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Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa
HíRMONDÓ

A Jóbarát vendéglő 
megvásárlásának hátte-
réről

Szomszédoló 2009. 
– bemutatkozik 
Újszentiván

Magyar Kultúra Nap-
ja – vendégünk volt 
Melocco Miklós
Kossuth-díjas szobrász-
művész

„Számunkra is öröm, ha 
elégedetten
távoznak tőlünk” – 
beszélgetés Becherer 
Ferenc asztalosmesterrel

Az iskolaérettségről
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Ó Kedves Olvasók! 

„Együtt Csongrád 
megyéért, 

mindannyiunkért.” 
Ez lehetne a leginkább 
kifejező gondolat, ha 
azt akarnánk össze-
foglalni, hogyan telt 
a 2008-as esztendő 
Csongrád megyében. 
Idén is igyekeztünk 
mindent megtenni 
azért, hogy élhetőbbé 

tegyük a mindennapjainkat. Együtt mozdul-
tunk, a saját érdekünkben – akár az ország 
vezetésével szemben is – és közösen dolgoz-
tunk azon, hogy a kormányzati megszorító 
intézkedések ellenére, amennyire csak lehet, 
könnyítsünk az életünkön. 

Néhány gondolat – visszatekintve Csongrád 
Megye Közgyűlésének 2008-as évére: 

– Gondoskodtunk az intézményeinkről – a 
mindennapos működtetés mellett a fejleszté-
sekről, például az energia-korszerűsítésről 
sem feledkeztünk meg. 

– Segítettünk pályázni a településeinknek: 
– az általunk létrehozott Település Pályázat 
Előkészítő Alap ad lehetőséget arra, hogy 
Csongrád megyében minél több önkormány-
zat meg tudja valósítani saját fejlesztési ter-
veit (a többi között iskolák, közösségi épületek 
felújítása, terek, járdák, utak építészeti kiala-
kítása). 

– A településekkel közösen dolgoztunk azért, 
hogy jobb legyen itt élni – ennek egyik példá-
ja, hogy megyeszerte játszóterek felújításá-
hoz járultunk hozzá.

– A civil, polgárőr és kisebbségi szerveze-
tek is számíthattak ránk – pályázati források-
kal segítettük fennmaradásukat, programjaik 
megvalósítását, ezáltal mindennapi életünk 
szebbé és biztonságosabbá tételét. 

– Mi magunk is pályáztunk: az intézményi 
beruházásokon kívül sikerült uniós forrást 
nyernünk az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
Emlékpark turisztikai látványfejlesztésére. A 
közel 600 millió forintos beruházást 2009-ben 
valósítjuk meg.

– Páratlanul sikeres megyei összefogás-
sal elértük, hogy megvalósuljon a Szentesi 
Légimentő Bázis, amelyet 2009 első nap-
jaiban végre át is adtak. Így a megye egész 
területére 15 percen belül ki tud érni a mentő-
helikopter, ha szükséges.

– Folyamatosan szem előtt tartottuk a ha-
gyományok, a kultúra fontosságát. Ehhez 
kapcsolódóan megyeszerte programokat 
szerveztünk, hogy a munka mellett kikapcso-
lódni is tudjanak az itt élők – gondolhatunk itt 
az ópusztaszeri íjásznapra, az Újszegedi Ren-
dezvényház szegedi és vidéki rendezvényeire, 
Mikulás-ünnepségekre, és még sorolhatnánk. 
Mindehhez törvényesen és takarékosan hasz-
náltuk fel az adófizetők pénzét!

Az Állami Számvevőszék a jelentésében köve-

tendő példának állította más önkormányzatok 
elé a megyei önkormányzat gazdálkodását.  

Köszönjük az Önök együttműködését is!

a Csongrád Megyei Közgyűlés nevében  
Magyar Anna elnök

Zsombó Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének
2009. évi ülés- és munkaterve

2009. február 13.:
1. Zsombó Község Önkormányzatának 2009. 
évi költségvetése
2. 2009. évi költségvetési rendelet módosítá-
sa (szükség szerint) 
3. Zsombó Községi Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatala köztisztviselőinek 2009. évi telje-
sítmény-követelményei alapját képező célok 
meghatározása
4. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2008. 
évi munkájáról és köztisztviselők teljesítmény-
értékeléséről 
5. A Zsombó Szolg. és Ker.-i Kft. tárgyévi 
pénzügyi, gazdasági és műszaki terve
6. Beszámoló a József Attila Közösségi Ház 
2008. évi működéséről
7. Az önkormányzat 2009. évi közbeszerzési 
tervének jóváhagyása

2009. március 27.:
1. Az ivóvíz díjának megállapítása
2. Tájékoztató a településen működő civil 
szervezetek működéséről
3. Tájékoztató a település és környékének 
közrend- és közbiztonságának helyzetéről.
4. Falugazdászi tájékoztató a mezőgazdaság-
gal, a családi gazdálkodással és a 2008. évi 
agrárpályázatokkal és támogatásokkal kap-
csolatos tapasztalatokról
5. Tájékoztató az állategészségügy helyzeté-
ről Zsombón
6. Beszámoló a bizottságok és a gazdasági 
tanácsnok 2008. évi tevékenységéről.

2009. április 24.:
1. Beszámoló az Önkormányzat 2008. évi 
adóbevételi előirányzatának, és a helyi adóne-
mek egyenkénti teljesítéséről
2. Zsombó Község Önkormányzatának 2008. 
évi zárszámadása
3. 2009. évi költségvetési rendelet módosítá-
sa (szükség szerint) 
4. Falugazdászi tájékoztató a családi gazdál-
kodással, és a 2008. évi agrárpályázatokkal és 
támogatásokkal kapcsolatos tapasztalatokról
5. Átfogó értékelés az önkormányzat gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
2008. évi ellátásáról
6. Tájékoztató a település és környékének 
közrend- és közbiztonságának helyzetéről.

2009. június 26.:
1. Beszámoló a Zsombó – Csólyospálos Köz-
ségek Általános Iskolája, Óvodája, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézménye, Kós Károly Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 2008-2009. tanévéről, az általános 
iskolai oktatás helyzetéről. 

2. A 2009-2010. tanévre szóló órakeret meg-
állapítása, és szükség szerint Pedagógiai prog-
ram módosítása
3. Beszámoló a Nefelejcs Óvoda 2008-2009. 
nevelési évéről, az óvodai oktatás helyzetéről
4. Zsombó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
beszámolója a 2008. évi gazdasági munkáról, 
mérleg jóváhagyása
5. Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok és az önkormányzat-
ok részvételével működő egyéb szervezetek 
2008. évi munkájáról
6. 2009. évi költségvetési rendelet módosítá-
sa (szükség szerint) 

2009. szeptember 11.:
1. Beszámoló az önkormányzati költségvetés 
első féléves végrehajtásáról 
2. 2009. évi költségvetési rendelet módosítá-
sa (szükség szerint) 
3. Tájékoztató a Zsombó – Csólyospálos Köz-
ségek Általános Iskolája, Óvodája, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézménye, Kós Károly Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 2009-2010. tanévének megkezdé-
séről
4. Tájékoztató a Nefelejcs Óvoda 2009-2010. 
évi nevelési évének megkezdéséről
5.  Zsombó község egészségügyi helyzetének 
megtárgyalása

2009. november 27.:
1. Beszámoló az önkormányzati költségvetés 
I-III. negyedéves végrehajtásáról 
2. Zsombó Község Önkormányzatának 2010. 
évi költségvetési koncepciója.
(közmeghallgatás 14:30-tól)
3.  Zsombó Község Önkormányzatának 2010. 
évi szolgáltatások árait megállapító rendelete
4. Zsombó Község Önkormányzatának 2010. 
évi munkaterve, rendezvényterve, és ellenőr-
zési terve

A Képviselő-testület szükség szerint a terve-
zetten felül rendkívüli üléseket tart.
A Képviselő-testület ülései nyilvánosak, azo-
kon minden lakos részt vehet. A közmeghall-
gatáson a lakosság az érintett napirend tár-
gyalásánál tanácskozási joggal vesz részt.

Kedves Zsombóiak!

Zsombó Község Önkormányzata Képvise-
lő-testülete a 
182/2008. (XI. 28.)
Kt. határozatával 
2008. január 15-vel 
kinevezett Zsombó 
Község Polgármes-
teri Hivatalának 
Jegyzőjévé.
A kinevezés apro-
pójaként engedjék 
meg, hogy röviden 
bemutatkozzam.
1977-ben születtem Szegeden, két gyermekes 
családban.
Tanulmányaimat a József Attila Tudomány-
egyetemen, majd az egyetem integrációját 
követően a Szegedi Tudományegyetemen vé-
geztem. 1999-ben a József Attila Tudomány-

ZSOM-BOLYGÓ

„Dinom-dánom, dáridom, mostan áll a farsang
zeng a szél a várhidon, zeng a várban karhang.”

Babits Mihály: Tél 
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„A vallás álorcájában
Negyven napig nevetek
S fársángolok véletek. „

Csokonai Vitéz Mihály: A fársáng búcsúzó szavai

egyetem Állam-és Jogtudományi Karának 
Társadalombiztosítási Főiskolai szakán, majd 
2004-ben másoddiplomásként a Szegedi Tu-
dományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Karának Jogász szakán végeztem.
A felsőfokú tanulmányaim befejezését követő-
en a Csongrád Megyei Nyugdíjbiztosítási Igaz-
gatóságnál helyezkedtem el pályakezdőként. 
A nyugdíjágazatban eltöltött éveket követően 
a pályám az önkormányzati igazgatás felé vet-
tem, így kerültem az Ásotthalmi Polgármes-
teri Hivatalhoz. A Polgármesteri Hivatalban 
Titkársági Osztályvezetőként dolgoztam, ahol 
egyebek között a jegyző helyettesítése is a 
feladatom volt. Ezt követően pályáztam meg 
Zsombó Község Jegyzői állását.
Családi állapotomat tekintve nős vagyok. Az 
első munkanap, 2009. január 15-e különösen 
emlékezetes maradt családi életünkben. Hi-
szen azon túl, hogy először léptem be a Polgár-
mesteri Hivatal ajtaján, megszületett kisfiunk, 
Zalán.
Szabadidőmben – ha tehetem – sportolok, kü-
lönböző méretű pályákon és különböző szintű 
csapatokban kergetem a labdát.
Kérem, a 2009-es esztendőben forduljanak bi-
zalommal hozzám és a hivatal dolgozói felé.

Dr. Csúcs Áron
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ 
ÓVODÁZTATÁSI 
TÁMOGATÁSRÓL

Tisztelt Lakosság!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/C. 
§-a új ellátásként bevezette az óvodáztatási 
támogatást, a törvénymódosítás tartalmazza 
az óvodáztatási támogatásra vonatkozó sza-
bályokat.
E törvény értelmében a települési önkormány-
zat jegyzője az óvodáztatási támogatást annak 
a személynek biztosítja, aki az alábbi feltéte-
leknek megfelel:

– rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesül,

– rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
re való jogosultsága fennáll,

– a törvényes felügyeletet ellátó szülő nyilat-
kozik arról, hogy gyermekének három éves
koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolya-
mán folytatott tanulmányait fejezte be
sikeresen (halmozottan hátrányos helyzetű),

– a három, illetve négyéves gyermekét b 
íratta az óvodába, és

– gondoskodik gyermeke rendszeres óvodá-
ba járatásáról.

A támogatás mértéke 2009. évben gyerme-
kenként első alkalommal 20.000.-Ft, ezt köve-
tően esetenként és gyermekenként 10.000.-Ft 
a gyermek 5. életévének betöltéséig.

 A 10.000 Ft összegű támogatás kifizetésére 
félévenként egyszer, azaz júniusban és decem-
berben kerül sor akkor, ha legalább három hó-
nap eltelt a gyermek óvodai beíratása óta. 
Bővebb információ a polgármesteri hivatalban, 

Illés Zoltánné igazgatási ügyintézőtől kérhető, 
illetve az 595-558-as telefonszámon.

Zsombó, 2009. január 16.  
Dr. Csúcs Áron

jegyző

Sikeres pályázat a biztonságos 
közlekedésért! 

 A tavalyi esztendőben a Közlekedési, Hírközlé-
si és Energiaügyi Minisztérium megbízásából 
a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
pályázatot hirdetett az országos közutak át-
kelési szakaszain a forgalom csillapítására, a 
gyalogosok védelmének növelésére, a jármű-
vek sebességének csökkentésére alkalmas 
beavatkozásokra. Zsombó Község Önkormány-
zata a pályázaton eredményesen szerepelt, 
így 6 084 720 Ft támogatásban részesül. Az 
elnyert összegből, valamint Zsombó Község 
Önkormányzata 676 080 Ft vállalt önerejéből 
2 db, a sebesség túllépésére figyelmeztető 
berendezés kerül kihelyezésre az 5405. számú 
út belterületi szakaszán (Felszabadulás utca), 
valamint a közút Forráskút felöli bevezető 
szakaszán lassító sziget létesül a biztonságos 
közlekedés érdekében. 

Körzeti megbízott tájékoztatója 

Tisztelt zsombói lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Zsombó Község 
közigazgatási területén az elmúlt időszakban 
– 2008. decemberében – több alkalommal kö-
vettek el besurranásos, trükkös lopást, tanya-
betörést. Ezekben az esetekben a gyanútlan 
sértetteket megtévesztették, félrevezették, és 
eközben eltulajdonították értékeiket, illetőleg 
kihasználták, hogy az ingatlant rendszeresen 
nem lakják, nem ellenőrzik. 
Ezúton szeretnénk felhívni a Tisztelt Lakosság 
figyelmét, hogy ingatlanaik területére idegen 
személyeket ne, vagy csak fenntartással en-
gedjenek be, akkor is fokozott figyelemmel kí-
sérjék viselkedésüket, mozgásukat, lehetőség 
szerint a házba, lakásba ne engedjék be őket, 
illetőleg ne hagyják őket egyedül. Az ilyen tí-
pusú bűncselekmények elkövetői leginkább az 
otthon tartózkodó – általában idős – személy 
figyelmét elvonják és ezalatt a társaik bejut-
nak a ház, lakás egyéb helyiségeibe és az ott 
lévő értékeket eltulajdonítják.
A rendelkezésre álló adatok alapján a bűncse-
lekmények elkövetői leginkább ház-, tanya, 
vágóállat vásárlása ürügyén kérnek bebocsá-
tást az ingatlanba, de előfordult rosszullétre 
történő hivatkozás, illetőleg gáz-, villanyóra 
leolvasás, továbbá különféle – főleg ruházati – 
cikkek árusítására történő hivatkozás. 
Tájékoztatni kívánjuk Önöket, hogy a fenti bűn-
cselekményekkel kapcsolatban 2009. január 
hónapban – a Zsombói Polgárőrséggel együtt-
működve – három vidéki személyt állítottunk 
elő, a nyomozás jelenleg folyamatban van. 
Szeretnénk felhívni az Önök figyelmét, hogy 

fokozottan figyeljenek oda értékeikre, ne tart-
sanak nagyobb összegű készpénzt otthon, éj-
szakára zárják be az ingatlant, illetve az ahhoz 
tartozó melléképületeket, garázsokat. Ameny-
nyiben hosszabb időre felügyelet nélkül marad 
az ingatlan, úgy ebben az esetben a rokonokat, 
barátokat, szomszédokat kérjék meg, hogy fi-
gyeljenek a házra.
Kérdéseikkel, észrevételeikkel kapcsolatosan 
továbbra is forduljanak bizalommal Hirsch Atti-
la r. törzszászlós (06-30/326-72-84) és Lengyel 
Zsolt r. főtörzsőrmester (06-20/979-63-79) 
körzeti megbízottakhoz, illetőleg a Sándorfalvi 
Rendőrőrs munkatársaihoz.

Tisztelettel:
Hirsch Attila r. törzszászlós

Lengyel  Zsolt r. főtörzsőrmester

Felhívás

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat pályázatot 
hirdet idős személyek számára, azzal a cél-
lal, hogy életfeltételeiket saját otthonukban 
javítsák. A pályázat eredményeképpen a la-
kásokban olyan akadálymentesítő felújítások 
végezhetők el, amelyeknek bruttó értéke nem 
haladhatja meg a 400.000 Ft-ot. Nem a lakás 
komfortfokozatának javítása a cél, hanem a 
benne élők életvitelét könnyítené meg. 
A pályázat azokat az időseket (65 év feletti) 
támogatja, akik gondoskodásra szorulnak 
és szociális alapszolgáltatásban részesülnek 
(étkeztetés, tanyagondnoki szolgáltatás, házi 
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtás). 
A pályázat előírja, hogy csak az kaphat tá-
mogatást, aki már ellátásban részesül és a 
pályázatot az őt ellátó gondozási egységgel 
együttműködésben kell beadnia. 

Beadási határidő: 2009. 02. 23. 
Beküldési cím: 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Bp. 1300  Pf.: 124.

Bővebb információ: 30/351-35-83
illetve Zsombón a házigondozóknál az
595-566-os számon     
web: www.maltai.hu/idosbarat     
e-mail: idosbarat@maltai.hu 
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BÖLÉNYPERSPEKTÍVA I. és II.

„A Vadászat a vadász számára egyrészt al-
kalom a szigorú önfegyelem gyakorlására, 
másrészt eszköz a többi élőlény megisme-

réséhez és megértéséhez.”

I. Tudom én jól, mi tartja egybe a társadalma-
kat! A meghatározó alapértékek, mint egyen-
lőség, szabadság, jogállamiság. A társadalom 
(vagy Isten) előtti egyenlőség most nem is ér-
dekes, a másik kettő pillanatnyilag jobban fog-
lalkoztat. Vagyis sokat szoktam rágódni azon, 
vajon az érvényes magyar jogszabályok és a 
személy szabadsága, mint egyetemes emberi 
érték, összhangban állnak-e? 
Történt, hogy egy nem túl hideg decemberi 
hétvégén, lőfegyverrel fölszerelt idegenek, 
az én esetemben a telekhatárt jelző sövényt 
szemrebbenés nélkül átlépve, a virágágyáson 
átgázolva, keresztülcsörtettek a kertemen, 
valamiféle vadásztevékenység jegyében. A 
szomszéd telken aztán már lövöldözni is kezd-
tek. Ahol a gyerekek bújócskázni szoktak a fák 
között!!! Fölháborodásom kizárólag azért ilyen 
mértékű, mert saját magam néhány száz km-
rel arrébb tartózkodtam ebben a pillanatban. 
Amennyiben én néztem volna ki a fürdőszoba 
ablakán, alighanem ennél bonyolultabb lett 
volna az eset, lévén a bíróság az előképzett-
ségem okán különös gondosságot várt volna 
el tőlem a válaszlépést illetően. Mivel azonban 
ezzel magam is tisztában vagyok, a fegyveres 
birtokháborítót az éles lőfegyvernél kisebb 
hatásfokú eszközök bevetésével tettem volna 
ártalmatlanná. Amit természetesen az eset 
megismétlődésekor alkalmazni is fogok. Min-
denesetre helyettes jegyzőnk és az illetékes 
vadászmester jogszabályi hivatkozása eleve 
nem állta meg a helyét. Ennél is aggasztóbb, 
hogy a jogszabály megfeledkezik a személyi 
szabadságnak a mások jogait sértő határvona-
lon túli korlátozásáról! Tehát figyelem! Ha va-
laki olyan szerencsés, hogy bürökratikus okok-
ból külterületnek nevezik lakóhelyét, emeljen 
áthatolhatatlan és jól védhető várfalat birtoka 
köré, mert a köztudottan mindig színjózan (volt 
rendőrségi intézkedés és szonda is) lövöldözni 
vágyók nem ismernek akadályt, hogy az udva-
ron kapirgáló tyúkok közül is kilőjék a nyuszit!

II. Az én generációm tagjai igyekeztek megje-
gyezni Bibó István tanítását, miszerint demok-
ratának lenni elsősorban úgy lehet, hogy nem 
félünk. Én tehát mindig próbáltam bátor lenni. 
Azt viszont egyenesen kötelező volt megtanul-

nunk, hogy mennyire jó nekünk, amiért szaba-
dok lehetünk, mármint a magántulajdon fertő-
jétől mentesen élhetünk. Ezt a dogmát persze 
egy gazdag ember nagyszakállú fiacskája sza-
badította ránk. A világ változott, még nekem is 
lett saját TV-m, de eddig nem nagyon féltem. 
Alighanem – mire ezt bárki elolvassa – már 
megint nem lesz saját TV-m. Sőt, vélhetően új 
zárat kell szereltetnem a törött bejárati ajtóm-
ra. Vagyis elkezdhettem félni. Történt ugyan-
is, hogy a minap jól szervezett felderítő akció 
puhatolta ki a házunk bejutási lehetőségeit, a 
benne és udvarán (hál’ istennek, nem nagy 
számban) található esetleges értékeket, én 
meg hiába trükköztem, a célkeresztből képte-
len voltam kivonni magam.
Tehát, Polgártársak, figyelem! Amennyiben 
egy KLN-443-as forgalmi rendszámú szürke 
Opel személygépkocsiból kiszálló rézbőrű, ak-
centussal beszélő üzletember fillérekért kínál 
Zepter edénykészletet, miközben szőke hajú 
nönemű útitárs, mi több – 2 kisgyermek is – 
részt vállal a környezettanulmány elkészítésé-
ben, jó lesz vigyázni! A kísérő autóban pedig a 
tényleges szakértő gárda szerényen háttérbe 
húzódik, csak akkor lép színre, mikor az ember 
sikeresen búcsúzni kezd a nagyvonalú eladótól. 
Akkor ő is értésre adja: jobb lesz rácsokat sze-
relni és pit-bullokat tartani! Ugyanis az előző 
csapatról tántoríthatatlanul igyekszik elterelni 
a figyelmet. Nem létező utcák után érdeklődik, 
vagy valamivel lefoglal, amíg amazok bizton-
ságba nem kerülnek. Azt is értésünkre adja, 
hogy a büszke Hajdúságból érkeztek hozzánk 
országjárásuk során, hiszen számára Bocskai 
fejedelem az obligát utcanév-adó, akivel min-
den faluban találkozni lehet. Természetesen a 
végrehajtó brigád másokból fog állni. Én azért 
remélem, néhány kapanyél, meg piszkavas fo-
gadja majd őket gyűjtő körútjuk során! Szóval 
néha nézzünk a szomszédok háza felé is!

Táborosi Gábor

Önkormányzati hírek:
A közelmúlt képviselő-testületi üléseinek fontosabb 

döntései

2008. december 9. (rendkívüli)
1. A Képviselő-testület tárgyalta a község 

rendezési tervének módosításáról szóló tá-
jékoztatót. A rendezési terv módosításának 
folyamatában a közigazgatási véleményezte-
tés és egyeztetés megtörtént. Az ülés kez-
detéig az illetékes állami főépítészi hivatal 
véleménye nem érkezett meg, érdemi módo-
sítási javaslat nem érkezett a közigazgatási 
szervektől, így a Képviselő-testület a koráb-
bi döntéseknek megfelelően fenntartotta a 
tervezett módosításokat (szabályozott leg-
kisebb telekméretek, legkisebb építmény-
magasságok, gazdasági-, kereskedelmi 
övezetben meglévő lakóépületek bővíthető-
sége, erdőterületen lévő építmények bővít-
hetősége, távlati fejlesztési terület későbbi 
beépítést nem korlátozó építhetőség, egyes 
építési tilalmak törlése).

 Az ülést követően megtartásra került a la-
kossági egyeztetés, majd néhány nap múl-
va megérkezett az állami főépítészi iroda 
véleménye, amely a tervezett módosítások 
közül a gazdasági-, kereskedelmi övezet, 
az erdőterület és a távlati fejlesztési terület 

szabályainak módosításával kapcsolatban 
ellenvéleményt fogalmazott meg. A tervezett 
módosítások elfogadtatása érdekében az 
eltelt időszakban több egyeztetés történt az 
állami főépítésszel és helyettesével, amely-
nek eredményeként várhatóan részben 
kezelhetővé válnak a kifogásolt módosítási 
javaslatok. Jelenleg a munka átdolgozása 
folyik, majd egy rövidebb határidejű újra-
véleményezés és kifüggesztést követően 
a főépítész újabb állásfoglalása után végre 
kihirdethetővé válik a rendelet.

2. A Képviselő-testület módosította a 2008. 
évi költségvetési rendeletét, amelyre az év-
közi döntések és a közoktatási intézményi 
társulás létrehozása miatt volt szükség. A 
Zsombó-Csólyospálosi Iskola négy tagin-
tézményének költségvetése Zsombó Község 
Önkormányzatának költségvetésébe épül 
be.

3. Elfogadásra került a község 2009. évi ren-
dezvényterve. A Mészáros Csaba igazgató 
által egyeztetett és összeállított rendezvény-
tervet kisebb pontosításokkal fogadta el a 
Képviselő-testület. Egyetlen kivétel volt a 
Zsombi Buli, amelyre a szervezők nem jelez-
ték igényüket. Csupán az ülésre üzente meg 
Monori Gyula képviselő úr, hogy szeretnének 
mégis ilyen jótékonysági rendezvényt szer-
vezni. Az általa megjelölt időpont viszont a 
zsombói szokásoktól eltérően másik jóté-
konysági rendezvény közelében lett volna, 
ezért időpont nélkül került beállításra a ren-
dezvénytervbe.

4. A november 28-i ülést követően ismételt 
előterjesztés alapján a Szegedi Környezet-
gazdálkodási Nonprofit Kft. eredeti javaslatá-
tól eltérően alacsonyabb áremelést fogadott 
el a Képviselő-testület a szilárd hulladék-
szállítási díj vonatkozásában. A szolgáltató 
a korábbi általában 25 - 50%-os áremelési 
javaslattól eltérően a tárgyalások eredmé-
nyeként figyelemmel a helyi viszonyokra 
és a lakosság teljesítőképességére elfogad-
hatónak tartotta a 2009. évre vonatkozóan 
15%-os díjemelést, és a következő 2 évben 
infláció +5%-os emelést. A szolgáltató a 
hulladékgazdálkodási törvény és végrehajtá-
si rendeletei alapján a településen begyűjtött 
hulladék elszállítási, kezelési és a kapcsoló-
dó adminisztrációs költségei alapján kalku-
lációt készít, amely alapján kell a jogszabály 
szerint az ármeghatározó önkormányzatnak 
megállapítani a díjakat. Az áremelkedést 
jelentősen befolyásolja a díjba kötelezően 
beépítendő amortizációs költség, amely a 
megvalósult beruházások (hulladékudvar, 
hulladékgyűjtő sziget, a regionális lerakón 
elkészült válogató, feldolgozó objektumok 
és maga a lerakó műszaki védelmi beruhá-
zásai) költségének újra előállítását biztosítja. 
Vagyis az uniós és nemzeti támogatással és 
Szeged Város önerejével megvalósuló kör-
nyezetvédelmi beruházások majdani javítási, 
felújítási és szükség esetén újraépítési költ-
ségére rendelkezésre fog állni a szükséges 
pénzügyi forrás a szolgáltatónál.

5. A Képviselő-testület elfogadta a Közokta-
tási esélyegyenlőségi tervet, a Civil szer-
vezetek tavalyi évi támogatásáról szóló be-
számolót és a Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratának módosítását.

6. A Képviselő-testület megtárgyalta és el-
fogadta a Suli-Host Kft. közétkeztetési ár-
emelésre vonatokozó javaslatát, amely a 

„Az egyik bűnt sirat és bűnt temet,
gyertyásan, zsolozsmával mind az ajkán,
a másik csapat maskarába varrt fán
ördögfejet visz, táncol és nevet.”

Dsida Jenő: Kalendárium szonettekben

Tiszteltettel meghívom az Érdek-
lődő Lakosokat a Zsombói Közéleti 
Klub következő rendezvényére.

Helye: József Attila Közösségi Ház
Ideje: 2009. február 17. (kedd) 18.00 óra
Téma: A zsombói Nagyerdő
Meghívott vendég: az erdőt kezelő állami 
DALERD Zrt. szakértője

A Közéleti Klub célja, hogy beszélgessünk a 
község, az önkormányzat mindennapjairól ki-
emelve egy-egy helyi közügyet. 
Kérem, hogy osszák meg velem véleményü-
ket, ötleteiket!

Gyuris Zsolt
 polgármester



5

„„A zene harmadnapja szólt már,
harmadnapja a friss zene!”

Illyés Gyula: Farsang

nyersanyagnorma vonatkozásában 10%-os, 
a rezsi költség vonatkozásában 2%-os, átla-
gosan 6%-os emelkedést jelent. Így a szülők 
által fizetendő egész napos intézményi étke-
zés díja az óvodában és a családi napközi-
ben 260 Ft + Áfa, azaz 312 Ft, az iskolában 
316 Ft +Áfa, azaz 379 Ft. Természetesen a 
korábbi kedvezmények továbbra is igénybe 
vehetők.

7. A Petőfi utca 2. számú önkormányzati 
bérlakás értékesítésével foglalkozott ismét 
a Képviselő-testület, végleges döntés a ja-
nuári ülésen született. A körzeti megbízott 
Zsombóra költöztetése érdekében már ko-
rábban olyan döntés született, hogy a rend-
kívül leromlott állapotú ingatlan felújítása he-
lyett másik ingatlan építése vagy vásárlása 
történik majd az értékesítést követően.

8. A Dél-alfödi Ivóvízminőség-javító Program-
nak ebben a fázisában döntött a Képvise-
lő-testület a kivitelezésre és működtetésre 
vonatkozó projektstruktúráról. Az Előzetes 
Megvalósíthatósági Tanulmányban szereplő 
változatok közül több is számol vízátadással, 
amely szerint Zsombó, mint vízbázis látná el 
a környező településeket tisztított ivóvízzel, 
ezért a Mórahalmi Kistérséget és Zsombót, 
Domaszéket magában foglaló javasolt legki-
sebb projektméret mellett született döntés.

2008. december 17. (rendkívüli)
1. A Képviselő-testület pályázat benyújtásá-

ról döntött a Környzetvédelmi és Energetikai 
Operatív Program keretében meghirdetett 
„Energetikai hatékonyság fokozása” támo-
gatására. A pályázat célja az iskola, óvo-
da, közösségi ház, polgármesteri hivatal, 
egészségház nyílászáróinak cseréje, iskola, 
óvoda, polgármesteri hivatal, egészségház 
homlokzati hőszigetelése, illetve az óvoda 
fűtéskorszerűsítésére, amely megújuló ener-
giaforrásként napkollektor beszerzését is tar-
talmazza. A pályázat 45 millió Ft támogatást 
jelöl meg 45 millió Ft önerő biztosításával. Az 
önerőt kedvező kamatozású Magyar Fejlesz-
tési Bank által támogatott önkormányzati 
infrastruktúra hitelből fedeznénk, amelynek 
törlesztő részleteire a forrást a beruházás 
következtében keletkező fűtési energia meg-
takarítás biztosítja.

2. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap támogatásai közül három jogcímen tör-
ténő pályázat benyújtásáról döntött a Képvi-
selő-testület. 

1. A tavaly ősszel megvásá-
rolt Ménesjárás dűlőben el-
helyezkedő egyik legrégebbi 
zsombói épület, a Királyszé-
ki Iskola külső felújítására 
pályáztunk a vidéki örökség 
megőrzése jogcímre. Nyerés 
esetén 4,2 millió Ft  támo-
gatás és 800 ezer Ft önerő 
biztosításával a teljes külső 
homlokzatot eredeti állapotá-
nak megfelelően állítjuk hely-
re, és a nyílászárók is eredeti 
formájukban készülnek újra. 
Később az épületben erdei 
iskola, nyári táborok és/vagy 
helytörténeti kiállítás lesz.

 2. A turisztikai tevékenysé-
gek ösztönzésére megnyitott 
forrásokban önkormányza-
tunk a falu vonzerejének nö-

velésére, a falusi vendéglátás feltételeinek 
elősegítésére „Zsombó természeti öröksége-
it bemutató túraútvonal kialakítása” címmel 
igényeltünk 5.042.353 Ft támogatást. Ehhez 
is a nem támogatott Áfa az önerő, amely 
1.008.471 Ft. Kedvező elbírálás esetén a 
projekt keretén belül Zsombó természeti 
örökségeit bemutató túraútvonal kerülne 
kialakításra, melynek tervezett állomásai: 
Parkerdő, Wesselényi Iskola, Lápastói misé-
ző hely, Lápastó, Király nyárfa, Nagy Bara, 
Királyszéki rét, a Királyszéki Iskola. Az út-
vonal mentén 11 db irányjelző tábla, 10 db 
növény- és állatvilágot bemutató tábla, 15 
db pihenőpad, valamint 5 helyszínre 6 db pi-
henőház kerülne kihelyezésre. A Lápastónál 
kilátótorony készülne. A túraállomásokra 
szemétgyűjtőket is elhelyeznénk.

 Itt ragadom meg az alkalmat köszönet-
nyílvánításra Ottlik Géza zsombói és 
Kothencz István szatymazi lakosoknak, hogy 
a körtúra állomásainak kialakításához saját 
ingatlanukon helyet biztosítanak.

 3. A falumegújításra és -fejlesztésre igénybe 
vehető támogatások jogcímre támogatási 
igényt nyújtunk be „Zsombó településköz-
pontjának fejlesztése” címmel. A tervezett 
fejlesztés megvalósítására 21.220.708 Ft-ot 
igényeltünk, amelyhez az önkormányzati sa-
ját erő 4.244.142 Ft. Ebből az ősszel a 
Csongrád Megyei Önkormányzat Pályázati 
Előkészítő Alapjából elnyert településköz-
pont tervezés első ütemét valósítjuk meg. A 
projekt keretén belül a Béke utca díszvilágí-
tásának elkészítését (kandeláberekre szerelt 
lámpatestek földkábelen történő áramellá-
tással), zárt csapadékvíz elvezető rendszer 
kiépítését a Béke és az Alkotmány utcákban 
a jelenlegi nyílt, beton vízelvezető rendszer 
helyett, a parkolók kialakítását a Béke utcá-
ban, a Mária téren és az Alkotmány utcában 
és a Közösségi Házzal szemközti Móra utcai 
üres telken egy régen várt 260 m2-es fedett 
piaccsarnok építését valósítjuk meg.

2009. január 16. 
1. A Képviselő-testület a két decemberi 

ülésen zárt ülés keretében foglalkozott a 
Jóbarát Vendéglő megvásárlásával. Az el-
végzett előkészítő munkálatokat követően 
nyilvános ülésen született döntés a vendég-
lő megvásárlásáról. A szerződéskötés és az 
első vételár részlet kifizetése megtörtént.

2. Döntés született a Petőfi utca 2. szám alat-
ti önkormányzati bérlakás értékesítéséről 
6.000.000 Ft-os eladási áron. Így megnyílt 
a lehetősége a körzeti megbízott lakáskér-
désének rendezésére. Jobb állapotú lakás 
vásárlása vagy új bérlakás építése fog kö-
vetkezni, lehetőség szerint pályázati forrás 
bevonásával.

 Egyúttal a vevő Czékus Zoltánné és családja 
közérdeket előtérbe helyező hozzáállásának 
is köszönhetően a Királyszéki Iskola ingatlan 
mellett 4000 m2 földterület megvásárlásáról 
született döntés, amely elősegíti az ingatlan 
hasznosítását.

3. Zsombó Község Képviselő-testülete határo-
zatban gratulál Becherer Ferenc Zsombó, Fel-
szabadulás utca 128/1 szám alatti lakosnak, 
asztalos vállalkozónak a Vállalkozók Orszá-
gos Szövetsége által odaítélt Az Év Vállalko-
zója díjhoz. A Képviselő-testület elismerését 
fejezi ki az évtizedeken át a lakosságnak, az 
önkormányzatnak és intézményeinek végzett 
munkájáért.

 2009. január 28. 
Zsombó Község Képviselő-testülete az Új 

Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és 
Energia Operatív Program támogatási rendsze-
rében meghirdetett „Energetikai hatékonyság 
fokozása” (KEOP-5.1.0) című pályázat kereté-
ben benyújtott „Zsombó Község Közintézmé-
nyeinek energetikai korszerűsítése, valamint 
megújuló energiaforrás hasznosítása” című 
beruházás megvalósításához a bíráló szerve-
zet által kért hiánypótlásak megfelelően az 
önkormányzati önerőt biztosító fejlesztési célú 
hitel hitelígérvényének megkérése érdekében 
ülésezett.

Itt tájékoztatom a Tisztelt Olvasókat, hogy 
2006. óta és jelenleg sincs hitelállománya az 
önkormányzatnak, és szándékunk szerinti is 
csak olyan hitelt vesz fel az önkormányzat, 
amely vagy az egyes beruházások lebonyolí-
tásának idejére szükséges vagy amelynek a 
visszafizetési fedezete rendelkezésre áll bérleti 
díjból, megtakarításból vagy egyéb módon.

Egyéb tájékoztatás:
1. Elkészült a Szatymazi úti „Lippai tanya 

buszmegálló” szegedi irányú buszmegállójá-
nak váróhelyisége. A buszöböl kialakítása fo-
lyamatban van. Terveim szerint a buszvárók 
kialakítását tovább folytatjuk minden évben 

néhány váró kihelyezésével.
2. Köszönöm az Összefogás 
Zsombóért Közhasznú Egyesü-
letnek és tagjainak a szervezést, 
a pénzbeli hozzájárulást, és Pes-
ti István vállalkozónak, Pozsár 
Mátyásnak, Székesi Kálmán-
nak, Mihálffy Zsoltnak, Zetkó 
Norbertnek, kollégáimnak és a 
nem zsombói résztvevő vállal-
kozóknak a focipálya világítása 
érdekében tett felajánlásukat, 
erőfeszítéseiket. Önkormány-
zati pénzbeli támogatás nélkül 
megvalósult egy a sportot se-
gítő, több mint egy millió forint 
értékű beruházás.

Megtisztelő figyelmüket kö-
szönve, tisztelettel:

Gyuris Zsolt 
polgármester

ZSOM-BOLYGÓ
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Dorottya…vagy amit akartok…

Határok nélküli karnevál 

Az ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága és 
a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács, a Szo-
ciális és Munkaügyi Minisztérium,valamint a 
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatá-
sával pályázatot hirdetett fiatalok aktív részvé-
telével megvalósuló programok támogatására, 
melyek közösségépítő hatásuk révén erősítik 
a fiatalok összetartását, közéleti szerepválla-
lását.
A kiírásra az Egészséges Zsombóért Alapít-
vány pályázatot nyújtott be, mely keretében 
megvalósuló program kapcsolódik a farsan-
gi szokásokhoz. Az elsődleges célcsoport a 
középiskolai korosztály, az ő aktív közremű-
ködésükkel valósul meg a „Dorottya…vagy 
amit akartok” kor-, település- és stílushatárok 
nélküli program, mely keretén belül vidám 
karneváli hangulatot varázsolunk egy délután 
erejéig a jelenlévők számára.
A pályázat kedvező elbírálásban részesült, s 
100 %-os a támogatás.
A fiatalok által szervezett farsang időpontjáról, 
s pontos programjában a későbbiekben fogjuk 
tájékoztatni a település lakosságát.

Egészséges Zsombóért Alapítvány
Csányiné Barna Klára pályázati koordinátor

A falugazdász tájékoztatója

Tisztelt Termelők!

2009 februárjában a következő aktualitásra 
hívnám fel a figyelmüket.

1. Az Őstermelői igazolványok érvényesítése a 
régi szabályok szerint  lehetséges, az érvénye-
sítéshez szükséges az érvényes földhasználati 
lap-szemle, vagy tulajdoni lap (nem kell hozzá 
újat kiváltani), adóazonosító jel, adószám, lak-
címkártya, személyi igazolvány. Ezek alapján 
kell kitölteni a tavaly bevezetett Adatnyilván-
tartó lapot, mely nálam beszerezhető. A tava-
lyi évben az erről készített másolati példány a 
kitöltésben nagy segítséget nyújt, kérem, ezt 
is hozzák magukkal az érvényesítéshez!

2. Az új őstermelői igazolványok kiváltása 
szintén a régi szabályok szerint lehetséges: 
30 napnál fiatalabb földhasználati lap – szem-
le, adóazonosító jel, adószám, lakcímkártya, 
személyi igazolvány szükséges hozzá. Állatte-
nyésztés esetén szükséges a tenyésztőszerve-
zeti igazolás vagy az ENAR kód. Az új igazol-
vány kiváltása ezer forintba kerül.
Minden őstermelőt kérek, hogy a reá vonat-
kozó adó – és járulékfizetési szabályok válto-
zásával kapcsolatban keressenek fel hozzáértő 
személyt az esetleges változások tisztázása 
miatt.
A szakmakódok (TEÁOR számok) változásával 
kapcsolatos bejelentési kötelezettséggel kap-
csolatban szintén keressék fel a könyvelőjü-
ket; a változásokkal kapcsolatos információk 
nálam is kérhetők.

3. A 2008. évi gázolaj jövedéki adó vissza-
igénylése változott.
Művelési áganként egységesen 97 l/ha után 
lehet a gázolaj jövedéki adóját visszaigényelni 

2009. január 15-től, a szar-
vasmarha után nem igényel-
hető ez a visszatérítés.
A szükséges iratok, doku-
mentációk: 30 napnál nem 
régebbi Földhasználati 
lap-szemle, mely a körze-
tileg illetékes Földhivataltól 
beszerezhető; adóazonosító 
jel, adószám, VPID szám, 
MVH regisztrációs szám, szí-
vességi használat, családi 
használat, haszonbérlet, 
haszonkölcsön jogcímen 
használt területek ese-
tében a használatba adó 
neve, lakcíme, adóazono-
sító jele, vagy adószáma, 
gázolajszámlák.
A szükséges „BEVALLÁS” 
nyomtatvány a www.vam.
gov.hu honlapról letölthető, 
vagy a Közösségi Házból 
beszerezhető.
Vállalkozó esetében (illetve 
aki az APEH felé a bevallásait 
elektronikus úton teljesíti) a 
jövedéki adó visszaigénylése 
csak a Bevallás ügyfélkapun 
keresztül történő benyújtásá-
val lehetséges.
A szőlő és gyümölcs műve-
lési ágú területekre az előbb 

említett visszatérítéshez kapcsolódó, az MVH-
hoz benyújtandó kis összegű (de minimis) 
támogatási kérelmet lehet majd 2009. május 
31-ig benyújtani 100 l/ha mennyiségben.
Kérem a szőlő és gyümölcs művelési ágú 
területekkel rendelkező termelőket, hogy 
a gázolaj de minimis támogatás május 31-
es benyújtási határideje, valamint az egyéb 
határidős feladatok miatt ( Őstermelői igazol-
vány érvényesítése – márc. 20.; támogatás 
igénylése – várhatóan május 15.) a jövedéki 
adó visszaigénylésüket még 2009. január és 
február hónapban ejtsék meg.
A hosszabb várakozási idő elkerülése érdeké-
ben célszerű igénybe venni külső segítséget 
is.
A részletekről kérjenek tájékoztatást!

4. Azok a mezőgazdasági őstermelők, akik a 
tevékenységükhöz adószámot váltottak ki az 
APEH-től, a G002-es nyomtatványon ezt az 
adószámot az MVH felé be kell jelenteni.
Az előző számokban leírtaktól eltérően a VPOP 
felé külön nyomtatványon nem kell jelenteni az 
adószámot, elég lesz a jövedéki adó bevallá-
son azt feltüntetni, de csatolni kell az APEH-
től kapott, az adószám igazolására szolgáló 
nyomtatvány másolati példányát is.
A felsorolt G 002 nyomtatvány nálam besze-
rezhető vagy az Internetről letölthető.

5. A nitrátérzékeny területekre, az állattartó 
telepekre a nitrátrendelet adatszolgáltatási 
kötelezettsége , valamint a burgonyatermelők-
nek a termesztéssel kapcsolatos információk 
bejelentése szintén február 28-ig érvényes, a 
nyomtatványok nálam beszerezhetőek.

6. A 2009. évi támogatási és pályázati lehető-
ségek még nem ismeretesek, az aktuális infor-
mációkról kérem érdeklődjenek, vagy figyeljék 
az MVH és az FVM honlapját!

7. Forráskúton az ügyfélfogadás helyszíne 
február 6-tól változni fog: a megszokott ügy-
félfogadási időben a KMB volt irodájában lesz 
ezentúl az ügyfélfogadás.

A telefonszámom: 06-30/337-2520

Tisztelettel : Gyuris Ferenc
falugazdász

ÁllÁshIrdEtés

A zsombói gyermekorvosi rendelőbe
2 évre asszisztenst keresek.

Minimális feltétel: ápolói végzettség
Bővebb információ: 

dr. Szabó Ágnes 30/2493265
szaboagn@invitel.hu

ZSOM-BOLYGÓ

„A szerelembe – mondják – belehal, aki él. 
De úgy kell a boldogság, mint egy falat kenyér.”

József Attila: Amit szívedbe rejtesz

Ilyen még nem volt!!!
Ne hagyja ki!!!

HASZNÁLT HOL-MI

Helyszín: Közösségi Ház
Időpont: 2009. február 13. 

péntek 10-14 óráig

Bébi- és gyerekruhák, női felsők, 

férfi ingek, blézer, zakó, nadrágok, 

cipők, övek, táskák, játékok,

ajándék és dísztárgyak!!!
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„Ó tánc! Ó tánc! Farsangi pálma!
Rogyásig-tánc, te álmok álma!
Csak álmainkban táncolunk így.”

Kosztolányi Dezső: Síppal, dobbal, nádi hegedűvel 

Jóbarát Vendéglő megvásárlása
Zsombó Község Képviselő-testülete 2009. 
január 16-i ülésén a Jóbarát Vendéglő és a 
hozzá tartozó eszközök megvásárlásáról dön-
tött. E havi nagyító rovatunkban az érintetteket 
kérdeztük a döntéssel kapcsolatban.

– Milyen lehetőségei voltak az örökösöknek a 
családi tragédia után?
– Édesapám, Polgár Kálmán tavaly, augusztus 
27-én bekövetkezett halálával nem csupán a 
gyász terhei nehezedtek rám, hanem a Jóbarát 
Vendéglő további sorsával kapcsolatos döntés 
is. Mivel én teljesen más területen tevékeny-
kedem, ráadásul Zsombótól elég távol élek, az 
értékesítésen kívül nem láttam egyéb megol-
dást. Polgár Kálmán rendkívül ismert név volt 
vendéglátós körökben, így szinte azonnal meg-
találtak a vendéglő iránt érdeklődők, akik közül 
végül a Zsombói Önkormányzattal állapodtam 
meg. Remélem, hogy a Jóbarát Vendéglő 
édesapám nevéhez és az általa képviselt ma-
gas szakmai színvonalhoz méltóan fog tovább 
üzemelni, a község javára.

Polgár Etelka, 
az örökös

– Milyen forrásból finanszírozza az önkor-
mányzat a vásárlást?
– Zsombó Község Képviselő-testületének 
döntése alapján a vásárlás pénzügyi fedezetét 
egyrészt a Tisza-Maros Viziközmű Üzemeltető 
Kft. által a víziközmű vagyon üzemeltetésé-
ért 2008. évben előre fizetett bérleti díj fele, 
másrészt kamattámogatott (kedvezményes 
kamatozású) önkormányzati infrastruktúra 
fejlesztési hitel biztosítja. A hitel változó ka-
matozású – jelenleg a kamat 4,754% – és 10 
éves futamidejű. A hitel tőke és kamatterhei-
nek fedezetét a bérlő által fizetendő bérleti díj 
biztosítja, sőt az előzetes kalkulációk szerint 1 
év elteltével az önkormányzatnak az adósság-
szolgálat teljesítése után bevétele is marad a 
bérleti díjból.

Lajkó Antal, 
a pénzügyi bizottság elnöke

– Miért vásárol vendéglőt egy önkormányzat, 
illetve az új tulajdonosnak milyen elképzelései 
vannak a vendéglő üzemeltetésére?
– Az önkormányzat a település lakóinak közös 
ügye. A közfeladatokat és a felelősséget a vá-
lasztópolgárok a polgármesterre és a képvise-
lőkre ruházzák a választások alkalmával. Ezzel 
a felelősséggel kellett ezt az ügyet is megkö-
zelíteni. Egyrészt a sajnálatos haláleset miatt 
történelmi lehetőség kínálkozott azzal, hogy 
a tulajdonosok értékesíteni kívánták az étter-
met. Ilyen lehetőség legközelebb lehet, hogy 
csak évtizedek múlva kínálkozott volna. Ami 
ennél sokkal fontosabb, hogy az önkormány-
zat alapfeladatai között szereplő intézmények, 
az óvoda, az iskola, és a szociális ellátórend-
szer működése szempontjából, vagyis a saját 
gyermekeink és szüleink hosszútávon megfe-
lelő étellel történő ellátása kulcsfontosságú 
a település számára. Természetesen ezt a 
feladatot többféle módon elláthatja az önkor-
mányzat. Ezen módozatok közötti választásnál 
szubjektív szempontokat és gazdasági szem-
pontokat is figyelembe kell venni. A döntést 
azért hozta meg a képviselő-testület, mert az 
étterem (konyha és étkező) megvásárlásával 
biztosítható a lakosságnak a képviselő-tes-
tületen keresztül a legnagyobb beleszólás az 

étel minőségébe, összetételébe, árába. Ezzel a 
vásárlással megspórolható egy iskolai étkező 
és melegítő konyha kialakítása, ami nagyság-
rendileg legalább ekkora összegű beruházás. 
A helyi étterem több helyi lakosnak is munka-
helyet biztosíthat mint jelenleg vagy korábban. 
Továbbá nagyon sokszor elhangzó közbeszéd 
téma, hogy miért nincs egy étterem Zsombón, 
ahová hétvégente vagy bármikor elmehetünk, 
ahol jól főznek, elfogadhatóak az árak és a kör-
nyezet. Az ingatlan településképi szempontból 
is kiváló helyen van, sőt a tervezők előzetes 
véleménye szerint az ingatlanon lévő sarki bu-
tik és környékének az átépítését is javasolják 
középtávon. Ezekre a legtöbb ráhatása tulajdo-
nosként van az önkormányzatnak. Ugyanakkor 
az sem elhanyagolható, hogy az önkormányzat 
a Királyszéki Iskola mellett egy újabb jelentős 
vagyontárggyal gyarapodik, amely forgalom-
képes Úgy gondolom nem lesz rá szükség, de 
a falu számára egy tartalékot jelent. Biztosíték 
lehet hitelfelvételkor, vagy nagy szükség ese-
tén pénzzé lehet tenni. Ezen a beruházáson 
tulajdonképpen csak nyerni lehet. Zsombó 
központjában 400m2 beépített területtel, fel-
szereléssel, gyakorlatilag egy nagyobb családi 
ház áráért jutott hozzá a község.
A vendéglő üzemeltetését bérbeadás útján 
szeretnénk biztosítani. Tulajdonosként egészen 
kedvező és a lehető legtöbb biztosítékot tartal-
mazó szerződés köthető. Így a legolcsóbban 
és legtöbb ráhatással biztosítható a megfelelő 
közétkeztetés és egy helyi vendéglő.

Gyuris Zsolt, 
polgármester

– Mit tapasztalt a vásárlás előkészületeibe 
bevont szakértő?
– A múlt év végén Gyuris Zsolt Polgármester 
Úr megkeresésére a Jóbarát vendéglő kony-
háját közegészségügyi szempontból vizsgál-
tam meg.
Több éves tapasztalat szerint a gyermek-
élelmezésben minőségibb ellátás bizto-
sítható a helyszínen történő főzéssel és 
menüösszeállítással. A korszerű egészséges 
étkeztetés jobban valósítható meg, ha az 
Önkormányzatnak a tulajdon megszerzésével 
a vásárlás létrejöttével nagyobb beleszólási, 
irányítási lehetősége lesz. A vizsgálat célja az 
volt, hogy milyen átalakításokkal lehet alkal-
massá tenni a főzőkonyhát a jelenlegi előírá-
soknak megfelelően.
Az előírások változása szükségessé teszi a 
korszerűsítést, amely javaslatom szerint több 
ütemben is elvégezhető. A vendéglő külön hi-
degkonyhával is rendelkezik, amely alkalmas a 
község rendezvényeinek megtartására, illetve 
svédasztalos rendezvények más helyen törté-
nő kiszolgálására. Több szempont – természe-
tesen gazdasági is - mérlegelése szükséges 
annak eldöntésére, hogy az Önkormányzat az 
üzemeltetést saját hatáskörben, vagy az egy-
ség bérbeadásával kívánja biztosítani.

Bálóné Serfőző Erika, 
konyhatechnológus, tervező

– Milyen lehetőségeket lát a vendéglő meg-
vásárlásában az óvodavezető?

• az iskolás  gyerekek számára megfelelő 
ebédlő kialakítása (közösségi ház tehermen-
tesítése),
• munkahelyet biztosíthat helyi lakosnak,
• a konyha közelsége miatt a szállítási rizi-
kó megszűnik,
• a szolgáltatóval közvetlenebb kapcsola-
tot lehet kialakítani,
• az intézmények programjaihoz helyben 
van megoldás, 
• a lakosságot és az átutazókat is kiszol-
gálhatja egy szép étterem.

Fogasné Matula Zsuzsanna, 
óvodavezető Nefelejcs Óvoda

– mészáros –

NAGYÍTÓ

FÖLDÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ZSOMBÓN
» Földmérési munkák:

• telekmegosztások, telekhatár kitűzések,
• épületfeltüntetés, épület kitűzés, bontási tervek,
• szolgalmi jog bejegyzés,
• művelési ág változás,
• minden más földmérési munka..   

» Egyéb szolgáltatások: 
• igazságügyi földmérési szakértés: szakvélemény permegelőző eljárásban
• ingatlan értékbecslés
• közvetítői eljárás lefolytatása vitás felek között.

» Elérhetőségünk:
• személyesen: hívására személyesen felkeressük 
• telefon: 30-218-8953
• fax: 62-424-404 
• weboldal: www.infogeobt.hu
• email: infogeo@vnet.hu   
• levélcím: INFOGEO Földmérő Iroda, 6724 Szeged, Pál u. 8/a
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„Ideje újra megfordulni! Hamut szórni fejedre, 
Hogy emlékezz mindig Porrá váló nevedre.”

Tenger Szilárd: Nagyböjti gondolatok

Kezdődik a nagyböjt
A húsvétot megelőző negyvennapos nagy-

böjt kezdete, a hamvazószerda idén február 
25-re esik. A nagyböjt a keresztények szá-
mára bűnbánati időszak, amely alkalmat ad 
a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és 
kiengesztelődésre, hogy méltóképpen felké-
szülhessenek Jézus Krisztus feltámadásának, 
a húsvétnak a megünneplésére.

Hamvazószerda abból az ősi hagyományból 
ered, hogy a hívők a vezeklés részeként hamut 
szórtak a fejükre. Ennek emlékét a mai napig 
őrzi a szertartás: az előző évben megszentelt 
és elégetett barka hamujából a pap ezen a na-
pon (és nagyböjt első vasárnapján) keresztet 
rajzol a hívek homlokára, miközben ezt mond-
ja: „Emlékezzél ember, hogy porból vagy és 
porrá leszel!” A hamu egyszerre jelképezi az 
elmúlást és a megtisztulást.

Mivel a vasárnapokat az Egyház nem szá-
mítja böjti napnak, a VII. század óta szerdai 
nappal kezdődik a nagyböjt, így hamvazószer-
dától húsvét vasárnapig a böjti napok száma 
éppen negyvenet tesz ki.

Miért éppen negyven napig tart a nagyböjt? 
A Szentírásban számos esemény kapcsolódik 
a negyvenes számhoz, ami ezeknek a jelentő-
ségét hangsúlyozza. Jézus Krisztus nyilvános 
működésének megkezdése előtt negyven na-
pot töltött a pusztában. Negyven napig tartott 
a vízözön, negyven évig vándorolt a pusztában 
a zsidó nép, Mózes negyven napig tartózko-
dott a Sínai hegyen és Jónás próféta negyven 
napos böjtöt hirdetett Ninivében.

A böjt vallásos gyakorlata a figyelem kö-
zéppontjába állítja a bűnbánat, a megtisztulás, 
az áldozat és a könyörgés fontosságát, jelzi 
az ember Isten iránt tanúsított szeretetét és 
az érte való áldozatvállalását. Nagyböjtben a 
keresztények különös figyelmet fordítanak a 
szegények megsegítésére is.

Az Egyház hamvazószerdára és nagypén-
tekre szigorú böjtöt rendel: a 18 és 60 év kö-
zötti híveknek csak háromszor lehet étkezniük 
és egyszer jóllakniuk. E két napon és nagyböjt 
többi péntekén 14 évesnél idősebb tagjait arra 
kéri az Egyház, hogy a böjti fegyelem része-
ként ne fogyasszanak húst.

A húsvétra történő lelki előkészület visz-
szatérő alkalma a nagyböjti lelkigyakorlat. 
A templomban általában három napon a 
szentmise keretében meghívott lelkipásztor 
szentbeszéddel készít fel a személyes szent-
gyónásra. Ilyenkor erre több lehetőség van.  
Kívülről, a lelkigyakorlatból és az emberektől 
is kapunk segítséget hibáink felismerésére, 
de a megújulás igazában mindig belülről, Iste-
nünkkel való kapcsolat rendezésével kezdődik, 
a többi területen ezután már könnyebb rendet 
teremteni.

A zsombói katolikus közösségben a nagy-
böjti lelkigyakorlat időpontját és a vendéglel-
kipásztor személyét később hirdetjük ki. Erre a 
lelki megújulásra hívunk már most mindenkit, 
hogy igaz emberként, tiszta lélekkel ünnepel-
hessünk családban és közösségben húsvét-
kor.

 Mádi György, plébános

A színvonal adott, jöhet a folytatás

Mérgelődés és örvendezés között aztán elér-
kezett január 16., ami a kelet-európai emberek 
számára örökre a szabadságvágy és a szaba-
dulni igyekvő embereket eltaposó diktatúra 
hátborzongató emléknapja marad. Memento 
mori – 40 éve ezen a napon lobbant föl az első 
eleven fáklya a prágai Vencel téren. Életük 
leggyönyörűbb szakaszában virulni vágyó 20 
éves bölcsészhallgató fiúk és leányok sorsot 

húztak, milyen sorrendben hívják föl a civilizált 
világ figyelmét a vasfüggöny mögötti terrorra. 
Jan Palachnak nevezték, aki az első lehetett.
Szóval ezen a szomorú és dühös napon a 
zsombóiak kaphattak valamit, ami ideig-óráig 
feledtetni tudott sok bajt, s bosszúságot. En-
gem nem érdekel a neve, szóval így mondom: 
a művházban jazz koncert volt este. Jól tudjuk: 
a kultúra is piaci árucikk, amire sem financiális 
bázis, sem fizetőképes kereslet nem lesz egy-
hamar a világnak ezen a részén. Ezért aztán ma-
rad az elérhető áron megszerezhető, támoga-
tott hakni-katalógus, ahonnét nehezen ugyan, 
de lehet mazsolázni egész jó produkciókat is. 
Mint pl. Rátonyi Róbert (zongora) és Csepregi 
Gyula (szaxofon) duója. Én a magam részéről 
vártam egy viszonylag kellemes mainstream 
kamarazenélést, amit általában elég jól vé-
gig szoktam követni, de egy idő múlva kicsit 
elkalandozik a figyelmem, ha a muszikusok 
engedik. Ha a szólók a megszokott mederben 
folynak, ritmusszekció híján, akkor kicsit bele 
is álmosodom az egészbe. Én a formailag ke-
vésbé kötött műfajokat, vagy az erőteljesebb 
poliritmikus-polimetrikus alapú kis zenekari 
darabokat kedvelem elsősorban. Na, most is 
megijedtem, mikor kiderült, hogy még csak 
nem is jól ismert standard-eket fognak nyomni 
a srácok, hanem saját szerzeményeikből álló 
lemezanyagukat. Aztán rájöttem, egész érde-
kesek ezek a kompozíciók, és korántsem egy-
síkú a repertoár. Néha föltűnt egy-egy ismert 
motívum (pl. Bye Bye Blackbird), amit a fúvós 
ügyesen beleszőtt az improvizációjába. Nem 
mondom, a vezérmotívumok is emlékeztettek 
itt-ott régebbi melódiákra, de ki a fene tud már 
teljesen új sorrendben egymás mögé illeszte-
ni hangokat. Hoppá, egyszerre úgy szvingelni 
kezdett a dob + basszus nélküli zenekar, hogy 
nagyon oda kellett figyelni. Máskor meg a 
tenor szaxi indult bátran kifelé az európai tra-
díció kötöttségeiből. A zongorán meg folya-
matosan jobbnál jobb dolgok szólaltak meg. 
(Pedig sose voltam híve ezeknek a hordozható 
villanyketyeréknek.) Előkerült még az egyenes 
szaxofon is, és a B-szoprán nazális hangjával 
ugyanúgy megtelt az akusztika nélküli szocre-
ál tér minden szöglete, színesebbé festve az 
egész világot. Nem hogy lankadt volna a fi-
gyelem, egyre inkább bizsergető volt minden. 
Az egész olyan volt tényleg, mint amilyen a 
jazz kell legyen: az alkotás pillanatát lehetett 

elcsípni, benne élni, részesévé válni a hangok 
megszületésének, és nem csak reprodukció-
jának, lebegés volt téren és időn kívül. Nem 
valók ide szuperlatívuszok, de tényleg nagyon 
jól elsült, hogy a fiúk nem akarták a színpadról 
lefelé szórni a gyöngyöt a disznók elé, hanem 
tényleg interaktív oda-visszacsatolás útján, 
közös hangulati töltés mentén jöttek a zenei 
gondolatok. Nem hinném, hogy sose játszot-
tak ennél szakavatottabb közönség előtt, de 
én igyekeztem elhinni Csepregi Gyuszi, hogy 
jól érzik magukat, és én úgy vettem észre, a 
zenéjük ezt is tükrözte. Én saját gondolataim-
mal a fejemben csak a zenére figyeltem, de a 
végén szétnézve, meglepődtem, mennyien jöt-
tünk össze. Ez önmagában is megérte volna, 
ha CD-ről hallgatunk valamit. Így azért sokkal 
jobb volt. A színvonal adott, jöhet a folytatás!

táborosi

SZOMSZÉDOLÓ 2009. 
– Bemutatkozik Újszentiván

bemutatkozó vagy kedvcsináló?

Ezt döntsék el Önök. Piciny településünk alig 
több mint 1600 lakost számlál a Tisza keleti 
partján. Szeged város közelsége, minden 
ideszületett vagy ideköltöző családnak biz-
tonságot jelent, mivel ha a faluban nem is, a 
városban valószínűleg munkát talál, és ezzel 
gondoskodni tud szeretteiről. De ez csak egy 
elenyésző indok, miért is szeretünk mi itt lakni. 
Az, hogy a falusi levegő, a nyugalom és béke 
mit jelent, azt bizonyára nem kell bemutat-
nom. Ami nálunk irigylésre méltó, arról ódákat 
lehetne zengeni, de nekem most csak pár sor 
jut erre. 
Közösségi életünk az elmúlt két-három évben 
olyan változatossá lett, hogy bármely korosz-
tály találhat benne kedvére valót. Gondolok itt 
szó szerint az egész kicsi gyerekektől kezdve a 
nyugdíjasokig. Különböző egyesületek működ-
nek, kinek-kinek érdeklődési köre szerint, akik, 
egyre többet mutatkoznak be a falu határain 
kívül is.
Február 14-i rendezvényükön, három egye-
sületünk mutatkozik be, hogy mi, és gyerme-
keink hogyan szórakoztatjuk a közönséget, 
mi az, amiben örömünket leljük. Fellépnek 
a Classicon Kulturális Tánc Sportegyesület 
mazsorettjei és társastánc növendékei, az 
Újszentiváni Hagyományőrzők Körének kóru-
sa szerb és kalocsai dalokat énekel, valamint 
színpadra lépnek a Napraforgó Nagycsaládos 
Egyesület „bevállalós” anyukái is.
Jöjjenek el és szórakozzunk együtt!
Várunk minden kedves zsombóit, hogy meg-
mutathassuk értékeinket és együtt örülhes-
sünk a tavasz közeledtének.

Bekéné Magyar Anita
Újszentiván

KUL-TURI
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„De érdekes volna, ha kutyabál volna,
s farsang napján minden kutya bálba kutyagolna.”

Csoóri Sándor: Farsang napi kutyabál

A Wesselényi Népfőiskola
programja
 az előadások 18 órakor kezdődnek

16. Pancza István: Leonardo da Vinci
20. Dr. Tóth Károly:
 Aktuális alkotmányjogi problémák 
23. Dr. Papp István:
 A mezőgazdaság adóügyei
28. Évzáró 

A Közösségi Ház ezúton köszö-
ni meg az alábbi rendezvények 

sikeres lebonyolításához nyújtott 
önzetlen segítségét: 

András napi disznóvágás segítői:
Dékány János, Szalma Imréné, Rózsa Sándor,
Illés Mónika, Ámondné Lászlóné, Pancza Ist-
ván, Nagy Imre, Bankó András
 
Adventi készülődés segítői:
Balogh Orsolya, Börcsökné Nagy Katalin, 
Csontos Lászlóné, Dudás Lajosné, Faragó 
Gabriella, Fogasné Matula Zsuzsanna, Géczi 
Lajos, Hajdáné Barna Tünde, Heidt Istvánné, 
Lajkó Nikolett, Maróti Antalné, Matula Haj-
nalka, Szalma Imréné, Táborosi Renáta, Veréb 
Judit, Veresné Lajkó Mária, Zádori Aliz

Falukarácsony
Csótiné Pálszabó Rozália, Szamóca Szin-
társulat, Firbás Melinda, Horváth Zsolt, Nyá-
ri Lászlóné, Cecília Kórus, Templom Gitáros 
Énekkar, Bánfi Lajosné, Radics Bálint, Szalma 
Imréné, Bokréta Dalkör, Kovács Zsoltné, Föl-
diné Fülöp Katalin, Gáborné Puskás Julianna, 
Kós Károly Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény 4.a és b osztályos ta-
nulói, Fogasné Matula Zsuzsanna, Zádori Aliz, 
Táborosi Renáta, Nefelejcs Óvoda nagycso-
portosai, Veréb Judit, Bernáth Erika, Kerekes 
Enikő, Gál Emese, Szunyogh Zsanett, Pálinkó 
Viktória, Szemenyei Zita, Pozsár Mátyás, 
Székesi Kálmán, Csóti Ferenc, Szalma Imréné, 
Dékány János, Tikviczki Józsefné

Szilveszter 
Nagy B. Ferenc, Vér István, Szilágyi Róbert, 
Szalma Imréné, Gyuris Zsolt,  Kispéter Gábor, 
Bánfi Lajosné, Szalma Imréné, Adai-Simon, 
Tibor, Adai-Simonné Szokolai Edit, Szokolai 
József, Tari Attila, Gyurisné Kerekes Judit, Fa-
ragó Gabriella, Vass Istvánné, Vass Veronika, 
Tari Attila, Tikviczki Józsefné

A hegymászás célokat ad!

2009. február 11-én szerdán este 18 órakor 
a Közösségi Ház vendége lesz Erőss Zsolt, az 
első magyar, aki feljutott a világ tetejére. Vetí-
téssel egybekötött előadására ezúton is hívunk 
mindenkit! Ugyanakkor figyelmükbe ajánljuk a 
hegymászásról szóló gondolatait!

A jóléti társadalmakban már régen a tömegek 
számára is lehetőség az olyan életút, ahol nem 
csupán a megélhetés a fő életcél. Az értelemre 
ébredt embernek, legalább olyan fontos kelle-
ne legyen az értékteremtő értelmes élet. Alap-
vetően a létfenntartáson kívüli tevékenységek 
(művészetek, sportok, gondolkodás) értelmet-
lennek tűnnek, de ez az értelmetlenség tette az 
embert gondolkodóvá. Az embernek számos 
olyan tevékenysége kell legyen, amelyben 
kiteljesedhet, ha a modern világuk létfenntar-
tását nézzük, akkor a pénz a lényeg. A modern 
ember életében mégis nyilvánvalóan beteges 
mentalitású az, aki a pénzért – hatalomért él. 
A normális az lenne ugye, ha ezekkel tudunk 
élni, nem vissza élni és nem érte élni.
A hegymászás célokat ad, kultúrákat, távoli 
vidékeket, életformákat ismertet meg velünk. 
Életünk és társaink élete is múlhat azon, hogy 
mennyire tudunk önmagunkra és környeze-
tünkre figyelni. Ez önmagában is olyan em-
ber – személyiség formáló, amely nagy érték, 
e mellett persze megtalálhatjuk benne fizikai 
mozgás és mentális kreativitás igényünk he-
lyes kielégítését, fejlesztését. A legtöbb sport 
tevékenység alkalmas valamilyen szinten erre, 
de az élsport már más dolog. Olyan fejlődése-
ken mentek keresztül a showbiznisszel meg-
spékelt élsportok, hogy naivitás abban hinni, 
hogy ez a verseny nem a dopping laborban dől 
el. Badarság azt 
állítani, úgy gon-
dolni, abban hin-
ni, hogy ha valaki 
valamilyen sport 
tevékenységben a 
legjobb a világon, 
akkor ő lehet az 
olimpiai aranyér-
mes. Esélye sem 
lenne az amúgy 
nála rosszabb 
teljesítményű, de 
orvos és dopping 
segítséggel indu-
lókkal szemben. 
Az emberi telje-
sítőképesség ha-
tárait feszegetni 
érdekes – értékes 

dolog, akár doppinggal, akár a nélkül. Csak 
olyan tréfás az álszenteskedés ebben a témá-
ban. Még folyamatos sport orvosi felügyelet 
mellett is meghalnak a legjobb élsportolók 
erejük teljében. A hegymászásban nincs dop-
ping ellenőrzés és még a legalizált „dopping” a 
palackozott oxigén használata is elfogadott az 
expedíciózásban. Legalább korrektül meglehet 
különböztetni a teljesítményeket. A drága és 
még éppen nem is kimutatható teljesítmény 
fokozók, még a gazdagabb hegymászók köré-
ben sem terjedhet el, csak azért, mert ezeknek 
a távoli nagy hegyekben még nagyobb lenne 
a kockázata. Egy jelentősebb expedíciós tel-
jesítmény maximálisan igénybe veszi, kihasz-
nálja az ember minden kapacitását. Túl közel 
vannak azok a határok, amelyeket átlépve 
nem bírhatja tovább a fizikumunk. A dopping 
rásegítés még könnyebben segítene át a túl-
világba. Ezért nagyon fontos a mentalitásunk-
ban, hogy a túlélés érdekében, nagyon tudni 
kell uralni a teljesítmény orientáltságunkat is. 
Mindenhol, mindenben, mindenkinek fontos 
a teljesítmény, de fontosabbnak kell lennie 
tudatosan uralni ezt az igényünket, mint pél-
dául a hegymászásban, ahol az életünk ezen is 
múlhat. (Nem föltétlen az „él” teljesítmények-
re gondolok csak, hanem olyanokra is, mint: 
„elmegyek horgászni és mennyit fogok, vagy 
a munkában hogyan felelek meg.”)
Alapvető emberi értékek a hegymászásban: 
ön és környezet ismerete, tudatos – értelmes 
életforma. Ezt tudja a hegymászás élvonala 
közvetíteni, mivel egzotikuma révén még a 
gagyi médiában is, ha nem is celebes szerep-
lést, de egész jó mutatókat produkál.

Erőss Zsolt, hegymászó 
az első magyar, aki feljutott a Mount Everestre

Szegedi Kéményseprőipari Kft. 

felvesz 

Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó
munkaterületre
betanított kéményseprőnek
– 40 év alatti,
– erkölcsi bizonyítvánnyal,
– saját kismotorral,
– valamely szakmával rendelkező, 
– munkaterülethez közel lakó
 férfi munkavállalót.
Érdeklődni a 485-077-es, illetve a 
06-30/2486-911-es telefonszámon
vagy a Moszkvai krt. 27 sz. és Bordány, 
József A. u. 8 sz. alatt  személyesen lehet 
munkaidőben.
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Érdemes nem lemaradni!

Ha más is hasonlóan járt volna, mint én, aki 
lemaradtam a Márai felolvasó estről, annak 
ajánlom Márai Sándor Füveskönyvét, mely 
oly sok évvel ezelőtt íródott, meglátásai mégis 
időtlenek. Mint pl. az alábbi, az emberi érzé-
kenységről:
„Csodálatos az is, mennyire érzékenyek az 
emberek. Mint egy rózsa. Mint egy kankalin.
Oly végzetesen figyelnek minden szóra, mely 
hiúságukat sértheti, mint senki és semmi az 
élők világában. Egy hanglejtés is halálra tud 
sebezni egy embert, igen, már az is, ha ép-
pen hallgatsz róla, mikor ő úgy várja, hogy 
dicsérjed, vagy helyeselj neki: örökké ellen-
ségeddé változtat egy embert. S ugyanezek 
az emberek, akik ilyen félelmesen finom hal-
lással érzékelnek mindent, ami személyükre 
vonatkozik, akik egy kézszorítás bensőségén, 
egy telefonbeszélgetés hanglejtésén is átér-
zik a személyük felé villanó véleményt vagy 
igazságot, ezek a mimózánál gyöngédebb és 
érzékenyebb emberek gondtalanul követik a 
legotrombább aljasságokat, szemrebbenés 
nélkül kegyetlenkednek, közömbösen és néha 
jókedvűen is. Az emberi léleknek ezt a rugal-
masságát nem érdemes bírálni; csak tudni kell 
erről. S nem lepődni meg semmin, soha.”
Mi a célja e könyvnek? Aki írta, nem ismeri a 
feltétlen igazságot és gyakran téved a részle-
tekben. Mert ember. De keresi a feltétlen igaz-
ságot, s nem röstelli, ha téved a részletekben. 
Mert ember. Olyasféle tehát ez a könyv, mint a 
régi füves könyvek, melyek egyszerű példák-
kal akartak felelni az emberi lét kérdéseire.
És ha nem akarnak lemaradni „semmiről” aján-
lanám figyelmükbe a Közösségi Ház honlapját 
a www.kultura.zsombo.hu címen. Átfogóan, 
összeszedetten, könnyen átlátható keretek kö-
zött informál mindarról, amiről nem érdemes 
lemaradni.

Schönfelder Zita

Valami Amerika még!
Az ember úgy ül be erre a filmre, hogy ha leg-
alább olyan jó lesz, mint a történet 2002-ben 
bemutatott első része, akkor már megérte. 
És mindezek mellett a Valami Amerika című 
film rajongóinak természetesen megfordul a 
fejében az is, vajon, lehet-e a második rész is 
ugyanolyan jó, mint a kezdetek? Hiszen hazai 
filmgyártásunk történetében láttunk több, kis-
sé halványabbra sikerült folytatást.
Herendi Gábor filmrendező azonban bebizo-
nyította, hogy nem volt véletlen a hét évvel 
ezelőtti zajos siker. A film alkotói, igazi profik 
lévén belátták, ahhoz, hogy ismét emlékeze-
tes perceket szerezzenek nézők ezreinek, nem 
elég a már jól ismert karaktereket hasonlatos 
helyzetekbe keverni. Új szálakat szőttek a 
cselekménybe, és a mára hazai sztárokká vált 
szereplőgárda mellett lehetőséget adtak fiatal 
színészek bemutatkozására, mindezzel újabb 
lendületet adva a történetnek. A történetnek, 
amiben elfér egymás mellett bukás, és siker, 
bosszú- és bizonyítási vágy, egy kis „maffiózó-
lélektan” és természetesen sok-sok szerelem 
is. Mindez nagyon friss, és hazai filmrendező-
ink közül csak Herendire jellemző képi világban 
megjelenítve, továbbá önmagában is helytálló 
zenékkel megfűszerezve. S hogy mennyire le-
het sikeres a film egyik betétdala nemzetközi 
mezőnyben, az márciusban kiderül. Ugyanis 
hazánkat Tompos Kátya képviseli, a Magá-
nyos csónak című, a filmben elhangzott dallal 
a 2009-es Eurovíziós Dalfesztiválon.
A film első részét 540ezren látták mozikban, 
továbbá több tízezren vették meg DVD-n. Az 
új mozi is nézettségi rekordokat döntöget. Ha 
még azok közé tartozol, akik nem látták, javas-
lom, mindenképp pótold be mulasztásod, hi-
szen garantált kikapcsolódásban lehet részed. 
Talán garancia erre az is, hogy az idei, 40. 
Magyar Filmszemlén a Valami Amerika Még 
elnyerte a legjobb szórakoztató közönségfilm-
nek járó díjat.

G.Y.

Könyvtári ajánló

A könyvtárba előfizetett napilapok, folyóiratok 
olvasása ingyenes, nyitvatartási időben bizto-
sított. 
A beiratkozott olvasó kölcsönözheti is az általa 
igényelt lapokat, amelyeket 1 hetes határidő-
vel adunk ki, maximum 20 példányszámig. A 
folyóiratpolcon elhelyezett újságok nem köl-

csönözhetőek, mivel azok a legfrissebbek, így 
azok a könyvtári nyitva tartás alatt a helyben 
olvashatóságot segítik.

Előfizetett lapjaink:

Egészség magazinok:
Elixír, Nők Lapja Egészség

Férfi magazinok:
Autó Teszt, Sikeres Sporthorgász, Zsaru

Gasztronómiai magazinok:
Fakanál, Magyar Konyha

Gyerekmagazinok:
Buci Maci, Dörmögő Dömötör

Ifjúsági lapok:
Bravo, Bravo Girl!, Cinema, Vadon

Lakberendezési magazinok:
Kiskegyed Otthona, Lakáskultúra

Napilapok:
Délmagyarország, Nemzeti Sport,
Népszabadság 

Női hetilapok:
Kiskegyed, Blikk Nők, Meglepetés, Nők lapja, 
Tina

Női magazinok:
Amelie – Fürge Ujjak, Baba Magazin, Burda, 
Hölgyvilág, Hot!, Maxima, Praktika

Romantikus lapok:
Bianca, Dr. Stefan Frank, Júlia, Szívhang

Rövidesen olvashatóak a következő lapok 
is:
Extra Frizura, Haditechnika, Kerti Kalendá-
rium, Konyhatippek, Marie Claire, National 
Geographic, Nők Lapja Évszakok, Símánia, 
Tuning, Várak, kastélyok, templomok 

A következő nyitva tartással várjuk kedves 
olvasóinkat:

Kedd:  9-13
Szerda:  13-17
Csütörtök:  13-17
Péntek:  9-13

Nagy Beatrix
könyvtáros

„Éneklem a Fársáng napjait s Dorottyát,
Ki látván a dámák bajos állapotját,”

Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya
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„Formákból 
építkezem, 
arányokkal 
dolgozom”

Kovács „KovZsi” 
Zsigmond karika-
turista kiállítása 
január 9-én nyílt a 
Közösségi Házban. 
A fiatal művész 

tárlatában közéleti emberek: színészek, humo-
risták, zenészek, politikusok, média személyi-
ségeket karikatúráit láthatták az érdeklődők.

Zsombói Hírmondó: Iparművészként porce-
lánok tervezésével és kivitelezésével foglalko-
zol. Ettől a karikatúra igen messze van!
Kovács „KovZsi” Zsigmond: A végzettsé-
gem szerint porcelántervező iparművész va-
gyok. Ezt tanultam, valamint a rajz és mintá-
zás is végig kísért tanulmányaim során, amit 
megtanultam, a karikatúrák készítésénél al-
kalmazom. Formákból építkezem, arányokkal 
dolgozom most is, meg a porcelántervezésnél 
is. A karikatúra az elemekből gyorsan építkező 
műfaj, a porcelán pedig hosszas munka ered-
ményeként készül el, ez a technológia sajátos-
sága. Azért foglalkozom karikatúrakészítéssel, 
mert jövedelmezőbb, és van is rá igény.

ZsH: Mi az amit leginkább meg kell figyelni az 
arcon egy jó karikatúrához?
KovZsi: Rögtön látnia kell a karikaturistának, 
hogy mi lesz a papíron. Ha ránézek valakire, 
rögtön látszik, mit kell hangsúlyozni. Ez jön ma-
gától. Az emberi fej tele van „kapaszkodókkal”, 
mindenkinek nagyjából ugyanott van a szeme, 
orra, füle, stb, csak más formájú, alakú. Csú-
nya ember nincs, csak karakteres arcú. 2008. 
február 14-én Guiness-rekordot állítottam fel: 
13 órán keresztül rajzoltam 46 embert!

ZsH: 1976-os születésű fiatalember vagy, 
és karácsonykor már a negyedik gyermeked 
született! Hogy boldogulsz a családi logiszti-
kával?
KovZsi: Szerencsére van mögöttünk családi 
segítség. Ha sok a munka, ha nem, a négy 
fiúgyermek nem kevés. A napirend megvan, 
mindenki kiveszi részét a munkában. Ha a 
gyerekek nagyobbak lesznek, ki tudja, lehet 
hogy ők négyen folytatják majd a rajzolómes-
terséget?

– mészáros –

Vendégünk volt Mellocco Miklós, 
Kossuth-díjas szobrász

A Magyar Kultúra Napja nem tartozik a hivata-
los, piros betűs ünnepek közé, de már hosszú 
évek óta egyre eredményesebben hívja fel a 
figyelmet azokra a tárgyi és szellemi értékek-
re, melyeket méltán érezhetünk magunkénak. 
A dátum apropóját az az esemény szolgálja, 
hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fe-
jezte be a Himnusz megírását. Ennek emlé-
kére 1989-től január 22-én a Magyar Kultúra 
Napját ünnepeljük. E jeles napon szervezett 
rendezvényünk vendége Melocco Miklós, a 
mai magyar képzőművészet kiemelkedő alakja 

volt. A rendezvény a Művészeti és Szabadmű-
velődési Alapítvány támogatásával valósult 
meg.

„Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. 
Szerelmemért feláldozom az életet.  Szabadsá-
gért feláldozom a szerelmemet. „Azért idéztem 
Petőfit, akinek ezt a versét Kínában is ismerik 
– ezt Kányádi Sándortól tudom –, mert ezt mi 
is szoktuk idézni, na nem percenként, de időn-
ként igen és érzelmeink nem emlékeznek arra, 
hogy milyen nagy árakat fizettünk a szabadsá-
gért. Eszerint a szabadság a világ legdrágább 
áruja, minimum két ember élete, életednek 
életed az ára, ha egészséges felnőtt vagy. (...) 
Magamat is magyar embernek tartva, vágya-
kozó magyarnak, aki jobb jövőt szeretne látni 
lelki szemeivel, de persze a valóságban is. Kb. 
1990-ben a vismajor élet helyett szabadságot 
kaptunk cserébe, mennyi ember rémült halál-
ra. Nemcsak az Arany János-féle börtönlelkek, 
kilökve a biztos börtön kellemes félhomályából 
a vakító fénybe, hanem a magukról mit sem 
sejtő, önérzetes, normális, egészséges embe-
rek is. (…) Nézzük meg, mi a szabadság. Kö-
zönségesen a szabadság azt jelenti, hogy nin-
csen úr feletted, nem parancsol neked senki. 
Azt mondom erre, hogy marhaság, pontosab-
ban gazemberség ilyet állítani. Ez a zsarnokság 
beszéde, amely sok helyen ad nekik igazat, 
jogot, látszólag szabadságot, de a jogot nem 
szabad összetéveszteni a szabadsággal. (…) 
Élünk a reménykedésnek, amelynek van neve. 

A mély hallgatás, a nagy csend, az a nagy ve-
szély. De itt van valaki, aki mindig beszél, arról 
mi a baj, miért rossz a rossz, beszélgethetünk 
nyíltan, szólásszabadság van.  De nem szabad 
a látszatnak hinni, mert a szólásszabadság fal-
ra hányt borsó, az csak a látszat. Könnyebb 
a helyzetünk, mint 1955-ben. Óriási tett volt, 
hogy az emberek elkezdtek beszélni (…) Ma 
beszélgethetünk és ha ezt lehet, akkor kötele-
ző! (…) Beszéljünk, beszélgessünk...”

szerk: mészáros

„Ne legyél bánatos, én komolyan gondolom,. 
Hogy hozzám tartozol és én hozzád tartozom”

Tolcsvay László
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„Számunkra is öröm, ha elége-
detten távoznak tőlünk.”

– a beszélgetés rövidített, szerkesztett 
változata –

Becherer Ferenc Zsombón született, minden 
gyökerével településünkhöz kötődik. 1972 óta 
dolgozik önálló asztalosmesterként. Hosszú, 
kitartó, színvonalas munkájának köszönhetően 
nemcsak lakókörnyezetének megbecsülését 
vívta ki, de nemrég – számos szakmai elis-
merését követően – országos elismerésben is 
részesült: Budapesten megkapta az „Év vállal-
kozója” díjat.

– Mi az, amit a szülői házból hozott, milyen 
értékek mentén nevelték a Becherer gyereke-
ket?
– Családom tősgyökeres zsombóinak számít, 
én itt a faluban születtem 1951-ben. A csa-
ládi ház – ahol felnőttem – két házzal van a 
mostani lakhelyemtől. Édesapámnak órás és 
finomműszerész volt a szakmája, édesanyám 
a polgármesteri hivatalban dolgozott. Nagy 
szerepet vállalt az óvoda létrehozásában. Ket-
ten vagyunk testvérek a nővéremmel. Amit 
a szülői házból hoztunk, az a becsület és a 
tisztesség. Úgy érzem, e tekintetben sem kell 
szégyenkeznie egyikünknek sem.

– Hogyan fordult az asztalosmesterség felé?
– Iskolába a helyi iskolába jártam, abba, ahol 
most az óvoda működik. Rengeteg kedves 
emlékem van ebből az időszakból. Én azokat 
a tanárokat szerettem, akik mondanivalójukat 
úgy tudták valamihez kötni, hogy az meg is 
ragadjon a gyerek fejében. Ezt követően már 
az első gondolatom is az volt, hogy én a fával 
dolgozzak, így kerültem Szegedre, és tettem 
1968-ban sikeres szakmunkásvizsgát.

– Fiatalemberként hogyan sikerült a saját tal-
pára állni?
– Az iskola elvégzése után Baján voltam 
katona úgy, mint akkoriban mindenki 2 évig. 
Ezt követően kezdtem az önállóságot, közvet-
lenül a leszerelés után. 1972. szeptemberétől 
már iparos voltam. Kezdetben a családi ház-

nál volt a műhelyem. Aktívan részt vettem a 
családommal az óvoda, majd az iskola épí-
tésében. Ez volt a feltétel, hogy felvegyék a 
gyerekeket az óvodában, igaz akkor sokkal 
több gyerek született (40-50 gyerek évente). 
1973-ban vettem feleségül azt a csodálatos 
asszonyt, aki azóta is mindenben mellettem 
áll. Úgy tartom: csak egy kiegyensúlyozott 
családi háttér adhatja meg egy férfinak azt a 
kellő biztonságot, mellyel munkájában is sike-
res tud lenni. Két gyermekünk született, Anikó 
leányom a helyi iskolában tanít, nagy szakmai 
tudással, Gábor fiam pedig mára munkámban 
is igazi partneremmé vált. 1978 óta dolgozom 
ebben a műhelyben, és mára tulajdonképpen 
mindent elő tudunk itt állítani. A szakmám a 
hobbim. Mindig itt vagyok kint, tudják a kun-
csaftok is, hogy itt szombaton is, vasárnap is 
megtalálnak. 

– Van-e olyan munkája, amire szívesen em-
lékszik vissza és a legnagyobb kihívást jelen-
tette?
– Mindenre szívesen emlékezem. Talán a leg-
nagyobb kihívást a Lechner téri templomto-
rony fa szerkezetének elkészítése volt. Ma már 
az Internetről hozzák a képeket a megrendelők, 
mi pedig elkészítjük. Azt mondhatom, hogy 

akármilyen ötlettel álltak elő megrendelőim, 
minden kívánságnak eleget tudtunk tenni és 
persze számunkra is öröm, ha elégedetten tá-
voznak tőlünk. 

– Mit gondol, minek köszönheti a mostani 
elismerést, amelyet a Magyar Vállalkozók és 
Munkáltatók Országos Szövetségétől kapott?
– Fontos, hogy ez az elismerés országos és 
politikamentes. És nem jár vele pénzjutalom 
sem. Ez hosszú évek munkája, itt vannak a 
lépcsők – közben a falra mutat, ahol számos 
elismerő oklevél díszeleg: ezüstgyűrű, ezüst-
koszorú, aranykoszorú, panasz nélküli mester 
stb. Ezt a megyéből most négy vállalkozás 
kapta, ebből én vagyok az egyetlen egyéni 
vállalkozó.

– A fia is Ön mellett dolgozik, annak ellenére, 
hogy van más végzettsége is.
– Ő is nálam volt tanuló (emellett informatikai 
végzettsége van), összesen 17 növendékem 
volt. Közülük ketten ma is önállóan dolgoznak 
a faluban. Mára ez az oktatási rendszer nagyon 
megváltozott, ami nagyon rosszat tesz ennek a 
szakmunkásképzésnek. Az én felfogásom sze-
rint azzal nagyon elrontották a képzési rend-
szert, hogyha egy kis kötelességtudattal is in-
dult volna el a szülői háztól a gyerek, akkor azt 
2 év alatt kinevelik belőle. Akkor utána már az 
ember ezt nem bírja visszafogni.  Az asztalos-
műhelyben – ilyen balesetveszélyes helyen –, 
ha nem fogad szót a tanuló, akkor annál rosz-
szabb nincs. Azt nem lehet, hogy az egyik ke-
zébe vigye haza a másikat. Itt fegyelemre is 
szükség van.

Szerkesztette: Mészáros Csaba

ZSOMBÓI PORTRéK

„Kettős teher
s kettős kincs, 
hogy szeretni kell.”

József Attila: Nagyon fáj
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ISKOLAÉRETTSÉG 

Közeleg a beiskolázás ideje. Sokan lehetnek 
tanácstalanok, hogyan tovább? Óvoda vagy 
iskola? Nekik szeretnék most segíteni. A kö-
vetkezőkben az iskolaérettség néhány kritéri-
umának megismertetésével.

Az iskolai alkalmasság megítélésénél fontos 
szerepet játszik a gyermek testi állapota. Azt 
a gyermeket tartjuk testileg alkalmasnak az 
iskolára, aki kb. 110 cm magas és kb.18-20 
kg. Az alacsony, vékony csontozatú gyermek 
pszichológiai szempontból iskolaérett lehet, de 
kortársainál általában fáradékonyabb, hama-
rabb megbetegszik. Jó, ha már megkezdődött 
a fogváltás.  Az iskolára való alkalmasság má-
sik legfontosabb összetevője a szociális érett-
ség. A tanuláshoz megfelelő értelmi képesség, 
gondolkodásbeli fejlettség szükséges. Az ér-
telmi képesség lényegében abból áll, hogy a 
gyermek a konkrét szemléletes tapasztalatok 
síkjától eljut az emlékképekkel, majd elvont 
fogalmakkal való műveletek végzésének szint-
jére. A 6 éves, értelmileg megfelelően fejlett 
gyermek általában még képekben, képszerűen 
gondolkodik, de már megteszi az első lépése-
ket az elvont gondolkodás felé. Felismeri, hogy 
az egész részekből áll, részekre bontható, és 
a részekből össze lehet állítani az egészet. Ez 
a képesség alapvetően fontos az olvasás-írás 
és számolás tanulásnál, mivel csak ennek 
a készségnek a birtokában tanítható meg 
a gyermek arra, hogy a szavak betűkből áll-
nak, s a számok bonthatók és összeadhatók. 
Az értelmi képesség magában foglalja még a 
gyermek tudását, ismereteit, tapasztalatait, 
amit önmagával kapcsolatban vagy, szűkebb 
és tágabb környezetéről eddig megtapasztalt, 
megtanult. 

Fokozott figyelmet kell szentelni a mozgásszer-
vek működésének, különös tekintettel a moz-
gás összerendezettségre. Az ún. nagymozgás-
nak (járás, futás, ugrás, stb.) harmonikusnak, 
összerendezettnek kell lennie. A harmonikus, 
összerendezett finommozgás az író-rajzoló te-
vékenység egyik meghatározója. Azok a gyer-
mekek, akik jól bánnak a papírral, ceruzával, 
ecsettel, ollóval, stb. nagy valószínűséggel 
szépen fognak majd írni a füzetben is. A fi-
nommozgások legfinomabbika a beszéd, ami 
hangokból áll, ezekből képezzük a szavakat, a 
mondatokat. Ha a gyermek az egyes hango-

kat sem tudja tisztán kiejteni, selypít, raccsol, 
érthetetlenek lesznek az általa kiejtett szavak, 
mondatok. Nagyon fontos tehát, hogy a hang-
képzés tiszta, a hangok érthetőek. Fontos, 
hogy a gyermek saját testéről pontos isme-
rettel rendelkezzen, ismerje testrészeit, érzék-
szerveit, testének bal-jobb oldalát. A testkép 
alapvető viszonyítási pont a környezetben való 
eligazodásban. És ami még nagyon fontos, 
hogy a  gyermek kb. 10-15 perces aktív figye-
lemre képes legyen. Az érdeklődés mellett az 
aktív figyelem, a tudatos odafordulás a legfon-
tosabb feltétele minden új ismeretszerzésnek. 
Tudjon legalább négy órán át meghatározott 
szabályok szerint viselkedni. Nyugodtan ülni 
a padban, figyelni a tanító szavára, válaszolni 
kérdéseire, és csak akkor szólalni meg, amikor 
engedélyt kap rá. 

Fontos az, hogy iskolakezdésre kialakuljon 
a jobb vagy a balkezesség. Minden esetben 
fogadjuk meg az óvónő tanácsát. Higgyék el 
Ő az, aki a gyermek képességeit ismeri, nap 
mint nap látja a gyermeket közösségben dol-
gozni. Ha azt javasolja maradjon még egy évet 
óvodában a kicsi, nem veszítünk, hanem csak 
nyerhetünk! Nincs annál elkeserítőbb, amikor 
látjuk, mennyire nehezen, döcögősen megy az 
első osztály, ami egy életre meghatározza a 
gyermek iskolához, tanuláshoz való viszonyát. 
Kívánom , hogy sikerüljön a gyermek számára 
is a fentiek alapján a lehető legjobb döntést 
meghozni!

Dobosné Horváth Tünde
tanító, fejlesztőpedagógus

tűsarok

„Két karodban ringatózom csöndesen.
Két karomban ringatózol csöndesen.”

Radnóti Miklós: Két karodban

Kalmár Ferenc
választó-kerületi elnök,
képviselő úr részére.

 

Tisztelt Elnök Úr!
 
Alulírott Bátki Fazekas Zoltán a Magyar 

Függetlenségi Párt elnöke közös érintettsé-
günkre, és ismerettségünkre való tekintettel 
zsombói fejleményekkel kapcsolatban szeret-
ném tájékoztatni.

Amint arról bizonyára értesült, a 2006-os 
önkormányzati választásokon Zsombón nagy 
sikert ért el az általunk /2005-ben/ kezdemé-
nyezett „Összefogás Zsombóért” önszervező-
dés. A vitás kérdéseket félretéve a FIDESZ-
szel együtt dolgoztunk, és a FIDESZ-nek is 
kampányoltunk. Nem csak a polgármesterje-
löltünk győzött. A képviselő testületbe heten 
jutottak be az általunk támogatottak közül. Az 
akkor Zsombón még alakulóban lévő FIDESZ 
/2006. március 16./ alapszervezetből ketten 
képviselők lettek. Az azóta eltelt évekről el-
mondható, hogy a képviselők állják a sarat 
az ellenérdekeltekkel szemben, noha a feléjük 
áradó rágalmak gyakran kimerítik a bűncse-
lekmény fogalmát. Rengeteget dolgoznak, és 
a falu, végre fejlődésnek indult.

Tisztelt Elnök Úr!

Megdöbbenéssel tapasztaljuk, hogy a FI-
DESZ helyi vezetője az utóbbi időben az egyik 
helyi lapban stílustalanul, a FIDESZ érdekeit 
sértve, rendszeresen támadja saját képvise-
lőit, az általa támogatott polgármestert, és a 
vele együtt létrehozott „Összefogás” önszer-
veződést!

A közelgő idei és jövő évi választásokra 
való tekintettel ezúton kérem, hogy tájékozód-
jon a helyzettel kapcsolatban, és járjon közben 
annak érdekében, hogy a FIDESZ Zsombói 
Alapszervezeténél minél előbb ütőképes egy-
ség jöjjön létre!

 

                      Tisztelettel, baráti üdvözlettel:

 Zsombó, 2009. 01.28.

Bátki Fazekas Zoltán

„fizetett hirdetés”

ELADÓ, ILLETVE BéRBE KIADÓ!
Zsombó, Ménesjárás dűlőben 1,1 ha terü-
letű, jó minőségű szántóföld, nortonkúttal 
családi okok miatt sürgősen eladó!
érdeklődni: 06/70 3790897
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In Memorian BP

Az őszi szezon végét követően december 
hónapban szomorú és fájdalmas esemény 
történt egyesületünk életében, elveszítettük 
a helyi labdarúgás nagy segítőjét, sportbará-
tunkat, Bernáth Pétert.
Ki, volt Bernáth Péter? – kérdezhetik sokan 
helybéliek, labdarúgást kedvelők. Mivel so-
sem kérkedett segítő munkájával és kerülte a 
feltűnést, kevesen ismerhették. BP, ahogy mo-
nogramját használta – így talán ismerős sokak 
számára – Ő volt a Zsombó SE csapatának a 
média segítője, a csapat körüli események 
követője, aki a helyi honlap, és az újság köz-
vetítésével tudósított kedves csapata bajnok-
ságbéli helyzetéről és szerepléséről, valamint 
hétről-hétre szerkesztette a hazai mérkőzések 
plakátját.
Azon kevesek közé tartozott, aki még öröm-
mel járt ki a helyi labdarúgó eseményekre 
és személyes megjelenésével buzdítani tudta 
csapatát.
Ezúton is búcsúzunk tőled Péter és köszönjük 
fáradozásod, reméljük néha örömet is szerez-
hetett neked a csapat játékával, és így lehető-
ség nyílt átélned e közösségi játék szépségét 
és a labda bűvöletét.

Akik ismertünk nem feledünk, vasárnap együtt 
szurkolunk!

HAJRÁ ZSOMBÓ!

Világítás a Zsombói foci pályán

Mint sokan láthatták, és észrevehették már, 
településünk sportpályáján elektromos térvilá-
gítás létesült, melynek utolsó simításai még 
folyamatban vannak. A világítás megvalósítá-
sának részleteiről a kivitelezés teljes elkészül-
tét követően szeretnénk még beszámolni.
A beruházás – ha lehet így nevezni azt, ami 
legnagyobb részben összefogásból és támo-
gatói felajánlásból valósult meg – rendkívüli 
segítség a helyi labdarúgók számára.
A világítás segítségével az októbertől áprili-
sig terjedő téli időszakban is megvalósulhat 
a rendszeres felkészülés a mérkőzésekre. Az 
említett időszakban ugyanis a korai sötétedés 
miatt a felkészülés (edzés) teljesen lehetetlen 
volt. Mivel a tornaterem használata annak 
állagának megóvása érdekében az egyesület 
számára nem lehetséges, ezért az időjárás vi-
szontagságait az ifjúsági és felnőtt korosztály 
labdarúgói az utóbbi években már megszok-
ták, és alkalmazkodtak hozzá, úgy tűnik végre 
a sötétség is legyőzésére kerül. 
Előre is köszönetet mondunk minden támoga-
tónak, aki segítséget nyújtott a fények kigyul-
ladásához! 

MZS

Kézilabda sikerek

A Zsombói Kézilabda Klub jelenleg már 3 
csapattal működik. A  8 éve meglévő felnőtt 
csapat sok régi és új taggal változatlanul, a 
szabadidő hasznos és egészséges eltöltését  
tartja a legfontosabbnak. A városi bajnok-
ság mellett a téli teremkupán és időnként a 

szomszéd települések falunapjain képviseli 
Zsombót.
Az utánpótlás korosztály tagjai (1996-97-ben 
születettek) az Adidas gyermekbajnokság 
versenyein az 5. helyen zártak, egyetlen köz-
ségi résztvevőként. Többen közülük a Szeged-
Dorozsma csapatával is versenyeznek.
A szivacskézilabda csapat a megyei versenye-
ken szerepel kiváló eredménnyel. A csoport-
küzdelmekből a 2. helyen kerültek ki a lányok, 
így a legjobb 6 csapat között folytathatják a 
versenyt. 
Köszönöm a szülők  segítő közreműködését, 
nélkülük nem jutnánk el mérkőzésekre.

Polyákné Farkas Éva, 
edző

7 arany, 5 ezüst, 6 bronz

Sajnálom, hogy nem sikerült az általam ve-
zetett Meteora Mászócsapat legutóbbi sport-
eredményeit a falu honlapján közzé kiáltani. 
Akkor most elhencegek velük:
A 2008. évi sportmászó Magyar Kupa össze-
sítésében a zsombói Meteora Mászócsapat 
versenyzői 3 db aranyérmet, 5 ezüstöt és 4 
bronzot nyertek, míg az országos csapatver-
senyben a 3. helyet szerezték meg.
A 2009. évi Sportmászó Diákolimpia országos 
döntőjében a velünk készülő sportolóknak 4 
arany és 1 bronz a termése.
 A zsombói illetékességű versenyzők eredmé-
nyei:

Börcsök Máté Pál 14.,
Kis Alexandra 9.,
Kis András 9.,
Táborosi Ajnácska Réka 1.,
Táborosi Boglárka Luca 5.,
Táborosi Zsombor Koppány 3.

Bizonyára helyük van a lokális sportélet palet-
táján!

T.G.

Kedves Futballbarátok!

A legutóbbi cikk óta a csapat megkezdte a 
felkészülést a tavaszi idényre. Hetente két-
szer edzünk, illetve minden héten játszunk egy 
edzőmeccset. A csapatból ketten távoztak, két 
fő viszont újra csatlakozott a kerethez, tehát a 
csapat gerince együtt maradt.
Az ifjúsági csapat télen sem függesztette fel 
az edzéseket, a heti egy alkalom mozgás után 
mostmár ők is heti két alkalommal edzenek
A felnőtt csapat  előzetes sorsolása (apróbb 
változások még lehetnek):

2009. 03.08. 14.30 óra
 Zsombó – Apátfalva 
2009. 03.14. 14.30 óra
 Csanytelek – Zsombó 
2009. 03.22. 15.00 óra
 Zsombó – Tanárképző 
2009. 03.28. 15.30 óra
 Baks – Zsombó
2009. 04.05. 16.00 óra
 Zsombó – Szőreg 
2009. 04.11. 16.30 óra
 Deszk – Zsombó 
2009. 04.19. 17.00 óra
 Zsombó – Phoenix Makó
2009. 04.26. 17.00 óra
 Zsombó – Csanádpalota
2009. 05.02. 17.00 óra
 Tömörkény – Zsombó
2009. 05.10. 17.00 óra
 Zsombó – UTC 
2009. 05.16. 17.00 óra
 Fábiánsebestyén – Zsombó 
2009. 05.24. 17.00 óra
 Zsombó – Székkutas 
2009. 05.30. 17.00 óra
 Bordány – Zsombó 
2009. 06.06. 17.00 óra
 Zsombó – Üllés
2009. 06.13. 17.00 óra
 Forráskút – Zsombó 

Az ifjúsági csapat a felnőtt mérkőzés előtt 2 
órával játszik.
Minden kedves szurkolót szeretettel várunk!

Szűcs László
játékos-edző

„A fejüket a tenyerükbe véve
úgy nézik egymást,
mint akik nem látták ezer éve,”

Kosztolányi Dezső: Szerelmesek
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Női név

Japán 
kutyafajta

Kiejtett 
betű

Saját 
kezűleg

NaCl

Magán-
hangzó pár

Kiáltás 
angolul

Fészket 
rak

TPA

Mezőgazda-
sági birtok

Kevert 
Rio!

Hajós 
átkelőhely

Rajzfilm TOTÓ

1. Ki után sopánkodik Paula a Mézga családban?
A, Nyomasek Bobó B, Hufnágel Pisti
C, Tuskó Hopkins d, Éder mester

2. Ki énekli a VUK főcímdalát?
A, Wolf Kati  B, Ullmann Mónika
C, Zséda  d, Psota Irén

3. Ki a kakukktojás?
A, Mazsola  B, Morzsa kutya
C, Cicamica  d, Picúr

4. Ki a nagy ho-ho-ho horgász magyar hangja?
A, Mikó István B, Balázs Péter
C, Juhász Jácint d, Pusztaszeri Kornél

5. Folytasd: „befogadnak majd az emberek, egyik 
szeret másik meg…
A, nevet  B, remeg
C, keres  d, feled

6. Ki a legjobb barátja a vízipóknak?
A, keresztes hátú B, madárpók
C, a fekete özvegy d, kaszáspók

7. Mi a kedvence Gombóc Artúrnak?
A, Mindenevő B, palacsinta
C, csokoládé d, töltött káposzta

8. Mit kér fizetségül Mekk mester a munkájáért?
A, pénzt  B, kolbászt
C, répát  d, káposztát

9. Mi a baja Dr. Bubó főcímdalában a mókusnak?
A, megfázott B, reumás
C, eltörte a lábát d, fáj a foga

10. Ki a gazdája Frakknak?
A, Károly bácsi B, Irma néni
C, Béla bácsi d, Mici néni

Előző számunk karácsonyi totójának megfejtése: 
A,B,B,A,A,A,B,C,D,A
A nyertes a Szilvánia Pizzéria és Cukrászda családi 
pizzáját nyerte: Ámond Lászlóné. Gratulálunk!
Az utalvány a Közösségi Házban vehető át!

A decemberi szám keresztrejtvényének megfejtése: „Egy gyertya nem veszít semmit, ha meggyújt egy másikat.”
A nyertes a GOODS MARKET 1000Ft-os utalványát nyerte: Tollár Imre. Gratulálunk! Az utalvány a Közösségi Házban vehető át!

BéLáIM

„Szóljanak a harangok, szóljon allelujja! 
mire jön új március, viruljunk ki újra!”

Babits Mihály: Húsvét előtt 

Nyereség- 
részesedés
Paradicsomos, 

paprikás étel

Támadás 

angolul

Csapadék

Ízléstelen

Siránkozás

Magyar 
tájegység

Többlet-
munka

Helyes

Pasi

Lépes 
betegség!

Hatá-
rozott 
névelő

Talál

Indulatszó

Le nem 
fektetett 
szabály

Menekül Hamis

Híres kávéház

Föld-
művelő 
eszköz

Kalcium

Papírra vet

Nyúleledel

Keserű 
óhaj!

Marhák

Szintén

Iratok

Lovat bíztató 
szó

Állandó 
tart. hely

Csodálkozást 
kif. szó

Duci

Birtokos

Megfejtés 
(1)

Szobát 
béreltet

Megfejtés 
(2)

Hitetlen
Aláírás

Páratlan 
véradó!

Pénzt küld

Korszak

Megfejtés 
(4)

Meglát: 
…vesz

Tehén 
mondja

Akadályoz

Tréfás 
bemon-

dás

Kárt okoz Ennivaló

Tetejére
Gyereke

Életlen 
olló!

Súlyt lead

Újság

Urán

Lohol
Megfejtés 

(2)
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„Maszkabálba készül az utca,
A talpalávalót Pőce Gyula húzza.”

Kanizsa József: Farsangi maszkabál

FEBRUÁR 11-ÉN VENDÉGÜNK ERŐSS ZSOLT, HEGY-
MÁSZÓ, ELSŐ MAGYAR A MONT EVERESTEN
FEBRUÁR 14-ÉN FARSANG ÉS SZOMSZÉDOLÓ

FEBRUÁR 18-ÁN FELOLVASÓ EST: KRÚDY GYULA 
MŰVEIBŐL

FEBRUÁR 20-ÁN TŰZZOMÁNC SZAKKÖR KIÁLLÍTÁSÁ-
NAK MEGNYITÓJA

FEBRUÁR 21-ÉN ZÖLD KLUB
FEBRUÁR 27-ÉN GÉCZI ERIKA (KORMORÁN ZENEKAR 

ÉNEKESNŐJÉE) KONCERTJE

ILLYÉS GYULA OLVASÓKÖR
A havi rendszerességgel szervezett összejöveteleken 
a magyar irodalom klasszikus kisregényeit, novelláit 
olvassuk fel. A szerzőkről rövid pályaképet adunk, lehe-
tőség szerint időről időre kortárs költőket, írókat hívunk 
beszélgetésre. Vezeti: Nagy Beatrix és Mészáros Csa-
ba, Várjuk a jelentkezésüket!

ZÖLD KLUB
„A természetet csak az védheti eredményesen, aki 
ismeri.” Szemléletformálás nélkül a természetvédelmi 
tevékenység semmit sem ér. Klubunk célja, hogy előse-
gítse a gyermekek környezettudatos nevelését. Össze-
jöveteleinken dia és filmvetítések, az iskolás korosztály 
számára tartott előadások segítségével mutatjuk be 
szűkebb és tágabb természeti környezetünket. Vezeti: 
Csehó Gábor, Várjuk a jelentkezésüket!

OVIS NÉPTÁNC
A 4-7 éves gyermekek életkori sajátosságainak meg-
felelő foglalkozások célja a mozgáskultúra fejlesztése  
népi gyermekjátékokkal, tánccal, valamint éneklési 
készség, ritmusérzék és hallás fejlesztése játékos for-
mában. Ez a foglalkozás megalapozása lehet a későbbi 
művészeti iskolai foglalkozásoknak mint a néptánc, 
népiének, magánének. Vezeti: Bánfiné Kopasz Gyöngyi, 
szerda 17.30 óra, Várjuk a jelentkezésüket!

KLUB 68
Generációk közötti párbeszéd a 60-as évek ifjúsági 
mozgalmairól. Filmvetítésekkel, zenehallgatással egy-
bekötött műhelybeszélgetések történészekkel, szocio-
lógusokkal, politológusokkal. Kitekintés az európai, és 
tengerentúli ifjúsági törekvésekre. Vezeti: Mészáros 
Csaba, havi rendszerességgel, Várjuk a jelentkezésü-
ket!

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ TORNA – ETKA JÓGA
A jóga mozgásainak elsősorban megelőző szerepük 
van, egyfajta tudatosságot alakítanak ki alkalmazójuk-
ban a saját egészsége megőrzése érdekében.  Emellett 
a meglévő betegségből való gyorsabb felépülést segíti 
gerincvédő gyakorlataival, tartásjavító, az emésztési 
problémák megszüntetésére irányuló, stresszűző légző 
gyakorlataival. Vezeti: Gulyásné Katona Ágota, szerda 
18 órától, Várjuk a jelentkezésüket!

GOMBFOCI
A szektorlabda egy magyar eredetű játéknak, a gombfo-
cinak a versenysport változata. A versenyszerű gomb-
focizás fejleszti a térlátást, a kombinációs és a szem-
kéz koordinációs készséget, valamint a koncentráló 
képességet, amely számos sportág kiegészítő sportja 
lehet. Vezeti: Mészáros Csaba, csütörtök 14 órától, Vár-
juk a jelentkezésüket!

SZÁMÍTÓGÉPKEZELŐ TANFOLYAM
A tanfolyam elsősorban azoknak a nagymamáknak, 
nagypapáknak szól, akik szívesen ismerkednek a szá-
mítástechnika világával. Összejöveteleinken a szöveg-
szerkesztést és az Internethasználatot ismertetjük meg 
az érdeklődőkkel. Három sikeres tanfolyam után várjuk 
a további jelentkezőket. 
Vezeti: Nagy Beatrix és Mészáros Csaba, szerda 15 óra 
és csütörtök 9 órától, Várjuk a jelentkezésüket!

STEP AEROBIC
A Step aerobic sikere töretlen. Nem véletlen ez, hiszen 
élvezetes, biztonságos módja lehet az egészség meg-
őrzésnek. Tornánkon a step helyes használatával, a 
testtartás, mozgás kivitelezés javul. Üdítő élmény lehet 
minden hölgy számára.
Vezeti: Börcsökné Nagy Katalin, kedd és péntek 18 órá-
tól, Várjuk a jelentkezésüket!

BUKFENC BABATORNA        
Játékos, mozgásfejlesztő torna 1-3 éves gyerekeknek, 
ahol szerepet kapnak a dalok, mondókák, speciális moz-
gásfejlesztő eszközök, melyek segítségével a tapintás 
az érintés, a térérzékelés, a szem-kéz, szem-lábmozgás 
összehangolás nagymértékben fejlődik.
Vezeti: Dobosné Horváth Tünde, kedd 10 órától, Várjuk 
a jelentkezésüket!

TŰZZOMÁNC TANFOLYAM
A tűzzománc készítésének technikája az ókorba nyú-
lik vissza, amikor üvegpasztával, majd tűzzománccal 
díszítettek ékszereket. Az első sikeres tanfolyamot 
követően várjuk az újabb jelentkezőket. A tanfolyamot 
kortól függetlenül, bármely korosztály számára ajánljuk. 
Vezeti: Simon Miklós és Barkos Beáta, Várjuk a jelent-
kezésüket

ANGOL 
Az angol nyelv sajátosságait tanulhatják meg az érdek-
lődők kezdő és haladó, nyelvvizsga előkészítő, és szak-
mai nyelvvizsga előkészítő szinten. A foglalkozásokon 
fontos szerepet kap a szókincsbővítés, valamint hely-
zetgyakorlatok alkalmazásával az élő nyelv használata. 
Vezeti: Vígné Baltás Flóra, Várjuk a jelentkezőket!

NÉMET
A német nyelv sajátosságait tanulhatják meg az érdek-
lődők kezdő és haladó szinten. A foglalkozásokon fontos 
szerepet kap a szókincsbővítés, valamint helyzetgya-
korlatok alkalmazásával az élő nyelv használata. A tan-
folyam új jelentkezőket vár, akik szívesen kapcsolódnak 
a meglévő illetve új csoportokhoz. Vezeti: Bálintné Gál 
Renáta, Várjuk a jelentkezésüket!

SAKK
A sakk szellemi sport, mely serkenti a logikus gondol-
kodást és a kombinációs képességet. Heti összejö-
veteleinket minden korosztály számára ajánljuk, akik 
szeretnék megismerni a sakk legfontosabb stratégiáit. 
Vezeti: Dupsky László, csütörtök 18 órától, Várjuk a je-
lentkezésüket!

AKROBATIKUS ROCK & ROLL
Az akrobatikus rock & roll tánc egy dinamikus jó hangu-
latban eltelő edzéseket nyújtó tanfolyam ahol a kitartó 
és lelkes gyerkőcök a versenyzésre is lehetőséget kap-
nak. Amit nyújtunk fellépési lehetőség, családias kör-
nyezet. Vezeti: Nyári Péter, kedd és szerda 17 órától, 
Várjuk a jelentkezésüket!

BOKRÉTA DALKÖR
A Dalkör 2001-ben alakult a nyugdíjas klub tagjaiból. 
Repertoárjukban főleg népdalok szerepelnek, de szíve-
sen énekelnek műdalokat, nótákat is. Rendszeres fellé-
pői a helyi és környékbeli kulturális rendezvényeknek. 
Vezeti: Bánfiné Kopasz Gyöngyi, szerdán 18 órától, Vár-
juk a jelentkezésüket!

SZAMÓCA SZÍNJÁTSZÓKÖR
Az általános iskolás korosztály részére tartott összejö-
veteleken a gyermekek helyzetgyakorlatok segítségével 
sajátíthatják el a színjátszás alapjait. Színdarabjaikkal 
rendszeres fellépői községünk kulturális rendezvénye-
inek. Számos alkalommal vettek részt sikerrel színját-
szóversenyeken, fesztiválokon. Vezeti: Csótiné Pálszabó 
Rozália pénteken 16 órától, Várjuk a jelentkezésüket!

CALLANETICS
Ha hajlékonyabb testre és gerincre vágysz, ha a prob-
lémás testrészekről fogyni szeretnél, ha berozsdásodott 
izmaidat újból formába szeretnéd hozni, akkor gyere és 
tornázzunk újból együtt. A kilók és az évek száma nem 
akadály
Vezeti: Puskás Noémi, kedd és csütörtök 19 óra Várjuk 
a jelentkezésüket!

AEROBIC
Intenzív mozgássorozatok végzése zenével, esetenként 
sztepp-pad használatával, lányoknak, asszonyoknak. 
Vezeti: Veszelka Rita, csütörtök 18 órától, Várjuk a je-
lentkezésüket!

PILATES
A módszer lényege, hogy olyan egyenletes, fokozato-
san felépített gyakorlatokból áll, amelyek elősegítik 
izomzatunk harmonikus egységként történő működé-
sét. Egyúttal magába foglal egy olyan speciális légzés-
technikát, melynek segítségével nemcsak a szervezet 
oxigénellátása növelhető, hanem a fizikai teljesítmény 
is jelentősen fokozható. Vezeti: Bán Krisztina, kedd és 
péntek 18 óra Várjuk a jelentkezésüket!

 AMENNYIBEN FOGLALKOZÁSAINK FELKELTETTÉK ÉRDEKLŐDÉSÉT, KÉREM ÉRDEKLŐDJÖN SZEMÉLYESEN A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN, E-MAILEN A 
kultura@zsombo.hu CÍMEN, VAGY A 62/595-560 TELEFONON!

KUL-TURI
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FEBRUÁR
 7.  Óvodánkért jÓtékonysági bál

 12. és 13.  iskolai farsang

 14.  farsang és szomszédolÓ

 17 és 18.  ovis farsangok

	 28.		 A	Wesselényi	népfőiskolA		 	
  2008-2009. évi tanévzárÓ 
MÁRCIUS
 7.   iskolánkért jÓtékonysági bál

	 10.		 nyugdíjAs	nőnAp
 13.  iskola márc. 15-i ünnepség

	 14.		 nAgycsAládos	nőnApi
  rendezvény

 21.  villantÓ

 28.  szomszédolÓ

ÁPRILIS
 18.  dalostalálkozÓ és

  borverseny

MÁJUS
 9.  Óvoda anyák napi

  rendezvénye

 14.  Óvodák kistérségi egyesületének

  gyermeknapja

 29.  Óvodai ballagás

 24/25.  fociderbi

 30.  gyermeknap

JÚNIUS
	 2-3-4.		 A	Művészeti	iskolA	év	végi		 	
	 	 hAngszeres	vizsgái	és	A	képzőMűvészeti		
  tanszakok kiállítása

 13.  iskolai ballagás

 17.  iskolai évzárÓ ünnepség

 20-21. falunap és aratÓ ünnep

JÚLIUS
  nyári táborok

AUGUSZTUS 
 26.  társulás intézményeinek

  tanévnyitÓ munkaértekezlete

 31.  tanévnyitÓ ünnepség

SZEPTEMBER
 6.  kisasszony-napi búcsú

OKTÓBER
 6.  iskolai oktÓber 6-i ünnepség

 10.  „falunkért” jÓtékonysági bál

 12-16.  községi egészséghét

 16.  közlekedési nap

 22.  iskolai oktÓber 23-i

  ünnepség

NOVEMBER
	 2.		 Wesselényi	népfőiskolA
  2008-2009.
  tanévnyitÓ rendezvénye

 14.  nagycsaládos bál

	 20.		 Művészeti	iskolA
  hangversenye

 28.  katalini táncház

DECEMBER
	 6.		 idősek	nApjA
	 12.		 Adventi	készülődés

 13.  falukarácsony

 18 vagy 21.  iskolai karácsonyi ünnepség

 20.  adventi gyertyagyújtás

  a templomban

 31.  szilveszteri bál

ZSoMBó KöZSég NAgyoBB rENdEZVéNyEi 2009-BEN

KUL-TURI

„Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám,
de gondold jól meg,
bántana, ha azután sokáig elkerülnél.”

József Attila: Kopogtatás nélkül
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A KÖZÖSSÉGI HÁZ TŰZZOMÁNC 
SZAKKÖRÉNEK MUNKÁIBÓL

Harcsa Pintér Noémi, Heidt Istvánné, Kissné Papdi Edina, Magony József, Mészárosné Faragó Irén, Sáringer Sándorné, Táborosi Boglárka, Táborosi Koppány alkotásai
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