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Egészséghét Programja: 2010.10.11-10.15-ig

10. 11. (hétfő):
– 9.00-15.00 óráig Arteriográfia – az
erek rugalmasságának mérése (dr. Frányó
Ildikó) előjegyzés alapján a Felnőtt Háziorvosi Rendelőben.
Tel.: 62/255-420.
A vizsgálat díja: 5.000 Ft.
– 10-12 óráig a védőnői tanácsadóban
Farkas Krisztina védőnő méhnyakrák
szűrést végez a meghívó levéllel rendelkezőknek. Jelentkezés: 62/595-567-es
telefonszámon 10. 04.-től.
– 10.00-16.00 óráig Látásvizsgálat és
szemüveg rendelési lehetőség a Közösségi Házban előjegyzés alapján. Telefonszám: 06-20/444-68-84
– 14.30-16.30 óráig Ortopédiai szűrést tart (dr. Rattay Katalin) a Gyermekorvosi rendelőben előjegyzés alapján. Tel.:
62/255-500.
– 16.00. Megnyitó
Fűben, fában orvosság címmel Dr. Tóth
László egyetemi tanár tart előadást.
Táplálkozz okosan, fogyókúrázz okosan
címmel dr. Szabó Ágnes tart előadást a
Közösségi Házban.
– 17.00 órától ingyenes Gerinc tornát
tart Renkóné Isaszegi Andrea
– 18.00 órától ingyenes Zsírégető tornát tart Renkóné Isaszegi Andrea
(Helye: Közösségi Ház)

10. 12. (kedd):
– 8.00-12.00 óráig cukorbetegek részére polyneuropathia szűrés (dr. Takó
Ibolya) és cukorbetegség irányában szűrési lehetőség a veszélyeztetett csoportba tartozóknak (magas vérnyomás, elhízás stb.) a Felnőtt háziorvosi rendelőben.
– 8.30-tól Elsősegélynyújtásra oktatják a mentősök a 7. és 8. osztályosokat
az Iskolában.
– 9.00-16.00 óráig Látásvizsgálat és
szemüveg rendelési lehetőség a Közösségi Házban előjegyzés alapján. Telefonszám: 06-20/444-68-84.
– 11.00-13.00 óráig Bőrgyógyászati
szűrést tart dr. Fárk Mariann, előjegyzés
alapján a Felnőtt orvosi rendelőben.Tel.:
62/255-420
– 10.00-13.00 óráig Véradás lesz a Közösségi Házban.
– 17 órakor dr. Csapó Ágnes tart előadást az Iskolai agresszió okairól, kezeléséről az Iskola Aulájában

Felnőtt háziorvosi rendelőben, előjegyzés:
Felnőtt háziorvosi Rendelőben.
Telefon: 62/255-420
– 9.30-12. 30-ig Iriszdiagnosztika
(Jurij Petrov) a Közösségi Házban. A vizsgálat díja 5.000 Ft, ingyenes konzultáció
előjegyzés alapján. Telefon: 62/255-420.
10. 14. (csütörtök):
– 9.00-16.00 óráig Látásvizsgálat és
szemüveg rendelési lehetőség a Közösségi Házban előjegyzés alapján. Telefonszám: 06-20/444-68-84.
– 8.30-12.30 óráig Csontsűrűség vizsgálat a Felnőtt háziorvosi rendelőben előjegyzés alapján. Telefon: 62/255-420
– 16.00-tól Gyümölcsös sütik versenye az iskolában.
– 16-17 óráig egy alkalmas ingyenes
babamasszázs lesz a közösségi házban.
Tartja: Farkas Krisztina védőnő, Az érdeklődők hozzanak magukkal polifoam szivacsot, 2-3 db textilpelenkát, váltóruhát a
babának, valamint babaolajat. Maximum
10 fő jelentkezését várjuk október 4-től a
védőnői tanácsadóban. Tel.: 595-567
– 18.00 órától Kick-box aerobic és
hasizom erősítő órát tart Renkóné
Isaszegi Andrea a közösségi Házban.
10. 15. (péntek):
– 8.00-12.00 óráig ultrahang vizsgálatot végez dr. Ádám Edit a Közösségi Házban előjegyzés alapján. Tel.: 62/255-420
– 8.00-12.00 óráig Fül-orr-gégészeti
szakrendelést tart dr. Bucsai Ágnes előjegyzés alapján a Gyermekorvosi rendelőben és hallásszűrés a Védőnői szobában.

10. 13. (szerda):
– 8.00-16.00 óráig ultrahang vizsgálatot végez dr. Ádám Edit a Közösségi Házban előjegyzés alapján. Hasi UH: 3.000 Ft,
emlő, here, nyaki UH vizsgálat régiónként
2.000 Ft. Tel.: 62/255-420.
– 16.00-18.00 óráig Urológiai szűrővizsgálatot végez dr. Szalay István a
„Nincs a havas, szeles, zimankós léleknek precízebb orvossága
a meleg, fűszeres bornál.”
Cserna-Szabó András
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Telefon: 62/255-420
– 8.30-12.30 óráig Csontsűrűség vizsgálat a Felnőtt orvosi rendelőben előjegyzés alapján. Telefon: 62/255-420
– 15.00 órától Anyatejes világnap a
Közösségi Házban.
Az egészséghét idején Jóga órát fog tartani Gulyás-Kisné Katona Ágota, (időpont
egyeztetés alatt.) A tornákra kérjük hozzanak magukkal törölközőt, polifoamot,
ásványvizet. A vizsgálatok kizárólag előjegyzés alapján történnek!
Rákszűrés:
Dr. Presenszky Szilvia fogja kivitelezni a
védőnői tanácsadóban október 11-én délután 14-17 óráig, október 12-én szerdán
délelőtt 9-12-ig, és 13-16 óráig.
Előjegyzés személyesen a védőnői tanácsadóban vagy telefonon az 595-567es telefonszámon október 4-től lehetséges.
Időpont kérés 2010. 10. 04-tól indul a
programban megadott telefonszámokon
ill. személyesen az Egészségházban.
A változtatás jogát fent tartjuk!
Egészségház Dolgozói

ZSOM-BOLYGÓ

Együtt

ellenszélben is többre jutottunk

Településközpont fejlesztése Zsombón

Megyei segítséggel újul meg Zsombó
központja. A község településközpontjának fejlesztési tervét készítette el a
Csongrád Megyei Önkormányzat támogatásával. Magyar Anna elnök szerint a megye mindent megtett annak érdekében,
hogy ellenszélben is lehessen fejleszteni
Zsombót – együtt messzebbre jutottak.
Ennek meg is van az eredménye: pénteken letették a fedett pihenőhely alapkövét.
Mindig nagy öröm számomra Zsombóra
jönni, mert ez a község élni akar – fogalmazott az ünnepélyes alapkőletételen
Magyar Anna, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke. Az országgyűlési képviselő
úgy látja, az elmúlt években, mint minden
hasonló települést, Zsombót is nehéz volt
irányítani, vezetni ellenszélben, de ahol
ilyen agilis a polgármester, ott sehol nem
vallott szégyent a település vezetése, sőt,
büszke lehet arra, amit ez idő alatt elért.
Hozzátette: együtt ellenszélben is többre
jutottunk.
Az ilyen élni akaró településeket segítette Csongrád Megye Önkormányzata a Települési Pályázat Előkészítő Alap létrehozásával. A TPEA-ból nyert még 2008-ban
több mint 1,8 millió forintot Zsombó is. A
településközpont – hosszú távú - fejlesztésének tervei elkészítéséhez pályáztak
segítségért. A tervek finanszírozásához
közel félmillió forint önerőt tettek hozzá.

deláberes díszvilágítást, fásítanak, padokat helyeznek el, valamint parkolókat és
egy fedett pihenőhelyet építenek.
Zsombó az egyik legaktívabban és legeredményesebben pályázó település a
megyében, mondta Pinjung Emil a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Csongrád Megyei Kirendeltségének vezetője az alapkő letételen. Az MVH által
kezelt EMVA támogatások szinte minden
jogcímében eredményes a zsombói önkormányzat, és több civil szervezet is
nyert támogatásokat. Örömét fejezte ki,
hogy elindulhat Zsombó településközpontjának a fejlesztése.
Gyuris Zsolt polgármester a Zsombói
Hírmondó kérdésére elmondta, hogy a
képviselő-testület a választásokon előre
meghatározott hosszú távú fejlesztési
stratégia alapján dolgozik. Ebben volt
nagy segítség a Csongrád Megyei Önkormányzat pályázati támogatása, amelyből
a településközpont terveit el tudták készíttetni. Az elkészült terv lehet, hogy évtizedek alatt tud megvalósulni, de az egyes
lépések nem fogják egymást keresztezni,
kioltani. Most első ütemben, a nyertes
pályázaton az egészségház előtt, a még
nyílt árok helyén, az óvoda és a templom

Ezekkel a tervekkel pályázott 2009-ben
– és nyert is forrást – Zsombó az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
fejlesztés első ütemének a megvalósítására. Az önerővel együtt több mint 26,5
millió forintot fordíthatnak a falu megújítására és fejlesztésére: kialakítják a Béke
utca egységes arculata érdekében a kan-

között, a Béke utcán a Jóbarát Vendéglő mellett és a templom oldalában a régi
nyílt árok helyén épül ki összesen 60 db
parkolóhely. Ezen kívül a Béke utcának ad
új arculatot, sétány jelleget, a „más forrásból” most épülő járda és kerékpárút,
a mellette elhelyezésre kerülő kandeláber
sor, az út két oldalán elültetésre kerülő
gömbkőris fasorok, és a pihenést szolgáló
padok. A pályázat egyik leglátványosabb
eleme az önkormányzat tulajdonában
lévő, a sarok melletti, Móra Ferenc utcai
területen felépülő 260 m2 alapterületű fedett pihenőhely, amelynek legfontosabb
funkciója a helyi piac befogadása lesz. A
folyamatosan növekvő zsombói piac bebizonyította, hogy a helyi árúra egyre nagyobb az igénye a helyi lakosoknak. Ezen
igény kultúrált körülmények közötti kielégítéséhez járul majd hozzá ezzel az épület-

tel az önkormányzat. A Zsombói Hírmondó előző számának hátoldalán megjelent
látványterv részleten megjelenő egyéb
térelemek megvalósítása érdekében soksok lépést kell még tennie az önkormányzatnak. Kitartó munkával elérhető lesz,
hogy megvalósuljon a Móra utca – Béke
utca balesetveszélyes kereszteződésébe
a körforgalom megépítése, a körforgalom körül három részre szabdalt központi
tér rendezése, kialakítása, a piac mellett
szolgáltató épület építése, a Móra Ferenc
utcán, a Polgármesteri Hivatal környékén
és a Béke utcán további parkolók építése,
a Béke utca és az Andrássy út sarkán a
buszváró-vendéglő kerthelyiség-üzlethelyiség funkciók valamelyikét betöltő épület építése. Ezen dolgok megvalósulása
esetén a szép kis településünknek a többi
részéhez méltó egységes, tervezett, szépen kivitelezett központja lesz, amelyre
méltán lehet büszke minden zsombói.
Mára a tényleges munkálatok is beindulhattak, hiszen az eredményes közbeszerzési eljárás lezárulását követően
szeptember 17-én letették a fedett pihenőhely alapkövét, ahol a község piaca is
helyet kap majd.
Zsombói Hírmondó
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„Te tünde fény! futó reménység vagy te,
forgó századoknak ritka éke:”
Radnóti Miklós: Himnusz a békéről
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Közösségi közlekedés fejlesztése

Megnyert pályázati forrásnak köszönhetően 12 helyszínen kiépülnek az autóbuszöblök és ebből 11 helyszínen autóbuszváró kerül elhelyezésre.
Jelenleg a munkálatok a Zsombó,
Szatymazi út 105. szám (Wesselényi Iskola) előtt, és a Lippai tanya (Szatymazi
úton a kiskertek mellett) megállókban
folynak. Ha az időjárás engedi, ősszel
befejeződnek a munkálatok, így kulturáltabb körülmények várnak a megállókban
a buszközlekedést használó lakosok számára.

Az építéssel kapcsolatos egyeztetéseket a Polgármesteri Hivatalban Mihálffy
Zsolttal lehet lefolytatni.
Polgármesteri Hivatal

Állítható fejtámlás kórházi ágyak és kerekes székek ingyenesen, korlátlan időre
kölcsönözhetőek idősek és betegek számára.
Érdeklődni:
Zsombó, Mária tér 2. (Családsegítő- és
Gyermekjóléti Szolgálat irodája)
Telefon: (62) 595-566
Csontos Lászlóné és Balogh Orsolya
családgondozók

Zsombó belterületi csapadékDAOP-5.2.1/A-09-2009-0026

Zsombó község évek óta visszatérő
problémája bizonyos utcákban a csapadékvíz elvezető árokrendszer hiánya. A
heves esőzések, hirtelen hóolvadások következtében a községben több alkalommal
(2000, 2006, 2010) került sor belvízelhárításra, a földutak egy része járhatatlan lett,
sok ingatlanon megjelent, befolyt a víz és
a lakó és gazdasági épületekben is károk
keletkeztek. Az Önkormányzat, a csatornaüzemeltetők és a magánszemélyek komoly védekezési munkálatokat láttak el.
A település fejlesztési koncepciójában
prioritást élvez a belterületi csapadékvízés belvíz elvezetés megvalósítása, ennek
érdekében az Önkormányzat 2006. év végén a település belterületének teljes körű
tervezési munkáival bízta meg az SZVMF
Zrt-t, melynek eredményeként beadásra
került az I. ütem vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációja.
Zsombó község belterületének egy része 2000-ben megépített és 2007-ben
bővített belvízelvezető árokrendszerrel ellátott, sok olyan utca van, melyek csapadékvíz-elvezetése nem megoldott. Több
helyen kiépített, néhol burkolt és zárt csapadékvíz elvezető csatornák üzemelnek,

Kórházi Ágyak És
Kerekesszékek
Kölcsönzése

és belvíz elvezetés

I.

melyek a terület teljes víztelenítését nem
oldják meg, tekintettel arra, hogy kiépítésükkor nem álltak rendelkezésre tervek.
Ezek alapján a geodéziai beméréseket is
figyelembe véve készült el a hálózat terve.
A jelenlegi csatornák nyomvonala – ahol
lehetséges volt – megmaradt. A tervezett
program szerint több lépcsőben valósul
meg a belterületi csapadékvíz elvezető
árokrendszer kiépítése.
Zsombó Község Önkormányzata 2009ben pályázatot nyújtott be a települést veszélyeztető helyi vízkár és belvizek okozta
káresemények kockázatának mérséklésére, további környezeti káresemények
megelőzésére a belterületi csapadékvíz
elvezető árokrendszer kiépítésével, a településen elhelyezkedő belvíz elvezető csatornák renkonstrukciójával, építésével.
Az elkészült engedélyes tervek összhangban vannak Zsombó község rendezési tervével.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Dél-Alföldi Regionális Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott pályázat kedvező elbírálást nyert, s az Irányító Hatóság 90 %-os intenzitással tá-

ütem

mogatásban részesítette.
A beruházás költségei:
Támogatás:
71.820.000 Ft
Önerő:
7.980.000 Ft
Teljes beruházási összeg: 79.800.000 Ft
A I. ütemben a projekt megvalósításával
létrejön 2776 fm többségben nyílt és burkolt csapadékvíz elvezető hálózat. Ezek kiépítését követően a település belterületén
keletkező mintegy 150,35 liter/sec csapadékvíz elvezetése válik lehetővé a befogadó Dorozsma-Majsai főcsatornában.
A kivitelezés 2010. júniusában elkezdődött, és jelenleg folyamatban van.
További információ:
www.zsombo.hu/fejlesztesek
Polgármesteri Hivatal

VAN ÖNNEK KÖZÜZEMI TARTOZÁSA?

Ha igen, a válasz megoldást jelenthet a
„Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítvány” által negyedévenként kiírt pályázati
lehetőség. Az Alapítvány a dél-alföldi régióban élő olyan egyéneknek, családoknak
nyújt segítséget, akik a jelenlegi szociális

ellátási rendszeren belül nem részesülhetnek egyéb támogatásban díjhátralékuk,
adósságuk rendezéséhez.
Főbb támogatási feltételek:
A kérelmet a „Pályázat – támogatási kérelem” formanyomtatványon a szükséges
mellékletekkel (pl.: jövedelemigazolás,
lakás alapterületét és használati jogcímét igazoló okirat vagy annak másolata,
hátralékigazolás stb.) együtt szükséges
benyújtani.
A pályázat pozitív elbírálása esetén, a
fogyasztó hátraléka egy összegben vagy
havi utalás formájában kerül a támogatott

„Szelíd gyermek, mért késztetsz, hogy megálljak,
Felém mért nyújtod nyájasan kezed?”
Tóth Árpád: Krisztus-képre
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közüzemi szolgáltatójához.
Bővebb információ:
Zsombó, Mária tér 2. (Családsegítő- és
Gyermekjóléti Szolgálat irodája)
Telefon.: (62) 595-566
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő:		
8-12
Kedd:		
13-18
Szerda:		
8-12
Csütörtök:
8-12
Péntek:
-

Csontos Lászlóné
családgondozó

ZSOM-BOLYGÓ

A várva várt kerékpárút építés megkezdődött

2010. szeptember 2-án Zsombó fejlődése újabb mérföldkőhöz érkezett. A szükséges engedélyek, tulajdonjogszerzések
rendezése, a támogatási szerződés hatályba lépése és a közbeszerzési eljárás
lefolytatását követően ünnepélyes keretek között letették a kerékpárút építés
alapkövét.
Az ünnepséget megelőzően 8 órától
kerékpártúrára mentek a zsombói Kós
Károly Általános Iskola felső tagozatos
diákjai Zsombó - Bordány - Üllés - Forráskút - Zsombó útvonalon a bordányi,
üllési, forráskúti diákok, dr. Bohács Zsolt
országgyűlési képviselő úr és Nagy Attila Gyula Üllés község, Fodor Imre Forráskút község és Gyuris Zsolt Zsombó
község polgármestereinek társaságában.
A túraútvonalon bejárták a résztvevők a
környékben már meglévő kerékpárút szakaszokat. Ezzel is felhívták a résztvevők a
figyelmet az összefüggő kerékpárút hálózat szükségességére.
A Zsombó, Andrássy út - Rákosi Jenő
utca kereszteződésében az ünnepélyes

alapkőletétel alkalmával dr. Bohács Zsolt
országgyűlési képviselő ígéretet tett arra,
hogy szorgalmazza képviselői munkája
során a kerékpárutak összekötésére irányuló pályázati lehetőségek megteremtését.
Gyuri Zsolt polgármester úr megköszönte a pályázatban dolgozó kollégák,
a hatóságok, a hivatalok, azok megjelent
képviselőinek a támogatást, szakmai segítségnyújtást, mely a projekt megvalósulását lehetővé tette.
Az alapkövet dr. Bohács Zsolt országgyűlési képviselő, Gyuris Zsolt polgármester és Terhes Csaba a kivitelező képviselője helyezték el.
A helyi iskolások kedves, énekes műsora után ügyességi verseny keretében
mérték össze tudásukat a zsombói diákok
a szomszédos településekről idelátogatott
társaikkal. A vendégek a Polgárőrség jóvoltából hazafelé is biztonságosan közlekedhettek.
Az alapkőletétel után 2010. szeptember 13-án felvonultak a munkagépek
Zsombón, az Andrássy út elején, hogy
megkezdjék a tereprendezést, majd az
építést.
Gyuris Zsolt polgármester úr elmondása
szerint:
a munkálatok szakaszosan történnek,
melynek célja, hogy minél kevesebb kellemetlenség érje a lakosságot az építés
közben. Az önkormányzat megtesz mindent azért, hogy az itt élőket az ingatlanaik
használatában a lehető legkisebb mértékű
korlátozást tapasztaljanak.

A lakossági tájékoztatás a beruházás
megvalósulásához igazodóan szakaszosan zajlik, az esti órákban.
Az eddigi lakossági egyeztetések és az
építés tapasztalata, hogy a várva várt beruházásnak mindenki örül, a közvetlenül
érintett lakók támogatják a kerékpárút építést. Az építés miatt útban lévő növényzet
kivágása és a bejárók átalakításával járó
kellemetlenséget jól viselik a lakosok, nagyon kevés kivétellel jól együttműködnek
a kivitelezővel és a beruházó önkormányzattal.
A beruházás befejezési idejét az időjárás jelentősen befolyásolja, amennyiben
hosszú, kevés csapadékkal terhelt ősz
lesz, akkor az idén befejeződik a pályázattal megnyert kerékpárút szakasz építése.
A kivitelezés során továbbra is kérem a
lakosok türelmét és az eddig megtapasztalt jó együttműködést.
Kérdés esetén forduljanak bizalommal
hozzám vagy a Polgármesteri Hivatalban
Horváth Ágnes kolléganőmhöz.
Zsombói Hírmondó

TÁJÉKOZTATÁS
Továbbra is igénybe vehető az SZKTT
ESZI INGYENES JOGI- ÉS PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁSA
Következő ügyfélfogadás időpontja:
2010. 10. 11. hétfő 10.00-12.00 óráig.
Ügyfélfogadás helye: Zsombó, Mária tér
2. (Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat irodája)
Várja Önöket: dr. Juhász Gábor (jogász)
és Kiss Márta (pszichológus)

Angol

bálásruha

árusítás.

Zsombó, Bába

d.

70.

Tel.: 0670/258-77-74

A pszichológiai tanácsadás ellátásában
változás történt az elmúlt időszakban, a
továbbiakban Kiss Márta látja el a lelki
egészség gondozásának feladatát.
Waldmann Péternek köszönjük szépen
eddigi tevékenységét és szívből kívánunk
neki gondtalan nyugdíjas éveket!
A pszichológiai tanácsadás keretében:
életvezetési-, párkapcsolati-, szorongásos-, depressziós-, kommunikációs-,
stressz kezeléssel kapcsolatos kérdéseikkel, munkanélküliség, betegség, családi

konfliktusból eredő problémáikkal fordulhatnak szakemberünkhöz tanácsért.
Gyermekek kapcsán: tanulási, viselkedési zavarok esetén és gyermeknevelési
kérdésekben kérhetik ki pszichológusunk
véleményét.
Amennyiben a család már nem képes
kezelni konfliktusait, lehetőség van családterápia igénybevételére.
		

Csontos Lászlóné és
Balogh Orsolya
családgondozók

NE LEGYEN A FŰNYÍRÁSRA GONDJA, A ZSOMBÓ KFT. EZT MIND MEGOLDJA!
A ZSOMBÓ Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. fűnyírást, gépi kaszálást, parlagfűmentesítést
vállal professzionális gépekkel, kedvező áron, Zsombó kül- és belterületén egyaránt!
Hívjon minket bizalommal hétfőtől péntekig 7-15 óráig a 06-62/595-561-es telefonszámon.
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„S kopogtatás nélkül benyit
az ősz, adója legjobb jónak;”

Somlyó Zoltán: Szeptember

HÍRMONDÓ
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Önkormányzati

hírek

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról

A Képviselő-testület az elmúlt egy hónapban több munkaterven felüli ülést is
tartott.
2010. augusztus 23.
– munkaterven felüli, rendkívüli ülés
1.) A 2010. augusztus 23-i ülés összehívásának indoka a Zsombó – Csólyospálos
Községek Általános Iskolája, Óvodája,
Alapfokú Művészetoktatási Intézménye
Pedagógiai Programjának, Helyi tantervének, Házirendjének, az óvodai tagintézmények intézményre szabott Helyi Óvodai
Nevelési Programjának módosítása volt.
A módosításra a fenntartó képviseletében
eljáró Zsombó Község Önkormányzata
által benyújtott sikeres, a kompetencia
alapú oktatás bevezetését támogató
pályázat megvalósítása miatt volt szükség. A pályázatban a zsombói iskola, a
zsombói óvoda és a csólyospálosi óvoda
vett részt.
2.) A közoktatási törvény által meghatározott maximális mértéknél alacsonyabban került megállapításra a művészetoktatás térítési díja és tandíja, amely
a következők szerint alakul 2010. szeptember 1-től:
A térítési díj és a tandíj mértéke a
2010/2011. tanévre
– 18 éven aluli tanulók esetében:
a.) zeneművészeti tanszakon
		 2.318,- Ft/hó
b.) egyéb tanszakon
		 732,- Ft/hó
– 18 éven felüli,
de 22 éven aluli tanulók esetében:
a.) zeneművészeti tanszakon
		 7.375,- Ft/hó
b.) egyéb tanszakon
		 1.970,- Ft/hó
A tandíj mértéke 22 éven felüli tanulók
esetében:
a.) zeneművészeti tanszakon
		 21.071,- Ft/hó
b.) egyéb tanszakon
		 5.629,- Ft/hó
(Tandíjat 22 éves kor alatt a második és
további tanszakok után kell fizetni.)
A tanulmányi eredmény és a szociális
rászorultság alapján járó térítési díj és
tandíjkedvezményeket változatlanul meghagyta a Képviselő-testület.

2010. szeptember 10.
– munkaterven felüli, rendkívüli ülés
A Zsombóért Egyesület gróf Klebelsberg
Kuno munkássága iránti tiszteletből emléktáblát helyezett el a volt klebelsbergi iskola – jelenleg a régi óvoda épület – falán.
Az emléktábla elhelyezéséhez a tulajdo-

nos beleegyezése szükséges, ezért került
összehívásra a Képviselő-testület 2010.
szeptember 10-én. Az ülésre meghívást
kapott a kérelmet benyújtó egyesület elnöke is. A képviselők örömmel fogadták a
kezdeményezést, és egyhangúlag adták
hozzájárulásukat az emléktábla elhelyezésére. Az alkalmat megragadva tájékozódni kívántak a Zsombóért Egyesület eddigi
munkájáról. A Zsombóért Egyesületet
– Kardos Imre elnök távollétében – képviselő Harcsa Pintér Sándor elnökhelyettes vázolta a jövőre vonatkozó elképzeléseiket, de az Egyesület megalakulás óta
eltelt három és fél év tevékenységére
irányuló kérdésre érdemi választ nem tudott adni.
2010. szeptember 13. – munkaterv
szerinti – előre hozott - ülés
1.) A Képviselő-testület 2010. szeptember 13-i ülésén tájékoztatót hallgatott
meg az önkormányzat költségvetésének I.
féléves végrehajtásáról. Az önkormányzat
éves szintre eredetileg tervezett közel 700
millió Ft-os költségvetési főösszegéből
313 millió Ft bevétel folyt be, és 332 millió Ft kiadás teljesült 2010. június 30-ig.
A bevételek és kiadások közötti különbözetet a nyitó pénzkészletből fedezte az önkormányzat. A bevételi szint kis mértékben elmarad az időarányos teljesítéstől,
melynek oka az, hogy a megvalósított pályázatok támogatás részét az önkormányzat megelőlegezte, és ezek a támogatások várhatóan a II. félévben meg fognak
érkezni. A gazdálkodás kiegyensúlyozott,
az intézmények folyamatos, zavartalan
működése biztosított. A kiadások a tervezettnek megfelelően alakultak. Az önkormányzat és intézményei 2010. I. félévében összesen 15 db pályázatott adott be
151.616.000 Ft támogatás elnyerésére. A
Polgármesteri Hivatal munkatársai segítségével beadott civil szervezeti pályázatok összértéke 9.052.000 Ft.
2.) A Képviselő-testület meghallgatta és
elfogadta az iskola és az óvoda beszámolóját a 2010/2011-es tanév illetve nevelési
év megkezdéséről. Az óvodába járó gyermekek létszáma a nevelési év végére várhatóan 137 fő lesz (2002-höz viszonyítva
a gyermeklétszám 21 fővel emelkedett),
az iskolai gyermeklétszám 251 fő (2002höz viszonyítva a gyermeklétszám 103
fővel csökkent). Mindkét tagintézményben fennakadás nélkül megkezdődött a
munka, a személyi és tárgyi feltételek
biztosítottak. A nyár folyamán a fenntartó önkormányzat mindkét intézményben felújítási, átalakításai munkálatokat
végzett. A karbantartás, felújítási mun-

„Érett belét mutatja, lásd, a dinnye,
fehér fogától villog vörös inye,”
Kosztolányi Dezső: Szeptemberi áhitat
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kálatok közül kiemelésre érdemes, hogy
pályázati forrásból az
iskolában megújultak
a földszinti vizesblokk
és az öltözők vizes
blokkjai. Az óvodában
akadálymentesítésrek
került -rampa építésével- az udvar felőli főbejárat és az épület
főbejárat körüli belső része az idén ősszel
beíratott mozgáskorlátozott kisfiú közlekedésének biztosítása érdekében.
3.) A Zsombó-Csólyospálosi Iskola
igazgatója tájékoztatta a Képviselő-testületet az oktatási törvény 2010. július
9-én közzétett módosításáról, amely az
alapdokumentumok módosítását teszi
szükségessé, és ezeket a módosításokat
a 2010. augusztus 23-i ülésen tárgyalt
alapdokumentumok nem tartalmazták. A
módosítás lényege, hogy az 1-4 évfolyamon a törvény már nem teszi kötelezővé
a kizárólagos szöveges értékelést, és
visszaállítja az évismétlés lehetőségét,
a 4. évfolyamon az idegen nyelvek estében ismét lehet jeggyel értékelni, illetve
az 5-6. évfolyam vonatkozásában a nem
szakrendszerű oktatás megszervezése
szeptembertől nem kötelező. A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy az
iskolai tagintézmények vonatkozásában
az alapdokumentumok módosítását - az
intézmény kérelmének megfelelően –
2010. szeptember 1-i hatállyal az igazgató
készítse elő a következők szerint:
– 1. osztályban félévkor és év végén
szövegesen
– 2. osztályban félévkor szöveges, év
végén jeggyel,
– 3. és 4. osztályban félévkor és év végén is jeggyel történjen a tanulók teljesítményének értékelése.
A 4. évfolyamon az angol és a német
nyelv tantárgyakban elért eredmény félévkor és év végén is jeggyel kerül értékelésre.
A nem szakrendszerű oktatást továbbra
is alkalmazza az intézmény.
4.) A Képviselő-testület megtárgyalta a
zsombói egészségügyben dolgozók tevékenységéről szóló tájékoztatókat, beszámolókat. Megállapította, hogy az együttműködés folyamatos az egészségügyi
szolgáltatók és az önkormányzat között,
kölcsönösen ismerik egymás problémáit és törekszenek a mindkét fél számára
elfogadható megoldások megtalálására.
A Képviselő-testület köszönetét fejezte ki
az egészségügyben dolgozóknak a munkájukért.
5.) A Képviselő-testület döntött róla,
hogy az önkormányzat a 2011. évben is

ZSOM-BOLYGÓ

Hivatalhoz, amelyeket képviselünk a Tisza
Volán felé.

csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz, és így az előző
évek gyakorlatának megfelelően továbbra
is támogatja a felsőoktatásban továbbtanuló, szociálisan rászoruló fiatalokat.
6.) A Képviselő-testület a három pályázó közül Mihálffy Zsolt építészt, zsombói
lakost, bízta meg a Zsombó Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával 2010. december 31-ig.
Következő kéviselő-testületi ülesek
A Képviselő-testület soron következő,
munkaterven felüli ülését Zsombói Hírmondó megjelenésével nagyjából egy időben, 2010. szeptember 27-én tartja, ahol
napirend lesz a bölcsőde közbeszerzésére
kiírt pályázat eredményének megállapítása, megtárgyalásra kerül a 2010. évi költségvetés módosításáról szóló rendelettervezet, és az önkormányzat gazdasági
programjának végrehajtásáról szóló tájékoztató. A Képviselő-testület alakuló ülés
utáni első munkaterv szerinti ülését 2010.
november 12-én tartja, ahol napirendre
kerül az önkormányzat költségvetésének
I-III. negyedévi teljesítése, a közszolgáltatások árainak megállapítása, a 2011. évi

Mérlegen

Bölcsöde látványterve
belső ellenőrzési terv, rendezvényterv és
munkaterv, valamint közmeghallgatás keretében kerül megtárgyalásra a 2011. évi
költségvetési koncepció.
Buszmenetrend
A Tisza Volán Közlekedési és Szolgáltató Zrt. 2010. szeptember 1-től, Szeged
és Szatymaz között új, óránként ismétlődő, ütemes menetrendet és úgynevezett
körjáratot léptetett életbe. A szolgáltató
menetrend-módosítással élt annak érdekében, hogy a Szatymazi vasútállomáson
minél több Szeged-Budapest között közlekedő vonathoz legyen buszcsatlakozás
Zsombó és Sándorfalva irányába, illetve
irányából.
Minden utazó számára megfelelő módosítást nem lehet létrehozni. Szeptember
elejétől több lakossági menetrend módosítási igény is érkezett a Polgármesteri

Bölcsőde
Megállapításra kerül a bölcsőde közbeszerzési eljárásában nyertes ajánlattevő
vállalkozás (a munka kivitelezésére 4
ajánlat érkezett).
A korábbi lapszámokban olvashatta a
kedves lakosság, hogy új szolgáltatás
megteremtésével próbál az önkormányzat segíteni a kisgyermekes családoknak,
ahol a jelenlegi gazdasági, munkaerő-piaci helyzet miatt indokolt a gyermekek
napközbeni gondozását intézményi keretek között megoldani.
A pályázat előkészítési szakaszában a
– jogszabály által kötelezően előírt – közbeszerzési eljárás folyik. Négy szegedi
székhelyű vállalkozástól érkezett ajánlat.
Jelenleg a formai és tartalmi ellenőrzés,
valamint a hiánypótlás folyik. Várhatóan
a Képviselő-tesület szeptemeber 27-én
tartandó ülésén az eredményt meg lehet
állapítani.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Gyuris Zsolt
polgármester

a valóság!

Tájékoztató Zsombó Község Önkormányzata 2007-2010. évekre szóló gazdasági programjának végrehajtásáról
Kedves Olvasó!
Az önkormányzat gazdasági programjának végrehajtásáról szóló tájékoztató egy
igen terjedelmes dokumentum, amelyet a
www.zsombo.hu oldalon olvashat, e rövid írásban csak a legfontosabbakat szeretném kiemelni, egy eszenciát nyújtani a
képviselő-testület 4 éves tevékenységéről, Zsombóról, a tényekről.
Örvendetes tény, hogy a település lakosságszáma folyamatosan emelkedik
(2010. január elején már meghaladta a
3.500 főt), az átlag életkor 38 év körül
alakul, amely a legjobb mutató Csongrád
megyében. Szintén folyamatosan emelkedik a civil szerveződések, egyesületek
száma, ami a lakosság aktivitását mutatja.

Egy képviselő-testület, mint az önkormányzatot megtestesítő, működéséért,
döntéseiért felelős szerv legfontosabb feladata, hogy működtesse az önkormányzati
törvényben előírt kötelező közszolgáltatásokat (egészséges ivóvíz ellátás, az óvodai nevelés, az általános iskolai oktatás
és nevelés, az egészségügyi és a szociális alapellátás, a közvilágítás, a helyi közutak és a köztemető fenntartása, a helyi
közterületeken a parkolás biztosítása) és
más fontos helyi közszolgáltatásokat (pl.
közművelődés). A közszolgáltatások, és
az ezeket nyújtó intézmények működtetése összetett feladat. Elsősorban és legmesszebbre menőkig azt kell szem előtt
tartani, hogy jó minőségen, célszerű szolgáltatásokat nyújtsunk a lakosainknak.
Másodsorban, de majdnem ugyanilyen
fontossággal bír a gazdasági fenntarthatóság. Ha nem költséghatékonyan működnek az önkormányzati intézmények, akkor
előbb-utóbb a működtetésük lehetetlenné
válik, feladatukat nem tudják ellátni vagy
valamilyen tevékenységet el kell hagynia
az önkormányzatnak, mert a működésre
évente rendelkezésre álló pénzösszegeket
meghaladják a működési kiadások. Ilyen
helyzetben először az önkormányzatok
bezárják a nem kötelező feladatokat ellátó intézményeiket – művelődési házakat,
könyvtárakat –, megszüntetik a civil szer7

vezetek, a sport és a kultúra támogatását,
majd ha ez sem elég a fejlesztéssel teljesen felhagynak, legrosszabb esetben hitelt vesznek fel a működésre, amely évrőlévre növekszik, és így adósságcsapdába
sodródik az önkormányzat. A ciklus elején
az egyik kihívás ennek az állapotnak az
elkerülése volt. Szakemberekkel világíttattuk át az önkormányzati intézmények
működését, és javaslataikat megfogadva
ésszerűsítettük a működést, csökkentettük az elhagyható dolgozói létszámokat,
mindent megtettünk a dologi kiadások,
elsősorban az energia költségek csökkentésére. Legfőképpen ezért korszerűsítettük az összes intézményünk világítását.
A középületek falait hőszigeteltük, ajtókat, ablakokat korszerűbbekre cseréltük,
több intézményben korszerűsítettük a
fűtésrendszereket és befogtuk az óvoda
számára a napenergiát. Ezek a beruházások mind megtérülnek. Amelyiknek a
megvalósításához a pályázati támogatásokon felül hitelt vettünk fel, az megtérül
rövid-közép távon, és utána csak termel
az önkormányzatnak. A személyi és dologi kiadások csökkentésén túl különböző
társulásokban kezdtünk működni, mert
több feladatot még olcsóbban tudunk
így elvégezni, és az állam több működési pénzátadással támogatta a társulásos
feladatellátást. Ilyen például a közoktatás

„Hogy nektár lesz a bor, és máslás a lőre.
Setétűl a gohér a piros vesszőkön,”
Csokonai Vitéz Mihály: Az ősz

HÍRMONDÓ

ZSOM-BOLYGÓ

és a szociális ellátórendszer működtetése. Szintén a bevételek növelése és a
szakmaiság javítása sarkallt sok pályázat
benyújtására. A lényeg, hogy szem előtt
tartva a minőségi munkavégzést, a szolgáltatások színvonalának fenntartását,
javítását kevesebbet költöttünk, és több
bevételt szereztünk az önkormányzat és
intézményeinek működésére. Az önkormányzat működése az új szolgáltatások
(pl. családi napközi, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat
bővítése, szociális étkeztetés bővülése)
bevezetése ellenére is stabil, kiszámítható és finanszírozható lett. Ez természetesen – egyébként érthető – egyéni sértődésekkel járt, ugyanakkor több munkát,
nagyobb erőfeszítést igényelt minden önkormányzati alkalmazottól és döntéshozótól is. Köszönet érte, hogy a túlnyomó
többség állta a sarat.
A működés biztosításán túl másik feladatot is felvállaltuk, a hosszú távra gondolkodás jegyében az önkormányzat jövőjének biztosítása érdekében gyarapítottuk
a rendelkezésre álló főleg forgalomképes
önkormányzati vagyont.
Az önkormányzat vagyona az elmúlt 4 év
alatt folyamatosan gyarapodott, a bruttó értéken számított vagyon a 2006. évi
záró állományhoz viszonyítva 308 millió
forinttal emelkedett. Pozitív elmozdulás,
hogy ezen belül jelentősen emelkedett
a szükség esetén értékesíthető vagyonelemek száma és értéke (pl. vendéglő),
amelyek Zsombó község tartalékait jelentik egy nehezebb helyzet későbbi kialakulása esetén, de fedezetet nyújthatnak
a fejlesztési hitelekhez is. A vagyongyarapodás a következő években tovább fog
növekedni köszönhetően a településre
hozott közel 800 millió forintnyi megnyert
és részben elkezdett, ezután megvalósuló pályázatoknak (pl. bölcsőde, szociális
szolgáltató…)
A község közterületein és közintézményiben rengeteg olyan apró-cseprő,
kisebb-nagyobb karbantartási, felújítási
tevékenységet végeztünk el, amely az
ott dolgozók elmondása és saját tapasztalatunk szerint is több éves, évtizedes
problémát jelentett. Mindent nehéz lenne

felsorolni, így csak a nagyobb, fontosabb
fejlesztéseket sorolom fel a teljesség igénye nélkül.
Az elmúlt 4 évben végzett fejlesztések a
következők:
– szilárd- és folyékonyhulladék-lerakó
rekonstrukció,
– hulladékudvar és hulladékgyűjtő sziget kialakítása,
– településrendezési terv készítése,
– sportpálya-fejlesztés –> térvilágítás,
aszfaltpálya, edzőpálya, vizesblokk kialakítása,
– önkormányzati épületek folyamatos
karbantartása,
– közterület virágosítás – virágládák
kihelyezése,
– segély helyett foglalkoztatás -> közcélú és közhasznú foglalkoztatás bővítése,
– külterületi utak karbantartásának fokozása (évente körülbelül másfélszeresére),
– számítástechnikai rendszerek fejlesztése az iskolában, a Polgármesteri Hivatalban, a védőnői szolgálatnál, valamint a
közösségi ház és könyvtárban,
– kompetencia alapú nevelésre – oktatásra való felkészülés és megvalósítás
támogatása az iskolában és az óvodában,
– települési honlap fejlesztése,
– földterületek, ingatlanok vásárlása,
– Falunap megszervezése, lebonyolítása,
– kerékpártároló (Jóbarát Vendéglő
előtt), folyamatban van a gyártása 10
db, összesen 280 kerékpár befogadására
alkalmas kerékpártárolónak pályázati forrásból amelyeket a közintézmények körül
helyezünk el.
– belterületi szilárd burkolatú utak kátyúzása,
– temetőfejlesztés: szórt kavicsos út a
ravatalozóhoz,
– 2 családi napközi indítása és működtetése a 2-3 év közötti gyermekek számára (épület felújítás, eszközbeszerzés),
– a busz végállomás kihelyezése a
Szent Mihály (volt Temető) utcába, buszöböl kiépítése,
– buszváró kihelyezése a szatymazi
úton a Lippai tanya nevű buszmegállókba
– tanyagondnoki autó vásárlása (Renault),
– Andrássy út (volt Felszabadulás utca)
járdafelújítás, összefüggő járdafelület
kialakítása mindkét oldalon a belterület
teljes hosszában,
– Iskola 5-ös és 6-os tanterem parketta
felújítása,
– TMV Kft-ben részesedés vásárlás,
melynek értéke az eltelt időben többszörösére emelkedett,
– Közösségi Ház akadálymentesítési
tervének elkészítése
– kerékpárút terv készítés a településközpontra,

„A hírlapok sötét dolgokról írnak:
maholnap tán reszket is a Teremtés.”
Jékely Zoltán: Őszi készülődés
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– csapadékvíz-elvezető rendszer tervkészítése,
– iskolai tanuló asztalok, székek cseréje,
– világításkorszerűsítés
valamennyi
közintézményben („Szemünk fénye” program),
– képviselői számítógépek beszerzése
(képviselői tiszteletdíj csökkentéssel),
– Közösségi Ház előtér aljzatfelújítása,
– a volt könyvtárhelyiség ablakaira reluxa felszerelése,
– óvoda belső kerítés kialakítása,
– családsegítő – gyermekjóléti iroda
felújítás,
– Polgármesteri Hivatal belső festése,
– Pacsirta u. 48. szám alatti lakóingatlan megvásárlása (későbbi utcaszélesítés
miatt),
– Óvodaudvar felújítása társadalmi
munkában (anyagköltség),
– településközpont terv készítés,
– iskola tetőtér beépítés terv készítés,
– autóbuszöblök kiépítéséhez szükséges terv készítése,
– szolgalmi jog alapítás csapadékvíz
elvezető rendszerhez,
– földterület vásárlások,
– Járdaépítés Móra Ferenc utcában,
– Királyszéki iskola megvásárlása,
– iskolai sportpálya kerítés létesítése,
– szárzúzó beszerzés,
– gléder vásárlás,
– informatikai hálózat fejlesztés a Polgármesteri Hivatalban (szervercsere, számítógépek, hálózat),
– Közösségi Ház riasztórendszer kiépítése,
– információs és üdvözlőtáblák kihelyezése,
– Wesselényi Iskola felújítása,
– túrakerékpárok beszerzése,
– Közösségi Ház „Ezerarcú kisterem”
kialakítása,
– Közösségi Ház vizesblokk és 3-as klub
felújítás,
– ereszcsatornák cseréje több önkormányzati épületen,
– Játszótér felújítás – Móra F. utca,
– Iskola tornaterem lapostető szigetelés,
– 3 családi napközi indítása 6-14 év közötti korosztály számára (iskola),
– intézményi társulás létrehozás (2008.
augusztus 1.)
– óvodai csoportszobák felújítása
– takarítás átszervezése, eszközbeszerzések,
– kémia terem és informatika terem teljes bútorzatának cseréje az iskolában,
– informatika terem elektromos hálózatának felújítása,
– Hivatal fűtéskorszerűsítése előkészítéséhez gáz terv,
– autóbuszváró kihelyezése a Szatymazi
úton az autópálya felüljáró előtt,
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– Déli Napfény Non-profit Kft.-ben részesedés vásárlás (LEADER pályázati
rendszert működteti a Non-profit Kft.),
– klíma beszerzés – az iskola informatika termébe,
– vízelvezető csatorna építése a
Dorozsma – Majsai Főcsatorna és az
Andrássy út között,
– hulladékgyűjtők kihelyezése,
– virágládák kihelyezése, virágosítás az
Andrássy úton és a temetőben,
– kerti pad, kerti díszkút a Közösségi
Ház udvarán,
– családi napközi konyhájának felújítása,
– burkolat-felújítás a gyermekorvosi
rendelő helyiségeiben,
– ravatalozó vizesblokk felújítása,
– Polgármesteri Hivatal kerítésének létesítése,
– Volt folyékony hulladék lerakó rekultivációja,
– bölcsőde tervkészítése,
– településkapu program (sebességjelző tábla kihelyezése és forgalomlassító
sziget terve),
– Jóbarát Vendéglő vásárlása és felújítása,
– körzeti megbízotti szolgálati lakás eladása, másik házvásárlása és felújítása,
– Iskola másik kerítésszakaszának felújítása,
– temetőfejlesztés: urnacsoportos temetkezési lehetőség, parkosítás, csepegtető öntözés, pad kihelyezése, vezetékes
víz vételi lehetőség kiépítése,
– 3. tanyagondnoki körzet indítása,
– tanyagondnoki kisbusz beszerzés,
– KMB iroda felújítása,
– Wesselényi iskolában fűtés javítás,
konvektor cserék, világítás korszerűsítés,
vizesblokk kialakítás, bútorbeszerzés,
– Szent Mihály utca burkolat felújítása
(Andrássy út – Móra Ferenc utca között),
– közterület felügyelet és településőri
program elindítása,
– egészségház részleges fűtéskorszerűsítése,
– energetikai korszerűsítés (önkormányzati közintézmények nyílászáró
cseréje, homlokzatszigetelés és felújítás,
óvodai napkollektoros rendszer és fűtéskorszerűsítés),
– attika fal szigetelés – iskolában,
– iskola vizesblokk felújítása és akadálymentesítése,
– Deák Ferenc utcai telektömb telekhatár rendezése,
– Belterületbe vonás a Szegedi úton és
a Szatymazi úton
– Móra F. utcai – iskola melletti – játszótér fejlesztése,
– Sportpálya játszótér fejlesztés,
– óvodai játszótér felújítás,
– csapadékvíz-elvezetés: belvízelvezető
árkok kiépítése I. ütem,

– Béke utcai járda felújítása és kerékpárút építése,
– az Andrássy úton és a Szegedi úton
kerékpárút építése (kivitelezés folyamatban),
– bölcsőde építés előkészítése (közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban
van),
– településközpont fejlesztés, piac kiépítése (folyamatban van),
– közösségi közlekedés fejlesztése – 12
db buszmegálló öböl építése, buszvárók
kihelyezése (kivitelezés folyamatban),
– Királyszéki iskola külső homlokzatának eredeti állapot szerinti felújítása,
helyreállítása,
– szennyvízhálózat kiépítésének előkészítésének, I. fordulós pályázata megvalósítása.
Az önkormányzat nagyobb fejlesztést
csak pályázati forrás bevonásával tud
megvalósítani, ezért elsődleges cél volt a
pályázati források feltárása, a pályázatok
készítése – szükség esetén külső szakemberek bevonásával –, a pályázatok menedzselése. A 2007 – 2010. közötti időszakban 83 db önkormányzati és intézményi
pályázat került benyújtásra, az igényelt
támogatás összege 1.408.403.000,- Ft.
A tájékoztató készítésének időpontjáig
785.311.000,- Ft elnyert támogatásról érkezett értesítés, és 78.269.000,- Ft értékű
támogatási igény elbírálása folyamatban
van. Az önkormányzat közreműködésével
több helyi civil szervezet nyújtott be rendszeresen pályázatot az elmúlt 4 évben,
összesen 36 db-ot 24.286.000,- Ft értékben, melyből 9.248.000,- Ft támogatáshoz
jutottak a szervezet tevékenységükhöz,
és 6.877.000,- Ft igény áll elbírálás alatt.
A benyújtott 119 db pályázatból 66% volt
nyerő, 18% nem nyert és 16% van jelenleg bírálat alatt. Összesen 795 millió forint
pályázati pénzt sikerül a településre hozni,
amiből sok fontos, szükséges és régen
várt projekt tud megvalósulni.
Ehhez a teljesítményez aktív, konstruktív többségű képviselő-testület, jól működő bizottságok és hihetetlen mennyiségű
munkára volt szükség a döntéshozók és
az önkormányzati dolgozók részéről is.
A képviselő-testület munkáját meghatározza a benne részt vevő egyének,
a képviselők képessége, hozzáállása és
aktivitása. A képesség és hozzáállás értékelése szubjektív, ezt nem tisztem ebben
a beszámolóban minősíteni, továbbra is
maradok a tényeknél. Az aktivitás egyik
objektív mérője a képviselői jelenlét a
Képviselő-testület ülésein. A képviselők
közül az üléseken legtöbbet jelenlévő
képviselők Bálint Vilmos és Lajkó Antal, rögtön utánuk hat képviselő hasonló
részvételi arányával aktív tagjai voltak a
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képviselő-testületnek, és a statisztikában
leszakadva a legtöbbet távol maradó képviselők Monori Gyula, Vőneki József és
Zsiros Pál.
A Képviselő-tetület hasznosságát nem
csak az elvégzett munka mennyisége és
minősége jellemzi, hanem fontos szerepet
kap a kreativitás, az alkotás és a környezetének, a falu lakosságának a lelkesítése,
bevonása is. Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület tagjainak többsége alakító
tagja is egy néhány civil szervezetnek, és
élő kapcsolatokat ápolnak a lakossággal,
így olyan újdonságot jelentő történések
indultak meg a mögöttünk álló 4 évben,
amelyek sokkal több energiát szabadítottak fel, mint a korábbi időszakokban.
Például a képviselő-testület tagjai közül
sokan személyesen is közreműködnek az
újjászervezett Polgárőrség munkájában,
amely 90 fős létszámával és aktivitásával kiemelkedik a környékbeli polgárőr
szervezetek közül, és sok más körülmény
mellett ez is hozzájárul ahhoz, hogy a környezetünkben legjobbá váltak Zsombó
bűnügyi mutatói. Természetesen ez a terület soha nem lehet elég jó, ameddig egy
bűntény is előfordul, addig van mit tenni.
Például 2007-től évente megrendezésre kerül a falunap, ahol a segítők száma
bőven száz fölött szokott lenni, és minden
korosztály találhat érdeklődési körének
megfelelő szórakozást. Például Falunkért
jótékonysági bálat rendezünk 2007-től
minden évben. Az első bál bevételét a
művelődési ház vizes blokkjának felújítására, a következő bál bevételét az iskola
melletti új játszótér építésére megnyert
pályázat önerejére, a harmadik bál bevételét a templom új orgonájára fordítottuk.
A negyedik (2010. október 9.) bál bevételét az iskola földszinti részének fizikai
akadálymentesére fogjuk fordítani.
Ezeket az eredményeket közösen, a falu
lakosainak és vállalkozóinak összefogásával és segítségével tudtuk megvalósítani.
Ezúton is köszönöm mindazok segítségét, akik tevőlegesen is – munkájukkal,
felajánlásaikkal – hozzájárultak Zsombó
fejlődéséhez, a falu építéséhez, szépítéséhez.
Tisztelettel:

„Nosza, hozd, fiú, a kancsót
kiiszom majd egyhuzamban.”

Gyuris Zsolt
polgármester

Anakreoni bordal
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Bursa Hungarica

A korábbi évek gyakorlatának
megfelelően, Zsombó Község
Önkormányzatának Képviselőtestülete várhatóan az idén is
csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz. Ennek a
pályázatnak az a kiemelt célkitűzése, hogy esélyt teremtsen
a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára
a felsőoktatásban való részvételre.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium, az önkormányzatok
bevonásával, két körben kívánja segíteni a rászoruló fiatalokat:
„A” típusú ösztöndíjra pályázhatnak azok, akik jelenleg
felsőfokú
tanulmányokat
folytatnak nappali tagozatos
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy
felsőfokú szakképzésben. Az ő
esetükben az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz egymást
követő két félév.
„B” típusú ösztöndíjra pályázhatnak az ebben a tanévben érettségi előtt álló
középiskolások vagy már
érettségizett, de felsőoktatási intézménybe felvételt
még nem nyert fiatalok, akik
a 2011/2012. tanévtől kívánnak nappali tagozatos alapképzésben, egységes, osztat„Gyúl a lélek mécse, csak
bor töltse, hevítse,
nektár kell, hogy a szivet
egekig röpítse,”

jövedelmét. A jövedelemvizsgálat a szociális ügyekben
bevett gyakorlat szerint, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 4. § alapján történik.
Érdemes tudni, hogy ezen
jogszabály értelmében jövedelemnek minősül a személyi
jövedelemadóról szóló törvény
alapján adómentes jövedelem
is (pl.: ösztöndíj, GYES, GYET,
ápolási díj).
Zsombó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2/2010. (II.15.) szociális
rendeletének 25-26. §-aiban
szabályozta a felsőfokú tanulmányok támogatását. Eszerint
csak az részesülhet Bursa
Hungarica ösztöndíjban, akinek a családjában az egy főre
jutó havi nettó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át
(jelenleg 71.250,- Ft), félárva
pályázó esetén a 300 %-át
(jelenleg 85.500,- Ft). Árva

lan képzésben vagy felsőfokú
szakképzésben részt venni. Az
ösztöndíj időtartama számukra
3x10 hónap, azaz hat egymást
követő tanulmányi félév.
A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer,
amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:
1. a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás
(ennek havi összegét pályázónként állapítja meg a Képviselő-testület);
2. a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás (a
megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti
a települési önkormányzat által megítélt támogatást);
3. a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által nyújtott támogatás (intézményi ösztöndíjrész).
Az előző években támogatott fiatalok havonta 4.000,– 10.000,- Ft-os ösztöndíjat
kaptak, rászorultságtól függően.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság
alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. A pályázó köteles igazolni zsombói állandó
lakóhelyét, valamely felsőoktatási intézménnyel fennálló
hallgatói jogviszonyát (csak
„A” típusú ösztöndíj esetén)
és a vele egy háztartásban
élők egy főre jutó havi nettó
10
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pályázó esetén nincs jövedelemvizsgálat. A pályázat elbírálásánál a jövedelem mellett
más szempontok is szerepet
játszanak: fogyatékkal élés,
munkanélküliség, három vagy
több gyermek, illetve tartós
betegség a családban.
Zsombó Község Önkormányzata legkésőbb 2010. október
1-ig kiírja a pályázatot. Figyeljék a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláját és az önkormányzat hivatalos honlapját!
A pályázati űrlapokat október
4-től vehetik át az érdeklődők
a Polgármesteri Hivatalban,
dr. Sziromi Márta ügyintézőtől
vagy letölthetik a www.okmt.
hu (Bursa Hungarica) honlapról. Az önkormányzat 2010.
november 23-ig bírálja el a pályázatokat és 2010. december
6-ig döntéséről írásban értesíti
majd a pályázókat.
Dr. Csúcs Áron
jegyző

ZSOM-BOLYGÓ

Tájékoztató

a védendő fogyasztókat megillető kedvezményekről

2. Előre fizető mérő

A lakhatás megőrzése, illetve a hajléktalanná válás megelőzése érdekében a legnehezebb anyagi körülmények között élők
speciális védelmet érdemelnek – az energiaszolgáltatás tekintetében is. Ennek eleget téve – az Európai Unió előírásai alapján – került bevezetésre az ún. védendő
fogyasztók intézménye 2008. január 1-től
a villamos energia, illetve 2009. január
1-től a gázszolgáltatás tekintetében.
Ezen belül két kategóriát – a szociálisan rászoruló és a fogyatékossággal élő
fogyasztók csoportját – különítenek el a
jogszabályok:
I. Szociálisan rászoruló fogyasztónak
azt a természetes személyt kell tekinteni,
aki, vagy akinek a háztartásában élő személy:
a. időskorúak járadékában részesül,
b. aktív korúak ellátására jogosult,
c. lakásfenntartási támogatásban részesül,
d. ápolási díjban részesül,
e. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
f. otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapításától
számított 3 éven keresztül), vagy
g. nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő,
aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket.
Igénybe vehető kedvezmények:
1. Fizetési kedvezmények (részletfizetés, fizetési haladék)
• részletfizetés: az igénylést megelőző
12 hónap átlagfogyasztásához igazodik
(1 havi fogyasztás ellenértékét meg nem
haladó tartozásnál 2 hónap, 3 havi alatt: 5
hónap, 3 havin túl 6 hónap)
• fizetési haladék: időtartama legfeljebb 30 nap
• 12 naptári hónapon belül egy alkalommal kérhető
• A fizetési kedvezmények igénybevétele mellett az aktuálisan elfogyasztott
energia árát is határidőben meg kell fizetni.

Olyan fogyasztásmérő, amely a fogyasztást csak az ellenérték előzetes megfizetése esetén teszi lehetővé, ezért nem lehetséges a hátralék felhalmozása.
Jogosultsági feltételei:
• a fizetési kedvezmények biztosítása
mellett a szolgáltatónak fel kell ajánlania
az előre fizető mérő felszerelésének lehetőségét;
• amennyiben a védendő fogyasztó a
fizetési kedvezmények ellenére sem rendezi a tartozását (vagy a megállapodásban foglaltakat nem tartja be), a további
vételezést a szolgáltató ilyen mérő felszereléséhez kötheti;
• a védendő fogyasztót fizetési késedelem vagy nem fizetés esetén csak
akkor lehet az energia-ellátásból kikapcsolni, ha – a fentiek szerinti felajánlás
alapján – a speciális mérő felszerelésébe
nem egyezik bele, illetve annak felszerelését, üzembe helyezését akadályozza vagy
meghiúsítja;
• a szolgáltatásból már kikapcsolt – a
szociálisan rászoruló fogyasztói státuszra
jogosító ellátások valamelyikében részesülő – fogyasztó pedig a nyilvántartásba
történő felvételével egyidejűleg kérheti az
előre fizető mérő felszerelését.
A készülék beszerzési és felszerelési
költségei a szolgáltatót terhelik.
II. Fogyatékossággal élő fogyasztónak minősül az, aki
a. fogyatékossági támogatásban részesül.
b. vakok személyi járadékában részesül.
c. (vagy aki után szülője vagy eltartója) magasabb összegű családi pótlékban
részesül.
Igénybe vehető kedvezmények:
• különleges bánásmód a méréssel,
leolvasással, számlázással, díjfizetéssel
kapcsolatban (pl. készpénzben történő
számlakiegyenlítés a felhasználási helyen,
az általánostól eltérő mérőhely-kialakítás,
a számla értelmezéséhez nyújtott egyedi segítség stb.) – csak akkor, ha nincs
a háztartásban fogyatékossággal élőnek
nem minősülő személy
• szükségáramforrás (a tervezett
üzemszünet idejére), illetve szünetmentes

áramforrás (váratlan üzemzavar következményeinek megelőzése céljából)
A „kikapcsolási védelem” és – ennek
következtében – az előrefizető mérő ezen
fogyasztókat is megilleti, a szociálisan
rászoruló fogyasztóknál részletezett feltételekkel.
III. Hogyan lehet igényelni a kedvezményeket?
Az igénylés alapvető feltétele, hogy a
szolgáltató az érintett fogyasztót – kérelmére – nyilvántartásába felvegye. Ehhez az alábbi lépések szükségesek:
• a fogyasztó kitölti és aláírja a regisztrációhoz szükséges adatlapot,
• a fogyasztó az adatlapot kitölteti a
védelemre jogosító ellátást megállapító
igazgatási szervvel is (ez a határozatról
leolvasható: jellemzően a települési önkormányzat jegyzője, illetve a Magyar
Államkincstár);
• a kitöltött és aláírt adatlapot a kiállításától számított 30 napon belül be kell
nyújtani a szolgáltató ügyfélszolgálatára,
aki 8 napon belül köteles a regisztrációt
megtenni.
A védettséggel járó jogokat csak egy
felhasználási helyen lehet gyakorolni,
a védendő státusz alapjául szolgáló ok
fennállását pedig minden év március 31ig ismételten igazolni kell.
A nyilvántartásba vételhez, illetve annak meghosszabbításához használatos
adatlap hozzáférhető a szolgáltatók
ügyfélszolgálatain és Zsombó Község
Polgármesteri Hivatalának szociális ügyintézőinél.
Dr. Csúcs Áron
jegyző

Tisztelt Építkezők!
Amennyiben bármilyen tervezési munkával, szaktanácsadással segíthetem elképzeléseinek megvalósítását, rövid határidővel, diszkrét árakkal, teljes körű ügyintézéssel állok
szíves rendelkezésükre.

Tarcsi Károly Építésztervező
6792 Zsombó, Radnóti utca 5.
Tel:06/30/218-7686
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„Elhull a virág, eliramlik az élet…
Űlj, hitvesem, űlj az ölembe ide!”
Petőfi Sándor: Szeptember végén
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VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Választópolgárok!

A 2010. október 3-án tartandó helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásával kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt
Választópolgárokat:
Településünkön a választások lebonyolításában az alábbi választási szervek működnek közre:
Helyi Választási Bizottság:
Tagjai: Dr. Tenke András elnök, Bálint
Gáborné elnökhelyettes, Dr. Bodáné Dr.
Bártfai Mária tag
Póttagok: Angyalné Dr. Kovács Julianna, Dr. Hajdú Márta
Ülései nyilvánosak. Helyük: 6792
Zsombó, Alkotmány u. 3. (Polgármesteri
Hivatal)

Helyi Választási Iroda:
Tagjai: Dr. Csúcs Áron vezető, Dr. Sziromi Márta helyettes, Horváth Ágnes,
Stefkovicsné Nagy Ildikó, Szunyogné
Székesi Beáta, Zsótérné Makra Ibolya
Beadványok átvétele, tájékoztatások:
6792 Zsombó, Alkotmány u. 3. (Polgármesteri Hivatal) ügyfélfogadási időben:
(Hétfő: 800-1530-ig, Kedd: 800-1800-ig, Csütörtök: 800-1530-ig, Szerdán és Pénteken
az ügyfélszolgálat szünetel).

Szavazatszámláló Bizottságok:
Tagjai:
1. szavazókör: Móra Gábor Csaba, Illés
Zoltánné, Kovács Edina
2. szavazókör: Mönichné Lajkó Mária,
Horváth Ferencné, Illés István Antalné
3. szavazókör: Szabó József Andrásné,
Király Edit, Kálmán Ferenc
Póttagok:
Antal Aranka, Becherer Anikó, Csontos
Lászlóné, Faragó-Mészárosné Lajkó Ildikó, Fodor Jánosné, Hódi Terézia, Jenei
Sándor Józsefné, Kálmán Jánosné, Lajkó
István Józsefné, Maróti Dezsőné, Vargáné
Nacsa Beáta.
A helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán az szavazhat,
aki
– a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkezik és
– a szavazás napján a Magyar Köztársaság területén tartózkodik és
– nagykorú és
– magyar állampolgár, vagy az Európai
Unió más tagállamának állampolgára,
vagy menekült, vagy bevándorolt, vagy
letelepedett.
Nem szavazhat, aki:
– jogerős bírói ítélet alapján a cselekvőképességet korlátozó, vagy kizáró
gondnokság hatálya alatt áll,

– jogerős bírósági ítélet alapján közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt
áll,
– szabadságvesztés büntetését tölti,
– büntetőeljárásban elrendelt intézeti
kényszergyógykezelését tölti.
Kizárólag a névjegyzékben lévő választópolgár szavazhat és csakis személyesen!
A választópolgár a Szavazatszámláló
Bizottság előtt személyazonosságát és
lakcímét kell igazolnia.
Erre a következő érvényes igazolványok
alkalmasak:
– lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány („régi típusú”) vagy
– lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy
– lakcímigazolvány és útlevél vagy
– lakcímigazolvány és 2001. január
1-jét követően a magyar hatóság által
kiállított vezetői engedély
Amennyiben a „régi típusú” személyazonosító igazolvány tartalmazza az érvényes
lakcímet is, lakcímigazolvány bemutatása
nem szükséges.
Azon választópolgárok, akik a fenti
érvényes igazolványokkal nem rendelkeznek a választás napján (2010. október 3-án), választójogukat nem gyakorolhatják.
Annak érdekében, hogy az említett állampolgárok – szándékuk esetén – választójogukkal élhessenek, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala elrendelte az okmányirodával
rendelkező Polgármesteri Hivatalok részére, hogy a választást megelőző napon
(2010. október 2-án) és a szavazás napján (2010. október 3-án) ügyeleti nyitva
tartással nyújtsanak lehetőséget ideiglenes személyazonosító igazolvány és/vagy
lakcímigazolvány kiállítására és átadására, valamint az okmányirodai átvétellel
kért állandó személyazonosító igazolvány,
útlevél vagy kártya típusú vezetői engedély átadására.
Az a választópolgár, aki bejelentett tartózkodási helyén kíván szavazni, a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda
vezetőjétől kapott igazolással szavazhat.
Fontos szabály azonban, hogy igazolást
csak a tartózkodási helyre lehet kérni
és csak akkor, ha azt legkésőbb a választások kitűzését megelőző 30 nappal létesítették, azaz 2010. június 16-ig.
Településünkön a választópolgárok 3
szavazólapon adhatják le szavazataikat
(polgármester választására szolgáló szavazólap, helyi önkormányzati képviselők
választására szolgáló szavazólap és a
megyei közgyűlés tagjainak választására
szolgáló szavazólap).
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1. Polgármester választása
A polgármester választása során minden választópolgár egy jelöltre szavazhat.
Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
2. Helyi önkormányzati képviselők választása
Településünkön a törvényben meghatározott számú (6 fő) képviselőt választhatnak. A választópolgár legfeljebb annyi
jelöltre szavazhat (6), ahány tagja a képviselő-testületnek lehet. (Kevesebb jelöltre lehet, többre nem lehet érvényesen
szavazni!) Képviselők azok a jelöltek
lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes
szavazatot kapták.
3. A megyei közgyűlés tagjainak választása
A választópolgár egy listára szavazhat.
A listák, törvényben meghatározott számítási mód alapján, a kapott szavazatok
arányában kapnak mandátumot. Nem
szerezhet mandátumot az a lista, amelyre
a leadott érvényes szavazatok száma nem
érte el a listákra leadott összes érvényes
szavazatok számának 5%-át, szervezet
közös listája esetén 10%-át.
A mozgásában gátolt személy – írásbeli kérelemre – mozgóurnával történő
szavazást kérhet. Az írásbeli kérelmeket
a szavazás napját megelőzően a Helyi
Választási Iroda vezetőjénél, a szavazás
napján pedig az illetékes Szavazatszámláló Bizottságnál kell bejelenteni.
Kampány:
A választási kampány 2010. október
3-án 0000 óráig tart! Kampányt folytatni 2010. október 3-án 0000 órától 1900
óráig tilos!
Eredmény:
A Helyi Választási Bizottság a Szavazatszámláló Bizottságok jegyzőkönyvei
alapján 2010. október 4-ig összesíti a
szavazatokat, és megállapítja a választási
eredményt. A szavazóköri jegyzőkönyvek
egy példánya a Helyi Választási Irodában
2010. október 6-án 1600 óráig megtekinthető!
Amennyiben további kérdésük van, kérem forduljanak bizalommal a Helyi Választási
Iroda munkatársaihoz ügyfélfogadási időben, vagy keresse fel a www.
valasztas.hu internetes oldalt.
				
Tisztelettel:
		
		

Dr. Csúcs Áron
jegyző, HVI vezetője
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Az Öszefogás Zsombóért Közhasznú Egyesület
Rövid Története
Az Összefogás Zsombóért Közhasznú
Egyesület 2007. április 17-én alakult
meg. „Az egyesület legfőbb célja, hogy a
község szellemi és anyagi javainak gyarapítása által a zsombói lakosok életkörülményeit javítsa, kiteljesítse.” Az egyesület történetiségére nézve sokat elárul az
alapszabály másik pontja is. „A 2005-ben
azonos névvel létrehozott önszerveződés
szellemében, az egyesület fő feladata, a
Zsombóért tenni akaró és tenni képes lakosok összefogása, irányítása.”
Amint arra az alapszabály is utal, az
egyesület megalakulását megelőzően,
már 2005-ben elindult egy helyi önszerveződés, mely később vette fel az Összefogás nevet. Az önszerveződés elindítói a
Magyar Függetlenségi Párt, a Szivárvány
Zsombói Nagycsaládos Egyesület, és a
Fidesz akkori vezetői voltak, akikhez idővel egyre többen csatlakoztak zsombói
magánszemélyek. Látva a falu egyre nagyobb lemaradását, a szerveződés elsődleges céljának akkor azt tekintette, hogy
a 2006-os önkormányzati választásokon
végre változást érjen el. Ehhez Gyuris
Zsoltot kérte fel polgármesterjelöltnek,
aki 2002-ben már közel volt a sikerhez.
Mivel a falu elvesztegetett éveiért a kollektív döntések miatt a képviselő testület
munkájával sem lehettünk elégedettek,

felmerült az igénye annak, hogy a polgármester egy támogató csapattal, képviselőjelöltekkel együtt induljon. Ez a felállás
teljesen újnak számított mindannyiunk
számára. Volt alkalmunk megismerni bőven az együttműködés, a csapatépítés
örömeit és nehézségeit egyaránt. A hitetlenkedés, és a vad támadások ellenére, a 2006-os önkormányzati választás az
Összefogás nagyarányú, váratlan sikerét
hozta. Győztes polgármesterjelöltjén kívül
az Összefogás csapatából hét jelölt lett
képviselő. A falu azóta elért eredményei döntően az ő csapatmunkájuknak
köszönhető. A választások után, az elsősorban helyi politikai céllal létrejött szerveződés nem szűnt meg. A benne lévő
aktív közösségi erőt kihasználva 2007ben megalakult az Összefogás Zsombóért
Közhasznú Egyesület. Elnöke Dr. Nagy
Péter, községünk egykori jegyzője lett.
Zsombó iránti elkötelezettségét az Összefogás egyesületként is bizonyította.
Társadalmi munkában óvoda udvart
betonozott. Részt vett az iskola melletti
játszótér munkáiban, és azok megszervezésében, a sportpályánál lévő játszótér
felújításában, évenkénti karbantartásában, és az edzőpálya kialakításában. Az
egyesület nevéhez kötődik a sportpálya
világításának kiépítés, és a falu virágosí-

Összefogás Zsombóért
2005-2006. években egymásra találtunk mintegy két tucatnyian, zsombóiak,
akik egyet akartunk. Azt szerettük volna,
hogy a mi kis falunk is szépen, lendületesen fejlődjön. Az egymásra találást
munka követte. Ötleteltünk délutánokon,
estéken, éjszakákon át. Megkérdeztük a
szomszédainkat, lakossági fórumokon az
utcabelieket, a tanyán élőket, a falubelieket, hogy ők mitől éreznék jobban magukat itt Zsombón. Ennek a munkának
az eredményeként körvonalazódtak az álmok. A nagyívű álmokból célok, a célokból
program lett, amelyet eljuttattunk Önökhöz, minden háztartásba, mert szerintünk
a választás egy szerződés a választó és
a választott között. A szerződést pedig
illik papírra vetni, hogy ellenőrizhető legyen. Úgy gondoltuk, hogy szüksége van
Zsombónak egy fejlesztési koncepcióra,
mert a településfejlesztés összehangolt
lépések sorozata, amelynek egy részét
rövid távon, más részét közép- és hos�szú távon tudjuk megvalósítani. A hosszú
távú fejlesztési koncepció az irányt jelöli
ki, a rövid távú 4 évre szóló vállalásaink
megvalósításán pedig objektíven mérhető a teljesítményünk.

Ez a program 4 éve a zsombói választópolgároktól 2/3-os támogatottságot kapott. A 12 fős képviselő-testületből 8 főt
(polgármester és 7 képviselő) az Összefogás Zsombóért jelöltjeiből választottak.
Ahhoz, hogy meg tudjon kezdődni a hatékony munkavégzés, kellett az ilyen arányú
felhatalmazás.
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tása. Az Összefogás 2009-ben megalapította az „Év Ifjú Zsombói Művésze”- díjat.
A díjat 2009-ben elsőként Gergely Kata Viola, 2010-ben pedig Gábor Tamás vehette
át. Az Összefogás több alkalommal részesített anyagi támogatásban helyi kezdeményezéseket. Támogatta a közösségi
ház ágyvásárlását, és zongoravásárlást,
az egyházközség orgona beszerzését, a
gyermeknapi programokat, öt darab szemeteskuka kihelyezését, a Bokréta dalkör
dalos találkozóját, és a Zsombói Falunapokat. Megvédve a kipusztulástól, a készülő beruházás előtt az egyesület tagjai
ültették át a Béke utca fáit az óvodába, és
a templomkertbe. Rövid működése alatt
az egyesület Zsombó egyik legaktívabb
szervezetévé vált. 2010-ben az Összefogás már Egyesületként indítja jelöltjeit
az önkormányzati választásokon. A falu
érdekében létrehoztuk a civil szervezetek,
pártok legaktívabb összefogását.
Kérjük, tiszteljen meg minket újból
bizalmával!
Válassza a jövőt!
Szavazzon a folytatásra!
Szavazzon az Összefogás jelöltjeire!
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Hosszútávú fejlesztési koncepció 2006

Eltelt négy év, itt a számvetés ideje. Az
akkori szórólapon szereplő hosszú távú
fejlesztési koncepció célkitűzéseinek ¾-e
megvalósult, vagy nyertes pályázattal, a
megfelelő anyagi háttérrel a megvalósulás útjára lépett, vagy egy-egy kérdéskör,
szolgáltatás feltételei lényegesen javultak.
Történt mindez úgy, hogy közben más,
eredetileg nem tervezett beruházásokat
is végrehajtottunk. Például: vásárolt és
felújított az önkormányzat egy vendéglőt,
egy külterületi iskolát, gyarapította a falu
vagyonát több ingatlan és nagy értékű
eszköz (gléder, mulcsozó) megvásárlásával.
A 4 évre szóló vállalások mellett szinte
kizárólag pipa van. Azzal nem számoltunk
négy éve, hogy gazdasági válság lesz, és
az ingatlanpiacot évekre befagyasztja,
ezért nem volt célszerű telkeket és lakóparkot kialakítani, különösen azért nem,
mert magántulajdonban elég sok telek
van még a faluban, ami az építkezni szándékozók keresletét egyenlőre ki tudja
elégíteni. Ami még várat magára néhány
évig, a közvilágítási hálózat teljes körű
bővítése. A felmért jogos igények olyan
pénzügyi nagyságrendbe esnek, amellyel
nem bír el önerőből az önkormányzat, pályázat híján célszerű megvárni azt a 2-3
évet, amennyi idő alatt várhatóan megbízható minőségben, megfizethető áron
LED-esre lehet váltani az összes lámpatestet. Ekkor ugyanis lesz valószínűleg
olyan finanszírozási konstrukció, amely
az energia megtakarítással járó cserék
mellett a bővítést is kezelni tudja. Minden
más vállalásunk megvalósult. Például:

Vállalások 2006-2010

épül a régen várt kerékpárút, átgondolt
terv szerint épül a csapadékvíz elvezető
rendszer, nagy érdeklődés kísérte a négy
falunapot, játszóterek épültek, járdák
épültek a biztonságunkért, csinosodott a
település virágosítással, fásítással, megújult a Wesselényi Népfőiskola épülete,
és elkezdődött a településközpont kialakítása, fejlesztése. A nem kötelezően vállalt feladataink közül kiemelést érdemel a
bölcsőde, a szociális szolgáltató központ,
a piac, és buszmegállók kiépítése, a közösségi ház fejlesztése, amelyekre nyertes pályázataink vannak és részben el is
kezdődtek a munkálatok.
Jöjjenek az eredmények számokban:
– 119 db benyújtott pályázat, ebből
66% volt nyertes, 18% nem nyert, 16%
bírálat alatt.
– 795 millió forint pályázati támogatás
(ebből civil szervezeteké 9 millió forint)
– 308 millió forint vagyongyarapodás
(a folyamatban lévő pályázatok megvalósulása ezt tovább növeli)
– 74 millió forint középtávon megtérülő
hitelállomány (államilag támogatott, kb.:
3 %-os kamat)
– 45 millió forint pénzkészlet
– 107 millió forint II. félévben várhatóan beérkező kintlévőségek
Ami hitele van az önkormányzatnak, az
középtávon megtérül, vagyis a törlesztő részletek fedezete az a megtakarítás,
amelyet a hitelcél valósításával érünk el.
Ilyen hitele kettő van az önkormányzatnak, az intézményi energetikai korszerűsítés és a vendéglő vásárlásra, felújításra
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felvett kedvező kamatozású hitel. Ezeket
a hiteleket érdemes addig fenntartani,
amíg a betéti kamatok magasabbak, mint
a hitelkamat, mert a kamatkülönbözet bevételt hoz az önkormányzatnak.
Az intézményrendszer működtetése,
szolgáltatások bővítése (családi napközi,
családsegítő szolgálat, művészetoktatás
bővítése, közterület felügyelet …) mellett
a gazdálkodást ésszerűsíteni kellett, ami
sajnos helyenként munkahelyek csökkenését, átcsoportosítását is jelentett.
Összességében az önkormányzat utolsó
négy éves tevékenységének köszönhetően több lett a zsombói munkahely
(vendéglő, szociális ellátórendszer, közfoglalkoztatás) és tovább gyarapodnak a
betelepülő vállalkozásoknak és a tervezett
önkormányzati foglalkoztatásnak köszönhetően (bölcsőde, Zsombó Kft. betonelem
gyártás …)
Lássuk, hogy mi várható! A hosszú
távú fejlesztési koncepció összeállításához nagy segítségünkre volt a több száz
zsombói lakos által kitöltött kérdőív. Ezzel kiegészítve, a megvalósult pontokat
elhagyva, a még további fejlesztéseket
igénylőket továbbra is megtartva készült
el a 2010-es koncepció. A reális lehetőségeket mérlegre téve állítottuk össze
a következő 4 évre szóló vállalásainkat,
amelyet akkor tudunk nagy biztonsággal
teljesíteni, ha az Összefogás Zsombóért
Közhasznú Egyesület jelöltjei az Önök szavazatai alapján többségbe kerülnek a 7
fősre csökkenő képviselő-testületben.
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Fejlesztési program (2010-től)

Infrastruktúra-fejlesztési
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

program:

Gazdasági

Szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító építése
Csapadékvíz-elvezető rendszer bővítése, továbbfejlesztése
Kül- és belterületi úthálózat karbantartása
Kerékpárút továbbépítése, járdák építése
Temető további fejlesztése (ravatalozó, utak, kerítés …)
Kiskerti övezet fejlesztése
(utak, közvilágítás …)
Főút forgalmi rendjének szabályozása (forgalomlassítás,
gyalogátkelőhely)
Közvilágítási hálózat korszerűsítése, kiegészítése
Építési telkek, lakópark kialakítása
Sportcsarnok kialakítása

Faluképi,

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Megújuló energiaforrások Zsombó szolgálatába állítása
Buszközlekedés fejlesztése (járatsűrítés, buszvárók …)
Ipari övezet bővítés
Új munkahelyek létesítés
Önkormányzati ingatlanvagyon bővítése
Önkormányzati jövedelemtermelő tevékenységek bővítése

Működés

fejlesztési program:

• Nyitott önkormányzati működés
(tájékoztatás és tájékozódás további erősítése)
• Fokozottan ügyfélbarát, korszerűbb hivatali ügyintézés
• Zsombóért kitüntető cím alapítása

turisztikai program:

• Faluközpont kialakítása, parkosítás – virágosítás, fásítás
• Fürdő létesítése
• Sport és szabadidőközpont további fejlesztése
(színpad, fedett pihenőhely …)
• Információs táblák, hirdető táblák bővítése

Szociális

program:

2010-2014.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

és oktatási program:

Bölcsőde építése (Óvoda bővítés)
Iskola bővítése, magastető építés
Közösségi Ház bővítése, fejlesztése
Erdei iskola kialakítása (Királyszéki Iskolában)
Szociális szolgáltató központ építése
Idősek napközbeni ellátása: idősek klubja (igény esetén)
Idősek otthona, fecskeház építése

teljesíthető feladatai

Szennyvízcsatorna-hálózat és tisztító építése
Csapadékvíz-elvezető rendszer II. ütem megépítése
Temető fejlesztése (kerítés, temető kapu …)
További járdaépítések a nagyobb forgalmú utcákon
Fásítás, virágosítás folytatása
Erdei iskola kialakítása (Királyszéki Iskolában)
Idősek nappali ellátása (igény esetén)
Bölcsőde építése, ellátás megszervezése
Szociális szolgáltató központ építése
Buszöblök kiépítése, meglévők kiegészítése
Forgalomlassító sziget és gyalogátkelőhelyek létesítése
Közösségi Ház felújítása, fejlesztése

Amit vállaltunk az előző négy évben, azt teljesítettük, néhol túlteljesítettük. Nem csak azt tudjuk, hogyan kell pályázatot írni, menedzselni és megnyerni, hanem a szakszerű megvalósítást és a pénzügyi finanszírozást is meg tudjuk oldani.
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Természetesen nem vagyunk hibátlanok,
nem mindig tudunk mindenhová oda érni,
ahová és amikor jó lenne, ezért örömmel
vesszük a jelzéseket, építő kritikákat.
Mindet kivizsgáljuk és megtesszük a
szükséges lépéseket (javítás, módosítás,
garanciális javítás …). Valamivel több,
mint 3500-an lakunk Zsombón. Ahányfélék vagyunk, annyiféleképpen látunk egyegy problémát, feladatot. Tudjuk hogy
lehetetlen minden igénynek megfelelni,
amelyek legtöbbször egymásnak is ellent
mondanak. Ezért továbbra is úgy látjuk,
hogy a tisztességes munka, az egyenes
beszéd az egyetlen, amely előbbre viszi a
közösséget. Ebben továbbra is partnerek
vagyunk. A rágalmazásban, mellébeszélésben, hangulatkeltésben, valótlan állításokban, egymásnak ellentmondó igényeket hangoztató félrevezetésben továbbra
sem kívánunk részt venni. A tények makacs dolgok. Előbb-utóbb úgyis kiderül a
félrevezetés.
Mi képesek vagyunk a kitűzött célokat
megvalósítani. Munkánk során nem a
választásra készültünk, nem siettettük
a látványos feladatok elvégzését csupán azért, hogy szebb képet mutassunk

a választás napján. Ez is csak egy olyan
nap, mint a többi. Előtte és utána is sok
feladat vár megoldásra. Hiszünk a folyamatosságban, hisszük, hogy
nem a kirakatnak kell élnünk,
hisszük, hogy nem félrevezető szavakkal, írásokkal lehet
eredményt elérni, hanem tettekkel. Mi nem látszattevékenységeket végzünk, hanem
valódi értékteremtésre törekszünk. Ebben támogat bennünket sok valóban működő helyi
civil szervezet, a Zsombón működő politikai pártok, köztük a
kormányzó FIDESZ is.
Kérjük, hogy támogassa Ön
is október 3-án az Összefogás
Zsombóért Közhasznú Egyesület polgármester-jelöltjét, Gyuris
Zsoltot és képviselő-jelöltjeit: Bálint Vilmost, id. Gyuris Lászlót, dr.
Kispéter Gábort, Lajkó Antalt, Mészáros Csabát, Mihálffyné Zakar
Andreát!
További információ:
www.osszefogaszsomboert.hu
20/454-9090

Géczi Lajos
képviselőjelölt

Nevem
Géczi
Lajos Mihály, független képviselőjelöltként szeretnék
indulni az október
3-i önkormányzati
választáson.
62 éves kertészmérnök vagyok. 20
éve Szegedről költöztem ide, három fiam
és négy unokám van, ők is zsombóiak.
A faluban nyolc évig voltam falugazdász, munkám mellett sokat tanultam
ügyfeleimtől, akik többségében profi
módon termelnek, folyamatos küzdelem
árán érik el eredményeiket. Megismertem a generációkon keresztül itt élők, a
Zsombón új otthont teremtők, a fiatalok,
a tanyai emberek, a nagycsaládosok és a
munkanélküliek életét.
A gazdálkodásban és az agrár-közigazgatásban is tapasztalatokkal rendelkezem. Nyugdíj mellett szőlőt termelek. Jó
munkakapcsolatom alakult ki nemcsak a
termelőkkel, hanem a zsombói és a környező községek önkormányzataival is.
Indulási szándékomat az is erősíti, hogy
gyakorlattal rendelkező agrárszakember
nincs az önkormányzat választott testületében.

Megválasztásom esetén képviselni
fogom minden korosztály érdekét, akik
Zsombón szeretnek lakni, gazdálkodnak,
szolgáltatást végeznek, kereskednek, oktatnak, a falusi kultúrát ápolják, vagy más
hívatásuk mellett családjukkal együtt itt
boldogulnak.
Segíteni akarom:
– A jó és megélhetést nyújtó vidéki környezet alakítását
– A gazdálkodók javaslatai alapján a
testületi munkában az agrárkérdések érvényesítését.
– Fiatalok bevonását a döntések előkészítésébe, hogy javaslataik figyelembe
vételével minél vonzóbbá tegyük a falut.
– A nyugdíjasokkal való törődést.
– A mezőgazdasággal foglalkozók szakmai információkhoz jutását.
– Kutatóintézetekkel való konkrét kapcsolatok erősítését.
– A falugazdászon, kamarán keresztül
az információk eljuttatását, javítani a felnőtt képzést, pályázati lehetőségekhez a
hozzáférést, a jogszabályokban az eligazodást.
– Az utcák és a mezőgazdasági utak
további korszerűsítését, útburkolatok javítását.
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– A gazdálkodók kérésére a falugazdásznál vagy az önkormányzatnál lehetőség megteremtése, hogy a tulajdonos
helyben, interneten keresztül betekinthessen tulajdoni lapjába.
– Az agrár közigazgatással való együttműködést.
– Az önkormányzati rendeletek előkészítésekor a mezőgazdaságból élők és a
jobb vidéki környezetet igénylő lakosok
érdekeinek növelését.
– A nagycsaládosok, és a munkanélküliek életkörülményeinek javítását.
– Munkahelyek létesítését a helyi vállalkozók lehetőségeivel összhangban.
– A pályázatokon alapuló önkormányzati és a vállalkozói beruházások hatékonyabb megvalósulását.
– Az eddiginél takarékosabb szemlélet
kialakítását.
– Az intézmény fenntartói és szociális
ellátó szerep további biztosítását.
– Kerékpárút létesítését Zsombó és
Kiskundorozsma között.
– A szennyvíz elvezető rendszer megépítésének gyorsítását.
– Az önkormányzat működőképességének felelős megtartását.
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Harcsa-Pintér Sándor

Kardos Imre Zsolt

képviselőjelölt

képviselőjelölt

képviselőjelölt

39 éves, nős, 4 gyermekes családapa
vagyok. Bár csak 10 éve élek Zsombón,
gyökereim régről idekötnek: édesanyám,
Monostori Mária a Márták-dűlőben nevelkedett Monostori István 9 gyermekes
családjában.
A Budapesti Műszaki Egyetemen szereztem okleveles villamosmérnöki és
mérnöktanári diplomát, majd ezt követően a kábeltelevíziós szakmában (Szegedi
Kábeltelevízió Rt.-nél és jogutódjainál –
MatávkábelTv Kft., T-Kábel Kft., valamint
Tvnetwork Nyrt.) dolgoztam 15 éven át.
Foglalkoztam beruházásokkal, irányítottam kivitelezőket, valamint felügyeltem
az ügyfélkapcsolati munkát.
Képviselőként a szolgáltatóiparban megszerzett évtizedes tapasztalataimat szeretném kamatoztatni: hitelesen, becsülettel
kívánom szolgálni Zsombót, mert tudom,
hogyan lehet a szerteágazó igényeknek és
véleményeknek egészséges kompromis�szumokkal, alázattal megfelelni, s hiszem,
hogy az adott szó becsülete és az ígéretek
megtartása már rövid távon is kifizetődik.

43 éves vagyok, születésem óta
Zsombón élek. Építőmérnök, műszaki tanár szakképzettséggel rendelkezem. Feleségem közgazdász, az MKB Bank regionális kockázatkezelője. Gyermekeink 11
és 16 évesek.
Több mint 15 éve veszek részt tevékenyen településünk életében. Kezdetben
I. fokú építéshatósági feladatokat láttam
el, 1998 és 2002 között tagja voltam az
önkormányzati
képviselőtestületnek.
2000.- 2007. között a Zsombó Kft (Vízmű)
ügyvezetője voltam.
Egyik alapítója és elnöke vagyok a
Zsombóért Egyesületnek. Szintén egyik
alapítója és elnöke vagyok a zsombói
bejegyzésű Ichiro SE-nek és az országos
szervezetünknek, a Magyar Kyokushin
Szövetségnek.
A kötelező, illetve elvárható önkormányzati feladatok sikerességéhez elengedhetetlennek tartom a képviseltekkel való
kapcsolattartást és az önkormányzati apparátus konstruktív együttműködését.

Negyven éve kerültem Zsombóra, azóta
itt élek családommal. Két gyermekem és
unokáim is itt élnek. A Tanárképző Főiskola
(matematika – rajz szak) és az Iparművészeti Egyetem (környezetkultúra-multimédia szak) elvégzése óta pedagógusként dolgozom. 1996 óta pedagógiai szakértőként
vállalkozóként megélem a kisvállalkozók
problémáit. 2000-2008-ig a Zsombói Általános Iskola igazgatója voltam, jelenleg
a Zsombó és Csólyospálos Községek Önkormányzata által létrehozott intézményi
társulás vezetője és egyben a zsombói
tagintézmény igazgatója vagyok. A közéletbe családomon keresztül ide költözésem
óta veszek részt. 2000-től a helyi általános
iskola igazgatójaként elkötelezetten a település oktatáspolitikájának segítő alakítója
vagyok. 2002-2006 között önkormányzati
képviselőként, és 2002-2010-ig a Humán
Bizottság tagjaként aktívan jelen vagyok a
közéletben. A fiatalabb korosztály és az idős
emberek tisztelete, segítése volt és lesz is
tevékenységem legfontosabb területe. A
másik elkötelezettségem a település esztétikuma, külső megjelenésének segítése.
Szerteágazó kapcsolataimat, jó kommunikációs- és gyors kapcsolatépítési képességemet tudom felajánlani arra, hogy méltón
képviselhessem minden fórumon a helyi
közösségek, főként a családok érdekeit.

Maróti Antalné Link Anna

Monori Gyula Zsolt
képviselőjelölt

49 éves független képviselőjelölt vagyok.
Feleségemmel, fiammal és lányommal naponta ingázunk szegedi munkahelyünk és
Zsombó közt. Tanári munkám mellett utolsó évemet kezdtem a Szegedi Egyetem
Pedagógusképző Karának Gyógypedagógia szakán. Alapító tagja voltam a zsombói
Fiatalok a Falu Lapjáért Egyesületnek, a
Szivárvány Nagycsaládos Egyesületnek,
a Wesselényi Népfőiskola és Tájvédelmi
Egyesületnek valamint a Zsombó Egészségéért Alapítványnak. Szintén alapítóként
vettem ki részem a Zsombói Hírmondó és
a Zsombi c. helyi lapoknál. Úgy gondolom
a programadás a polgármester jelöltet illeti meg. A képviselő legfontosabb feladatának azt tartom, hogy a választók nevében
önállóan és nem pártok, szervezetek által
vezérelve döntsön a településünket érintő
kérdésekben. Ha veszélyeztetve látja a
lakosság jogos érdekeit, próbáljon alkotó
módon, döntési lehetőséget felmutatva a
közösség javára változtatni. Ha erre nincs
mód, fogalmazza meg véleményét akár
ellenszavazatával is! A Zsombó szolgálatában töltött 18 évi népművelői munka és
12 évi képviselői tapasztalat során szerzett
széles kapcsolati tőkémet tudom többek
közt a település fejlődése szolgálatába állítani.
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Tisztelt Zsombói Választópolgárok!

Terjéki Tibor vagyok, 37 éves, a 2010
évi önkormányzati választások zsombói
önkormányzati képviselőjelöltje. Több
mint 10 éve lakom Zsombón, a kiskertekben. Ezen 10 év alatt az ismeretlenből
sokak által ismert emberré váltam, aki
- polgárőrként, vizsgázott magánnyomozóként, (4 évvel ezelőtt polgármester jelöltként) - idáig is sokat tett településünk
közbiztonságának javítása és a magántulajdon megóvása érdekében.
Bizonyára tudja! Hogy az önkormányzati képviselő a választópolgárai érdekeit
képviseli a testületi ülések szavazásain,
és hangot ad a véleményüknek.
Gondolom sejti! Hogy engem az elmúlt
tíz évben senki nem kérdezett meg, hogy
mi a véleményem egy elkövetkezendő
döntésről, a közvetlen lakókörnyezetemben merültek-e fel közérdekű problémák.
Lehet, hogy Ön szerencsésebb, de a lakossággal történő beszélgetéseim során
nem tapasztaltam kiugró vélemény-eltérést.

Remélem, szeretné! Ha az Ön véleménye is számítana!
Megválasztásom esetén vállalom,
hogy az e-mail hozzáféréssel rendelkező
választóimat folyamatosan tájékoztatom
a nyilvános üléseken elhangzottakról, a
szavazások előtt véleményüket e-mailen
továbbított űrlapon kikérem, és a többség
akaratát képviselem! A többi szavazóm
véleményét, észrevételét, rendszeres fogadó óráimon várom!
Próbálja ki! Írjon az e.kepviselo@gmail.
com címre egy üres e-mailt „regisztráció”
tárggyal és hamarosan megkapja részletesebb elképzeléseimet!
Bizonyára tudja! Hogy a településünkön működik polgárőrség, van körzeti
megbízottunk, településőrünk, közterület
felügyelőnk, mezőőrünk, stb.
Gondolom sejti! Hogy a fent említett
hatósági / közfeladatot ellátó személyek
között nem elégséges az információáramlás!
Remélem, szeretné! Ha közösségünk
tagjai, azok javai védelme érdekében a

Tóth-Varga Györgyi

Kérdése van? Tegye fel az
e.kepviselo@gmail.com címen,
vagy a 30/848 6254 telefonszámon!
Jöjjön el szavazni!
Üdvözlettel: Terjéki Tibor

Zsiros Pál

képviselőjelölt

Születésem óta több szállal kötődöm
Zsombóhoz, néhány év kivételével közel
30 éve a faluban élek. A zsombói általános iskolai évek után, a szentesi Horváth
Mihály Gimnázium irodalmi-drámai tagozatán érettségiztem. Tanári és művelődésszervezői diplomát a szegedi tanárképző
főiskolán szereztem, ahol több konferencia és rendezvény szervezésében is aktívan közreműködtem. Tanulmányaim után
férjemmel négy évet Angliában, többek
között Londonban éltem. Családommal,
két évvel ezelőtt döntöttünk úgy, hogy
hazajövünk, és Zsombót választjuk otthonunknak. Azóta megszületett a kisfiunk,
második gyermekünk érkezését decemberre várjuk.

„gyanúsnak” ítélt történésekről minden –
biztonságunkat védő, a közvagyont őrző –
résztvevő időben értesülne, az ismételten
feltűnő – üldözendő - cselekmények nem
újdonságként hatnának, hanem azok felderítése mindenkiben egyöntetű célként
fogalmazódna meg!
Megválasztásom esetén vállalom,
hogy az adatvédelmi törvénnyel harmonizáló belső nyilvántartási és tájékoztatási
rendszer létrehozását kezdeményezem,
mely naprakészen megoldja a különálló
szervezetek közti információáramlást,
ezáltal hatékonyabbá téve településünk
védelmét!

polgármester jelölt

Hiszem azt, hogy egy kis közösség, mint
Zsombó élete is, elsősorban a lakosain
múlik. Bízom abban, hogy a jövőben eljutunk oda, hogy ezt az emberek is minél
szélesebb körben elhiggyék és tenni is
akarjanak érte. Ehhez elengedhetetlennek
tartom az aktív, kétoldalú kommunikációt,
a helyi hagyományok és meglévő értékek folyamatos ápolását, a jövő tudatos
építését. Képviselőként elsősorban a fiatalok, a kisgyermekes családok és az önkormányzat közti kapcsolatok erősítését,
hatékonyabbá tételét kívánom szolgálni.

57 éves, két diplomás, nős 3 gyermekes
családapa vagyok.
35 éve élek Zsombón és 1990 óta mint
önkormányzati képviselő tevékenykedem.
Feleségem, a helyi Kós Károly Általános
és Alapfokú Művészeti Iskola alkalmazottja.
35 éve dolgozom a MOL Nyrt-nél az informatikai fejlesztések területén, különböző
munkakörökben dolgoztam, úgymint fejlesztő, projektvezető, szakértő és vezető.
A 20 éves tapasztalat motivál arra,
hogy független polgármester jelöltként
ill. független képviselőjelöltként induljak
és megválasztásom esetén hasznosítsam
tudásomat és a demokráciáról tapasztaltakat.
Tudom, hogy lehet emberközeli módon
szolgálni a települést.

Hegedűs Roland
képviselőjelölt

Tisztelt zsombóiak!
Hegedűs Roland vagyok, 25 éves zsombói,
külterületi lakos. Szüleimmel és bátyámmal több mint 20 éve
élek Zsombón. Tanulmányaimat is itt, a
zsombói iskolában kezdtem, ahol Kálmán
Ferenc igazgató úrnak köszönhetően már
a 90-es években megismerkedhettem a
számítástechnikával. Ekkor kedveltem
meg az informatikát. Az iskola után a
SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziu-

mának informatikai szakán, majd a SZTE
műszaki informatikai szakán végeztem.
Angolból és németből középfokú nyelvvizsgát tettem. Tanulmányaim befejezése
után a szegedi Poszt-Art Bt-hez kerültem, ahol informatikai csoportvezetőként
dolgozom, és 15 ember munkáját irányítom. Négy éve kezelem az „ÖrökségKultúra”Oktatási E-Könyvtárat, mely a
magyar közoktatási, Sulinet.hu portálon,
érhető el. Célunk a hazai, és a magyar
iskolai, könyvtári környezet elektronikus
megújítása, a közhasznú tartalmak folya18

matos népszerűsítése. Települési címerek
tervezésében, multimédiás kiadványok
szerkesztésében, grafikai, nyomdai munkák alkalmával több száz önkormányzat
vezetőjével dolgoztam már együtt. A
kormányzattal közös projektjeink során,
-magyarorszag.hu, nemzetijelkepek.hugyakorlatot szereztem a pályázati munkában, és a szervezés terén is. A miniszterelnöki látogatások ajándékaként, az
általam összeállított „Magyar Történelem
és Kultúra 1000 éve” - című DVD számos
országba eljutott, átvehette azt többek
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között az USA, és Kína elnöke is.
Idén júniusi óta vagyok a Zsombói Jobbik Alapszervezet elnöke. Az Összefogás
Zsombóért Közhasznú Egyesület tagjaként

sokat dolgoztam az egyesület logójának,
honlapjának és zászlójának kialakításán.
Erősen kötődöm Zsombóhoz. Megszerzett
tudásommal, tapasztalataimmal, hitem-

mel képviselőként is szívesen dolgoznék
a falu további fejlődéséért.

Interjú Hegedűs Rolanddal, A Jobbik Zsombói Elnökével.
Milyen előzményei voltak a zsombói
jobbik megalakulásának, és mikor jött
létre az alapszervezet?
Először a tavaszi választások idején
jöttünk össze néhányan Molnár Áron
jobbikos képviselőjelölt zsombói fórumán.
A kampányban már tíz fővel vettünk részt.
Szórólapoztunk, plakátoztunk, népszerűsítettük a programot. Meg is lett az eredménye, mert második erőként végeztünk
Zsombón. A sikeren felbuzdulva vágtunk
bele a helyi szervezet megalakításába.
Ebben nagy segítségünkre volt Bátki
Fazekas Zoltán művész úr, a Magyar
Függetlenségi Párt elnöke. A hivatalos
megalakulásunk 2010. június 12-én, Szegeden történt, ahol a tagok egyhangú felkérésére vállaltam az elnökséget.
Milyen feladatai lesznek a Jobbik helyi elnökének?
Az országos programok mellett bekapcsolódnánk a Jobbikon belül most alakuló
szegedi Függetlenségi Csoport munkájába is. A helyi feladatokat illetően a leg-

fontosabb most az aktív alapszervezeti
munka beindítása. Szeretnénk nemsokára
egy helyi kiadvánnyal is megjelenni. Közös célok mentén, a falut érintő ügyekben
együttműködünk majd, a Zsombóért cselekvő, aktív szervezetekkel.
Ön tagja az Összefogás Zsombóért Közhasznú Egyesületnek is.
Igen, ebben az évben vettek fel. Az
Egyesület logóját Bátki Fazekas Zoltánnal
készítettük el, és a honlapunk elindításán
is sokat dolgoztam.
Akkor miért nem az Egyesület jelöltjeként indul a választásokon?
Gondoltunk erre, de a kevés idő miatt a
Jobbik Megyei vezetése és az Egyesület
vezetése közötti megállapodás elmaradt.
Nem tartom ezt problémának. A Jobbikban is, és az Egyesületben is bőven lesz
alkalmam dolgozni, bizonyítani, tapasztalatokat szerezni az elkövetkező években.
Szükség esetén, egy esetleges közös
indulást négy év múlva jobban előkészíthetünk majd.

Kiket támogat Zsombón a Jobbik a
helyhatósági választáson?
Véleményünk szerint a falu vezetése
most alapvetően jó kezekben van. A falu
további fejlődésének érdekében fontosnak tartjuk, hogy az Összefogás jelöltjei a
képviselőtestületben megőrizzék többségüket. Gyuris Zsolt polgármester úrnak 50
kopogtató cédulát gyűjtöttünk, és támogatjuk az Összefogás képviselőjelöltjeit is.
Nagyon értékes embernek tartom például
Mészáros Csabát, akit eddigi, színvonalas
munkái alapján szívesen látnék a testületben. Neki 30 kopogtatócédulát gyűjtöttünk össze.
Ő a Fidesz helyi elnöke. Nincs ez ellentétben az országos pártérdekekkel?
Mészáros Csaba az Összefogás jelöltjeként indul, és éppen ezért is tartom nagy
értéknek az Egyesületben rejlő lehetőséget, hiszen az Összefogásban a falu érdeke felülmúlja az országos pártérdekeket.

FELELŐTLEN KAMPÁNYNYITÓ A KODÁLY UTCÁBAN
Augusztus utolsó hetében meghívót
kaptam a polgármesteri hivatalból. A
meghívóban polgármesterünk augusztus
30-án 17-órai kezdettel lakossági fórumra hívta a falu Kodály utcai lakosait. A
Kodály utcából alig tízen voltunk, rajtunk
kívül a polgármester úr, a kivitelező két
vezető mérnöke, és néhány érdeklődő
jelent meg. A fórum tárgya egy aláírásgyűjtés volt, melyet Monori Gyula képviselő kezdeményezett. A képviselő úr
kezdeményezésében az önkormányzatot
a megkezdett vízelvezető csatorna beruházás felfüggesztésére szólította fel. A
fórumon megtudhattuk, hogy a vízelvezető rendszer kiépítésével a jelenlegi önkormányzat négy éve foglakozik. A testület
legalább hat alkalommal, többször szakértők jelenlétében tárgyalta az ügyet.
Az első, amit nem értettem, az az volt,
hogy a képviselő úr, aki maga is megszavazta a beruházást, miért csak akkor áll
elő felfüggesztési igényével, amikor már
megkezdődött a kivitelezés, hiszen, mint
képviselő, már jóval korábban kötelessége lett volna tájékozódni a beruházást
illetőleg. Nekem is lettek volna észrevételeim a kivitelezéssel kapcsolatban, de

a felfüggesztés ötlete meglepett. Mindannyian csak arra gondolhattunk, hogy
Monori Gyula valami olyan súlyos szakmai hiányosságot tárhatott föl az elmúlt
napokban, ami méltán indokolja a felfüggesztést. Nem így történt. Hamar kiderült
ugyanis, hogy nem készült semmiféle
szakmai anyaggal, szakértői vélemén�nyel. A továbbiakban aztán a képviselő úr
megtudhatta mindazt, amit már kötelessége lett volna tudni régen, hogy az árok
nem két-három méteres lesz, hanem csak
legfeljebb egy méteres, és hogy a víz nem
fölfelé fog folyni, hanem lefelé. A Kodályutcaiak és a lakosság meg megnyugodhatott, hogy a falu számára létfontosságú
beruházást nem függesztik fel.
Nyilvánvalóvá vált, hogy Monori Gyulának, aki ismét indulni készül az önkormányzati választásokon, sokat megért
ez a Kodály-utcai kampánynyitó, de
az azért elgondolkodtatott, hogy vajon
honnan ered ez a tájékozatlanság, ez a
felelőtlenség? Dr. Csúcs Áron jegyzőtől
betekintést kértem a nyilvános képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvébe, illetve
jelenléti ívébe. Ezek alapján pontos képet kaptam a képviselők testületi ülésen
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való részvételéről. Ezekből megtudtam,
hogy az elmúlt négy évben senki sem
maradt távol többször az önkormányzat
üléseiről, mint Monori Gyula. Hiányzott a
csapadékelvezető rendszert érintő ügyek
tárgyalásakor, és hiányzott az oktatási
fejlesztéseket érintő TÁMOP-os pályázat
elfogadásánál. Egyedül ő nem vett részt
az egészségügyi alapellátást, a turisztikai
fejlesztéseket érintő fontos döntésekben,
és nem vett részt a kerékpárút pályázatának elfogadásában sem. Képviselőktől
kapott információim alapján nem támogatta az Andrássy út nevének visszaállítását, az önkormányzat és az iskola jelenlegi ebédlőjének, a Jóbarát Vendéglőnek
megvásárlását sem. Bízom benne, hogy
Monori Gyula már nem sokáig hátráltatja
tovább az önkormányzati munkát, és nem
fog újra bekerülni a testületbe.
Bátki Fazekas Zoltán

kul-turi

A József Attila Közösségi Ház

és

Könyvtár

tanfolyamai és klubjai
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Amennyiben foglalkozásaink felkeltették érdeklődését, kérem érdeklődjön személyesen a Közösségi Házban, e-mailen a
kultura@zsombo.hu címen, vagy a 62/595-560 telefonSZÁMON!
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Lezárult

a

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0212

sz. pályázat megvalósítási időszaka

Lezárult a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0212 sz. pályázat megvalósítási időszaka, mely
2009. május 27-től 2010. augusztus 31-ig tartott, s „Kompetencia alapú oktatás,
egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben” címmel valósult meg. A pályázatot
Zsombó Község Önkormányzata nyújtotta be, s három közoktatási intézmény vett részt
a megvalósításban: Kós Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Nefelejcs Óvoda és a Csólyospálosi Napköziotthonos Óvoda.
A támogatás 38.139.400 Ft-ot biztosított a kompetencia alapú oktatásban résztvevő
pedagógusok továbbképzésére, az oktatás főszereplői – a gyerekek – tanulásához,
készség- és képességfejlesztéséhez szükséges nevelési eszközök, tankönyvek beszerzésére, továbbá a program végrehajtásához szükséges személyi- és dologi feltételek
biztosítására.
A számok tükrében a program a következő tényeket valósította meg: a programban
bevezetett szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen 171 fő, matematika
kulcskompetencia területen 168 fő diák vett részt, az óvodai programcsomag szerint
foglalkoztatott óvodások száma 159 fő. A három intézményből összesen bevont pedagógusként szakmai továbbképzésben 14 fő, változásmenedzsment képzésben 3 fő,
tantestületi felkészítésben 10 fő pedagógus részesült.
A projekt koordinálását a háromtagú projektmenedzsment vállalta:
Maróti Antalné projektmenedzser
Zsótérné Makra Ibolya pénzügyi vezető
Csányiné Barna Klára projektasszisztens
Ezúton köszönöm a kollégáknak a projekt megvalósítási időszakában tapasztalt pozitív
hozzáállását, aktivitását, segítőkészségét, a sikeres megvalósítás érdekében sokszor
időn és erőn felül vállalt munkáját.
Csányiné Barna Klára
projektasszisztens

A TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0212 sz. pályázat
gyakorlati megvalósítása a Kós Károly Általános
Iskolában és Alapfokú
Művészetoktatási Intézményben

2010. augusztus 31-el hivatalosan is
lezárult a TÁMOP-3.1.4/08/2-es kódszámú „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő
hozzáférés – Innovatív intézményekben”
című pályázat.
Összegzésként álljon itt, kik és hogyan
dolgoztak, milyen változások történtek iskolánkban az utóbbi egy évben:
I. Az iskola részéről a pályázatban
résztvevők
Varga Krisztina (szakmai vezető), Antal
Aranka (IKT asszisztens), Becherer Anikó, Bertáné Márta Edit, Farkas Zoltánné,
Földiné Fülöp Katalin, Gáborné Puskás
Julianna, Kiss Andrea, Kovács Zsoltné,
Veresné Lajkó Mária.

II. A pályázat során megvalósult tevékenységek
Bevezetésre került a tantárgytömbösített oktatás az 5. évfolyamon szövegértés-szövegalkotás, digitális kompetencia,
valamint matematikai logika kompetenciaterületen.
Minden bevont évfolyamon moduláris
oktatás valósult meg. Moduláris oktatás
a tananyag modulokba történő rendezés
szerinti átadása (több órányi blokkokba
rendezve), amelyben az egyes modulok
cserélhetők.
„A tavasznak nyár hevében
Fonnyad el virága;”

A magyar nyelv és irodalom tantárgy
oktatása helyett, a műveltségterület
tantárgy nélküli bontásban történő oktatását valósították meg a szövegértésszövegalkotás kompetenciaterületen (s
immáron ezzel az új elnevezéssel) dolgozó
pedagógusok.
A TÁMOP 3.1.4 célkitűzései közt meghatározó szereppel bír a digitális írástudás
elterjesztésének kötelezettsége. Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése tevékenységeket úgy
kell megtervezni, hogy a programba bevont tanulócsoportok implementációban
érintett tanórainak 25%-a IKT-támogatott
tanóraként valósuljon meg. Az IKT-alapú
pedagógia (info-kommunikációs technológia) alkalmazásakor az IKT, mint eszköz

Tompa Mihály: Szőlőhegyen

és módszer jelenik meg a tanítás-tanulás
folyamatában. A digitális pedagógiai alkalmazásának célja a tantárgyi ismeretek
bővítése, rendszerezése, IKT eszközök alkalmazásának készségszintű fejlesztése,
konstruktív munkaformák alkalmazásának támogatása.
A pályázatnak köszönhetően megvalósult továbbá nyolc témahét (Virágnyitogató tavasz, Tűz és Víz, A Föld Világnapja, Húsvétvárás, Egészséghetek, Anyák
Napja) és ugyancsak nyolc, három
hetet meghaladó projektet (Szív-Suli,
1848-1849: „Jelszavaink valának: haza
és haladás”, Víz – Föld – Ég, Egy CSEPP
egészség iskolai projekt) is kidolgoztak a
kollégák.
Minden bevont pedagógus részt vett
úgynevezett jó gyakorlatok kidolgozásában, amelyek minősítés és elfogadás után egy közös felületre kerültek fel
(http://kosar.educatio.hu) és szabadon
vásárolhatóak más intézmények által.
Emellett innovációkat is sikerült kidolgoznunk és megvalósítanunk. Átfogó
feladat volt dokumentumaink (Helyi Tanterv, Pedagógiai Program) átdolgozása,
különös tekintettel az elvégzett pályázati
tevékenységek beépítésére. Ezen túlmenően három saját innováció is kidolgozásra került:
1. A moduláris oktatás tantárgytömbökben történő megvalósítása 5. évfolyamon
matematika logika kompetenciaterületen
(Bertáné Márta Edit),
2. A moduláris oktatás tantárgytömbökben történő megvalósítása 5. évfolyamon szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterületen (Kiss Andrea),
3. A zeneterápia helye és szerepe a tanulási képességek fejlesztésében (Nyári
Lászlóné).
A pályázat alapelgondolása volt, hogy
ezekre az újszerű feladatokra megfelelő
mértékben felkészítse a pedagógusokat.
Ezért a 120 órás továbbképzések mellett
(melyen 17 pedagógus vehetett részt)
egy támogatórendszert is létrehoztak,
amelyben mentor-tanácsadók segítették
a pedagógusok és az intézmények mindennapi munkáját.
A 2010/2011-es tanév a kötelező ötéves
fenntartási időszak első éve lesz, amely
reméljük, hogy kevesebb terhet róva a
pedagógusokra, meghozza a várva-várt
eredményeket.
Varga Krisztina
szakmai vezető
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TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0212
a Nefelejcs Óvodában
A Nefelejcs Óvodában a TÁMOP- 3.1.4.
pályázat keretében a Kompetencia Alapú Programcsomag bevezetésére 2009.
szeptemberétől 4 csoportban került sor.
Ibolya csoportban Baló Éva, Margaréta
csoportban Dékányné Vass Anikó, Napraforgó csoportban Táborosi Renáta, a
Százszorszép csoportban Tokodi Jánosné
voltak a bevezető pedagógusok.
Nagy izgalommal és kíváncsisággal vártuk, hogy milyen változást hoz ez a pályázat életünkbe és munkánkba, főleg azért,
mert először vettünk részt ilyen programban. Hamar rájöttünk, hogy a gyakorlatban nem sokban tér el a programcsomag
az eddig megszokott nevelési programunktól, inkább csak a nyelvezete más. A
négy évszak helyett ebben a programban
a négy őselem (TŰZ-VÍZ–FÖLD-LEVEGŐ)
köré rendeződnek a témák.
Természetesen sok új ötletet is kaptunk,
és ez minden gyakorló pedagógusnak jól
jön. Ami szemléletváltást követelt tőlünk,
az a megnövekedett adminisztráció és a
tudatosabb tervezés. Megismertük a projekt, a témahét és az innováció fogalmak
értelmét és jelentőségét.
Rájöttünk, hogy eddig is jól végeztük a
munkánkat, mert a témák és a módszerek
sem jelentettek számunkra újdonságot.
A differenciálás mindig is jelen volt a
munkákban, mert tudjuk, hogy a gyerekek nem egyformán fejlődnek, érnek.
Csak először tűnt ijesztőnek, hogy a vegyes csoportjainkban 9 fejlettségi szintre
kell terveznünk.
Később pedagógusaink annyira belejöttek a pályázatos munkába, hogy év
végére lett 2 jó gyakorlatunk, az adventi
készülődés és a szelektív hulladékgyűjtés
témakörökben;
valamint 2 innovációnk, az egyiket a

Új Karinthy

környezeti nevelés keretében a Föld napja
köré szerveztük és „Árkon-bokron által…„ témahétnek neveztük el, a másikat
pedig az egészséges életmódra nevelés
keretében szerveztük, ez több témanapból
áll és a „Mozdulj” nevet adtuk neki.
Köszönjük a szülők támogatását és
aktív részvételét a programjainkon!
Felismertük, hogy eddig is sok jó gyakorlatunk, innovációnk volt, csak nem tudtuk,
hogy így hívják őket. Mostmár legalább a
formai követelményeket is megismertük.
Ezek mindegyike fenntartható lesz a következő években, és a módosított nevelési programunkba is beépítettük.
Sok új információt, jó ötletet kaptunk a
továbbképzéseken és a hospitáláson is,
ezeket a kolléganők folyamatosan belső
képzéssel átadták és átadják azoknak a
kolléganőknek, akik nem vettek részt aktívan a pályázatban. Persze ebben az évben
rájuk is nagyobb teher hárult, mert nekik

kellett helytállniuk akkor, amikor párjuk a
pályázattal volt elfoglalva.
Próbára tette mindenki toleranciáját a
TÁMOP, de a végére rájöttünk, hogy mi
is volt az értelme.
A rengeteg új eszköz, játék, amit ebből
a pénzből vettünk, mindenkit jó érzéssel
tölt el, főleg, ha látja a gyerekek szemében az örömöt, amikor birtokba veszik az
új játékokat. Szerintem ez a lényeg, és ez
a TÁMOP igazi haszna!
A végén szeretném megköszönni mentorainknak: Radicsné Szerencsés Teréziának, Ternainé Fodor Mariannak, Beke Ferencnek, projektmenedzserünknek Maróti
Antalnénak,
projektasszisztensünknek
Csányiné Barna Klárának, és nem utolsó sorban tagintézményvezetőnknek
Fogasné Matula Zsuzsának, hogy segítettek nekünk abban, hogy végig tudjunk
menni ezen a rögös, de igen hasznos
úton.
Ráczné Patik Gabriella
szakmai vezető

sorozat a könyvtárban

Karinthy Frigyes
Összegyűjtött Művei a sorozatunk
címe. A sorozatban elbeszélések,
regények és komédiák szerepelnek a könyvtár
állományában.

leírása:

sz. projektzárás

Az összegyűjtött
művek közül a második kötet rövid

Esik a hó (1912) Ballada a néma férfiakról (1912) Találkozás egy fiatalemberrel
(1913) Két hajó (1915). Karinthy Frigyes
elsősorban a rövid műfajok nagymestere,
annak ellenére, hogy írt néhány eredeti és
zseniális regényt is. Tehetsége, rendkívüli
fantáziája már korai műveiben is megnyilatkozott. Novelláiban végig lehet kísérni
szellemi fejlődését, érdeklődési köre tágulását az akkortájt divatossá váló lélektani kérdésekről, a misztikus, titokzatos
jelenségek iránti fogékonyságig.”

Lakodalmakra, ballagásra,
baráti- és családi
összejövetelekre főzést
vállalunk, a hagyományos
magyar konyha íz világában.
20/953-79-83

Várjuk olvasóinkat!

„Az 1912 és 1915 között megjelent novelláskötetek elbeszéléseit tartalmazza:

Nagy Beatrix
könyvtáros
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„Honnét tudod, hogy itt az ősz, fiam?
– A szél szagából, bízvást, jó uram.”

Jékely Zoltán: Esti szél
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Csóványos … vagy nem?
–beszámoló a Közösségi Ház

Az év 37-ik szombatján, szeptember 18án reggel 7 órakor kétségek között gyülekeztünk a közösségi ház előtt. A kétség és
kérdés: elinduljunk vagy ne a Börzsönybe
tervezett túrára, az eső miatt? A lelkes, 22

A Kolompos

túra körének őszi kirándulásáról

főből álló kis csapat rövid tanakodás után
döntést hozott – indulás! Az eső pedig
csak esett és esett!
Az M0-ás alacskai pihenőjét elhagyva mi is elhagytuk az esőt és a Nap is

kukucskálni kezdett a felhők közül. Kismarosra érkeztünk és a közelmúltban
felújított kisvasúttal 11 km-t tettünk
meg Királyrétig; innen indultunk a túrára
melynek a vége nem Csóványos, hanem
Nagy Hideg-hegy lett. A Nap szinte végig
kísért bennünket a néha meredeknek tűnő
úton, amely a fáradt alföldi lábaknak néha
kihívást jelentett. Félúton, azaz a Nagy
Hideg-hegyen található kilátónál „szus�szantunk” egy kicsit majd a kisvasút királyréti megállójához visszaindultunk. Az
erdei utat nehezítette és lassította a sok
kidőlt fa és sár.
18.38-kor induló szerelvénnyel negyed
8-ra értünk vissza Kismarosra, rövid megbeszélés, értékelés után elindultunk haza.
Az idő nagyon kegyes volt hozzánk
addig, amíg a túráztunk, ugyanis a haza
vezető úton ismét találkoztunk az esővel.
Nagyon kellemesen elfáradtunk, de a lényeg: JÓ DÖNTÉST HOZTUNK REGGEL!
egy természetbarát: Fogasné Matula Zsuzsa

együttes koncertjén

váltak a muzsikálásnak. Ütőgardonnal,
nagybőgővel kísérve társaikat, vagy a fonók hangulatát megelevenítve táncoltak
játszottak. Nem utolsó szempont, hogy
mindezt az igényes, színvonalas műsort
egy szegedi útiköltség áráért.
Kollégáim nevében is Kodály Zoltán
gondolataival fejezném ki köszönetemet
a program megvalósításáért a szervezőknek és a szülőknek:
„Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon
át is vezet út. De mi (...) azt akarjuk, hogy
az ember ne úgy járja végig élete útját,
mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken.”
Földiné Fülöp Katalin

2010. szeptember 17-én, pénteken délelőtt egy rendhagyó órán vettek részt az
iskola alsó tagozatos diákjai és az óvoda
kispajtásai.
„1990-től kezdve muzsikálunk gyermekeknek, óvodákban, iskolában, gyermektáncházakban ismertetjük meg a
kicsikkel a népzene, néptánc és a népszokások alapjait. Mindezt szórakoztató
formában tesszük, elsősorban nem az
ismeretátadás a legfőbb célunk, hanem
az élményszerzés, hogy a jó hangulatú,
vidám, játékos, táncos-zenés mulatságokon megszerettessük a kisgyerekekkel a
„Nyitott ablakból aranykék
szeptember.”

magyar népművészetet. Úgy véljük, hogy
minden 3-10 éves gyermeknek szüksége van arra, hogy – játékos formában,
nem tanóra keretében – megismerkedjen
hagyományainkkal.” – írja magáról az
együttes.
Ennek a közös együttlétnek adott otthont a Közösségi Ház és az elmúlt tanítási hét igazi jó hangulatú lezárása volt,
hogy legalább 250 csillogó szemű gyermek teli torokból énekelte az A tokaji
szőlőhegyen… kezdetű népdalt örömmel
szeretetből. Több dalnál felmehettek a
színpadra is a gyerekek, s így részesévé

Lászlóffy Aladár: A levél
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Kisboldogasszony-napi

búcsú

Zsombón

Szeptember 5-én 10 óra 30 perckor
búcsúi szentmisére hívta a zsombói
Kisboldogasszony templom harangja a
helybéli lakosokat és az ilyenkor idelátogató rokonokat.
Korábban úgy terveztük, hogy a templomkertben felállított sátorban tartjuk
a szentmisét, de a kora reggeli órákban
úgy esett az eső, hogy lemondtuk ezt a
tervünket.
Így a templomban – kissé szűkösen
– került megtartásra a búcsúi szentmise, amit Tóth Roland atya mutatott
be. Az atyát augusztus 16-ával helyezte
Dorozsma – Zsombó káplánjának a püspök atya. Roland atyának ez volt a bemutatkozó szentmiséje a zsombói hívek

előtt. Prédikációjában, mely – igen felkészült lelkipásztor benyomását tette – szép
és érdekfeszítő gondolatokat közölt Szűz
Máriáról és a mai világról.
A szentmise ünnepi hangulatát Gábor
Tamás kántor úr irányításával a ma már
híressé vált leánykórus gyönyörű énekei
emelték, és tették igazán ünnepélyessé.
A búcsúi szentmise a szokásos templom körüli körmenettel záródott.
A résztvevő hívek hitben és lélekben
megerősödve tértek haza, ahol szeretteikkel tovább ünnepelték Szűz Mária égi
édesanyánk születésének évfordulóját.

Utólagos

Jubiláló Házaspárok!

Köszönjük!

A zsombói templomban 2010. október
10-én du. 16 órakor lesz azoknak a jubiláló házaspároknak a hálaadó szentmiséje,
akik ebben az évben ünneplik szentségi
házasságkötésük 5; 10; 15; stb. évfordulóját. Azok a házaspárok, akik nem a
zsombói templomban kötöttek házasságot, de szeretnének részt venni ezen az
ünnepen, azok részvételi szándékukat jelezzék a sekrestyében!

A József Attila Közösségi Ház ezúton
köszöni meg „Országok, népek, táncok”
című rendezvényének sikeres lebonyolításához és török, cseh, és észt vendégeink
megvendégeléséhez nyújtott önzetlen segítségét: Pancza István, Maróti József és
családja, Szalma Imréné Valika, Dékány
János Rácz Vencelné Marika, Szakala
Istvánné, Vassné Klári, Gyuris László, Kádár-Németh Lajos valamint mindazoknak
a kedves vendégeinknek, akik a terem átrendezésében, az asztalok megterítésben
résztvettek!

köszönetek

A Wesselényi Népfőiskolán 2010. július
9-14. között lezajlott hagyományőrző tábor
segítői felsorolásából sajnálatos módon
kimaradt Maróti Sándor cukrász, akinek
köszönjük az általa felajánlott tortát, mely
megédesítette a búcsúzás pillanatait!
Ezúton köszönjük meg a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár nevében utólagosan a 2010. évi Falunapok Kulturális műsorán való közreműködést Adai-Simonné
Szokolai Editnek is.
Köszönjük!

Pancza István
Egyházközség világi elnöke

Szeretettel várunk mindenkit!
Mészáros Csaba
igazgató

MOZAIK – Gebauer Hanga

A zsombói egyházközség

fotókiállítása a

Mészáros Csaba,
igazgató Közösségi Ház

Közösségi Házban

„harmónia, egyszerűség, kihívás, újdonság, a változás és az örök. kérdések és válaszok,
fények, formák, mélységek és részletek.”
Ezt vallja magáról a szerző, de ettől sok- fotóalanyuk iránt, hogy talán nem mer eredetiségre. Aktképei letisztult őszinte
kal többet láthatunk, érezhetünk azon a vagy nem akar mindenáron bizonyos érzelemvilágot mutatnak: a szépséget,
tisztaságot, izgalmas környezetben, csokiállításon, amit a zsombóiak láthattak. helyzetekben elkattintani a gépét.
Esetleg, ha le is marad egy pillanatról a dálatos vonalvezetéssel. Köszönöm, köMinden általa választott témákból árad
az emberszeretet, a tisztelet, az alázat kitartó szeretete embertársai iránt mindig szönjük Gebauer Hanga Klárának, hogy
mely áthatja és minden erejével elénk meghozza a gyümölcsét. Kedveli, szere- láthattuk művészi munkáit.
tárja a lényeget. Kompozicói megfontol- ti az új kihívásokat. Siketek tájszólását
Dusha Béla,
tak, feszesek, s ha kell azért hagy helyet bemutató képsora méltán rászolgál az
fotóművész
a távlatoknak az elgondolkodásra. Erre
a látásmódra mondjuk ehhez sem hozzátenni, sem elvenni belőle nem lehet.
Érti, tudja, ismeri a hagyományos fekete-fehér eljárás minden fortélyát olyat is,
amit sokunk csak a könyvekből ismerhet
/brómolajnyomás/. Színes képei festői
módon tárulnak elénk, oly visszafogottak
és tökéletesen harmonizálnak a látottakkal /Erdélyi képsorozat/. A híd ember
sorozatán is érződik, hogy képei főhőseik
teljes bizalmukkal jutalmazták a művészt.
Természetes viselkedésük, nyíltságuk is
alkotó erejének szól. Oly tisztelettel van
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„A hoszú, néma, mozdulatlan ősz
aranyköpenybe fekszik nyári, dús
játékai közt,”
Kosztolányi Dezső: Szeptember elején
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Tartalomhoz a formát
– József Attila Közösségi Ház
IKSZT/2008/1-0499
2007-ben a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III.
tengelyes vidékfejlesztési intézkedések
keretében, a gazdasági és vidéki lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatásokhoz
kapcsolódóan pályázatot hirdetett az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér cím
elnyerésére.
Az ÚMVP III. tengelyes intézkedésének
célja a vidéki lakosság megtartása érdekében a helyben elérhető alapszolgáltatások körének bővítése, minőségének és
hozzáférhetőségének javítása többfunkciós szolgáltató központok létrehozásával
az épületek felújítása és korszerűsítése
révén.
A program keretében kiírt pályázat kétfordulós volt.
Az első forduló keretében 2008-ban működtetési és fenntartási tervet kellett benyújtania a pályázónak, melyben bemutatásra kerültek a már meglévő és tervezett
szolgáltatások, a működtetés forrásai,
szakmai feltételek biztosítása, valamint
helyzetértékelést adott a hiányzó szolgáltatásokról, bemutatta a tervezett infrastruktúrát.
Zsombó Község Önkormányzata által
beadott programot az FVM VKSZI Vidékfejlesztési Irodája megvizsgálta, elfogadta, s címbirtokosi minősítés elnyerésére
alkalmasnak nyilvánította. Címbirtokosi
minősítés birtokában az önkormányzat
beadhatta pályázatát a második fordulóban.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet
alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatást igényelhettünk az integrált közösségi és szolgáltató
tér infrastrukturális kialakításának, valamint működtetésének támogatására. A
támogatás számításának alapja az összes
elszámolható nettó kiadás.
A pályázat keretében a következő tevékenységek finanszírozására nyújtottunk
be kérelmet:
a) megvalósulási helyszín (József Attila
Közösségi Ház és Könyvtár, Zsombó) külső, belső felújítására, bővítésére, korszerűsítésére – bejárati rámpa (mozgáskorlátozott feljáró) készítése, belső közlekedők

infrastrukturális fejlesztése

padozat cseréje, akadálymentes mosdó,
pelenkázó kialakítása, belső kapaszkodók
kialakítása, nyílászárók akadálymentesítése-, cseréje, belső festés, mázolás,
parketta csiszolása, lakkozása, homlokzat
hőszigetelése, fűtés-korszerűsítés, külső
térburkolat, akadálymentes parkoló kialakítása, födém hőszigetelése, fedett, zárható kerékpár- és babakocsi-tároló építése,
infokommunikációs akadálymentesítés
b) IKSZT megvalósulási helyszín kialakításához kapcsolódó kisléptékű
infrastruktura-fejlesztésre – kültéri pad,
virágtartó, információs tábla, látvány térelemek, használati térelemek, tereprendezéshez kapcsolódó építési munkák
c) az IKSZT szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzésére – számítógép-munkaállomások, hálózati kapcsolatot biztosító eszközök, konyhai eszközök,
elektronikai eszközök, bútorok, egyéb berendezési tárgyak, kiegészítő eszközök
d) IKSZT működtetési költségeire – személyhez kötődő kiadások – munkaszerződés alapján kifizetett bér és járulékai
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága határozata alapján a benyújtott
pályázatunk 49.929.199 Ft támogatást
nyert.
A megvalósítási költségek megoszlása
a következőképpen alakul.
Támogatás: 		
49.929.199 Ft
Önerő: 		
12.792.814 Ft
Beruházás összege: 62.722.013 Ft
A projekt keretében kötelezően megvalósítandó szolgáltatások:
– Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékozódási pont működtetéséhez helyszín
és feltételek biztosítása
– ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása, a folyamatok nyomon követése,
ifjúsági információs pont működtetési,
fiatalok közösségi szerveződésének és
részvételének támogatása
– közművelődési programok szervezése
– lakosság és vállalkozások információhoz való hozzájuttatásának elősegítése

„Sárga, piros zászlóit lengeti
a cifra ősz a nap fakó tüzére,”
Kosztolányi Dezső: Sárga, piros zászlóit lengeti…
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–

– nyilvános könyvtár működtetése
– közösségi internet hozzáférés biztosítása az e-Mo ponton
Opcionális szolgáltatások:
– közösségfejlesztési folyamatok generálása, követése
– helyszín biztosítása civil szervezetek
számára
– egészségfejlesztési programok szervezése
– elektronikus közigazgatási végpont
szolgáltatások biztosítása
– ÁFSZ információs pont kialakítása
A beruházás megvalósítása 2011-2013ig várható.

Vidékfejlesztési, Képzési
és Szaktanácsadási Intézet

Csányiné Barna Klára pályázati ügyintéző

Dorozsmai Állatgyógyászati Centrum
Szeged,
Negyvennyolcas utca 11.
Dr. Farkas Attila
Rendelés:
Hétfő, szerda, csütörtök:
8.30-10.00
Kedd, péntek:
8.30-10.00; 16.30-17.30
Szombat: 10-11, 15-16
Tel.: 06-30-972-3016;
06-62-314-662
(rendelési időben)
Kutya, macska, egyéb társállatok,
haszonállatok kivizsgálása, gyógykezelése, védőoltások, műtétek,
mikrochip, útlevél, hatósági igazolások, röntgen, ultrahangvizsgálat.
Állatgyógyszerek, vitaminok,
tápok forgalmazása.

zsombói PORtrék

Zsombó

titka mindig is az összefogásban rejlett
Dr. Faragó-Mészáros Vilmos 1979-től 2006-ig volt településünk vezetője. Tanácselnökként, majd polgármesterként is Zsombó infrastrukturális
fejlesztése, a tömegesen beköltözők letelepítése, az itt élők közösséggé formálása állt tevékenységének középpontjában. Ma a közélettől vis�szavonultan, elsősorban családjának és a mezőgazdaságnak él. 2010-ben Zsombó díszpolgári címével tüntették ki, a községünkért végzett több
évtizedes munkájáért.

diplomát, majd közigazgatási szakvizsgát
tettem. A mezőgazdasággal a végzettségem ellenére nem szakítottam, jelenleg
is gazdálkodom, 1992-től a Debreceni
Agrártudományi Egyetem c. főiskolai docense vagyok.

– Hogyan emlékszik vissza szüleire, a
szülői házra?
– 1950-ben születtem Bordányban.
Szüleim 45 éves korukig mezőgazdaságból éltek, ezt követően a szegedi IKARUS
Gyáregységben dolgoztak nyugdíjazásukig. Három fiútestvérem van. Gyermekeink, unokáink Zsombón élnek.
– Hol járt iskolába? Milyenek voltak az
akkori oktatási körülmények?
– Gyermekkoromat a bordányi Seregély dűlőben éltem le, az iskolát a külterületi Rákóczi Ferenc Általános Iskolában
végeztem el. A középiskolát Szegeden
jártam ki, mezőgazdasági gépszerelő
szakképesítést szerezve. Az általános iskola oktatási gyakorlatának tetszet a
közvetlensége, a pedagógusok egyénre
szabott módszere. Az oktatási eszközellátottság igen gyenge volt, amit bőven
pótolt a sokféle kötetlen foglalkozás. A
középiskola minőségi változást hozott az
általános iskolához képest az életemben.
Több tantárgyat kellett pótolni a városban
végzettekhez mérten (pl.: orosz nyelv,
ének, rajz, stb.). Nem kis kellemetlenséget okozott számomra a korábban nem
használt sporteszközök megismerése. A
mezőgazdasági szerelő szakmát a szüleim gyári munka vállalásának időszakában
bekövetkezett elbizonytalanodását látván
vállaltam.

– Fiatalemberként melyek voltak azok
a nehézségek, amivel meg kellett birkóznia?
– Nem mondhatom, hogy fiatal éveimet
ingerszegény környezetben éltem le.
A középiskola befejezésének évében
munkába álltam, az év októberében megkezdtem sorkatonai szolgálatomat Szegeden, lövészként. Parancsnokom engedélyével megkezdhettem tanulmányaimat
a jogi karon, esti tagozaton. Röviddel a
leszerelést követően családot alapítottam, építkezésbe fogtam az Andrássy úti
társasházban. Nem kis öröm számomra,
hogy gyermekeink, unokáink valamennyien Zsombón élnek.
– Mivel foglalkozott pályája kezdetén?
– Pályám kezdetén mezőgazdasággal
foglalkoztam, nyugdíjazásomat követően
is mezőgazdasághoz tértem vissza. Feleségemmel ketten alkottunk egy családi
gazdaságot. Gyermekkorom álmát is sikerült megvalósítani, támogatással ugyan,
de saját tulajdonú erdőt telepítettünk.
Jelenleg is erősen foglalkoztat – mivel
engem is érint –, hogy milyen lesz a falun
élők jövője a mezőgazdaság mai helyzetében. A bizonytalanság a mezőgazdaságban jelenleg is legalább akkora, mint
pályám megkezdésekor.

– Hogyan lett Zsombó tanácselnöke?
A tanácselnöki pozícióba az akkori Járási Hivatal Elnökének kezdeményezésére,
elődöm – Szakál Antal – nyugdíjba vonulása alkalmával kerültem, időközi választással.
Erre a pályára nem vágytam, szövetkezeti jogászként szerettem volna dolgozni.
Arra álmomban sem gondoltam, hogy 28
évet dolgozhatok tanácselnökként, polgármesterként.
Ma már tudom, hogy a település kedvezőtlen időképe nem volt túlságosan vonzó
egyetlen lehetséges versenytárs számára
sem.
– Melyek voltak azok a legfontosabb
szempontok, amelyek mentén munkához
látott?
– Szerencsésnek mondhatom magamat pályám indítását illetően, hogy a
települést jól ismertem, sok rokonom,
ismerősöm élt itt. Fontosnak tartottam,
hogy a helyiek bizalmát, akkori feletteseim támogatását megszereztem a helyi
önállósághoz, fejlődéshez. Nagyon erős
volt az elvárás, a mezőgazdaság presztízse rohamosan csökkent, a fiatalok zöme
nem Zsombón tervezte a jövőjét. Több
cikluson át napirenden szerepelt a község
Forráskúthoz, vagy Szatymazhoz csatolása. Községünk szakszövetkezeti jellege
szinte kizárt minden fejlesztési, működési támogatást. Konkrét érdekérintettség
alapján szerveztük meg az egyes munkafolyamatokat (pl.: szülőkkel, nagyszülőkkel 15 szegedi IKV. lakást bontottunk le
társadalmi munkához, iskolabővítés céljából, stb.). Az akkori testület több mint
50 szegedi vállalattal, intézménnyel kötött
együttműködési megállapodást zsombói
célokat szolgálva.
– Zsombót minta településként emlegették, minek volt ez köszönhető?
– Szeged közelsége és hatása ellenére
az 1960-70-es években településünket
„szerepkör nélküli”, majd „elhaló” kategóriába sorolták be a megyei és országos tervekben. A 2600 hektárnyi közigazgatási terület 1750 főnyi fogyatkozó,
többségében szakképzetlen lakossággal
a környező településekhez mérten is versenyképtelenné vált. Építési telkek híján
pl.: közeli Szatymazon egész utca épült
ki a volt zsombói fiatalok által. A magasabban képzett fiatalok helyi – képzettségüknek megfelelő munkalehetőség híján
– tömegesen vándoroltak el. Megoldást
csak az infrastruktúra nagyarányú fejlesztésével tudtuk elérni. Ehhez a helyiek

– Nehéz volt-e a pályaválasztás?
– Bordányban mezőgazdasági gépszerelőként 1969-től 1978-ig dolgoztam, az
utolsó években a jogi képviseletet is elvállaltam. Munka mellet Szegeden a JATE
Állami és Jogtudományi Karán szereztem
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„Hűvös szeptember. Alkony.
A szürke tó
egy nagy kísértet félszeme.”

Dsida Jenő: Alkony
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összefogásán túl az elvándoroltak munkahelyi önkéntes munkával, anyaggal, szakértelemmel járultak hozzá. Önerőből épült
ki a belterületi úthálózat, a víztermelő
bázis és hálózat, a gázfogadó és hálózata az elektromos hálózatok zöme, a helyi
KTU., a telefonszolgálat többsége, több
mint 600 db építési telek, sok tanya közműve. Egyetlen gazdálkodó egységünk
a „Gyümölcsös szakszövetkezet” szinte
erőn felül támogatta a telekalakítást, a
közművesítést, az intézmények működését, a külterületi utak karbantartását,
a belvízvezetést. Több mint 50 felnőtt
lakosunk érettségizett helyben, szegedi
intézményi támogatással. Az összefogás
elismeréseként fogorvosi, gyermekorvosi
státuszt kaptunk.
A lakosság létszáma csaknem megduplázódott, társadalmi – gazdasági kapcsolatrendszerünk kiszélesedett. Sokat
köszönhetünk a beköltözötteknek, hisz
egy új településrészt építettek ki, szüleik,
nagyszüleik, a munkahelyek anyagi támogatását is magukkal hozták. Ezt a gyarapodást a helyi jövedelemtermelő adottságunk hosszú évtizedek alatt sem tette
volna lehetővé. Az összefogásban rejlő
titkunkat annak a készpénzkímélő megoldássorozatnak tudhatjuk be, ami ma az
„önerő” igényét jelenti a fejlesztésekhez,
üzemeléshez.

szabályok a település érdekében végzett
„társadalmi munkát” nem tudják követelmények nélkül értelmezni. Az állami és
az önkormányzati tulajdon szétvált, ezzel
a kötelezettségek is konkrétabbá váltak.
A helyi adó bevezetése sok gondot okozott a kisebb településeknek. Községünk
legnagyobb munkaadója ma az önkormányzat. A munkanélküliség a kitelepült
szakemberek zömét közvetlenül érintette,
egzisztenciákat téve tönkre. Szerencsésnek mondhatjuk településünket azért is,
mert sok többoldalúan képzett lakossal
gyarapodtunk az elmúlt években!
– Sokan úgy vélik az ezredfordulóra
a település fejlődése lelassult, megállt.
Egyet ért-e ezzel? Ha, igen mi lehet ennek
az oka?
– A település fejlődése az ezredfordulóra valóban mérséklődött. Egyik fő ok
ebben az, hogy a korábbi évek erősütemű
fejlesztései részben kifulladtak (magánszemélyek építkezései, termelési célú beruházásai), részben a meglévő épületek,
eszközök működési költségei arányaiban
megnőttek.
Településünk is belekényszerült több
társulásba, közösködésbe. Ma már nem
kell gondolni, hogy nem kötelező önkormányzati feladatot felvállalnunk-e? A
lakosság terhelhetősége egyre nehezebben számítható ki. A fejlesztésekhez
szükséges önrész előteremtéséhez hitelt
kell felvenni, helyi kötvény kibocsátása
kockázatosabb.
Nyugdíjazásomat megelőzően nem láttam a következő testülettel, polgármesterrel szemben korrekt megoldásnak,
pénzügyi lehetőségeink kimerítését.
– Négy éve visszavonult a zsombói
közélettől. Zsombói „átlagemberként” milyennek látja a községet ma?
Napjainkban egy nagyon jelentős ha-

– Megváltoztatta-e mindezt a rendszerváltás, amikor polgármesternek választották?
– A rendszerváltás alapvetően megváltoztatta a településfejlesztés, üzemeltetés
gondossági, jogi környezetét. Az állam és
az önkormányzatok kapcsolata átalakult,
a privatizáció hatására a munkahelyek
érdeke teljesen megváltozott. Az adójog„S fogyasztod-e te is mustomat dongó darázs?
Nem elég, ha szabad a böngézés?”
Virág Benedek: Szüretelő
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tású generációváltás zajlik, e folyamatot
bonyolítja a nagyarányú – sokszor magasabb igényszintű – beköltözők befogadásának, beilleszkedésének elősegítése.
A helyi születésű „őslakosok” létszáma
már az ezer főt sem éri el, ez a generációváltás életmódváltást is hordoz magában.
A korábban meghatározó mezőgazdasági
tevékenység egyre kevesebb család részére hoz biztos megélhetést. A külterületi infrastruktúra folyamatos fejlesztése
nélkül lehetetlen a fiatalabbakat a tanyai
életformának megnyerni.
Bíztató a jövőre, a beépítésre kijelölt területek bővítését, közműveltetését szorgalmazó önkormányzati törekvés. Változatlan lakásállomány mellett jól esetben
is csak a lakosságlétszám stagnálása
érhető el.
A legnagyobb leckének a meglévő lakosság, különösen a családalapítás előtt
álló fiatalok megtartását tartom.
– Az idei zsombói falunapokon Díszpolgári címmel tüntették ki. Milyen gondolatokat ébresztett ez Önben?
– Megerősít abban a tudatban, hogy
érdemes a közért tenni. Akaratlanul is készít egy létszámadásfélét az ember, hogy
megtett-e minden tőle telhetőt a rábízottakért, a településért.
– Mit gondol, mi dönthet az előttünk
álló önkormányzati választásokon?
– A polgármester-jelöltek esetében
döntő, hogy a velük közösséget vállaló
képviselő jelöltekkel együttműködve milyen arányban tudják az állampolgárokat
a szavazáson való részvételre megnyerni.
A szavazók mozgósításában most csak a
csoportmunka hoz igazi eredményt. Fontos a rokonság, barátságon, érdeklődésen
alapuló mozgástér hasznosítása.
Mészáros Csaba

tűsarok

Babafotó

kiállítás és

Anyatejes

világnapi rendezvény

Tisztelettel felhívjuk a zsombói szülők
figyelmét, hogy 2010. szeptemberében
folyamatosan várjuk 3 év alatti gyermekek fényképeit a már rendhagyóvá vált
babafotó kiállításra.
A kiállítást október 1-től megtekinthetik
a József Attila Közösségi Házban.
A kiállított képek kis gazdáinak az Anyatejes világnapi rendezvényen (október
15-én délután) szerény ajándékkal kedveskedünk.
Ezen alkalommal a szokásoknak megfelelően köszöntünk minden édesanyát,
aki az elmúlt évben adott életet gyermekének, valamint megemlékezünk a mások
számára is anyatejet adó édesanyákról.
A tavalyi évhez hasonlóan sok szeretettel várunk minden várandós édesanyát!
			

A

Baba-mama

közelmúlt zsombói születései:

Kovács Sándornak és Lovászi Tündének
Ádám Szovát
Verok Ernő Zsoltnak és Sulyok Zitának
Hanga Bernadett
Hajlik Györgynek és Huszta Mariannak
Vince
Szabó Istvánnak és Őszi Kingának
Máté József
Ördögh Attilának és Ámond Szilviának
Enikő

Rigó Attilának és Pesti Anitának
Szonja Liza
Hajda Tamásnak és Barna Tündének
Kincső Virág
Farkas Zoltánnak és Lázár Erzsébetnek
Áron Péter
Urbán Róbertnek és Tisóczki Klárának
Bíborka
Nagyon jó egészséget kívánunk a
mamáknak és a babáknak!

védőnők

klub:

Szeptembertől ismét várjuk a kismamákat, anyukákat és gyermekeiket a folytatódó Baba-mama klubban kéthetente
szerdánként 10-12 óráig a József Attila
Közösségi Házban.
védőnők

VILLANYSZERELÉS
Az ELEKTROGLOB KFT.
képviseletében
vállalom:
• földkábeles vagy légvezetékes
csatlakozással fogyasztásmérő szekrény
telepítését,
• meglévő csatlakozó vezeték és mérőhely felújítását, teljesítmény növelését,
• éjszakai villanybojler áramkör
kiépítését.

Márta Tibor
6792 Zsombó,
Gárdonyi G. u. 43.
(30) 972-2996
(62) 255-099
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„Csöndes a tanya, nincs dolog.
ébred a must a csömögén,
mint Lélek a holt víz felett.”

Babits Mihály: Őszi pincézés
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dorkó

Mászkál(t)unk

tovább

Vége lett a nyárnak, de ezen már nem is
csodálkoztunk, mert máskor is így szokott
történni. Azon sem lepődtünk meg, hogy
az általam már régen Karthágó sorsára
szánt Zsombó-közeli város médiájának,
avagy Cs. megye sportért felelős döntéshozóinak látómezejéből takarásban marad
a jelenség: a környék kiváló adottságainak
megfelelően a sportmászás nem pusztán
legnagyobb hazai bázisát tudhatja a DélAlföldön, hanem egyeduralkodói élnek a
környezetünkben. Első mérgemet aztán
nem nagyon csitítja a felismerés, hogy
saját falucskánk hírportáljára is hiába
próbálunk fölkapaszkodni eredménylistáinkkal!
A szokásos nyárbúcsúztató szeánsz
helyszíne Aggtelek, augusztus utolsó hétvégéjén. Apropója a világegyetem legrégebbi, folyamatosan megrendezésre kerülő mászóversenye. Ráadásul természetes
sziklafalon zajlik, néhány mesterséges
fogással nehezítve. Immár 37-edszer gyülekeztünk a világörökség részét képező
Baradla-barlang bejáratánál, hogy ügyesebbjeink fölcsimpaszkodhassanak az ott
tornyosuló kőfalakra. Az észszerűségnek
megfelelően a gyermekek kezdtek, már
péntek délután. Valamennyi zsombói
fiúcska hibátlan teljesítménnyel kvalifikálta magát a döntőbe, és ennek nagyon
örültünk. Lányaink is mind részt vehettek
a szombati fináléban, ami szintén nem
volt nagy baj. Másnap aztán továbbra
is jól mentek a dolgok, mert a végelszámolásnál Gondi Dóri és Kis Andris az 1.,
Bakó Andris, Harcsa-Pintér Andris, Kis
Szandi és Táborosi Kópé a 2., Kis Esztike és Táborosi Bogi a 3. helyre állhatott
a dobogón. Közben nekiláttak a nagyok
is, és a mieink mind várhatták a döntőt.
Ajándékosztás után volt rekeszmászás,
amit mi, sajnos kihagytunk, mert barlang-kulcsokat és lámpákat organizáltunk
közben, hogy végigsétáljunk a föld alatt
Jósvafőig. Mikor esteledni kezdett, úgy is
tettünk. Legalább nem kellett a szemünknek megszokni a sötétséget!
Rövid éjszaka, gyors alvás, közben rengeteg eső, de vasárnap reggel mégiscsak
lettek felnőtt döntők. A B kategóriában
Harcsa-Pintér Bálint remek munkát végezve, elcsípte a 6. helyet, Táborosi
Ajnácska pedig megnyerte a felnőtt nők
versenyét! A férfi A
kategóriában Farkas
Tomi 2., Széll Csabi 4.
lett. Mindnyájan óriási királyok voltak!
Az idő (mint egy ideje már sokan tudjuk)
nem áll meg. Most is
így tett, és kezdetét
vette a tanév. Vala„Eljön a víg szüret megint,
Lesz már, ami fölmelegítsen,”

mint a 2010. évi sportmászó Magyar
Kupa nehézségi versenyszáma. Mi meg
az Aggtelek utáni hétvégéhez közeledve újfent az M3-ason robogtunk, ezúttal
Miskolcig. A csapatunk most is nagyon
erősnek tűnt, bár rosszul esett, hogy legeredményesebb versenyzőnk, a 13-szoros magyar bajnok Sikter Barbara, még
középiskolásként befejezettnek tekintette
az élsportolást. Mindegy, mi begurultunk
a diósgyőri vasgyár romjai közé, a kiváló
Factory Arénába, még péntek este, hogy
ne kelljen szombaton túl korán ébrednünk.
Nos, nem is kellett, mert elaludnunk sem
volt muszáj, hiszen néhány centiméterre
a fejünktől, az épület pincéjében rockerdrogger őrület tombolt hajnali 5-ig.
Lassan megjöttek a többiek (meg a
szokásos undorító esőzés), mindenki
benevezett, a fiatalok meg elkezdtek fölfelé mászni a falakon. Az utak remekül
sikerültek, ahogy kell, a bíráskodással is
csak mi vitatkoztunk egy esetben, de már
túl vagyunk rajta. A végeredmény aztán
elég meggyőzőre sikerült. A mini hölgyek
versengéséből egy szegedi kislány került
ki győztesen. A fiúknál megszakadt Kis
András emberemlékezet óta tartó győzelmi sorozata, és ezen bánkódhatnánk
egy ideig. Ám az aranyérem nem gurult
ki a zsombói Deák Ferenc utcából, mert
az egyetlen, aki megelőzte, Harcsa-Pintér
András volt, és ez már elég jól hangzik.
Bakó András mászott föl a 4. helyre. A
gyermek lányoknál Kis Alexandra hozta a
kötelezőt, aranyat kapott a nyakába, míg
Táborosi Bogi 3. lett. T. Koppány most is
főként az ökörködésben járt élen, de éppen csak elmaradt két igen kemény vetélytársától, és bronzérem lett a jutalma.
A serdülő fiúk versenyét Kovács-Deák
Dani nyerte, borzalmasan szoros versenyben, míg a lányok között Gondi Dóra 4.ként végzett. Ifjúsági B-ben Harcsa-Pintér
Bálint 6., ifi A-ban pedig jött a papírforma,
a lányoknál Táborosi Ajni, a fiúknál Farkas Tomi győzött (itt a 2. és 3. helyezett
Kistelekről érkezett!!!). A juniorok között
Széll Boróka 2., Széll Csaba meg 1. lett.
Vasárnap küzdöttek a fiúk-lányok a felnőtt
helyezésekért, nem is akárhogyan: Farkas
Tomi 2., Táborosi Ajni 3., Harcsa-Pintér
Bálint 12. helyezést szerzett. Az aranyak
felét tehát elfuvaroztuk a síkvidékre, és ez
talán szóra érdemes!
Ez a kép innen való:
http://factoryarena.hu/galeria/
maszofal/?album=2&gallery=58

Eltelt még egy hét, mi
meg Százhalombattán
dideregtünk az obligát
esőben, ahol csak felnőtt verseny zajlott
a boulder versenyszámban. Erről nem
kell sokat fecsegni, mert a rendezők jóvoltából azóta sem nagyon ismerjük a
végeredményt. Ajnácska 6. lett, az biztos,
míg a férfi profi kategóriában Farkas Tomi
és Széll Csabi is bekerült a 10-es döntőbe, de az első 5-be már nem. Ott voltunk,
jót másztunk, a kvantummechanika kitalálása óta pedig elfogadjuk, hogy nem
minden írható le úgy, mint előtte képzelték az őseink.
Immár szeptember második fele is elkezdődött, mi meg 17.-én útra keltünk, hogy
a Regionális Mászó Kupa stájerországi
fordulóján végre tiszteletünket tegyük,
mert az idei 3 futamot mind kihagytuk. A
célállomás Judenburg volt, laza 600 kmre otthonunktól. Utazás, majd két éjszaka
és a közte lévő nappal, - folyvást ömlő
esőben, ahogy már megszoktuk, ellenben
most már kicsit hűvösebb volt a levegő
és beázósak a sátraink.
Szuper mászócsarnok, hatalmas mezőny, 10 különböző nehézségű út, kicsit
hazai pályát „fújó” versenybírák fogadtak
bennünket, de mi nem hagytuk annyiban.
Az első napi 6 mászás után még egy csomó versenyzőnk hibátlanul állt az élen,
aztán vasárnapra kicsit rostálódtunk. De
a vége így is fantasztikus lett. Gondi Dóri
15. helye a tapasztalatlanságnak köszönhető, csakúgy Kis Szandi 13., vagy Bakó
Bundi 10. pozíciója. Kovács-Deák Dani
nem kevéssé a zsűri miatt végzett „csak”
10.-ként. Széll Dönci 9., míg Farkas Tomi
6. lett a nagyfiúk között. Itt volt pár szintidő
túllépés, meg egyéb hibák, amikből, mint
köztudott, kötelező tanulnunk. Táborosi
Kópé csak egyetlen pályán bénázott, meg
egyszer fél mozdulattal kifutott az időből.
Egyébként tökéletes produkciója így a 6.
helyre volt elég. Táborosi Ajni is rontott
egyszer, de 5. lett a végelszámolásnál,
ami igazán remek eredmény! Kis Andris
az utolsó erőpróbákra kicsit már elfáradt
fejben, de addigra olyan óriási előnnyel
vezetett a saját kategóriájában, hogy ő
vihette el a nagy serleget! Teljesítményének értékét talán az jelzi legjobban, hogy
fődíjként az aktuális felnőtt női világbajnokkal közös edzés lehetőségével jutalmazták a rendezők!!!
Ha végre megszületne Zsombón az év
sportolója cím, 2010-ben mindenképpen
ez a 9 éves kisfiú lenne a kitüntetett!
Táborosi Gábor

Ady Endre: Szüret
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BÉLÁIM

Bánat

A 2002-es
foci VB
győztese

Megfejtés
(1)

Bertold
Brecht
műve

Túl folyós
Padon
Kicsik

Finom
dohánypor

Urbanizálódott
madár
(fekete)

Lábbeli

Megfejtés (2)

Megtestesülés

… Marino
(törpeállam)

Méreganyag

Sűrűn
előforduló

Kövérkés

Szlovák
autójelzés

Radon

Dr. …

Helyrag

(gyógycipő)

A hegy
leve

Üvegdarab

A széle
sós!

Művészi
ruhátlan
alkotás

Kiürít

Török rang
Néma nők!

Katonai
építmény

NUV

Idősebb
férfi

Fájltömörítő

Érdektelenné
válik
számára

Integritástartomány

Francia
kézilabdázó
(Joel)

Helyére rak
Bróm

Jelentéktelen
alak

Hiszékeny

…
Connery
(színész)

Nemzeti Civil
Alapprogram

Magad

Nem eszik
… Cobra
(sportautó)

Különböző

Matematikus
(Herbert)

Könyörgés
Istenhez

Kiejtett
hang

Algalapba
tekert rizs

Dísz

Élelmiszerbolt

Robbanószerkezet

Borítá

Megfejtés
(3)

Összeg
röviden

Tag

E napi

Sértetlen

Van mézelő
faja

Fűtőanyag

Feljön a
Nap

Hebeghabog

Tüzel

Telesport

Igekötő
Határozott
névelő

Az Á hang
-va párja
Magot
elszór

Lejjebb
(fodítva)

Hosszúság
jele

Az előző szám keresztrejtvényének megfejtése: „Az óvatosság értelmes kockázat, bár gyakran felesleges.”
A GOODS MARKET 1000Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kerecseny Attila.
Az előző szám TOTO megfejtése: CCDABCCAAA.
A Szilvánia Pizzéria 1 db családi pizzáját nyerte: Horváth Judit.
Gratulálunk! A nyeremény igazolását átveheti a Közösségi Házban.

1. A badacsonyi borvidék szőlőültetvényeinek
telepítései kinek a nevéhez fűződnek?
A, Orbán Pincészet B, Varga Péter
C, Probus császár
D, Mátyás király
2. Mely borvidék vörösborai a következők:
Portugieser, a Kadarka és a Kékfrankos?
A, Badacsony
B, Villány
C, Sopron
D, Mátra
3. Folytassa a mondatot: A pezsgő készítéséhez
házasított és egalizált alapbort nevezik
A, Cuvée-nek.
B, Cabernet franknak.
C, Kadarkának
D, Bikavérnek

Totókérdések

a borról

4. Melyik város nyerte el a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Hivataltól 1987-ben a „szőlő és bor
városa” címet?
A, Villány
B, Eger
C, Sopron
D, Szeged
5. Hogy hívják azt, amikor forr a bor?
A, murci 		
B, pektin
C, szaflór 		
D, must
6. Mely ételekhez ajánlják a Kadarkát?
A, töltött káposztához B, Camembert sajthoz
C, spagettihez
D, mákos guba
7. Mennyi települést foglal magába az egri
borvidék?
A, 17 		
B, 18
C, 16 		
D, 15
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8. Honnan származik a Merlot szőlőfajta?
A, Pessac
B, Bordeaux
C, Cestas
D, Marseille
9. Egészítse ki a mondatot: Villány borvidék
legtöbb fehérbort adó fajtája, a borvidék jellegzetes
és meghatározó fehérborát, az olasz rizlinget
………… szüretelik.
A, szeptember végén B, augusztusban
C, májusban D, februárban
10. Milyen hőmérsékleten érdemes tárolni a
bort?
A, 10-14°C 		
B, 5-8°C
C, 13-16°C 		
D, 0°C

„Sötétzöld színű és tömött a tő,
egy-egy vörös levéllel néha tarka;”

Babits Mihály: Szüret előtt

Zsombó fejlődése 2006-2010. – képriport
ése

Edzőpálya kiépít

Buszmegálló felújítások

Iskola felú

Felújított óvoda

jítása

észségház

ndezv

pok re

Felújított Eg

a
Falun

Wesselényi iskola felújítás

a

Temetőfejlesztések

e

vezés

t szer

roza
ényso

Játszótérf

elújítás

Testvérkapcsolat
a székelyföldi Orotvával

Szelektív hulladékgyűjtő udvar kialakítása
Felújított polgárm

esteri hivatal

Járdafelújítás a Móra utcában

Királyszéki iskola megvásár

lása és felújítása

Falunkért

jótékonysá

gi bálak sz

ervezése

Lápastavi misézőhely kiép

ítése

Edzőpálya kiépítése

üveg

Megújított temploms

Csapadéke

lvezető re

Faültetés az óvodáb

an

ndszer kié

pítése

KMB iroda felújítása
Játszótérépítés

Épül a kerékpárút

Templom díszkivilágítás

l

Piac alapkőletéte

Járdafelújítás a Béke utcában

Zsombói Hírmondó – Kiadja: Zsombó Község Polgármesteri Hivatala, Szerkesztőség címe: 6792, Zsombó Alkotmány utca 1. Tel/fax: 62/595-560,
E-mail: hirmondo@zsombo.hu, web: www.kultura.zsombo.hu Szerkesztőbizottság tagjai: Mészáros Csaba elnök, Horváth Ágnes, Nagy Beatrix.
Felelős kiadó: Zsombó Község Polgármesteri Hivatalának vezetője, Arculatterv: Gyömbér Ákos, Faragó Gabriella.
Megjelenik évente tízszer, 1350 példányban.

