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Változik a világ –
halad a zsombói honlap a korral
Bár néha úgy érzi az ember, mintha most lett volna, mégis 8
éve már, hogy 2006-ban az interneten megjelent településünk
hivatalos honlapja, melynek – olajfestményekkel kialakított –
egyedi arculatát megyei napilapban is méltatták.
Az idő telik, Arany Jánost idézve:
Hajt az idő gyorsan - rendes útján eljár –
Ha felülünk, felvesz, ha maradunk, nem vár;
Változik a világ: gyengül, ami erős,
És erős lesz, ami gyenge volt azelőtt.
Igaz ez Zsombó honlapjára is. Egyedi volt az arculata helyi
közösségünk egyik tagjának, Papp Mariannak a keze munkáját
dicsérő festményektől. Azonban az informatika gyors fejlődése,
és a felhasználók részéről jelentkező elvárások miatt az akkor
megálmodott weblap már nem korszerű, az idő eljárt felette.
Szerencsére a Képviselő-testület munkájának gyümölcse beérett, és az eltelt évek során minden középület megszépült. Így
– az olajképek mellett – a mai kor igényeit kielégítő új honlap
arculatát díszítik, meghatározzák.

Szándékaink szerint a megújult honlap nemcsak külcsínben,
hanem funkcióiban is felhasználóbarát. Szeretnénk a települést
érintő kérdésekben figyelembe venni véleményüket, melynek
egyik segítője a szavazás lehetősége. A közeljövőben honlapunk
összekapcsolódik a Facebookkal is, már létrejött Zsombó Nagyközség facebook-oldala, hogy mielőbb értesíthessük a közösségi
oldalt használó zsombóiakat hírekről, közérdekű információkról, rendezvényekről. Nem titkolt cél továbbá, hogy a lakosság
részéről érkező kérdéstömeget – lehetőségeink szerint mielőbb
– megválaszolhassam a technika adta segítő eszköz által.
Bízom benne, hogy építő észrevételeikkel segítik, hogy kollégáimmal tetszésük szerint folyamatosan alakíthassuk, formálhassuk Zsombó nagyközség hivatalos honlapját.
Kedves Zsombóiak, Tisztelt Felhasználók!
Kérem, fogadják szeretettel, és kísérjék figyelemmel a megújult honlapot! Véleményeiket, észrevételeiket juttassák el
a szerkesztőkhöz, és segítsék munkájukat!
Gyuris Zsolt
polgármester

fotó: www.zsombo.hu

A régi, és a megújult nagyközségi honlap

Tájékoztató a Képviselő-testületi
ülésen történtekről
A Hírmondóban a Képviselőtestületi ülésen történtekről készült
legutóbbi beszámoló óta 6 alkalommal ülésezett a Képviselő-testület,
amelyek munkaterven felüli, rendkívüli ülések volt.
2013. október 9. – munkaterven
felüli, rendkívüli ülés

A Képviselő-testületi ülés összehívását több dolog is indokolta.
Az első napirendi pontban a Képvise2 | XII. évf. 1. szám – január

lő-testület arról döntött, hogy pályázatot
nyújt be a szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő, vissza nem térítendő támogatásra. Az Önkormányzat a
BM rendelet alapján 396 m3 szociális célú
tűzifa vásárlásához nyújtott be támogatási igényt, amelyhez a szükséges önerőt
biztosította.
A második napirendi pontban a Képviselő-testület megalkotta a szociális célú
tűzifa juttatásának szabályairól szóló
rendeletét. A rendelet megalkotására

azért volt szükség, mert a pályázati feltétel volt, hogy a szociális tűzifa juttatásának szabályait a helyi önkormányzat
rendeletben szabályozza. A rendeletben
meghatározásra került, hogy az igénylő milyen szociális feltétellel jogosult a
tűzifatámogatásra.
Itt jegyzem meg, hogy a Belügyminisztérium 2013. november 4-én kelt
levelében arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a szociális tűzifa vásárlásához 1.049.274,- Ft összegű vissza nem

térítendő egyszeri támogatásban részesítette Zsombó Nagyközség Önkormányzatát, amely a BM rendeletben meghatározottak szerint 122 m3 lágylombos
tűzifa vásárlására lehet felhasználni.
A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület módosította a Zsombói
Hírmondó szerkesztőbizottságát. A módosítás elsősorban személyi változások,
másodsorban a feladatok átalakítása miatt vált szükségessé. Az eddigi szerkesztőbizottság helyett az időszaki lapot egy
felelős szerkesztő – Hajdú Lajos, a József
Attila Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója – szerkeszti.
Ezt követően a Képviselő-testület a
Déli Napfény LEADER Egyesület Munkaszervezetének működési költségeinek
finanszírozásáról döntött. A Déli Napfény
LEADER Egyesület (a továbbiakban:
Egyesület) jogelődjének alapításakor a
tagok (12 önkormányzat), egyenként
750.000,- Ft-ot fizettek be. Az Egyesület a jogelődjének alapításkor befizetett
750.000,- Ft-tal nem rendelkezhet, ezért
azt vissza kellett fizetnie a tagoknak. Mivel az Egyesület működéséhez szükség
volt az alapításkori tőkére, ezért a tagoknak a következő kötelezettséget kellett
vállalniuk: 50.000,- Ft tagdíjat fizettek
be az Egyesületnek, amelyet az Egyesület működésre használ, továbbá a tagok
700.000,- Ft tagi kölcsönt nyújtottak
az Egyesületnek 2013. december 31-ig.
Megjegyzem, hogy az Egyesület 2013.
év végéig visszafizette a tagoknak a tagi
kölcsönt.
A következő napirendi pontban arról határozott a Képviselő-testület,
hogy elfogadja a romániai Máriafölde
(Teremia Mare) településsel kialakítandó
testvértelepülési megállapodást. Az ügy
előzménye volt, hogy Máriafölde település informálisan megkereste Önkormányzatunkat testvértelepülési kapcsolat
kialakítása céljából. A Képviselő-testület a megállapodást elfogadta, azonban
ahhoz, hogy ez hatályba is léphessen a
romániai jogszabályok szerint, Románia
Külügyminisztériumának is jóvá kell
hagynia. A megállapodást Máriafölde
település felterjesztette a Román Külügyminisztériumnak jóváhagyásra.
Az utolsó előtti napirendi pontban a
Képviselő-testület döntött a Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásról
szóló korábbi döntésének módosításáról. A korábbi Képviselő-testületi döntés
módosítását az tette indokolttá, hogy a
pályázati kiírás szerint a Képviselő-testület az „A” típusú pályázat mellett köteles
„B” típusú pályázatot is kiírni. Az „A” tí-

pusú pályázatot azok nyújthatták be, akik
jelenleg felsőfokú tanulmányokat folytatnak, „B” típusú pályázatot pedig azok
nyújthattak be, akik a 2014/2015. tanévtől kívánnak felsőfokú tanulmányokat
folytatni.
Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület döntött a Négyforrás Kft.
tevékenységének bővítéséről. A döntés
értelmében a Négyforrás Kft. tevékenységi köre kibővült a nem veszélyes hulladék
gyűjtésével is.
2013. október 28. – munkaterven
felüli, rendkívüli ülés

A Képviselő-testületi ülés összehívását több dolog is indokolta. Jogszabályváltozás miatt a jegyző által elkészített, a
következő évre vonatkozó költségvetési
koncepciót a polgármesternek október
31-ig kellett benyújtania a Képviselő-testület elé.
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzata
2013. évi költségvetésének I–III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót. A
tájékoztatóból kiderült, hogy 2013. év
első 9 hónapjában az Önkormányzat
tovább gyarapította vagyonát. A mérleg
főösszege 1.513.348 ezer Ft-ról 1.594.605
ezer Ft-ra emelkedett, amely 54.204.000
Ft-tal haladja meg az előző év azonos
időszakának mérlegfőösszegét. Legnagyobb mértékben a befektetett eszközök
értéke emelkedett, és magasabb a záró
pénzkészlet összege is mind az előző évhez, mind a nyitó adathoz viszonyítottan
is. Ugyanakkor csökkent a követelések
(kintlévőségek), a tartalékok, az aktív és
passzív pénzügyi elszámolások, valamint
a kötelezettségek (tartozások) összege az
előző év azonos időszakának adataihoz
viszonyítva.
A második napirendi pontban a Képviselő-testület a civil szervezetek támogatásáról döntött. A Képviselő-testület
minden évben a költségvetés elfogadásakor dönt arról, hogy a civil szervezeteket az általuk határidőre benyújtott,
szabályos pályázatok alapján mekkora
támogatásban részesíti. A költségvetési
rendelet tárgyalása közben a civil szervezetek pénzbeli támogatásának meghatározásánál a Képviselő-testület felkérte a polgármestert és a jegyzőt, hogy
a pénzbeli támogatásban részesített civil
szervezetek esetében a kiegészítő állami
hozzájárulások megérkezése után teljesítse a kifizetéseket. A Képviselő-testület
szándéka szerint az előző évi támogatáshoz hasonló mértékben támogatta a helyi
civil szervezeteket, de a költségvetés vég-

rehajthatóságának bizonytalansága miatt
feltételhez kötötte a megszavazott támogatások tényleges kifizetését. Sajnos az év
elején várt kiegészítő állami támogatások
összegét nem érte el az év közben megérkezett tényleges támogatás, ezért többek
között a civil szervezetek támogatásának
csökkentéséről kellett döntést hozni.
A harmadik napirendi pontban a
Képviselő-testület elfogadta a 2014. év
költségvetési koncepcióját. A 2014. évi
költségvetési törvény-tervezetet 2013.
szeptember 30-án nyújtotta be az Országgyűlésnek a pénzügyminiszter. A
törvénytervezet vitája a költségvetési
koncepció elfogadása időszakában még
folyamatban volt. A költségvetési koncepcióból megtudhatta a Képviselő-testület,
hogy a bevételi források jogcímeiben
változás nem várható, egyes jogcímeknél azonban csökken az önkormányzatot
megillető rész, továbbá, hogy a kiadási
jogcímekben sem várható nagyobb változás. Ezek alapján az önkormányzat 2014.
évi költségvetési főösszege 250 millió Ft
körül várható. Az előző évhez képest a
csökkenés oka a pályázatból megvalósult
fejlesztések, beruházások lezárása, ezáltal
a pályázati támogatások csökkenése.
Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat 2014. évi munka- és rendezvénytervét. A munka- és
rendezvényterv megtalálható a településünk honlapján.
A következő napirendi pontban a
Négyforrás Kft. átalakításáról döntött a
Képviselő-testület. A gazdasági társaság
átalakítását nonprofit kft-vé az indokolta, hogy a tevékenységi kör bővítésével
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatói
feladatokat csak nonprofit kft. láthat el. A
gazdasági társaság átalakítását valamen�nyi tulajdonos Önkormányzat (Bordány,
Forráskút, Üllés és Zsombó) támogatta.
Az utolsó előtti napirendi pontban
a Képviselő-testület a Négyforrás Kftnek működési hozzájárulás nyújtásáról
döntött. A döntést az indokolta, hogy
a Kft. még ténylegesen nem működik,
tevékenységi körében meghatározott
feladatokat egyelőre nem látja el, így
működéséhez a tulajdonosi, működési
hozzájárulás biztosítása elengedhetetlen.
A Kft. biztonságos működéséhez a tagoknak 250-250 ezer Ft hozzájárulást szükséges fizetni, mely biztosítani tudja az
elégséges működést.
Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület a Pitypang I–II. Családi
Napközik működési engedélyének vis�szavonásáról döntött. A döntés meghozatalát több dolog is szükségessé tetXII. évf. 1. szám – január
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te. Mivel az óvodában az óvodás korú
gyermekek ellátása biztosított, továbbá
a Bóbita Bölcsőde 2011. október 3-tól
megkezdte a működését, így a bölcsődés
korú gyermekek ellátása is biztosított a
településen. A Pitypang I. és a Pitypang II.
Családi Napközit a Bölcsőde megnyitása
óta nem vették igénybe a szülők. Mivel a
jogszabály alapján a nem működő Családi Napköziket meg kell szüntetni, ezért a
Képviselő-testület a Pitypang I–II. Családi Napközik működési engedélyének
visszavonását kezdeményezte.
2013. november 22. – munkaterven
felüli, rendkívüli ülés

A Képviselő-testületi ülés összehívását
pályázatok sürgős benyújtása indokolta.
Előzményként megemlítem, hogy a
Magyar Közlöny 185. számában, 2013.
november 8-án jelent meg a vidékfejlesztési miniszternek egy rendelete. A rendelet értelmében lehetőség nyílt pályázatot
benyújtani új gépjármű beszerzésére. A
támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a.
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy támogatja a
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által működtetett két tanyagondnoki körzet tanyagondnoki feladatainak ellátására benyújtandó pályázatát két gépjármű
beszerzésére.
A második napirendi pontban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy az Önkormányzat fenntartásában működő III.
számú tanyagondnoki körzet tanyagondnoki feladatainak ellátására pályázatot
nyújt be 1 db terepjáró beszerzésére.
2013. november 26. – munkaterven
felüli, rendkívüli ülés

A Képviselő-testületi ülés összehívását több dolog is indokolta.
Az első napirendi pontban a 2014.
évi díjrendeletét alkotta meg. A korábbi
évek díjrendeleteihez képest változást
jelentett, hogy a vezetékes ivóvízellátás,
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
díját már magasabb szintű jogszabályokban határozzák meg, ezért erről már nem
hozhatott döntést a Képviselő-testület.
A 2014. évi díjrendelettel kapcsolatban
elmondható, hogy a folyékonyhulladékszállítás és a kéményseprő-ipari közszolgáltatás díja nem emelkedett, a többi díj
pedig vagy nem változott, vagy az inflációhoz közel eső arányban emelkedett.
A második napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta a 2013–2016.
évekre vonatkozó középtávú belső ellenőrzési terv módosítását, valamint a
4 | XII. évf. 1. szám – január

2014. évi belső ellenőrzési tervét. A belső
ellenőrzési feladatok ellátásáról a jegyző
a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
útján gondoskodik, amely kiterjed az önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó
valamennyi költségvetési szervre. A belső
ellenőrzési terv elfogadását jogszabályi
kötelezettség írja elő.
A harmadik napirendi pontban a
Képviselő-testület a kéményseprő-ipari
közszolgáltatási szerződés megkötéséről
döntött. A döntés előzménye, hogy 2013.
január 1-jén hatályba lépett a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló új
törvény. A törvény értelmében a Közszolgáltatóval 2013. december 31-ig meg kell
kötni az új kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződést.
Ezt követően a Képviselő-testület a
Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának
módosításáról döntött. A társulási megállapodás módosítása jogszabályi változások miatt vált szükségessé.
A következő napirendi pontban a
Képviselő-testület a szennyvízprojekttel
kapcsolatos önerőmódosításáról döntött.
Az önerő módosítását valamennyi érintett település (Bordány, Forráskút, Üllés
és Zsombó) esetében az indokolta, hogy a
szennyvízcsatorna-beruházás kivitelezése ketté lett bontva szennyvíztisztító telep
építésére és szennyvízcsatorna-hálózat
építésére. Mindkét közbeszerzés lezajlott.
Mind a szennyvíztisztítótelep-építésre,
mind a csatornahálózatra adott legalacsonyabb árak meghaladják a támogatási
szerződésben szereplő előirányzatokat.
A Kormányrendelet szerint ha a projekt összköltsége az eredeti elszámolható összköltség 15%-át meg nem haladó
mértékben megemelkedik, a kedvezményezett kérheti a támogatási szerződés
módosítását, részletesen bemutatva és
számszerűsítve a költségnövekmény okait. Mivel a támogatási összeg növelése a
támogatási szerződés módosítását eredményezi, ennek elindításához szükséges
a saját forrás biztosításának újbóli teljes
összegre szóló igazolása.
Ezt követően a Képviselő-testület a Homokháti Önkormányzatok
Kistérségfejlesztési Társulása társulási
megállapodásának módosításáról döntött. A társulási megállapodás módosítása jogszabályi változások miatt vált
szükségessé.
A következő napirendi pontban a
Képviselő-testület módosította a Zsombói Bóbita Bölcsőde Alapdokumentumait (Szervezeti és Működési Szabályzat,
Házirend, valamint Szakmai Program).

Az Alapdokumentumok módosítását a
Nagyközségi cím felvétele, a Bölcsőde elnevezésének és működési engedélyének
változása tette indokolttá.
Ezt követően a Képviselő-testület vis�szavonta a 2013. október 28-i határozatát,
amelyben a Négyforrás Kft. működési
hozzájárulást biztosított, és az új döntésével a Kft. törzsbetétének emelése mellett döntött. A döntést a gazdasági társaságokról szóló törvény 2014. január 1-jén
hatályba lépett módosítása indokolta.
Az utolsó előtti napirendi pontban a
Képviselő-testület az Ichiro Kyokushin
Sportegyesület kérelmének támogatásáról döntött. A döntés értelmében a Képviselő-testület engedélyezte az Egyesületnek az iskola tornatermének ingyenes
használatát 2013. december 31-ig.
A Képviselő-testület ezt követően zárt
ülést tartott, melyen döntött a szociális
tűzifatámogatásra benyújtott pályázatokról. A szociális tűzifa támogatásra
34 pályázó nyújtotta be kérelmét, akik
közül 31 pályázó felelt meg a pályázati
feltételeknek.
A zárt ülést követően a Képviselőtestület az utolsó napirendi pontjával
folytatta nyílt ülését. Az utolsó napirendi
pontban módosításra került a szociális
tűzifajuttatás szabályairól szóló rendelet. A rendelet módosítását az indokolta, hogy az Önkormányzat által elnyert
tűzifa mennyisége meghaladta a pályázatot benyújtóknak megítélt mennyiséget, ezért újabb pályázat kiírása vált
szükségessé.
2013. december 12. – munkaterven
felüli, rendkívüli ülés

A Képviselő-testületi ülés összehívását több dolog is indokolta.
Az első napirendi pontban arról döntött a Képviselő-testület, hogy a Polgármesteri Hivatal számítógépes rendszerét
üzemeltető szerver tönkremenetele miatt
új szervert szereztet be. A gyors döntést
az is indokolta, hogy a szerver tönkremenetele miatt a Polgármesteri Hivatal és az
Önkormányzat működési feltételei kerültek veszélybe.
A második napirendi pontban a Képviselő-testület új könyvelőprogram beszerzése mellett döntött. A döntés oka az
volt, hogy 2014. január 1-től jelentősen
átalakult a költségvetési számviteli rendszer, továbbá a Magyar Államkincstár
megszüntette az eddig használt könyvelői programot.
Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület a Nefelejcs Óvoda vizesblokk-felújításához szükséges hitelfelvé-

telről döntött. A beruházás tartalmazza
a főépület három vizesblokkjának teljes
felújítását. A beruházás elvégzésével
egy évtizedek óta fennálló és fokozódó
problémát sikerül az önkormányzatnak
orvosolni.
2013. december 20. – munkaterven
felüli, rendkívüli ülés

A Képviselő-testületi ülés összehívását több dolog is indokolta.
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület támogatta a Katalógus
Bt. kérelmét egy ingatlanmegosztással
kapcsolatban.
A második napirendi pontban a Képviselő-testület megalkotta az új szociális
rendeletét. Az új szociális rendelet megalkotását a 2014. január 1-jén hatályba
lépett jelentős változások indokolták.
A harmadik napirendi pontban a
Képviselő-testület úgy döntött, hogy
a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 számú
pályázattal kapcsolatban biztosítja a
szükséges önerőt. A pályázatot a Délalföldi Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás nyújtotta be, amelynek sikeressége esetén többek között hulladék-

gyűjtő járművek és edények, informatikai
fejlesztés, edényazonosító rendszer
és szükséges szoftver- és hardverfejlesztés stb. kerülne beszerzésre.
Ezt követően a Képviselő-testület a
Homoki Oázis Szociális Szövetkezet kérelmét tárgyalta. A magánszemélyek által
létrehozott Szociális Szövetkezet az alapszabályában meghatározott feladatokra
pályázatot kívánt benyújtani, amelyhez
jogszabály alapján szükséges a Képviselő-testület támogatása is. A Képviselőtestület a Szociális Szövetkezet kérelmét
támogatta.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület támogatta a házi gyermekorvos kérelmét, amelyben a Bölcsődében
ellátott megbízási díjának emeléséről
döntött. Megjegyzem, hogy jogszabályi
előírás alapján a bölcsődékben házi gyermekorvosi tevékenység ellátása kötelező.
Ezt a feladatát a házi gyermekorvos eddig szerény díjazás ellenében látta el.
Az utolsó előtti napirendi pontban a
Képviselő-testület hozzájárult az UnikaTrió Bt. kérelméhez. A gazdasági társaság
üzemeltette az Andrássy út 71. szám alatti üzlethelyiséget. Az üzemeltető kérte a

bérleti szerződés 2013. december 31-i
napjával történő felmondását. Mivel a
bérleti szerződés alapján a felmondási
idő 90 nap lett volna, ezért a Képviselőtestület hozzájárult a szerződés 2013.
december 31-i nappal történő megszűnéséhez.
Az utolsó napirendi pontban a Zsombó SE Kézilabda Egyesület kérelmének
adott helyt a Képviselő-testület. A támogatás alapján az Egyesület az iskola tornatermét 2013. december 31-ig térítésmentesen használja.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Képviselő-testület a 2014. évre
elfogadott munkaterve alapján – várhatóan – az alábbi időpontokban tartja
rendes ülését:
2014. február 14., 2014. március 28.,
2014. április 25., 2014. július 4.,
2014. szeptember 12. és 2014. október 31.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
dr.

Csúcs Áron
jegyző

Az ivóvízminőség-javító program és a
szennyvízprojekt III.
Folytatjuk a projekttel kapcsolatos kérdésfelvetéseinket, ismételten Zsombó Nagyközség polgármesterével
beszélgettem.
A második fordulós pályázat megnyerése után milyen teendők következtek?
A második fordulós, a kivitelezésre irányuló pályázat megnyerése után következett a támogatási szerződés megkötése,
majd a nyertes társulás, a Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás kiválasztotta a közbeszerzési szakértőt. Az
előkészületek elhúzódásának egyik oka volt, hogy sajnálatos
módon a közbeszerző szerződést bontott, miközben még csak
a munka kisebb részét végezte el, tehát új közbeszerzőt kellett
keresnünk. Megtörtént a jogi szakértő kiválasztása, illetve a
lőszermentesítési feladatban a kivitelező kiválasztása. A lőszermentesítés elkészült. Közben lassan, de zajlottak a tulajdonszerzési ügyek. Ez Zsombót nem érintette, a másik három
településen kellett magánszemélyektől területet vásárolnia a
társulásnak. Utána következett a PR-szervezet kiválasztása,
amely az egész projekt kommunikációjával foglalkozik, majd
a projektmenedzsment kijelölése. Következő lépésben a tavalyi
évben lezárult két kiviteli közbeszerzés közül a szennyvíztisztító telep kivitelezésre irányuló ún. FIDIC-mérnök és egyúttal a
műszaki ellenőri feladatokat ellátó mérnök kiválasztása történt
meg. A szerződés megkötésre került év végén. A másik, a
szennyvízcsatorna-hálózat közbeszerzési eljárása eredményhirdetés előtti állapotban van.

Mit jelent a FIDIC sárgakönyves beruházás?
A FIDIC sárgakönyves beruházás azt jelenti, hogy a bemeneti és kimeneti paramétereket adja meg a közbeszerzési ajánlatot kérő beruházó. Az ajánlattevőnek a dolga az, hogy ezeknek
a paramétereknek az ismeretében tegyen ajánlatot. Hogy mi a
konkrét műszaki tartalom, milyen technológiával valósítja meg,
arra nincs ráhatása az ajánlatkérőnek.
Ki nyerte ezt a pályázatot, és mi a feladatköre?
Ennek a pályázatnak a nyertese a VEOLIA lett, amely cég
Magyarországon az egyik legnagyobb szennyvíztisztító építési
tapasztalattal rendelkezik.
Először a vízjogi engedélyt kell megszerezniük az általuk
alkalmazni kívánt technológiára és adott helyre. Emellett még
szükségük van a tisztító megközelítésére szolgáló összekötőút,
a villamos bekötés, a vízbekötés engedélyeztetésére, ha szükséges, akkor építési engedélyt is kell szerezniük a kiszolgáló
létesítményekre. (Pl.: a csatornamosó jármű számára épülő garázs építésiengedély-köteles.) Tehát ezeket a feladatokat végzik,
természetesen a mérnöki szervezettel és a beruházóval történő
folyamatos egyeztetések mellett, valamint az új üzemeltető, az
Alföld Víz Zrt. bevonásával. A kivitelező ütemterve szerint tavasszal elkezdi a tisztító építését. A tisztító földrajzilag Forráskút
község külterületén lesz. A projekt végrehajtására rendelkezésre
álló nem túl hosszú idő miatt tavasszal el is kell, hogy kezdődjön
a tisztító kivitelezése. A másik sarkalatos kérdés, hogy a csatornára vonatkozó közbeszerzésnél is eredményt lehessen hirdetni.
XII. évf. 1. szám – január
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Jelenleg központi engedélyezésre, döntésre vár a társulásunk.
Előreláthatólag mikor fog befejeződni a projekt? A lakosság hogyan fog tájékozódni az éppen aktuális történésekről?
Jelenlegi információink alapján valószínűsíthető, hogy 2015
tavaszán fog műszaki értelemben befejeződni a beruházás. A
csatornahálózatra vonatkozó kiviteli szerződés aláírását követően egy falugyűlést hívok össze, amelyen elsősorban a szennyvízberuházással foglalkoznánk. Itt lehetőség lesz arra, hogy részletes tájékoztatást tudjunk adni lakosságnak, és minden kérdésre
válaszolni tudjunk. Akkor már konkrétumokkal is fognak szolgálni a kivitelezők reményeim szerint. Annak érdekében, hogy
minél naprakészebbek legyünk a kivitelezés folyamán, tervezünk egy hírlevél-szolgáltatást, esetleg SMS-szolgáltatással egybefűzve. Így aki igényli, az a számítógépére, telefonjára is tud
információt kapni, hogy mikor mire lehet számítani. Elöljáróban annyit el tudok mondani, hogy amíg a kivitelezés zajlik, az
önkormányzat részéről lesz egy kolléga, akit az ezzel kapcsolatos ügyes-bajos dolgokkal lehet keresni, így a felmerülő problémákat minél gyorsabban meg tudjuk majd oldani.
Ingatlanon belül mi lesz a feladata a lakosságnak?
Egy külön feladat lesz az, hogy az ingatlanon belüli rácsatlakozást a lakosok megoldják. Majd elhelyezésre kerül egy akna
telekhatáron belül, hasonlóan, mint a többi közműnél. A lakosok
feladata, hogy kiépítsék a belső hálózatot, de természetesen szeretnénk majd ebben is segítséget nyújtani, mert nem mindenki
van erre felkészülve. Ennek az időbeli ütemezését, a kivitelezés
módját megoldani nem egyszerű, így jobb, ha van valaki, aki ért
hozzá és segít. Mindenkinek úgy kell erre készülnie, hogy ennek
a vezetéknek, ami a fürdőtől, mellékhelyiségtől kijön a házból,
zártan kell eljutni a telekhatár melletti aknáig. Nem lehet rajta
olyan felület, amin keresztül a talajvíz vagy csapadékvíz be tudna jutni a rendszerbe. A szennyvízcsatorna-hálózat és a tisztító
arra van méretezve, hogy a lakosság szennyvizét elvigye, arra

nem képes, hogy a csapadékvizet vagy a talajvizet is elszállítsa. A régi aknákat meg kell szüntetni, egyrészt, hogy a kijutó
szennyvíz minél hamarabb eljusson a tisztítóba, másrészt, hogy
a talajvíz, csapadékvíz ne keveredjen a szennyvízzel.
Gondolom, jogos az a kérdésfelvetés, hogy hova kerül, mi
a sorsa annak a pénznek, amit a lakosság egy összegben vagy
részletenként befizetett eddig?
Nagyon sokan nem bíztak abban, hogy ez a beruházás meg
fog valósulni. Őket majd meg fogja győzni a tavasz, amikor a
gépek elindulnak. Számítottam ilyen kérdésre, és megkérdeztem előzetesen a Víziközmű Társulat elnökét, Maróti Mihályt
a legaktuálisabb állásról. 3878 érdekeltségi egység van a 4 településen. Zsombó nagyközség területére 1080 érdekeltségi
egység esik. Azt is lehet tudni, hogy az érdekeltségi hozzájárulás
rendezését döntő többségben az érintett lakók a Fundamenta
Lakáskassza előtakarékossági szerződés keretében vállalták.
2013. dec. 31-i összesítés alapján 3445 ingatlanra kötöttek
előtakarékossági szerződést. Annak, hogy nem 100%-os, az az
oka, hogy vannak jogi személyi érdekeltségi egységek is, tehát
különböző intézmények, vállalkozások, és ott nem lehetett a
lakástakarékpénztári előnyöket kihasználni. Másrészt van, aki
egy részben befizette, és nem akart ilyen szerződést kötni. Ez
Zsombón 972 szerződő felet jelent. Az egész társulatra a lakossági és vállalkozói befizetések eredményeként december végén
a társulat 160 millió Ft bankbetéttel és a Fundamenta Zrt-nél
felhalmozódott 560 millió Ft megtakarítással rendelkezett. Ebből a Zsombóra eső rész a Fundamenta megtakarításokból 160
millió Ft. Akik az elején megkötötték a szerződéseket, azoknak
2015 nyaráig tartanak ezek a befizetések. Bízzunk benne hogy
ez egy olyan befektetés a jövőben, amely mindannyiunk, gyermekeink, unokáink életében hozzájárul ahhoz, hogy biztonságosabban, illetve jobb minőségben tudjuk az életünket élni.
Maróti Katalin

Helyközi közlekedést érintő közérdekű közlemény
Lakossági és önkormányzati jelzésre a Tisza Volán Zrt. megvizsgálta a reggeli időszakban Zsombó–Szeged között jelentkező utasforgalmat, illetve a járatok telítettségét. Ez alapján
a Zsombóról 6:40 és 7:00 óra közötti 4 db menetrend szerinti
autóbuszjáraton felül jelenleg 6:45 órakor induló másodrész járatot 2014. január 20-tól (hétfőtől) – kísérleti jelleggel – tanév
tartama alatt munkanapokon Zsombó, Szent Mihály utca megállóhelytől 7:12 órakor, a központi megállóhelyről 7:15 órakor
közlekedteti Szeged, autóbusz-állomásra.
Az utasforgalmat ellenőrizni fogják, és amennyiben zsúfoltságot nem tapasztalnak a 6:40 és 7:00 óra közötti időszakban
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közlekedő járatoknál, abban az esetben a 7:12 órakor Zsombóról
Szegedre közlekedő járatot 2014. február 1-től a menetrendben
is meghirdetik.
A délutáni időszakban tapasztalt zsúfoltság megszüntetése
érdekében az 5055 Szeged–Zsombó–Forráskút–Kiskunmajsa
autóbuszvonalon Szeged, aut. áll.-ról 16:15 órakor Kiskunmajsára naponta közlekedő járatunk mellett Szeged–Zsombó–Forráskút viszonylatban 2014. január 15-től tanév tartama alatt
munkanapokon másodrész járatot közlekedtet a szolgáltató.
Tisza Volán Zrt.

A Királyszéki iskola
belső felújítása pályázatból
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
tervezi megvalósítani.
A kedvező elbírálásnak köszönhetően
a tervezett beruházásra 11.377.401 Ft támogatást nyert az önkormányzat.

Az épület homlokzatát az önkormányzat 2010-ben eredeti állapotába visszaállította és felújította. Jelen projekt keretében az épület belső felújítása történik
meg (nyílászárók és burkolatok cseréje,
elektromos hálózat korszerűsítése, szigetelés, fűtéskorszerűsítés, vizesblokkok
felújítása).
Csányiné Barna Klára
pályázati ügyintéző

Jelenlegi állapot

fotó: Hajdu Lajos

Megalakult a Zsombói
Települési Értéktár Bizottság
A magyar nemzeti értékekről és
a hungarikumokról szóló 2012. évi
XXX. számú törvény (a továbbiakban: Törvény) végrehajtására a
2013. évi 65. Magyar Közlönyben
megjelent, a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról
szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet).
Zsombó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendeletben kapott felhatalmazás alapján a 115/2013.(V.30.) Kt.
számú határozatában elvi döntést hozott
Zsombó Települési Értéktár Bizottságának (a továbbiakban: Bizottság) létrehozásáról, továbbá a 116/2013. (V.30.) Kt.
számú határozatában a Bizottság tagjait megválasztotta. A Bizottság tagjai:
Gyuris Zsolt polgármester; Lajkó Antal,
a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság elnöke; Hajdu Lajos, a József Attila
Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója;
Bátki-Fazekas Zoltán Humánpolitikai
Bizottsági tag; Kálmán Ferenc Humánpolitikai Bizottsági tag; Sipos Mihály,
a Wesselényi Népfőiskola vezetője.
Zsombó Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete a 2013. szeptember
27-i ülésén elfogadta a Települési
Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
Fentiek alapján a Bizottság 2013.
november 25-én tartotta alakuló ülését

a Wesselényi Népfőiskolán. Az alakuló ülésen a tagok megválasztották maguk közül Kálmán Ferencet elnöknek.
Dr. Csúcs Áron jegyző ismertette
a Bizottság feladatait, illetve a jogszabály
által meghatározott kötelezettségeket.
Ezt követően a Bizottság hivatalosan bemutatkozott a Wesselényi Népfőiskola
rendezvényére érkezett hallgatóság előtt.
A tájékoztatón felszólalt Székely Anna,
a Nemzeti Kulturális Intézet Csongrád
Megyei Irodájának munkatársa, továbbá
dr. Csúcs Áron jegyző ismertette a jogszabályi környezetet a hallgatósággal.
A helyi értékek megmentéséről szóló
előadást színesítette Gyuris Jánosné
Marika a többszörösen díjazott réteseivel.
A jogszabályi előírások alapján
a Bizottságnak évente két alkalommal
ülést kell tartania. A Bizottság 2013.
december 16-án tartotta következő ülését. Az ülés napirendi témája a zsombói
helyi értéktárba felvételre kerülő helyi
értékek megvitatása volt. A Rendelet
meghatározza azokat a szakterületi
kategóriákat, amelyekbe a helyi értékeket
is rendezni kell. Ezek a következők:
agrár- és élelmiszergazdaság; egészség
és életmód; épített környezet; ipari és
műszaki megoldások; kulturális örökség;
sport; természeti környezet; turizmus
és vendéglátás. A Bizottság a kategóriák
alapján végigvette a szóba jöhető helyi
értékeket. A helyi értékek összegyűjtésére

a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár
is vállalkozott.
A helyi értékek közé történő felvételre BÁRKI (magánszemély, civil szervezet
stb.) tehet javaslatot.
Felhívom a Tisztelt Lakosok
figyelmét, hogy a helyi értékek közé
történő felvételre a honlapunkon
(www.zsombo.hu) található – és a jogszabály által előírt – formanyomtatványon és a kötelező mellékletek mellett
a Bizottság támogatásával kerülhet sor.
A települési értéktárba történő felvétellel kapcsolatban felvilágosítás kérhető
dr. Csúcs Áron jegyzőtől személyesen,
vagy a 62/595-551-es telefonszámon.
		

dr.

Csúcs Áron
jegyző

A lápastói harang

fotó: Angyal Áron
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Zsombói

Hírmondó
A falugazdász tájékoztatója januárra
Tisztelt Termelők!
Először is minden kedves ügyfelemnek boldog új évet kívánok!
2014. január elsejétől a Falugazdász
hálózat átkerült a Nemzeti Agrár és Vidékfejlesztési Kamarához. Ez a szervezeti változás az eddig végzett falugazdászi
szolgáltatások mellett még bővülni fog, a
részletekről folyamatosan fogok tájékoztatást nyújtani.
1. Az Őstermelői igazolványok
2014. évi érvényesítése
A tavalyi évhez képest az őstermelői
igazolványok ügyintézésével kapcsolatban jelentős változások történtek. Azoknak az őstermelőknek, akik a 2013-as
évben kettő vagy három évre érvényesítették az igazolványukat, és a személyes
adataikban, valamint a termelés szerkezetében nem történt változás (a termeszteni
kívánt kultúrák szerepelnek az őstermelői igazolvány Adatnyilvántartó lapján),
nincs semmi tennivalójuk. Bármiféle
változás esetén a változás bekövetkeztétől
számított 15 napon belül azt jelezni kell a
falugazdásznál. A személyes adatok változása esetén az igazolványt ki kell cserélni,
termesztett kultúrák változtatása esetén
elégséges az adatmódosítás.
Azon termelők esetében, akiknél az
igazolvány 3 adóévre már érvényesítve
van (első oldalán mindhárom rovatban
szerepel az érvényesítő bélyegző), az igazolványukat ki kell cserélni új igazolványra.
Másik fontos változás: az őstermelői
igazolványokkal kapcsolatos mindennemű ügyintézés az agrárkamarai tagoknak
díjmentes, feltéve, hogy tagdíjfizetési kötelezettségüket rendezték.
A rendelet azon része továbbra is érvényes, hogy az első értékesítés előtt érvényes őstermelői igazolvánnyal kell rendelkeznünk.
Járulékfizetés szempontjából továbbra
is érvényes, hogy a március 20. előtt érvényesített (kiadott) igazolványok vissza-

menőleg január 1-től lesznek érvényesek, március 20. után pedig az aktuális
dátumtól. A főállású őstermelőket mindenképpen kérem, hogy eddig a dátumig
jelentkezzenek, mert a határidőhöz közeledve torlódás várható.
A támogatások igénylésének időszaka
alatt (április elejétől május 15-ig) az őstermelői igazolványok ügyintézésére kevés lehetőség lesz, ezért aki csak teheti, a
támogatások igénylése előtt jelentkezzen
az őstermelői igazolványával.
Ezeket az információkat mindenképpen vegyék figyelembe az őstermelői igazolványok ügyintézése során, figyeljék a
kiírásokat.
Az őstermelői igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézéshez szükséges dokumentációk: személyes iratok, földhasználatot igazoló iratok, tavalyi évben átadott
Adatnyilvántartó lap másolati példánya,
új elemként az Agrárkamarai nyilvántartási szám. Ezen egységes szerkezetben
szerepelnek az adatok, az adatfeldolgozás
erről könnyebb.
2. A 2013. évi gázolaj jövedéki
adó visszaigénylése
A 2013. évi jövedékiadó-visszaigénylés, valamint az ehhez kapcsolódó szőlő-gyümölcs gázolaj de minimis igénylés
rendje is változott. Feltétel, hogy rendelkezzen jogszerű földhasználattal, és rendelkezzen a nevére szóló gázolajszámlákkal. A termelő a jövedéki adóbevallását a
nyomtatvány kitöltése után KIZÁRÓLAG
elektronikusan nyújthatja be a NAV-hoz.
Nem kell hozzá csatolni sem a számlákat,
semmiféle igazolást. A jövedéki adóbevallással együtt kell megjelölni a nyomtatványon a szőlő-gyümölcs de minimis
támogatási igényt is, ennek elmulasztása
jogvesztő.
3. A 2013-as Egységes támogatási kérelmekkel kapcsolatos
információk
A második részlet kifizetése várhatóan február hónapban elkezdődik, de

a teljes körű kifizetést 2013. június 30-ig
kell kifizetniük.
4. A kérődző szerkezetátalakítási programban résztvevő gazdáknak a 2013. évi
kötelezettségeit 2014. március 15-ig kell
teljesíteni, az ehhez szükséges nyomtatványokért az érintett gazdákat kérném,
hogy február elején jelentkezzenek.
5. A tavalyi évhez hasonlóan a burgonyatermesztésben történt változásokat
február 28-ig el kell juttatni a Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságához, ez egyelőre díjmentes.
A zöldség-gyümölcs regisztrációs
szám igénylésének díja 4.000 Ft-ról 3.000
Ft-ra változott.
6. Az aktuális információk, pályázati
lehetőségek a www.fvm.hu , a www.mvh.
gov.hu , a www.emva.gov.hu és a www.
nak.hu honlapokon olvashatók, kérem,
figyeljék ezeket az oldalakat is.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő:		
Kedd:		
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8.00–16.00 Zsombó
8.00–16.00 Forráskút
8.00–16.00 Forráskút
13.00–16.00 Zsombó
8.00–12.00 Forráskút

A piacokon a hatóságok fokozott ellenőrzésére ismét lehet számolni, ezért
arra kérek mindenkit, hogy a különféle
regisztrációs számok, permetezési napló,
címkék, őstermelői igazolvány stb. mindenkinél legyenek ott a piacon, illetve az
áru megfelelő jelöléséről gondoskodjanak, mert komoly bírságok kiszabása lehetséges.
Tisztelettel:
Gyuris Ferenc
falugazdász
telefonszám:

06-30/337-25-20

FŰSZERPAPRIKA-TERMESZTŐK, FIGYELEM!
Vasas Róbert (Zsombó) felvásárló megkezdi a 2014-es évre a fűszerpaprika-szerződéskötést.
Felvásárlás helye: Üllés Paprikatelep Szárító
- biztonsággal termeszthető fajták
- azonnali fizetés a napi legmagasabb áron!
30 éve a fűszerpaprika-termesztők szolgálatában
Bővebb információ a 06-30/262-0979-es telefonszámon.
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Családi kalandok
négy évszakon át…
a DOMINO-val
Az Emberi Erőforrások Minisztérium
Sportért- és Ifjúságért Felelős államtitkára a 2013. szeptember 30-án megjelent, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet alapján a KABME-13-A/B kódszámú Kábítószer-prevenciós programok támogatására címen
kiírt pályázati kategóriában az Értékelő
Bizottság javaslata alapján meghozta
döntését.
A pályázati kategóriában 217 véglegesített pályázat érkezett be, az Értékelő
Bizottság 89 pályázatnak ítélt támogatást.
A pályázat célja célzott és javallott
prevenciós programok támogatása,
illeszkedve a nemzeti és nemzetközi kábítószerügyi stratégiai dokumentumok
céljaihoz. A pályázat keretében a helyi
közösségi résztvevők együttműködésén
alapuló, a drogfogyasztással szemben
alternatívát nyújtó, valamint a családi
rendszer megerősítését elősegítő programok támogatására van lehetőség.
A DOMINO Közhasznú Alapítvány
kidolgozott terveinek megvalósítására
500.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt megvalósítása során együttműködő partnerünk
a szegedi Karolina Általános Iskola és
Gimnázium.
Programunk célja a társadalmi integráció növelése, szabadidő hasznos
és értékes eltöltése, közösségi és családi
összetartás segítése, a fiatalok társadalmi
problémák iránti érzékenyítése, egymást
segítő emberi kapcsolatok és résztvevők
érzelmi intelligenciájának fejlesztése. A
programokba bevonunk minden korosz-

Elsősegély 2
Újraélesztés

tályt, s cél – többek között – ezen korcsoportoknak az egymáshoz közelítése.
Lehetőségeket kínál, kereteket ad találkozásokhoz, tevékenységi formákat keres
egymás jobb megismeréséhez az élménypedagógia, művészeti nevelés, drámajáték, bábjáték eszközeit is használva, és
élve a családterápiás szakemberek, pszichológus által biztosított szakmai háttér
előnyeivel.
A nyertes pályázatból valósul meg
a következő program: A DOMINO
Közhasznú Alapítvány februári vendége
Pál Feri atya lesz, akinek előadása 2014.
február 08-án (szombaton) 14 órától
látható a Karolina Általános Iskola és
Gimnázium nagytermében (6725 Szeged,
Szentháromság u. 60–67).
Belépődíj nincs, ám a létszámkorlátok miatt a jelentkezéshez regisztráció szükséges a következő linken:
https://docs.google.com/forms/d/10eJw
YScBXQONWrMwWMPjPDe7QWu9Z2
sE-YIANlLC0cw/viewform
Csak a regisztrált jelentkezőket
tudjuk fogadni!
A programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja, és a
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közreműködésével valósul meg.
A megvalósításban együttműködő partner a Karolina Általános Iskola és Gimnázium.
Csányiné Barna Klára
kuratóriumi elnök

DOMINO Közhasznú Alapítvány

Ha egy embert tudásunkkal megmentünk, óriási dolog. Az újraélesztés
lépéseinek készségszinten mindenkinek
tudni kellene, hogy vészhelyzetben cselekedni tudjon.
Mit tegyünk, ha eszméletlen gyermeket, felnőttet látunk?
1. Veszélyes-e a környezet? Folyik-e
az üzemanyag, gázmérgezés esélye fennáll-e, kutya van-e a közelben?
Először a veszélyt el kell hárítani, hisz
az életmentő is veszélybe kerülhet.
2. Megvizsgálni a reakciókészséget:
hangosan beszélünk hozzá, megrázzuk
 Ha nem reagál: segítségért kiáltunk.
A) Légút felszabadítása (gyors mozdulattal a szájába nyúlunk, ha idegentest
van, kivesszük).  légzésvizsgálat 10”
(fölé hajolok, nézem a mellkast, orron,
szájon kilégzett levegőt kell figyelni) 
nincs légzés
B) 5 befúvásos lélegeztetés (csecsemő orrba, szájba, gyermek, felnőtt orrát
befogom: szájba)  életjelenség? 10” 
nincs
C) 30x mellkasi nyomás a mellkas
közepére, a szegycsont alsó harmadára: csecsemőnél a szegycsontot 4 cmre, gyermekeknél, felnőtteknél 6 cm-re
kell benyomni (ritmus: 100/min)  2
befúvásos lélegeztetés, 30x mellkasi nyomás  1 perc után, ha nem mutat életjelenségeket, hívom a mentőket: 104  el
kell mondani pontosan a helyet, szituációt  mentő megérkezéséig, ill. az életjelenségek megjelenéséig 2 befúvás, 30
mellkasi nyomás.
Az elkövetkező évben az Egészséges
Zsombóért Alapítvány tervezi babák beszerzését, melyeken gyakorolni lehet.
			
dr. Szabó Ágnes
házi gyermekorvos

90. születésnapi köszöntő
Nemrégiben újabb taggal bővült a kilencven éven felüliek „klubja” Zsombón,
e jeles alkalomból pedig kis csoportunk
útnak indult, hogy felköszöntsük őt.
Nagy szeretettel és finom süteményekkel fogadott minket a Hódi család, majd
Gyuris Zsolt polgármester úr köszöntötte
és ajándékozta meg a kilencvenedik életévét betöltő Hódi András bácsit. Velünk
tartott még Hajda Csenge, aki énekelt, va-

lamint Hegedüs Anna, aki furulyamuzsikával köszöntötte az ünnepeltet. András
bácsit körülülve hallhattunk néhány régi
történetet, úgy, ahogyan csak azok tudják
elmesélni, akiknek kilenc évtized van a
hátuk mögött. Köszönjük, hogy ott lehettünk, és Isten éltesse még sokáig erőben,
egészségben!
Bálint Lea

Az ünnepelt András bácsi

fotó: Bálint Lea
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Zsombói

Hírmondó
Félévzárás a Szent Imre
Katolikus Általános Iskolában
Január
17-én
lezárta
a
2013/2014-es nevelési év első félévét
a Szent Imre Katolikus Általános Iskola.
Megújult környezetben egy felújított
belső udvar várta a gyerekeket az első
tanítási napon. Mindenki örömére végre
megnyílt az iskolabüfé is, Vadicska Andrea, a József Attila Közösségi Ház munkatársa vár mindenkit szeretettel minden
nap 11.00-ig. Ingyenes iskolagyümölcsés iskolatej-programunk is zajlik, így
minden diákunk egészséges és tápláló
élelmiszerhez juthat a délelőtt folyamán.
Kulturális programjaink közül a nyolcadik osztályos tanulóink ünnepi műsora emelkedett ki október 23-án, akik egy

élethű tankot is felvonultattak a színpadon, így tették emlékezetessé a nemzeti
ünnepet. Végzős diákjaink székelyföldi
kiránduláson vehettek részt, az orotvai
általános iskola pedig testvériskolánk
lett.
Átalakult az intézmény szervezeti felépítése: két mórahalmi első osztály is az
iskola részévé vált, akik a karácsonyi műsorra látogattak el Zsombóra, majd közös
karácsonyi készülődés keretében ismerkedtek meg zsombói társaikkal.
A település programjaiból is kivettük
a részünket: már második alkalommal
vállaltunk feladatot a nagy sikerű adventi
gyertyagyújtáson, a gyerekek versekkel,
dallal készülve léptek az adventi koszorúhoz.

Továbbra is nélkülözhetetlen háttérmunkát végzett az intézmény szülői
szervezete: Törökné Balázs Anita elnök
és Kapás Jánosné elnökhelyettes az első
félévben a gyerekek ajándékozását szervezték meg magával a Mikulással, sőt a
kiosztásban is nagy segítséget nyújtottak neki december 6-án. A március 1-jén
megrendezésre kerülő iskolabál körüli
munkákat pedig már gőzerővel meg is
kezdték!
Az első félév véget ért, de a második
is számos programot tartogat mindenkinek. A munka nem állt meg, a tanítási
évet újult erővel folytatjuk.
Pálmai Péter
igazgató

Székelyföldi osztálykirándulás
A Szent Imre Katolikus Általános
Iskola „A jövő tehetségei a Csillagösvényen” című pályázati anyagával az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által
meghirdetett szaktáborok támogatása
pályázatán 1 118 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült (pályázati
azonosító: NTP-TSZT-MPA-12-034).
Így vehettek részt nyolcadikos diákjaink 2013. november 18–22. között egy
erdélyi körutazáson. A tanulmányi kirándulás alatt megismerték Zsombó testvértelepülését, a székelyföldi Orotvát. A
helyi általános iskolával a zsombói és az
orotvai intézményvezetők testvériskolai
megállapodást is kötöttek.
A gyerekek órákat is látogattak, így
megismerhették a magyarországi és az
erdélyi oktatási rendszer alapvető különbségeit. Megtekintették Gyergyóditró
katolikus templomát, mely éppen idén
lett száz éves. Ez alkalomból enteriőröket

A Szent Imre szobor előtt
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rajzoltak a templombelsőről. Számos erdélyi látványosságot láttak: a Gyilkos-tó
és a Békás-szoros környékét, a parajdi
sóbányát, Kolozsvár főterét, Mátyás király szülőházát, a marosvásárhelyi kultúrpalotát. A történelem órán tanultakat
(Trianon, második bécsi döntés stb.) személyesen átélhették, ez a program nem
titkolt célja volt. Betekintést nyertek a
határon túli magyarság mindennapjaiba.
Fontos tanulság fogalmazódott meg
hazafelé a buszon: a program az elvetett
magot kelti ki, erősíti a tanulókban az
elcsatolt területek iránt érzett szeretetet.
A legfőbb elvárt eredmény nem kézzelfogható. A gyermekek lelkületében bekövetkezett változásnak, a határon túli
magyarságról való gondolkodásnak nem
lehetnek mért eredményei.

A Király-hágó

fotó: Faragó Gabriella

Faragó Gabriella
osztályfőnök

fotó: Földiné Fülöp Katalin

8. osztályosaink az orotvai általános iskola előtt

fotó: Pálmai Péter

Nyílt nap
a Bóbita Bölcsődében!
Kedves Szülők!
Ha érdeklődnek a bölcsődei élet iránt, akkor 2014. február 22-én, szombaton 9–12
óráig megismerkedhetnek a szakmai programunkkal, a napi és heti rendünkkel, az étkezési szokásainkkal, a dolgozókkal nyílt napunk keretében. A gyermekek játszhatnak,
és minden kérdésre szívesen válaszolunk.
Várunk mindenkit szeretettel:
A Zsombói Bóbita Bölcsőde dolgozói
Kedves Szülő!
Amennyiben a 2014-es évben
igényelni szeretné a bölcsődei ellátást
gyermeke számára a munkábaállás
miatt, akkor, kérem, jöjjön el 2014.
március 3. és 7. között, 8–16 óráig
az előzetes beiratkozásra.
Minden érdeklődőt szeretettel
várok!
Maróti Józsefné
bölcsődevezető

Baba-mama klub
A következő baba-mama klub február 12-én lesz! A témáról később a Facebookon
(www.facebook.com/babamama.zsombo), vagy a 06-62/595-567 és 06-30/286-84-31
telefonszámokon tájékozódhatnak!
Polgárné Papp Katalin
védőnő

Gólyahírek
2013. november
- Fekete Szabolcsnak és
Vincze Tündének :
Szabolcs
- Leidecker Alexandernek és
Oláh Nikolettnek:
Nimród Alex
- Mészáros Norbertnek és
Kiss Erikának:
Alex Gábor
- Bánfi Péter Zsoltnak és
Orosz Melindának:
Hanna Lívia
2013. december
- Mészáros Sándornak és
Elek Erzsébetnek: Csongor Huba
- Patyi Richárdnak és
Bacsa Ágnesnek:
Hanna
- Pancza Istvánnak és
Zádori Zsófia Alíznak:
Lilla
- Gutoaia Zeno Jonelnek és
Garnai Csillának:
Ionut Alin
Gratulálunk az újszülöttekhez és jó
egészséget kívánunk az egész családnak!

Köszönetnyilvánítás
Kedves Zsombói Hírmondó szerkesztőség!
Szeretnék levelemmel köszönetet
nyilvánítani mindazoknak, akik segítségével a Közösségi Házban kéthetente
létrejöhet a Baba-Mama Klub.
Családunk 2012-ben költözött ide
Zsombóra. Nem ismertem jóformán
senkit, mikor bejelentkeztünk Andi védőnőhöz akkor féléves „nagy” fiammal.
Ő mesélt nekünk a Baba-Mama Klubról.
Mondta, hogy menjünk el, megismerkedhetünk anyukákkal és gyerekekkel. El
is mentünk, kicsit furcsán, egyedül éreztem magam, a fiam meg üvöltött, hogyha
letettem a padlóra. De nem adtam fel, a
következő alkalommal is mentünk, és
szép lassan elértem azt, hogy legalább
én ne érezzem magam kellemetlenül,
bár a gyerek nem játszott senkivel, csak
rajtam lógott. Időközben terhes lettem a
kis-öcsivel, és egyre ritkábban jártunk,

majd el is maradt. Idén, mikor a kicsi is
elég nagy lett, újra elkezdtünk „klubozni”
. Újrakezdtük az ismerkedést a babákkal
és mamájukkal. Nagyfiam még mindig
félt az „idegenektől”, amitől kicsit elkeseredtem. Szorgosan jártunk kéthetente, és annyira összebarátkoztunk jópár
anyukával és babával, hogy összejártunk
akkor is, amikor épp nem volt Klub. Boldog voltam, mert a gyerekek eljátszottak
együtt, és végre a fiaim is felszabadultak,
játszottak a többiekkel. A csúcspontja a
Baba Klubnak a december volt, amikor
a Télapó jött, és a karácsonyi mézeskalácsokat díszítettük.
Engedjék meg, hogy pár szót írjak
erről is; december 4-én, szerdán jött a
Baba Klubba is a Mikulás. Leültünk a
földre és vártuk, hogy belépjen. Mikor
belépett, a gyerekek arcán rémület, hogy
vajon ki is ez az ember, mi, anyukák meg
próbáltuk oldani a feszültséget. Énekeltünk a Mikulásnak, majd egyesével
a gyerekek beleültek az ölébe, vagy legalábbis anyukájukkal odamentek mellé.
Természetesen miután elment a Télapó,
önfeledten játszottak a gyerekek tovább.
Aztán a következő alkalom december 18án volt, amikor mézeskalács figurákat díszítettünk és só-liszt gyurmáztunk. Bátran állíthatom, hogy mi, felnőttek jobban
élveztük, mint a gyerekek, ők leginkább
a mézeskalács felfalásában segédkeztek.
Borultak a cukorkák, csöpögött a cukormáz, mi, anyukák meg csak röhögtünk.
Természetesen feltakarítottuk a sok cukrot, legalábbis igyekeztünk (elnézést a
Közösségi Háztól a rendetlenségért).
Sokszor olvasok cikket a védőnőktől
amiben invitálnak, bíztatnak mindenkit,
viszont én most szeretnék köszönetet
mondani Andinak, Áginak és Katinak az
áldozatos munkájukért, Természetesen
köszönettel tartozunk még a Közösségi Házban dolgozóknak is, akik szintén
közreműködnek egy-egy Baba-klub létrejöttében.

Remélem, mihamarabb lesz a következő Baba-Mama Klub, és én is csak bíztatnék mindenkit, hogy jöjjön el!
Köszönettel:

Balogh Tünde
zsombói anyuka
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ERIMA Gyermekbajnokság
I. forduló – 2014. január 18., Hódmezővásárhely
U10-es leánycsapatunk megkezdte
szereplését a gyerekbajnokságban.
Első mérkőzésüket a Tompa SE
ellen játszották, és könnyed játékkal,
11: 1 arányban nyertek.
A házigazda HLKC ellen sokkal nehezebb feladat várt a lányokra, akik a végjátékig jól tartották magukat, de néhány
hiba elég volt a vereséghez (5:8).
Februárban az Etelka soron folytatódik a sorozat.

Góllövők: Bakó Nóra 1, Török Virág 4,
Kun-Sz. Dominika 8, Kakuszi Vanda 1,
Tűhegyi Szimonetta 1, Patik Zsófia 1.
Február 1.-én utánpótlás tornán
szerepelnek az egyesület U7-U8-as
kézilabdásai Zsombón az iskola tornatermében. Mindenkit szeretettel
várunk szurkolni!
Délelőtt 9 órakor kezdődnek a mérkőzések.
Polyákné Farkas Éva

Együtt a csapat

fotó: Polyákné Farkas Éva

2013 a Cél-Tudat SE éve volt
Zsombón nagyon sok tehetséges lövész él, mégis vannak, akiknek érdemes
egy picivel még több figyelmet szentelnünk. Nézzük, hogyan alakult az egyesület 2013-as éve!
Már év elejétől folyamatosan versenyeztünk. Januárban Iványi László és Kovács Csaba hívta fel magára a figyelmet.
A Hungarian Open nemzetközi versenyen Laci 3. helyezést ért el. Kovács Csaba ugyanakkor serdülő versenyző létére a
juniorok között bekerült a fináléba, ahol
a 7. helyet szerezte meg.
Februárban a Budapest Bajnokságon
nyújtottak kiemelkedő eredményt versenyzőink. Kovács Csaba és Nagy Vivien
vidékiként Budapest Bajnok lett! Eredményeikre már a sportújságírók és a Magyar Sportlövők Szövetsége is felfigyelt:
h t t p : / / w w w. u t a n p o t l a s s p o r t .
hu/2013/02/11/budapestenhangolodtak/
Márciusban az egyesület „motorja”,
Jákó Csaba mutatta meg a fiataloknak,
hogyan kell versenyezni. A Százhalombattán megrendezett országos bajnokságon ugyanis Magyarország jelenlegi
legjobb aktív sportlövőjét, Sidi Pétert
utasította maga mögé, és megnyerte a
versenyt. Iványi László sem adta sokkal
alább, eredményével ismét a dobogó 3.
fokára állhatott fel.
Az utánpótláskorú versenyzők két
versenysorozaton, a Téli Kupán és az
Utánpótlás Kupán is bizonyították, hogy
eltalálják a céltábla közepét. Kovács Csaba légpuskával mindkétszer első helyet
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szerzett az összesített eredmények alapján. Nagy Vivien, aki egy különleges tehetség, puskával és pisztollyal is bizonyított, dobogós helyeken végzett mindkét
fegyvernemben a serdülő lányok versenyében. Mangó Marcell a Téli Kupán még
csak a 6. lett, az Utánpótlás Kupán viszont
Kovács Csaba mögött 2. helyezést ért el.
Szeptemberben Kovács Csabát különleges feladatra készítették fel edzői, Jákó
Csaba és Iványi László. Csaba ugyanis
serdülőként lehetőséget kapott, hogy
edzőivel egy csapatban, a felnőttek között
szerepeljen kisöbű sportpuska 60 lövéses fekvő versenyszámban. A lehetőséget
meghálálta, a csapat a dobogó második
fokára állhatott fel.

Novemberben ismét meglátogattuk
nagyváradi barátainkat. Maroknyi csapatunkat nagy szeretettel fogadták a verseny helyszínén. A gyerekek is kedvelik
a kalandot, és kiválóan alkalmazkodtak
a különleges versenykörülményekhez.
Több versenyzőnk is éremmel és kupával gyarapította trófeagyűjteményét:
Kovács Csaba, Nagy Vivien, Masa Gábor és Dr. Szakonyi Gerda. http://www.
delmagyar.hu/sport/meghoditottak_

nagyvaradot/2357170/
A versenyről a nemzetközi sajtóban is
olvashattunk:
http : / / w w w. i n fove ston l i n e . ro /
memorialul-ion-stanescu/
Ekkor még nem is tudtuk, hogy november hónapban további sikerek elé nézünk, de keményen készültünk a Serdülők Országos Bajnokságára. Ismét Kovács
Csaba teljesítményét kell kiemelnünk,
aki nagyon érett, tudatos versenyzéssel
magasan a legjobb eredménnyel kivívta
a bajnoki címet. A csapathoz azonban
három ember teljesítménye szükséges:
Mangó Marci és Masa Gábor is derekasan teljesített, így a csapat a dobogó legfelső fokán mosolyoghatott az eredményhirdetéskor. Nagy Vivien, bár nem volt
teljesen elégedett magával, a pisztolyos
lányok között harmadik helyezést ért el.

Kovács Csabával és Nagy Viviennel
tét nélkül utaztunk el decemberben az
EB válogató versenyére. Kettőjük eredményei kiemelkedőek, jó eséllyel pályázhatnak az utánpótlás válogatott keretbe,
ezért érdemes volt téthelyzetben megméretni tudásukat. Legnagyobb meglepetésünkre mindketten döntőbe kerültek a
15–20 éves korosztály versenyzői között,

ráadásul Kovács Csaba a junior válogatási minimumszintet is teljesítette.
Jól zártuk tehát 2013-at, de a 2014es év eleje is tartogatott meglepetéseket.
2014. január 3-án a Jóbarát Vendéglőben
tartottuk évértékelő közgyűlésünket.
Gyuris Zsolt, Zsombó polgármestere és
Kardos Imre is megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényünket. Itt jelentettük be

ünnepélyes keretek között, hogy Nagy
Vivient és Kovács Csabát a Héraklész Bajnok program sportolói közé választották,
így versenyzésüket, edzőtáborozásukat
most már közvetlenül a Magyar Sportlövők Szövetsége is kiemelten támogatja.
Ez a hír a két versenyzőt tovább serkentette. Bár a téli szünetben az edzések
elmaradtak, Kovács Csabát ez sem zavarta, és a második EB válogató versenyt
felnőtt mezőnyben – mondhatom, hogy
a tőle megszokott érettséggel – megnyerte. Nagy Vivien is közel volt a bravúrhoz.
Ő a serdülők között nyert volna, de úgy
döntöttünk, próbáljuk meg itt is a felnőtt
mezőnyt. Vivi négyes holtversenyben,
eggyel kevesebb, úgymond belső tízessel
rosszabb utolsó sorozattal kicsúszott a
döntő mezőnyéből. Jövőre biztosan neki
is sikerül!

De nemcsak az egyesületünk zárt kiemelkedően eredményes évet, hanem az
iskolai lövészszakkör lelkes tagjai is kitettek magukért. Korsós Zoltán tanár úr
áldozatos munkájának és a folyamatos
együttműködésnek a gyümölcsét igazán
az Ácson megrendezett Diákolimpián tapasztalhattuk meg. Nagy Vivien puskával
és pisztollyal is első helyen végzett. Vivi
ráadásul puskával az országos csúcsot
is megdöntötte. Meg kell jegyeznünk,
hogy Vivien egy másik egyesülettől kölcsönkapott fegyverrel versenyzett, ezúton is köszönjük az önzetlen segítséget.

A lány puskás csapat Kisapáti Vivien,
Nagy Vivien, Szalai Krisztina összeállításban megnyerte a diákolimpiát. A
fiú puskás csapat: Kovács Csaba, Mangó Marcell és Masa Gábor a második
helyen végzett. A Szent Imre Katolikus
Általános Iskola kiérdemelte a legjobb
légpuskás általánosiskola kitüntető címet, melyért az eredményhirdetéskor
vándorserleget vehettek át a versenyzők.

Az eredményességünkhöz hozzájárult az a versenyzők szüleiből álló lelkes
csapat, akik hétről hétre segítségünkre
vannak, hogy a gyerekek eljussanak az
edzésekre. Támogatást kaptunk a Magyar
Sportlövők Szövetségének ajánlásával a
Magyar Olimpiai Bizottságtól, mellyel
pl. a nagyváradi verseny vagy a Serdülők Országos Bajnoksága költségeinek
jelentős részét fedezni tudtuk. Zsombó
Önkormányzatának támogatásával pedig
lőszert vásároltunk a szakkör és az egyesület edzésmunkájának támogatására.
Milyen terveket dédelgetünk 2014-re?
Természetesen szeretnénk túlszárnyalni
a 2013-ban elért eredményeket. Folyamatos fejlődésünket segíti Dr. Gombos László sportlövő, edző, aki tanácsaival, egy-egy
jó beszélgetéssel és kiemelt figyelmével.
Személyében a sportlövészetet kiválóan
ismerő és szerető szakember támogatását
nyertük el. Dr. Gombos László tanítványa
Gáspár Olivér olimpikon, világcsúcstartó
az egyesületünket választotta, hogy vis�szatérjen ehhez a csodálatos sporthoz.
Nemcsak férfi puskás csapatunkat erősíti,
hanem szakértelmével hamarosan honlapunk is megújul. Az idén már serdülő
lány puskás csapatunk is lesz, hiszen Jákó
Miriam is betölti a 10. életévét, és elkezdheti a versenyzést. Viszont Kovács Csaba
éppúgy, mint a modellező és most már
pisztolyos sportlövő Kothencz Máté is az
ifi korosztályban versenyez. Szükségünk
lesz tehát a serdülő puskás csapatba egy
ügyes lövőre. Számítunk Korsós tanár úr
segítségére!
Az idén is tervezünk lövésztábort.
Most nem megyünk messzire a Balaton mellé, bár az is nagy kaland, hanem
maradunk Zsombón. Lehet, hogy mi is
viszonozhatjuk nagyváradi barátaink
szíves vendéglátását. Őket és mindenki

mást is várunk, aki szeretne megismerkedni közelebbről is ezzel a sportággal.
Részletek hamarosan.
Bővülő egyesületünknek az eredményes munkához sporteszközökre és megfelelő lőtérre van szüksége a magas szintű
szakmai munkához. Kovács Csaba például egyszerűen kinőtte a légpuskáját, és
eredményeit látva el kell gondolkoznunk
azon, hogyan tudjuk támogatni a fejlődését. Technikai sport révén a jó fegyver és
lőszer elengedhetetlen a sikerhez.
A lőtérépítési, illetve ifjúsági táborhely fejlesztési álmainkat az Önkormányzat támogatásával és Csányiné Barna
Klára rendkívüli erőfeszítése révén megírt pályázattal szeretnénk megvalósítani.
Köszönjük minden közreműködő szakember segítségét!
Munkánk
nemcsak
helyi
szinten érvényesül. Jákó Csaba,
a Magyar Sportlövők Szövetsége
Technikai Bizottság munkájában
vesz részt. Dr.
Szakonyi Gerda
pedig az MSSZ
Egészségügyi Bizottságának vezetőjeként
a Magyar Antidopping Csoporttal tartja
a kapcsolatot.
Szívesen veszünk részt rendezvényeken, ahol megmutathatjuk, mit tudunk.
Nagyon sok jó élményünk volt a 24
órás vetélkedőről: http://szegedma.hu/
hir/szeged/2013/05/deri-miksa-sikera-szegedi-24-oras-vetelkedon-fotok.
html. Reméljük, tetszett a gyermeknapi
lövészet és a falunapon a lövészverseny.
De szeretünk más sportokat is. Ha kell,
futunk is. http://szegedma.hu/hir/szeged/2013/12/nyolcszazan-bucsuztattakfutva-az-oevet-bohaccsal-es-vajdavalfotok.html/print/.
Jákó Csaba gondolatával zárnám e sorokat: „A sportlövészet mindenkié.”
dr.

Szakonyi Gerda
- Céltudat SE

egyesületi titkár
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Hírmondó
Úton-útfélen Zsombó felé
Optibelt
Akár naponta többször is megteszem az utat
autóval Szeged felé, és szinte kívülről tudom, mikor
melyik üzem következik a bal és jobb oldalon. Néha
születik egy újabb, azt jobban megvizsgálom, és beillesztem a fejemben a többi közé. Örülök közben, hisz
pontosan tudom, milyen nehéz akár csak fenntartani
egy vállalkozást, nemhogy egy újat alapítani, akár
telephelyet felújítani, pláne építeni. Ebben az ablak
mellett suhanó felsorolásban egy alkalommal változás
történt, és a magam rácsodálkozásával annyit állapítottam meg, hogy a feliratot bizony leginkább olyan
ismeretterjesztő tv-csatornákon látom, ahol hatalmas
erőgépek birkóznak a természettel távol minden
civilizációtól. Ekkor kellett rádöbbennem, hogy talán
a többi száguldó épületben is történhet valami különleges, amit mindenképp meg kell tudnom, és be kell
mutatnom a Hírmondó olvasóinak.
Egy különleges kirándulásra hívom Önöket. Lelassítok,
megállok, és ha beengednek, leírom mindazt, amit bent látok,
beszélgetek azokkal az emberekkel, akik mellett eddig csak elszáguldottam.
Egy buszmegállót utcáról, térről szokás elnevezni. Önök
tudták, hogy nem is olyan rég még volt olyan megálló, ami a
mellette lévő cégről kapta a nevét? Ez volt az Omnimarkt buszmegálló, ami ma már dorozsmai határútként ismert. Ma már az
épületet egy német multinacionális cég délkelet-európai kereskedelmi képviselete bérli. A cég logója volt számomra ismerős.
Természetesen bejelentkezés és időpontegyeztetés után fogad
Vas Zoltán gépészmérnök, ügyvezető. Fiatal ember, és az első
pillanattól éreztem, hogy a német anyacég komoly felelősséggel ruházta fel. Büszkén mutatja a területet egy fali térképen,
amit ebből az épületből felügyel és lát el a cég: Szlovénia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegró, Koszovó,
Macedónia, Albánia, Románia, Bulgária és Magyarország. Első
meglepetésemben a „kis” magyar érzés lett úrrá rajtam.
Miért pont itt választott regionális központot magának az
anyavállalat?
Ebben a régióban jelenleg a Schengeni határ leginkább délkeleti pontja földrajzilag Szeged és környéke. Ez egy teljesen
racionális döntés volt – kaptam a választ az első kérdésemre
kellő határozottsággal. Eddig a pontig határállomás, vámkezelés
nélkül tudnak jönni a kamionok Németországból, majd innen
pedig tovább a konkrét célpiacokra.
A zsombói telephely választása is precíz, olyan „németes”
lehetett?
Abban biztos volt a cég vezetése, hogy Szegeden, illetve vonzáskörzetében akar egy logisztikai, kereskedelmi központot
létrehozni. Több alkalmas megoldás közül a legoptimálisabb
az akkori Omnimarkt családi bútorkereskedelmi cég telepe bizonyult, amit 2006 óta nagyon megszerettünk, és kellemesen
belaktunk. Jómagam sajnos viszonylag keveset tartózkodom itt,
mivel az időm túlnyomó részében utazom, és vagy a cég központjában, vagy valamelyik hazai vagy külföldi partnerünknél
vagyok.
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Úgy érzem, nem véletlen, hogy nem a munkaidőm szót
használta. Otthon a család mennyire tolerálja ezt a rengeteg
távollétet?
Szerencsésnek mondhatom magam, feleségemet szintén üzleti út alkalmával ismertem meg, így nem árultam zsákbamacskát. Amennyi időt csak tudok, vele, és lassan egyéves kislányommal töltök. Persze így is nehéz megszokni, hogy sokat vagyok
úton. Nálam sajnos nem érvényes a sláger a nyolc óra munkáról,
pihenésről, szórakozásról. Ugyanis azok közé tartozom, akinek
a munkája a hobbija is egyben. Még a családom jelenlétében is
hajlamos vagyok megállni és megnézni egy automata ajtót az
áruház bejáratánál, vagy tankoláskor egy épp szétszedett kútfejet, hogy milyen hajtással működik. Így a legközelebbi értekezleten a munkatársaimnak referálni tudok, milyen új potenciális
partnereket lehet felkeresni.

Optibelt kívül-belül

fotó: Hajdu Lajos

Családi vállalkozásból világcég

1872-ben Emil Arntz úgy gondolta, megalapítja
családi vállalkozását. Észak-Rajna Vesztfáliában
járunk, Hannovertől nyugatra Höxter városában.
Arntz úrnak remek üzleti érzéke volt, és az akkoriban
virágzó könnyűipar számára szállított be vékony gumicsíkokat, amit ma is használnak zoknikba, ruhákba a
rugalmasság megtartása érdekében. Hamar híre ment
a sikeres vállalkozásnak egész Európában a kiemelkedő minőség és a megbízhatóság miatt. A második
világháború idejére kifejlesztették az ékszíjgyártást,
és vezető beszállítójává vált több gép- és autógyárnak.
A még mind a mai napig családi tulajdonú vállalkozásnak töretlen a sikere világszerte. Sorra nyitja meg
kereskedelmi képviseleteit, melyeken keresztül helyi
nagykereskedőket látnak el. A termékeik mellé műszaki
támogatást, fejlesztést, tanácsadást, karbantartást,
hajtástervezést biztosítanak.
Gyári beszállítói a John Deere, Claas, New Holland
mezőgazdasági gépgyáraknak világszerte. Megtalálhatók a termékek a BMW, Mercedes és a Bentley
legtöbb típusában. De ilyen ékszíjak forgatják
a háztartásban a mosógépek dobjait is, legfőképp az
AEG, Miele, Gorenje, Elektrolux típusoknál.

Vannak közöttük zsombóiak?
Természetesen. Két kollégám is zsombói, István és Róbert,
és nagyon meg vagyok velük elégedve. A többiek velem együtt
szegedről járnak ide. Álláshirdetés esetén két azonos képességű
jelentkező közül mindenképp előnyt élvez a zsombói lakos. Itt
nagyon fontos a képzettség, megbízhatóság, precizitás. Szinte
mindenkinek beszélnie kell egy idegen nyelvet, ha lehet, a németet. A településsel, a polgármester úrral jó a kapcsolatunk,
rendszeresen találkozunk, ha máskor nem, az évente megrendezett vállalkozói vacsorán, amit a polgármesteri hivatal szervez.
Ekkor egy borítékot
vett elő igazgató úr,
melyben egy köszönőlevél
volt, majd folytatta.
Nem is gondolná az
ember, hogy mennyi
örömöt tud okozni egy
apró gesztus.Egy köszönőlevelet tartok a kezemben,
melyet a Szent Imre Katolikus Általános Iskola
3.A osztályától kaptam.
Az osztálykép alatt pár
sorban mindenki hálás
azért, mert a papír csomagolókartonokat odaadtuk
számukra a papírgyűjtéshez, melynek bevételéből fagyizni és kirándulni mentek.
Egy hónap alatt több száz, akár ezer kilométereket utazó üzletember, aki 11 ország Optibelt ékszíj-kereskedelméért felelős,
ült előttem csöndben a levelet nézve, és tudtam, hogy most itt
nem kell tovább beszélgetnünk. Annak ellenére, hogy órákig
lehetne még, és a legnagyobb élvezettel tette volna. Azt láttam,
hogy ez a levél eljutott oda, ahová a nap 16 órájában egyetlen
munkadosszié sem tud.
Hajdu Lajos

A Jóbarát Vendéglő új akciókkal és
megújuló étlappal várja Kedves
vendégeit!
Néhány ízelítő:
Pljeskavica,
Hamburger,
Hétvégi menü,
Családi pizza mellé ajándék
palacsinta,
• Bónusz kuponos akció!
•
•
•
•

Elérhetőség:
Telefon: 0662/255-302
Web: jobarat.zsombo.hu

ANGOL NYELVÓRÁKAT adok egyetemi
tanári diplomával, több éves szakmai
tapasztalattal Zsombón, Szatymazon és
környékükön.
NYELVVIZSGÁKRA (ORIGO, BMG, TOEFL,
CAMBRIDGE) felkészítés KEZDŐTŐL
a HALADÓ szintig.
ORVOSI ANGOL szaknyelvi oktatás és
PROFEX vizsgára felkészítés.
Vas Zoltán - ügyvezető

fotó: Hajdu Lajos

06-30/471-3036
angora.hu@gmail.com
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Élet a CSEMETE Nagycsaládos Egyesületben 2013-ban
Január: Ifi-kör
Február: Ifi-kör
Március: Ifi-kör
29-én húsvéti tojásosztás
helyi felajánlásból, melynek
szétosztásánál a helyi családsegítő javaslatát is figyelembe
vettük.
Április: Ifi-kör
Cókmókoló 13-án
Május: Ifi-kör
Új család kérte felvételét
egyesületünkbe.
Családi nap 18-án. Megmozdultunk... Az első alkalommal gyűlt össze a Csemete
csapat apraja-nagyja. Gyerek
és felnőtt játszott, beszélgetett,
s élvezte a nyüzsgő és tevékeny
együttlétet. Sütés-főzés, foci,
biliárd, tábortűz, játék... Igazán remek kezdés volt.
Június: Ifi-kör
Régiós gyereknap 8-án
Gyopárosfürdőn, ahol az
igyenes belépő mellett sok-sok
érdekes program várta a családok apraját-nagyját. Pl.: extrém sportok, mászófal, rekesztorony-építés, egészségügyi
sátor
(vércukorszintmérés,
elsősegély bemutató), kézműves sátor, mézkóstoltatás,
szenvedélybetegség prevenció, életmódtanácsadás, veterán motoros bemutatkozás,
capoeira bemutató, ketlebell
bemutató. A rendezvényen a
Dél-Alföldi régióból 1200 fő
vett részt.
Füzet akció: június 26–
augusztus 31. Füzet akciónk keretében közvetlenül a
nyomdától volt lehetőségünk
jó minőségű, igényes, szép kivitelezésű füzeteket vásárolni.
Szeretnénk 2014-ben is ebben
az akcióba részt venni, ami
nem csak egyesületi tagoknak
lehetőség, hanem bárkinek.
Július: Ifi-kör
Augusztus: Ifi-kör
Cókmókoló 10-én
Szeptember: Ifi-kör
3-án búcsút vettünk a tragikus hirtelenséggel elhunyt
Erdődi Róberttől, a Csemete
egyik tagjától.
Új család kérte felvételét az
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egyesületünkbe.
10-én margarinosztás országos adományból, szintén a
helyi Családsegítővel egyeztetve.
Családi nap 14-én: Az első
sikeres családi napon felbuzdulva, az esős, hideg idő ellenére még nagyobb létszámmal
vettünk részt ezen a napon. A
remekül bevált „batyus bulit”
gyermekeink igazi nagycsaládos zsivajgással üdvözölték, s
csak nagyon nehezen lehetett
a játéktól elszakítani és hazacipelni őket. Már érzékelhető
a családi nap közösségformáló
ereje. Ne hagyjuk abba!
Október: Ifi-kör
Cókmókoló 26-án
November: Ifi-kör
Új család kérte felvételét
egyesületünkbe.
December: Ifi-kör
7-én Caramel koncerten
vehettünk részt a Sportarénában. Nagyon nagy élmény volt
a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Örülünk, hogy
Caramel a nagycsaládosok támogatását tűzte ki zászlajára.
Köszönjük szépen.
13-án Luca napi „lucázás”
a Közösségi Házban, amit
hagyományteremtő jelleggel
minden évben szeretnénk
megtartani. Célunk, hogy a
családok megismerjék ezen
decemberi naphoz fűződő
régi idők szokásait. Erre az
eseményre minden falubelit
szeretettel várunk 2014-ben.
28-án Nagycsaládos Karácsony az Erkel színházban,
ahol az operaház vezetője
mutatott rá arra, hogy milyen sokan is vagyunk igazából, hiszen mindenki közénk
tartozik, akinek gyermek van.
Közös érdekünk gyermekeink
öröme, boldogulása. A nap végén a Nabucco című előadás
megtekintésére volt lehetőségünk.
Adományosztás Termelőkkel a családokért NOE akció,
melynek keretében 15 rászoruló családot tudtunk támogatni.

Cókmókoló Vásár:
Tavaly három alkalommal tudtuk megrendezni vásárunkat,
ahol mindenkinek lehetősége van eladni azt a ruhát, játékot,
könyvet, amire már nincs szüksége a csimotáknak, illetve be
tudja szerezni a következő méretű, szezonigényű ruhát, könyvet
vagy akár játékot. Azt tapasztaltunk, hogy az igény igen nagy
ezekre a vásárokra, ezért ettől az évtől kezdve szeretnénk havi
rendszerességgel megtartani ezeket, hogy ha egy család egyéb
elfoglaltsága miatt nem tud a vásáron részt venni, akkor még az
adott szezonon belül legyen alkalma erre. Tavasztól őszig a vásár helyszínére tökéletesen alkalmas a piactér, viszont októbertől
márciusig az időjárás miatt továbbra is a Közösségi Ház nagytermében tervezzük azt megrendezni. Reméljük, hogy a képviselő-testület ebben az évben is támogatni fogja kezdeményezésünket, hogy bekerüljön a köztudatba a vásár léte. Szeretnénk a
vásár jellegét baba-börzéről igazi vásárrá alakítani. Célunk, hogy
a család minden tagja megtalálja a számára fontos dolgokat, és
lehetősége legyen eladni vagy felajánlani a számára feleslegeset.
Ifjúsági kör:
2012. december 8-án alakult. és már több mint egy éve sikeresen működik. Az Ifi-kör minden pénteken 17 órától 20 óráig tart.
Minden Ifi-kört mintegy keretbe zárva egy „megérkező körrel”
kezdünk, és a végén egy „záró körrel” fejezzük be. A „megérkező
körben” a fiatalok elmondják, hogy mi történt velük azóta, mióta legutóbb találkoztunk, mi volt a hét „csúcspontja” (a legjobb
dolog, ami történt) és mi volt a „mélypontja” (a legrosszabb). A
„záró körben” lehetőségük van elmondani, mi az, ami tetszett, mi
az, ami esetleg nem, ki mit visz haza, és ilyenkor szokták megtudni, hogy mi fog történni a következő héten. A „megérkező
kör” és a „záró kör” között hétről-hétre egyfajta vetésforgó szerint váltják egymást a programok. Természetesen a vetésforgó
nem szigorúan kötött, hiszen egyes programok esetében figyelembe kell venni az évszakok adottságait, időjárást stb. A „vetésforgó” elmei: „témázgatás”, játékok, filmnézés, „csak úgy együtt
vagyunk” programok.
„Témazgatás”: ezeken a találkozásokon mindig valamilyen
konkrét témával foglalkozunk. Ezek lehetnek olyanok, amiket a
fiatalok javasolnak (erre van egy rendszeresített „témaüvegünk”,
amibe bedobhatják a gyerekek az őket érdeklő, foglalkoztató
témákat) vagy, amit a felnőtt vezető javasol. Ilyenek voltak például: szeretnyelvek megismerése, a csoport szeretet-mátrixának
létrehozása, drogprevenció, bűnmegelőzés, plasztikai műtétek,
testkép, jövőkép stb.
Játékok: kétféle csoportba tartozó játékokat szoktunk játszani.
Konkrét társasjáték (pl.: Activity, Identity) vagy olyan önismereti, személyiségfejlesztő, feszültségoldó vagy örömérzést adó
játékok, melyeket interneten végzett kutatás eredményeképpen
gyűjt az Ifi-kör vezetője.
Filmnézés: Egy vagy a gyerekek által (természetesen cenzúrázott), vagy a vezető által fontosnak tartott film megtekintése
és átbeszélése.
„Csak úgy együtt vagyunk”: ezek lehetnek túrák (kerékpár,
gyalog), szabadidős program (bowling), Geochasing láda elhelyezése.
A csoport jellegéből adódóan nyitott, dinamikusan változik,
így szeretettel várunk minden olyan 12 és 20 év közötti fiatalt a
Közösségi Házba, aki kedvet érez az Ifi-körhöz.
Török Krisztina

Nyáry Krisztián: Így szerettek ők
„Petőfi már jegyben járt Szendrey Júliával, amikor megkérte egy debreceni színésznő kezét is. Molnár Ferenc azért
vette el Fedák Sárit feleségül, hogy elválhasson tőle. Ady,
Léda és Diósi Ödön, Léda meleg férje hármasban éltek Párizsban. Krúdy Gyula megszöktette szeretője kiskorú lányát,
és feleségül vette. Az Anna-versek ihletője összesen tíz percre találkozott egész életében Juhász Gyulával. Babits Mihály elkérte Szabó Lőrinctől annak menyasszonyát, Török
Sophie-t, és már másnap összeházasodott vele. Hatvany Lajos báró egy bordélyházban ismerte meg gyermekei anyját.”
A fenti neveket mindenki ismeri, akár irodalomkedvelő, akár
nem, hiszen a magyar irodalom kiemelkedő alakjai, és az iskolában mindannyian találkoztunk életművükkel. Abban viszont
biztos vagyok, hogy ilyen információkat nem tartalmaztak az
irodalomkönyvek... A fenti sorokat olvasva óhatatlanul az újságosok standjain sorakozó megannyi pletykalap jut eszembe,
amelyek ismert közéleti személyiségek viselt dolgait taglalják
hétről hétre, és amelyek igen népszerűek, mert – titkon vagy
bevallottan – az ember kíváncsi természetű.
Ez a könyv egyedülálló kezdeményezés, és mint ilyen, természetesen számos vitát váltott ki az irodalomtörténészek körében,

hogy vajon etikus dolog-e az írók, költők
szerelmi életében vájkálni, és egyáltalán
mi szükség van erre, hiszen nem a magánéletük tette őket naggyá. Ez valóban
így van, azonban a könyvben szereplő
– komoly kutatómunkával alátámasztott – információk remekül kiegészítik
a sablonos tankönyvi önéletrajzokat,
közelebb hozva, emberivé téve irodalmi
óriásainkat. Ugyanígy más szemmel olvashatjuk újra műveiket is, hiszen már
tudni fogjuk, milyen magánéleti hatások érték a szerzőt, mikor
az adott regény, vers született.
Nyáry Krisztián 2012 elején barátai szórakoztatására kezdte publikálni a Facebookon képes etűdjeit, melyeket mára több
mint 33 ezren olvasnak. Csupán hobbiból foglalkozik irodalomtörténettel, de népes olvasótábora tagjaként remélem, még számos „szaftos sztorit” ismerhetünk meg általa.
Bálint Lea
könyvtáros

Circus Minimus
Minimusz az utolsó Pannon gladiátor. Nincs már kivel küzdjön, egyedül van a porondon. Szaval, viccet mond, énekel, sztorizik ha kell, a közönség jóindulatáért.
Hogy engedjék tovább élni.
Minimuszbérből.
Egy viccesnek szánt keserédes önéletrajzi este, melynek során kiderül, hogy a színész is ember. Olyan, amilyen, de mégiscsak ember! Vagy legalábbis annak látszik. Tudják, mint a
filmben: „Kicsi is, sárga is, de a mienk!” Vidám, szomorú, hős,
komikus, példakép és esendő lélek. Nem lesznek világmegváltó
nagy gondolatok, és ne számítsanak széksorokat feláztató kön�nyekre! Vagy épp erre volna igény? Az más! Minimusz bármit
megtesz a közönségéért, mert csak ehhez ért!
A többi az önök dolga!
„Az elmúlt évek sorsfordító eseményeire nehezebb előadá-

sokkal reagáltam, és úgy éreztem, itt az idő egy kicsit lazább,
másképp szórakoztató összeállítással jelentkezni. Szerettem
volna egy olyan estet létrehozni, amiben egy kicsit kötetlenebbül lehet rosszalkodni, ahol van lehetőség összekacsintani a
nézővel. A hagyományos értelemben ez nem színházi előadás,
inkább afféle klubdélután, ahol a nagy gondolati íveket nélkülözve, műfajok között csapongva eltöltünk együtt egy-két órát,
hogy feltöltekezzünk és újult erővel fussunk neki a hétköznapjainknak. Kíváncsiak, milyen az, amikor a színész, a rendező
és az író egy személy, de nem értenek egyet? Meghallgatnának
néhány popsláger-szöveget versként előadva? Szeretnék tudni,
hogy néz ki egy klasszikus Kazal jelenet a számítógépek korában? Jöjjenek el, és Minimusz megmutatja!”
Janik László

Kisregény Zsombó múltjából
Nagy J. Pál: Irma
A messzi Mosonmagyaróvár és a mai magyar–osztrák határ
közt fekvő Levél községben íródott ennek a rövid ismertetőnek
a tárgya. Itt éli nyugdíjas éveit családjával a zsombói születésű
Nagy J. Pál, akinek ez már a harmadik megjelent kötete, mióta
„írni is ráér”. Mert korábban neki se csak az írás volt a dolga, sőt
elsősorban nem az. Mosonmagyaróvár tűzoltóparancsnokaként
minden volt ő évtizedeken keresztül, csak ráérő ember nem.
Jellegzetesen „amatőr” tollforgatói pálya. Előbb a való élet: a
család és a munka, csak aztán az írás. Jócskán nyugdíjas volt
már, amikor első verskötete megjelent. Röviddel utána a második. Ezek példányai kézen-közön elfogytak, testvérek, rokonok,

barátok és ismerősök körében. Nem vertek nagy visszhangot,
hisz manapság annyi az írogató ember. Meg egyébként sincs
időnk odafigyelni még a magunk örömére-bánatára se, nem
hogy a máséra...
Az „Ezredforduló versekben” című kötetéről egy helyi irodalmat is szemléző internetes fórum közölt ismertetőt (http://
moefeki.eu/?page_id=227). Ám manapság az ún. „profi” irodalom virágai sem keltenek különösebb érdeklődést. A mindennapi élet sebes sodrása elmossa a szépet és az értékeket. Meg ezek
meglátási képességét is belőlünk.
Pedig mennyi, mindőnk számára fontos dolog vész el így az
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idő hullámverésében. Csupa olyasmi, ami vissza nem hozható.
Ennek ellenében fognak tollat, kapnak számítógép-billentyűre
azok, akik akár „hivatásos”, akár „műkedvelő” irodalmárként
úgy érzik, hogy nincs ez így jól. Hogy ennek az üzenetnek mégis
el kell érnie a társadalmat, amely így mind emléktelenebbül örvénylik a végleges elmúlás felé.
Pedig véglegesen és nyom nélkül nem szabad elmúlni. A Jóról és a Szépről tanúságot kell tenni az utódok előtt, vallják ezek
a nyomhagyó, író emberek. S ha nem is minden alkotásukkal
sikerül ez nekik azon a szinten, ahogy azt a vájtfülű ítészek elvárják az ún. „irodalom”-tól, a tanúságtétel mindüknek sikerül.
Ezért beszél a kultúrökológus inkább „helyi” és nemzeti hatókörű irodalomról. Mert nemzeti a helyi is, csak másképp.
Igazságosabb ez a megítélés, hisz nem „az irodalmi tudás”,
a profizmus szintje felől közelít az alkotókhoz, hanem a megcélzott és valós hatástér felől. „Én egész népemet fogom, nem
középiskolás fokon, taní-tani”, fogadkozott az egyetemről eltanácsolt József Attila. Aki aztán is egész életében csak nyelvekkel,
irodalommal, szellemi élettel foglalkozott. Aki mindvégig nem
csak tanulta, de főfoglalkozásban művelte is a nemzeti hatókörű
irodalmat.
A helyi hatókörű irodalom a nemzet szellemi életében ennél
semmivel se csekélyebb jelentőségű. Ha életadó fontosságukra
illő példát kéne mondanom, akkor legszívesebben azt mondanám, hogy olyanok ők, mint a szabad vizek. A nemzeti hatókörű irodalom akárcsak a nagy folyó: összegyűjti a magyar tájak
életüzeneteit az egész nemzet, a nagyvilág számára, s az „Értől
az Óceánig” viszi.
A helyi irodalom olyan, mint a szelíd, langymeleg semlyékvíz. Finom, fodrozó lepelként átmelengeti, szépséggel és termő
erővel itatja át mindennapi életünk természeti és emberi közegét, a kisebb tájhazát és a helyi közösséget. Igen, ahogy a langymeleg semlyékvizek. Amelyek eldöntik, milyen fű nő a mezeinken. Hogy a tanyatájban milyen mélységbe hatolhat a gyökér,
és milyen magasságokba törhet a lomb. Helyi küldetés ez, de
nemzeti jelentőségű.
A helyi irodalom, nevéhez illően jobbára valóságosan is
„helyben” terem. Nagy J. Pál Irma című kisregénye „távolban
termett” zsombói mű. Nem a szerző hibája, hisz ő is annak a kornak a gyermeke, amely tömegével mozdította ki az embereket a
szülőföldről és telepítette őket az iparosítás, az „országfejlesztés”
különféle programjai nyomán hol ide, hol oda a nagyobb hazában.
Zsombói feleségével ifjú házasokként kerültek a Dunántúlra,
ahol megélhetést, lakhatást, három gyermeküknek szép nevelő
környezetet találtak. Ám legfontosabb emlékeit otthonról viszi
magával az ember, bárhova is „költözteti” később az élet. Így
volt ez Nagy J. Pállal is, akinek verseiből felfénylik a fölnevelő
zsombói tanyavilág virágos-gyönyörűséges képe.
Irma című kisregénye nem a személyes emlékei világába vezeti az olvasót. Felesége, a szintén sokgyerekes zsombói családból származó cselédlányka gyerekkorát írja meg. Olyan mélységgel és torokszorongató hitelességgel, olyan szeretettel, hogy
az olvasó bizony nem egyszer a könnyeivel küszködik. Mégis
olyan társadalom-elemző tárgyilagossággal, amely nem valamilyen oldali eszmékből, hanem a legtermészetesebb emberi
igazságérzetből ered.
A ma élő idősebb zsombói, de a „dorozsmai” és „szögedi fődi”
nemzedékekben is mélységes-mély emlékek rajait röppenti föl
ez a könyv. A fiataloknak megérezhetővé, érthetővé teszi a fogyó szavú szülők, nagyszülők fájdalmas elnémulását azokban a
beszélgetésekben, amikor a családokban a múltról, az élet ne18 | XII. évf. 1. szám – január

hézségeiről, a megpróbáltatásokról esett szó netán. Amelyek –
akármi keserűségek árán – kitartásra, helytállásra, megmaradni
tudásra tanították őket.
Ma már inkább csak elnémulunk, és nem ecseteljük utódainknak azokat a fájdalmakat és emberpróbákat, amelyek esetleg
keményebb emberré neveltek minket, mint olykor tán magunk
is lenni szeretnénk. Hiszen mit is érthetnek ebből a fiatalok...?
Törvények és felnőttkorig dédelgető anyukák szárnyai alatt számukra tartalmatlan szó a „nélkülözés”, a „megaláztatás”. Mi még
nagyon is tudjuk, mi ez. Ezért félünk az értetlenkedő leintéstől
is.
Nagy J. Pál nem némul el, amikor az olvasó kezében megremeg a könyv. Nem kíméletlenül, csak a megélt élet tényszerűségével meséli a hétévesen vályogvető munkára cselédnek
adott zsombói kislány történetét. A kora hajnali fölkel(t)éseket,
a hűvös szürkületben, olykor még sötétben, félelmetes neszek
kíséretében való tejért-gyaloglásokat, az alig iskolába szokott
gyerek kényszerű közösségváltásait. Az idegen kezektől kapott
hajcibálások, ütések testi-lelki fájdalmát, ha a kötelességteljesítés nem a felnőttek elvárta szinten és gyorsasággal történt.
A bizalmatlanságot, amely ezáltal a felnőttek iránt kelt a
gyermeki lélekben. Amelyet a következő gazdasszony jósága
se tudott azonnal és végleg feloldani. S amit aztán a harmadik
gazdasszony érzéketlensége a szökésig, az engedelmesség felmondásáig növeszt. Hazaszökik. A szüleihez, akiktől szerető oltalmat remél. De a cselédsors elől nincs menekvés. Édesanyja is
az volt. Nincs vigasztaló simogatás, nincs otthonmaradás. Vissza
kell menni. Édesapja csak alkudhat valamelyest a feltételeken. A
család azonban nem mondhat le a keresményéről. És vele is egy
éhes szájjal kevesebb van otthon...
Mindez az 1960-as években, amikor elvileg már nincsen
„cseléd” Magyarországon, és nincsenek „uraságok”, akik cselédet tartanak. Mégis, Zsombón is cseperedtek még emberré
ekkoriban olyan gyerekek, akikről mi, akkori társaik se tudtuk,
milyen sebeket hordoznak a lelkükben. Nekünk, óvó szeretetben cseperedő pajtásaiknak se mondhattak el semmit, hisz nekik akkor is dolguk volt, amikor mi játszani mehettünk. S tán
felnőttként is kibeszéletlenül cipelik magukban ezeket az élményeket közöttünk. Most is.
A könyv olvastán döbbentem meg újra azon, amit az eszünkkel persze mindannyian tudunk, mégse tudunk változtatni a tényen, hogy az egymás mellett élő helyi nemzedékek szinte alig
tudnak egymásról valamit. Okolható a felpörgött élet, hogy nem
marad ilyen mélységű „megismerkedésre” ideje még az egymáshoz tartozóknak se, nemhogy azoknak, akik „csak földiek”.
A Pest megyei Szadán ezért szerveztem „Életünket meséljük”
címmel nyilvános beszélgetés-sorozatot, és Kiskunmajsán helyi
irodalmi esteket.
Nagy J. Pál nem kérdezi, hogy kell-e az emlékvesztés ellen
tenni, vagy ha igen, mit és hogyan lehet? Hiszen a választ lelki igényei szerint minden helyi közösség maga keresi és találja
meg. Nagy J. Pál csak mesél. A gyermekeinek az édesanyjukról,
unokáinak a nagymamáról. Akik talán szintén nem érnek rá
„élőszóban” meghallgatni minderről „az öregeket”. Mesél a mai
Zsombónak a régiről, onnan a távolból. Annak a Zsombónak,
amelyik látszólag már távol van ettől a múlttól. De talán jót tenne neki is, ha „megtalálkozna” vele.

Dr. Győri-Nagy Sándor
kultúrökológus
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A zenéről a Rácz-Kovács Duó
gondoskodik.
A vacsorát a Jóbarát Vendéglő
készíti.
Jegyárusítás
 helye: Szent Imre Katolikus
Általános Iskola
 időpontjai:
2014. február 12-13.
(szerda-csütörtök) 1600-1800.
Tombolatárgy felajánlásaikat
köszönettel fogadjuk, és a helyi
virágüzletekbe várjuk.
A bál bevételéből a tornaterem
kifestését valósítjuk meg.

2014. március 1-jén
szombaton 19 órai kezdettel
megrendezzük
hagyományos jótékonysági
iskolabálunkat
a József Attila Közösségi Házban,
melyre minden kedves vendéget
szeretettel várunk,
műsorral, zenével, vacsorával,
tombolával szolgálunk.
Töltsük vidáman
az év első tavaszi estéjét!
Gyönyörködjünk együtt a
nyolcadik osztály nyitótáncában.

Várjuk Önöket!
Szülői Választmány, a SZIKAI és
a KKAMI dolgozói
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