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Tájékoztató a Képviselő-testületi
ülésen történtekről
A Hírmondóban a Képviselő-testületi ülésen történtekről készült legutóbbi beszámoló óta 3 alkalommal
ülésezett a Képviselő-testület, amelyből 2 munkaterven
felüli, rendkívüli ülés és egy munkaterv szerinti, rendes
ülés volt.
2014. június 23.
– munkaterven felüli, rendkívüli ülés
A Képviselő-testületi ülés összehívását több dolog is indokolta.
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület hatályon kívül helyezte a helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról szóló rendeletét, amely az Őslápot volt
hivatott helyileg védeni. Mivel a zsombói Őslápot – több éves
eljárás végén – újra országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánították, ezért a helyi védettséget meg kellett szüntetni.
A második napirendi pontban a Képviselő-testület arról
döntött, hogy 2014. július 1-től új közszolgáltatóval (Négyforrás
Víziközmű Üzemeltető Nonprofit Kft.) köt közszolgáltatási
szerződést a hulladékszállításra. Az új közszolgáltatóval kötött
szerződés a hulladékszállítási díjban 5%-os csökkenést eredményezett.
A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület módosította a település szilárd hulladékkezelésről szóló rendeletét. A
rendelet módosítását az új közszolgáltató és jogszabályi változások indokolták.
2014. július 4.
– munkaterv szerinti, rendes ülés
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület a Szent Imre
Katolikus Általános Iskola 2013/2014-es nevelési évéről hallhatott tájékoztatót.
A második napirendi pontban Nefelejcs Katolikus Óvoda
2013/2014. évi nevelési évéről szóló tájékoztatót fogadta el a
Képviselő-testület.
A harmadik napirendi pontban a Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014. évi nevelési évéről szóló tájékoztatót
fogadta el a Képviselő-testület.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület a Zsombói Bóbita Bölcsőde 2013/2014. nevelési évéről szóló beszámolót fogadta el.
Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület egy ingatlan vásárlásáról döntött, amely azért vált szükségessé, mert a

Gyöngyvirág utcában és környékén lakók nem tudtak volna a
Szatymazi úton lévő (ún. Lippai tanya) buszmegállóhoz kijutni,
csak nagy kerülővel.
2014. augusztus 15.
– munkaterven felüli, rendkívüli ülés
A rendkívüli ülés összehívását több dolog is indokolta.
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület a közműves
ivóvíz díjáról szóló rendeletét helyezte hatályon kívül. A rendelet
hatályon kívül helyezésére azért volt szükség, mert a Képviselőtestületek közszolgáltatási díjmegállapító hatásköre 2012. december 31-gyel megszűnt. Ezt követően már hatóságilag történik
a díjak megállapítása.
A második napirendi pontban energiatakarékos fényforrások
megvásárlásáról döntött a Képviselő-testület. A szolgáltatótól
eddig bérelt fényforrások kerültek megvásárlásra, amelyek eddig a közintézményekben működtek.
A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy az Önkormányzat együttműködési megállapodást köt
az Összefogás Zsombóért Egyesülettel a József Attila Közösségi
Ház és Könyvtár melletti várakozóhelyek üzemeltetésére, fenntartására.
Ezt követően a Képviselő-testület a víziközmű-vagyon vagyonbiztosításának módjáról döntött, és a szerződéskötést rábízta az üzemeltető Alföldvíz Zrt-re.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta a Zsombó gazdaságtörténeti múltjának feltárására vonatkozó
árajánlatot. Ezek alapján a kutatás Zsombó gazdaságtörténetét
fogja feldolgozni 1945-től 1990-ig terjedően.
A következő napirendi pontban zárt üléssel folytatódott a
képviselő-testületi ülés. A Képviselő-testület megválasztotta
a jegyző előterjesztésére a Helyi Választási Bizottság tagjait és
póttagjait. Így a Helyi Választási Bizottság tagjai: Bálint Gáborné,
dr. Bodáné dr. Bártfai Mária és dr. Tenke András, póttagjai: dr.
Kovács Julianna és dr. Faragó-Mészáros Vilmos lettek.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület
várhatóan 2014. szeptember hónap közepén tartja soron következő, munkaterv szerinti ülését.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
dr.

Csúcs Áron
jegyző

Lakossági fogadóóra
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2014. szeptember 9-től kéthetente keddenként a kivitelező
OMS Környezetvédelmi Kft. részéről Talabér Dezső építésvezető fogadóórát tart a csatornázással kapcsolatosan felmerülő kérdések megválaszolására.
Helye: Falugazdász Iroda, Zsombó, Móra Ferenc utca 6.
Időpontja: páratlan héten 16:30–18:30-ig
Mészáros Sándor
műszaki ügyintéző
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Zsombói Polgármesteri Hivatal
telefon: 20/484-2331

A Királyszéki iskola belső felújítása
Történetünk szűkebb értelemben 7 évvel ezelőtt kezdődött, amikor lehetősége nyílt önkormányzatunknak
visszavásárolni a Királyszéki iskolát. Nagy terveink
voltak az épülettel, és ezek mára a megvalósulás közelébe kerültek, részben meg is valósultak.

Mielőtt a belső felújításról beszélnék, a Mihálffy Zsolt kollégám által készített műszaki áttekintést adom közre.
„Az épület 1904-ben épült. Az építőmesterek emlékezetében
jól élt még az 1879-es szegedi nagy árvíz emléke, mert a vidék
legmagasabb pontjain egy méter magas padlószinttel helyezték
el ezeket az épületeket.
Az iskolát a jó megközelíthetőség szempontjához igazodva
az Átokháza és a Zsombó dűlő között félúton, az országút közvetlen közelében helyezték el.
Rendeltetése szerint az épület egy tantermes elemi iskola,
melyhez közvetlen épületen belül kapcsolódott a tanító két szoba-konyhás komfort nélküli szolgálati lakása. Az illemhely és az
ásott kút az udvaron kapott helyet.
Az átgondoltan kiválasztott építési helyen az épület elhelyezését a tanterem tájolása határozta meg, így a tanterem és
a lakás bejárata is a belső udvar felől az északi oldalon került
elhelyezésre. A tanterem legideálisabb megvilágítását hosszanti
irányban elhelyezett keleti, dél-keleti ablakkialakítással érhették el. (A legkorábban világos helyiség ezért takarékos, délután
nem süti a nap, emiatt nyáron is jó a klímája, a délelőtti tanítási időben a terem bal oldali irányból kap direkt megvilágítást,
mely az írás és olvasás szempontjából a legkedvezőbb.)
Az épület belmagassága 380 cm, mely a magas, de keskeny
ablakok kialakításával levegős, jól megvilágított tereket eredményez. Az épületszerkezeti anyagokat a földrajzi környezet
adta lehetőségek határozták meg, ezért az alap és a fal anyaga
az alföldön használatos égetett agyagtermék, a tégla. A födém
anyaga fa és sár, valamint a fa és a felületképzés között használatos közvetítő a nád (ez a borított gerendafödém). A gyönyörűen
ácsolt tető a Trianon előtti Magyarországon könnyen beszerezhető, a Maroson és Tiszán úsztatott, jó minőségű faanyagból
készült. A tető fedésének anyaga: égetett agyagcserép „hódfarkú” körszeletvágású típusa. A padlószerkezet a szobákban és
a tanteremben párnafákon elhelyezett hajópadló, mely olajos
impregnálással készült. A további helyiségek, az előtér, a kamra
és a konyha préstégla, illetve mozaiklap burkolással készült. Az
épület homlokzatát a korra jellemző építészeti stílusnak, az eklektikának szolid jegyeivel ruházták fel.
Összességében az épület kialakításában, funkciójában, szerkezeti elemeiben is jól átgondolt, kiváló épület, melyet mi sem

bizonyít jobban, mint hogy 110 év távlatából „kisebb” felújítás
segítségével jól működő, használható épület az eredmény.”
Az épületleírás után jöjjenek a felújítás előkészületei:
A többszörösen – átgondolatlanul és hanyagul – átalakított
épület megvásárlása után azonnal megkezdődött az eredeti nyílások feltárása, és a fal talajpára okozta salétromosodásainak
megszüntetése. A legfontosabb épületszerkezeti beavatkozások
után megkezdődhetett az épület eredeti állapotba történő vis�szaállításának és helyreállításának előkészítése, mely során három fontos kérdéskör körvonalazódott.
1. Hogy nézett ki az épület (anyag és homlokzatkialakítás)?
2. Milyen pénzügyi forrásból lehet megvalósítani?
3. Mire lehet hasznosítani? (Ez azért a visszavásárlás előtt
már körvonalazódott.)
Az épület eredeti homlokzatának kialakítása érdekében
gyűjtőmunka indult, az elkészített fényképekből és meglévő
azonos tervek alapján épült épületek helyszínén készült vázlatokból rekonstruáltuk az eredeti vakolatdíszeket és nyílászáróosztásokat. Csongrád megyét és a Vajdaságot felkutatva több
tucat épületet tekintettünk meg, mely során a legszembetűnőbb
különbséget az épület falazatának anyagában találtuk a saját
épületünk előnyére. A legtöbb épület az alsószoknya-párkányig
készült csak téglából, onnan vályog, míg a miénk teljes magasságig égetett agyagból falazódott. Az épület színvilágát is a forrásmunka eredményeként határoztuk meg.

A külső felújítás egy 2010-ben megvalósult pályázatból készült el. Ekkor készültek el és kerültek beépítésre a korszerű, hőszigetelt, de az eredetihez teljesen hasonló nyílászárók Becherer
Ferenc asztalosmester által, és ekkor készült, újult meg a homlokzat Lukács Zoltán helyi építési vállalkozó kivitelezésében,
valamint elkészült az épület környékének tereprendezése Nagy
János kollégám vezérletével közfoglalkoztatottak keze által.
Elérkeztünk a következő mérföldkőhöz, a belső
felújításhoz:
Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2013 szeptemberében
pályázatot nyújtott be a „Vidékfejlesztési miniszter 35/2013.
(V.22.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről c. pályázati kiírásra, mely keretében a Királyszéki iskola belső felújítását tervezte megvalósítani.
XII. évf. 7. szám – szeptember
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A kedvező elbírálásnak köszönhetően a tervezett beruházásra 11.377.401 Ft támogatást nyert az önkormányzat,
amely a tervezett nettó beruházási költség 100%-a. Ehhez gyakorlatilag az ÁFA összegét kellett mellétennie az önkormányzatnak.
Jelen projekt keretében az épület belső felújítása történt meg:
- belső nyílászárók cseréje (hasonlóan a külső nyílászárókhoz, gyakorlatilag az eredeti ajtókat gyártotta újra
Bálint Vilmos asztalos)
- burkolatok cseréje,
- elektromos hálózat korszerűsítése,
- szigetelés,
- fűtéskorszerűsítés,
- vizesblokkok felújítása,
- konyha beépítése.
Az ünnepélyes átadóra
2014. augusztus 8-án délután
került sor. Az átadó kedves
színfoltja volt, hogy Nagy
János és Széll Mátyás vágta
át a szalagot, két olyan személy, akik egykoron ebbe az
iskolába jártak. Köszönöm
mindenkinek a megvalósítás
érdekében tett erőfeszítéseit, és kiemelten köszönöm
Mihálffy Zsolt ügyvezető, dr.
Kispéter Gábor alpolgármester, Csányiné Barna Klára pályázati ügyintéző és Zsótérné
Makra Ibolya gazdálkodási
csoportvezető munkáját.

A felújított Királyszéki iskola

fotók: Angyal Áron

A felújításokkal több célunk is volt: megmenteni az 1904ben épült legrégebbi zsombói közintézményt az utókornak, valamint olyan tartalommal megtölteni az épületet, amely sokrétű
közösségi térként szolgál a zsombóiaknak és vendégeinknek.
Terveink szerint a – Királyszéki rét mellett – erdei iskola, nyári
táborozási hely, rendezvénytér, konferenciahely válik az épületből, amelyet rendszeresen használ majd a vadásztársaság, de
lehetősége lesz igénybe venni a zsombóiaknak családi-, közösségi- és céges rendezvényekre is, vagy akár csak szálláshelynek,
ahol jelenleg 20 főt tudunk elszállásolni, ami a jövőben 30 főre
fog bővülni.
			 Tisztelettel:
Gyuris Zsolt
polgármester

„Hűséges az Isten”
In memoriam Mádi György (1935-2014)
Mádi György plébános atya, vagy ahogyan Zsombón mi
hívtuk, egyszerűen „csak” Gyuri atya 2014-ben, Pünkösd napján az örökkévalóságba költözött. Szinte hihetetlen, hogy nem
búcsúzik már többé úgy tőlünk a sekrestyében, hogy „holnap
jövök, ha élek”. S nem kapok többé már telefonos üzenetet sem
tőle, azzal az egyedülálló, máshoz nem hasonlítható közvetlen
köszöntéssel, hogy „Szervusz, Gábor testvér! Itt Gyurka, az öreg
plébános”. Mindenekelőtt hálás vagyok a jó Istennek azért a közel öt évért, mely alatt Gyuri atyával a zsombói egyházközségi
képviselő-testületben együtt dolgozhattam. És igen. Ez alatt az
öt év alatt bizony volt miről beszélnünk. Sokszor éjszakába nyúlóan tudtunk egyeztetni, diskurálni a beruházásainkat érintő
dolgokról. Mindig csodáltam, hogy hajlott kora ellenére milyen
energiával képes ellátni feladatát a rábízott hívek körében. Nagy
megtiszteltetés volt számomra az is, hogy fiatal korom ellenére
mindig partnerként kezelt, meghallgatott – tudjuk, sokszor hallgatni a legnehezebb –, véleményt kért, azután tanácsot adott, és
nemcsak templomi dolgokban, egyszóval barátként kezelt. Segítségével és irányításával számos, régóta várt álmunkat tudtuk
elérni ebben az időben. A teljesség igénye nélkül neki köszönhetően valósult meg a díszvilágítás, az új hangosítási rendszer, a
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Gyuri atya misét celebrál

fotó: Kispéter Gábor

parkolók és a lápastói misézőhely komplett felújítása, valamint
a toronysüveg teljes újrafedése is. Mint személyes alapító egy
új és már régóta várt, kiemelkedően fontos Közhasznú Alapítványt hozott létre, templomunk működésének, fejlesztésének
és kulturális programjai támogatásának javára. Az „Élő Kövek”
Közhasznú Alapítvány segítségével megépülhetett templomunk
első igazi, „sípos” orgonája is, mely álmunk hosszú évek várako-

zása és előkészülete után valósulhatott meg. Azt hiszem, hogy
ebben az igen nehéz és küzdelmes időszakban egy társadalmi
szervezet létrehozása és annak alaptőkével való ellátása nagyon
nagy tett, és mindenki által elismert cselekedet. Nem véletlen
tehát, hogy teljesen megérdemelten településünk díszpolgárrá
választotta. Mindannyiunk nevében mondhatom, hogy örök
hálával emlékezünk Gyuri atyára, aki mindig szívén viselte
Zsombó község hitéletét és a plébánia működését, működtetését. A zsombói egyházközség képviselő-testülete nevében még
egyszer köszönök mindent!
Hirtelen távozása után nagyon sokan, sokféleképpen megemlékeztek már Mádi György atyáról, hiszen hosszú papi
életútja során számos helyen megfordult káplánként, később
plébánosként is. Két alkalommal mi, zsombói hívek is megtapasztalhattuk, hogy milyen is az a csupa nagy betűs IGAZI PAPI
SZOLGÁLAT. Hiszen a 90-es években előbb rövid ideig, ám

másodszor 2006-tól csaknem öt éven keresztül töltötte be a dorozsmai mellett a zsombói plébánosi tisztséget is. Így most hiánypótló jelleggel erről az általunk áldott időszakként megélt öt
évről szeretnénk megemlékezni, ezzel felidézve Gyuri atya személyét, tevékenységét. Az alábbi sorokban megjelenő írásokat,
megemlékezéseket, közvetlen zsombói vonatkozású emlékeket,
eseményeket olyan személyek készítették, akik mindannyian –
igaz, különböző területeken és különböző ideig, de – elég közel
álltak Mádi atyához, és tiszteltétek őt, így most rövid, személyes
vonatkozású írásaikkal segítettek a megemlékezés méltó megvalósításában.

Mádi György atya két alkalommal is volt a mi plébánosunk. Csak a végtelen szelídség, türelem és szeretet, ami emlékezetemben él vele kapcsolatban. Soha senkivel szemben
nem emelte fel szavát, ezt volt alkalmam megtapasztalni az
évek során, amelyeket vele töltöttem. A fiatalok is szerették
– emlékszem, akkor már én is sekrestyésként dolgoztam itt
–, és jöttek hozzá a nagyfiúk, akik már Szegedre jártak felsőbb iskolába, hogy oktassa őket, és majd részesítse őket a
keresztség szentségében. Közülük még ma is sokan járnak
ide szentmisére. De a kisebbekkel is megtalálta a hangot, a
kis ministráns fiúk is szerették, mindig elviccelődött velük,
sokszor nevetéstől visszhangzott a sekrestye. Csak szép és jó
emlékem van róla, igazi papi lélek volt ő, tudom, hogy most
fentről vigyáz reánk, és imádkozik egyházközségünkért.
Ádám Imréné, Emike

Mádi György atya a legjobb ember, akit valaha ismertem.
Minden emberben meglátta a jót, szeretettel fordult mindenkihez. Pozitív életszemlélete, embersége, hite, Isten iránti
hűsége, hivatása iránti elkötelezettsége, közösségépítése, élete
példaértékű.
A gyászközleményén szereplő két idézet teljesen leírja,
milyen is volt György atya:
Világítva szeretett, szeretve világított!
A legfontosabb tanítás, amit életében nap mint nap megmutatott nekünk:
„Amint én szerettelek, úgy szeressétek ti egymást.”
(Jn 13,34)
Nyugodjék békében! Maradjon meg személye és példamutatása örökké emlékezetünkben! Adja a Jóisten, hogy mindannyian felnőhessünk hozzá hitben és szeretetben.
Horváth Ágnes

sekrestyés

Amikor kineveztek zsombói plébánossá, felkerestem Mádi
György atyát. Elmentem Algyőre, beszélgettünk egymással, és sok jó dolgot hallottam tőle erről a közösségről. Úgy
döntöttem, gyónni is Mádi atyához megyek, és nagyon jól
esett. Amennyire ismertem, mindig derűs, szerény mosollyal
járt-kelt. Igazi boldog „békeszerző”, ahogyan Jézus egyszer
mondta, és Máté evangéliumában is megtalálható: „…Boldogok a békeszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni”.
Zmijan Adalbert
plébános

Gyuri atya maga a jóság, a mindig sugárzó szeretet. Én
egyszerűen csak szerettem a közelében lenni. Nekem Ő a
PAP, aki ennek az ideának a megtestesülése minden szempontból. Mindig nyugodt volt és figyelmes, mindig kíváncsi
volt a beszélgetőpartnerére. Mindig örült más örömének, és
vigasztalást nyújtott, ha erre volt szükség. Soha nem magával foglalkozott, hanem még visszavonulása után is az ő
nyája volt a fontos számára. Értünk imádkozott, nekünk
drukkolt, hogy jó közösség legyünk, hogy minél jobban boldoguljunk.
Ő már ott van, ahova egész életében készült, és ahova szeretné, hogy – majd ha eljön az ideje – mi is kövessük.
Köszönöm, Gyuri atya, hogy voltál nekünk!
Gyuris Zsolt
polgármester

Szerkesztette és összeállította:
Dr. Kispéter Gábor

egyházközségi képviselő-testület világi elnöke

Drága Gyuri Atya!
Igazából soha nem leveleztünk, mégis ebben a formában
tudok eleget tenni annak a kérésnek, hogy veled kapcsolatos
személyes élményeimet felidézzem.
A mi családunkban, mióta megismertünk, te voltál a
PAP, így, csupa nagybetűvel. Még Dorozsmán ismertünk
meg, ahol a gyerekeinket tanítottad. Itt Zsombón pedig a te
ötleted volt, hogy legyek társad a hitoktatásban, rendezzek
pásztorjátékot, családi napot. Olyan természetes, mégis erőteljes volt a kérésed, hogy nem tiltakoztam, pedig magamtól
ilyesmi biztosan nem jutott volna eszembe. Az első bátortalan próbálkozásaimban megerősítettél, elhitetted velem,
hogy fontos az, amit teszek, és én neked elhittem.
Mikor megismerkedtél a Házas Hétvége lelkiséggel, akkor
oda bennünket is hívtál, és mi mentünk. Elég volt annyit
mondanod, hogy „menjetek el, angyalom, nektek való”, és
mi mérlegelés nélkül léptünk arra az útra, amit mutattál.
Most is örülök, hogy akkor is hittünk a szavadban. Hálásak
vagyunk, hogy szeretettel és türelemmel egyengetted így is az
utunkat a Jóisten és egymás felé.
Pedagógusként is sokat tanultam abból, ahogy a gyerekekkel bántál. Soha nem panaszkodtál egyikükre sem, csak
annyit jegyeztél meg, mikor egy különösen sok problémával
küszködő osztályról beszélgettünk: „ha van egy kis szabadidőm, akkor értük imádkozom”. Elsősorban az imából merítettél magad számára is erőt, kitartást a hitben, emberségben. Talán azért tudtál derűvel fogadni minden változást az
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életedben, mert a nehéz helyzetekben is Isten akaratát és a
rád bízottak javát kerested.
Olyan őszinte csodálkozással figyeltél minden számodra
új és érdekes dologra, hogy aki veled találkozott, mindig fontosnak, értékesnek érezhette magát. „Tényleg? Nahát!” – aki
ezt a két szót hallotta tőled, olyan őszinte érdeklődéssel, ahogyan csak te tudtad kimondani, biztos, hogy nem felejtette
el. Nagyon hiányzik igazi elkötelezettséged, bölcsességed és
kikezdhetetlen hitelességed! Hálás vagyok, hogy ismerhettelek, hogy megtapasztalhattam, milyen az, amikor minden
elvárás nélkül, nem azért, mert teszek vagy nem teszek valamit, hanem „csak úgy”, magamért szeretnek. Ezzel pedig
– tudom – nemcsak engem ajándékoztál meg. Mindig is a
Jóisten szolgájának tartottad magad, és alázattal vitted véghez, amit rád bízott.
Az örökséget, amit ránk hagytál, nem lepi be a rozsda,
nem enyészik el, mert a lelkünkben őrizzük. Egy általad is
szeretett dal néhány sorával tudom megmutatni azt az üzenetet, amelynek fontosságát minden egyes szavaddal és tetteddel megerősítetted:
„Segítsd a társad, emeld fel őt,
ne hagyd a porban a küszködőt!
Ezen az úton együtt kell járni,
és az út végén Jézus fog várni!”
Kívánjuk, hogy mindig magadénak tudhasd azt a men�nyei békességet, amit a földi életedben is a legdrágább kincsként mutattál fel. Szeretettel őrizzük emléked!
Gáborné Julika és családja

Zsombó-Mórahalom közötti
autóbusz-közlekedés
A Zsombó-Mórahalom közötti autóbusz-közlekedés végleges, az utazóközönség igényeihez igazodó menetrenddel,
új járattal várja az utasokat..
Tájékoztatjuk a zsombói lakosságot, hogy 2014. szeptember 1-től a TISZA VOLÁN Zrt. járatai Mórahalom – Bordány
– Üllés – Forráskút – Zsombó viszonylaton, munkanapokon az
alábbiak szerint közlekednek:

Mórahalomról Zsombóra
7:45, 14:20, és 17:53 órakor
(A Mórahalomról 11:45-kor induló járat Forráskútig közlekedik, a közvetlen átszállás azonban megoldott Zsombó irányába a Kiskunmajsa felől érkező járattal.)

Zsombóról Mórahalomra
8:40, 15:15, és 18:50 órakor
indulnak autóbuszjáratok. (A korábban Zsombóról 12:40kor induló járat Forráskúttól közlekedik Mórahalomra, amelyre Zsombóról a közvetlen átszállás biztosított a Kiskunmajsa
irányába induló járattal.) Az autóbuszjáratok a Mária téren (a
templom mögött, virágbolt mellett) kialakított buszmegállótól
indulnak.
Zsombói Polgármesteri Hivatal

Közlemény
A Központi Statisztikai Hivatal a KSH Elnöke által engedélyezett 2014. évi adatgyűjtési program szerint önkéntes adatszolgáltatáson alapuló felmérést hajt végre.
Az Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2014) ötévenkénti végrehajtását az Európai Parlament és Tanács 1338/2008/
EK rendelete írja elő az Európai Unió tagállamai számára. A
nemzetközi összehasonlítást is lehetővé tévő adatfelvétel Magyarországon 2014. szeptember 15-től december 15-ig tart,
célja a lakosság egészségi állapotának, életmódjának és az
egészségügyi szolgáltatásokkal való elégedettségének vizsgálata. Ezek az információk – az uniós adatszolgáltatási kötelezettségünk teljesítésén túl – hozzájárulhatnak az egészségpolitikai
intézkedések meghozatalához és az egészségügyi ellátórendszer
minőségének javításához.
A válaszadó személyeket, az ország 532 településéről összesen 9479 főt véletlen mintavétellel választottuk ki. A felvételben
résztvevők névre szóló értesítő levelet kapnak, majd a KSH ös�szeírója a fent jelzett időszakban felkeresi őket. Az adatgyűjtést
végrehajtó kérdezők hivatalos igazolvánnyal rendelkeznek.
Információkérés, kapcsolatfelvétel:
Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2014)
Honlap: www.ksh.hu/elef
E-mail cím: elef@ksh.hu
Telefonszám: 62/623-811 (H–Cs: 8–16.30 óra; P: 8–14 óra)
Az ELEF válaszadóinak egy kisebb csoportja számára az
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet külön
vizsgálatot is szervez az egészséget nagyban meghatározó táplálkozási szokások megismerésére. Ez célzott beavatkozásokat
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tesz lehetővé a betegségek megelőzése, az egészségben töltött
élet meghosszabbítása érdekében. Az Országos Táplálkozás- és
Tápláltsági Állapot Vizsgálat (OTÁP2014) 122 településen zajlik
3369 személy megkeresésével.
Információkérés, kapcsolatfelvétel:
Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot
Vizsgálat (OTÁP2014)
Honlap: www.oeti.hu/Felmérések
E-mail cím: otap2014@oeti.antsz.hu
Telefonszám: 06-1-476-6469 (H–Cs: 8–16 óra; P: 8–14 óra)
Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag statisztikai célra, összesítve, egyedi azonosítás lehetőségét kizáróan használjuk fel, pontosan követve a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI.
törvény, valamint az Információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.
A felmérésből származó összesített eredmények a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé válnak, az első adatközlésekre
várhatóan 2015 tavaszán kerül sor.
Az együttműködők értékes válaszait apró ajándékkal köszönjük meg.
Szeged, 2014. szeptember 3.
Központi Statisztikai Hivatal
Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7.
Postacím: 1525 Budapest, Pf. 51.
Telefon: (+36-1) 345-6000, Fax: (+36-1) 345-6788
E-mail: ksh@ksh.hu, Honlap: www.ksh.hu

Tisztelt Zsombói Partnerünk!
Rendkívül örülünk annak, hogy a közel jövőben az Ön számára is adott lesz a lehetőség arra, hogy igénybe vegye a szennyvízcsatorna-szolgáltatást, hiszen ezzel – a kényelem mellett –
erősítheti a környezettudatosan élők táborát. Bizonyára tudja
ugyanis, hogy a szikkasztókból elszivárgó szennyvíz nitráttal és
más káros anyagokkal szennyezi el kertjét és ezzel az Ön közvetlen környezete talaját, talajvizét. Nemsokára az Ön számára
is adott lesz a környezetbarát megoldás, s ezzel gondoskodhat
arról, hogy a háztartásában keletkező szennyvíz többé ne ártson
a környezetének, hanem megtisztított állapotban kerüljön vis�sza, táplálvaa azt.
Ahhoz, hogy tudatos fogyasztóként, bebocsátóként éljen a
szennyvízelvezetés lehetőségével, néhány dolgot Önnek is el kell
majd végeznie.
1. A közterületen a kivitelező el fogja végezni a szükséges
munkálatokat, sőt az Ön udvarán is ki fogja építeni a tisztítóidomot (bekötőaknát), amely a települési szennyvízhálózat és az
Ön házi szennyvízhálózatának találkozási pontja, más néven a
szolgáltatási pont lesz majd. Ennek a tisztítóidomnak (bekötőaknának) a bemeneti oldala lezárásra kerül egy végelzáró dugóval.

2. A közcsatorna építését követően egy külön – a házi csatorna építési feltételeit részletesen meghatározó – tájékoztatót
fog kapni, melynek kézhezvétele után Ön előtt is nyitva fog állni
a lehetőség arra, hogy megkezdje a házi csatornahálózatának
átépítését, kiépítését.
A házi vezeték átépítése az Ön feladata lesz majd, amit vagy
saját maga készíthet el, vagy egy erre szakosodott vállalkozóval

készíttethet el. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. a házi szennyvízhálózat kivitelezéséhez a lakosságtól tervet nem fog igényelni.
A házi vezeték majdani kivitelezésénél maradéktalanul be
kell majd tartani az Alföldvíz Zrt. által a későbbi részletes tájékoztatóban közölt műszaki előírásokat.
3. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a megépítésre kerülő házi
csatornarendszereket az ALFÖLDVÍZ Zrt. nyílt árkosan – azaz
eltakarás előtt – felül kell, hogy vizsgálja, ezért ezúton is kérjük,
hogy egyelőre ne kezdjék meg a házi csatorna rendszerek kivitelezését.
4. A házi csatorna építésével kapcsolatos bárminemű kérdései esetén állunk rendelkezésére Szegeden, a József Attila sgt.
115. szám alatti műszaki ügyintézésen, vagy a 06-40-922-334
(4-es menü) telefonszámon.
5. További fontos információk
Az adott ingatlanon keletkező szennyvizet az adott ingatlanhoz tartozó, ott kiépített bekötésbe kell majd vezetni. Ez azt
is jelenti, hogy bár sok esetben költségkímélőbbnek és egyszerűbbnek tűnik a házi vezetéket a szomszédos ingatlanon vezetni, nem ez a műszakilag szabályos, korrekt megoldás.
A beruházás keretében – az utcai szennyvíz gerincvezetékével együtt – az ön ingatlanán a telekhatáron belül 1,0 m-re ki
fogják építeni a bekötővezeték tisztítóidomát (bekötőaknáját).
A házi szennyvízhálózat kialakítása, a tisztítóidomra (bekötőaknára) történő csatlakozás 110 mm-es átmérőjű, minimum
2,2 mm falvastagságú, szabványos, I. osztályú minőségű, KGPVC (narancssárga színű) anyagú csővezetékkel valósítható
meg. A vízzárás biztosítása miatt a csatornacsöveket egymáshoz
gumigyűrűkkel kell majd illeszteni, ragasztott és melegített kötéseket nem fogunk elfogadni.
A szennyvízhálózatba csak háztartási (kommunális) szennyvíz vezethető, bárminemű technológiai szennyvíz nem. Csapadékvíz, belvíz, trágyalé, meglévő szennyvíztároló, szikkasztó a
házi vezetékbe nem vezethető be, illetve nem csatlakoztatható,
továbbá a talajvíz betörését meg kell akadályozni.
Kérjük, hogy a házi csatorna kiépítését a közterületi
szennyvízcsatorna-rendszer megépítését követően csak akkor kezdje meg, amikor arról Ön egy külön – a házi csatorna
kiépítését engedélyező és az építési feltételeket részletesen
meghatározó – tájékoztató értesítést kap!
Partnerként számítunk Önre!

Alföldvíz Zrt.
5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. Pf. 96.
www.alfoldviz.hu

A Kreatív Família Papír-Írószer Nyomtatvány Bolt
várja minden kedves régi és új vásárlóját
kedvező árakkal és választékos árukészlettel!

Irodaszerek, nyomtatványok, fénymásolás, nyomtatás,
helyi járatos buszmenetjegy, napijegy és bérlet!
Kiskundorozsmán a Szent János tér 3. alatt,
a templom mellett a, buszmegállóval szemben!

Nyitva tartás: H–P: 08:00–17:00, szombat: 08:00–12:00
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Választási tájékoztató
Tisztelt Választópolgárok! Kedves Zsombóiak!
A Hírmondó előző számában már foglalkoztam a 2014. október 12-re kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával.
A korábbi választási törvényhez képest az új választási törvény lényeges változásokat tartalmaz. Az új választási törvényre
való tekintettel a választási határidők és részletszabályok közötti
könnyebb eligazodást segítendő kívánom Önöket tájékoztatni
ebben a részben is.
i. 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 (a továbbiakban: HVI). Az átjelentkező választópolgár
2014. október 10-én 16.00 óráig visszavonhatja átjelentkezési
kérelmét.
Nagyon fontos változás, hogy az átjelentkezés csak a bejelentett tartózkodási hely szerinti szavazókörbe lehetséges, a kórházban tartózkodók vagy a fogvatartottak stb most nem tudják
gyakorolni szavazati jogukat, kivéve azt a különleges esetet, ha a
választópolgár lakóhelye vagy tartózkodási helye ugyanabban a
szavazókörben van, ahova a kórház vagy büntetés-végrehajtási
intézet is tartozik.
ii. Mozgóurna iránti kérelem
A mozgóurna iránti kérelmet legkésőbb 2014. október 10-én
16.00 óráig lehet benyújtani a HVI vezetőhöz, vagy a szavazás
napján (2014. október 12.) 15.00 óráig a Szavazatszámláló Bizottsághoz (SZSZB). A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy
fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár
nyújthatja be.
iii. 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.
iv. Választási Bizottságok
A Szavazatszámláló Bizottságok (SZSZB) tagjai még az országgyűlési képviselő-választások előtt megválasztásra kerültek.
A Helyi Választási Bizottság (HVB) három tagját és legalább
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két póttagot a képviselő-testület a 2014. augusztus 15-i ülésén
a 92/2014. (VIII.15.) Kt. határozatával megválasztotta. A HVB
tagjai Bálint Gáborné, Dr. Bodáné Dr. Bártfai Mária és Dr. Tenke
András, valamint póttagjai Dr. Kovács Julianna és Dr. FaragóMészáros Vilmos lettek. A HVB 2014. augusztus 25-én megtartotta alakuló ülését, amelyen elnöknek Dr. Tenke Andrást,
elnökhelyettesnek Bálint Gábornét választották.
A HVB elérhetősége: 6792 Zsombó, Alkotmány u. 3., Tel.:
62/595-551.
A választási bizottság (HVB és SZSZB) megbízott tagját legkésőbb 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a
helyi választási irodánál.
v. A szavazás
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választópolgárnak az állandó lakóhelye szerinti szavazókörben vagy átjelentkezéssel a tartózkodási helyén van lehetősége szavazni. Ez utóbbi esetben lényeges kitétel, hogy 2014.
június 23-án már rendelkeznie kellett tartózkodási hellyel, ami
2014. október 12-én még érvényes (ld. fentebb).
A szavazókörökben a szavazás napján 6 órától 19 óráig lehet
szavazni.
A szavazás menetében nincs változás az idei országgyűlési
vagy az európai parlamenti választásokhoz képest.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.
A választópolgárt a szavazást megelőzően a szavazatszámláló bizottságnak azonosítania kell. A választópolgár igazolja személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját.
A választópolgár személyazonosságát igazolhatja ÉRVÉNYES
személyi igazolvánnyal, jogosítvánnyal vagy útlevéllel. Az említett adatok igazolása más módon (például személyes ismertségre hivatkozással, érvénytelen igazolvány bemutatása alapján
stb.) nem fogadható el!
Nagyon fontos, hogy részt vehet a szavazáson, és a szavazóköri névjegyzékben is értelemszerűen szerepel az a más uniós
tagállam nem magyar állampolgára is, aki rendelkezik magyarországi lakcímmel! Ebben az esetben a választópolgár a más
uniós tagállam által kiállított személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel, illetve lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal (lakcímkártya) tudja igazolni személyazonosságát.
A szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzék, illetve a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke alapján
a választópolgár részére egy-egy polgármesteri, egyéni listás és
megyei közgyűlési szavazólapot ad át.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő
jelöltre, listára lehet.
Érvényesen szavazni a jelölt neve, illetve a lista neve melletti
vagy feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet.
A polgármester-választás szavazólapján a választópolgár
csak egy jelöltre szavazhat!
Az egyéni listás szavazólapon a választópolgár legfeljebb
annyi jelöltre szavazhat, ahány egyéni listás mandátum kiosztható (Zsombó esetében ez 6 szavazatot jelent).
A megyei közgyűlés tagjai választásának szavazólapján a választópolgár egy listára szavazhat.
Nagyon lényeges változás az idei szavazásokhoz képest, hogy
a szavazatszámláló bizottság csak az illetékességi területén belülre viheti ki a mozgóurnát.

vi. Az eredmény megállapítása

polgármester- és a képviselő-választás eredményét.

A szavazatszámlálás során a szavazatszámláló bizottság, a
jegyzőkönyvvezető, a médiatartalom-szolgáltató képviselője,
valamint a nemzetközi megfigyelő tartózkodhat a szavazóhelyiségben.
Az a jelölt lesz a polgármester, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
Azok a jelöltek lesznek képviselők, akik a megválasztható
képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták.
Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy
ki jut mandátumhoz.
A szavazóköri jegyzőkönyvek alapján a HVB megállapítja a

Tisztelt Választópolgárok! Remélem, választási tájékoztatómmal sikerült átfogó képet nyújtanom a választási jogszabályok változásáról, a választópolgárokat érintő legfontosabb
tudnivalókról.
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.

jegyző, a

Csúcs Áron
HVI vezetője

A Helyi Választási Bizottság Tájékoztatója
A Helyi Választási Bizottság a 2014. szeptember 8-án megtartott ülésén a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 160. § (1)–(2) bekezdései, valamint a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött
választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII.24.) IM rendelet 30. § (1) bekezdé-

se alapján a jelöltek bejelentésére nyitva álló határnapon (azaz
2014. szeptember 8-án) 16 óra után elvégezte a jelöltek sorsolását a szavazólapon.
A szavazólapon a jelöltek a választási bizottság által kisorsolt
sorrendben szerepelnek, nem alfabetikus (ábécé-) sorrendben!

I. Polgármester-választás
Gyuris Zsolt polgármesterjelöltön kívül a Helyi Választási Bizottság más jelöltet nem vett nyilvántartásba, ezért a szavazólapon
Gyuris Zsolt polgármesterjelölt neve szerepel.
Sorszám		
1.		

Jelölt			
Gyuris Zsolt			

Jelölőszervezet
Összefogás Zsombóért Egyesület

A polgármester-választás szavazólapján a választópolgár érvényesen csak egy jelöltre szavazhat!
II. Képviselő választás
A Helyi Választási Bizottság időrendi sorrendben a következő képviselő-jelölteket vette nyilvántartásba: Gyuris László, Bálint
Vilmos, dr. Kispéter Gábor, Lajkó Antal, Gellérfy László, Hegedűs Roland Dávid, Hajdu Lajos, Mihálffyné Zakar Andrea, HarcsaPintér István Sándor, Kardos Imre.
A Helyi Választási Bizottság a sorsolás alapján a következő sorrendet állapította meg:
Sorszám		
Jelölt			
Jelölőszervezet
1. 		
Bálint Vilmos			
Összefogás Zsombóért Egyesület
2. 		
Gellérfy László			
Független
3. 		
Lajkó Antal			
Összefogás Zsombóért Egyesület
4. 		
Mihálffyné Zakar Andrea		
Összefogás Zsombóért Egyesület
5.		
Harcsa-Pintér István Sándor
Független
6.		
Dr. Kispéter Gábor			
Összefogás Zsombóért Egyesület
7.		
Hegedűs Roland Dávid		
JOBBIK Magyarországért Mozgalom
8.		
Gyuris László			
Összefogás Zsombóért Egyesület
9.		
Hajdu Lajos			
Összefogás Zsombóért Egyesület
10.		Kardos Imre Zsolt			Független
Az egyéni listás (képviselői) szavazólapon a választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány egyéni listás mandátum
kiosztható (Zsombó esetében ez 6 szavazatot jelent, mivel 6 képviselő választható meg).
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.

Tenke András
HVB elnök
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Zsombói

Hírmondó
Az Összefogás Zsombóért Egyesület
Tisztelt Zsombóiak!
Eltelt négy év az előző választás óta,
amikor az Önök bizalmából felhatalmazást kaptam hat képviselőtársammal
Zsombó vezetésére, szebbé-jobbá tételére. Sok minden történt ebben a négy
évben. Tettük a dolgunkat a legjobb
szándékkal, a legnehezebb döntéseket is
felvállalva. Bízunk benne, hogy az eredményekkel elégedettek. Természetesen
mi nem dőlünk hátra. Az eddigieket
részeredményeknek tekintjük. Bennünk
az Önökkel közösen elért sikerek sok
örömöt okoztak, ami még több munkára
sarkall bennünket. A jövőt bár nem látjuk
felhőtlennek, tele vagyunk célokkal, álmokkal, melyekért mindent meg fogunk
tenni, hogy valósággá váljanak Zsombó
nagyközség lakóinak javára. Ehhez az
összefogáshoz, a közös munkához kérek
Önöktől felhatalmazást az Összefogás
Zsombóért Egyesület polgármesterjelöltjeként, az egyesület hat képviselőjelöltjével, Bálint Vilmossal, Gyuris Lászlóval,
Hajdu Lajossal, dr. Kispéter Gáborral,
Lajkó Antallal és Mihálffyné Zakar Andreával. A hatékonyság, az eredményesség
kulcsa a közös jövőkép, az összefogás.
Mi is ez a sokat emlegetett összefogás, pontosabban az Összefogás Zsombóért Egyesület?
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.” Az
ÖZSE úgy jött létre, hogy körülbelül 3040-en, elképzeléssel, tenni akarással bíró
lokálpatrióta emberek összejöttünk, és
Zsombó jövőjéről szóló elképzeléseinket
megvitattuk, összefésültük, programmá
formáltuk, amelyet időről időre felülvizsgálunk, kiegészítünk, és ami a legfontosabb, teszünk érte, hogy ezek meg is valósuljanak. A megvalósítás egyik eszköze,
hogy a helyhatósági választásokon polgármester- és képviselőjelölteket állítunk
és igyekszünk bejuttatni a képviselő-testületbe, akik a program önkormányzati
kompetenciába tartozó részét igyekszenek megvalósítani. A másik eszközünk,
10 | XII. évf. 7. szám – szeptember

mint minden civil szerveződésnek, szervezetnek, hogy a tagjainkat és az adott
ügyek iránt érzékenyeket megszólítjuk,
és közösen teszünk a megvalósításért. Erről a konkrét munkáról szeretném tájékoztatni Önöket. Kérem, hogy aki szívesen lenne ennek az innovatív, tettre kész
csapatnak a tagja vagy konkrét ügyben
támogatója, bátran keressen minket!
Mit is tett az ÖZSE a megalakulása
óta, mint civil szervezet?
- Közösségi megmozdulásaink egyik
első látható jele volt 2007-ben a Nefelejcs
Óvoda udvarának betonozása, amelyet
az egyesület néhány külső segítővel társadalmi munkában hajtott végre. Ennek
eredményeként az ovi udvarának közepén elhelyezkedő központi részen megszűnt a korábbi hepehupás, balesetveszélyes, betonos, téglás, járdalapos burkolat,
és helyette egybefüggő betonborítású,
téglalap alakú terület alakult ki a járdák
összekötésével, amelyen az intézmény a
mindennapos játékos, mozgásos tevékenységek mellett meg tudja rendezni a
nagyobb létszámú ünnepségeit is.
- Az egyesület tagjai részt vettek az
iskola melletti játszótér megvalósításának szervezésében, társadalmi munkájában annak érdekében, hogy a megyei
önkormányzattól kapott támogatásból és
az önkormányzat rendelkezésére álló önerejéből egy lényegesen nagyobb értékű
beruházás készülhessen el.
- Az egyesület tagsága, különösen
kiemelve Mihálffyné Zakar Andreát és

Bálint Vilmost, 2008 tavaszán az önkormányzat 400.000 Ft-os forrását kiegészítve saját munkával, az egyesület pénzéből
készült játszótéri eszköz felajánlásával,
lakossági társadalmi munka szervezésével felújította, gyakorlatilag újjáépítette a zsombói sportpálya területén
elhelyezkedő játszóteret. E tevékenység
eredményeként becslések szerint 1,5–2
millió Ft értékű játszótérrel gazdagodott
Zsombó község. A megvalósításban és a
játékeszközök karbantartásában is Bálint
Vilmos egyesületi tagunk nyújtotta a leg-

nagyobb segítséget.
- Az átadás óta eltelt időben az egyesület tagsága és több ízben Maróti Gyula
egyesületi tag térítésmentesen lefestette
az egyesület, illetve az önkormányzat
által megvásárolt festékkel a játékokat,
padokat az állagmegóvás érdekében.
- Egyesületünk rendszeresen részt
vesz a játszótéri eszközök, egyéb közterületi padok, információs táblák,
buszvárók karbantartásában és festésében.
- Az egyesület tagjai és segítői
Mihálffyné Zakar Andrea szervezésében

2008-tól évente aktívan hozzájárultak
a település virágosításához. Szervezőmunkájuk eredményeként a kiültetett
virágokat többször helyi vállalkozók felajánlásaként, vagy részbeni felajánlásaként nagyon kedvezményes áron kapta a
település. Az önkormányzat által gyártatott virágládákba a növények beültetését
lakossági és önkormányzati összefogással végezték az Egyesület tagjai és segítői,
valamint közreműködtek a virágládák
főutcán történő kihelyezésében is. Ebben
a sok éve zajló folyamatban a legnagyobb
külső segítséget Gyuris Attila vállalkozótól kapjuk.
- Az egyesület tagsága megragadja
azokat az alkalmakat is, amikor más kezdeményezésében megvalósuló, a település életét javító projektekben vehetnek
részt. Így az ösztönzésemre és a hivatalban dolgozó kollégáim segítségével a
Zsombói Focisuli Egyesület nyertes pályázatán megvalósult edzőpálya-kialakítás társadalmi munkájának szervezése
és a legtöbb résztvevő is az egyesületünk
tagságát dicséri.
- Dr. Kispéter Gábor egyesületi tagunk
szakmai tapasztalatának és kapcsolatrendszerének köszönhetően több vállalkozó felajánlásából, gyakorlatilag anyagi
ráfordítás nélkül valósult meg a labdarúgó pálya és az edzőpálya világításának
kiépítése, amely 1.300.000 Ft-ba került
volna, ha valakinek meg kellett volna ezt
rendelnie.

- Az ÖZSE társadalmi szerepvállalását
jól szemlélteti a művészetek és különösen a helyi tehetségek elismerésére, motiválására alapított díj: Az év ifjú zsombói
művésze díj. 2009-től a falunapi rendezvénysorozatban – a mindenkori művészeti iskola javaslatai alapján az iskola,
művészeti iskola, a közösségi ház vezetői
és az egyesület delegált tagjai által kiválasztott – a legtehetségesebbnek ítélt ifjú
művész ünnepi külsőségek között kapja
meg jutalmát, amely tartalmaz egy oklevelet, Veréb Judit keramikus alkotását
és 50 ezer forint pénzjutalmat. Díjazottak voltak eddig 2009-ben Gergely Kata
Viola, 2010-ben Gábor Tamás, 2011-ben
Kothencz Lívia, 2012-ben Hajda Csenge
Sára, 2013-ban Rácz Szabó Emese, 2014ben Kálmán Felícia.

- Az Egészséges Zsombóért Alapítvány
korábbi pályázatával elindult rendezvénysorozat, a Zsombó–Csólyospálos
Fociderbi segítésére nyertes pályázatot
nyújtott be a Kistérségi Civil Alaphoz és
bonyolított le 2009 júniusában az egyesület. A 96.310 Ft-os pályázatból 75.000
Ft volt a támogatás, a többi az egyesület
önereje. Ebből az összegből díjak, eszközök vásárlása és az aktuális forduló lebonyolítása történt meg.
- Az ÖZSE pályázati támogatást
nyert a Külügyi Alaptól „Katalini vigadalom Zsombón” címmel. A pályázat
tárgya a Katalini táncház megrendezése,
lebonyolítása, a fellépő néptánccsoportok vendégül látása, az orotvai néptánccsoport Zsombóra utaztatása. A 245.050
Ft-os költségből a megnyert támogatás
186.000 Ft, a többi az egyesület önereje.
Megvalósult 2009. novemberben.
- Az egyesület tagjai, ügyelve a környezetünkre, a Béke utcáról fákat ültetett át
az óvoda udvarába és a templomkertbe,
megelőzve az önkormányzat beruházásában zajló járda- és kerékpárút-építést,
ami alatt útban lettek volna. Az 5 fából
3 hosszabb távon is megfogta, és tovább
gazdagítja településünket. Ezen a napon
segítettünk az óvoda udvarán lévő régi
vas játékok eltávolításában, helyet te-

remtve az új, fából készült játékoknak.
- Az ÖZSE emeletes ágyakat vásárolt a József Attila Közösségi Ház kérésére nyári táborok szervezéséhez közel

100.000 Ft értékben, amelyek a Wesselényi Iskolában, majd a Királyszéki Iskolában szolgálják a település lakosait, illetve
a máshonnan érkező vendégeinket.
- A 2010. évi Falunapot támogatta az
ÖZSE 37.500 Ft értékben reklámköltségek finanszírozásával.
- Szintén 2010-ben az egyesület a
Bokréta dalkör Dalos találkozóját támogatta 30.000 Ft-tal.
- Egy szociálisan rászoruló zsombói
diák táborozását támogatta az ÖZSE
7.000 Ft-tal.
- Sajnos sikertelen pályázatunk is volt.
A „10 év Kós Károly szellemi örökében”
című pályázatunk nem nyert az ESZAnál. A pályázatból az általános iskola névfelvételének 10. évfordulójára (2011. 01.
hó) dombormű készült volna 1.420.000
Ft értékben.
- Volt viszont még 2010-ben egy nyertes LEADER pályázata az egyesületnek:
„Egy csepp egészség” – környezetvédelmi akciókkal a lakosság környezettudatos
magatartásának ösztönzésére (rendezvények támogatása). A projekt teljes költsége 1.012.500,- Ft, amely teljes egészében
pályázati támogatás. Megvalósult 2011ben. A pályázat célja: a környezetvédelem
és a környezettudatos magatartás formálása érdekében program- és előadássorozat a helyi általános iskolás diákok számára. A programokon a helyi általános
iskola diákjai vettek részt 8 tanítási napon, egyszerre 80-230 fővel. Mind a nyolc
napnak más-más volt a témája. Hallottak előadást a gyerekek a vízről, volt terepgyakorlat a zsombói ősláperdőben,
meglátogatták a szegedi regionális hulladéklerakót, és hallottak a szemét keletkezéséről és a megújuló energiákról.
Tőserdőre kirándultak a 4-8. osztályos
diákok a Tisza hajdani árterének növénytársulásait és állatvilágát megismerni,
továbbá hallottak a folyószabályozásról,

a holtágak és hullámterek kialakításáról.
Ezeket a programokat a Csermely Környezetvédelmi Egyesület szakemberei
segítségével valósítottuk meg. Ültettek
még a gyerekek a közintézmények előtti
közterületekre lakossági felajánlásokból
összegyűjtött virágpalántákat, részt vettek játékos vetélkedőkön, rajz- és fotókiállításon, készítettek szemétszobrokat és
powerpointos bemutatókat. Ennek a pályázatnak köszönhetően valósult meg az
iskola melletti szelektív hulladékgyűjtő
sziget fölé a környezetbe illő akác árnyékoló összeszerelése és felállítása.
- 2012-ben az iskolai diáksportot
támogatta az ÖZSE 18.000 Ft értékben
gumilabdák vásárlásával.
- Egy korábbi önkormányzati pályázatból megvalósult három üdvözlőtáblához készült el a műanyag nyomdatechnikával készült eredeti táblák helyett az
esztétikus rovásírást is tartalmazó faragott üdvözlőtábla Bálint Vilmos egyesületi tagunk segítségével 2012. március
15-én.
- Az Egyesület településmarketinget
szolgáló pólókkal támogatta a falunapi
palacsintasütés
Guinness-rekordkísérletét, melyről országos és regionális
médiumok is hírt adtak.
- Az ÖZSE nagyobb tételű vásárlásával segítette a Tombácz János meséi c.
könyv kiadását, amely egyébként a
„Szivárvány” Zsombói Nagycsaládosok
Egyesületének pályázatával jöhetett létre,
elősegítve egy zsombói kultúrtörténeti
jelentőségű kiadvány népszerűsítését.
- Az egyesület sikerrel pályázott, és
5.872.273 Ft támogatást nyert a Móra
Ferenc utcában parkolóhelyek kialakítására, hozzájárulva ezzel a József Attila
Közösségi Ház és a piactér megközelíthetőségének javításához és a település fejlesztéséhez. A beruházás a 2014. évi ballagásokra készült el, ünnepélyes átadója a
Falunap megnyitója előtt volt.
- Az ÖZSE 8.300.000 Ft vis�sza nem térítendő támogatást nyert

„Hagyományok udvara” című – a Királyszéki iskola udvarára tervezett
– faépítményei kivitelezésére. A beruházás keretében 12 db faépítmény,
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1 db tájékoztató tábla, 4 db szemétgyűjtő, továbbá 4 db kültéri fenyőgarnitúra kihelyezésére került sor.
A pályázat részeként a település turisztikai értékeit bemutató kiadvány fog megjelenni, és megismerkedhetnek az érdeklődők a kosárfonás, a mézeskalács-készítés, a rétessütés
és a kürtőskalács-készítés tudományával. A pályázat megvalósítása folyamatban van. A teljes program megvalósul 2014
végéig. Ezzel a projekttel segíti az egyesület az önkormányzat
Királyszéki Iskolai fejlesztéssorozatát.
Természetesen most csak a már megvalósult és rendszeres
tevékenységeinket soroltam fel, de több minden is előkészítés
alatt áll. Nagyon büszke vagyok rá, hogy civil szervezetként ilyen
eredményeket tudtunk elérni, hozzá tudtunk járulni Zsombó
nagyközség szebbé-jobbá tételéhez. Ez csak csapatmunkával,
aktív emberek áldozatvállalásával jöhetett létre. Köszönet érte
mindenkinek.
A bevezetőben már kértem a megtisztelő támogatásukat
nem csak az egyesületi munka folytatásához, hanem a nagyobb
horderejű településvezetési munkához is. De nézzük, hogyan is
lettek a korábbi és a mostani választásokra is jelöltjei az ÖZSEnek. Az egyesület – jelenleg 30 fős – tagságából bárki javaslatot
tehet a taggyűlésnek a polgármester és képviselőjelöltek személyére. Így történt ez idén nyáron is. Összesen tíz képviselőjelöltre érkezett ajánlás, amelyből nyolc személy vállalta a megmérettetést. A nyolc személyből titkos szavazással választotta ki
a taggyűlés a hat önkormányzati képviselőjelöltet a 2014. őszi
helyhatósági választásokra. A polgármesterjelölt kiválasztása
könnyebb feladatot jelentett a taggyűlésnek, mert egy jelölt volt
személyemben. Tehát az Összefogás Zsombóért Egyesület jelöltjeit demokratikus úton állította a Zsombó fejlődéséért létrejött
civil szervezet. A jelölteket ezúton is ajánlom megtisztelő figyelmükbe.

Bálint Vilmos - képviselő

1965-ben született Szegeden. Nős, két gyermek édesapja.
Felesége, Zámbó Ildikó női fodrászként dolgozik Zsombón.
Szakmája asztalos, faipari vállalkozásában dolgozik. 2006 óta
képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjaként
számos megvalósult fejlesztés aktív közreműködője, egyházközségi képviselő, önzetlen támogató. Rengeteg felajánlott közösségi munka kötődik a nevéhez. Célja hosszú évek óta változatlan:
összefogni egy szebb és jobb Zsombóért.
Gyuris László - képviselő

Bemutatom az Összefogás Zsombóért Egyesület jelöltjeit:
Gyuris Zsolt - polgármester

39 éves vagyok, nős, 5 gyermek édesapja. Elektronikai műszerész alapvégzettség után villamosmérnöki, igazgatásszervezői (Államigazgatási Főiskola) diplomákat, majd közigazgatási
szakvizsgát szereztem. Dolgoztam műszerészként, végeztem
mérnöki munkát, voltam kereskedő, majd köztisztviselő. 2005től főállásban Zsombóért dolgozom. Először jegyzőként, majd
2006. októbertől polgármesterként szolgálom Zsombót.
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Születése óta Zsombón él, 32 éve vállalkozóként dolgozik.
Zsombó társadalmi életében 46 éve vesz részt. Sok rendezvény,
köztük a zsombói falunapok és a zsombói gyermeknap főszervezője, és családjával együtt legfőbb támogatója. Az idősek napja
hagyományőrző rendezvény megálmodója, 22 éve szervezője.
1994 óta a legnagyobb zsombói civil szervezet, a „Szivárvány”
Zsombói Nagycsaládosok Egyesületének a vezetője, 20 éve önkormányzati képviselő, a Humánpolitikai Bizottság elnöke. Az
Összefogás Zsombóért Egyesület alapító tagja. 2013-ban a település Zsombó nagyközség díszpolgári címével tüntette ki.

dr. Kispéter Gábor - alpolgármester, képviselő

Családjával 1998 óta él Zsombón. Felesége a zsombói rendelőintézet körzeti ápolónője, két gyermeke az egyik szegedi gimnázium tanulója. Villamosmérnök, műszaki tanár, majd jogász
diplomát szerzett. 2006 óta települési képviselő, és egyben nyolc
éve Zsombó alpolgármestere. A helyi egyházközségi képviselő-testület világi elnökeként a két testület együttműködésének
egyik fő támogatója, működtetője. Az élet minden területén az
„Összefogás Zsombóért” eszme őszinte híve.

Lajkó Antal - képviselő

1982 óta lakik Zsombón feleségével, három gyermekével. A
Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett mérnöki oklevelet. Jelenleg gépjármű kárszakértőként dolgozik. Elsősorban a műszaki és közlekedéssel kapcsolatos problémák megoldásában szeretné továbbra is segíteni az önkormányzat munkáját. 2006-ban
választották települési képviselővé, a Pénzügyi Bizottság elnöke.
Rendkívül alapos és körültekintő módon végzi a munkáját és
közéleti tevékenységét.
Mihálffyné Zakar Andrea - képviselő

Hajdu Lajos - képviselőjelölt

11 éve él Zsombón feleségével, egy iskolás és egy óvodás
gyermekével. A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár igazgatójaként immáron másfél éve hasznos tagja közösségünk
életének. A Szegedi Nemzeti Színház és a Szegedi Szabadtéri Játékok egykori marketingigazgatójaként szerzett tapasztalatot a
közművelődés, a kultúra, a színház területén. Ez idő alatt együtt
dolgozhatott Ennio Morriconéval, Montserrat Caballéval. Nevéhez fűződik a Zsombói Szabadtéri Színpad nyári előadássorozatának megvalósítása, rengeteg „kőszínházi” előadás Zsombóra
hozása, több hagyományos rendezvény újragondolása, megerősítése. Tagja a Zsombói Művészetbarátok Egyesületének. Eddigi
munkája révén újra pezsgő élet költözött a közösségi házunkba,
melyet, reméljük, sokáig tapasztalhatunk még.

15 éve él Zsombón férjével és négy gyermekével. Első gyermeke születéséig Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában dolgozott, majd ezt követően a közelmúltig családja lett
a munkaadója, otthona pedig a munkahelye. Jelenleg egy szegedi társasházak ügyeivel foglalkozó cégnél kamatoztatja jó kommunikációs és szervezőképességét. 2006 óta települési képviselő, a Humánpolitikai Bizottság tagja. Tagja a FIDESZ zsombói
alapszervezetének. Számos helyi kezdeményezés (pl.: játszótér,
virágosítás) fő mozgatórugója, aktív alakítója. Munkája során
megtapasztalta, hogy a lakosság összefogásával a kitűzött célok
megvalósíthatók.
A hatékonyság, az eredményesség kulcsa a közös jövőkép, az összefogás. Kérem, szavazzon az Összefogás Zsombóért Egyesület jelöltjeire!
Köszönettel:
Gyuris Zsolt
ÖZSE elnök
XII. évf. 7. szám – szeptember
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Hegedűs Roland képviselőjelölt bemutatkozása

Tisztelt Zsombóiak!
Hegedűs Roland vagyok, 29 éves
zsombói, külterületi lakos. Családommal
gyermekkorom óta a községben élek. Az
általános iskolát itt, Zsombón végeztem,
később a Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium informatikai tagozatán érettségiztem. Angolból és németből középfokú
nyelvvizsgát tettem.
Végzésem után a szegedi Poszt-Art
Bt-hez kerültem, ahol jelenleg is informatikai csoportvezető vagyok. Munkatársaimmal az egyetlen magyar közoktatási portál, a Sulinet legnagyobb
tudásbázisán, az „Örökség-Kultúra” elnevezésű elektronikus könyvtár fejlesztésén

dolgozunk (www.sulinet.hu/oroksegtar).
Munkánk eredményeként ma már több
ezer könyv, hang- és videóanyag ingyenesen hozzáférhető ezen az internetes
felületen. Szerkesztőségünk ezzel az oktatást, a művelődést, a kulturális ismeretterjesztést szolgálja. Részt vettem sikeres
pályázatok megírásában is.
Jelenleg azon dolgozom, hogy településünk helytörténeti és szellemi értékei,
az utókornak megőrzendő dokumentumai is bekerüljenek az Örökségtárba, és
így elérhetővé váljanak mindenki számára. Községünk hagyományai így megmutatkoznának ország-világ előtt. Zsombóért ily módon is szeretnék tenni.
2010 óta a Jobbik Magyarországért
Mozgalom zsombói elnöke, 2012 óta pedig Csongrád megyei alelnöke vagyok.
2010 óta vezetem a Jobbikon belül létrehozott Függetlenségi Csoportot. E csoport feladata a magyar függetlenséggel,
államisággal, az EU-val kapcsolatos információk, dokumentumok, történelmi
tanulmányok népszerűsítése, megjelentetése. Tevékenységünk egyik „ékköve” a
Függetlenség című újság, mely Zsombón
minden háztartásba eljut.
Két civil egyesületnek is aktív tagja
vagyok, ezek titkári feladatait látom el.
A Zsombói Művészetbarátok Egyesületében célunk az itt élő művészek és
művészetkedvelők összefogása, a helyi
alkotók és előadók, valamint a művészeti iskola tevékenységének támogatása.

Az Összefogás Zsombóért Közhasznú
Egyesületben (ÖZSE) a faluért közösségben tenni akaró tagsággal több mint
négy éve dolgozom együtt. Az egyesület
célja nagyközségünk szellemi és anyagi
javainak gyarapítása, a lakosok életkörülményeinek javítása. A közösségi akciókban eddig is részt vettem, önkéntes
munkával igyekeztem a település hasznára lenni. Gyuris Zsoltot, az Egyesület
elnökét, Zsombó polgármesterjelöltjét
értékes embernek tartom, csakúgy, mint
az ÖZSE képviselőjelöltjeit. Véleményem
szerint Zsombó az utóbbi esztendőkben
jó irányt vett; ebben a község vezetésének, valamint szakmai segítőiknek és hivatali munkatársaiknak jelentős szerepe
van. Ugyanakkor településünk további
fejlődése érdekében fontosnak tartom,
hogy olyan személyekkel egészüljön ki a
képviselő-testület, akik kreatív ötleteikkel, újfajta megközelítésükkel színesíthetik a közös munkát, gyarapítani tudják az
eredményeket.
Számítok mindazok segítő ötleteire,
javaslataira, és természetesen október
12-én a szavazatára, akik fiatalos lendületet, önálló arculatot is szívesen látnának
a testületben, és elvárják a megalkuvás
nélküli kritikai hangot az egyes döntések
meghozatalánál.
Ehhez kérem az önök támogatását.
Hegedűs Roland

Miért szeretném…?

Gellérfy László képviselőjelölt bemutatkozása

Mert biztos vagyok önmagamban.
Mert kiváló a szervező- és kommunikációs készségem. Mert közel három évtizedes aktív közéleti múlttal a hátam mögött
széles és sokszínű kapcsolatrendszerrel
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rendelkezem. Mert tudok csapatjátékosként dolgozni és gondolkodni. Mert a
pontosság, megbízhatóság, precizitás az
értékmérőm. Mert kompromisszumkész
vagyok. Egyszóval jó választás leszek az
Önök képviselőjének Zsombó Község
Önkormányzatában.
Szakmai életem négy területen mozgott eddig, és mozog a mai napig is. A
kommunikáció, a civil szféra, szervezéskoordinálás és a szociális munka, illetve
ezek oktatása, szervezése, ilyen típusú
tréningek, pályaorientációs képzések vezetése.
Rövid pedagógusi munka után kezdtem dolgozni a kiskunmajsai Művelődési
Központban. Fiatalon lettem igazgató,
felelős tucatnyi kollégám munkájáért.
Aztán családi okok miatt költöztem Sze-

gedre 1983-ban, egyenesen a Magyar Televízió Szegedi Körzeti Stúdiójába. Bejártam a kötelező ranglétrát a gyakornoktól
a főszerkesztőségig. Aztán majd húsz év
után, 2000-ben megváltunk egymástól.
1991-ben költöztünk feleségemmel
és akkor még igencsak apró gyermekeinkkel Zsombóra. Azóta bizony sok idő
telt el. Ők felnőttek, mindhárom fiunk
vagy már végzett egyetemi tanulmányaival, vagy még koptatja az iskola ma már
többnyire csak jelképes padjait. Itt éltük
le eddigi életünk jelentős részét.
Miközben munkám sokfelé, sokféle
minőségben sodort, a zsombói közéletet
mindig is figyelemmel és érdeklődéssel
követtem. Két ciklusban voltam önkormányzati képviselő, rövid ideig alpolgármester. Vezettem helyi televíziókat,

szerkesztettem közéleti lapokat, majd
hat évig a Csongrád Megyei Civil Szolgáltató Központot irányítottam. A megye
civil életének koordinálása elsősorban a
forrásteremtés segítéséből, pályázatfigyelésből és tájékoztatásból, pályázatírási
tanácsadásból, szervezetfejlesztésből, illetve közhasznú nonprofit ismeretek továbbadásából áll. Nonprofit szakértőként
tettem és teszem a dolgom Csongrád megye civil szférájának fejlesztéséért.

A Nemzeti Civil Alapprogram délalföldi miniszteri megbízottjaként napi
gyakorlattá és feladattá vált pályázatok
kiírása és értékelése, források szétosztása
és koordinálása. Közben pedig folyamatosan részt veszek különféle képzési formákban, a jövő fiatal újságíróinak oktatásában.
Volt idő, amikor megcsömörlöttem
mind a helyi, mind az országos politikától, de most úgy gondolom, itt az ideje

annak, hogy az ellentétekből épített árkokat betemessük, és közösen tegyünk
Zsombó fejlődéséért.
Sokéves színes és szerteágazó tevékenységem, közéleti szerepvállalásaim,
a közösségfejlesztésben eltöltött évek jó
alapot adnak arra, hogy méltó legyek az
önök bizalmára és szavazatára.
Gellérfy László

Harcsa - Pintér Sándor
képviselőjelölt bemutatkozása

Harcsa-Pintér Sándor vagyok, 4 gyermekes családapaként élek Zsombón immár 14 éve. A Műszaki Egyetemen diplomáztam villamosmérnökként, majd
mérnöktanárként. Első munkahelyemen
(és annak jogutódjainál) közel 15 évig
tevékenykedtem, Szegeden és környékén
a kábeltelevíziós hálózatokat üzemeltető, jelenleg Magyar Telekom (T-Home)
néven ismert társaságnál dolgoztam. Az

előző önkormányzati választások idején egy teljesen új irányt vett életem, a
3 Comm Line Kft. nevű vállalkozásnál
elkezdtük egy megújuló energiákkal foglalkozó üzletág kiépítését. Ez olyannyira
sikeres váltásnak bizonyult, hogy mára
Magyarország összes napelem-rendszerének mintegy 2%-a ezen cég kivitelezésében készült el. A szakmán belül végzett
közel 4 éves munkám elismerésének tudom be, hogy tagja lettem a Magyar Napelem Szövetség elnökségének.
A 2014-es önkormányzati választásokon ismét meg kívánom mérettetni
magam. Az elmúlt években munkámnak
köszönhetően nagyon sok önkormányzattal, képviselőkkel, polgármesterekkel
és hivatali dolgozókkal kerültem kapcsolatba. A találkozások sok értékes tapasztalattal gyarapítottak, látom, hogy hogyan lehet jól, a lakosság megelégedésére
működtetni egy-egy kisebb-nagyobb települést. Láttam, hogyan lehet a pályázati

lehetőségekkel úgy gazdálkodni, hogy
ne látványberuházásokra szórják el a
pénzt, hanem a település gyarapodását
szolgálják. Láttam, hogyan tudja egy halmozottan hátrányos község fenntartani
a számomra talán legfontosabb értékét,
az iskoláját, akár úgy, hogy 2500 lakossal már városi ranggal büszkélkedhet.
Tapasztaltam, hogy felelős gazdálkodással lehet csak elkerülni a csődhelyzetet
jelentő, bénító százmilliós hiányokat.
Hiszem, hogy megértjük végre: nincs ingyen pénz, a túlárazott beruházásokat, a
mutyikat, a Nokiás dobozokat mindan�nyian együtt fizettük és fizetjük meg.
Megválasztásom esetén ezeket az
értékeket kívánom Zsombóra elhozni.
Hiszem, hogy az építő jellegű kritika, a
jelenleg hiányzó egészséges (nemcsak a
pénzügyekre vonatkozó) kontroll ösztönző lehet településünk fejlődésére.
Harcsa-Pintér Sándor

Kardos Imre képviselő bemutatkozása

47 éves, nős, kétgyermekes vállalkozó
vagyok. A vállalkozásom főleg mérnöki
és vendéglátói tevékenységet foglal magába.

Építő embernek vallom magam. Alapfelfogásom, hogy a múlt értékeinek megbecsülésével, a jelenben élve lehet a jövőt
építeni.
Jelenleg is tagja vagyok településünk
képviselő testületének. Ezt megelőzően
1998 és 2002 között volt lehetőségem
először önkormányzati munkában részt
venni mint képviselő.
Ezek mellett korábban I. fokú építéshatósági feladatokat láttam el itt, majd
2000 és 2007 között a Zsombó Kft. (Vízmű) ügyvezetője voltam.
Önkormányzati képviselőnek kívánom jelöltetni magam, mert Zsombó életével kapcsolatosan őszinte érdeklődést,
tenniakarást, szándékot érzek magamban.

Az önkormányzati munkáról továbbra is azt tartom, hogy az elért eredményeket becsülni kell, a hibákból okulni, a folyamatban lévő beruházásokat folytatni,
s élni az új lehetőségekkel.
Szándékom szerint az eddig megszerzett tapasztalataim birtokában továbbra
is támogatom az előremutató dolgokat,
felszólalok a hibák ellen, és segítem a
jövő tervezését, szervezését.
Észrevételükkel, kérdésükkel a személyes megbeszélés mellett telefonon
és e-mailen is elérhetnek, 30/269-49-55,
kardos.imre.67@gmail.com.
Kardos Imre
XII. évf. 7. szám – szeptember
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Tisztelt Választópolgár!
A közelgő önkormányzati választáson a megyei képviselet
sorsa is eldől. Azaz lesz még egy szavazólap, amelyen azt kell
bejelölni, Ön melyik pártra bízná a megyei ügyek további intézését.
A FIDESZ-KDNP ismét közös listával indul a megyei közgyűlési helyek megszerzéséért, és szeretnénk megnyerni ehhez
az Ön támogatását is!
Bizonyára nem ismeretlen Ön előtt a megyei közgyűlés,
amelynek eddigi munkáját az elmúlt 8 évben a FIDESZKDNP-s többség határozta meg, és méltán elismerik eddigi
eredményeinket.
2006-tól 2012-ig kórházakat, iskolákat, szociális és kulturális
intézményeket működtettünk, támogattuk a helyi kezdeményezéseket, ünnepi rendezvényeket szerveztünk. Sikeresen pályáztunk európai uniós forrásokra, és ezek segítségével fejlesztettük
a kórházakat, iskolákat. Magunk is hívtunk életre megyei pályázati alapokat, amelyekkel a falvak, városok fejlődését segítettük
elő – elég csak a játszótér-programunkra emlékezni.
2012-től a megye fejlődési stratégiájának kialakítása, a hos�szabb távú helyi elképzelések összehangolása, az EU 2014-2020as megyei fejlesztési forrásainak felhasználása a fő cél. Ez egy
távlatosabb, a megye polgárainak életét alapvetően befolyásoló
szerepkör.
Elmondhatjuk, hogy az összeállított jövőképben benne
vannak az Ön és környezete legfontosabb elképzelései. Ahhoz, hogy itthon mindannyian otthon érezhessük magunkat,
szükség van arra, hogy a fiatalok és az aktív korúak munkát találjanak. Szükség van az egyik legfontosabb erősségünk, a mezőgazdaság összehangolt fejlesztésére és a nehezebb helyzetben
lévő falvak komplex felzárkóztatására is. A megye tervezett közlekedési fejlesztései is jobbá teszik majd az életünket.
Mindannyiunknak fontosak az emberi tényezők, az egészségügyi ellátás – ahova újabb fejlesztések szükségesek – ,

Kakas Béla, Sándorfalva
Ádók János, Hódmezővásárhely
Bozó Zoltán, Szentes
Nógrádi Zoltán, Mórahalom
Magyar Anna, Domaszék
Szél István, Székkutas
Dr. Bodor Csaba, Csongrád
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a szociális gondoskodás feltételeinek javítása, gyermekeink iskoláztatása, az óvodai-bölcsődei lehetőségek bővítése. Ezeket a
célokat az ágazati programok forrásai is támogatják a következő
években. Ezek központi, országos programok, ezért is különösen fontos, hogy a megyei közgyűlési vezetésünk kifejezetten jó,
mindennapos szakmai kapcsolatot alakított ki a kormánnyal és
a szakminisztériumokkal nemcsak hivatali, hanem miniszteri,
államtitkári szinten is. Jók a megyénk kilátásai, ez az együttgondolkodás eredményes!
Szeretnénk folytatni, amit elkezdtünk, egy olyan megújult és a megyét arányosan képviselő csapattal, amelyben
a folytonosságot néhány jelenlegi képviselő (pl. elnök, alelnök,
frakcióvezető) képviseli, sőt, kevés megyében mondhatják el,
amit mi: 5 korábbi, országos tapasztalattal rendelkező parlamenti képviselő van a listánkon, közülük ketten, Magyar
Anna és Nógrádi Zoltán a Homokhátságról. Végül, de nem
utolsó sorban, büszkék vagyunk arra, hogy sok sikeres polgármester is vállalja a munkát a csapatunkban, közöttük a Homokhátságról Nógrádi Zoltán mórahalmi, Nagy Attila üllési,
Matuszka Antal zákányszéki és Tanács Gábor bordányi polgármester. Önöknek pedig különösen fontos, hogy a helyi polgármesterrel, Gyuris Zsolttal már eddig is igazán eredményes
szakmai konzultációkat folytattunk Zsombó szempontjainak a
tervekbe beemeléséről.
Ez a megyei csapat a következő 5 évben sikerre van ítélve!
Azonban mi kell még a sikerhez?
Legnagyobb elismerésünk az volna, ha Ön is megadná nekünk a további bizalmat! A megkezdett munkát azok folytathatják, akiknek Ön, Önök a választáskor felhatalmazást adnak.
Kérjük, amikor Ön egyedül vagy a családjával együtt
elmegy polgármestert választani, támogassa polgármesterként Gyuris Zsoltot, és a megyei listás szavazólapon a
FIDESZ-KDNP-t válassza!
Mi, a FIDESZ-KDNP megyei képviselőjelöltjei ígérjük, hogy
olyan keményen, mint eddig, de még céltudatosabban és megújultan fogunk Önért, Önökért dolgozni!

Kalmár Ferenc, Szeged
Nagy Attila, Üllés
Mágori András, Makó
Gémes László, Szegvár
Nagy Sándor, Kistelek
Búza Zsolt, Baks
Dobák Lászlóné, Szőreg

Szarka Attila, Árpádhalom
Matuszka Antal, Zákányszék
Tanács Gábor, Bordány
Szabó István, Derekegyház
Dr. Kovács Kálmán, Szeged
Dr. Miklós Péter, Újszentiván,
Kormányos Sándor, Csengele

Fizetett politikai hirdetés.

Vandalizmus kérdőjelekkel
Július hónapban vendégeim voltak
a Dunántúlról. Amikor megmutattam
Zsombó község látnivalóit, elismeréssel
szóltak annak rendezettségéről, tisztaságáról. Azt is kifejtették, mikor a középületeket és templomunkat látták, hogy
dicséret illeti a község vezetőit, látszik
megfeszített munkájuk eredménye.
De amikor meglátták az autóbuszmegállókban felállított „bódékat”, megálltunk
az autóval, kiszálltak, és úgy csodálták
meg azokat. Kijelentették, hogy már bejárták a fél világot, de ilyen szép, ízléses,
utasok részére felállított bódét még sehol
sem láttak, és még virágot is ültettek bele.
Elmeséltem, hogy székely magyarok készítették Orotván, amely egy 800 lelket
számláló falu, és Zsombó testvértelepülése. Ott működik egy fűrésztelep, és ott
készítették ezeket a bódékat. A vendégek
sok fényképet készítettek, hogy másoknak is megmutassák. Pár nappal később
az autóbuszra várva észreveszem, hogy
az egyik bódé oldalsó rácsozata be van
törve. Szörnyülködve néztem ezt a vandál
tettet, szinte nem akartam elhinni, hogy
ilyen létezik. A buszra felszállva felindul-

tan meséltem el egyik ismerősömnek,
hogy mit láttam. Ő felvilágosított, hogy a
szatymazi úton a felüljárónál lévő megálló bódéja is be van törve, sőt a Király-tanya megállóban található is.
Elgondolkodtam. Ezek a szép bódék a
mieink, a zsombói lakosoké. Enyém, tiéd,
övé, mindenkié, aki Zsombón lakik. A mi
adóforintjainkból valósultak meg. Bolond
az az ember, aki a sajátját rongálja, nem
félti és óvja azt.
Azután eszembe jutott: lehet, hogy
nem Zsombón élő ember csinálta ezt a
vandál tettet. Mert egyetlen zsombóiról
sem tételezem fel, hogy ilyenre képes lenne. Akkor viszont ki lehetett?
Nem tudjuk, és már nem is fogjuk
megtudni. Érdekes, hogy a tudomány és
a technika soha nem látott magaslatokat
ért el az utóbbi 50 évben, ezzel szemben
az emberi magatartás és viselkedés egyeseknél megmaradt a vandálok szintjén.
Vajon miért? Érdemes ezen elgondolkodni!
Miért??

fotó: Pancza István

Pancza István

Lassítsunk!
Van a Dél-Alföldön egy takaros falu,
amit a mindenható közigazgatás nagyközségnek nevezett ki. Szerintem joggal,
mert az utóbbi időben az EU-s pénzeknek és az önkormányzat jó munkájának
köszönhetően sokat fejlődött, külső képében teljesen megújult. Ezt a helyet őshonos földművelők, betelepült vállalkozók,
és egyéb csendre, nyugalomra vágyó családok lakják. Az emberek szorgalmasak,
becsületesek és segítőkészek. Ez utóbbi
tulajdonságukat mindaddig megőrzik,
míg gyalog közlekednek, de amint beszállnak az autóikba (amiből sok házban
kettő is van), ezt a jó és helyes tulajdonságukat a kocsin kívül, az út porában felejtik.
Erre a következtetésre egy idős szomszédom elbeszélése alapján jutottam. Az
illető a kora, fájós lába és egyéb betegségei
miatt sokat jár Szegedre busszal kezelésre, mivel saját kocsiját a betegsége miatt
nem vezetheti. A „jár” szó nem is pontos
kifejezés, mert inkább bicegésnek, sántikálásnak nevezhető. A gyalogosan kedves
és figyelmes polgártársai a kocsijukban

ülve vidáman száguldoznak el mellette,
senki nem áll meg, hogy megkérdezze,
hová ily bice-bóca módjára, s elvihetik-e
esetleg. Bár a bácsit szinte mindenki név
szerint ismeri, kivételesen csak a közeli
szomszédai, ismerősei szokták felvenni.
Amikor a bácsi a terápiáról hazafelé jövet
végképp kimerülve megkísérel stoppolni,
néhányan a jelzését szívélyes üdvözlésnek
vélik, s vidáman visszaintegetnek. Tudom, mondja a jó öreg, mindenkinek sok
a dolga, és siet. Na de ennyire?
Egy üdítő kivételt még elmesélt az
ismerősöm. Hazafelé menet leintett egy
nagyon szép fekete (és drága) luxusautót,
amelyik meg is állt, és felvette. A vezetője
egy harmincas éveiben járó fiatalember
volt, és nyilván vállalkozó, mert a néhány
perces út alatt két vagy három üzleti beszélgetést is lebonyolított. Ő mégsem sietett annyira.
Akinek nem inge, ne vegye magára ezt
a kis írást, mindenki más vérmérséklete
szerint vonja le a tanulságot.
Olajos Pál
XII. évf. 7. szám – szeptember
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Szent Korona ünnepe a Felvidéken
Delegációval képviseltük Zsombót 2014. augusztus első
vasárnapján a felvidéki Ipolybalogon a szomszéd település,
Ipolynyék meghívásának eleget téve. Ipolynyék és Zsombó között gyümölcsöző kulturális kapcsolat kezdődött, már diákok is
jártak nálunk június 4-én, a nemzeti összetartozás napján tanárnőjükkel, Cseri Bernadettel.
A meghívás nem volt véletlen: Ipolybalogon nagy hagyománya van a Szent Korona ünnepének, hiszen Vencel, a Přemyslházból származó magyar, cseh és lengyel király – Magyarországon 1301. augusztus 27-től 1305. október 9-én történt
lemondásáig uralkodott – 1304-ben egy éjszakára az ipolybalogi
erődtemplom üregében őriztette a magyar királyi ereklyéket,
erre emlékeznek meg a helyiek minden évben. 2005-ben hiteles
másolatot is készíttettek nemzeti ereklyénkről.
Az ünnepség Ipolybalog főterén kezdődött. Az ünnepi körmenet a falu központjából a Kápolna-dombra haladt, élén az ipolybalogi Szent Korona őrzőivel.
A Kápolna-dombon Tarnai Imre mesterkanonok, nagyoroszi
esperes plébános celebrálta a szentmisét. Az ünnepségen részt
vettek a hiteles másolat elkészítésének kezdeményezői.
A szentmisét követően Csáky Pál EP képviselő, a falu díszpolgára mondta el ünnepi gondolatait. Visszaemlékezett a kezdeti lépésekre, amikor is az ipolybalogi küldöttség a kormány
hathatós támogatását kérte a másolat elkészítéséhez.
Az ünnep hangulatát fokozta a Kápolna-dombon kialakított
mesterek utcája, ahol különféle kézműves mesteremberek mutatták be munkáikat. Az érdeklődők kipróbálhattak a nemezelést, anyagozást vagy a bőrművességet is. A délután folyamán
helyi és környékbeli hagyományőrző csoportok szórakoztatták

Koronaünnep a Felvidéken

fotó: Földiné Fülöp Katalin

a közönséget, emellett székely mesemondásra is sor került. Az
ünnepséghez hűen az est fénypontja az István, a király rockopera bemutatása volt.
Mivel nincs még egy olyan ereklyéje államiságunknak,
amely hívebben testesítené meg nemzetünk sorsának alakulását, mint a Szent Korona, megtiszteltetés volt Zsombónak, hogy
bekapcsolódhatott a felvidéki ünnepbe. Őszintén reméljük,
hogy a székelyföldi Orotva és a dél-erdélyi Déva után a felvidéki Ipolynyék lesz településünk következő partnere, mely erősíti
bennünk a nemzeti egység gondolatát.

a

Földiné Fülöp Katalin,
Szent Imre Katolikus Általános Iskola
nemzetpolitikai referense

Megkezdődött az új nevelési év
2014. augusztus utolsó napján a JAKH nagytermében nyitottuk meg az évet. A hagyományoknak megfelelően a 3. osztályosok készültek műsorral: idén Ráczné Bálint Hajnalka és Soós
Róbertné osztályfőnökök nyáridéző műsort és iskolát köszöntő
verseket tanítottak be a gyerekeknek, az ötödik osztályosok pedig átadták ajándékaikat elsőseinknek.
Gyuris Zsolt polgármester, Faragó Gabriella, a Kós Károly
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője és Pálmai Péter,
a Szent Imre Katolikus Általános Iskola igazgatója beszédükben
minden diáknak, pedagógusnak és szülőnek sikeres új tanévet
kívántak.

A 3. osztályosok nyáridéző műsora a tanévnyitó ünnepségen
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A köznevelési intézmények közös évnyitó szentmiséjét mutatta be Zmijan Adalbert plébános szeptember 3-án 10 órakor.
A gyerekek új gitáros énekekkel ismerkedhettek meg a szertartás alatt Gyuris Gellért, a Szent András Evangelizációs Iskola
igazgatója jóvoltából.
A tanévvel kapcsolatos információkat (tanév rendje, órarend, csengetési rend stb.) az iskola honlapján olvashatják.
Gera Erika
igazgatóhelyettes

SZIKAI

fotó: Tarczal-Márta Edit

Az olvasás világnapja
Szeptember 8. az olvasás világnapja. A Szent Imre
Katolikus Általános Iskola idén is csatlakozott a kezdeményezéshez.
Első osztályban az olvasás fontosságáról beszélgettek a gyerekek, a tanítók mesét olvasta fel, a gyerekek pedig rajzoltak róla.
Másodikban kötetlen beszélgetéssel ünnepeltek a gyerekek.
Összegyűjtötték, hogy miért jó olvasni, mennyi információhoz
tudnak jutni általa. Megkeresték a szép új olvasókönyvük legszebb képeit és a hozzájuk tartozó olvasmányokat. Megtapasztalták, hogy milyen jó élmény egy új könyvet megfogni, megszagolni. Arról is beszélgettek, hogy a könyvön kívül milyen
eszközökön tudunk olvasni.
„Mit olvastál nyári szünetben?” – hangzott el a kérdés harmadikban. 45 perc – szerencsére – nem volt elég a sok-sok beszámoló meghallgatására. Szinte mindenki olvasott legalább
egy könyvet, amiről lehetett mesélni: meséket, kalandregényeket, lányregényeket. Az ünnepi óra észrevétlenül fordult át ajánlásokba. Az óra végén feljegyezték a gyerekek a táblára az összes
elolvasott könyvet.
Negyedikben idézetet is választottak a naphoz: „Az olvasás a
boldogságra nyíló ajtó kulcsa lehet. Az olvasás ugyanis gyógyszer – megnyugtatja a lelket, ha az beteg vagy háborog. Az olvasás csokoládé, mert jó érzéseket kelt. Az olvasás tudás, mert
olyan ismereteket hordoz, ami az önismerethez, a sikerhez és
az életben maradáshoz kell.” (Nógrádi Gábor) Ennek kapcsán
az olvasás hasznosságáról beszélgettek. Mindenki elmondhatta, melyik ajánlott könyvet olvasta el a nyáron, majd a kedvenc
könyveiket ajánlották egymásnak.
Felső tagozatban a magyarórák keretében könyvajánlókkal, a
tanulószobásokkal pedig könyvtárlátogatással emlékeztek meg
az olvasás világnapjáról. Minden felsős gyermek feladatául kapta, hogy egyik kedvenc könyvét hozza el irodalomórára. Mutassa be társainak, ajánlja nekik – mégpedig úgy, hogy lehetőleg
minél többen kedvet kapjanak az adott mű elolvasásához. Természetesen a könyvek kézről kézre jártak.

Az 5. osztály, kedvenc könyveikkel

fotó: Nagymihály Tímea

Nagy örömmel láttuk, hogy sokan és sokféle könyvet hoztak
magukkal. Voltak köztük klasszikusok – mint például Benedek
Elek, Lengyel Dénes, Erich Kästner vagy Saint-Exupéry művei.
Ugyanakkor megjelent a mai ifjúsági irodalom számos képviselője is: Nógrádi Gábor, Böszörményi Gyula, Louis Sachar,
Holly Webb, Joanne Kathleen Rowling. Találkozhattunk a Vad
Focibandával és Geronimo Stiltonnal is. Akadtak olyanok, akik
ismeretterjesztő könyvet hoztak állatokról, autókról vagy épp
kövületekről.
Az i-re a pontot a péntek délutáni könyvtárlátogatás tette
fel. Bálint Lea könyvtáros segítségével megismerkedhettek a
helyi könyvtár kínálatával. Belenézhettek, beleolvashattak az
újdonságokba, a sikerlistás könyvekbe vagy akár a kötelező olvasmányokba is. Jó néhányan rögtön ki is kölcsönözték azokat
a könyveket, amelyek megnyerték a tetszésüket. Köszönjük Lea
türelmét és segítőkészségét!
Reméljük, nemcsak az olvasás napján vesznek a gyerekek
könyvet a kezükbe, és ez a jó szokás rendszeressé válik.
Holecska Árpád, Lázár János, Soós Róbertné, Kovács
Mariann, Jakab Edit, Nagymihály Tímea

Építsünk, Szépítsünk! De hogyan?
Kedves Gyerekek, Szülők!
A József Attila Közösségi Ház szervezésében folytatódik
az építész palánták foglalkozás sorozata.
Témánk továbbra is az építészet, építés.
Felső tagozatos gyerekek jelentkezését várjuk.
Velük felfedezzük, a "régent" és a "mát".
Megnézzük mik épültek és mik épülnek. ÉS!
Miből? Hogyan? Miért olyan? Miért akkora? Miért úgy?...
E mellett fotózunk, rajzolunk, építünk
(igaz ez utóbbit az asztalnál kicsiben).
Tervezett indulás októberben.
Jelentkezés: József Attila Közösségi Ház és Könyvtár
6792 Zsombó, Alkotmány u. 1.
Jelentkezési határidő: 2014. október 10.
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DOMINO 2014. évi őszi/téli programelőzetes
Önismereti csoportfoglalkozások
általános iskolásoknak
Helyszín: Karolina Általános Iskola és Gimnázium
Vezeti: Csányiné Barna Klára, Csányi Bettina
2014. szeptember–október
A program ingyenes!
Az én utam…
Lélekbogozó kalandos hétvége 40 év felettieknek
Vezeti: Dr. Magyar Lóránt orvos, mentálhigiénés szakember
Helyszín: Platán Panzió, Sándorfalva
2014. szeptember 19-től (14.00 órától) 21-ig (17.00 óráig)
Részvételi díj: 3.500 Ft/fő/3 nap
Repülőmodellező foglalkozások támogatása
2014. szeptembertől folyamatosan
Őszi DOMINO kirándulás – Szarvas, Cserkeszőlő
2014. október 11. (szombat)
Indulás: 7.00 órakor – érkezés: 20.00 óra körül
A kirándulás során megtekintjük a Szarvasi Arborétum őszi
színeit, a Mini Magyaroszág Makettparkot, majd ebéd után a
Cserkeszőlői Gyógyfürdőbe látogatunk, melynek gyógyvize kiválóan alkalmas az immunerősítésre, mozgásszervi, nőgyógyászati és bőrbetegségek kezelésére.
Részvételi díj (tartalmazza az utazási és parkolási költséget,
az arborétum és a Mini Magyarország belépődíját, a sétahajózás
díját, valamint a cserkeszőlői gyógyfürdő belépődíját):
Felnőtt: 5.400 Ft
Nyugdíjas: 4.900 Ft
Gyermek (14 éves korig): 4.700 Ft
Jelentkezni Csányiné Barna Kláránál a részvételi díj befizetésével lehet.
A program csak megfelelő létszám jelentkezése esetén valósul meg (46 fő).
Ajánlott kellékek: kényelmes cipő, esőkabát, fürdőruha, víz
(diákigazolvány).
Pál Feri atya előadása
Helyszín: Karolina Általános Iskola és Gimnázium, Szeged
Téma: Női és férfi szerepek
Időpont egyeztetés alatt
Önköltséges!
Részvételi díj: 500 Ft/fő

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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Kézműves foglalkozások
– agyagozás felnőtteknek
Vezeti: Maróti Antalné
2014. októbertől decemberig 30 órában
Pontos időpont egyeztetés alatt.
Támogatott létszám: 6 fő
Jelentkezni Csányiné Barna Kláránál lehet.
Sokszínűség tarka szőttese
– őszi családi délután
Helyszín: József Attila Közösségi Ház és Könyvtár, Zsombó
2014. október 30. 14.00–18.00 óráig
– kézműves foglalkozás Gáborné Julikával
(14.00–16.00 óráig)
– tökfaragás Farkasné Nellivel (14.00–16.00 óráig)
– Falovacska muzsika – ölbeli játékok, mondókák
0–3 éveseknek – Szabó Emesével (16.00–16.30 óráig)
– zeneovi – játékos barangolás a zene világában
3–6 éveseknek – Szabó Emesével (16.45–17.25 óráig)
A programon résztvevő gyermekek szülei között 2 fő részére
relaxációs masszázslehetőséget sorsolunk ki. A programok 0–7
éves korig javasoltak.
Részvételi díj: 200 Ft/foglalkozás/fő
Németh György fotóművész (az MTI volt
fotóriportere) előadása és bemutatója
Homokhátság szívében… c. fotósorozat és a művész fájdalmasan szép tanyai élményeinek bemutatása.
A művész úr immár másodszor látogat alapítványunkhoz,
először az El Caminóra kalauzolt el bennünket másfél éve.
Helyszín: József Attila Közösségi Ház és Könyvtár, Zsombó
2014. november 14. (péntek) 18.00 órától
A program ingyenes!
Hangfürdő a Hangkeltők Társaságával
2014. november 21. (péntek) 18.00 órától
Helyszín: József Attila Közösségi Ház és Könyvtár, Zsombó
Önköltséges!
Részvételi díj: 600 Ft/fő/2 óra
Karácsonyi hangulat…
2014. december 19. (péntek) 18.00 órától
Helyszín: József Attila Közösségi Ház és Könyvtár, Zsombó
Zenés hangolódás az ünnepre.
A program ingyenes!
A programok az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a
Nemzeti Együttműködési alap támogatásával, valamint a
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet és Emberi Erőforrás Támogatáskezelő közreműködésével valósulnak meg.
Csányiné Barna Klára
kuratóriumi elnök

Musicalmámor a Zsombói Szabadtérin
Sasvári Sándor bebizonyította, hogy nem csak a több ezer
fős Szegedi Szabadtéri Játékokon tud fergeteges hangulatot teremteni. A Jászai Mari-díjas művész sztárvendégként lépett fel a
Zsombói Szabadtéri Színpadon, és nem okozott csalódást.
Egy gondosan összeállított válogatás a legnépszerűbb musicalekből elég hatásos recept, ha üdítő nyáresti élményre vágyunk. A musical viszonylag fiatal könnyűzenei műfaj lévén
generációkat köt össze, így az egész család remekül érezhette
magát a vasárnapi előadáson. A már említett Sasvári Sándoron
kívül fellépett még a Szegedi Nemzeti Színház két művésznője,
Csorba Kata és Kocsis Judit, illetve a Közösségi Ház művészeti vezetője, Korognai Károly és a falu egyik kedvenc énekese,
Angyal Áron. Az Akropolis Táncszínház fiatal táncosai pedig
fokozták a show hangulatát. Repertoárjukban szerepelt a Moulin Rouge, a Macskák, a Menyasszonytánc és a Hair, a látványos
koreográfiákat pedig Kerek Attilánénak és koreográfus asszisztensének, Kerek Tímeának köszönhetjük.

A karminca cicák

Sasvári Sándor nem sajnálta megmutatni csodás hangi
adottságait, nem kisebb slágereket énekelt, mint például Jézus
dala (Jézus Krisztus Szupersztár), Jean Valjean dala (Nyomorultak) vagy az I’ve got life (Hair). A végén még énekelt pár sort
a Szegedi Szabadtéri idei musicalszenzációjából (amelyben ő
játssza a férfi főszerepet), a Mamma Mia!-ból. A két énekesnő,
Csorba Kata és Kocsis Judit a végzet asszonyainak bőrébe bújtak
Edith Piaffal kezdve, ezt követte Velma és Morton mama a Chicagóból, Nellie és Lucy a Jekyll és Hyde-ból és Sally a Kabaréból.
Az igazi bulihangulat akkor kezdődött, amikor Sasvári elénekelte a Vadászdalt a Zrínyi 1566 című rockmusicalből, megtapsoltatva a közönséget. Majd következtek a táncosok a kultmusical
Hairrel. A Hair-blokkot szakította meg a fehér autóval érkező
Angyal Áron, aki a Halál dalát adta elő a nagy sikerű Elisabeth
című musicalből. Lezárásképp folytatódtak a Hair slágerek, a fináléban pedig minden szereplő részt vett, és még a közönséget
is táncba hívták.
Az előadás sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az
érdeklődők nagy száma miatt pótszékekre volt szükség, és az elmaradhatatlan vastaps sem hiányzott a végéről. Bár az idő nem
volt túl kedvező, inkább emlékeztetett őszi estére, mint nyárira,
szerencsére a Közösségi Ház munkatársai felkészültek voltak,
és a büfében forró teával, illetve forralt borral várták a nézőket.
Összességében egy szórakoztató és színvonalas musicalélmén�nyel távozhattak a nézők, reméljük, lesz még sok ilyen remekül
kivitelezett ötlet a Zsombói Szabadtéri Színpadon.
Rácz Viktória

fotó: Szunyog Zsanett

Kézilabdatábor Zsombón
Harmadik alkalommal került sor kézilabdás gyerekek táboroztatására augusztus 11–15-ig. Sokan már korábban is részt
vettek ilyen programokban, sőt más szervezésben is kipróbáltak
táborokat. Minden ilyen esemény sok élményt és hasznos tapasztalatot ad a gyerekeknek. Voltak a részvevők között újoncok
is, akik még nem kézilabdáztak, reméljük, ezúttal kedvet kaptak
hozzá. Sok játékkal és fejlesztő gyakorlatokkal telt a hét, mindenki erősíthette magát, és az ügyességi feladatok is rendszeresek voltak. Jó bevezetés a tábor a további felkészülési feladatokra. A 8-9 évesek is nagyon jól vették az akadályokat, szabadon

kipróbálhatták az eszközöket a kötéltől a különféle labdákig és
szőnyegekig. A nagyobbak összetettebb gyakorlatokat is végeztek a kézilabda sporttechnikai és erőfejlesztési repertoárjából.
Vendégünk volt Medvegy Péter játékvezető, aki a mérkőzésekhez tartozó formaságokról, szabályokról beszélt a gyerekeknek, amiket utána játék közben is alkalmazhattak. Varga Rita,
aki Zsombón kezdett el megismerkedni a sportág alapjaival,
részt vett egy foglakozáson, az átadások és lövések elsajátításában segített. Vidáman és fáradtan zártuk a hetet, ráadásul
megnéztük a PICK Szeged-Vojvodina felkészülési mérkőzést az
Újszegedi Sportcsarnokban.
Jó volt együtt!
Szeptembertől várom a kézilabda iránt érdeklődőket, 20042005-2006-2007-ben született gyerekek jöhetnek!
		

Polyákné Farkas Éva
edző

Együtt a szőnyegen

fotó: Polyákné Farkas Éva

Bontásból vagy építkezésből kimaradt csempét,
zuhany tálcát, kézmosó és WC kagylót keres egy család,
akinek sürgősen át kell alakítania a fürdőszobájukat
betegség miatt.
Ha kell érte megyünk!
A családsegítő telefonszáma: 62/595-574
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Zsombói

Hírmondó
Anyatejes Világnapi
Rendezvény
Gyermekeink
egészsége
a jövő egészsége!
Helyszín: József Attila Közösségi
Ház és Könyvtár nagyterme
Időpont: 2014. október 16.
csütörtök 15 óra
Szeretettel várunk minden zsombói
lakost az elmúlt egy évben született
babák köszöntésére. Ünnepeljük meg
együtt a jövő nemzedéket!
A programon minden család tombolán vehet
részt, ahol értékes ajándékokat sorsolunk ki.

A programot rövid előadás teszi
még színesebbé:
Gaborjákné Kovács Judit
IBCLC szoptatási szaktanácsadó,
védőnő, mentálhigiénés szakember
Előadásának címe:
A szeretet tápláléka
A rendezvényen lehetőség lesz az újraélesztés
gyakorlására, erre kialakított bábúkon!

Az édesanyákat a Nefelejcs
Óvoda apróságai köszöntik
egy rövid műsorral.
Babafotó-kiállításra invitáljuk azokat, akik
szeretnék, hogy mások is megcsodálják gyermeküket!
A fotókat – 6 éves korig – 2014. október 6-ig kérjük
leadni a védőnői tanácsadóban.
A kiállított fotók megtekinthetőek lesznek az
Egészséghét kezdetétől, 2014. október 13-tól a
Közösségi Házban.
A rendezvényre a belépés díjtalan, minden kedves
családtól támogatásként egy tányér süteményt vagy
egy üdítőt kérünk, melyet természetesen a program
után közösen elfogyasztunk. Köszönjük!
További információ kérhető a védőnőktől:
Polgárné Papp Katalin
06-62/595-567; 06-30/2868-431
Huczka Anita 06-62/595-567
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Méhnyakrákszűrés
Ultrahang, Nőgyógyászati vizsgálat,
Fogamzásgátlási tanácsadás,
Gyógyszerfelírás, Várandós-tanácsadás
Időpont:
2014. október 15.
Helyszín:
Dr. Kiss István Egészségház, Zsombó
A vizsgálatot végzi:
Dr. Kajtár István
Ára: 3000Ft (Bejelentkezéskor fizetendő.)
Bejelentkezés a vizsgálatra: Személyesen
a védőnői szobában, hétköznapokon: 08:00–09:00
Érdeklődni: (62) 595-567, (30) 2868-431

Újraélesztés
gyakorlása „babákon”
Kiemelt fontossága miatt évek óra visszatérő téma az Egészségheteken az elsősegélynyújtás. Tavaly az Országos Gyermekmentő Alapítvány öt órás tanfolyamot tartott, melyen elmélettel
és gyakorlattal is megismerkedhettek a résztvevők. Az elhangzottakat leírva közkinccsé tettem a Zsombói Hírmondó korábbi
számaiban.
Az Egészséges Zsombóért Alapítvány régi álmát váltotta valóvá: beszerzett csecsemő és felnőtt „babát”, amin az újraélesztés
lépéseit lehet gyakorolni. Egészséghetünkön indul, s az év során
tovább folytatjuk programunk: „Minden felső tagozatos ismerje meg, és gyakorolja az újraélesztést”. Rövid elméleti ismertető
után mindenki tud majd gyakorolni.
Csecsemő „babánkon” az Anyatejes világnapi ünneplés után
lesz mód gyakorolni az újraélesztést, ill. a teendőt félrenyelés
esetén. Tervezzük a kismamák, anyukák rendszeres oktatását.
Az utóbbi kb. 20 évben aki jogosítványt szerzett, elsősegélynyújtásból vizsgázott. A tudás gyakorlat nélkül megkopik,
rendszeres gyakorlással lehet szinten tartani. Igénytől függően
későbbiekben gyakorló órákat adunk meg, ahol készségesen segítünk mindenkinek.
dr. Szabó Ágnes
házi gyermekorvos

Egészséges Zsombóért Alapítvány kuratóriumi elnöke

Gólyahírek:
2014. július:
Mélykúti Attilának és
Simon Tündének: Jázmin

2014. augusztus:
Bodor Péternek és
Király Kitti Marinának: Bálint

Lődy Dánielnek és
Dobai Mónikának: Elizabet

Győrki Gábornak és
Gábor Évának: Hanna
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