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Zsombói

Hírmondó
Tájékoztató a Képviselő-testületi
ülésen történtekről
A Hírmondóban a Képviselő-testületi ülésen történtekről készült legutóbbi beszámoló óta 4 alkalommal
ülésezett a Képviselő-testület, amelyből 3 munkaterven
felüli, rendkívüli ülés egy pedig munkaterv szerinti, rendes ülés volt.
2015. JANUÁR 21.
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS

A rendkívüli ülés összehívását több tényező is indokolta.
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület módosította a 2015. évi szolgáltatási díjrendeletét. A módosításra azért
volt szükség, mert az Önkormányzat 2015. január 1-től ÁFAkötelezett lett, így ennek megfelelően a rendeletet csak annyiban
kellett kiegészíteni, hogy az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
A második napirendi pontban a Képviselő-testület jóváhagyta a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodásának módosítását. A jogszabályi változások
és a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működésének biztosítása érdekében szükségessé vált a módosítás.
A Szervezeti és működési szabályzatban meg kell jeleníteni az
államháztartási rendelkezések végrehajtása során az elmúlt időszakban legnagyobb változást okozó kormányzati funkció szerinti besorolást, illetve ennek változását.
A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület módosította a 252/2013. (XII.20.) Kt. határozatát. A Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás területén működő hulladékgazdálkodási rendszer átalakítására KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004
számon pályázat került benyújtásra. A Képviselő-testület a
252/2013. (XII.20.) Kt. Határozatával döntött a pályázati önerő
Zsombóra eső részének biztosításáról. Mivel a pályázatot még
csak most támogatták, ezért a Képviselő-testület által korábban
meghozott önerőhatározatot meg kellett újítani.
Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta a polgármesteri
tájékoztatót a Jóbarát Vendéglő üzemeltetőváltásával kapcsolatban tett intézkedésekről.
Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület döntött a Zsombó 098/78 hrsz. alatti erdő (kiserdő) egy részének a
két tulajdonostól történő tulajdonrész kisajátításáról vagy megvásárlásáról.
Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület együttműködési megállapodás megkötéséről döntött a Goodwill Consulting Kft-vel pályázatok írására és lebonyolítására.
2015. FEBRUÁR 13. – MUNKATERV SZERINTI, RENDES ÜLÉS

Az első napirendi pontban a Képviselő-testület módosította a Szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét. A
módosításra azért volt szükség, mert a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása
rendelkezik a képviselők és a bizottsági tagok méltatlansági eljárásáról. Az összeférhetetlenség vizsgálatával kapcsolatos eddigi
feladatokat a Képviselő-testület Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága látta el, ezért a méltatlansági eljárás lefolytatása is a
hatáskörébe került a módosítás következtében.
A második napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta
a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló 2014. évi beszámolót.
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A Beszámolóból kiderült, hogy az egyre növekvő jogszabályi
előírásokat, adminisztrációs terhet, feladatokat a Hivatal kollégái jelentős túlmunkával igyekeznek ellátni. A Képviselő-testület köszönetét és elismerését fejezte ki a dolgozók részére a 2014.
évi munkájukért.
A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét. A terv szerint idén nem lesz olyan pályázat, amely alapján közbeszerzési
eljárást kell az Önkormányzatnak lefolytatnia.
Ezt követő két napirendi pontban társulási megállapodások
kerültek módosításra. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának, valamint a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési
Társulásának társulási megállapodásait azért kellett módosítani,
mert a társulási megállapodásokban a társulás tagjainak képviselője név szerint szerepel, és van olyan település, ahol változás
történt a képviseletre jogosultak személyében, továbbá volt
olyan település, amely felvette a nagyközségi címet.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság javaslatát a település közvilágítási tervére, koncepciójára. A Bizottság tagjai és
képviselők a korábbi évek lakossági bejelentéseit megvizsgálták,
és az észrevételek és panaszok alapján kialakították a közvilágítás fejlesztésének koncepciótervezetét. A koncepció elkészítésénél döntő szempont volt a balesetveszélyes helyszín, az adott
környék népsűrűsége, lakottsága, és a kialakítandó közvilágítás
költsége. A koncepció tervezetét a következő falugyűlésen ismertetik, majd a további észrevételek megtárgyalása és a műszaki-gazdasági lehetőségek ismeretében véglegesítik a közvilágítás fejlesztési koncepciót.
Ezt követően a Képviselő-testület megindította a rendezési
terv módosítását. Erre azért volt szükség, mert jogszabályi előírás alapján a rendezési terveket csak 2015. december 31-ig lehet
módosítani, azt követően legközelebb csak 2018. január 1. után.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület tudomásul vette a V.R.V Consulting tájékoztatását a ruhagyűjtő konténer elszállításáról és a szerződés felmondásáról. A ruhagyűjtő
konténer a Szociális Szolgáltató udvarán volt elhelyezve. A cég
a vállalkozáson belüli viták miatt döntött minden településen a
kihelyezett konténerek elszállíttatásáról.
Ezt követően lakossági kérelmeket tárgyalt meg a Képviselőtestület.
A következő napirendi pontban az Egészséges Zsombóért
Alapítvánnyal való együttműködésről döntött a Képviselő-testület parlagfűmentesítési pályázat benyújtásában.
Ezt követően egy történelmi lépésnek nevezhető kérdésben
döntött a Képviselő-testület. A grémium a Délvidéki Aeroklub
1930 Egyesület megkeresése alapján úgy döntött, hogy az Egyesülettel együttműködik a Zsombó Nagyközség közigazgatási területén létesítendő sportrepülőtér kialakításában.
Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület egy
jövőbe mutató komplex településfejlesztés mellett döntött,
amely együttműködést jelent a Mentor Tanácsadók és Partnereik Klubja Kft.-vel.
Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta
a 2015. évi költségvetési rendeletét. A költségvetés alapján elmondható, hogy az Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan
mérsékletes, feszes gazdálkodást irányzott elő.

2015. FEBRUÁR 27.
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS

déktároló edények beszerzéséről szóló polgármesteri beszámolót fogadta el.

A rendkívüli ülés összehívását több tényező is indokolta.
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület megalkotta
az új szociális rendeletét. Az új szociális rendelet megalkotását
az indokolta, hogy a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakul. Az
átalakulás érinti a települési önkormányzatok rendeletalkotási
kötelezettségét is. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2015. március 1-jén hatályba
lépett módosítása szerint felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás
keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az
ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. Jogszabályváltozás miatt az önkormányzat által korábban biztosított rendszeres
ellátások (pl.: foglalkoztatást helyettesítő támogatás) megállapítása átkerült a járási hivatalokhoz. A korábbi ellátások mellett új
szociális ellátásokat is kitalálhatott a Képviselő-testület a saját
anyagi teherbíró képességének erejéig. Ezáltal olyan új ellátások jöttek létre, mint pl.: az alapfokú művészeti tanulmányok
települési támogatása; a családok otthonteremtési támogatása;
a szennyvízhálózatra történő rákötéshez kamatmentes visszatérítendő települési támogatás; a gyermekvédelmi települési
támogatás újszülött gyermek érkezése esetén. Korábbi ellátások
más néven érhetők el a továbbiakban (pl.: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás; gyógyszerköltséghez nyújtható települési támogatás). A
szociális ellátások igényléséről és megállapításának feltételeiről
bővebb tájékoztatás Stefkovicsné Nagy Ildikó szociális ügyintézőnél kérhető.
A második napirendi pontban a Képviselő-testület a hulla-

2015. MÁRCIUS 13.
– MUNKATERVEN FELÜLI, RENDKÍVÜLI ÜLÉS

A rendkívüli ülés összehívását több tényező is indokolta.
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta a
Partnerségi rendet a településfejlesztési és településrendezési
eljárásokhoz, a településrendezési eszközök módosítási eljárásának indítását és tervezési programjának megállapítását. A döntés alapján készíti el a tervezőiroda a rendezési terv módosítását.
A második napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta
a belvíz elleni védekezésről szóló tájékoztatót és vis maior támogatás címén támogatási igényt nyújtott be a Belügyminisztériumhoz.
Az utolsó napirendi pontban Gyuris Zsolt polgármester
tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a közintézményeket
(Bölcsőde, Egészségház, Polgármesteri Hivatal, Szociális Szolgáltató Központ) napelemmel ellátó pályázatok valamennyi
közintézmény esetében támogatást nyertek. A kivitelezés május
környékére tervezhető a most ismert projektütemezés szerint.
A pályázat célja, hogy az éves energiafogyasztás álljon elő megújuló energiából, ne kelljen villanyszámlát fizetni ezekben az
intézményekben.
A Képviselő-testület következő, munkaterv szerint ülését
várhatóan 2015. április 28-án tartja.
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
dr.

Csúcs Áron
jegyző

Húsvéti készülődés a Közösségi Házban
Mindannyian tudjuk, hogy a kézzel készített dekorációk sokkal inkább megadják az ünnep hangulatát, mint bolti társaik.
Bár otthon is remek program a családdal közösen húsvéti díszeket készíteni, sajátos varázsa van annak, amikor szülők, gyerekek és pedagógusok összegyűlnek, és kreativitásukat összeadva készülnek a húsvéti ünnepekre. Március 28-án, szombaton
mindenkinek lehetősége nyílt részt venni a húsvéti készülődésben, amelyen többek között a következő foglalkozások voltak:
tojásfestés és -díszítés, húsvéti tojástartó dekupázs, képeslap,

szalvétanyuszi- és kartoncsibe-készítés. Nagy örömünkre szolgált, hogy ilyen sok gyermek és szülő vett részt a programon,
rengeteg gyönyörű dekoráció készült. Ezúton is köszönjük a
szervezést a Nefelejcs Katolikus Óvoda óvónőinek: Fodor Ilona,
Lajkó Nikolett, Ráczné Patik Gabriella, Tóthné Gajdacsi Mónika
és Zádori Alíz, illetve Szabados-Tóth Katalinnak (SZIKAI) és Török Krisztinának (Csemete).
József Attila Közösségi Ház és Könyvtár

Felhívás
Az Összefogás Zsombóért Egyesület társadalmi munkára várja a környezetüket szépíteni, óvni vágyó, tettre kész
zsombóiakat. Cél a településen lévő buszvárók állagmegóvás
miatti festése. A Bokréta Dalkör és a Szivárvány Zsombói
Nagycsaládosok Egyesülete már 2-2 buszvárót el is vállalt. Legyen a jó példa ragadós!
A gyülekező időpontja: 2014. április 25-e (szombat) 8:00 óra,
helye: a Közösségi Ház és a Polgármesteri Hivatal között.
Minden segítőt kérünk, hogy amennyiben lehetősége engedi,

a munkálatokhoz szükséges eszközöket (ecsetet, létrát, seprűt,
kislapátot, csiszolópapírt stb.) hozzon magával. A festéket és a
többi szükséges dolgot biztosítjuk.
Minden közért tenni vágyót sok szeretettel várunk! A program gördülékeny lebonyolítása érdekében a körülbelüli létszám
ismerete hasznos, ezért részvételi szándékát Hajdu Lajosnak szíveskedjen jelezni személyesen, vagy a 20/215-8621-es telefonszámon.
elnök

Gyuris Zsolt
- Összefogás Zsombóért Egyesület
XIII. évf. 3. szám – április
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Zsombói

Hírmondó
Koszorúzás Bartók Béla emlékére
Bartók Béla születésének 134. évfordulóján emlékkoncertet rendeztek szülővárosában, a mai Románia területén
lévő Nagyszentmiklóson. A koszorúzással egybekötött eseményen településünk
delegációval képviseltette magát. A meghívás testvértelepülésünk, Máriafölde települési képviselőjétől, Kaszta Árpádtól és
a Temes megyei alprefektustól, Marossy
Zoltántól érkezett.
A testvérteleülések képviselői az ünnepséget megelőzően egyeztetéseket
folytattak a máriaföldei általános iskolás
gyermekek nyári táborozásáról Zsombón.

fotó: Lajkó Antal

Az emlékmű előtt

Ünnepélyes alapkőletétel
a Zsombói Vízműtelepen

Deszk

Az időkapszula elhelyezése

A „Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító
Projekt” keretén belül alapkőletételre került sor a Zsombói Vízműtelepen 2015.
március 23-án. B. Nagy László országgyűlési képviselő és Gyuris Zsolt polgármester beszéde mellett Babos Réka (2.b osztályos tanuló) szavalta el Lehoczky János
A vizek fohásza című versét, Földi Sarolt
Csenge (4.a osztályos tanuló) pedig a Tavaszi szél vizet áraszt című dalt énekelte
el. Ezt követően közmeghallgatást tartott
a beruházó Tisza-Maros Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás Tanácsa,
melynek tagjai a résztvevő települések
polgármesterei, Borbásné Márki Márta
(Röszke), Ferenczi Ferenc (Tiszasziget),
Gyuris Zsolt (Zsombó), Király László
(Deszk), dr. Molnár Róbert (Kübekháza),
Putnik Lázár (Újszentiván). A közmeghallgatáson a kivitelező Békés Drén Kft.
4 | XIII. évf. 3. szám – április

Kübekháza

fotó: Rácz Viktória

képviseletében Barabás András, a mérnök Fejes Péter és a projektmenedzser
Dely Attila vett részt a tájékoztatásban.

A Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító
Projektről:

Az ivóvíz minőségi követelményeiről
és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.
(X. 25.) kormányrendelet által előírt, az
ivóvíz összetevőire vonatkozó határérték
teljesítése érdekében a Dél-alföldi régió
önkormányzatai konzorciumba tömörülve több éven keresztül, pályázati források
bevonásával készítették elő a projekteket.
A projektgazda Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást
hat település (Deszk, Kübekháza, Tiszasziget, Újszentiván, Röszke és Zsombó)
önkormányzatai hozták létre 2010. május
28-án az ivóvízminőség-javító program

megvalósítására. A sikeres pályázattal az
Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával lehetőség nyílt nemcsak egészséges, hanem a jogszabálynak is megfelelő
ivóvíz előállítására. A pályázat kivitelezését a Békés Drén Kft. nyerte. A tervek
előállításával és az engedélyek megszerzésével kezdték a munkát, majd elindultak a hálózatrekonstrukciós és előkészítő munkálatok. Jelenleg a vízműtelepek
Röszke
Tiszasziget
Újszentiván
technológiai
épületeinek
építése Zsombó
előtti
pillanatban vagyunk.
A Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító
Projektben öt darab vízműtelep korszerűsítése valósul meg. A résztvevő települések: Deszk, Kübekháza, Röszke, Tiszasziget-Újszentiván (közös vízműteleppel
rendelkeznek) és Zsombó.
A beruházás befejezése után a hat település lakossága (összesen 16 ezer fő)
hosszú távon a hatóságoknak is megfelelő, biztonságosabb ivóvízellátáshoz fog
jutni.
A projekt kódja:
KEOP-1.3.0-09-11-2011-0024
A munkálatok nettó összköltsége:
1.206.397.954 Ft

Idén is elindult a „Vesd bele magad!”
A „Vesd bele magad!" program az első évben 2000 kisiskoláshoz juttatott el gazdák felajánlásával zöldségvetőmagokat azért,
hogy otthon a konyhakertben elvessék, majd az így kapott saját
termesztésű zöldségeket a család elfogyassza. 2013-ban, a program 3. évében már 25.000 kisdiák szorgoskodhatott a kertben.
A múlt évhez hasonlóan a lehetőséget azoknak az iskoláknak ajánlották fel, így a zsombói Szent Imre Katolikus Általános
Iskolának is, amelyek már 2014-ben is részesei voltak a kezdeményezésnek. A zártkörű meghirdetéssel az AGRYA tovább
szeretné erősíteni a már meglévő intézményekkel kialakított
együttműködést, így 210 általános iskola 14.006 kisdiákja kapcsolódott be és kapott idén vetőmagcsomagot. Iskolánk 1–3. évfolyamos tanulói borsót, paradicsomot, retket, paprikát és estike
virágmagot vethetnek el otthon a kertjükben, amit már haza is
vihettek.
A szervezőknek az a nem titkolt célja, hogy felhívják a gyerekek figyelmét: bizonyos friss élelmiszereket, például zöldségeket

különösen nagy anyagi befektetés nélkül lehet termeszteni. Így
meglátják, milyen különbség lehet a saját maguk által termelt és
a bolti zöldségek között nemcsak ízben, hanem felhasználhatóságban is. Ez a leghatásosabb figyelemfelkeltés abból a célból,
hogy ahol rendelkezésre áll minimális méretű házikert, ott már
lehet élelmiszert előállítani, hiszen manapság a vidéki közegben
sem magától értetődő, hogy a hátsó kertben zöldséget neveljenek.
A projekt várt eredménye egyrészt az, hogy minél több kisiskolással megértesse a helyben előállított termékek fontosságát,
ezen belül pedig megérezzék a saját zöldség minőségbeli különbségét, mindeközben a projekt rámutat arra, hogy az élelmiszer-előállítás kis mennyiségben minimális befektetést jelent.

Beiratkozás

Óvodai beíratás

Kedves leendő elsős szülők!

Pálmai Péter
- SZIKAI

igazgató

A Nefelejcs Katolikus Óvodában
a beiratkozás a 2015/2016. nevelési
évre:

Az általános iskolai beiratkozás időpontja:
2015. április 16. – 8.00-tól 19.00-ig
2015. április 17. – 8.00-tól 18.00-ig.

2015. április 16-17-én
8.00-18.00 óra között lesz.

A beiratkozás helye: az általános iskola titkársága.
Kérjük, a beiratkozáskor hozzák magukkal:
•
a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek
nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt
•
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példányát – óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény,
sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság
szakértői véleménye
•
a gyermek TAJ kártyáját
•
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
•
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumokat (regisztrációs igazolás
vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya)
•
az okmányirodában kapott ún. NEK azonosítót tartalmazó lapot (ehhez az okmányirodában a gyermekkel együtt
kell megjelenni a gyermek születési anyakönyvi kivonatával,
lakcímkártyájával és a szülő személyi igazolványával) – ez a diákigazolványhoz feltétlenül szükséges
•
ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti
jogot: nyilatkozatot a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról
(ennek alátámasztására szolgáló dokumentum lehet: a szülők
gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatali határozat, bíróság ítélet, gyám esetén: gyámhivatali határozat).
Pálmai Péter

A beíratáshoz szükséges iratok:
•
a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, oltási könyve, TAJ kártyája
•
a szülő személyi azonosító igazolványa és lakcímkártyája
•
amennyiben a gyermek nem Magyarországon született:
állampolgárságát és/vagy itt tartózkodását igazoló, valamint
óvodai ellátását lehetővé tévő dokumentum (anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, szülő tartózkodási, vagy munkavállalási engedélye).
Tájékoztatom a kedves szülőket, hogy a Nemzeti Köznevelési
Törvény értelmében 2015. szeptember 1-től minden, a harmadik életévét betöltött gyermek számára kötelező az óvodai nevelés.
Fogasné Matula Zsuzsanna
óvodavezető

Asztalos munka

Azonnali kezdéssel önállóan dolgozni tudó
asztalost keresek Zsombóra! Tel. szám: (30) 302-9425

igazgató
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Hírmondó
A TeSzedd a Kéken! mozgalom keretében 60 területi koordinátor vezeti az önkéntes résztvevők munkáját az Országos
Kékkör 3 nagy szakaszán. A szemétgyűjtés az Országos Kékkör
útvonalának 10 m-es sávjában történik. Tapasztalt természetjárók gondoskodnak a résztvevők biztonságáról!

Kedves Természetjáró barátunk!
A Magyar Természetjáró Szövetség az idei évben is megrendezi a TeSzedd a Kéken! elnevezésű szemétszedési akciót!
- Mikor lehet tevékenyen részt venni az országos kékkör
megtisztításában?
Az eseményre május 16-án kerül sor az országos kékkör vonalán.
Gyülekező: 8:30, Közösségi Ház udvar - Zsombó 8,2 km
A rendezvény célja természeti értékeink közös védelme. A
környezettudatosság növelése, a szemléletformálás, hogy minél
több ember figyeljen oda környezetére, és minél kevesebbet szemeteljen.
Az Országos Kékkör (Országos Kéktúra + Rockenbauer Pál
Dél- dunántúli Kéktúra + Alföldi Kéktúra) több mint 2500 km
hosszú túraútvonalát szeretnénk megtisztítani a szeméttől, hogy
minden túrázót tiszta környezet várjon.

Mit hozz magaddal a TeSzedd a kéken! szemétszedésre?
Érdemes hozni olyan dolgokat, amelyekre napközben szükség lehet, így pl. enni- és innivalót, szúnyog- és kullancsriasztót,
allergia elleni gyógyszert, illetve kézfertőtlenítőt a fertőzések elkerülése érdekében. Kényelmes, sportos, laza ruha a praktikus.
Lényeg, hogy zárt és több rétegű legyen, hogy védje a bőrt a sérülésektől. (Biztonság kedvéért- ha eleredne az eső- esőkabát)
A TeSzedd! Szervezői a szemét elszállítását és ártalmatlanítását vállalják, valamint biztosítják a szemétszedéshez
szükséges eszközöket (szemeteszsák, kötözőanyag, munkavédelmi kesztyű).
Hol jelentkezhetsz a TeSzedd a kéken szemétszedésre?
A lelkes tisztogatóknak területi koordinátorainknál lehet jelentkezni, a lap alján található elérhetőségen.
Koordinátorunk várja jelentkezésedet:
Koordinátor: Mészáros Sándor
Telefonszáma: 06-20/484-2331
E-mail címe: meszaros.ph@zsombo.hu
A TeSzedd a Kéken! szemétszedési akciónkról bővebben itt
olvashatsz: www.teszeddakeken.hu

A falugazdász tájékoztatója
Tisztelt Termelők!
1. Az őstermelői igazolványok 2015. évi érvényesítése:
Azoknak az őstermelőknek, akik a 2013-as évben három évre
váltották ki az új, BARNA színű őstermelői igazolványukat, és a
személyes adataikban, valamint a termelés szerkezetében nem
történt változás (a termeszteni kívánt kultúrák szerepelnek az
őstermelői igazolvány adatnyilvántartó lapján), nincs semmi
tennivalójuk.
A területalapú támogatási kérelmek határidős munkálatai
miatt az őstermelői igazolványok ügyintézése 2015. május 15-ig
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (Szeged, Kossuth Lajos sugárút 17.) épületében lesz lehetséges. Egyéb tudnivalók az előző
számokban szerepelnek.
2. A 2015-ös Agrárkamarai tagdíj befizetése várhatóan
májusban lesz esedékes, erről mindenki értesítést fog kapni.
3. A 2015. évi Egységes területalapú kérelemmel kapcsolatos információk
Változni fog a támogatások igénylésének menete! Az alaptámogatásról, a fiatal gazdálkodók támogatásáról és a termeléshez
kötött támogatásokról az előző számokban olvashattak.
Kisgazdaságok egyszerűsített támogatásának igénylése: 1-5,5
ha területnagyságig lehetséges. Ebben az esetben is az idén hasonló feladataink lesznek, a jövőben viszont lényegesen egyszerűsödni fog az igénylés menete. Csak a 2015-ös évben lehet
belépni, következő években nem. Egyetlen kritérium, hogy a területnagyságot öt évig fenn kell tartani. Magasabb szintű támo6 | XIII. évf. 3. szám – április

gatásba (Alap + Zöldítés) bármelyik évben át lehet jelentkezni.
Az esetleges erdőtelepítési támogatások kifizetési kérelmeit
is ezzel együtt kell benyújtani.
Gyakorlati tudnivalók, feladatok a termelők részéről:
Előzetes feladat az előző évekhez képest nem változik: pontos
táblarajz és területnagyság, valamint a kultúrák ismerete feltétlenül szükséges. Meg kell mondani pontosan a gazdaság összterületének nagyságát, valamint az állatalapú jogcímek esetében
az állatok darabszámát.
Ezek alapján előzetesen eldöntjük, hogy az egyszerűsített
vagy a normál támogatási rendszerben kívánunk-e részt venni.
Ezután történik meg a rajzok felvitele, valamint a támogatási
jogcímek rögzítése.
Termeléshez kötött jogcímek esetében:
állatalapú jogcímek esetében az ENAR számok, valamint az
állatorvosi igazolás szükséges;
növény alapú jogcímek esetében a vetőmagszámlák, a fémzárjegyek (zacskók), valamint az ültetvényes jogcímek esetében
az ültetvények paramétereinek az ismerete szükséges (darabszám), a korra, tőszámbeállottságra vonatkozó igazolást később
állítják ki.
Kérek mindenkit, időpont-egyeztetésre jelentkezzenek.
Tisztelettel:

Gyuris Ferenc
Falugazdász
Telefonszám: (30) 337-2520

A gazdaságélénkítés alapja lehet
a megye Integrált Területi Programja
Március első napjaiban befejeződött a Csongrád
Megyei Integrált Területi Program (ITP) előkészítése,
vagyis lezárult a 2014–2020-as európai uniós finanszírozási ciklus pályázati programjait érintő megyei
tervezési szakasz. Az elkészült ITP-ben prioritásokat és
intézkedéseket határoztak meg a gazdaság-, valamint a
településfejlesztés vonatkozásában. A dokumentumot a
Nemzetgazdasági Minisztérium hagyja jóvá.
A megyei közgyűlés vezetése az elmúlt hetek során a járási székhelyeken személyesen egyeztetett a polgármesterekkel,
ennek eredményeként március első napjaiban befejeződött a
Csongrád Megyei Integrált Területi Program előkészítése. Az
ITP-ben prioritásokat, illetve ezeken belül intézkedéseket határoztak meg a gazdaság-, valamint a településfejlesztés vonatkozásában, a települések ezeket figyelembe véve fogalmazhatják
meg saját fejlesztési elképzeléseiket. Csongrád megye települései – a két megyei jogú várost, Szegedet és Hódmezővásárhelyt
nem tekintve – 29,19 milliárd forint dedikált támogatással számolhatnak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) – tájékoztatott Dr. Kovács Beáta, a Csongrád Megyei
Közgyűlés önkormányzati koordinációért felelős alelnöke.
A megyei önkormányzat koordinálásával lehetőség nyílik
arra, hogy a jelenlegi uniós ciklusban ne csak egyes, ugyan
fontos, de egymástól elszigetelt települési elképzelések valósuljanak meg, hanem ezek megyei szinten integrálva jöjjenek
létre. A Csongrád Megyei Integrált Területi Programban nem
nevesíthetők konkrét projektek, hanem a település- és gazdaságfejlesztési prioritásokon belüli intézkedések adják meg az
iránymutatást a polgármestereknek az ITP-hez illeszkedő településfejlesztési projektek kidolgozásához. A gazdaságfejlesztésen belül négy prioritást jelöltek ki, a településfejlesztésben
kilencet. A településfejlesztési rész az intézkedések szintjén
egyebek mellett a gazdaságélénkítést, a népességmegtartó erő
fejlesztését, a fenntartható települési közlekedésfejlesztést, az
önkormányzatok energiahatékonyságát elősegítő, a megújuló
energiákra alapozó fejlesztéseket jelenti. A gazdaságfejlesztési
elemnél pedig többek között a helyi gazdasági infrastruktúra
fejlesztése vagy a fenntartható turizmusfejlesztés bír kiemelt je-

lentőséggel. A teljes rendelkezésre álló keretösszegnek az irányelvek alapján a nagyobb részét képezi a településfejlesztésre fordítható összeg (több mint 18 milliárd forint), és körülbelül 11
milliárd juthat gazdaságfejlesztésre.
Meghatározták azt is, hogy kik legyenek a program szereplői. „A 2014–2020-as európai uniós finanszírozási ciklusban a
TOP-forrásoknál az önkormányzatokra és az önkormányzati
többségi tulajdonú gazdasági társaságokra fókuszálunk, hiszen meggyőződésünk, hogy ezek lehetnek a gazdaságélénkítés
kulcsszereplői. Az önkormányzatok és önkormányzati cégek
teremthetik meg a településeken azokat a gazdasági lehetőségeket, melyek révén a versenyszféra vonzónak tartja a területet, és
ez a piaci szféra valósítja majd meg az igazi gazdaságfejlesztést,
a közvetlen munkahelyteremtést. Hiszünk benne: ha jól sáfárkodunk a TOP-keretösszegünkkel, akkor jó eséllyel megteremthető a megyében a gazdaságélénkítés alapja” – jelentette ki Dr.
Kovács Beáta alelnök.
A Csongrád megyei ITP-t a Nemzetgazdasági Minisztérium
mint irányító hatóság véglegesíti. Az ITP adja meg a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program felhasználásának alapját.
Az ütemterv szerint a konkrét pályázati felhívások nyáron jelenhetnek meg, az irányító hatóság augusztus-szeptemberre bírálja
el az egyes támogatási kérelmeket, és ekkor már a támogatási
szerződéseket is meg lehet kötni. Ideális esetben már ekkor forrásokhoz jutnak a Csongrád megyei települések, és megkezdhetik a TOP-ban és ITP-ben megfogalmazott intézkedésekhez
illeszkedő, jól előkészített projektjeik fizikális megvalósítását –
mondta el Dr. Kovács Beáta.
Zsombón lehet keresni:

Vass Ildikó: 20/915-2535
Tandari Ágnes: 70/772-5363

Eladó földterület
Zsombó központjától pár percre, a bordányi átkötőút legelején 16 000 négyzetméter földterület eladó. Irányár: 2,5 MFt.
Érdeklődni: (62) 462-156, (30) 466-9170.

Megnyitottuk új takarmány boltunkat!
Bővített termék palettával várjuk régi és új vásárlóinkat
Kínálatunk: CGF, szója, napraforgódara, nyúl, baromfi, sertés, szarvasmarha (tejelő hízóbika), sportló takarmány keverékek,
kiegészítők és problémamegoldó készítmények.
Nyitva tartás:
Hétfő - Csütörtök: 07:30 - 16:00
Péntek: 07:30 - 15:00

10 000 FT FELETTI VÁSÁRLÁS UTÁN
AJÁNDÉKKAL KEDVESKEDÜNK!

Déli-Farm Kft.
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6.
Telefon: +36 62 556130
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Hírmondó
Fejlesztés a József Attila Közösségi Házban
Három hajszárító a mennyezeten
Zsombó Nagyközség Önkormányzata az intézmény 2015. évi
költségvetésében biztosított lehetőséget egy egyedülálló fejlesztéshez, mellyel a Szent Imre Katolikus Általános Iskola bálján
találkozhatunk először. A világítást eddig a háttérben egy 1987es technológia biztosította a színpadon és a nagyteremben. A
közel 18 000 watt teljesítményű hagyományos rendszert a kor
legmodernebb, ledes technológiájú fényforrásai váltották le,
melyet a napokban helyeztek üzembe a Közösségi Ház munkatársai. A 30 db PAR LED színes reflektorból és 4 db intelligens
robotlámpából álló technika mind az energiafelhasználás, mind
az üzembiztonság szempontjából is a legmodernebbnek és legmegbízhatóbbnak számít.
A számítógépes vezérlést egy magyar gyártmányú, 1024 csatornás keverőpult végzi. A nagyteremben a mennyezetre egy
alumínium traverz került, mely segítségével még sokoldalúbbá
válhatnak a nagytermi és színpadi produkciók megvilágításai.

Megújult a vezetékhálózat is, mivel az összes lámpát gyakorlatilag kész vezetékszálon keresztül lehet irányítani.
A fejlesztés majdnem teljes egészében mobilizálható, így
találkozhatunk vele a jövőben a Zsombói Falunapon a nagysátorban és a Zsombói Szabadtéri Színpad előadásain is. Külön
köszönjük a segítséget Mihálffy Zsoltnak, a Zsombó Szolgáltató
Kft. ügyvezetőjének, és Kerekes Sándornak.
Mindezen száraz technikai információkat a hozzám hasonlóan műszakilag érzéketlen olvasóink számára az alábbi példával
tudom illusztrálni: a teljes technológia nem haladja meg három
átlagos hajszárító teljesítményét.
Hajdu Lajos
igazgató

Vasárnapi pódium
Idén sem maradhat el a már megszokott tavaszi könnyűzenei koncert, melyen a Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola
magánének tanszakának növendékei lépnek fel. A néhány éve
induló Vasárnapi pódium már hagyománnyá vált, és idén eltér
a megszokottól. Az április 26-ai koncerten nemcsak a jelenleg
magánének szakos diákok lépnek fel, hanem egy nosztalgikus
osztálytalálkozó keretén belül több volt növendék is színpadra
lép. Ismert slágerek és musicaldalok fognak elhangozni a színpadon, remek kikapcsolódás egy vasárnap délutánra.
Fellépnek: Adai-Simon Annabella, Bátki-Fazekas Ilona, Gál
Bence, Gál Emese, Hampel Zsuzsa, Rácz-Szabó Emese, Rácz
Viktória, Szemenyei Zita, Szemenyei Zsófia, Ujvári Bernadett és
Kovács Péter. Felkészítő tanár: Veréb Judit.
Aki a koncert után kedvet kap ahhoz, hogy képezze a hangját,
szeptembertől jelentkezhet magánének szakra. A zene, az éneklés nem csak a lelket ápolja és segít az önkifejezésben, de a volt
növendékek közül többen is sikeresen hasznosították karrierjük
során az itt tanultakat. Az oktatás színvonaláért magam is kezes-
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kedem mint volt tanítvány. Mindenkit várunk szeretettel április
26-án, vasárnap a József Attila Közösségi Ház nagytermében! A
koncert ingyenes!
Rácz Viktória

A 2014-es fellépők

fotó: Szunyog Zsanett

Komolyzenei koncert, időutazással
A zsombóiak szerencsés helyzetben vannak: nem kell
sokat utazniuk egy igényes zenei élményért, hiszen itt, a
faluban is találnak kiemelkedő tehetségű előadóművészeket. Barokk, Romantika, Könnyű címmel adott koncertet nemrég a Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola
zongora- és hegedűtanára: Hegedűsné Kovács Zsuzsa és
Huszár Emőke. Ahogy a cím is ígérte, a barokk és romantika korából hallhattunk zeneműveket, zárásul pedig arról kaptunk képet, milyen kivételes élményt adhat
a könnyűzene avatott művészek előadásában.
A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár nagytermében rengetegen voltak kíváncsiak Zsuzsa és Emőke koncertjére. A két tanárnő jó ideje bontogatja a gyermekek
tehetségét, nagyon sokan nekik köszönhetik első találkozásukat a zene világával. A növendékek sem szokták
meghazudtolni tanáraikat, és sorra nyerik a versenyeket minden évben. Most azonban nem a diákokon volt a
sor, hogy megmutassák tudásukat, hanem tanáraikon.
És mint mindig, most se csalódtunk. Lenyűgöző zenei
élményben volt része a jelenlévőknek.
A közönséget rabul ejtették a gyönyörű dallamok, a
bravúros előadás, és nem győzték vastapssal jutalmazni a művésznőket. A felejthetetlen élményt adó, rendkívül szépen felépített koncertről az előadók kolléganője,
Hampel Zsuzsanna küldött szerkesztőségünknek beszámolót.
A. Á.

A zene különleges dolog, hangok és csend egymásutánja, az
időben létezik, megfoghatatlan és mégis megfogható, érzelmeket kiváltó és gondolatébresztő, a lélek éltetője, a szív gyönyörűsége.
A zene mindenkié. A miénk is lehetett egy óra hosszára
Zsombón, március 27-én két kiváló művész-tanár előadásában.
Hegedűsné Kovács Zsuzsa és Huszár Emőke „Barokk, Romantika, Könnyű” címmel mutatták be önálló estjüket. A Közösségi
Házban szinte teltház kerekedett, eljöttek rokonok, kollégák,
jelenlegi és volt tanítványok, barátok és ismerősök. Nagy örömömre szolgált, hogy kisgyerekeket is láttam a közönség soraiban, ritmusra dobogó lábaik mutatták, hogy ők is élvezték
a koncertet. A zongoravirtuóz művésznő egy volt tanítványa,
Zsiros Vanda kalauzolta a közönséget konferálásával a koncert
folyamán, jó néhány érdekességet megosztva az elhangzott művekről, a szerzőkről.
Hegedűsné Kovács Zsuzsa nyitotta az estet zongorajátékával,
és természetesen mi mással is lehetne egy ilyen volumenű koncertet kezdeni, mint Johann Sebastian Bach művével. Scarlatti
zongorára írt pörgő ritmusú darabja után Huszár Emőke hegedűjátéka töltötte be a termet, amint Bach g-moll szólószonátájának két tételét játszotta. Néma csendben hallgatta a közönség.
Veracini gyönyörű Largója után átléptünk a romantika korszakába. Hallhattunk többek között Chopin, Paganini és Strauss
által komponált műveket, melyek némelyike nagyszabású, virtuóz, bravúros mű, egy-egy másik érzelmileg magával ragadó
csodálatos zene. Mindkét művésznő megmutatta, hogy milyen
sokszínű is a hangszerük és a személyiségük is, mely teljesen
áthatotta játékukat. Egyszerűen, tisztán közlik a zenét, és az embernek őket hallva az az érzése támad, hogy nincs mit hozzátenni. Elragadó volt, ahogy egy kisfiú megsimogatta a mellette ülő

hölgy vállát, és ráhajtotta a fejét, miközben Strauss Csók-keringője szólt a színpadról.
A koncert harmadik felében ismerős dallamokra lehettünk
figyelmesek a könnyedebb stílus világából, melyek egyértelműen megnyerték a közönség tetszését, hangos taps volt a jutalma.
A két előadó összjátéka páratlan, és olyannyira élvezetes, hogy
hangszeresként szinte kedvem lett volna bekapcsolódni. A manapság oly sokszor elhangzó „közölnek” kifejezés abszolút jellemzi őket, mellyel bevonták a közönséget is abba a csodálatos
zenei világba, ami megszületett a színpadon. Senki nem tudott
érdektelen maradni.
A szűnni nem akaró taps és a két ráadás szám után volt alkalmam megkérdezni a közönség néhány tagját arról, hogy milyen
volt számukra ez a koncert, hogy tetszett, és mi a véleményük az
előadókról. Volt, aki három szóban válaszolt: „Hát fantasztikus
volt!”, és volt olyan is, aki bővebben taglalta véleményét. Ezekből
szemezgetve:
„Örültem ezeknek az új daraboknak, nem megszokott műveket hallhattunk, és nagyon jó volt a koncert felépítése zenei
korszakok szerint, a végére került a populáris stílus.”
„Hazamegyek, és írok erről az egészről egy verset!”
„Színvonalas volt, felkészült és nívós művész-tanárok játszottak. Ebből is látszik, hogy Zsombónak olyan zenei háttere
és kiemelkedő zenészbázisa van, amilyennel swok város sem
rendelkezik. A két művésznő hihetetlen rutinnal bír, már 18 éve
a helyi művészeti iskola tanárai, kiemelkedő művészek, kamarazenészek és pedagógusok. Nem az egyszerű darabokat választották, nem adták olcsón a sikert. A koncert szórakoztató volt, és
ők ketten igazi példák.”
Kodály Zoltán szavaival zárom gondolataimat: „Teljes lelki
élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak
a zene világít be.”
Köszönjük nektek, Zsuzsa és Emőke, hogy megvilágítottátok
a bensőnket a zene fényével! További sikereket kívánunk nektek
mindannyian!
Hampel Zsuzsa

Időutazás a zene világában

fotó: Kármán Richárd
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Védőnői méhnyakszűrés Zsombón
2015. áprilistól Zsombón is újra elérhetővé vált a védőnői méhnyakszűrés.
A térítésmentes népegészségügyi szolgáltatást a meghívólevéllel rendelkező
(25-65 év közötti) nők vehetik igénybe. A
szűrésre a védőnővel egyeztetett időpontban, lakóhelyük közelében kerül sor, így
megspórolhatják a szakrendelőbe utazást
és a várakozást. Erre kínál lehetőséget egy
európai uniós projekt (TÁMOP-6.1.3/A),
amit az Országos Tisztifőorvosi Hivatal
koordinál. Célja a védőnői méhnyakszűrés
országos kiterjesztése, illetve hogy javítsa
a méhnyakszűrés elérhetőségét és hozzáférhetőségét az érintett nők számára.
Magyarországon naponta meghal egy
nő méhnyakrák következtében, annak

ellenére, hogy a méhnyak kezdeti elváltozásainak felismerésével és kezelésével
a betegség gyógyítható. A méhnyak rosszindulatú elváltozásait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a méhnyakdaganatos
nők 65%-a egyáltalán nem, vagy több
mint három éve nem volt méhnyakszűrő
vizsgálaton. Ezért különösen fontos, hogy
elmenjenek a szűrésre.
Amennyiben a védőnő a szűrés során
vagy a laboreredmények ismeretében elváltozást észlel, a pácienst nőgyógyászati
szakorvosi vizsgálatra irányítja.
A méhnyakszűrést a védőnői tanácsadóban végzem előre egyeztetett időpontban. Nővédelmi tanácsadás ideje:
keddi napokon 14-16-ig. Jelentkezni le-

Baba-mama klub
Kedves Szülők! Szeretettel várunk minden családot, édesanyát és gyermekét
közös tanulásra és játékra - nem csak kisbabás anyukáknak Április 22-én
Május 6-, és 20-án
10-11.30 óráig a Közösségi Házba!
További információ kérhető: Polgárné Papp Katalin védőnőtől a 30/286-8431, ill. 62/595-567, vagy személyesen a tanácsadóban vagy a www.facebook.com/
babamama.zsombo oldalon. Mindenkit szeretettel várunk!
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het személyesen a tanácsadóban, vagy a
06-30/2868-431, illetve a 62/595-567-es
telefonszámon.
Egészsége érdekében javasoljuk, keresse fel tanácsadónkat. Ha kapott meghívólevelet, várom jelentkezését!
A szűrés életet ment. Tegyen az egészségéért, vegyen részt az ingyenes szűrésen önmagáért, családjáért.
Köszönettel:
Polgárné Papp Katalin
területi védőnő

Gólyahírek:
2015. FEBRUÁR:
Gerlach Gábornak és
Farkas Mariettának:
Mészáros Norbertnek és
Kiss Erikának:
Kovács Istvánnak és
Fodor Ivettnek:

Benett
Olivér Csaba
Bende

Gratulálunk az újszülöttekhez és
jó egészséget kívánunk!

Értesítés tüdőszűrésről
Tájékoztatjuk a zsombói lakosságot, hogy 2015. április 20–
23. között tüdőszűrést ütemeztünk be.
A tüdőszűrés igénybevételére vonatkozó szabályok a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek
megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997.
(XII. 18.) NM rendelet, továbbá a térítési díj ellenében igénybe
vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló
284/1997. (XII. 23.) korm. rendelet alapján:
- 40 éves kor felett a tüdőszűrő vizsgálat évente egy alkalommal, beutaló nélkül, térítésmentesen vehető igénybe.
- 40 éves kor alatt: a megelőző célú tüdőszűrésre térítései
díjat kell fizetni, melynek összege: 1.700 Ft
- Járványügyi szempontból indokolt esetben (tbc-gyanú) háziorvosi beutalóval térítésmentesen igénybe vehető
- A foglalkozásegészségügyi („alkalmassági”) vizsgálat kortól függetlenül térítésköteles vizsgálat. Térítési díj: 1.700 Ft.
- Nem kell térítési díjat fizetni a tüdőszűrő vizsgálatért, ha
annak igénybevételére a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI.
Törvény 2.§. (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szakképesítési
intézményben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági
vizsgálatai keretében kerül sor. A törvény hatálya alá tartozó
szakképesítési intézmények: szakközépiskola, szakiskola, ideértve a speciális szakiskolát és a készségfejlesztő speciális szakiskolát, felsőoktatási intézmény. (A szűrővizsgálat térítésmentes igénybevételéhez minden esetben a vizsgálatkérő oktatási
intézmény iskolaorvosának beutalója szükséges.)
A 40 év feletti biztosítottak részére az évente egy alkalommal
igénybe vehető térítésmentes lakossági tüdőszűrést csak abban
az esetben tudjuk elvégezni, amennyiben rendelkeznek a mobil
szűrés helyszínén állandó vagy ideiglenes lakcímmel. Ennek hiányában szíveskedjenek felkeresni a lakóhelyük szerint illetékes
tüdőgondozó intézetet.
A térítésköteles foglalkozás egészségügyi tüdőszűrést valamennyi szűrésre jelentkező biztosított részére elvégezzük.

Térítési díj: 1.700 Ft.
Tüdőszűrés térítési díjának befizetése:
A tüdőszűrés térítési díját a szűrőbuszon készpénzzel kell
kifizetni a szűrővizsgálat elvégzése előtt. A szűrőbusz dolgozói
számlát állítanak ki a befizetésről, melynek első példányát megkapja a szűrésre jelentkező páciens.
Tüdőszűrési eredmények kiadása:
A térítésköteles tüdőszűrések negatív eredményeit a tüdőszűrés elvégzése után 4 héten belül postázzuk Dr. Borbély Rita
háziorvos részére.
A térítésmentes szűrési eredmények az eddigi gyakorlatnak
megfelelően átvehetők a szűrés elvégzése után 4 héttel a területileg illetékes Tüdőgondozó Intézetben (Szeged).
A tüdőszűrésen kiemelt lakosok továbbvizsgálását, akár térítésköteles akár térítésmentes tüdőszűrésről van szó, az illetékes
Tüdőgondozó Intézet (Szeged) végzi el.
Szűrési időpontok:
2015. 04. 20. Hétfő 		
2015. 04. 21. Kedd 		
2015. 04. 22. Szerda 		
2015. 04. 23. Csütörtök

09:30 – 14:30
09:30 – 14:30
09:30 – 14:30
09:30 – 14:30

Szűrés helyszíne: a Közösségi Ház udvara
A szűrésre jelentkezők a TAJ kártyájukat (betegbiztosítási
kártya) és a lakcímkártyájukat szíveskedjenek magukkal hozni
a tüdőszűrésre! Várandós és szoptatós nők a tüdőszűrést nem
vehetik igénybe!
A szűrővizsgálatokat a lakosság egészségének megőrzése
és a betegségek korai felkutatásának érdekében végezzük.
Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza
Tüdőgondozó Intézet

Zárójelentés
a helyi orvosi rendelő működéséről
Orvosi körökben megszokott szakmai gyakorlat,
hogy egy kezelés befejezésekor vagy egy időintervallum
lezárásakor zárójelentésben értékelik a végrehajtott kezelések tapasztalatait.
Miután véget ért a 2014-es esztendő, szükségesnek tartottam
a rendelőnk egész éves működését röviden összegezni. A háziorvos, Dr. Borbély Rita és két asszisztense, Mónika és Évike mint
három tündér dolgozta végig az egész évet, és nem akármilyen
teherrel, ugyanis előfordult, hogy egy rendelés alatt 80-90 panaszos jelent meg a rendelőben, akit el kellett látni. Mindezt a nagy
létszámot rendkívüli szorgalommal és szakértelemmel kiválóan
látták el úgy, hogy senkinek nem kellett még várakoznia sem.
Ezzel a rövid levelemmel ezúton fejezem ki köszönetem és elismerésem mindhármójuknak. A rendelő mellett feltétlen emlí-

tésre méltó még Dr. Apró Katalin kiváló fogszakorvos, aki óriási
szaktudással rendelkezik (nem véletlenül dolgozott korábban
Jemenben), és emellett rendkívül barátságos, ahogyan kedves
asszisztense is. Több éves munkája után most nyugdíjba készül,
az eltávozása nagy hiánya lesz a zsombói rendelőnek.
Ezúton kívánok a Doktornőnek nyugodt és kellemes
nyugdíjaséveket. A magam és családom részére többször végzett
kitűnő munkáját ezúton nagy tisztelettel megköszönöm.
Az általam megnevezett orvosoknak és asszisztenseknek kívánok a jövőben is hasonló kiváló teljesítményt, jó egészséget
és jó munkát.
Tisztelettel és őszinte elismeréssel:

Dr. Tűhegyi Sándor
Ny. r. ezredes - Rendőrségi főtanácsos
XIII. évf. 3. szám – április
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Kiss Bálint Kupa

U8 lány forduló

U11 LÁNYCSAPAT
Szomati eredmények:
Zsombó SE – Kozármisleny 12 : 27
Balmazújváros – Zsombó 19 : 9
Zsombó – KSZSE 9 : 8
Zsombó – Törökszentmiklós 2 : 12

Eredmények:
KSZSE 5. – Zsombó SE 3 : 9
KSZSE 2. – Zsombó SE 20 : 8
HLKC – Zsombó SE
19 : 3

Március 14-15., Szentes és környéke

Vasárnapi eredmények:
Postás SE – Zsombó SE 15 : 8
Zsombó SE – Szombathelyi SI 16 : 5
A tornára a Régiódöntőn való részvétel miatt is neveztünk,
hogy a gyerekek sokat gyakorolhassanak jó ellenfelek ellen. Ez
részben megvalósult, bár Kakuszi Vanda hiányzott, és változtatni kellett a felálláson. A szombati 4 mérkőzés nagyon sok volt,
mindenki elfáradt, de vasárnap győzelemmel zártunk.
U11 lány - végeredmény: ZSOMBÓ - 5. hely
U12 FIÚCSAPAT
Szomabati eredmények:
Zsombó – Orosházi FKSE „A” 10 : 23
Zsombó – OFKSE „B” 14 : 19
Vasárnapi eredmények:
ASI – Zsombó 21 : 12
Koszta – Zsombó 24 : 11
Zsombó – Dunakeszi 10 : 24
A fiúcsapat számára ugyancsak a Régiódöntőre való felkészülés volt a feladat a tornán.
A játék nagyon hullámzó volt, szép megoldások és buta hibák egyaránt előfordultak, hiszen olyan ellenfelekkel találkoztak, melyek évekkel előttünk vannak gyakorlásban, tapasztalatban. A csapatként való együttműködés nem mindig sikerül,
mert még keveset játszottak és küzdöttek együtt. A gyors játék
tempóját és a sok futást is szokni kell a fiúknak.
U12 fiú - végeredmény: ZSOMBÓ - 4. hely
Különdíjat kapott: Nagy Miklós (kapus) Zsombó SE

Március 21., Szeged, Etelka sor

Szivacskézilabdás lányaink Szegeden szerepeltek az ERIMA
gyermekbajnokság II. fordulójában. Első ellenfelünk a Szeged
egyik csapata volt, ellenük magabiztos játékkal győztünk. Következett a másik szegedi alakulat, akik már más játékerőt képviselnek, keménységben és lendületben fölénk nőttek. Utoljára a
Hódmezővásárhely ellen léptünk pályára, kemény küzdelem és
helyenként durvaság jellemezte a játékot. A fáradtság is látszott
már a lányokon, sok helyzet kimaradt. Sajnos ketten betegség
miatt nem játszhattak, akkor könnyebb lett volna cserélni a fáradókat.
A lányokat dicséret illeti, jól küzdöttek, folytatás áprilisban!

Régió Bajnoka - I. forduló
U12 FIÚ - MÁRCIUS 28., SZEGED
Zsombó SE – Soltvadkert 13 : 19 (félidő 7:7)
Zsombó SE – Pick Szeged Vörösmarty 12 : 33
Ezen a napon olyan ellenféllel is találkoztak a fiúk, amellyel
még nem mérték össze a tudásukat. A Soltvadkert a másik csoportból jutott be a rájátszásba velünk azonos helyezéssel. Nagyon jó, változatos első félidő után a fáradó lábak és fejek egyre
többet hibáztak, és elvesztettük a mérkőzést.
A Pick Szeged Vörösmarty ellen már játszottunk a csoportban, akkor nagyon jó első félidő után kikaptunk. Sajnos több
meghatározó játékos hiányzott, így cserélni is kevesebbet lehetett, végül nagyarányú vereséget szenvedtünk. Az egész csapat
a tudása alatt teljesített. A csoport 8. helyén várjuk a folytatást.
Gólszerzők:Gábor D. 2, Balogh G. 2, Maróti Á. 4, Soós R. 13,
Matuszka E. 2, Soós K. 1, Szabó L. 1.
U11 LÁNY - MÁRCIUS 29., KISTELEK
Zsombó SE – Szeghalom 25:18
Felföldi I. SE (Újkígyós) – Zsombó SE 10:20

Az U11-es lányok és a büszke edző
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Első ellenfelünk a Békés megyei csoportból jutott a régiódöntőbe, még nem találkoztunk velük. Szoros eredményt hozott
az első félidő, felváltva estek a gólok, sokat hibáztunk védekezésben. Szerencsére kapusaink jól teljesítettek, több alkalommal
hárítottak ziccerben.
A második félidei jó teljesítményünknek köszönhetően magabiztosan nyertünk.
Második alkalommal az újkígyósi lányok ellen léptünk pályára, ők is a másik megyéből jutottak be. Az elején döcögött a
játék a hosszú szünetnek is köszönhetően, nehezen lendültek be
a lányok. A második félidőben elléptünk, többen szép gólokat
szereztek, és tízgólos lett a különbség. Dicséret illeti a lányokat!
A csoport 2. helyéről várjuk a folytatást.
Gólszerzők: Ábrahám C. 23, Kun-Sz. D. 6, Soós D. 3, Kakuszi
V. 10, Török Cs. 2, Gajda A. 2.

Zsombói sportlövész lány sikere az EB-n
Március elején rendezték meg a 10 méteres (légfegyveres) Európa-bajnokságot, ahol ezüstérmes lett a
zsombói Nagy Vivien junior légpisztolyos lánycsapat
tagjaként (a dobogós trió másik két tagja: Egri Viktória
és Almássy Dóra a budapesti KSI, illetve az UTE versenyzői). Vivien mindössze 14 évesen érte el ezt az elképesztő eredményt, ennek kapcsán beszéltünk vele és két
edzőjével: Korsós Zoltánnal, a zsombói általános iskola
testneveléstanárával és Jákó Csabával, a Cél-Tudat SE
alapítójával.
Vivien 5 éve űzi ezt a sportágat, és nem véletlen, hogy ilyen fiatalon kezdte, hiszen édesapja vadász, így már egészen kicsi korában megismerkedett a lövészettel. Hollandiában, Arnhemben
rendezték meg idén a légfegyveres EB-t, amelyet egyhetes tatai felkészítő tábor előzött meg. A három lány összesítve 1117
körrel zárt, ezzel nyerték el a második helyet. Vivien a sportlövészetben látja a jövőjét, ezért is jelentkezett a Gábor Dénes
Középiskola sport tagozatára.
Ahhoz, hogy egy zsombói lány ezüstérmes lehessen az EB-n,
először is sportlövész oktatásra volt szükség Zsombón. Együttműködés, összefogás és a rengeteg munka eredményeként született meg a zsombói általános iskolában a lövész szakkör, majd
pedig a Cél-Tudat Sportlövész Egyesület.
Hogyan alakult ki a zsombói sportlövészet? Erre a kérdésre
adott választ Korsós Zoltán edző, az általános iskola testneveléstanára. „2008-ban óraszámhiány miatt szükség volt egy délutáni
foglalkozásra az iskolában, és ekkor jöttek képbe Csabáék, akik
megkérdezték az akkori igazgatónőt, hogy alapíthatnának-e
sportlövő klubot. Ezzel elindult a faluban egy társadalmi munkafolyamat, Becherer Ferenc készítette a golyófogókat, amelyekre szükség volt ahhoz, hogy a tornateremben tudjunk biztonságosan lőni. A lőállásokat Csabáék hozták, a komolyabb puskákat
a Szeged Városi Lövészklubtól, Dorozsmáról kaptuk. Kovács
Endréék csinálták a bukócélokat, Pesti Pistáék készítették hozzá
a töltőcsonkot. A nagy szén-dioxid palackot Gyuris Laci bácsin
keresztül tudtuk kedvezményes áron beszerezni. Ezek a segítségek kellettek a klub létrejöttéhez, hiszen az iskola anyagilag nem
tudott támogatást nyújtani, de a helyet biztosították, és ez már
rengeteget jelentett. Két évvel később, a bejegyeztetés végeztével
csatlakozott hozzánk a Cél-Tudat SE.” – mesélt a kezdeti időkről
Korsós tanár úr.
Jelenleg körülbelül 15 fő jár edzésre. A lőállások és a fegyverek száma korlátozott, így edzéskor a tornaterem egyik felében lőnek, a másikban pedig kosárlabdáznak, fociznak vagy
floorballoznak a diákok. Versenyre 10 éves kortól mehetnek a
fiatalok, de akiket érdekel a lövészet, korábban is elkezdhetik az
alapokkal való ismerkedést.

Eladó ház
Zsombó-Szatymaz átkötőút szélén (buszmegállótól két
percre) 60 m2-es összkomfortos téglaház 3200 m2-es telekkel
együtt ELADÓ vagy ELCSERÉLHETŐ!
Helyiségek száma: két szoba, konyha, nappali, főzőfülke,
WC, tusoló, pince.Víz-gáz-villany van.
Érdeklődni a (62) 462-156-os vagy a (30) 466-9170-es
telefonszámon.

Jákó Csaba, a Cél-Tudat SE alapítója és edzője arról az együttműködésről beszélt, amely nélkül nem jöhetett volna létre az
egyesület. „Ha nem lenne az édesapám, aki az egésznek mondhatni a védőernyője, vagy a feleségem, aki a titkár, és el tud számolni a pénzekkel, akkor nem lenne egyesület. Megvan a biztos
könyvelési és jogi hátterünk, illetve sokat köszönhetünk a szegedi lövészklub vezetőjének, Andrássy Árpádnak, akiktől többek
között puskákat is kaptunk. Sok ember szorgalmas munkája
kellett ahhoz is, hogy Viviből nagy versenyző válhasson.”

fotó: Szunyog Andrea

Mester és tanítványa

Jákó Csaba arról is beszélt, hogy milyen megmérettetés vár a
közeljövőben Vivienre és az egyesületre. „Április közepétől kezdődnek a válogatók a nyári golyós, 25-50 méteres EB-re, erre készülünk Vivivel is. Aki most előtérben van még, az Kovács Csabi,
mert ő már tavaly is lőtt tűzfegyverrel. Folyamatos edzésre van
szükség, és a lőteret – Vivi esetében a pisztolyt is – biztosítják
a szegediek, a Délvidéki Lövészakadémia. Ami az iskolai versenyeket illeti, májusban jön az országos döntő. Későbbi céljaink
közé tartozik egy nagyszabású verseny lebonyolítása is. Tavaly
volt az első Zsombó Kupa (megyei bajnokság) a falunapok keretén belül, amelyet egyhetes lövésztábor előzött meg. Idénre azt
találtuk ki, hogy az iskola udvarán, sátor alatt lehetne tartani
egy olyan versenyt, ahol 40 lőállás elfér, így egy országos, de akár
nemzetközi szintű versenyt is tudnánk szervezni. A tornatermet
pedig döntős pályának használnánk nézőtérrel együtt. Az idei
falunapokon ezt nem tudjuk kivitelezni, hiszen szükségünk van
a nagysátorra, így augusztusra gondoltunk. Ezzel a versenyprogrammal meg lehetne mozgatni nagyon sok lövőt, mind országos
szinten, mind a környező országokban” – számolt be a terveiről
az edző. Rendkívül büszke Vivienre, és elmondta, hogy mivel a
lány puskával és pisztollyal is tud lőni, olyan, mintha egyszerre
tudna teniszezni és ping-pongozni is.
Ezúton is gratulálunk Nagy Viviennek európa-bajnoki ezüstérméhez, és sok sikert kívánunk neki a jövőben!
Rácz Viktória

Épületek Hiteles
Energetikai Tanúsítása
Kardos Imre
építőmérnök
energetikai tanúsító

tel: 30/269-49-55
e-mail: info@kardoshaz.hu
XIII. évf. 3. szám – április

| 13

Zsombói

Hírmondó

14 | XIII. évf. 3. szám – április

Rendhagyó retro bál a Közösségi Házért
Felejthetetlen élmény vár azokra, akik részt vesznek a
„Közösségi Házunkért” jótékonysági bálon május 9-én,
szombaton. A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár
történetében először szervez jótékonysági bált. Az esemény céljáról kérdeztem Hajdu Lajos igazgatót. Nemrég
egy pályázat keretében újították föl a közösségi házat,
miért van mégis szükség jótékonysági bál szervezésére?
Az épület jelenlegi formáját 2012 évben nyerte el, és büszkék
lehetnek a zsombóiak, kiváló munkát végeztek a kivitelezők.
Modern külső-belsővel és bútorzattal, technikai berendezésekkel látták el az intézményt. Amikor a munkánkat végezzük, és
közösségi programokat, rendezvényeket, bálokat, lakodalmakat szervezünk, szinte mindenki szembesül azzal a nyilvánvaló
ténnyel, hogy az asztalaink, székeink vannak a leginkább igénybe véve, ami sajnos nagyon meglátszik rajtuk. Számos külső eseményre is kölcsön szoktuk adni, hisz egy-egy otthon rendezett
családi összejövetelre tökéletesen megfelel. Egyszóval eljárt az
idő felettük, ráadásul a tárolásuk is nagyon sok helyet igényel.
Ezen felbuzdulva arra gondoltunk, felkérjük azokat a zsombói
és nem zsombói embereket, akik rendszeres vendégeink, hogy
segítsenek egy közösen eltöltött kellemes estén nekünk, hogy új
asztalokat vásárolhassunk.
Milyen meglepetésekkel várják a vendégeket?
Időutazásra invitáljuk vendégeinket. Nem véletlen került a
retro szó a bál elé, ugyanis az este fő témája a sokszínű 80-as
évek világa. Mindent megteszünk a retro hangulat megteremtéséért: a zene, a dekoráció, a fények, a programok és a fellépők
mind-mind a nyolcvanas éveket idézik meg.
A bál 18 órakor kezdődik, ekkor már nyitva lesz az úgynevezett Új Klubban egy korhű büfé. Nyári szombat esték italai,
a „tálca kisfröccs”, a VBK és számos régi kedvenc köszön majd
vissza ránk a nyolcvanas évekből. A megnyitó után Badár Sándor színész-humorista stand-up előadásával fogja szórakoztatni
a közönséget. Speciálisan a bál résztvevőiknek készül a művész,
így ezúton kérek mindenkit, hozza el kedvenc emléktárgyát a
nyolcvanas évekből. Mire is gondolok: CMENA 8M fényképező,
Monchichi, ERIKA írógép, SOKOL rádió. Az ország egyik legnépszerűbb komikusa a 80-as években nőtt fel, és tele van történetekkel, amiket ezek a tárgyak mind előhoznak majd. Ez az egy
óra garantáltan megalapozza az este hangulatát.
Badár Sándor műsora után mindenkinek kellőképpen
megjön az étvágya az ínycsiklandó svédasztalos vacsorához,
melyet személyesen Miklós Zsolt, a dorozsmai Szélmalom Vendéglő és csapata szolgáltat. A bőséges menü tartalmaz meleg
ételeket, sülteket, salátákat, és desszertként ki lehet próbálni a
csokoládészökőkutat is. A finom ételek egész éjszaka a vendégek
rendelkezésére állnak, ha bárki megéhezne a nagy táncolásban.
Persze a vacsora után még koránt sincs vége a műsornak,
hiszen ekkor érkezik a második sztárvendég. Bár szinte folyamatosan sikerdarabokban játszik, zenés versenyeket nyer vagy
zsűritagként vesz részt rajtuk, Bereczki Zoltán énekes és színész időt szakított erre a különleges bálra, és egyórás műsorával
garantáltan szolgáltatja a minőségi koncertélményt. Miután a
hangulat kellőképpen tetőfokára hág, hála Bereczki fellépésé-

nek, 22.30 órától kezdődhet az ízig-vérig retrobuli. Nacsa Norbert, a Rádió 88 DJ-je zenében idézi meg számunkra a nyolcvanas éveket.
Hogyan tudnak kikapcsolódni a táncban megfáradt vendégek?
Az udvaron szeretnénk felidézni a kisvendéglők kerthelyiségét, ezért egy sártor alatt bárzongoristánk, Fehérvári László és
barátja segít a kor leghíresebb magyar slágereinek előadásával
előcsalogatni a májusi esték hangulatát.
Azok is az est bevételéhez járulnak hozzá, akik a Mészáros-teremben a szerencsejátékot választják, és pókerasztalhoz
ülnek. A megvásárolt zsetonokkal lehet szerencsét próbálni, és
gyakorolni a pókerarcot. A megnyert zsetonokkal pedig irány a
szivarsátorban óránként megtartott borárverés, ahol különböző
különleges borokra lehet licitálni. Minden felkínált borról egy
borszakértő fog beszélni előzetesen a közönségnek, és kizárólagos fizetőeszközként szolgálnak a zsetonok.

A Jótékonysági Bál bevételét a Közösségi Ház
a falu legtöbb rendezvényén használt asztalok
lecserélésére, korszerűsítésére fogja felhasználni. Szinte minden zsombói ült már legalább
egyszer a Közösségi Ház jelenlegi asztalainál,
például szüreti mulatságon, kolbásztöltő
versenyen, adventi készülődésnél, farsangon,
majálison vagy a jótékonysági bálokon.
Ezek az asztalok már hősiesen leszolgálták
idejüket, és itt az idő, hogy praktikusabb,
kényelmesebb és modernebb asztalok vegyék
át a helyüket. Milyen módon tudnak adakozni?
A belépő megvásárlásával, zsetonvásárlással,
vagy akár egy asztal képletes megvásárlásával
is. Ebben az esetében a mecénás adakozását
egy gravírozott tábla fogja megörökíteni az
utókor számára.
Jegyek megvásárolhatók: 8500 Ft-ért
a József Attila Közösségi Ház és Könyvtárban.
Nyitva tartás:
Hétfő:
14.00–20.00
Kedd: 		8.00–20.00
Szerda:
8.00–20.00
Csütörtök:
8.00–21.00
Péntek:
8.00–20.00
Szombat:
9.00–12.00
Telefon: (62) 595-560
Mindenkit szeretettel várunk egy felejthetetlen
időutazásra!
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