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tájékoztató a Képviselő-testületi
ülésen történtekről

A Hírmondóban a Képviselő-testületi ülésen történ-
tekről készült legutóbbi beszámoló óta 3 alkalommal 
ülésezett a Képviselő-testület, amelyből 2 munkaterven 
felüli, rendkívüli ülés egy pedig munkaterv szerinti, ren-
des ülés volt.

2015. április 28.  – munkaterv szerinti, rendes ülés

Az első napirendi pontban a Képviselő-testület tájékoztatót 
hallgatott meg a Településen működő szociális ellátások műkö-
déséről, helyzetéről, valamint átfogó értékelést kapott az önkor-
mányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. 
évi ellátásáról. A beszámolók részletesen betekintést engedtek 
az előző évi szociális ellátások számairól, mennyiségeiről.

A második napirendi pontban a Képviselő-testület módo-
sította a szociális rendeletét. A módosításra azért volt szükség, 
mert a szociális rendelet több új ellátást vezetett be, és a hatály-
ba lépése óta több ellátás igénylése esetében is felmerült olyan 
szabályozatlan részletkérdés, ami miatt szükséges volt néhány 
ponton finomítani.

A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta 
a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár 2014. évi működéséről 
szóló beszámolót. A beszámoló bemutatta, hogy az előző évben 
milyen új és színes, kulturális és egyéb programokkal bővült a 
Közösségi Ház szolgáltatása.

Ezt követően a Képviselő-testület megtárgyalta az Önkor-
mányzat 2014. évi adóbevételi előirányzatának teljesítéséről 
szóló beszámolót. A beszámoló alapján átfogó képet kapott a 
Képviselő-testület arról, hogy az adóhátralékok összege tovább 
csökkent, azonban még így is jelentős tételt képez. A Képvise-
lő-testület megbízta a jegyzőt, hogy intézkedjen a kintlévőségek 
még nagyobb arányú behajtása iránt.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület módosí-
totta a Csongrád Megyei Kormányhivatallal kötött bérleti-üze-
meltetési szerződését. A bérleti-üzemeltetési szerződés a Hiva-
talunkban működő települési ügysegéd által használt helyiségre 
vonatkozik.

Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta a Csongrád Me-
gyei Kormányhivatal javaslatát a jogszabályszerkesztésre vonat-
kozóan, illetve a magas építmények települési adójára vonatko-
zóan állásfoglalást kér az érintett Minisztériumoktól.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület jóvá-
hagyta a Belső ellenőrzés 2014. évi összefoglalóját. A belső el-
lenőri jelentésből kiderült, hogy az Önkormányzat pénzügyi 
gazdálkodása a 2014-es évben szabályszerű volt. A szabadságok 
kiadása nem minden esetben volt szabályszerű, melynek oka az, 
hogy a Polgármesteri Hivatal kis létszáma miatti feladatmegosz-
tás nem teszi lehetővé a hosszabb idejű helyettesítést, illetve az 
év közben folyamatosan változó feladatok és adatszolgáltatások 
miatt az ügyintézők nem tudták kivenni a szabadságukat.

Ezt követően a Képviselő-testület a 21/2015. (IV.17.) MvM 
rendelet alapján benyújtandó pályázatokról tárgyalt. Az MvM 
rendelet értelmében lehetőség nyílt pályázatot benyújtani új 
(tanyagondnoki) gépjármű beszerzésére. A támogatás mértéke 
az összes elszámolható nettó kiadás 100 százaléka. A Képviselő-
testület úgy döntött, hogy támogatja a Szegedi Kistérség Több-
célú Társulása által működtetett, Szociális Szolgáltató Központ 

működését segítő pályázat benyújtását egy gépjármű beszerzé-
sére. A Képviselő-testület a következő határozatában úgy dön-
tött, hogy az Önkormányzat fenntartásában működő III. számú 
tanyagondnoki körzet tanyagondnoki feladatainak ellátására 
pályázatot nyújt be 1 db terepjáró beszerzésére. A Képviselőt-
testület a harmadik határozatában pedig úgy döntött, hogy 

támogatja a Zsombói Polgárőr Egyesület pályázatának be-
nyújtását egy gépjármű beszerzésére. 

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület módo-
sította a háziorvosok feladat-ellátási szerződését. A szerződés 
módosítására azért volt szükség, mert az Önkormányzat az ivó-
vízminőség-javító program megvalósítása miatt 2015. január 
1-től ÁFA-kötelezett lett.

Ezt követően a Képviselő-testület az Önkormányzat tulaj-
donában álló ingatlanok bérleti szerződéseinek módosításáról 
döntött. Erre szintén azért volt szükség, mert az Önkormányzat 
az ivóvízminőség-javító program megvalósítása miatt 2015. ja-
nuár 1-től ÁFA kötelezett lett.

A következő napirendi pontban lakossági kérelmet tárgyalt 
meg a Képviselő-testület.

Ezt követően a Képviselő-testület a DÉMÁSZ-nak a telepü-
lésről készült 2014. évi beszámolóját hagyta jóvá.

Ezt követően a Képviselő-testület a KEOP 1.1.1/C/13-0004 
sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési 
kötelezettség finanszírozásához szükséges kezességvállalásról 
hozott döntést. A pályázatot a Dél-alföldi Térségi Hulladékgaz-
dálkodási Társulás bonyolítja le, és a nettó finanszírozás miatt 
az ÁFA visszaigénylés idejére rulírozó hitelszerződést kell köt-
nie. Minden tagönkormányzat a hitel költségeit a beruházásaik 
arányában viseli.

Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület hoz-
zájárult, hogy az Őszeszék és Környéke Földtulajdonosok Va-
dászegyesülete székhelynek a Királyszéki iskolát jelentse be, és 
továbbra is használja.

Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület a Cél-tudat 
Sportlövő és Szabadidő Sportegyesület kérelmét tárgyalta meg. 
A Képviselő-testülete örömét fejezte ki, hogy a Cél-tudat Sport-
lövő és Szabadidő Sportegyesület várhatóan országos sportlövő 
versenyt szervez Zsombón. A verseny szervezéséhez szükséges 
területet, intézményi infrastruktúrát (Zsombó, Móra Ferenc 
utca 8. szám alatti iskolaépület szükséges részei, sportpálya) elő-
zetes egyeztetést követően térítésmentesen az Egyesület rendel-
kezésre bocsátja.

2015. május 6. 
– munkaterven felüli, rendkívüli ülés

A rendkívüli ülés összehívását több tényező is indokolta.
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület úgy döntött, 

hogy pályázatot nyújt be a nyári gyermekétkeztetésre. A pályá-
zati kiírás alapján a településen rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek alapján 27 főre igényelte 
meg a támogatást.

A második napirendi pontban a Képviselő-testület a Temes 
megyei Máriafölde (Teremia Mare) településsel testvértelepülési 
megállapodás kötéséről döntött. A megállapodás aláírására ün-
nepélyes keretek között 2015. május 9-én Máriaföldén került sor.
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A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület hozzájá-
rult Dr. Apró Katalin fogszakorvos működési engedély módosí-
tásának kezdeményezéséhez. A módosításra azért volt szükség, 
mert az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a fogszakorvosi 
körzetek átalakításával heti 30 órára növelte a rendelési időt, 
illetve sikerült a fogszakorvos helyettesítését – távollét esetén 
– megoldani. A fogszakorvos asszonyt távolléte esetén Prof. Dr. 
Kovács Ádám szájsebész helyettesíti.

Az utolsó előtti napirendi pontban a Képviselő-testület mó-
dosította a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Ok-
iratát. Az Alapító Okirat módosítására azért volt szükség, mert a 
színházi tevékenység felvételével a Közösségi Ház újabb pályá-
zatok benyújtására lesz jogosult.

Az utolsó napirendi pontban Kardos Imre tájékoztatta a Kép-
viselő-testületet, hogy Herman Krisztofer László zsombói lakos 
a közelmúltban kempo sportágban egy világbajnoki és kettő VB 
harmadik helyezéssel tért haza Törökországból. A Képviselő-tes-
tület gratulált az elért eredményekhez.

A második napirendi pontban a Képviselő-testület a hulla-
déktároló edények beszerzéséről szóló polgármesteri beszámo-
lót fogadta el.

2015. május 14.  
– munkaterven felüli, rendkívüli ülés

A Képviselő-testület együttműködési megállapodást fogadott 
el az Egészséges Zsombóért Alapítvánnyal. A megállapodás el-
fogadására azért volt szükség, mert az Alapítvány 100%-os tá-
mogatást nyert a parlagfűvel szennyezett területek mechanikai 
mentesítésére alkalmas eszközökre. Mivel a támogatási szerző-
dés nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a kedvezményezett a 
program megvalósításába Önkormányzatot bevonjon, ezért a 
pályázati támogatásból beszerzett eszközök használatára és a 
közfoglalkoztatási programban való részvétel segítésére a ked-
vezményezett megállapodást kötött Zsombó Nagyközség Ön-
kormányzatával.

A Képviselő-testület következő, munkaterv szerint ülését 
várhatóan 2015. július 7-én tartja.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

 dr. CsúCs Áron

 jegyző

Nemzeti összetartozás napja
Miért érzi fontosnak, hogy Zsombó június 4-éről, Trianon 

emléknapjáról ilyen nagyszabású rendezvénnyel emlékezzen 
meg?

A Magyar Országgyűlés 2010. évi XLV. törvénye a Nemzeti 
Összetartozás melletti tanúságtételről június 4-ét - az első világ-
háborút magyar részről lezáró trianoni békediktátum aláírásá-
nak a napját - a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította. 
Ebben kinyilvánítja, hogy (idézem):

,,A magyarság minden tagja és közössége része az egységes 
magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozá-
sa valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazo-
nosságának meghatározó eleme”.

Azok a bizonyos 1921-es Párizs melletti aláírások nagyon fáj-
dalmasak voltak a sok részre darabolt nemzetnek, és különösen 
a megrajzolt, és túlzás nélkül igazságtalannak minősíthető hatá-
rokon kívül rekedt magyaroknak. 

A Magyarországon este lefekvő és reggel egy másik országban 
ébredő magyarra a bizonytalanságon és a lelki fájdalmon kívül 
a mindennapi nehézségek, atrocitások, esetleg kitelepítés várt. 
Utólag visszatekintve a beolvadás, az anyanyelv, majd a nemzeti 
identitás vesztése, a gyökértelenség vagy a többségi nemzetek 
részéről előforduló kisebb-nagyobb atrocitások, jogkorlátozások 
következtek, amelyek még napjainkban is tetten érhetőek.

A megmaradt csonka országra egy szinte előre kódoltan 
vesztes háború, majd a jellegében a környező országoktól elté-
rő szocialista rendszer várt. A fő eltérés véleményem szerint az 
volt, hogy jobb sorsra érdemes hazánkban, komolyan véve az 
internacionalizmus eszményét, a nemzetből népet csináltak. A 
közösségi tudatot, nemzettudatot lerombolták, míg több kör-
nyékbeli országban kiválóan megfért egymás mellett az éppen 
uralkodó központi ideológia és az egészséges, vagy inkább az 
azon is túlmutató, a kisebbségek kárára működő nacionalizmus. 
Mi kaptunk cserébe – a szocialista országokon belül magasnak 
számító – jólétet, kiszámítható mindennapokat, amelyről bebi-
zonyította a történelem, hogy nem volt hosszú távon fenntartha-

tó, tehát a rendszer összeomlott. Túlzás nélkül állíthatom, hogy 
generációk nőttek úgy fel, hogy fogalmunk sem volt róla, hogy 
a határokon túl is élnek magyarok, és ha hallottunk is róla, ak-
kor sem tudtunk szinte semmit az életükről, a nehézségeikről, 
és hogy nem önszántukból vándoroltak el, hanem ott születtek, 
mert korábban átrajzolták a határokat. Legtöbbünkben fel sem 
merült, hogy ők nem magyarul is beszélő románok, jugók, uk-
ránok…  

Következtek az 1989-es változások, amelyek részben átala-
kították kicsiny országunkat. Természetesen, nem érzem tisz-
temnek polgármesterként minősíteni az utóbbi negyed század 
történelmi, gazdasági és politikai eseményeit, de annyit azért a 
saját tapasztalataimból a témához kapcsolódóan megemlítek, 
hogy ezen negyed évszázad talán utolsó harmadában lassú, de 
örvendetes elmozdulást, előrelépést látok a nemzettel kapcsola-
tos kollektív tudatunkban. A mélypont talán a 2004. december 
5-i népszavazás volt, ahol az alacsony részvételt én részben a po-
litikai pártok szándékosan sikertelen mozgósítása, de legfőképp 
a téma iránti közöny és értetlenség számlájára írom, amelyek a 
korábbiakban vázolt történelmi talajban gyökereznek. Ez az ügy 

gyuris zsolt beszéde                                               fotó: szegedma.hu
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az iskolapéldája annak, hogy hogyan lehet rosszkor hozzányúlni 
egy fontos témához, és hogy hogyan lehet politikai kampány-
kérdéssé alacsonyítani, racionálisnak tűnő érvekkel hadakozni 
egy alapvetően érzelmi kérdésben. Az identitást érintő kérdést 
csak érzelmi alapon lehet eldönteni. Míg Európa majdnem min-
den országában evidens, nemzeti minimum volt már akkor is, 
hogy az adott országhoz, nemzethez tartozó, külföldön élő em-
berek állampolgárságot kapnak, nálunk 2004-ben ezt nem sike-
rült megértenie a többségnek, nem sikerült a politikusoknak, 
az értelmiségnek 14 év alatt a nemzet kérdését sem kibeszélni, 
letisztázni és közös nemzeti minimummá tenni. A határokon 
kívül élő és sok itthoni magyar is nagy csalódással élte meg ezt 
a népszavazást. Azóta letisztult a kép. Az Országgyűlés 2010-ben 
majdnem egyhangú döntésével rendezte a kettős állampolgár-
ság kérdését, és jogszabályokban definiálta a nemzet fogalmát. 

Mondhatnánk, hogy a helyzetet rendezték, minden rendben 
van. A közjogi része ugyan rendezve van, de a jogszabályok ön-
maguktól nem működnek. Az adminisztrációs részét működteti 
a magyar állam. Valódi tartalommal való megtöltése a kisebb 
közösségek és az egyén szintjén működő kollektív tudatunkban 
a nemzet kérdésének a helyére kerülése. Másként fogalmazva, 
a korábbi kollektív egészséges nemzettudatunk helyreállásáig 
sok még a tennivalónk, kinek-kinek a saját lehetőségei szerint. 
Ennek az idei megemlékezésnek is az volt a legfőbb célja, hogy 
közösen lépegessünk előre a más nemzeteket is tiszteletben tar-
tó, egészséges, erős nemzettudat felé. Furcsa módon ezt a célt a 
közel egy évszázada elszakított országrészekben élő magyarok 
segítették legjobban.

Felteszem, a székelykapura és a kopjafára gondol. Hogy 
is kerültek ezek a szép és emblematikus emlékek ide Zsombó 
központjába? Hogy állnak Zsombó testvértelepülési kapcso-
latai?

A zsombói képviselő-testület a 2006-os választások után 
tudatosan keresett olyan testvértelepülést, ahol valamely el-
szakított országrész magyarjaira talál. A keresés sikerrel járt, 
és 2008. június végén Orotvával (Székelyföld, Románia, román 
neve: Jolotca – a szerk.) aláírtuk a testvértelepülési szerződést. 
A hivatalos kapcsolatokon túl arra törekedtünk, hogy valódi tar-
talommal töltsük meg a szerződésben foglaltakat. Azóta sok ba-
ráti kapcsolat alakult ki és működik az orotvaiak és a zsombóiak 
között, de a sport és a gazdaság területén is vannak összekötő 
szálak. Az évek alatt sokszor ellátogattunk egymáshoz, sok él-
ménnyel gazdagodtunk közösen. Az iskola több évfolyamának 
sikerült megnézni Orotvát és a környékbeli nevezetességeket. 
Néhány éve egy amatőr színdarabot láthattunk a falunapon 
orotvai emberek előadásában. Idén június 4-én, a nemzeti össze-

Az orotvÁtól kApott székelykApu                  fotó: Adai-Simon Sarolta

tartozás napján egy 2008-ban a testvértelepülési szerződés alá-
írásakor elhangzott ígéret vált valóra: Zsombó kapott Orotvától 
egy székelykaput, amely minden nap emlékezteti az itt élőket a 
két település kapcsolatára és a Magyarországtól elszakított szé-
kelységre. Ezen túl az óvodánknak gyönyörű, új főbejárata lett, 
amely a gyerekek biztonságosabb óvodába járását is segíti. 

Körülbelül kétéves előkészítést követően idén május-
ban kötöttünk testvértelepülési szerződést a Temes megyei 
Máriaföldével (Teremia Mare – a szerk.), ahol a magyarság ará-
nya sajnos már 8% alatti, és vészesen csökken. Tavaly először 
megvendégeltük egyhetes nyári táborra – a magyar nyelv gya-
korlásának szándékával – a máriaföldei gyerekeket.  A körülbe-
lül egy órányi autóútra lévő, a magyarság szempontjából szór-
ványnak mondható településen az utóbbi években újraindult 
az iskolában a magyar nyelv oktatása, és ha minden jól megy, 
lesz a magyarságnak egy közösségi épülete is. Az említett közös-
ségi épület a katolikus egyház tulajdonába szállt vissza, és sok 
év huzavona után alaposan kibelezve kapta vissza a helyi egy-
házközség. Abban igyekszünk segítséget nyújtani a helyieknek, 
hogy mielőbb használható állapotba kerüljön az épület, és meg 
is tudják tölteni tartalommal.

ipolynyék polgÁrmestere ÁtAdjA A kopjAfÁt    fotó: Adai-Simon Sarolta

Szintén többéves kapcsolatépítés eredménye a felvidéki 
Ipolynyék községgel (szlovákul: Vinica – a szerk.) való testvérte-
lepüléssé válás, amely június 4-én délután, az ünnepi képviselő-
testületi ülésen, a nemzeti összetartozás napján vált formálissá: 
a testvértelepülési szerződés aláírásával. A felvidéki nemzettár-
saink sem érkeztek üres kézzel, egy erre az alkalomra készült, 
gyönyörű kopjafát hoztak magukkal, amelyet a templomkertben 
állítottunk fel. Nagyon bízom benne, hogy egy kölcsönösen fel-
emelő, gyümölcsöző kapcsolat alakul ki a két település között. 

Remélem, minél több zsombói érzi majd úgy a jövőben is, 
hogy szívesen részt vesz a testvértelepüléseinkkel közös prog-
ramokon, vendégül lát ide, Zsombóra érkezőket, és ellátogat 
megnézni ezeket a külsőségeiben és belsőleg is szép és értékes 
településeket.

Miért éppen egyszerre készült el minden, és mi az ünnep-
ség keretében felavatott harmadik emlékmű története?

Évek óta az iskolások kiváló műsorával emlékezünk a triano-
ni tragédiára. Tavaly először Pálmai Péter igazgató úr javaslatára 
az elszakított országrészekből érkező és a zsombói gyermekek-
nek szervezett versmondó verseny is az esemény nevében kó-
dolt tartalmat, a nemzeti összetartozást erősíti. Az idei verseny 
szervezése közbeni egyeztetések alkalmával találtuk ki Hrubik 
Béla polgármester úrral, hogy a testvértelepülési szerződés 
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Megyénk első számú napilapja, a 
Délmagyarország, május 22-én ünnepelte 
alapításának 105. évfordulóját. Ez alka-
lomból a Föld napján, Április 22-én 105 
facsemetét ültettek el Csongrád megye 
105 településén. A Szent Imre Katolikus 
Általános Iskola diákjai és Gyuris Zsolt 
polgármester hegyi juharfát ültetett a 
zsombói Bóbita Bölcsőde udvarán. A 
programok ezzel még nem értek véget, 
ugyanis ezt követően egy rendhagyó kör-
nyezetismeret órán vettek részt a felső 
tagozatos diákok, melyet Csamangóné 
Nacsa Kitti környezetvédelmi mérnök 
tartott a Földünket érintő legfontosabb 
ökológiai problémákról. Ezzel egy időben 
az alsó tagozatosok a Lápastó Szociális 
Szövetkezet gyümölcsfeldolgozóját láto-

Faültetés a Föld napján
gathatták meg, ahol túlnyomó részben a 
helyi termelők gyümölcseiből készítenek 
kizárólag természetes alapanyagokat tar-
talmazó friss rostos üdítőket. 

 
rÁCz viktóriA

aláírásának legméltóbb időpontja június 4-e lenne. Egyúttal 
felajánlotta, hogy erre az alkalomra egy kopjafát készíttet a két 
település barátságának megörökítésére.

A székelykapu 2008-as felajánlása óta eltelt években kerestük 
a legmegfelelőbb helyet a településen. Sok változat után tavaly 
jutott a képviselő-testület konszenzusra, és jelölte meg az óvoda 
Mária tér felőli két épülete közötti részt. Úgy gondoljuk, hogy 
építészetileg így volt legjobban beilleszthető a településünkre, és 
az óvoda régi kerítéseit is ki kellett volna előbb-utóbb cserélni. 
A június 4-e egyrészt méltó alkalom a kapuállításra, másrészt 
idő is kellett az elkészítésre, ezért választottuk ezt az időpontot 
Puskás Elemér polgármester úrral. Itt ragadnám meg a lehe-
tőséget, hogy köszönetet mondjak a kapu faragójának, Balogh 
Jánosnak Csíkkozmásról, és az ácsnak, Puskás Lászlónak, aki 
Gyergyóditrón él. 

A harmadik emlékmű egy körülbelül egy évtizeddel ezelőtt 
megfogalmazott terv volt, amelyet a Római Katolikus Egyház-
község az Élő Kövek Alapítvány, valamint zsombói magánsze-
mélyek támogatásával készíttetett el. Az apostoli kereszt, más 
néven kettős kereszt a hármas halmon a magyar címer egyik 
szimbolikus része, amely a nemzet összetartozását szimbolizál-
ja. Emellett természetesen keresztény jelkép, amely pont ezért, a 
történelmi múltunk szimbolizálása miatt került a címerbe. 

A kettős kereszt                                            fotó: Adai-Simon Sarolta

Hogy érzi, hogy sikerült az idei zsombói nemzeti összetar-
tozás napjára való megemlékezés? 

Tömören megfogalmazva: életem egyik legfelemelőbb és leg-
emlékezetesebb napja volt. Bővebben ez volt az a nap, amikor 
egy nemzeti sorstragédiára való megemlékezés jóval több, jóval 
előremutatóbb lett. Ha az emléknap apropója nem az igazságta-
lan trianoni békediktátum aláírása lenne, azt is mondhatnám, 
hogy nagyot ünnepeltünk. A nemzeti összetartozás tényleg 
megtöltődött tartalommal. Már maguk a résztvevők sokfélesé-
ge: a három testvértelepülés magyarjai, az orotvai székelyek, az 
ipolynyéki palócok és a máriaföldei, bánsági magyarok mellett 
a műsorban résztvevő szabadkai, délvidéki és szegedi színészek, 
a zsombóiak és más vendégek már eleve a nemzetünk sokfé-
leségét és egységét szimbolizálták. A felavatott emlékekről és 
jelentésükről beszéltem már. A színpadon és előtte az Összefo-
gás Zsombóért Egyesület által szervezett versmondó versenyen 
hallottakra visszagondolva pedig még most is libabőrös lett a 
hátam. Annyira tartalmas, megrázó és felemelő gondolatok se-
gítették a magyarságunk átélését, hogy akiknek nem volt lehe-
tőségük jelen lenni, javaslom, hogy a hamarosan elkészül filmet 
nézzék meg, amely elérhető lesz Zsombó nagyközség honlapján 
és Facebook oldalán is. Még egyszer köszönöm Vajda Júliának, 
Szilágyi Annamáriának, Borovics Tamásnak, Gömöri Krisztián-
nak, a Szegedi Nemzeti Színház művészeinek és Péter Ferenc-
nek, a Szabadkai Színház művészének ezt a csodálatos élményt, 
neked pedig, hogy megszervezted ezt az emléknapot számunk-
ra.

Ránézve a templomkertre és környékére mindig arra emlé-
kezzünk, ami összeköti a magyarságot, amit még a trianoni bé-
kediktátum aláírásával sem tudtak elvenni a magyar nemzettől, 
arra, hogy újra egymásra találunk nemzettársainkkal. Összetar-
tozunk!

Nagyon megköszönöm mindenkinek a viszonylag hosszú 
programon való részvételt, a türelmet, különösen a gyerekek-
nek! Hálásan köszönöm mindenkinek, aki bármivel hozzájárult 
a nemzeti összetartozás-napi rendezvény sikeréhez. 

HAjdu lAjos

A délmAgyArorszÁg emléktÁblÁjA és Az iskolÁsok fAültetése                  fotók: Szunyog Andrea
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Iskolabál 2015
Április 11-én rendeztük meg a Szent 

Imre Katolikus Általános Iskola, a Kós 
Károly Alapfokú Művészeti Iskola és a 
szülői választmány hagyományos jóté-
konysági bálját, melyet az intézményve-
zetők köszöntője és Kispéter Gábor alpol-
gármester zenés megnyitója után végzős 
diákjaink keringőjével kezdtünk. (Alpol-
gármester úr külön erre az alkalomra írt 
egy dalt, melyet gitárral adott elő.)

Költészet napja a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában
Április 10-én, pénteken reggel 8 órakor az iskola alsó zsi-

bongójában gyűlt össze az alsó tagozatosok apraja-nagyja, hogy 
megemlékezzen a költészet napjáról. Már a megemlékezést 
megelőzően folyt a lázas készülődés: gyerekek, pedagógusok iz-
gatottan válogattak a tanult versek közül, keresgéltek újabbakat, 
hogy azt csokorba kötve előadhassák, így méltóképpen ünne-
pelhessük a költészet napját, megmutathassuk a költészet ezer 
arcát. 

A műsor során felelevenítettük József Attila életének fon-
tosabb állomásait, hallhattunk verseket az ő tollából, kaptunk 
nyelvleckét magyar nyelvből, elhangzottak vidám, szomorú, el-
gondolkodtató, vicces, a természetet köszöntő, állatokról, növé-
nyekről, családról, vásott kölykökről, iskoláról szóló szavalatok 
(a felsorolás még így sem teljes!), gondolatok magáról a költé-
szetről. Klasszikus és modern, megzenésített versek egyaránt 
szerepeltek a verscsokorban.

Úgy gondolom, méltóképpen sikerült megemlékeznünk  

József Attiláról, és valóban sikerült idevarázsolnunk az ezerarcú 
költészetet. Köszönöm a gyermekeknek és a pedagógusoknak, 
hogy lehetővé tették ezt az utazást a költészet tarka és lenyűgöző 
világába!

gyurisné kerekes judit

munkAközösség-vezető szikAi

A tánc betanítását idén is Lippai Zol-
tán vállalta fel. A sok-sok próbával töltött 
óra meghozta gyümölcsét: nagy sikert 
arattak végzőseink! Ehhez nem kicsit 
járult hozzá a lányok gyönyörű sminkje, 
amit Bálintné Gróf Anita kozmetikus, 
harmadik osztályos szülő készített el.

Az idei bál díszítésével afrikai hangu-
latot teremtett vendégeinknek, ez Fara-
gó Gabriella művészeti igazgatónő keze 
munkáját dicséri. A bőséges vacsorát a 

Jóbarát vendéglőnek, a sós süteményt a 
szülőknek köszönhetjük. A büfét a Közös-
ségi Ház üzemeltette.

Helyi tehetségeink ezúttal profiknak 
adták át a színpadot: sztárfellépők szóra-
koztatták az idei bálozókat, a Megasztár-
ból megismert Varga Feri-Balássy Betti 
páros énekelte népszerű slágereit.

A hangulatról egész este alatt a Rácz-
Kovács Duó gondoskodott, egyetlen tán-
cos lábú vendégünknek sem lehetett oka 
a panaszra, hajnalig tartott a mulatság.

A tombolahúzás során számos értékes 
díjért izgulhattunk, lélegzetvisszafojtva 
vártuk, vajon kié lesz a fődíj, egy well-
ness-hétvége – az iskola nevéhez hűen – 
Mátraszentimrére.

Azon túl, hogy fergeteges programot 
tudhatunk magunk mögött, ne feledkez-

zünk meg arról sem, ami a bál célja volt: 
a tavalyi évhez hasonlóan – amikor a be-
vételből a tornatermet festettük ki – idén 
is az iskola életének jobbá tételéhez sze-
rettünk volna hozzájárulni, ezért a szülői 
választmány tagjai a teljes bevételt tanter-
mek felújítására ajánlották fel.

Csak köszönni tudjuk a szülőknek, a 
pedagógusoknak, a vállalkozóknak azt a 
sok-sok munkát, felajánlást, ami nélkül 
az iskolabál nem valósulhatott volna meg.

törökné bAlÁzs AnitA, A szülői 
vÁlAsztmÁny elnöke és AdAi simonné 

szokolAi edit elnökHelyettes

Az első osztÁlyosok előAdÁsA                        fotó: Tarczal-Márta Edit

AlpolgÁrmester úr dAlos megnyitójA

vArgA feri-bAlÁssy betti fellépése   
fotók: Szunyog Zsanett

végzősök keringője
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Hetedikesek határtalan kirándulása
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Em-

beri Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett „Tanulmányi 
kirándulás hetedikeseknek” című, HAT-14-01 kódjelű pályáza-
ti felhívásra benyújtott, HAT-14-01-0548 pályázati azonosítón 
nyilvántartásba vett Vándorfecske című pályázatuk az oktatá-
sért felelős miniszter döntése alapján 699 480 Ft vissza nem té-
rítendő támogatásban részesült, így a zsombói Szent Imre Kato-
likus Általános Iskola hetedik osztályos tanulói május 17–21-ig 
székelyföldi körutazást tettek.

Meglátogatták orotvai testvériskolánkat, végigjárták a Békás-
szorost, csónakáztak a Gyilkos-tavon, megnézték a marosvásár-
helyi kultúrpalotát és a parajdi sóbányát, sőt betekintést nyertek 
a kolozsvári rádió magyar adásának készítésébe. Gyerekeink 
zsombói eperrel kedveskedtek az orotvai testvérdiákoknak, eb-
ben köszönjük a termelők és a szülők felajánlásait.

A tartalmas programok szervezésében és lebonyolításában 
Tarczal-Márta Edit osztályfőnök és Jakab Edit működött közre. 
Földiné Fülöp Katalin, iskolánk nemzetpolitikai referense nem-
csak az úton vett részt, a nyertes pályázat benyújtása is az ő ne-
véhez fűződik.

A számtalan látnivaló mellett talán még fontosabb hozadéka 
volt a tanulmányútnak, hogy a tanulóink betekintést nyertek a 
határon túli magyarság mindennapjaiba, az így szerzett tapasz-
talatok megerősítették bennük az elcsatolt területek iránt érzett 
szeretetet és a nemzeti összetartás szükségességét.

pÁlmAi péter

igAzgAtó

Könnyűzenei koncert
A Kós Károly Alapfokú Művésze-

ti Iskola és a József Attila Közössé-
gi Ház rendezésében április 26-án  
került sor az idei Könnyűzenei  
koncertre. 

           Az idén a magánének tanszak 
növendékein kívül vendégek és egyko-
ri növendékek is felléptek, név szerint: 
Adai-Simon Annabella, Bátki Fazekas 

Ilona, Gál Bence, Gál Emese, Hampel 
Zsuzsa, Kovács Péter, Rácz-Szabó Emese, 
Rácz Viktória, Szemenyei Zsófia, Ujvári 
Bernadett, és hangszeres közreműködő-
ként ifjabb Kispéter Gábor. A koncert az 
elmúlt években bevált elemekre épült, a 
dalok előadását önálló koreográfia tette 
színesebbé. A különböző számokat oda 
illő, alkalmi ruhákban énekelték. Jól ér-

vényesült a ház Angyal Áron által kezelt 
fénytechnikája. A műsor előtt Veréb Judit 
tanszakvezető összefoglalta a koncert ed-
digi történetét, és köszönetet mondott a 
támogatóknak. A másfél óra alatt 24 szá-
mot hallhatott a közönség, musical áriá-
kat, filmzenéket, könnyűzenei slágereket 
vegyesen. A legtöbb dalt Adai-Simon 
Annabella és Bátki Fazekas Ilona énekel-
te. A sok színvonalas teljesítmény közül 
kiemelném még Hampel Zsuzsa kedves, 
ötletes előadásait. Az idei koncerten is 
elsősorban külföldi szerzők számait hall-
hattuk, de én szívesen hallgatnék egyszer 
egy olyan könnyűzenei koncertet is, ahol 
magyar szerzők vannak többségben. A 
produkció színpadi voltát és szervezett-
ségét tekintve kinőtte magát a művészeti 
iskola hagyományos növendék-hangver-
senyei közül, fiatalok és idősek egyaránt 
jól szórakoztak. Szatymazról, Dorozsmá-
ról és Szegedről is láttam érdeklődőket. A 
tavalyihoz hasonlóan idén is teltház volt, 
és hatalmas közönségsiker.   

bÁtki fAzekAs zoltÁnCsoportkép A fellépés előtt                                                                     fotó: Szunyog Zsanett

orotvA Hegyei                                            fotók: Földiné Fülöp Katalin

Az orotvAi testvériskolA előtt
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A bóbita bölcsőde hétköznapjai
Bölcsődénkben a kollégák és a gyer-

mekek egyaránt nagyon örülnek a szép 
idő beköszöntének. A kicsik nagyon élve-
zik, hogy egyre több időt töltünk a szabad 
levegőn.

De az élet nemcsak „játék és kacagás”, 
közösen a gyermekekkel ültetgettünk vi-
rágokat és növényeket az udvarra, ezzel is 
igyekezve, hogy még otthonosabbá vará-
zsoljuk az udvarunkat. A picik szorgalma-
san dolgoztak, majd a munka végeztével 
nagy élvezettel öntözték meg a virágokat. 
Józsvai Zoltánnak köszönjük szépen a 
virágadományt, melyben folyamatosan 
gyönyörködhetünk!

Az egyre melegebb napokon fokozott 
figyelmet fordítunk a gyermekek folya-
dékpótlására. Műanyag poharaik egész 
nap kint vannak a teraszon, és vízzel kí-
náljuk bölcsiseinket, amilyen gyakran 
csak lehet. Nagy segítségünkre volt ebben 
Masáné Marika és családjának pohár-
felajánlása, melyet ezúton is köszönünk 
nekik!

Anyák napja a bóbita bölcsődében
Az édesanyák azok, akik az év minden napján minden gon-

dolatukkal, minden rezdülésükkel azon fáradoznak, hogy gyer-
mekeik a legboldogabb emberek legyenek a világon. Van egy 
nap, amikor a figyelem végre rájuk irányul: ez az anyák napja. 

Ezen a napon mindenki szíve megtelik szeretettel, és még 
inkább anyukáink felé fordulunk, legyünk 2 évesek vagy akár 
felnőtt emberek.

Anya, anya, anya – a legtöbbször kiejtett szó,
ami a kicsi gyerekek száját elhagyja. 
Egy szó, de jelentése tengernyi: szeretet, ölelés,
biztonság, öröm, vigasz, játszótárs, tanító…
és ahány ember, annyi gondolat.

A Bóbita Bölcsi dolgozói az elmúlt he-
tekben fáradhatatlanul dolgoztak, hogy 
udvarunk egyre szebb legyen. Egy egész 
teherautónyi földet hordtunk talicská-
val be, hogy egyenletesebb legyen a talaj 
a balesetek megelőzése érdekében. Ezt 
követően füvesítettünk, és új csöpögte-
tő rendszert építettünk ki a lányokkal a 

fákhoz. Nagyon hálás vagyok kolleganő-
imnek, hogy összefogással ennyi mindent 
rövid idő alatt meg tudtunk csinálni! 
Büszke vagyok fáradhatatlan erejükre, 
külön meg szeretném köszönni a nálunk 
dolgozó közfoglalkoztatottaknak, hogy a 
legnehezebb fizikai munkából is maxi-
málisan kivették a részüket.

Én még csak egy éve vagyok itt böl-
csődevezető, de azt látom, hogy minden 
itt dolgozó a sajátjának érzi ezt a házat. 
Igyekeznek folyamatosan szépíteni, illet-
ve vigyázni rá, hogy legalább  olyan szép 
maradjon, mint a nyitás pillanatában.

rÁCzné HorvÁtH HenriettA

                                bölCsődevezető

                                 
 „Úgy érzem, hogy nem csak anya, 
Angyal vagy te, drága kincs. 
Bárhogy legyen, bizton tudom, 
Jóságodnak párja nincs.”                   
                              
Ezt a jóságot nagyon nehéz meghálálni, különösen, ha a 

gyermek olyan aprócska, mint a Bóbita bölcsődései. Azonban 
ők soha nem feledkeznek meg anyukáikról. A nagy napot meg-
előző hetekben boldogan készültek, hogy örömöt szerezzenek. 
Festettek, ragasztottak, énekeket, versikéket tanulgattak. 

Aztán eljött a várva várt pillanat, megjött anya, ölelésre len-
dült karjuk, s ebben a pillanatban csak egy dolog számított, hogy 
itt van ő, a szeretet, a biztonság, az öröm… Édesanyám! 

rÁCzné HorvÁtH HenriettA

bölCsődevezetőAnyA CsAk egy vAn                                                 fotók: Balogh Tünde
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Gólyahírek:
2015. április:

Magyarosi Kornélnak és 
Kovács Nikolettának:                                 Patrik 

 Sztankovics Attilának és
Forgó Lilla Lúciának:            Attila Balázs

Bálint Ferencnek és 
Gyuris Erikának:                                 Lotti

Géczi Lajosnak és 
Ábrahám Erikának:                Zalán Álmos

2015. május:

Rigó Attilának és 
Pesti Anitának:                                 Martin Attila 

Gratulálunk az újszülöttekhez és  
jó egészséget kívánunk!

Kedves Szülők!  A baba-mama klub júniustól augusztusig szünetel.

Kedves Hölgyek, Asszonyok!

Az elmúlt hónapokban postázás-
ra kerültek az ÁNTSZ által a védőnői 
méhnyakrákszűrésre szóló behívólevelek. 
Szeretném kérni a tisztelt érintetteket, 
hogy adategyeztetés céljából szívesked-
jenek telefonon vagy személyesen felke-
resni abban az esetben is, ha korábban 
műtéten estek át, vagy ha nőgyógyászati 
rákszűrésen jelentek meg az elmúlt há-
rom évben, ill. azon szeretnének a későb-
biekben részt venni.

Védőnői méhnyakszűrés
Felhívom figyelmüket, hogy szűrésre  

való jogosultsága  csak az I. számú 
védédőnői körzetben, állandó zsombói 
lakcímmel rendelkező hölgyeknek van. 
Egyéb feltételekről érdeklődjenek a 
62/595-567 telefonszámon.

Továbbra is várom a szűrésre jelent-
kezőket, a kenetek levételét megkezdtem! 

Megkeresésüket várom:

polgÁrné pApp kAtAlin 
                    területi védőnő 

Parlagfű elleni védekezést végző 
civil szervezetek támogatása

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a 2004 
évi Országos parlagfű mentesítési akció keretében 2014. decem-
ber 31-én pályázati felhívást tett közzé a parlagfű elleni védeke-
zést végző civil szervezetek számára.

A támogatás célja a levegőben nagy tömegben előforduló és 
a gondozatlan környezetből származó allergiát okozó pollenek 
csökkentése. Az utóbbi időben főleg a közterületeken, illetve a 
mezőgazdasági művelésbe be nem vont parlagterületeken sza-
porodtak el az allergiát okozó pollent termelő gyomnövények, 
ezek közül is elsősorban a parlagfű. A pollenszemcsék belélegez-
ve a nyálkahártyákkal érintkezésbe jutva az arra érzékenyeknél 
allergiás tüneteket okozhatnak. Az allergiás megbetegedések 
száma hazánkban is  évről évre folyamatosan növekszik, mely-
nek igen komoly közvetlen, vagy közvetett hatásai vannak 

Fenti kiírásra sikerrel pályázott az Egészséges Zsombóért 
Alapítvány, s a 2015.március 05-én megjelent bírálat szerint 
4.706.150 Ft-ot nyert (100 %-os támogatási intenzitás mellett) 
parlagfűvel szennyezett területek mechanikai mentesítésére al-
kalmas eszközökre ( 1 db vontatott tárcsa, 1 db három fejes eke, 
1 db sorközművelő soros kultivátor, 1 db 3,3 méteres fogas bo-
rona, 6 db fűkasza, 2 db fűnyító, 1 db motoros háti permetező), 
melyekkel júniustól megkezdődik a parlagfű mentesítés.

CsÁnyiné bArnA klÁrA 
pÁlyÁzAti ügyintéző

SZENNYVÍZCSAtorNA HÁZI bEKÖtÉSÉt VÁllAlom 
mÁr 3000 Ft/m ÁroN.  

(Az ár tartalmazza az anyag és a munkadíj árát is.)

	 •	 referenciamunkával
	 •	 1	év	garanciával olIVIA-ÉP bt. 

tel.: 06-70/ 316-1122
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Szennyvízcsatorna rákötés

A falugazdász tájékoztatója júniusra
Tisztelt Termelők!

- A 2015-ös agrárkamarai tagdíj- 
bevallás elkészítése június 1. és 30. között 
lesz esedékes. Július 1-től 31-ig ha kése-
delmesen készítjük el a tagdíjbevallást, 
a fizetendő tagdíj 10%-ának megfelelő 
szankciót fognak alkalmazni.

 Az előző számokban ismertetekkel 
ellentétben a NAK döntése az, hogy nem 
értesíti külön levélben a gazdákat a 
tagdíjfizetés esedékességéről, tehát senki 
sem fog kapni névre szóló értesítést.

Az a kérésem, hogy mindenki keresse 
elő a tavalyi agrárkamarai jelszót, mert 
ennek alapján lesz lehetséges a tagdíjbe-
vallás elkészítése, valamint a tagdíjfizetés 
is, melynek határideje az elektronikusan 
elkészített tagdíjbevallás után július 31.  A 
jelszó pótolható.

A 2015-ös tagdíj mértéke az előző év 
árbevételétől függ, 600.000 Ft árbevételig 
2000 Ft, 600.000 és 4.000.000 Ft árbevétel 
között pedig 5000 Ft. A tagdíjbevalláshoz 
hozzák el az őstermelői igazolványukat is. 
Mivel nem fog senki értesítő levelet kap-
ni, az a kérésem, hogy ezt az információt 
adják át ismerőseiknek is. Bővebb infor-
mációk, valamint a tagdíjbevallás elké-
szítésére alkalmas felület a www.nak.hu  

oldalon megtalálható, egyszerűen kitölt-
hető.

A 2015. évi Egységes területalapú 
kérelemmel kapcsolatos információk

Az Egységes Kérelem benyújtási ha-
tárideje 2015. május 22-re módosult.

Május 22. után az új kérelem még 25 
naptári napig benyújtható azzal, hogy a 
kérelem szintjén napi egy százalék szank-
ció kerül megállapításra. 25 naptári nap 
után, azaz június 16-án már nem lehet 
benyújtani a kérelmet.

Szankciómentes módosításra 2015. jú-
nius 5-ig van lehetőség, június 5-től csak 
olyan módosítás lesz lehetséges, mely a 
támogatás összegét nem fogja emelni.

A kultúrák változtatása csak korláto-
zottan lesz lehetséges. A másodvetéseket 
ezentúl is kötelezően be kell majd jelente-
ni, úgy, mint eddig.

Előzetes információk alapján Csong-
rád megye nagy részét ebben az évben 
újra fogják fényképezni, ami nagy való-
színűséggel távérzékeléses ellenőrzést 
is maga után fog vonni. Ezért arra kérek 
mindenkit, hogy a kultúrák pontosításá-
ra, valamint a másodvetések bejelentésé-
re fokozottabb figyelmet fordítsanak.

A termeléshez kötött növényalapú 

(zöldség, pillangós szálas növények, pl. 
lucerna) támogatást igénylő gazdáknak 
gazdálkodási naplót kell majd vezetni-
ük, melynek a pontos formátuma nálam 
beszerezhető, az érintett gazdákat kérem, 
érdeklődjenek.

A termeléshez kötött gyümölcstá-
mogatást igénylő gazdáknak egy ké-
relmet kell benyújtani a NÉBIH Föld-
művelésügyi Osztályához a hatósági 
bizonyítvány kiállítása céljából június 
30-ig. A nyomtatvány nálam beszerezhe-
tő, vagy a NÉBIH honlapjáról letölthető.

A termeléshez kötött zöldségtámoga-
tást igénylő gazdák esetében, ahol a má-
sodvetés után kérjük a kiegészítő támo-
gatást, a másodvetés bejelentésének július 
15-ig meg kell történnie.

Rendelkezésre állás hétfőtől csütör-
tökig 8.00-tól 16.30-ig, pénteken 8.00-
tól 14.00-ig.

A szabadságok miatt, kérem, figyel-
jék a kiírásokat!

Tisztelettel: 
gyuris ferenC

fAlugAzdÁsz

telefonszÁm: 06-30/337-2520

Tisztelt Zsombóiak!

A szennyvíz-beruházás keretében az utolsó csatornaszaka-
szokat építi a kivitelező. Ezen a héten zajlik a megépült szaka-
szok műszaki átvétele. Azok az ingatlantulajdonosok, akik előtt 
olyan műszakilag már átvett csatornaszakaszok vannak, ame-
lyek üzemkészek (a tisztítóig el tud jutni a bebocsátott szenny-
víz), még várhatóan a falunap előtt megkapják az értesítést a 
rákötés lehetőségéről. Azokat a tisztelt ingatlantulajdonosokat/
használókat, akik most kapják meg a rákötési értesítő levelet, és 
azokat is, akik márciusban már megkapták, kérem, hogy a tel-
ken belüli csatornaszakaszok kiépítését, a rákötéseket végezzék 
el minél előbb. Ez közös érdekünk,  és a használóknak saját érde-
ke is. Közös érdek a szennyvíztisztító eredményes próbaüzeme, 
egyéni érdek a próbaüzem alatti díjmentesség.

Akiknek anyagilag nehézséget okoz a rákötés elkészítése, 
kérem, keressék kollégáimat a Polgármesteri Hivatalban, mert 
a Képviselő-testület által februárban elfogadott helyi szociális 
rendeletünk lehetőséget biztosít arra, hogy kamatmentes vissza-
térítendő támogatást kapjanak a telken belüli munkák elvégzé-
sére. A rákötés kiépítésével a későbbi többletköltség (a szenny-
vízdíj négyszerese összegű talajterhelési díj) is elkerülhető.

Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a házi bekötése-
ket (a telekhatár melletti tisztító műtárgytól a házig) csak akkor 
készítsék el, amikor a házuk előtti csatornaszakasz már műkö-

dik. Erről csak a névre szóló 
értesítés esetén tudnak meg-
győződni. Ha ezt megelőzően 
történik meg a rákötés, akkor a 
munkát lassítják, mert a kivitelezőnek 
ki kell szivattyúzni a szennyvizet és fertőtleníteni kell az adott 
csatornaszakaszt a továbbépítés és/vagy a kamerázás, műsza-
ki átadás előtt. Ennek a költségét természetesen az érintettre 
fogják hárítani. Fontos tudniuk, hogy a házi bekötéseket bárki 
maga is elkészítheti, vagy bármely vállalkozóval elkészíttetheti, 
de az átvételt az üzemeltető Alföldvíz Zrt. szakemberei végzik 
még a csövek letakarása előtt, előre egyeztetett időpontban. En-
nek az Önök és a szennyvízcsatorna-hálózat védelme érdekében 
is jelentősége van. A másik fontos dolog egy ajánlás. Azt java-
soljuk azoknak, akik vállalkozóval végeztetik a munkát, hogy az 
önkormányzat által ajánlott kivitelezőkkel végeztessék el, mert 
így nagyobb valószínűséggel biztosítható a megfelelő minőség, 
ár és a vagyonvédelem. Az ajánlott kivitelezők listáját és az egyéb 
praktikus dolgokat megtalálják a www.zsombo.hu honlapon 
és a Polgámresteri Hivatalban Mészáros Sándor ügyintézőnél  
(06 20 4842331), akit bármilyen csatornázással kapcsolatos kér-
désükkel bátran keressenek. 

Tisztelettel:                                                             gyuris zsolt

polgÁrmester
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sztÁrvendégeink voltAk                                      fotó: Szunyog Zsanett

retro buli
Májusban bált rendezni? Felmerült bennem a kérdés, vajon 

jó ötlet ez? Mindenképpen bátorság, az biztos. Vagy inkább vak-
merőség? Ezek voltak első gondolataim. Aztán elindult a szerve-
zés, hallottam az ötleteket, később a terveket, melyek néhány hét 
alatt valósággá váltak. Végül elérkezett a nagy nap. Várakozással 
telve indultunk, s bizakodtunk, hogy „csak jól sikerüljön”. Szó-
val így kezdődött, de most már nyugodtan elmondhatom, hogy 
amit kaptunk, az minden várakozásunkat felülmúlta. Lenyű-
gözően precíz, átgondolt, ugyanakkor egyáltalán nem görcsös, 
hanem mosolygósan, lazán, gördülékenyen szervezett buliba 
csöppentünk. Ha egy szóval kellene utólag jellemeznem, csak az 
a szó jut eszembe, hogy tökéletes!

Néhány élmény ízelítőül, melyeket, gondoltam, mindenkép-
pen megosztok:

Hogy egyből a végén kezdjem, hajnalig buliztunk DJ Nacsá-
val, és a 70-es-80-as évek (tehát gyermekkorom) slágereivel. 
Aki inkább csendesen kívánt „andalogni”, az találhatott egy 
sátrat, alatta mediterrán terasszal, bárzongorával, valamint An-
gyal Áronnal és két zongoristával! Ha megszomjaztunk, volt itt 
koktélbár csupa kedvencünkkel, valamint non-stop retro büfé 
kockás abrosszal, kisfröccsel és korsó sörrel. A szakértők borár-
verésen válogathattak a legjobbakból, vagy akár elmerülhettek 
a pókerasztal rejtelmeiben is. A vacsora megérne egy külön fe-
jezetet. Legalább 20-22 méteres svédasztal, all inclusive, egész 
estén át tartó kínálattal, válogatott finomságokkal. Minden volt 
rajta, ami szem-szájnak ingere. Szinte lehetetlen volt mindent 
megkóstolni. Volt, ami csak hajnalban került sorra. 

A műsoráradatról csak pár szóban. Élőben Vajda Júlia és Gö-
möri Krisztián köszöntötte a vendégsereget, valamint projekto-
ron Sasvári Sándor, Varga Feri és még sokan mások. A nevetést 
Badár Sándor stand-up maratonja garantálta, a már említett 
bulihangulatot pedig Bereczki Zoltán élő show-ja indította el. 

Mindezekhez társult a lélegzetelállítóan gyönyörű terítés, a 
fantasztikus díszítés és a nagyvárosi szinten is egyedülálló, zse-
niálisan szerkesztett fénytechnika!

Aki nem volt, sajnálhatja, aki volt, az biztosan nem felejti el, 
és már várja a következőt. Mi is így vagyunk ezzel! Utólag kije-
lenthetjük bátran, hogy „Zsombón ilyen még nem volt”. Szuper 
buli májusban!

Köszönet érte a szervezőknek!

kispéter gÁbor

Idén is a természet lágy ölén tölthet-
ték a zsombóiak a munka ünnepét. Pihe-
néssel, zenével, beszélgetéssel, fagyival, 
hűsítő italokkal, pörköltfőzéssel és kol-
bászsütéssel telt a május elseje a zsombói 
nagyerdei tisztáson. A hivatalos kivonulás 
a Közösségi Ház elől 9-kor indult, de már 
előtte is kezdett benépesedni a tisztás. A 
falusiak sátrakat és asztalokat állítottak, 

majális
előkészültek a pörköltfőzéshez, hallgatták 
a retro slágereket, tollasoztak, fociztak, 
egyszóval jól érezték magukat. Délelőtt 
a rátermett férfiak közös erővel felállí-
tották a májusfát, majd délután a Stihl 
Timbersports tartott sportfavágó bemu-
tatót. Aki eddig nem tudta, hogy a favá-
gást lehet sportszerűen végezni, most iga-
zán igényes és izgalmas ízelítőt kaphatott 

ebből a műfajból. A sportbemutató után, 
délután öt körül az addig kegyes időjárás 
vetett véget a majálisnak, megérkeztek az 
esőfelhők, és mindenki visszavonulót fújt. 
Panaszra azonban nincs okunk, ugyanis a 
nap nagy részét (az előrejelzésnek ellent-
mondva) gyönyörű, tavaszi időben tölt-
hettük. Jövőre ugyanitt, ugyanekkor!

 
rÁCz viktóriAmÁjusfA ÁllítÁs közös erővel                                                                           fotó: Bálint Lea

A fAvÁgók bemutAtójA       fotó: Rácz Viktória
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„miénk a pálya!”
Szivacskézilabda	torna	-	Szeged,	április	19.

U11 lány forduló
Április	18.,	Szeghalom

Orosháza – Zsombó SE         23 : 19
Kiskunhalas – Zsombó SE    23 : 10

Nagyon hosszú utazás után két nehéz találkozó várt a lá-
nyokra. Jó kezdés után fej-fej mellett haladtak a csapatok, 1 gól-
nál nem volt nagyobb különbség. Sajnos a végjátékban néhány 
hiba és kedvezőtlen játékvezetői ítélet elég volt, hogy kikapjunk.

A második mérkőzés még nehezebb volt, hiszen olyan hatal-
mas termetű játékosok ellen kellett küzdeni, akik magasságban 
és súlyban egy idősebb korosztályra emlékeztettek. Már az első 
félidőben eldőlt az eredmény, hiszen nem tudtuk tartani a na-
gyobb és gyorsabb halasiakat, ráadásul gyengén védekeztünk. 
Az egész csapat tudása alatt teljesített. Javítási lehetőség 1 hét 
múlva Kiskőrösön.

Gólszerzők: Ábrahám C. (15), Gajda A. (3), Kakuszi V. (8), 
Soós D. (1), Kun-Sz. D. (2).

Egyesületünk 3 csapattal vett részt a rendezvényen, hogy 
minden kis növendékünk játszhasson és gyakorolhasson, a leg-
kisebbek is. Sajnos többen betegség miatt nem játszhattak, így 
kimaradtak ebből az élményből. Sok csapat szerepelt a 2 pályán, 
Algyő, Szeged KKSE, KSZSE és a Zsombó SE. Mindenki gyako-
rolhatta az edzésen tanultakat, és örülhetett a szép góloknak. A 
2008-as születésű kislányok életük első tornáján vettek részt, és 
ismerkedtek a szabályokkal és az ellenfelekkel. 

Jól sikerült délelőtt volt!

kissé HiÁnyosAn, de AnnÁl lelkesebben

U12 fiú forduló
Május	16.,	Soltvadkert

Zsombó SE – Pick 2003  13 : 29
Az utolsó forduló első mérkőzése az egész bajnoki idény leg-

gyengébb játékát hozta. Mindenki sok hibával, kevés akarattal 
játszott, olyan helyzetekben is rontottunk, ami más alkalommal 
nem okoz problémát. Súlyosbította a gondjainkat, hogy a sze-
gedi csapat túlságosan bevaxolta a labdát, amit sem irányítani, 
sem eldobni nem lehetett rendesen.

Orosháza – Zsombó SE  24 : 19
Második találkozónk teljesen más játékot hozott, a fiúk ren-

desen odatették magukat, és végig szoros volt az eredmény. 
Sajnos a játékvezetők túlságosan elnézőek voltak a durva sza-
bálytalanságok esetében, ezért adok-kapok alakult ki a pályán, 
és nem mindig a labdával foglalkoztak a gyerekek, hanem az 
ellenfelet aprították. Kár érte!

Gólszerzők: Borbola P. 1, Czakó B. 4, Gyuris Cs. 10, Maróti 
Á. 2, Soós R. 11, Gábor D. 2 (kapusként is szerepelt), Soós K. 1, 
Szabó L. 1.

U10 lány forduló
Május	17.,	Kistelek

Orosháza – Zsombó SE    21 : 7
Az orosháziak ellen több alkalommal is játszottunk már, de 

minden alkalommal sokkal jobban és eredményesebben sze-
repeltünk. Ezen a napon a figyelmetlenség és a sok hiba volt a 
jellemző, ráadásul a helyzeteink nagy részét sem tudtuk belőni. 

Kistelek – Zsombó SE  13 : 23
A lányok egészen más hozzáállással mentek ki a pályára, fel-

szabadultan és bátran játszottak.
Sok gól született, és a védekezés is összeszedettebb volt. 

Gólszerzők: Patyi R. 11, Gajda A. 8, Soós D. 7, Patik Zs. 3, Gyu-
ris Zs. 1.

U8 lány forduló
Május	23.,	Zsombó

Szivacskézilabdás lányaink a szezon utolsó fordulóján sze-
repeltek. A Szeged KKSE ellen gyenge kezdés után nagyon jó 
második félidőt játszottak, és csupán 1 góllal maradtunk alul.
(12 : 13)

Következett a Békéscsaba csapata, sokáig szoros volt az ered-
mény, sok helyzetünk volt, de a helyzeteket nem mindig sikerült 
belőni. (10: 15)

Szeptember óta sokat fejlődtek a lányok, gyorsabban és 
eredményesebben játszanak. Dicséretet érdemelnek: Gyuris 
Zsófia, Fábián Polett, Lajkó Erika, Mihálffy Zita, Berczeli Lili és 
Schreck-Papp Róza.

HAjrÁ zsombó!
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HURKA GYURKA ÁTNEVELŐ
aktív napközis táborok fiatalkorúaknak

Időpontok:
•június 22-26.,
•július 27-31.,
•augusztus 3-7., 

Helyszín:
Homoki Oázis
Zsombó, Gyémánt utca 40.

Foglalkozások:
8:00 – 17:00

Meleg ebéd, tízórai, uzsonna

Résztvevők:
6-18 éves korig

Részvételi díj:
15.000 Ft

Táborvezető:
Táborosi Gábor

Program:
mászófal, kötélpálya, trambulin,
medence, gólyaláb, strand, kerékpár, 
rekeszépítés, kézműveskedés, túrák,
csapat- és egyéni versenyek, stratégiai 
játékok, parlagfűgyűjtés, madárvárta stb.

Jelentkezés és információ:
Táborosi Gábor  +36209235385
herakles@herakles.hu

Játék, sport, kaland, stratégia, természetismeret

Nyári tábor Zsombón

A tábor napközis rendszerű, reggel 8-tól du. 16.30-ig tart, 
napi két edzés, elméleti foglalkozások és változatos feladatok 
szerepelnek a programban. 

- Erősítő és ügyességfejlesztő gyakorlatok
- Sok játék
- Állandó edzői felügyelet
- Emlékpóló
Helyszín: az iskola tornaterme és a focipálya.
A költségek tartalmazzák a napi 3 étkezést (tízórai, ebéd és 

uzsonna) és a foglalkozások díját.
Költség: (13.000 Ft / hét), ebből jelentkezéskor fizetendő 

5.000 Ft.

időpont: 2015. augusztus 10–14-ig.

Jelentkezés: Polyákné Farkas Éva edzőnél a 30/445-09-
05-ös számon, ill. a kezizsombo@freemail.hu e-mail címen 
június végéig.

Gyertek	kézilabdázni!

Elsősorban 2004, 2005, 2006,  
2007 és 2008-ban született  
lányok és fiúk jelentkezését  
várjuk.

Évzáró Kézilabda 
Fesztivál
Május	31.	Zákányszék

Egyesületünk Kézilabda Szakosztálya ezzel a rendezvénnyel 
ünnepelte a 2014-2015-ös bajnoki év eseményeinek lezárását. 
Vendégeink voltak a Kiskunhalas, KSZSE és a Pick Szeged csa-
patai. Minden kézilabdásunk pályára lépett a legkisebbektől  
a legnagyobbakig. Sajnos többen hiányoztak, iskolai program,  
sérülés és egyéb okok miatt.  

Ancsin Gábor a Pick Szeged válogatott kézilabdása megtisz-
telt minket a jelenlétével, a gyerekek tőle kapták a végén az ér-
met. Türelmesen állta az aláírást kérők rohamát és számtalan 
kép készült a csapatokkal. A másik éremátadó Mihálffy Adrienn 
volt, aki a Békéscsaba NB/I-es  csapatában is bemutatkozott 
már. Minden korcsoportban egy-egy sportolónk  külön elisme-
résben részesült az egész évben nyújtott teljesítményéért, közü-
lük többen két korosztályban is szerepeltek.

Szivacskézilabdások: Gyuris Zsófia ( U8-U10 ) Fábián Polett  
( U8 ) Csaplár Péter ( U8 ) Rigó Alexa ( U7)

Kisiskolás korúak: Ujvári Botond ( U10-U12 )  Patyi Rebeka 
( U10- U11 ) Soós Dóra ( U10- U11 ) Balogh Gergő ( U10- U12 )  
Lajkó Levente ( U10 – U12 )

Gyermekbajnokságban szereplők: Ábrahám Cinta ( U11 ) 
Kakuszi Vanda ( U11 )  Soós Róbert ( U12 ) Nagy  Miklós ( U12 )

Zsombót Mihálffyné Zakar Andrea képviselő , Üllést pedig  
Dr. Faragó M. Judit képviselte az eseményen. Üllés Önkor-
mányzatának köszönjük a segítséget, melyet a rendezvényhez  
nyújtott.

A szülők ez alkalommal is nagyon kitettek magukért, a sok  
finomsággal, amit a büféhez hoztak, küldtek. Ráadásként érke-
zett rengeteg pizza az is hihetetlen gyorsasággal elfogyott.

Mindenkinek köszönet a segítségért, most is jó csapat  
voltunk!

vége A bAjnoki évnek

Továbbra	is	várjuk	egyesületünkbe	a	
2004-ben	és	utána	született	gyerekeket.

fArkAsné polyÁk évA - edző

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.
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Hírmondó
Zsombói

Ha nyár, akkor szabadtéri előadások, hiszen utánozhatatlan élmény a kellemes esti időben élvezni a kultúrát. 
Aki nem akarja megterhelni a pénztárcáját, és a többezres tömeg helyett egy kicsit családiasabb hangulatú szín-
darabnézésre vágyik, garantáltan jól fogja magát érezni a Zsombói Szabadtéri Színpad előadásain. Mint minden 
évben, idén is négy színdarabot mutatnak be különböző társulatok, többféle műfajból választhat mindenki a saját 
ízlésének megfelelőt. 

az ibolya 
– vígjáték a Tükör-Kép Társulat előadásában 

(július 4., szombat - 20:00)

Egy pesti igazgató kóristalányoknak tart meghallgatást. Ám 
a jelentkezők tényleges tehetsége sosem derül ki, mert többsé-
gük pár perc után az igazgató nyakába ugrik. Az igazgató már 
kiégettnek érzi magát a szereposztó díványhoz, és egyre kevésbé 
tűri a sok rajongó kóristalány szemtelenségét. A színházi életbe 
frissen belecsöppenő zeneszerző nem érti az igazgató bosszú-
ságát, hiszen ő bármit megadna azért, hogy a feleségén kívül 
más nők ácsingózzanak a kegyeiért. A két férfi addig kötekedik 
egymással, hogy végül fogadást kötnek: a következő lány meg-
hallgatására a zeneszerző fogja magát igazgatónak kiadni, és az 
igazi igazgató pedig szolgának öltözik. Mindketten részt vesz-
nek a meghallgatáson, ahol a zeneszerző megpróbálja bebizo-
nyítani, hogy az igazgató hozzáállásával van a baj. A következő 
jelentkező egy vidéki kórista, Ilonka. Az őszinte, impulzív és 
humoros lányba azonnal beleszeret a zeneszerző. Miközben az 
igazgató szolgaként megpróbálja megakadályozni a románcot, 
maga is kezdi megkedvelni a többi puccos dívától merőben el-
térő lányt…

Szereposztás:

Igazgató: Tóth Alex
Zeneszerző: Darányi Ádám
Ilonka: Bukovics Henrietta
Márkus: Nagy Katalin
Rakolnoki: Rumán Cintia

Előadások:

Thúz: Rácz Viktória
Széll: Girbicz Adrienn
Roboz: Cserményi Orsolya
Szolga: Csík Csongor
Rendezés: Polyák Valéria

balkáni néptánc gála 
(júliuS	11.,	SZoMbaT	-	19:00)

A gálát egy hetes tábor előzi meg, melyet szombat este fesz-
tiválhangulatban zárnak le a tábor részvevői. Szállás és prog-
ram: 15.000 Ft a tábor összes napjára (kedd délelőttől vasárnap 
délelőttig), illetve 3.500 Ft/nap tört időszakra. A táborozási díj 
magában foglalja a sátrazási lehetőséget, a programokon való 
részvételt, biciklihasználatot, valamint a tábor területén találha-
tó kötélpálya alsó részének használatát. (A felső rész használata 
felszerelés biztosításával 1.500 Ft/2 óra.) Napi program: délelőtt: 
daltanítás, kézműves foglalkozás, dobolás, délután: egy-egy or-
szág vagy terület táncainak tanulása tánctanárokkal, este: tánc-
házak. Bővebb információ: balkantabor@gmail.com, telefonon: 
(30) 856-4954

Közreműködők:
Zenekarok:

T’Rakija zenekar
Balkán Quartet
Bánát zenekar (Deszk)
Sarantis Mantzourakis

Tánctanárok:
Molnár Olivér (makedón)
Majthényi Dániel (bolgár)
Brczán Krisztifor (szerb)
Szeltner László (görög)
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pastorale 
– könnyed nyári játék,  

amelynek az égvilágon semmi tanulsága 
(auGuSZTuS	22.,	SZoMbaT	-	20:00)

Mária Terézia és udvartartása az Esterházy kastélyban ven-
dégeskedik. Mária Teréziát megsértik gyászában, ugyanis sze-
retett hitvese elvesztése után a királynő rendeletet adott ki, 
hogy a hölgyeknek kötelességük tartózkodni az arcfestéstől és a 
cicomázkodástól. Haydn, Esterházy gróf udvari szerzője magá-
val hozta a kastélyba a tűzről pattant olasz énekesnőt, Corát, aki 
azzal okoz botrányt, hogy az audiencián kifenve-kikenve jelenik 
meg a felséges asszony színe előtt. Cora attól sem riad vissza, 
hogy szakmai előmenetele érdekében intim helyzetbe kevered-
jen befolyásos úriemberekkel – úgy, mint Haydnnal, Kaunitz 
kancellárral és Esterházy gróffal. Mária Terézia viszont a fiatal 
lakájra, Lajosra vet szemet, aki szüzességét igaz szerelmének, 
Corának tartogatja. A felséges asszonynak sikerül meggyőznie 
ifjút, hogy bőven elég lélekben szűznek maradnia az esküvő 
napjáig…

Szereposztás: 
Mária Terézia, magyar királynő – Szilágyi Annamária
Kaunitz, kancellár: Jakab Tamás
Esterházy Miklós, herceg: Borovics Tamás
Haydn, zeneszerző és karnagy: Gömöri Krisztián
Cora, énekesnő az olasz operatársulatnál: Márkus Judit
Louis, más néven Lajos, lakáj: Rédei Roland
Zenei vezető: Vajda Júlia
Látvány, dramaturg: Varsányi Anna
Rendezés: Szilágyi Annamária

az eladott lány 
– táncjáték szerelemről és ármányról 
(auGuSZTuS	28.,	pénTeK	-	20:00)

Nagy a vigadalom a faluban, az emberek esküvőre készülőd-
nek. Jókedvüket a menyasszonyt kereső király érkezése zavarja 
meg, aki hatalmával visszaélve nemcsak a jegyeseket, hanem a 
falu összes férfiját elszakítja kedvesétől, hadseregébe szólítja, és 
háborúba indítja őket távoli otthonuktól. Nehéz utat járnak be 
az újdonsült katonák, nem könnyebbet az otthon maradt sze-
retteik. Az ember hatalomvágyának ártatlan áldozatai ők, akik e 
világban már soha nem látják egymást, de talán máshol...

Közreműködnek:
Mayossa Táncegyüttes – Kiskunmajsa
Garaboly Táncegyüttes – Zsombó
Boróka Táncegyüttes – Zsombó
Napsugár Táncegyüttes – Mórahalom
Kiskun Táncegyüttes – Kiskunhalas

tavaszi hangverseny
A Zsombói Művészetbarátok Egyesülete, és a Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola immár 

hagyományos rendezvényére május 30.-án, 17-órától került sor. A műsorban felléptek az iskola 
egykori, és jelenlegi növendékei: Szűcs Netti, Gyuris Enikő, Szabó Vanessza, Kálmán Virág, Földi 
Sarolt Csenge, Ujvári Bernadett, Rácz-Szabó Emese, és Hajda Csenge. Felkészítő tanáraik: Hege-
dűs Károlyné, Hampel Zsuzsa, Veréb Judit, Huszár Emőke, Fábri-Ivanovics Tünde, és Hadobásné 
Bálint Zsuzsanna voltak. A kamarazenét előadó növendékeket Győri Péter zongoraművész, az 
egyesület tagja kísérte zongorán. Nagyon sok szép produkciót hallhattunk. Kiemelném Kálmán 
Virág hegedűjátékát /Rieding: h-moll koncert III. tétel/, Földi Sarolt Csenge muzikális, markáns 
zongorázását, és Gyuris Enikő furulyajátékát. Kivételesen ritka dolog egy családban két olyan te-
hetséges fiatal hegedűs, mint Kálmánéknál. Hangilag, és előadásban is hallhatóan sokat fejlődött 
Rácz-Szabó Emese is. Hajda Csenge gyönyörűen énekelt egy nyírségi népdalcsokrot. A tanárok 
közül eljött Szegedről Rácz-Szabó Emese művésztanára, Hadobásné Bálint Zsuzsanna. Nem hi-
vatali, hanem apai minőségben jelen volt Gyuris Zsolt polgármester úr is. Az egyesület az eddi-
gieknél nagyobb reklámmal próbálkozott. Láthatóan nem könnyű becsábítani a nézőket ebben a 
programokkal teli időszakban. A tavainál némileg többen jöttek el, de azért még van mit javítani 
a közönségszervezésen. A koncertet követően, a Mészáros Csaba Terembe pogácsás, üdítős össze-
jövetelre hívta vendégeit a Zsombói Művészetbarátok Egyesülete.

bÁtki fAzekAs zoltÁn
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