjam.
Mit lehet tudni erről a harmadik könyvről?
Folytatom ugyanúgy a novellás felépítést, mint az első két
könyvemnél. Viszont az eddigi két kötet eseményeket dolgoz
fel, ebben a könyvben pedig már inkább elmélkedek, kifejtem
a véleményemet egy-egy témával kapcsolatban. Az lesz a címe,
hogy Üvegcserepek. Az összetört ablaküveg cserepei a novellák,
amiket megpróbálok összerakni úgy, hogy újra kiláthassunk az
ablakon át a nagyvilágra. Megmutatom, hogy ezen az összeragasztott üvegtörmeléken keresztül hogyan látom én a világot.
Átlagon felüli eredményeket tudhat, maga mögött: volt országgyűlési képviselő, írt könyvet, díszpolgárrá választották.
Mik a tervei a jövőre nézve?
Nagyon sok mindennel foglalkozom, és nagyon szeretem
a művészeteket. Vásárhely egy művészváros volt, Tornyai úgy
fogalmazott, hogy „Paraszt Párizs”. Festek és rajzolok, nagy tehetségnek számítottam fiatalkoromban, de nem tanulhattam
tovább, nem mehettem a Képzőművészeti Főiskolára. Saját
magamat képeztem, és most szeptemberben lesz kiállításom
Orosházán meg Gyomaendrődön, arra is készülök. Itt Zsombón
is volt már kétszer kiállításom, és Szegeden is. De nemcsak a
művészettel foglalkozok, hanem a zenével és az irodalommal
is. Több ezer kötetes könyvtáram van, mind a négy szobában
könyv van. Világéletemben nagyon szerettem olvasni és sok
értékes könyvem is van. A zene is az életem része, hiszen a
templomi énekkarban is benne vagyok, illetve alelnöke vagyok
a Zsombói Művészek Egyesületének. A Wesselényi Népfőiskolának pedig nemcsak hallgatója, hanem előadója is vagyok a
képzőművészet területén. A következő évben Raffaello Santiról
fogok előadást tartani, ezzel még adós vagyok a hallgatóknak,
mert a reneszánsz hármas másik két tagját, Leonardót és Michelangelót már bemutattam nekik. Szóval ezek a terveim, a
művészet területén szeretnék aktívan tovább tevékenykedni.
Egész életében és a mai napig is rendkívül tevékeny, és egyszerre rengeteg mindenben vesz részt. Honnan meríti ezt a
sok energiát?
Olyan típusú ember vagyok, aki nem szeret a babérjain ülni.
Gyerekkoromban is úgy emlegettek, hogy csodagyerek. Én voltam a bezzeg gyerek. Amikor a barátaim valami rosszat tettek,
akkor mondták a szülők, hogy „Bezzeg a Pista ilyet nem csinál!”. Már gyerekfejjel is úgy gondolkoztam, hogy tudtam, mi
a feladatom, a kötelességem és nem akartam csalódást okozni
a szüleimnek. Aztán volt bennem tenni akarás is, az iskolában
is mindig én voltam az, akire különféle feladatokat lehetett bízni. Mindig kerestem a feladatot, mindig vállalkoztam valamire.
Hogy honnan merítem az energiát? Ez egy jó kérdés. Nem tudom pontosan, de úgy gondolom, hogy nekem ezt a Jóisten adja.
Rácz Viktória

„Ha újra születhetnék,
akkor is ide szeretnék születni”
Interjú Fogasné Matula Zsuzsannával

Te vagy az eddigi legfiatalabb zsombói díszpolgár, és
ráadásul az egyedüli nő. Hogyan éled meg ezt az elismerést?
Nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogyan szaladtunk en�nyire előre az időben. Először az jutott eszembe, nem érzem azt,
hogy ennyi mindent tettem azért, hogy 51 évesen ezt a nagyon
szép elismerést megkapjam. Még most is furcsa. Sok ember
mondta: „Tudod, hogy még nő nem volt díszpolgár?”, „Tudod,
hogy ilyen fiatalon még senki nem kapta meg a címet?”. Most
sem érzem azt, hogy nekem már ekkora elismerés jár, csak teszem, ami belőlem jön. A színpadon is azt mondtam, hogy nem
szeretnék leállni, és ha elölről kezdeném, akkor sem menekülne
a település tőlem. Azért remélem, ezt nem fenyegetésként élték
meg az emberek.
Mit jelent ez a falu számodra?
Visszacsatolva az előző gondolathoz; nagyon sok gyönyörű
hely van a világban, de én, ha lehetne, újra itt kezdeném. Ez egy
igaz szerelem: a családom, a munkám, a hivatásom, a kapcsolataim, minden. Tisztelet a falu iránt, ahonnan kapok, és ahova
adhatok.
Milyen volt itt felnőni?
Zsombó-Szatymaz határán születtem, ott is éltem 21 éves koromig. Mi a családdal inkább Szatymazra jártunk, mert az volt
közelebb. 13 éves koromtól ismerkedtem meg a zsombói iskolarendszerrel. Azelőtt a Wesselényi Iskolába jártam hat osztályt,
és akkor jött a döntés, hogy továbbtanulok. Ahhoz, hogy tudjam
venni a gimnáziumi akadályokat, szükséges volt még az a két év,
amit itt Zsombón tanultam. Abban a két évben minden sporteseményen és minden iskolával kapcsolatos programban részt
vettem. Utána a gimnázium idején kollégista voltam Szegeden,
18 éves koromban jöttem ide vissza.
’81-ben kezdtél el óvónőként dolgozni. Miért éppen ezt a
szakmát választottad?
Érdekes történet. A Tisza-parti Gimnáziumba jártam, biológia szakon végeztem. A tervem az volt, hogy védőnő vagy ápolónő leszek gyerekek között. Már akkor gyerekekkel akartam
foglalkozni. Harmadikos gimnazisták voltunk a barátnőmmel,
amikor a húga kórházba került. Este elmentünk meglátogatni,
és meghallottam, hogyan beszélnek a nővérek a pici gyerekekről, láttam, hogyan bánnak velük. Ott engem olyan sokk ért,
hogy egyből tudtam: ez nem nekem való. Meg is ijedtem ettől
az egésztől, le is mondtam az egészségügyről. Érettségi után egy
héttel Tanácsülés volt, amin édesapám részt vett tanácstagként.
Dr. Faragó Mészáros Vilmos pedig megkérdezte tőle, hogy „A te
lányod merre van, mit csinál?”. Mondta apukám, hogy otthon,
és még nem tudjuk, merre-hogyan. Akkor Vilmos azt mondta,
hogy indulni fog egy új óvodai csoport, és akkor még lehetséges
volt képesítés nélkül elhelyezkedni. Másnap reggel már jöttünk
is hozzá apukámmal. Tehát a gyerekekkel való hivatásszerű foglalkozás ott indult el.
Óvónőként és most már vezető óvónőként milyen irányelvek és értékek alapján végzed a munkádat?
Minden téren a gyerekek vannak a középpontban. A legeslegfontosabb pedig a szeretet, ebből indul ki minden. Amikor
18 évesen idejöttem, előttem nagyon jó példával járt az akkori
vezető, Kemenesi Károlyné, utána pedig Patik Mariann és Dr.
Faragó Mészáros Vilmosné Incike. 19 évesen ugyanúgy tudtam

A legfiatalabb díszpolgár

fotó: Maszlag Albert

foglalkozásokat levezetni, mint a többiek, ez pedig biztosított
arról, hogy nem csinálom rosszul a munkám. Megválasztásom
után ugyanazt az utat követtem, mint az elődeim, persze sok-sok
módosítással, hiszen minden vezető a saját szemszögéből közelíti meg a dolgokat. Akkor tud ez működni, ha megvan hozzá a
megfelelő csapat, és az elődeim nagyon jól építettek csapatot.
Számomra fontos érték mindenféleképpen a szeretet és az
életre nevelés. Persze nagyon fontos az is, hogy egy nagycsoportos a húszas számkörben eligazodjon, vagy tudjon szótagolva beszélni, ha épp az a feladat, de a legfontosabb szerintem
az, hogy oda tudjon állni emberek elé, és el tudja intézni az ő
kis ügyes-bajos dolgait. A világgal is szeretnénk megismertetni
őket, ezért járunk Pesttől kezdve Ópusztaszeren át mindenfelé.
Szerinted ennek az életre nevelési elvnek köszönhető az
óvoda jó híre?
Valószínűnek tartom, igen. Nagyon nagy elismerés, amikor
más településről azért jönnek ide, mert azt hallották, hogy itt
a zsombói oviban a gyerek a lényeg. Az ilyen mondat pedig
mindig megüti a fülem, hisz máshol akkor mi a lényeg? Ha a
zsombói szülőknek ez így jó, ahogy mi csináljuk, akkor az óriási dolog. Meg is szoktam köszönni minden olyan ünnepségen,
ahol a szülőkkel állok szemben, hogy bennünket választottak.
A díszpolgárrá avatáson Gyuris Zsolt polgármester nem
győzte sorolni, hogy mi mindent tettél a faluért. Honnan meríted az erőt és energiát ahhoz, hogy ennyi és ilyen sokrétű
munkát végezz?
Erre nehéz válaszolni. A szeretet ereje végigkíséri az életemet. A hivatásom kezdetén sok mindennel találkoztam, ami érdekelt. és szerettem volna benne részt venni. Aztán jöttek a civil
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szervezetek, óvodai programok, egyéb szerveznivalók. Amíg élt
a párom, addig is jutott rá idő, amikor pedig elment, akkor egy
menekülési útvonalat építettem fel a munkába temetkezve. Az
időmet mindig be tudtam osztani, nem kellett magam megerőszakolni, hogy például a képviselőtestületi anyagot átolvassam
éjszaka. Tudtam, ha valamit elvállalok, akkor kell, hogy jusson
rá idő. Elcsépelt, de igaz szlogen: mindig arra jut idő, amire az
ember akarja. Ahogy hallgattam a polgármester úr szavait, én
magam is elcsodálkoztam, hogy így csokorba szedve tényleg
elég sok mindent csináltam.
Mik a terveid a jövőre nézve?
A hivatásom – amíg szükség van rám – szeretném csinálni. Most még három év van a vezetői mandátumomból. 40
év munkaviszony után, azaz 2021-ben én is el tudnék menni

nyugdíjba, de még nem tudom, mi lesz. Attól is függ, hogy
lesznek-e kisunokáim, mekkora szükség lesz rám. Kiderül
még, hogy mit hoz az élet. Amíg még érzek magamban
annyi erőt, addig szeretném csinálni.
Amikor átvetted a díszpolgári címet, akkor is elmondtad,
illetve most is, hogy ha újra születhetnél, ide szeretnél születni. Mindent ugyanúgy csinálnál, vagy van, amin változtatnál?
Nagyon-nagyon sokat gondolkodtam ezen, de olyan dolgok
jutottak eszembe, amik 80 százalékban nem rajtam múltak.
Szerintem mindent ugyanígy csinálnék.
Rácz Viktória

Akik nélkül a falunap nem jöhetett volna létre:
József Attila Közösségi Ház dolgozói
Zsombó nagyközség Önkormányzatának dolgozói
Szent Imre Katolikus Általános Iskola dolgozói
Nefelejcs Katolikus Óvoda dolgozói
Bóbita Bölcsőde dolgozói
Szociális Szolgáltató Központ dolgozói
Kálmán Ferenc és
a szántó, arató, cséplő csapat tagjai
Miklós Sándor
Szélmalom Vendéglő, Kiskundorozsma
Farkas András
Csóti Ferenc
VITARICUM
Szegedi Sütödék Kft.
Varga Pékség 95 Kft.
Fenyves Sörház - Juhász Antal
dr. Faragó M. Vilmos

Szélmalom Kábeltévé Zrt.
Zsombó Frucht Kft.
Dobrotka Pál
Bezdány Béla és családja
Kádár-Németh Lajos
Szalma Imréné és segítői
Mega Plusz Kft. - Csordás István
Maróti Sándor cukrász
Gyuris Virág Kft. - Gyuris Attila
Sport & Life Kft.
Kristály Bt.
Sátor Szerviz
Zsomboys Bt.
Folia Cargo Zrt.
Anikó Virágüzlet - Szűcsné Németh Anikó
Zádori Iván
Maróti Dezső és családja

Köszönjük mindazoknak, akik a programokban való tevékeny részvételükkel, a szervezésben és lebonyolításban végzett munkájukkal hozzájárultak a rendezvény megvalósításához és sikeréhez!

N71 epilógus
Kedves Zsombóiak!
2014. május 1-én útnak indultam
biciklivel, hogy eljussak a Nordkappra,
Európa legészakibb pontjára, honnan
különleges körülmények közepette tértem haza.
A nyolcvan napos túra során 7500
km-t tekertem, bejártam 12 országot,
10 fővárost, láttam számos természeti és
kulturális csodát, találkoztam sok érdekes emberrel, szállást kaptam nagyszerű vendéglátóknál, kopottas kis utakon
és forgalmas sztrádákon közlekedtem
esőben, hóban, szélben és ragyogó napsütésben, alföldi tájakon, végeláthatatlan
erdőségeken, dimbes-dombos térszínen
kerekeztem.
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Kalandok bőséggel akadtak, a következő hetekben szerkesztem össze az előadást – az első alkalomra Zsombón kerül
sor, melynek részleteiről több forrásból is
értesülhetnek –, valamint a blog írásába
is belekezdek, és az ismert közösségi oldalam (facebook.com/nord71) is hetente
több bejegyzéssel frissül.
Köszönöm a sok biztatást, támogatást,
érdeklődést, bízom benne, hogy továbbra
is figyelemmel követnek, próbálok hasznos tanácsokkal és izgalmas történetekkel szolgálni.
Üdvözlettel:
Mindenhol jó, de legjobb...

fotó: Angyal Áron

Radvánszky János

„Mint a vakond nadrágja…”
Interjú Bátki Fazekas Zoltán operaénekessel
Tisztelt művész úr, kedves Zoli bácsi! Tudom, hogy nehéz
évadon vagy túl. Legutóbb a Délmagyarországban olvashattuk a neved a vidéki opera- és operett-játék védelmében
elindított kezdeményezéssel kapcsolatban. Hogy haladsz az
operaénekesi pályán?
Az évadban mintegy hetven
előadásom volt. Ebből hatvanat
játszottam az Operaház felkérésére. Ehhez jött hozzá hét pécsi és három pesti előadás. Debrecenben és
a Zeneakadémián egy oratórikus
mű ősbemutatójának bariton szólóját énekeltem. Ezekhez jöttek
még egyéb föllépések. Nem volt
könnyű, de nem éreztem nehéznek. Inkább örülök neki, mert egy
Bátki Fazekas Zoltán
évadon belül ennyi előadást még
fotó: opera.hu nem játszottam.
Milyen munkáid lesznek a következő évadban?
Jövőre szintén az Operaházhoz szerződtem. Az évad elején,
októberben játszom majd Donizetti Szerelmi bájital című operájában. Nagyon szép darab, jó zene, jó rendezés. A helyi művészetbarát egyesülettel erre szeretnénk majd meghívni a zsombói
iskolásokat. Jelenleg harminc előadásra vagyok kitűzve. Ez még
az évad közben változni szokott. Most, hogy az utóbbi években
újból Pesten vagyok, egyre több más, zenés felkérést is kapok.
2005 óta vagy kapcsolatban a Zsombó vezetéséért felelős
csapattal. A legutóbbi önkormányzati választásokat követően a testület beválasztott a kulturális bizottságba. Milyen
témákkal foglalkoztál? Milyen tapasztalataid vannak az önkormányzat munkáját illetően?
Amikkel önálló előterjesztés szintjén foglalkoztam, azokra
jobban emlékszem. Volt indítványom a művészeti iskolával, a
művelődési házzal, a Zsombó monográfiával, szoborállítással,
a gyógyszertárral, egy helytörténeti kiállítóhellyel, a díszpolgári
kitüntetéssel, és az Év Ifjú Zsombói Művésze díjjal kapcsolatosan. Az önkormányzat munkáját eredményesnek tartom. Kevés
kistelepülés mutathatott fel olyan fejlődést, mint amilyet az
utóbbi években Zsombó. Az új bölcsőde, az új szociális ellátó,
az új fedett piac, a művelődési ház, az egészségház felújítása, a
megújult focipálya, a belvízelvezetés, a kerékpárút, a parkolók,
a faluközpont csinosítása a leglátványosabb eredmények. A két
ciklus óta vezető testület betartotta és túlteljesítette kezdeti ígéreteit.
Ezek szerint minden jó úton halad. Nincs semmi olyan a
testület munkájában, amin szívesen változtatnál?
A kezdetektől fogva javítandónak érzem a külső és belső
kommunikációt. Gyakran túlfeszített a munkatempó. A testületen és a háttércsapaton a túlhajszoltság jelei tapasztalhatóak.
Régóta szeretném elérni, hogy nagyobb teret kapjon a testület
mögött álló Összefogás Zsombóért Egyesület. Szerintem az
egyesület működése is megújításra szorul. Erre nézve nemrég
történtek előrelépések.
Újból közelednek a helyhatósági választások. A helyi ellenzék az ingyenes netes fórumon mostanában alig hallatta a
hangját. Milyen eredményre számítasz?
Az előző vezetésnek is voltak nagyon jó évei. Idővel aztán

nem akartak, és nem tudtak megújulni. Kiégtek. Jó volna, ha mi
nem esnénk ebbe a hibába. A fórumot az előző vezetésből azok
irányítják, akik mindenáron szerettek volna visszakerülni. Ez
nem sikerült. Szerintem a zsombóiak elismerik majd az eredményeket, és tudni fogják, hogy kikre kell szavazni.
A minap láttalak, ahogy biciklivel vitted valahová az
egyesület zászlóját. Amúgy is olyan zászlóvivő típusnak ismerlek. Nem szeretnél polgármester vagy képviselő lenni?
Valóban zászlóvivő vagyok, de nem szeretnék polgármester
lenni. A kulturális vonalon és a háttérpolitikában betöltött szerepnél többet mostanában nem tudnék vállalni.
Huszonegy éve tanítasz Hódmezővásárhelyen. Vannak
befutott tanítványaid? Milyen szerepet tölt be az életedben a
tanítás?
Kónya Krisztina Vaszy-díjas operaénekesre lehetek a legbüszkébb. Több sikeres színészt is tanítottam, többek között
Pikali Gerda művésznőt, Papp István színművészt, aki a Debreceni Csokonai Színház tagja. A tanítás mára nem könnyű,
hiszen Pestről kell utaznom Hódmezővásárhelyre. Fel is adtam
volna már, ha az operaénekesi pálya nem lenne ennyire kiszámíthatatlan. A tanév végi kánikulában eszembe jutott, hogy régebben csak május 31-ig folyt iskolai tanítás. Jó volna ezt újból
visszahozni. Az erősödő nyári hőség a tanároknak és a diáknak
egyre nehezebben elviselhető.
Legutóbb említetted, hogy a verseidre írott saját dalokból
önálló CD-album kiadására készülsz. Hol tart ez most?
Ez olyan, mint a vakond nadrágja. Sok időbe telik, és ide-oda
kell vándorolni, hogy elkészüljön. A verseskötet adva volt. Most
ott tartok, hogy kész egy zongorás felvétel, és megjelent a dalok
kottája. Ezután a kötettel, a kottával és a CD-vel együtteseket
keresek a megfelelő hangszeres kidolgozásra. Ha ez is meglesz,
akkor jöhet majd a zenekaros CD-felvétel.
Köszönöm az interjút, és sok sikert kívánok!
Hajdu Lajos

Közéleti Klub
Tiszteltettel meghívom az Érdeklődő Lakosokat
a Zsombói Közéleti Klub következő rendezvényére!
HELYE: JÓZSEF ATTILA KÖZÖSSÉGI HÁZ
IDEJE: 2014. AUGUSZTUS 18. (HÉTFŐ) 18.00 ÓRA
TÉMA: ZSOMBÓ JÖVŐJE
A Közéleti Klub célja, hogy beszélgessünk nagyközségünk
és az önkormányzat mindennapjairól, kiemelve egy-egy helyi közügyet. Jelen esetben minden folyamatban lévő projekt,
a településünket érintő változások, helyi szokások témája lehet.
Kérem, hogy osszák meg velem véleményüket, ötleteiket!
Érdemes beszélni a Zsombó jövőjét érintő ötletekről, javaslatokról.
Gyuris Zsolt
polgármester
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Választási tájékoztató
Tisztelt Választópolgárok!
Kedves Zsombóiak!
Magyarország Köztársasági Elnöke a 270/2014. (VII.23.) KE
határozatával 2014. október 12-ére tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának időpontját. A választás előkészületeivel, lebonyolításával,
a szavazás menetével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról
több részletben kívánom tájékoztatni a Tisztelt Választópolgárokat:
I. NÉVJEGYZÉK
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. augusztus 15-én a
szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda
értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe
vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek
hiányában lakcímére 2014. augusztus 25-ig kell megküldeni. A
helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a
választópolgárt, aki 2014. augusztus 15-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.
II. ÁTJELENTKEZÉS
Nagyon lényeges változás az előző szavazásokhoz képest,
hogy az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár
nyújthatja be, akinek legkésőbb 2014. június 23-ig létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014. október 12-ig
tart! Vagyis aki az őszi kirándulásának helyén, családi okok vagy
munkája miatt szeretne máshol szavazni, csak akkor teheti meg,
ha 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített, és annak érvényessége 2014. október 12-én még tart.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Az átjelentkező választópolgár 2014. október 10-én 16.00
óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
III. JELÖLT- ÉS LISTAÁLLÍTÁS
A Helyi Választási Iroda Vezetőjének a központi névjegyzékben található választópolgárok (2014. augusztus 15-i) adatai
alapján 2014. augusztus 18-ig kell megállapítani az egyéni listás
és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát.
A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de
legkorábban 2014. augusztus 25-én adja át az igénylő részére
az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. Fontos változás a 4
évvel ezelőtti választáshoz képest, hogy már nincsenek ajánlószelvények (ún. kopogtatócédulák), helyette ajánlóívek vannak,
csakúgy, mint a tavaszi választások során, vagyis jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet a független jelöltként indulni
szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától igényelheti.
Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a
polgármesterjelöltet és a főpolgármester-jelöltet legkésőbb
2014. szeptember 8-án 16.00 óráig kell bejelenteni.
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A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig vonhatja
vissza.
IV. AZ AJÁNLÁS
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik.
Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár
nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint
az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat!
Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek.
Az ajánlás nem vonható vissza.
Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és
aláírását.
Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet.
Nem gyűjthető ajánlás:
a)
az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
b)
a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási
szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
c)
tömegközlekedési eszközön,
d)
állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek
hivatali helyiségében,
e)
felsőoktatási és köznevelési intézményben,
f) egészségügyi szolgáltató helyiségében.
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt
adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy
annak ígéretét.
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.
V. A VÁLASZTÁSI KAMPÁNY
A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 2014.
október 12-én 19.00 óráig tart.
A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres
távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2014. október 12-én nem folytatható.
2014. október 12-én választási gyűlés nem tartható.
2014. október 12-én politikai reklámot nem lehet közzétenni.
A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2014. november 11-én 16.00 óráig köteles eltávolítani.
VI. VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK
A Szavazatszámláló Bizottságok (SZSZB) tagjai még az országgyűlési képviselő-választások előtt megválasztásra kerültek. A Helyi Választási Bizottság (HVB) három tagját és legalább

két póttagot a képviselő-testület legkésőbb 2014. augusztus 31én 16.00 óráig választja meg.
A választási bizottság (HVB és SZSZB) megbízott tagját legkésőbb 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a
helyi választási irodánál.

Tisztelt Zsombói Lakosok!
A Zsombói Hírmondó augusztus végén,
szeptember
elején
megjelenő
számában kívánjuk bemutatni azokat
a honfitársainkat, akik az október 12-i
önkormányzati választásokon polgármesterjelöltként, képviselőjelöltként kívánnak indulni Zsombón. Kérjük, hogy akik
érintve érzik magukat, 2014. augusztus
20-ig küldjék meg a megjelentetni kívánt
bemutatkozó
anyagukat
fényképpel,
elérhetőséggel a hirmondo@zsombo.hu
e-mail címre.

Tisztelt Választópolgárok! A 2014. október 12-i helyi önkormányzati választással kapcsolatos könnyebb eligazodás érdekében a következő részben ismertetem a mozgóurnaigénylés
szabályait, a szavazás menetét, az eredmény megállapítását, az
új Helyi Választási Bizottság tagjait és elérhetőségeit.
Amennyiben további kérdésük van, kérem, forduljanak bizalommal a Helyi Választási
Iroda munkatársaihoz ügyfélfogadási időben, vagy keressék
fel a www.valasztas.hu internetes oldalt.
Tisztelettel:

				Dr. Csúcs Áron
				
jegyző, HVI vezetője

a szerk.

Ritka betegség – nagy összefogás
Három hónapja, április 19-én megdöbbenve hallottuk, hogy
a zsombói 17 éves fiút, Tot Richárdot mentő vitte el, mert reggel
felébredt, s nem tudott lábra állni. MRI vizsgálattal a nyaki-háti
gerinc átmeneténél észlelt, bevérzett daganatot az Idegsebészeti
Klinikán eltávolították. A szövettan astrocytomát igazolt (elhelyezkedése miatt rosszindulatú). Az ellenőrző vizsgálat alapján
valószínű, hogy az alattomosan növekvő daganatot eltávolították, de sajnos az általa okozott károsodás a gerincvelőben (ami
háti szakasztól lefele bénulást okoz) maradandó, minimális javulásban lehet bízni. Rehabilitációját Újszegeden, a Gyermekklinika B Részlegén megkezdték, majd egy hete az Országos
Rehabilitációs Központba került fel Budakeszire, hogy megtanítsák, segítsék új életmódja kialakítását kerekesszékkel. Nagy
lelki és anyagi megpróbáltatás a családnak. Szegeden édesanyja
vele lehetett, itt csak látogatni tudja. Nehéz, hosszú út vár rájuk, melyben mellettük állunk. Összefogással tudunk segíteni a
hétköznapi gondok enyhítésében. Aki szeretné őket támogatni,

FELHÍVÁS
Az őszi Anyatejes Világnapi
rendezvényünk
alkalmából
ismét köszönteni szeretnénk
a falu legkisebbjeit. Ennek az
alkalomnak a lebonyolításához várjuk régi és új szponzoraink jelentkezését!
Érdeklődni a védőnőknél:
62/595-567, ill. 30/2868-431
Támogatásukat előre is köszönjük!
Polgárné Papp Katalin és
Huczka Anita
védőnők

hozzá szeretne járulni a látogatások, munkából kiesések, egyéb
költségek fedezéséhez, az alábbi módokon teheti meg:
1. Az Egészséges Zsombóért Alapítvány alszámlát nyitott,
ahová utalhatnak, vagy a Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezetben személyesen fizethetnek be pénzt erre a számlaszámra:
57100209-32006445-00000024
2. A zsombói templomban gyűjtődobozt helyezünk el
Richárd nevével.
Kívánom, minél hamarabb térjen haza családjához, barátaihoz, s minél teljesebb életet tudjon élni.
dr.

Szabó Ágnes

házi gyermekorvos

Egészséges Zsombóért Alapítvány
Kuratóriumának elnöke

Baba-mama klub
A baba-mama klub júliusban és augusztusban a korábbi évekhez hasonlóan elmarad! Szeptember elejétől újra várunk majd minden kedves édesanyát és gyermekét.
Polgárné Papp Katalin és Huczka Anita
védőnők

Gólyahírek:
2014. JÚNIUS:
Mihálffy Gábornak és
Oszlányi Zitának:

Gábor Sándor

Tóth Szilveszternek és
Csíkos Tünde Beátának: Zalán Levente

2014. JÚLIUS:
Csáki Antalnak és
Katona Klárának:
Szokolai Józsefnek és
Bársony Andreának:

Emma
Dominik

Gratulálnunk az újszülöttekhez, és jó egészséget kívánunk az egész családnak!
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Információk a 2014/2015.
nevelési év kezdéséről
ESEMÉNY

HELYSZÍN

HÓNAP, NAP

tankönyvosztás, nyilatkozatok kitöltése

iskolai zsibongó tantermei

2014. augusztus 29.

tanévnyitó ünnepély

József Attila Közösségi Ház
és Könyvtár
tantermek

első tanítási nap

ÓRA
9.00-12.00
14.00-18.00

2014. augusztus 31.

17.00

2014. szeptember 1.

8.00

A tankönyvosztással egy időben nyilatkozatokat kell
kitölteni (pl. étkezés, gyermek betegségei, stb.), ezért ehhez
a szülő/gondviselő jelenléte feltétlenül szükséges.
Tudnivalók a tankönyvekkel kapcsolatban:
Minden leendő első és második osztályos tanuló ingyenesen
jut a tankönyvekhez.
A 3-8. osztályos tanulók közül ingyen tankönyvre jogosultak
azok, akik:
- gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek – igazolásához szükséges dokumentum: érvényes határozat
- 3 vagy több gyermekes családban élők – igazolásához szükséges dokumentumok: Magyar Államkincstár igazolása és családi pótlék összegét igazoló bankkivonat
- tartós beteg vagy fogyatékos gyermek – igazolásához szükséges dokumentumok: Magyar Államkincstár igazolása, családi
pótlék összegét igazoló bankkivonat és orvosi igazolás
- sajátos nevelési igényű tanulók – igazolásához szükséges
dokumentum: szakértői vélemény
A fizetős tankönyvcsomagok átvételének feltétele a befizetést
igazoló csekkszelvény, melyet a tankönyvosztáskor lemásolunk.
Kedvezményes étkezésre azok a tanulók jogosultak, akik:
- gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek – igazolásához szükséges dokumentum: érvényes határozat
- 3 vagy több gyermekes családban élők – igazolásához szükséges dokumentumok: Magyar Államkincstár igazolása és családi pótlék összegét igazoló bankkivonat
- tartós beteg vagy fogyatékos gyermek – igazolásához szükséges dokumentumok: Magyar Államkincstár igazolása, családi
pótlék összegét igazoló bankkivonat és orvosi igazolás

fotó: Tarczal-Márta Edit

A tavalyi tanévnyitó műsora

Kérjük a szülőket, ha gyermekük bármilyen kedvezményben
részesül, a fent említett dokumentumokat beszerezni szíveskedjenek, és a tankönyvosztáskor hozzák magukkal!
Szükség esetén fénymásolást biztosítunk!
A tankönyvosztással egyidejűleg a tájékoztató füzeteket is
mindenkinek meg kell vásárolni, amelynek ára 150 Ft/db. A tanulóbiztosítás megkötésére is ekkor lesz lehetőség.
A taneszközök jegyzéke megtalálható az iskola ajtaján és a
honlapon is (www.szikai.hu). Bármilyen felmerülő kérdéssel
keressenek bennünket e-mailben (iskola@zsombo.hu) vagy
telefonon (+36-20/256-08-48).
Pálmai Péter
igazgató

Pótjelentkezés a művészeti iskolába
Tisztelt Szülők! Kedves Leendő Növendékek!
A Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola felvételt hirdet a 2014/2015. tanévben a következő tanszakokon:
magánének, furulya, gitár, képzőművészeti.
Jelentkezési lapok elérhetők az iskola irodájában a nyári szünet idejében szerdai napokon 8-12 óráig.
Bővebb információ a meghirdetett tanszakokkal kapcsolatban a +36-20/449-39-44 telefonszámon kérhető.
A pótjelentkezés határideje:

2014. szeptember 5. péntek.

Szeretettel várjuk a művészetek iránt érdeklődő fiatalokat.					
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Faragaó Gabriella
igazgató

Ezüstérmesek
U10-es lány csapatunk II. helyezett lett az ERIMA
Gyerekbajnokság Déli régiójában. Szép eredmény ez a gyerekektől, sok edzés és gyakorlás van mögötte.
U9-es lány és fiú csapatunk is emlékérmet kapott a gyerekbajnokságban való részvételéért. Ezekben a korosztályokban
nincs eredmény, így helyezettek sem.
U7-es lány szivacskézilabdásaink is kiválóan mutatkoztak be
a kezdők között.
A képen a csapat egyik fele: Kakuszi Vanda, Ábrahám Cintia,
Török Virág, Bakó Nóra, Török Csenge, Kun-Szabó Dominika
Hiányzók: Török Anna, Gajda Anna, Patyi Rebeka, Patik
Zsófia, Bodó Eszter, Gábor Amarilla, Soós Dóra, Regős Dalma
és Tűhegyi Szimonetta

Már majdnem arany

Gyermeknapi kézilabdatorna

Támadnak a zsombóiak

fotó: Polyákné Farkas Éva

fotó: Polyákné Farkas Éva

- Sándorfalva

Barátságos mérkőzéseket játszottunk a sándorfalvi szivacskézilabdás gyerekekkel. Minden korosztályban volt mérkőzés,
U7, U8, U9 és U10-es korosztályban is. Minden mérkőzés után
győztesen hagytuk el a pályát, többen kiváló teljesítményt nyújtottak. Török Virág lett a torna legjobb játékosa, Gyuris Zsófia,
Vér Vencel és Illés Edit különdíjat kapott. Mindenki sok élmén�nyel és éremmel térhetett haza, a különböző csapatok szurkoltak egymásnak. Az eredményhirdetést követően finomságok
vártak a gyerekekre, pizzát, palacsintát és tortát kaptak.
Köszönet a sándorfalvi szülőknek és vezetőknek
a vendéglátásért! Ősszel nálunk lesz torna, melyre szeretettel
várjuk Sándorfalva csapatait.
Polyákné Farkas Éva
edző
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7. Zsombói ABC sportmászó fesztivál
Valójában nem nagy durranás egy ilyen meccset összehozni – aztán, mikor véget ér a fölfordulás, és hazahúznak a
népek, a szemétgyűjtéssel együtt elkezdődik a következő évi
rendezvény megszervezése. És tart 12 hónapig, eleinte sok
eszeléssel, a hajrában meg eszetlen rohanással.
Tavaly is így történt, és kifelé erősen igyekeztem a vérprofit
játszani, aki a kisujjából rázza a jobbnál-jobb ötleteket, aminek a
végén minden összeáll, és a közönség rettentően jól érzi magát.
Azért ennél kicsit árnyaltabb volt a helyzet most is, pl. hetekig lehetett rugózni azon, hogy egybeessünk-e a falunappal,
vagy ne. Bizonyára maximális bölcsességgel döntöttem, mikor
az utóbbi verziót választottam, de utólag már semmilyen érv
nem jut eszembe, ami ezt támasztotta volna alá, bár valójában
ellene se találnék semmit...
Tehát eljött előbb a tél, ami aztán el is múlt rendben, kevés
hóval, de egy vihar által letépett tetőszigeteléssel a mászófal
fölött. Ez akár súlyos problémák forrása is lehetett volna, ám a
gyakori tetőre létrázásokon és magaslati sopánkodásokon kívül vajmi keveset tudtam operatíve tenni a jelenség ellenében.
Merthogy, ugye, uniós pályázatokból kapnám a fizetésemet, de
hála a nagytudásúaknak, már éppen egy esztendeje a semmiből
próbálom eltartani nagyétkű gyermekeimet.
Az infrastruktúra másik eleme, a tavaly még félig kész melléképület ugyan kizárólag Patyomkin-módszerrel került átadhatóvá az ügyben érdekelt pályázati bírák felé, magyarán használhatatlan lenne, ha rigorózusan követnénk az előírásokat. De
nem követjük, ezért a szomszéd telekről odavezetett kábeldob
beindította a bojlert, a locsolótömlő ügyesen rácsatlakozott a
szintén telekhatáron túli kerti csapra, és már csak a szabványoknak szigorúan megfelelő mozgáskorlátozott fürdőszoba néhány
díszítő elemét kellett leszerelni, hogy működőképessé váljon
az egész. Még jó, hogy május 1-je meg pünkösd is szép hosszú
hétvégéket kínált, ezért mi összetrombitáltunk pár tucat sporttársunkat edzőtábornak álcázva a próbaüzemet, amin végül is
nagyjából átcsusszant az egész Mekk Elek objektum.
Tra-la-la! Az iskolaév is véget ért, de addigra már hatalmas
tapasztalatú pályaépítő mestereink el is lepték a kertet, hogy
egyik kezükben kávéscsészével, a másikban söröspohárral, szájukban cigivel egész álló nap a megalkotandó versenyfeladatokon vizionáljanak, majd az éj beköszöntével fejlámpát gyújtsanak, és hajnalig tegyék a csodát a falakon.
Lett is pontban 100 db kunszt a verseny áldozatai számára,
illetve szinte annyi, mert az újraszámlálásnál eggyel többnek bizonyultak, pontosan, mint a dalmata kiskutyák! Ez már az utolsó hét volt, itt a célegyenes, a versenyt visszafújni nem lehetett,
ellenben mostanra ért be a gyümölcse annak, hogy fél tucat esztendőn által akkurátusan tettük tönkre a homokhát valamen�nyi iskolájának tornatermi szőnyegállományát. Két legerősebb
támogatónk most beintett, pár nappal a kezdés előtt, és ez nem
hozott megnyugtató álmot a szemeimre.
Mint ahogy az sem, hogy a tavaly fergeteges sikert aratott kultúrprogram valamennyi potenciális résztvevője vis�szamondta a megjelenést, a sportág állandó mikrofon-bohóca,
aki évtizedek óta valamennyi magyar mászóversenyen kergeti
röhögőgörcsbe a nagyérdeműt, most szintén bemondta az unalmast. Káromkodás, elszöntyömpörödés, de az ilyenkor szokásos
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Sziluett

fotó: Szigeti Szilárd

másfél órás éjszakai nyugalom után új reggel, napsütés, új kihívások, improvizáció, és csak lesz a végén megoldás!
Aztán végül inkább péntek lett, június 20-a. Sepsiszentgyörgyi barátaink addigra már a kertben sátraztak, de szépen elkezdett melléjük gyűlni a tömeg. Délután jött pár ovis tanítvány,
kaptak is 6 feladatot, kicsit mászogattak rajtuk, volt, aki szépen
meg is nyerte a vetélkedőt, örültek a csokinak, mindenki boldog
volt, mi meg már kipakoltuk a számítógépet és a nyomtatót is a
nagy sátorba, hadd induljék a banzáj. A hobbistákat és a külön
értékelendő egyetemistákat könnyedén leszerelve átirányítottuk
a nagyok közé, tehát aznapra nem maradt más hátra, mint bejáratni a büfét!
A reggel gyorsan
eljött, mint ilyenkor
mindig. Természetesen előre tudtuk, hogy
nem sokan fognak
éjfél előtt regisztrálni, inkább másfél órát
állnak majd a pultnál
reggel 8 körül. Megjött Polgink, mondott
nekik pár szépet s jót,
kezdődhetett a viadal.
A matadorok nekiestek a feladatoknak,
időnként cseréltek a
fiatalok a nagyokkal,
estig mindenkinek
elfogyott az ereje, és
Egyensúly
fotó: Szigeti Szilárd minden bőr az ujjairól. Csapatunk és pillanatnyilag Magyarország legeredményesebb versenymászója, Riesing Eszti addigra már el is törte a
lábát, de negyedannyi idő alatt is akkora fölénnyel nyerte meg
a versenyt, hogy a többieknek hiába volt 4-5 óra fórjuk, csak az
egyharmadát teljesítették az övének.
Aznap is beesteledett, ami nem ritka, még ha ilyenkor elég
sokáig fönn is marad a Nap (ami másnap már rövidülő üzemmódba is váltott). Előbb beszerelt egy szegedi heavy metal band
(Set the Clocks to Infinity), és kőkeményen zúzatta a mi nagy
örömünkre, kicsivel a jogszerű időhatáron túl is. A szokáshoz
híven Zsombó népe keményen tűrt, mi több: néhány, a jobb
sorsa elől nem menekülő helyi anyuka inkább ágyba nyomta

számtalan csemetéjét, és betért hozzánk, osztozni az élményben.
Utána előkerült a kölcsön projektor, a távkapcsolót kézbe vette
egykori hegymászó tanítványom, akire én több nagyságrenddel
büszkébb lehetek, mint ő énreám. Neve Salamon Márk, az évek
során Innsbruckba vetette a sors, ahol nagyjából a világelit közelébe mászta magát extrém szólóteljesítményeivel. Hát ő mesélt
az egybegyűlteknek, akik pillanatok alatt hátrahőköltek, a gyerekek idolt találtak, a felnőttek újabb üveget bontottak, a mászók
pedig, akik odakünn, fejlámpák fényében tovább próbálkozhattak a zseniális mászófeladványokkal, inkább akkorra ütemezték
megérdemelt pihenőjüket, mert a srác eléggé kőkemény amúgy,
itt viszont eléggé szeretetreméltó is volt.
Egyszer azért a mezőny nagyja elcsitult, bár hajnali fél 3-kor
még mászkáltak néhányan, 4-kor meg már kezdték a munkát

mások. Volt még egy bő fél nap, az időjárás pedig úgy döntött,
most kárpótol az előző 6 év összes szemétségéért, és eső nélkül,
hőguta nélkül, optimális viszonyok között engedte befejezni az
egész bulit. Végül azért csak megszólalt a gong, a srácok leadták
a lapjaikat, mi számolgattunk pár órácskát, és még az eredményt
is kihirdettük, mindenkinek jó utat kívántunk, és lehuppantunk
a székünkbe szusszanni egyet! Ez biz jó mulatság, de legényes
munka volt…

Táborosi Gábor

Itt vannak a síkvidéki falramászók!
Megint véget ért egy tanév, páran érettségiznek, iskolát cserélnek, megbuknak, kinek mi jut. Mi meg számvetünk éppen.
Mármint a Meteora Mászócsapat! Meg kicsit a jövőbe is nézünk.
Idén is megy javában a magyar sportmászó bajnokság, és
idén sem zökkenőmentesebben, mint máskor. A versenyrendezők most sem mindig tudnak hibátlanul megbirkózni a feladattal. Pár hét el szokott telni, mire kiderítjük, ki mikor nevezett, kinek nem volt sportorvosija, ki miért másik kategóriában indult
stb. Mi pedig továbbra is uraljuk a korosztályok felét, ahogy az
szokás, de idén annyi minden jön közbe, hogy a fölényünk nem
teszi unalmassá a csapatversenyt, mint tavaly. Azért meglesz az
összetett arany, ez percig sem kétséges.

ve. Az apropót az a szomorú tény adta, hogy Orotva egykori
kisiskolás lakója, Erőss Zsolt barátunk egy éve maradt örökre
a Kancsendzönga csúcsrégiójában. Volt, aki 30 km-t gyalogolt,
és rendben célba ért, akadt, aki 50-et, és kifutott a szintidőből.
Ellenben mindenki jól érezte magát, a többi meg kit érdekel!
A múlt szép, feszítjük is a mellünket, de előttünk a feladat: június 20–22. között hagyományosan Zsombón rendezzük az idei
esztendő legjelentősebb hazai sportmászó eseményét. Pénteken

Járunk viszont külföldi versenyekre is. Némelyiket kön�nyedén abszolváljuk, másutt szembesülünk azzal, hogy a világ
egyéb helyszínein is sportolnak azért a fiatalok. Mindenesetre Riesing Eszti jól megnyerte az InterRegional Climbing Cup
sorozatot a labancok, olaszok, szlovének, horvátok, csehek és
szlovákok előtt, és ennek igen örültünk! Legutóbb pedig, a hagyományos pünkösdi mászófesztiválról hozott egy nagyon szép
ezüstöt Imstből. Valójában a holtverseny utáni szuperfináléban
sem maradt alul, csak picivel lassúbb időeredménye okán lett
második. Továbbra is ott a helye a közvetlen világelitben!
Közben egy májusi hétvégén úgy tettünk, mintha kőkemény
legények lennénk, és sétáltunk egy nagyot Gyergyó hegyei mentén, önkormányzatinak álcázott küldöttség tagjai közé vegyül-

Tömeg egy korábbi versenyen

fotó: Táborosi Gábor

az ovisok, a hobbimászók és a kezdő egyetemisták mérkőzhetnek, míg szombat-vasárnap megállás nélkül harcolhatnak a gravitációval a „rendes” verseny résztvevői, akik vélhetően megint
több százan lesznek Európa határvidékének országaiból. Közben vetítés, zene, gyros, sör, szóval érdemes lesz kinézni a Deák
Ferenc utcába!
Aztán, mihelyst hazakergettük a mezőnyt, összetakarítottuk
a szeméthegyeket, életre keltettük a romokat, kezdődik a nyári
szezon. Mondhatnánk: ezután érdemes nap mint nap arra járni, és kipróbálni nemcsak a mászófalat, hanem a kötélpályát, a
pump-tracket, a trambulint, eljönni velünk métázni vagy strandolni, megtanulni egykerekűvel vagy street-boarddal közlekedni, rekeszmászásban vetélkedni, pihenőidőben meg a go, reverse,
haszami sogi és egyéb stratégiai játékok segítségével csatározni.

A csapat nagyobbik része az egyik állomáson

fotó: Táborosi Gábor

Táborosi Gábor
XII. évf. 6. szám – nyár
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