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Szolgálunk és védünk!
– felavatták az új körzeti
megbízotti irodát
Köszönet
a támogatóknak!
– Iskolánkért bál 2009.
„Útszéli Krisztusok”
– Mádi György
plébános úr írása a közösségi ház kiállításáról
100 éve született
Radnóti Miklós
– Ferencz Győző
könyvét ajánljuk
Boros gazdák sikeres
bemutatkozása
– Géczi Lajos, a zsűri
elnöke értékel
Kint vagyunk
a gödörből
– beszámoló a Sprint
Zsombó SE legutóbbi
eredményeiről
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Turisztikai lehetőségek –
avagy összefogás egymás
erősítésére
Hazánkban számos olyan hely van, ahol
gyönyörű a táj, rendelkeznek sajátos arculattal, vannak érdekes látnivalók, egyedi programok és kedves emberek. Olyan
helyek, ahová szívesen megy az ember
kikapcsolódni, regenerálódni.
Egyre több településen felismerték és
kihasználják a helyi adottságokat a falusi vendéglátásra, mint jövedelemszerző
tevékenység biztosítására. Az azonos
tevékenységet végzők kiszolgáltatottak,
de együttműködéssel sikeresen boldogulnak. A természeti adottság a Dél-Alföldön
is megvan, de hogyan használják ki a helyiek ezt a lehetőséget?
Turisztikai lehetőségek címmel került
megrendezésre 2009. április 14-én a Közéleti Klub a József Attila Közösségi Házban.
Gyuris Zsolt polgármester urat – ahogy
köszöntőjében is elmondta – több ok
motiválta e fórum összehívására. Elsődlegesen is szeretné a turizmusban rejlő
helyi lehetőségek iránt kedvet érzőket
támogatni. Cél volt összehozni azokat a
helyi szereplőket, akik próbálkoznak falusi vendéglátással, bevonni a téma iránt
újonnan érdeklődőket. Elindítani és lendületet adni annak a folyamatnak, hogy az
azonos célú tevékenységet végzők összefogjanak, egymást támogassák, ezáltal
erősítsék a helyi vendéglátást, mint települést népszerűsítő és egyben jövedelemszerzési lehetőséget jelentő szakmai
munkát. Ez a tevékenység is csak akkor
végezhető eredményesen és hatékonyan,
ha a hasonló vagy egymásra épülő tevékenységet végzők, szolgáltatást nyújtók
egymást segítve végzik a munkát.
Gyuris Zsolt tájékoztatta a megjelenteket,
hogy az önkormányzatnak célja, hogy az e
területen való munkát a rendelkezésre álló
lehetőségek keretein belül segítse, ezért
pályázati források bevonásával kívánja
a települést szépíteni, programkínálatát
gazdagítani (például a zsombói körtúra
kialakítása a helyi nevezetességek bemutatására), így vonzóbbá tenni a belföldi és
külföldi utazók számára egyaránt.
Az együttgondolkodás célja, a településben rejlő turisztikai potenciálok mozgósítása, a falusi vendéglátás iránt kedvet érzők megismerkedése, a jövőbeni
együttműködésre való felhívás.
A Közéleti Klub lehetőséget biztosított
megismerni a tevékenység szakmai részét, melyet dr. Lengyel Istvánné a Napraforgó Falusi Vendéglátók Alsó-Tiszavidéki Közhasznú Egyesületének elnöke
ismertetett előadásában. A résztvevők e

tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások megismerésén túl az operatív munka részébe is betekintést nyerhettek.
Máté Péter a Déli Napfény Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója, mint a Helyi Vidékfejlesztési Iroda vezetője a korábbi és a
várható pályázati lehetőségeket ismertette, valamint tájékoztatta a hallgatóságot
munkájukról, jelezve, hogy pályázati felhívások kapcsán milyen segítséget tudnak
nyújtani az eredményesebb pályázat elkészítéséhez.
Dr. Ecseki Erzsébet a Jegenyés Birtok
tulajdonosa, mint a Homokháti Kistérségben az egyik legjelentősebb forgalmat lebonyolító zsombói falusi vendéglátó több
éves tapasztalatait ismertette a hallgatósággal. Felhívta a figyelmet az összefogás
kialakításának, fenntartásának, a tudatos
egymást kiegészítő tevékenységek, szolgáltatások összehangolt megvalósításának jelentőségére, mely elengedhetetlen,
ha a falusi vendéglátással komolyan,
eredményesen foglalkozni szeretne bárki
is. Javasolta a jelenlévőknek a további kapcsolattartást, az együttműködést
konkrétumokban meghatározó megbeszélést, ahol mindenki elmondhatja, mit
és hogyan tud biztosítani.
A Közéleti Klub sok hasznos információt
nyújtott a falusi vendéglátással kapcsolatban.
Zsombón többen is foglalkoznak magánszálláshely nyújtásával, ahhoz azonban,
hogy ez megélhetésszerű jövedelmet
jelentsen a helyi lakosságnak, indokolt
kiépíteni olyan szolgáltatásokat, melyek
folyamatosan működnek és kellemes
kikapcsolódást nyújtanak az ide látogatóknak, pl.: kézműves foglalkozások,
lovaskocsikázás, borkóstolás, kemencés
program, körtúra, sárkányrepülés stb. Ehhez elengedhetetlen a helyiek együttműködésének megteremtése.
Ha valaki egyéb elfoglaltsága miatt nem
tudott a Közéleti Klub áprilisi programján
részt venni, de szeretne a jövőben aktívan
turisztikával foglalkozni, - akár mint magánszálláshely- vagy mint egy program
nyújtó- a további megbeszélésekbe bekapcsolódni, a Polgármesteri Hivatal titkárságán adja le a nevét, elérhetőségét.
A következő turizmussal foglalkozó megbeszélés május 19-én – kedden – 18 órakor
lesz a József Attila Közösségi Házban. Kérem, hogy akik kedvet éreznek arra, hogy
bekapcsolódjanak ezen tevékenségbe
bármilyen szolgáltatás nyújtásával, jöjjenek el a megbeszélésre!
					
				
Horváth Ágnes

„Megbú a fázós kis meleg,
vadgesztenyék gyertyái fénylenek.”
Radnóti Miklós: Naptár (Május)
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„Élő Kövek”
Közhasznú Alapítvány
a Zsombói Kisboldogasszony
Plébániáért
Tisztelt Zsombói Polgárok!
Örömteli eseményről szeretnék beszámolni Önöknek. A múlt hónapban Mádi
György plébános, mint alapító egy új és
már régóta várt, kiemelkedően fontos
Közhasznú Alapítványt hozott létre templomunk működésének, fejlesztésének és
kulturális programjai támogatásának javára, „Élő Kövek” Közhasznú Alapítvány
a Zsombói Kisboldogasszony Plébániáért
elnevezéssel. Részlet az Alapító Okiratból:
„A Zsombói Római Katolikus Egyházközség körül régóta működő önszerveződés
társadalmi szervezeti formába történő
szervezésével az Alapítvány fő feladatai a
Magyar Katolikus Egyházért – a Zsombói
Római Katolikus Egyházközségért –, a
helyi hitéletért tenni akarók szervezésére
és összefogására, így például a feladatokhoz, és a hitélet méltó környezetben való
gyakorlásához szükséges anyagi és természetbeni erőforrások előteremtésére, a
zsombói hitélet támogatására, a helyi vallási hagyományok ápolására, a fiatalság
értelmes szabadidős tevékenységeinek
támogatására, szervezésére, és legfőképpen a zsombói hitoktatás megszervezésére és nyújtására terjednek ki!
Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely hazai
vagy külföldi természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, vagyonrendeléssel
és felajánlással csatlakozhat, amennyiben
elfogadja az Alapítvány céljait és működési szabályait, feltéve, hogy csatlakozási
kérelmét a Kuratórium elfogadja.”
Azt hiszem, hogy ebben az igen nehéz
és küzdelmes időszakban egy társadalmi
szervezet létrehozása és annak Alapító
tőkével való ellátása nagyon nagy tett és
mindenki által támogatandó cselekedet.
Mindannyiunk nevében ezúton szeretném megköszönni Mádi György plébános
atyának, hogy ennyire kiemelten szívén
viseli Zsombó község hitéletének és a
plébánia működésének, működtetésének
támogatását! Az Alapítvány működtetését ellátó Kuratórium tagjainak kitartó és
sikerekben gazdag eredményes munkát
kívánok!

Dr. Kispéter Gábor
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Önkormányzati hírek

Tájékoztató a Képviselő-testület
munkájáról

2009. március 27.
– munkaterv szerinti ülés
1. A Képviselő-testület meghallgatta a
TMV KFT. ügyvezető igazgatójának beszámolóját a vízmű 2008. évi üzemeltetéséről. A 2008. évi pénzügyi adatok és
az üzemeltető számításokkal alátámasztott javaslata alapján döntött az ivóvíz
szolgáltatás díjáról, amely a vízmérőn
mért mennyiség után 151 Ft/m3+ ÁFA,
a Szolgáltató által nyújtott ivóvíz szolgáltatás alapdíja 246 Ft/hó+ Áfa 2009. június 1. napjától. Az áremelkedés mértéke 5,6% a vízdíjnál és 4,7% az alapdíjnál.
A vízdíj június 1-jétől 2 Ft/m3 összegben rekonstrukciós alapot is tartalmaz,
amely a későbbi hálózatfelújításra nyújt
fedezetet.
2. A Képviselő-testület rendeletben szabályozta a családi eseményeknek (házasságkötés, névadó) a Polgármesteri
Hivatal épületén kívüli helyszínen történő megrendezésével kapcsolatos szolgáltatási díj összegét, amely 2009. április 1-től 10.000,- Ft. A szolgáltatási díj a
kitelepülés költségét hivatott fedezni.
3. Jogszabályban és az Intézményi Társulás Megállapodásában foglalt kötelezettségének eleget téve a Képviselő-testület megtárgyalta a nevelési-oktatási
intézmény igazgatói álláshelyének betöltésére irányuló pályázati kiírást, amely
olvasható a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ honlapján, Csólyospálos község honlapján és Zsombó honlapján
(www.zsombo.hu – hírek), valamint
megjelent az Oktatási Közlönyben, a
Délmagyarország napilapban és a Petőfi Népe című napilapban. Az igazgatói
pályázat kiírására azért volt szükség,
mert az intézmény megalapításakor jogszabály alapján maximálisan egy éves
időtartamra adható igazgatói megbízás
a nyáron lejár, és a fenntartó köteles a
jogszabályok által meghatározott pályáztatási eljárást lefolytatni. A pályázatot
az Intézményi Társulás Társulási Tanácsa írta ki a fenntartó két önkormányzat
képviselő-testületének egyetértésével.
4. A Képviselő-testület döntött a közoktatási intézmények infrastrukturális
fejlesztésére igényelhető támogatási
kérelem benyújtásáról. Siker esetén e
támogatással megújulhat a zsombói iskola és az óvoda valamennyi vizesblokkja, fizikai akadálymentesítés készülhet
az iskolánkban, valamint a csólyospálosi
általános iskola nyílászárói egy részének
cseréje valósulhat meg. Zsombó vonatkozásában a felújítás tervezett összege

15 millió Ft, ebből 12 millió Ft az igényelt támogatás.
5. A Képviselő-testület meghallgatta a
Sándorfalvi Rendőrőrs beszámolóját a
község közrendjének és közbiztonságának helyzetéről. A Képviselő-testület
az önkormányzat 2009. évi költségvetésének elfogadásakor döntött a körzeti
megbízotti iroda felújításáról is. A munkálatok elkészültek, és az iroda ünnepélyes átadására 2009. április 28-án került
sor. Ezzel lehetővé válik, hogy a körzeti
megbízottak helyben intézzék a lakosság ügyeinek nagyrészét, elkerülve az
utazással járó kellemetlenséget és költségeket, valamint az eddiginél több időt
tölthessenek településünkön.
6. A Képviselő-testület a hatósági állatorvos beszámolóját meghallgatva tájékozódott a település állategészségügyi
helyzetéről.
7. A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási
tervét. A közfoglalkoztatási terv feltétele
a közcélú foglalkoztatásnak, elkészítését
jogszabály írja elő.
8. A Képviselő-testület megtárgyalta és
elfogadta a Jóbarát Vendéglő felújításának szakértői költségbecslését, valamint a bérleti szerződés szövegét. A
bérleti szerződés aláírásra került, és a
kedvezményes kamatozású hitel folyósítását követően megkezdődhetnek az
épület és a konyha felújítási munkálatai
is. Tervezett nyitás 2009. szeptember 1.
2009. április 24.
		
– munkaterv szerinti ülés
1. A Képviselő-testület ezen ülésén vetett számot a 2008. évi gazdálkodásról.
A zárszámadó rendelet tárgyalását megelőzte a 2008. évi költségvetési rendelet
módosítása, amely jogszabályi kötelezettség. E módosítással kell a költségvetési rendeletbe beépíteni a pótlólagos
állami hozzájárulásokat, illetve az utolsó
költségvetés-módosítás óta hozott, a
költségvetést érintő képviselő-testületi
döntéseket.
A zárszámadási rendelet tárgyalása során a Képviselő-testület megállapította,
hogy – bár a 2008. évi költségvetés tervezésekor hiány mutatkozott – az előző
évek minden intézményt érintő megtakarítási intézkedései, a Képviselő-testület átgondolt döntései és a megfontolt
gazdálkodás eredményeként az év folyamán hitelfelvételre nem volt szükség.
A megtakarítási intézkedések között
szerepelt a feladatellátás átgondoltabb
szervezése. Ennek keretén belül került
sor a közművelődési és közgyűjteményi
feladatok átszervezésére, a két különálló
intézmény megszüntetésére és egy intézménybe történő integrálására. A dön3

„Május hava hűvössége
A gazdának üdvössége.”

tés kedvező pénzügyi és szakmai hatása
már a 2008. évben jelentkezett. Első
sorban pénzügyi szükségszerűség hozta
a nevelési-oktatási feladatok társulási
formában történő ellátásáról szóló döntést, melynek eredményeként a 2008.
évben közel 7 millió Ft többletbevételhez jutott a település (2009-ben ez az
összeg várhatóan több mint 20 millió Ft
lesz). A megtakarítási intézkedések része volt az önkormányzat pénzeszközeihez kapcsolódó költségek és bevételek
felülvizsgálata is, amely a számlavezető
pénzintézetek versenyeztetését jelentette. A beérkezett ajánlatok alapján az
önkormányzat 2008. január 1-től számlavezető pénzintézetet váltott. A bankváltással az önkormányzat költségei kis
mértékben emelkedtek, viszont jelentős
összeggel emelkedett a bankszámlán
lévő pénz után kapott kamat, így összességében – a kamatbevételből levonva
a bankköltséget – több mint 1millió
Ft többletbevételhez jutott a település
2008-ban. Ezek a döntések is hozzájárultak ahhoz, hogy az önkormányzat 2008.
évben elért bevételei (476.365 ezer Ft)
meghaladták a teljesített kiadásokat
(460.238 ezer Ft), tehát az évet pozitív
eredménnyel zártuk, ezáltal nem volt
szükség a 2007. év végén meglévő pénz
felhasználására sem, így 2008. év végén
közel 49 millió Ft volt az önkormányzat
bankszámláin, amelyet a 2009. évben
benyújtandó pályázatok önerejére kíván
fordítani a Képviselő-testület.
A rendelkezésre álló pénzt a 2008. évben is igyekezett az önkormányzat a
lehetőségekhez mérten pályázati és
támogatási forrásokból kiegészíteni. Pályázati forrás segítségével valósult meg
a Wesselényi iskola és a Közösségi ház
felújítása, a Móra Ferenc utcai (iskola
melletti) játszótér játékainak cseréje, az
iskola lapostető szigetelésének folytatása a tornaterem tetőszigetelésével és
villámhárító rendszerének cseréjével. A
településközpont tervének elkészítéséhez is nyert pályázati forrást az önkormányzat.
Az Összefogás Zsombóért Közhasznú
Egyesület szervezésével, lakossági támogatással újult meg a sportpályán lévő
játszótér, és öltözött virágba a főutca.
Önkormányzati saját forrásból sikerült
megvásárolni a település története
szempontjából jelentős Királyszéki iskolát, melyet eredeti állapotába tervez
helyreállítani az önkormányzat.
A külterületi úthálózat jogi helyzetének
rendezése, a felszíni csapadékvíz elvezető csatorna helyének biztosítása valamint a település hosszú távú fejlesztési
céljainak megvalósítása érdekében a
külterületen ingatlanok vásárlása történt.

Népi mondóka
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A 2007-ben megkezdett járdaépítés a
Móra Ferenc utcában folytatódott.
A beruházások mellett több, az állagmegóváshoz elengedhetetlenül szükséges
karbantartási munka került elvégzésre
(pl.: tisztasági festés, ereszcsatornák
javítása, ravatalozó vizesblokk átalakítása, felújítása, egészségház víz- és
szennyvízrendszerének karbantartása,
burkolatok cseréje, javítása). Az óvodában megújult egy csoportszoba és az iskola informatikai rendszere is bővítésre
került, valamint egy tanterem új berendezést kapott.
2. A Képviselő-testület elfogadta a 2009.
évi költségvetés módosítását, amely
az I. negyedév pótlólagosan folyósított
állami hozzájárulásait, valamint a Képviselő-testület ezen időszak alatt hozott, a
költségvetést érintő határozatainak beépítését tartalmazza.
3. A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat belső ellenőrzéséről szóló
éves összefoglaló jelentést, valamint a
2009. évi közbeszerzési tervét, és a hatályos közbeszerzési törvényhez igazodó
közbeszerzési szabályzatát.
4. A Képviselő-testület megtárgyalta és
elfogadta a Szegedi Kistérség Többcélú
Társulása Humán Szolgáltató Központ
Gyermekjóléti Központjának beszámolóját a 2008. év gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
5. A 2-3 év közötti gyermekek ellátását biztosító családi napközik iránt
megnövekedett igény, valamint a GYED
és a GYES időtartamának tervezett
csökkentése miatt a Képviselő-testület
megvizsgálta egy bölcsőde létesítésének feltételeit, és arról döntött, hogy
pályázatot nyújt be Csongrád Megye
Önkormányzatához a bölcsőde tervkészítésének finanszírozására. Az elkészült
terv lehet az alapja egy következő, az
építésre benyújtandó pályázatnak.
6. A Képviselő-testület döntött sportlétesítmények felújítására fordítható pályázat benyújtásáról is, melynek segítségével megújulhat a sportöltöző, a lelátó,
a világítás rendszer és energia megtakarítást eredményező felújítás (például
nyílászáró csere, külső hőszigetelés) is
végezhető.
7. A Képviselő-testület jogszabályi kötelezettségének és hatósági kötelezésnek
eleget téve döntött az évekkel ezelőtt
bezárt folyékony hulladék lerakó rekultivációs tervének és monitoring rendszerének elkészíttetéséről.
8. A Képviselő-testület már több ülésén is
foglalkozott a Jóbarát Vendéglő melletti
üzlethelyiség hasznosításának kérdésével. A Településfejlesztési Bizottság javaslatára – a vállalkozóval egyeztetve –
a következő döntés született: a Képviselő-testület az óvoda sarki helyiségé-

ben működő üzletnek biztosít helyet a
Felszabadulás utcai üzlethelyiségben.
A Mária téri épületben így felszabaduló
helyiséget az óvoda veheti használatba,
ahol a tervek szerint foglalkoztató kerülne kialakításra.
9. A Képviselő-testület meghallgatta és
elfogadta Gyuris Ferenc falugazdász
tájékoztatóját a helyi gazdák helyzetéről
és a település mezőgazdaságának alakulásáról.
10. A Képviselő-testület jóváhagyta a
gyermekorvosi rendelő házirendjét.
2009. április 30.
– munkaterven felüli, rendkívüli ülés
1. A Képviselő-testület az állami főépítész nyilatkozatának beérkezését követő
legrövidebb időn belül tárgyalta és elfogadta a településrendezési terv (a helyi
építési szabályzatának és a szabályozási
terv) módosítását, amely 2009. május
4-én lépett hatályba. A módosításról az
első döntés 2006-ban született, amelyet
több határozat, tervezési munka, lakossági és közigazgatási egyeztetés, többszöri közszemlére tétel követett.
Az eredeti tervekhez képest a módosítás
nem tudta biztosítani a kis földterületű
tanyák bővíthetőségét, a 2004-es településrendezési terv által erdősítésre
szánt területek beépíthetőségének biztosítását, valamint a gazdasági övezetben
elhelyezkedő tanyák bővíthetőségét.
Ezen változtatásokhoz nem elegendő a
képviselő-testület döntése, hanem az állami főépítész hozzájárulása szükséges
az országos szabályok alóli felmentésre.
A hozzájárulást nem kaptuk meg. Az ingatlan-tulajdonosok és a község érdekeit is sértő nagyarányú erdősítésre kijelölt mezőgazdasági terület csökkentése
és a meglévők beépítési feltételeinek
javítása továbbra is feladat, amelynek
előmozdítására határozatot hozott a
Képviselő-testület.
A rendezési terv módosítása:
– rendbe tette az egész területen az engedélyezett építménymagasságot,
– lehetővé teszi a Felszabadulás és az
Erdőalja utcák közötti telkek, valamint a
Rákosi Jenő és a Radnóti utcák közötti
telkek megoszthatóságát az érintett utcák beépítése érdekében,
– a távlati fejlesztési területek korábbi
teljes építési korlátozását úgy enyhítette, hogy – a korábbi szabálynak megfelelően – a mezőgazdasági területekre
vonatkozó általános szabályok szerint,
de a későbbi utcák kialakítását nem
akadályozó módon (nagyobb előkert,
bizonyos épületfajták tiltása) lehet építményeket elhelyezni,
– a temető melletti lakótelkek építési tilalmát feloldotta (a temető későbbi bő-

„Mikor május kezdi híves hajnaltájon
Édes ébresztőjét halk muzsikaszájon:
Lehet-e rossz jóslat, perben dús csodákkal,
Egy csokorba kötve friss orgonaággal?”
Tóth Árpád: Május
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vüléséhez szükséges területek rendelkezésre állnak),
– a település központjában közparknak
jelölt ki területet a Móra Ferenc és a
Béke utcák sarkán a leendő piaccsarnok
mellett.
2. A Képviselő-testület elfogadta a
szennyvízberuházással
kapcsolatos
pályázat megvalósításának helyzetéről szóló polgármesteri tájékoztatót és
döntött a projekt előkészítési szakasz
megvalósítása érdekében a pályázati
önerő átadásáról a Szegedi Kistérség
Többcélú Társulásának. A négy önkormányzat a szennyvízberuházás első
fordulós pályázatának arányos önerejét
saját költségvetéséből biztosítja. Így a
víziközmű társulatban gyűjtött lakossági
önerő egyben marad a pályázat második
fordulójában a kivitelezésre igényelt támogatáshoz tartozó önerő egy részének
fedezetére.
Következő, munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés időpontja 2009. június
26. Bár májusban ülést nem terveztünk,
várhatóan a hónap végén halaszthatatlan
ügyek miatt ülésezni fog a Képviselő-testület.

Közérdekű híreink

IKSZT címet nyert a
József Attila Közösségi Ház és
Könyvtár
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyes vidékfejlesztési intézkedésének keretében, a gazdaság és vidéki lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatásokhoz
kapcsolódóan
2008. július 18-án pályázatot hirdetett az
„Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
(továbbiakban: IKSZT) Cím” elnyerésére.
A címet Zsombó Község Önkormányzata
a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár
intézményre elnyerte.
Az ÚMVP III. tengelyes intézkedésének
célja a vidéki lakosság megtartása érdekében a helyben elérhető alapszolgáltatások körének bővítése, minőségének és
hozzáférhetőségének javítása többfunkciós szolgáltató központok létrehozásával,
a többnyire kihasználatlan épületek fel-
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újítása és műszaki korszerűsítése révén.
Ennek érdekében az Irányító Hatóság az
ország vidéki térségében IKSZT címbirtokos szervezeteket választ ki. A kiválasztott szervezetek jogosultságot nyernek az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítására az FVM által 2009.
II. negyedévében meghirdetésre kerülő
beruházási jogcím rendelet keretében támogatási kérelmet benyújtani a meglévő
korszerűtlen épületek külső belső felújítása érdekében.

Megérkezett
A Képviselő-testület 2008. március 7-i
ülésén döntött arról, hogy pályázatot
nyújt be tanyagondnoki gépjármű beszerzésére. A kérelem támogatásban részesült. A lefolytatott közbeszerzési eljárást
megnyerő Pappas Auto Kft. 2009. április
24-én leszállította a Mercedes Vito típusú, a támogatási feltételeknek megfelelő felszereltségű 9 személyes kisbuszt,
amelynek ünnepélyes átadására a Képviselő-testület ülésén került sor. Az autó
a január 1-től indított III. tanyagondnoki
szolgálat feladatainak ellátását segíti.

Megújulhatnak
az intézmények
A Képviselő-testület 2008. december
17-i ülésén döntött arról, hogy pályázatot
nyújt be a Környezet és Energia Operatív
Program keretében meghirdetett „Energetikai hatékonyság fokozása” (KEOP-5.1.0)
című programra. A kérelem támogatásban részesült. A fejlesztésből megvalósulhat az iskola, óvoda, közösségi ház,
polgármesteri hivatal, egészségház nyílászáró cseréje, valamint az iskola, óvoda,
polgármesteri hivatal, egészségház homlokzati hőszigetelése illetve az óvoda fűtéskorszerűsítésre, amely megújuló energiaforrásként napkollektor beszerzését is
tartalmazza. (Ez utóbbi a pályázat feltétele
volt.) A felújítás várható bekerülési költsége közel 90 millió Ft. A munkálatok közbeszerzési eljárás lefolytatását követően
kezdődhetnek meg.

Ezúton is megköszönöm Zsombó község
lakóinak nevében a Fiatalok a Falu Lapjáért Egyesületnek, hogy kosárlabdapalánkjuk felállításával gazdagították „szabadidőközpontunk” sportolási lehetőségeit.
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Gyuris Zsolt
polgármester

Iskoláért Jótékonysági Bál
2009. március 7-én ismét kitettek magukért a szülők és az iskola dolgozói. A
József Attila Közösségi Ház és Könyvtár
az idei bálon is zsúfolásig megtelt. A bálterembe lépő emberek hangulatát eleve
meghatározta a zenét jelképező díszlet. A
falon, a függönyön futó hangjegyek dallamokat csaltak ki a jelenlévőkből. A terem
látványtervének megálmodói és elkészítői Farkas Zoltánné Nelli vezetésével az
iskola pedagógusai voltak. Az asztalokat
díszítő gyönyörű élő virágokat Gyurisné
Szász Ágnes ajánlotta fel, melyért nagyon
hálásak vagyunk neki és családjának. A
talpalávalóról ismét a Jaffa Trió gondoskodott – ropta is a bál népe hajnalig. A
bálat hagyományosan az iskola nyolcadik
évfolyamos tanulói nyitották meg keringőjükkel. A lányok hófehér ruhában, a fiúk
frakkban igazi báli nyitótáncot adtak elő.
A bécsi keringőt Monoriné Karsai Adrien
tanította be; köszönet érte neki. A keringő
után a művészeti iskolások léptek porondra. Furulya duóval Lajkó Nóra és Gergely
Kata Viola kellemes színfoltot adott a műsornak, Molnár Zsuzsa művésztanár felkészítésével. A népi énekesek – Erhardt
Zsófia, Hegedüs Anna, Hajda Csenge –
meghazudtolva fiatal korukat szüreti
mulatós énekeket adtak elő úgy, hogy
a közönség fergeteges tapssal ráadást
kért tőlük. A dalcsokor összeállítója és az
énekek betanítója Kerekes Enikő tanárnő
volt. Fokozódott a jó hangulat a 4. és 5.
osztályosok műsora láttán. A 4.b osztályos gyerekek Kovács Zsoltné tanítónő
segítségével a Macskafogóból adtak elő
egyéni koreográfiával tréfás jelenetet. Az
5. osztályosok a 100 Folk Celsius zenéjére
készült „Százlábúja” mozgalmas és látványos volt; betanította Faragó Gabriella.
Vacsora előtt az 5. osztályos lányok zárták
a műsort a Fekete rúzs zenéjére készült
önálló tánc-koreográfiájukkal. A bordányi
Vadgesztenye étterem finom vacsorája
után, a szülők összefogásával készült finom házi süteményeket kínáltak, majd
folytatódott a műsor. Elsőként a pedagógusok mutatkoztak be vidám Hobo zenére
koreografált produkciójukkal. A produkció
betanítója, koreográfiája Ménesi Gabriella
balettmester munkáját dicséri. A szülők
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most is, mint az elmúlt években, igazi közös báli hangulatot teremtettek a vidám
vadnyugati hangulat felidézésével. Az indián játék után a vadnyugat kocsmájában
találtuk magunkat. A hangulatot fokozta a
country zene és tánc, melyet a szülők a
gyerekekkel együtt jártak, bevonva a közönség tagjait is. Ez alá az éneket Firbás
Melinda és Horváth Zsolt szolgáltatta, a
táncot betanította Horváth Zsolt. Itt bekapcsolódott a közönség is és megtelt a
táncparkett a vidám táncosokkal. Meglepetésként éjfél után nőnapi köszöntő táncot adtak elő a magyar tánchoz illő korhű
jelmezben, Lippai Zoltán betanításával a
szülők. A tánc végén a bálban lévő hölgyeket édességgel kínálták. Köszönet
ezért a figyelmességért.
A bál bevételét az iskolás gyermekek tanórán kívüli programjaik finanszírozására
és az iskola melletti sportudvar felújítására fogjuk fordítani. A sportudvar az iskola nyitvatartási ideje alatt nem csak a
gyermekek, hanem a felnőttek számára is
sportolásra nyújt lehetőséget.
Az iskola apraja-nagyja nevében köszönjük a szervezők, kiemelten Csótiné
Pálszabó Rozália és Szunyogné Székesi
Beáta SZV vezetők, a résztvevők munkáját és mindenkinek, aki bármilyen módon
hozzájárult a bál sikeréhez.
Álljon itt név szerint is a sok-sok támogató:
1.osztály, 2.b osztály, 3.a osztály, 4.b osztály, 5.osztály, 7.osztály a csoport, 7.osztály b csoport, Ábrahám József, Ábrahám
Istvánné,, Adai-Simon Tibor és családja,
Antal Aranka, Bacsa Flóra, Bacsa Gergő,
Bacsa Lajos, Bálint László, Bálint Vilmos,
Bálint Csabáné, Bálintné Gál Renáta,
Barnáné Tanács Orsolya, Becherer Anikó, Bencsik Sándorné, Bertáné Márta
Edit, Bezdány Béláné, Bezdány Tímea,
Bihari Tiborné, Bozsó Attila és családja,
Börcsökné Nagy Katalin, CBA bolt, COOP
Zrt, Czékus Zoltánné, Csenteriné dr. Szilágyi Andrea, Csordás István, Csinyovszki
Szilvia, Csóti Ferenc és családja, Dicső
Antalné, Domány Zoltánné, dr.Nagy Péter, dr.Tandariné Dömötör Katalin, Elekné
Sándor Szilvia, Faragó Gabriella, Farkas
György és családja, Farkas Zoltánné,
Firbás Melinda, Fodor Jánosné, Fogasné
Matula Zsuzsanna, Földiné Fülöp Katalin,
Gábor Kálmán és családja, Gáborné Puskás Julianna, Gazdabolt, Gábor Józsefné,
Gécsné Gábor Dóra, Gera Erika, Gera Imre,
Goods Market, Gyuris Attila és családja,
Gyuris Jánosné, Gyuris László és családja, Gyuris Péterné, Gyuris Zsolt, Gyurisné
Zádori Erika, Hajnalné Dudás Edit, Hegedűs Károlyné, Herczeg István, Horváth
Zsolt, Huszta András, Illés Istvánné, Iskola Szülői Választmánya, Jeneyné Lajkó
Mária, Jójárt Lajos, József Attila Közösségi Ház és Szabadidő Központ dolgozói,

„S a kis szobába toppanék...
Röpült felém anyám...
S én csüggtem ajkán... szótlanul...
Mint a gyümölcs a fán.”
Petőfi Sándor: Füstbe ment terv

HÍRMONDÓ
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Kádár-Németh Lajos és családja, Kálmán
Renáta, Kapás János és családja, Kardos
Emese, Kardos Imre, Kerekes Enikő, Kisapáti Tiborné, Király János és családja,
Kiskunmajsa Zöldparadicsom Szabadidő
Központ, Kiskunmajsa Bazsarózsa Fogadó, Kiss Gergely, Kispéter Gábor és
családja, Kiss Andrea, Kiss Károly és családja, Kissné Papdi Edina, Kocsis György
és családja, Korsós Zoltán, Kothenczné
Dóczi Márta, Kovács Jánosné, Kovács
Mariann, Kovács Zsoltné, Kovács Éva,
Kökény Ferenc és családja, Lajkó Antal,
Lajkóné Edit, Lippai Zoltán és családja,
Lovásziné Dobó Gyöngyi, Lukácsné Bába
Angéla, Magony Ferenc és családja,
Maróti Antalné, Maróti Dezső és családja,
Maróti József és családja, Maróti Szilvia,
Márta János és családja, Masír zoltán,
Melegáné Kovács Mária, Mészárosné
Faragó-Mészáros Irén, Mihálffyné Zakar
Andrea, MKB Bank, Molnár Zsuzsa, Nagy
B. Ferenc, Nagy János, Nagy Mónika,
Nagygyörgyné Komár Márta, Nagymihály
Tímea, Nagy Róbert és családja, Nefelejcs Óvoda dolgozói, Nefelejcs Óvoda
Szülői Választmánya, Nemes-Nagy Erika, Némethné Molnár Erzsébet, Nógrádi
Gábor, Nyári Lászlóné, Ocskó Veronika,
Ökrös Sándor, Ördögh Mónika, P.Babos
Ildikó, Patikné Bálint Beáta, Papp Zoltán,
Paragi Erika, Party Sátor Service, Pedagógusok és az iskola dolgozói, tanulói, Piegl
Anikó, Pozsár Mátyás, R.Nagy Ferencné,
Rácz Sándor, Rácz Szabó Ferenc – ékszerüzlet, KK.Dorozsma, Serfőző és Lányai Bt,
Serfőző Etel, Simon&Simon Bt, Simon
Jójárt Gábor, Simonné György Tünde, Szabó Andrea, Szalma Imréné, Szatymaz és
Vidéke Takarékszövetkezet, Szemenyeiné
Sz.Tóth Katalin, Sziládi Tibor és családja, Szilvánia Pizzéria, Szivárvány Nagycsaládosok Egyesülete, Szögi János és
családja, Sztankovics Judit, Sztankovics
Lajosné, Szunyog Gábor és családja,
Szűcs Róbert és családja, Szűcsné Németh Anikó, Szűcsné Tanács Gyöngyi,
Takács János és családja, Takács Edit,
Tarcsiné Tóth Ágnes, Táborosi Renáta,
Tisóczki Péter és családja, TISOTERV Bt,
T-Kábel Magyarország Kft, Toldi Lászlóné,
Tóth Andrea, Tóth Erika, Tóth Zoltán, Turzó
Zoltánné, Tűhegyi Attiláné, Váci Mihályné,
Varga Krisztina, Vérné Hegedűs Bernadett,
Veréb Judit, Veresné Lajkó Mária, Videréna
Imréné, Víghné Baltás Flóra, Vőneki József, Zelleiné Székesi Erika, Zádoriné Lévai
Márta, Zsirosné Vass Judit, Zakar Andrea,
Zsoldos Istvánné, Zsombói Posta dolgozói,
Zsombó Község Önkormányzata.
Köszönettel:

Maróti Antalné
igazgató

Óvodai hírek
A nevelési év legaktívabb hónapjába, májusba léptünk.
– A játszóudvar korszerűsítése már áprilisban elkezdődött, az önkormányzat
anyagi és egyéb támogatásával, a báli és

az alapítványi hozzájárulások felhasználásával.
– A példa értékű szülői és társadalmi felajánlásnak köszönhetően a változás gyors
és látványos.
Programjaink:
– Május 9.: Anyák napja és Évzáró a közösségi házban
– Május 14.: Óvodák Kistérségi Egyesületének Gyerek napja – 11 település óvodája (Ásotthalom, Bordány, Csólyospálos,
Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, Zákányszék,
Zsombó) több mint 300 nagycsoportos
gyermek részvételével és közel 100 felnőtt segítségével és közreműködésével
– Csoportok kirándulásai
– Május 27.: A Nefelejcs Óvoda Gyerek
napja
– Május 29.: Óvodai ballagás
Fogasné Matula Zsuzsanna

A kábítószer fogyasztókról II.
A lap legutóbbi számában a kábítószerfogyasztás kialakulásának okairól, a testi
és lelki függőségről írtam. A következőkben a drogok használatára utaló testi
és pszichés tünetekről, magatartásbeli
változásokról, és gyanút keltő használati
tárgyakról írom le a leglényegesebb tudnivalókat.
Pszichés tünetek: feldobottság érzése,
ingerlékenység, hallucinációk, szorongás,
depresszió, teljesítőképesség romlása,
feledékenység, túlérzékenység, indokolatlan fáradtság, gyors kimerülés, koncentráció zavara, alvászavarok, összefüggéstelen beszéd, pánikérzés, koordinációs
képesség zavarai.
Testi tünetek: beesett hamuszürke arc,
véraláfutások, tűszúrások, szájszárazság,
orrfolyás, étvágytalanság, átlagosnál szűkebb vagy tágabb pupillák, erős fogyás,
túlzott érzékenység a külső ingerekre,
édesség (italok, sütemények) iránti igény
megnő.
Drogok használatára utaló magatartásbeli

„Nincsen őrzőbb angyal Az édesanyánál,
Éberebb csillag sincs Szeme sugaránál.”

Ismeretlen
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változások: kimaradozás, iskolakerülés,
munkakerülés, tanulmányi eredmény hirtelen romlása, kapcsolatok indokolatlan
megromlása, zárkózottság, magányosság,
új „furcsa” barátok, szokások megjelenése, illatszerek túlzott használata, túlzott
költekezés, kölcsönkérés, értéktárgyak,
pénz eltűnése, napszemüveg felesleges
viselése.
Gyanút keltő használati tárgyak: alufólia
darabkák, színes kapszulák, tabletták,
injekciós felszerelés, megégetett kanál,
öngyújtó, szokatlan tárgyak (patikamérleg, kis súlyok), kifacsart citromhéjak, citromleves flakonok, kockacukor, üres vagy
kitöltött orvosi vények (hamisítás).
Ha fennáll gyermeke vagy egyéb családtagja kábítószer használatának gyanúja
vagy bizonyossága, fontos, hogy ura
maradjon érzelmeinek, ebben az esetben
nem „mások” véleményével kell törődni,
nem kell szégyenkezni. Mindenhol előfordulnak megoldatlan konfliktusok, melyek
sérülékennyé teszik az érintetteket. Az
ország területén már számtalan helyen jól
képzett szakember segít e nehéz élethelyzet megoldásában.
Településünkhöz a legközelebb lévő intézmény, melyhez a droghasználók vagy
családtagjaik fordulhatnak kérdéseikkel:
Dr. Farkasinszky Terézia
Ifjúsági Drog-centrum
Cím: 6726 Szeged, Fésű u. 4.
Telefon: (62) 436-353
Interneten: On-line kapaszkodó /kérdező és szakember (akit a titoktartás
kötelez) közötti virtuális beszélgetés az
anonimitás biztonságával/
					
Csontos Lászlóné
családgondozó

Újra Sikeres Pályázat
A Miniszterelnöki Hivatal által kiírt Közösségi
internet-hozzáférési pontok (továbbiakban KIHOP)
pályázatban a József Attila
Közösségi Ház és Könyvtár
sikeresen pályázott, a megnyert összeg
998.620,-Ft.
A nyertes projekt címe:
Információs társadalom fejlesztése
Zsombón.
A megnyert összeg az eTanácsadó munkabérét és a hozzákapcsolódó járulékokat
is támogatja nyolchónapos időtartamban,
napi négyórás munkaidőben. Emellett a
beruházásban egy új számítógépet szoftverrel, valamint az e-Pont már meglévő
gépeihez egy-egy webkamerát, egy-egy

ZSOM-BOLYGÓ

mikrofonos fejhallgatót tudunk vásárolni,
hogy az infokommunikációt is be tudjuk
indítani (webkamerás telefonálás).
A megvásárolandó eszközök mellett a
KIHOP támogatja egy három korcsoportos
számítástechnikai tanfolyam elindítását,
amelyben a számítástechnika alapjaitól
kezdve – az Interneten keresztül – az Ügyfélkapu rendszer használatával bezárólag
oktatjuk a község vállalkozó szellemű lakosait.
Részletekről a Közösségi Ház honlapján (www.kultura.zsombo.hu), illetve a
Zsombói Hírmondóban kaphatnak tájékoztatást.
Közösségi Ház dolgozói

ÚMVP támogatás
gyermeknapi
rendezvényre
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium, mint az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága 2009. évben pályázatot hirdetett az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program
hatálya alá tartozó települések önkormányzatai számára helyi rendezvények
szervezésének, helyi közösségformáló
kezdeményezések támogatására.
Zsombó Község Önkormányzata 2009.
május 30-án megrendezendő gyermeknapi programjának színesebbé tétele céljából adta be pályázatát, mellyel 600 ezer Ft
értékben nyert támogatást. Ezt az összeget a támogató technikai eszközök (mobilszínpad, hangtechnika, fénytechnika,
mikrofonok), programok (bűvészműsor,
bohóc és lufihajtogatás), vendéglátáshoz
kapcsolódó eszközök (party sátor, rendezvénysátor, asztalok, műanyag székek),
játékok (felfújható ugrálóvár, felfújható
mászófal), berendezett ÚMVP pavilon,
valamint a pályázó által meghívott előadó
díjának ellenértékeként juttat településünk javára.

lesztés, falumegújítás és fejlesztés, valamint a vidéki örökség megőrzése) és a
IV. tengelyes LEADER intézkedések helyi
magvalósítása érdekében 2008. első felében a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek
(HVK)-k elkészítették Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS)-üket. Az ÚMVP III.
tengelyes nem horizontális intézkedéseinek első támogatási időszakának tapasztalatai alapján, valamint a LEADER jogcím
sikeressége érdekében a Déli Napfény
LEADER Helyi Akció Csoport (HACS)-nak
2009. április-május hónapokban lehetősége van az elkészített Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia felülvizsgálatára.
A felülvizsgálat sikeressége érdekében
akciócsoport munkaszervezete készített
egy kérdőívet, hogy a várhatóan 2009.
nyarán megjelenő LEADER rendelet a
helyi igényekhez mérten, illetve a helyi
sajátosságok figyelembevételével készülhessen el.
A kérdőív letölthető a
www.delinapfeny-hacs.hu weboldalon a
dokumentumtár alkönyvtárban Kérdőív
Helyi igények felmérése címmel!
Köszönettel:

Déli Napfény Nonprofit Kft.

Kórházi ágyak, kerekes székek
kölcsönzése
A Johannita Segítő Szolgálatnak köszönhetően településünk négy darab, állítható
fejtámlás, matracos, kórházi vaságyat kapott adományként.
Továbbá Tóth András zsombói lakos két
darab kerekesszéket (három kerekűeket,
elektromos és kézi) ajánlott fel a rászorulók részére.
Az adományokat köszönjük szépen a rászorulók nevében is!
A kórházi ágyak és kerekes székek ingyenesen, korlátlan időre kölcsönözhetőek idősek és betegek számára.
Érdeklődni:
Zsombó Mária tér 2. (a Családsegítő-és
Gyermekjóléti Szolgálat irodája)
Telefon: (62) 595-566
Balogh Orsolya és
Csontos Lászlóné családgondozók

Csányiné Barna Klára,
pályázati referens

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
EBOLTÁS
felülvizsgálata!
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program (továbbiakban: ÚMVP) III. tengelyes nem horizontális intézkedései
(mikrovállalkozás fejlesztés, turizmusfej-

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a 2005.
évi CLXXVI. Törvény és a 164/2008.(XII.20)
FVM rendelet alapján kötelezően előírják
az ebek évenkénti veszettség elleni védőoltását, egyidejűleg féregtelenítését.
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”Nincs is annyi áldás
Amennyi sok lenne,
Amennyit az anya
Meg ne érdemelne.”

Minden három hónapnál idősebb ebet
köteles a gazdája bejelenteni és a veszettség ellen az alábbiak szerint beoltani:
• A három hónapos kort betöltött kutyát
30 napon belül;
• Az első oltást követően 6 hónapon belül;
• Ezt követően évente egyszer;
• A veszettség elleni védőoltással egyidejűleg az ebek féregtelenítése is kötelező.
Zsombó község területén az alábbiak szerint van lehetőség az oltásra:
• Az állatorvosi rendelőnél rendelési időben:
Zsombó, Móra F. u. 6.
hétfő, kedd, csütörtök, péntek
15:30-16:30;
• Az állat tartási helyén a tulajdonos kérésére.
Az oltás határideje az előző oltást követő
egy éven belül.
Az oltás megtörténtét az oltási könyvben,
az állatorvos az Állatorvosi Kamara által
kiadott bélyegzővel és az oltóanyag gyártási számát tartalmazó címkével igazolja.
A veszettség elleni védőoltás és a féregtelenítés díjköteles, amelyet az oltás helyszínén kell kifizetni.
Az eb oltási könyvét minden tulajdonos a
rendelőnél történő oltáshoz hozza magával, háznál történő oltáshoz készítse elő!
Dr. Sugataghy Ferenc
körzeti állatorvos
06-30/435 71 39

A falugazdász tájékoztatója
Tisztelt Termelők!
2009. májusában néhány aktualitásra
hívnám fel a figyelmüket!
1. Az Őstermelői igazolványok érvényesítése a régi szabályok szerint lehetséges,
a feltételek az előző számokban szerepelnek.
2. Az új őstermelői igazolványok kiváltása szintén a régi szabályok szerint lehetséges: 30 napnál fiatalabb földhasználati
lap-szemle, adóazonosító jel, adószám,
lakcímkártya, személyi igazolvány szükséges hozzá. Állattenyésztés esetén
szükséges a tenyésztőszervezeti igazolás
is. Az új igazolvány kiváltása ezer forintba
kerül.
Minden őstermelőt kérek, hogy a reá vonatkozó adó- és járulékfizetési szabályok,
valamint a TEÁOR számok (szakmakód
számok) változásával kapcsolatban keres-
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senek fel hozzáértő személyt az esetleges
változások tisztázásával kapcsolatban!
3. A 2008. évi gázolaj jövedéki adó
visszaigénylése megváltozott.
Művelési áganként egységesen 97 l/ha
után lehet a gázolaj jövedéki adóját vis�szaigényelni 2009 január 15-től, a szarvasmarha után nem igényelhető ez a
visszatérítés.
A szükséges iratok, dokumentációk: 30
napnál nem régebbi Földhasználati
lap-szemle, mely a körzetileg illetékes
Földhivataltól beszerezhető; adóazonosító jel, adószám (egy másolati példányát
csatolni kell a kérelemhez), VPID szám,
MVH regisztrációs szám, szívességi
használat, családi használat, haszonbérlet, haszonkölcsön jogcímen használt területek esetében a használatba
adó neve, lakcíme, adóazonosító jele,
vagy adószáma, gázolajszámlák.
A szükséges „BEVALLÁS” nyomtatvány
a www.vam.gov.hu honlapról letölthető,
vagy a Közösségi Házból beszerezhető.
Vállalkozó esetében (illetve aki az APEH
felé a bevallásait elektronikus úton teljesíti) a jövedéki adó visszaigénylése csak
a Bevallás ügyfélkapun keresztül történő
benyújtásával lehetséges.
A szőlő és gyümölcs művelési ágú területekre az előbb említett visszatérítéshez
kapcsolódó, az MVH-hoz benyújtandó kis
összegű (de minimis) támogatási kérelmet lehet majd 2009. május 31-ig benyújtani 100 l/ha mennyiségben.
A szükséges nyomtatványok: gázolajszámlák eredeti és másolati példánya,
a jövedéki adó kifizetéséről szóló igazolás, a jövedéki adó visszaigényléséhez
felhasznált Földhasználati lap szemle.
A hosszabb várakozási idő elkerülése
érdekében célszerű igénybe venni külső
segítséget is.
A részletekről kérjenek tájékoztatást!
4. Azok a mezőgazdasági őstermelők,
akik a tevékenységükhöz adószámot váltottak ki az APEH-től, a G002-es nyomtatványon ezt az adószámot az MVH felé be
kell jelenteni, 2009 április 1-től ez kizárólag
ügyfélkapun keresztül lesz lehetséges.
5. A területalapú támogatási kérelmek
kitöltése szankciómentesen május 15ig lehetséges. Május 15-e után a kérelem még benyújtható 25 naptári napig,
napi egy százalékos szankcióval.
A kérelem benyújtása csak és kizárólag ügyfélkapun keresztül lehetséges,
amelyet vagy a saját vagy a meghatalmazott (falugazdász...) ügyfélkapuján keresztül lehet teljesíteni.
A falugazdászon keresztül történő kérelemkitöltés esetében a tavalyi gyakorlatnak megfelelően most is időpont szerinti
beosztást alkalmazunk.
Kérek minden termelőt, hogy a megadott időpontra pontosítsák a használt

területeik nagyságát, a kultúrákat,
valamint a parcellák térbeli elhelyezkedését. (Célszerű a tavalyi támogatási
kérelem térkép részletébe belerajzolni az
idei állapotokat, de a területekről készült
egyéb rajzok is segítséget nyújtanak)
A támogatási kérelem benyújtásának
feltétele, hogy az ügyfélregisztrációban
szereplő adatok a valóságnak megfeleljenek (bankszámlaszám, adószám,
lakcím stb.).
A megadott időpontra kérek mindenkit,
hogy a regisztrációs adatlapjukat, a
személyes okmányokat, az adószámot
hozzák el magukkal, mert ezek alapján a
G002 módosító nyomtatvány ügyfélkapus
benyújtására így lesz lehetőség.
Amennyiben az ügyfél-regisztrációban
szereplő adatok nem felelnek meg a
valós állapotnak, abban az esetben a
támogatási kérelmeket az MVH érdemi
vizsgálat nélkül elutasítja.
A területalapú támogatási kérelmek kitöltésekor (a rövid határidő, valamint az
ügyfelek nagy száma miatt) nem lesz lehetőségünk más ügyek intézésére, ezért
szíves megértésüket kérjük.
6. Az Agrár-kárenyhítési rendszerbe

május 31-ig lehet majd az újonnan jelentkezőknek belépni. Azok a termelők, akik
korábban is tagjai voltak a rendszernek
, automatikusan tagjai lesznek az újabb
kárenyhítési rendszernek is. A fizetési kötelezettség szántó területekre 800 Ft/ha,
szőlő és gyümölcs területekre 2000 Ft/ha.
7. Az aktuális támogatási információk az
FVM és az MVH honlapján elérhetők, kérem, érdeklődjenek és kísérjék figyelemmel a változásokat a területalapú támogatási kérelmek határidős kitöltése miatt.
Gyuris Ferenc
falugazdász

Kedves Sütő-főző Zsombóiak!
Köszönöm hogy a II. zsombói receptkönyv
létrejöttét saját receptjeik beküldésével segítették. Kérem segítsék további
receptek beküldésével az Egészséges
Zsombóért Alapítvány és Zsombó Község
Önkormányzatának munkáját.
Köszönettel:
Gyuris Zsolt polgármester

Tisztelt Zsombói Lakosok!
A település ivóvíz hálózatának üzemeltetője a TMV Tisza-Maros Víziközmű Üzemeltető Kft Zsombó község Önkormányzatával szorosan együttműködve ivóvíz
bekötési akciót hirdet a település belterületi, vízbekötéssel nem rendelkező, nem
gazdasági célú ingatlanjaira.
Az akciós ár:
12.500 Ft/db + Áfa = 15.000 Ft
Az akció időszaka:
2009. május 15 – augusztus 20.
A bekötés tartalmazza az előre gyártott vasbeton vízmérőaknát, földmunkát, szerelési díjat, a teljes szerelési anyagot a vízóráig, beleértve a vízórát is.
A kedvezményes közműfejlesztési hozzájárulást a Polgármesteri Hivatalban kell
befizetni.
Azon ügyfelek részére, akik az üres telkeken nem szeretnének hosszabb ideig
fogyasztani, lehetőség van egyedi feltételekkel a szolgáltatás szüneteltetésére.
Az akcióról további felvilágosítással ügyfélfogadási időben (Hétfő: 14 – 17 óra,
Csütörtök 8 – 20 óra) a központi irodában (Szeged, Római krt. 21.) illetve telefonos
elérhetőségeinken (452-610, 452-510) állunk az ügyfeleink rendelkezésére.
Szeged, 2009. május 11.
Tisztelettel:
Terhes Csaba
ügyvezető

„Nem tud úgy szeretni a világon senki
Mint az édesanyám tud engem szeretni.

József Attila
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Szolgálunk és védünk! –
felavatták az új körzeti
megbízotti irodát

Mi az a technikai fejlesztés, amivel hozzá tud járulni a szegedi kapitányság a
zsombói körzeti megbízotti iroda fejlesztéséhez?
Egy olyan információs technikai eszköz,
amellyel a helyi számítógépes rendszer fel
tud csatlakozni a központi integrált ügyfeldolgozói rendszerhez, amely azt a célt
szolgálja, hogy innen helyből kapcsolatba
tudunk lépni egymással mi rendőrök, és
nem kell a helyi lakosoknak a legközelebbi
rendőrségi épületbe mennie kihallgatás,
szembesítés vagy más nyomozás, cselekvés céljából. Így tehát egy helyi lakos
problémáját innen helyből el tudjuk intézni, ezzel nagyon sok időt takarítunk meg,
és a körzeti megbízottnak szintén nem kell
elmenni más településre.

2009. április 28-án adták át a település
központjában (Móra Ferenc u. 6.) található felújított körzeti megbízotti irodát.
Májusi lapszámunkban az avató kapcsán
járjuk körbe a helyi közbiztonság kérdéskörét.
Mit várhat Zsombó község lakossága az
új iroda megnyitásától?
A zsombói lakosokkal folytatott beszélgetésekben és képviselő-testület ülésein többszörösen visszatérő kérdéskör a
közbiztonság helyzete. Bár láthatóak a
befektetett munka eredményei, sok még
a tennivaló ezen a területen. Ehhez az ös�szehangolt munkához az önkormányzat a
helyi polgárőr szervezet és a közbiztonsági alapítvány támogatásán túl a helyi
körzeti megbízottaknak irodát biztosít és
arra törekszik, hogy a körzeti megbízottak
valamelyike helyben lakjon. A szolgálati lakás biztosításán túl ebben az évben
legalább 1,5 millió Ft-ot költ a község a
közbiztonságra. A megfelelő színvonalú
körzeti megbízotti iroda a lakosság és
a körzeti megbízottak érdekét egyaránt
szolgálja, ezért döntött úgy a Képviselőtestület, hogy a rendőrség igényeinek
megfelelően felújítja azt. A felújítás eredményeként növekedhet a helyi rendőri
jelenlét és csökkenhet a lakosság részéről
az ügyintézés ideje és költsége, javulhat a közbiztonság. A felújított irodában
egyúttal a Polgárőr Egyesület is otthonra
találhat, amely a két szervezet együttműködését tovább javíthatja. Eredményes
munkát kívánok a körzeti megbízottaknak
a zsombóiak nevében és érdekében!
Gyuris Zsolt,
polgármester

Milyen szerepe van a körzeti megbízotti
„hivatalnak” a bűnmegelőzésben?
Tekintettel a lakosság szubjektív biztonságérzetére, a legfontosabb elemek a körzeti megbízottak, éppen ezért nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy lehetőség szerint
minden településen legyen körzeti megbízott. Ez a körzeti megbízott a lehetőségek
szerint ott éljen az adott településen ami
talán még ennél sokkal fontosabb, hogy a
lakosság kisebb-nagyobb problémáinak,
gondjainak megoldásában tevékenyen
részt tudjon venni. Ez gyakorlatban azt is
jelentheti, hogy egyes feljelentés vagy tanúmeghallgatásban, vonatkoztatásában
ne kelljen a kapitányságra beutaznia,
hanem ezt a lakóhelyén el tudja intézni,
természetesen ez úgy jó, hogy a körzeti

megbízottak megfelelő tartalommal tudják ezt megtölteni.
Ezen a területen akkor dolgozik jól a körzeti megbízott, hogyha a rendőri szakmai
munkája mellett a viselkedésével, az öltözködésével, életvitelével bizalmat kelt
a lakosságban. Mert a körzeti megbízottak a rendőrség azon egységei, ahol a
lakosság nap, mint nap találkozik velük
és nem csupán egy rendőri intézkedés
alanyaként, hanem már az megnyugvást
kelt egy ilyen közösség lakosságánál, ha
egyáltalán lát rendőrt, ha látja, hogy ez a
rendőr különböző napszakokban, különböző helyeken megfordul és a megelőzés
terén tevékenységet fejt ki. Ez a jelenlét,
tevékenység által az ott élők úgynevezett
szubjektív biztonságérzetét növelik – biztonságosan tudnak élni –, és ennek egy
fontos momentuma a körzeti megbízott.
Dr. Németh Károly rendőr alezredes,
a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
rendészeti igazgatója

Dr. Zélity László rendőr alezredes,
a Szegedi Rendőrkapitányság vezetője

Mit remélnek a körzeti megbízottak az új
iroda működésétől?
Körzeti megbízottakként mi is szeretnénk
köszönetünket kifejezni Zsombó község
Önkormányzatának a szépen felújított
irodahelységért. Reményeink szerint intenzívebb személyes jelenlétünkkel mi
is hozzájárulhatunk településük nyugodt
fejlődéséhez! Megragadjuk az alkalmat,
hogy közzétegyük fogadóóráink időpontjait, ahol készséggel állunk mindannyiuk
rendelkezésére! Hirsch Attila R. TZLS.
Fogadóóra: A hónap páros hét szerda
09-11 óráig. Tel: 0630/326-72-84, illetve
Lengyel Zsolt R. FTŐRM. Fogadóóra: A
hónap páratlan hét szerda 08-10 óráig.
Tel: 0620/979-63-79
Hirsch Attila és Lengyel Zsolt,
körzeti megbízottak

Szeretné megtakarítani otthona és
vállalkozása egy havi gázszámláját? Ha
igen, kérem, hívjon!
Név: Csík Ferencné
Telefonszám: 06/20 556-3622
Gas. Hu tanúsítványszám: Bp 2388/2009
Tájékoztató: 2009. május 27-én (szerdán)
19-20 óráig a Közösségi Házban.
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”ahány harmatcsepp ragyog fűszálon, virágon
Édesanyám, fejedre annyi áldás szálljon.”
Móra Ferenc: Anyának

HÍRMONDÓ

vendég a háznál

„Ha itt a nyár, ugye komám?”

szuk a felnőtteknek szóló műsorunkat is,
csak sokkal kevesebbet, mint a gyerekműsort. Gyakorlatilag 80-20 arányban.
Külföldön csak felnőtteknek játszunk. Az
átminősítés nem érintett bennünket különösebben, hiszen az a sok szeretet, amit
az évtizedek folyamán kapunk a gyerekektől, azt nem lehet felülmúlni. Ez az, ami
motivál bennünket.

– a közösségi házban koncertezett a 100 Folk
celsius zenekar énekese Orbán Józsi –

2009. április 23-án százhúsz zsombói óvodás, valamint csólyospálosi és szatymazi
kisiskolás énekelhette a közösségi ház
hagyományos tavaszi „gyermekszínház”
előadásán a Paff a bűvös sárkányt, a
Mikimanót és más jól ismert gyermekdalokat a 100 Folk celsius zenekar énekesének, Orbán Józsinak előadásában.
Zsombói Hírmondó: Minek köszönheti
a 100 Folk Celsius a több évtizedes sikerét?
Orbán Józsi: Egyrészt valószínűnek tartom, hogy az a több mint 7500 koncert a
zenekar életében, amit igencsak meghálál
a közönség. Ezenkívül a kimunkált dalok:
mind zeneileg, mind szövegileg igényesen
megírt dalok.
ZsH.: Honnan jön a country zene szeretete?
O.J.: Ez nagyon régre megy vissza. Akkoriban még nem lehetett „nyugati” lemezeket kapni itt Magyarországon. Csupán
egyetlenegy hanglemez bolt volt Budapesten, a Rákóczi úton, egy kapualjban,
ahol külföldi lemezeket lehetett kapni. Itt
találtunk két lemezt, meghallgattuk, vidám, pörgős zene volt, ami rögtön megtetszett nekünk. Ehhez a zenéhez szükséges
speciális hangszereket (pl. a bendzsót, a
mandolint) csak akkor tudtuk beszerezni,
amikor elkezdtünk külföldre járni. Nem beszélve arról, amikor körülnéztünk a hazai
zenei palettán, a vidámság hiányzott a palettáról, mindenki a lehunyt szemű rockot
játszotta és a könnyed humor hiányzott a

ÚTSZÉLI KERESZTEK
2009. április 8-án, a nagyhéten nyílt a Közösségi Ház kiállítótermében az „Útszéli
Krisztusok” című fotó kiállítás, mely a
zsombói utak mentén állított Krisztusokat
mutatta be. A képek elkészítéséért ezúton
is köszönetet mondunk Lajkó Antalnak, a
tárlat megvalósításához nyújtott támogatásért pedig a szegedi Dugonics András
Piarista Gimnáziumnak. A megnyitón Varga Rita és Kothencz István működött közre, míg a keresztekről „gondolatébresztőt”
Mádi György plébános úr mondott.
A Római Birodalom idején a legmegalázóbb kínzás és kivégzés eszköze volt a
kereszt, viszont Japánban a keresztényüldözés idején a 16. században számos
keresztény vértanút is ezen végeztek ki.
A keresztnek ezt a jellegét egészen megváltoztatta Jézus Krisztus. Ő vállalta a
meggyalázottak sorsát, a kínhalált – ár„Édesanyám, virágosat álmodtam,
napraforgó- virág voltam álmomban,”

palettáról és akkor mi ezt az űrt próbáltuk
kitölteni.
ZsH.: Mikor kezdtétek és milyen megfontolásból csináltatok gyerekdalokat?
O.J.: Ez is nagyon érdekes! Akkor a hanglemezgyárban Boros Lajos volt a márkamenedzser, akivel nagyon jó viszonyban
voltunk, sokszor turnéztunk együtt. Ő kérdezte, hogy mi lenne, ha készítenénk egy
gyerekeknek szóló lemezt. Erre a Paffot
először fel sem akartuk tenni, de utána az
lett a húzódal és olyan sikeres lett, hogy
az album pillanat alatt arany-, platina- és
gyémántlemez lett.
ZsH.: Ennek következtében a countryzenekar, gyerekzenekarrá vált. Ezt hogyan
viseltétek, hogy átminősítettek titeket?
Egyáltalán igaz ez?
O.J.: Részben igen. Itthon ugyanúgy játs�-

ZsH.: Celebvilág, Magyarország! Mondhatjuk azt, hogy te is egy celeb vagy?
Hogy viseled és egyáltalán mit gondolsz
erről az egészről?
O.J.: Azokkal a celebekkel, akik letettek
valamit az asztalra, nekem semmi bajom
nincs. Talán az, ha túlszerepelnek. Én olyan
sokat nem vállalok, esetleg főzőshow-t,
talkshow-t. Azt gondolom azonban, hogy
a mi esetünkben van teljesítmény mögöttünk, így megengedhetjük magunknak
hogy válogassunk a felkérések között.
Viszont a bulvársajtóban nem igazán szeretek szerepelni. Sajnos ma ők az igazi
véleményformálók. Ezáltal bárkiből sztárt
tudnak csinálni, ugyanakkor bárkit tönkre
tudnak tenni… Mi azt mondtuk, hogy jó,
akkor köszönjük szépen, csak a legszükségesebbet mondjuk el, tehát mi semmit
nem jelentünk le, hogy ennyi bulit csinálunk, itt játszunk, ott játszunk. Egyszerűen
mellőzzük a sajtót.
Mc. S.

NE LEGYEN A FŰNYÍRÁSRA GONDJA, A ZSOMBÓ KFT. EZT MIND MEGOLDJA!
A ZSOMBÓ Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. fűnyírást, gépi kaszálást, parlagfűmentesítést
vállal professzionális gépekkel, kedvező áron, Zsombó kül- és belterületén egyaránt!
Hívjon minket bizalommal hétfőtől péntekig 7-15 óráig a 06-62/595-561-es telefonszámon.

tatlanul – Isten iránti engedelmességgel,
az emberek iránti megbocsátó szeretettel. Így lett a gyalázat jeléből az irgalom, a
gonoszság feletti győzelem, a szeretetből
átvállalt megváltó szenvedés jele. A remény jele, a feltámadás felé vezető útjelző – még a keresztúton is!
Minderre emlékezve állították a keresztet
az előttünk élők földjeik végén az utak
mellé, veszélyes útkereszteződéseknél, a
templomtorony tetejére, sírjainkra, lakásunk falára. Ezt a jelet rajzoljuk magunkra,
egymás homlokára. – Ezért köszöntötték
„megsüvegelve”, megemelve a kalapot
és a lélekben elmondott fohásszal az arra
járók. Nem a tárgyat, a keresztet, hanem
Őt, aki ezt a gyalázat jeléből szeretet jelévé változtatta: Jézust. Megköszönve
ezzel is, hogy figyelmeztet a közlekedők
felelősségére egymásért, különösen a
mai felgyorsult, rohanó világban, és kérve, hogy oltalmazzon minden erre járót.
És azt is kérve, hogy alakítson bennünket
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Hozzá egyre hasonlóbbá!
Köszönjük elődeinknek, hogy a keresztek
állításával megszentelték életünk terét:
útjainkat, földjeinket!
A környezetünk útszéli keresztjeit bemutató szép fényképekből rendezett kiállítás
is újítsa meg személyes kapcsolatunkat
VELE, Aki ki nem merülő forrása a fegyelmezett, felelős, másokért élő életnek.
Mádi György, plébános

Téka

100 éve született
Radnóti Miklós
„Ember vigyázz, figyeld meg jól világod:
ez volt a múlt, emez a vad jelen, -hordozd szívedben.
Éld e rossz világot
és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, hogy más
legyen.”

A 100 éve született Radnóti Miklósra emlékezik a
magyar irodalom
közössége
és
egyre gyarapodó
olvasótábora. Az
évfordulón művei mellett újra
kézbe vesszük az
egykori kortársak
váltakozó hitelű
visszaemlékezéseit, irodalomtörténészek,
esztéták műelemzéseit, lesznek ünnepségek, és bizonyára fiatalok mondják Radnóti verseit, amint azt a költő óhajtotta.
Szerencsések vagyunk, mert ennek az
életműnek nem sokkal a jubileum előtt
jelent meg egy nagy, összefoglaló méltatása, Ferencz Győző könyve, Radnóti
Miklós élete és költészete címme.
A monográfia szerzője, Ferencz Győző a
Radnóti-filológia kiváló ismerője, az Osiris
Klasszikusok sorozat Radnóti-köteteinek
gondozója.
Ferencz Győző volt az első, akinek Radnóti felesége, Fifi, a rendelkezésére bocsátotta Radnóti leveleit. Ezekből a levelekből
pedig sok mindenre fény derült, így például Radnóti bűntudatának természetére,
amelyet anyja és testvére halála miatt érzett, és amiről egyedül az Ikrek havában
vallott. Ferencz Győző az első, aki ezt a
témát feldolgozta, és ugyancsak ő az, aki
foglalkozott Radnóti utolsó hónapjainak
történetével is.
Ferencz Győző úgy fogta fel a rendelkezésre álló Radnóti-képet, mint egy periódusos rendszert, amelyből hiányoznak
bizonyos elemek. Ilyen hiányzó elem volt
például az, hogyan élte át Radnóti a szegedi zsidóveréseket. Úgyszintén hiányzott
az árva gyerekek elmaradhatatlan apapótléka, amelyre Ferencz Győző a szegeden
tanító Sík Sándor, majd később Babits
Mihály személyében bukkant rá. Hiányoztak végül a költő árvaságélményének és
a haláltudatának viszonyát elemző kritikai
írások.
A kötetben megrajzolja az életmű életrajzi
hátterét, ugyanakkor korszerű irodalomtudományi módszerekkel elemzi Radnóti
egész alkotói pályáját, annak minden műfaját, így elsősorban költészetét, de részletesen kitér műfordítói, prózaírói (benne
naplóírói) és kritikusi tevékenységére is.

A szöveget gazdag képanyag kíséri (fotók, dokumentumok, kéziratok), melynek
egyes darabjai itt láthatók először.
Schönfelder Zita

Fókuszban a Dél-Alföldi Régió
A könyvtári ajánlóban
most a Csiszér Kiadó
Dél-Alföldi Régió című
könyvét mutatom be.
A Dél-alföldi régiót bemutató kiadvány a Magyarország régiói kiadványsorozat második
kötete. A Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyét magában foglaló Dél-Alföld,
mint Magyarország legnagyobb alapterületű Régiója (18.339 km2), hazánk
mintegy egyötödét foglalja magában,
központja Szeged. Délen Szerbia, míg ke-
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leten Románia felé jelent kaput az ország
számára. Emellett az ország térszerkezetén belüli relatív helyzetét jól szemlélteti,
hogy a régiók közül az egyetlen, amely
négy régióval is határos (Észak-Alföld,
Közép-Magyarország,
Közép-Dunántúl
és Dél-Dunántúl). Ez ugyanakkor azt is
jelenti, hogy így a Régió kialakítási folyamatában talán a legtöbb kihívással kellett
szembenéznie az itt élő mintegy 1,3 millió
fős népességnek (az ország lakosságának
13,4%-a).
A kötetben olvashatunk magáról a régióról, településeiről, történelmi hátteréről,
humán erőforrásairól, társadalmi és közszolgálati szféráról, idegenforgalomról is.
Összegezve a kötetet, mindent megtudhatunk a régiónkról, ami csak érdekelheti
az olvasót. A könyv kikölcsönözhető a
könyvtárban.

fizetett politikai hirdetés

édesanyám, te meg fényes nap voltál,
napkeltétől napnyugtáig ragyogtál.”
Ágh István: Virágosat álmodtam

Nagy Beatrix
könyvtáros

HÍRMONDÓ

kul-turi

A Közösségi Ház ezúton mond köszönetet
a borostalálkozó zsűrijének, hogy bírálták
és helyezést adtak a versenybe küldött
boroknak:
Géczi Lajos - elnök
Gyuris Zsolt
Kalmár István
Papp Ferenc
Köszönjük!

Boros gazdák sikeres
bemutatkozása Zsombón
2009. április első szombatján, 2004
óta ötödik alkalommal rendeztük meg
Zsombó, Bordány, Zákányszék, Forráskút
és Szatymaz bortermelőinek versenyét.
Eredeti szándékunk szerint is azért teremtettünk ennek hagyományt, hogy felhívjuk
a környék figyelmét a szőlőtermesztésre,
a borászkodásra és a kulturált borfogyasztásra. Ezekben a Szeged közeli falvakban
a szőlő és a bor mennyisége a két emberöltővel előttinek töredékére csökkent, de
érzelmileg még ugyanúgy kötődünk hozzá. Szegednek és a Csongrádi borvidéknek jót tenne, ha a szőlő és a bor az itteni
gazdálkodóknak nemcsak kiegészítő jövedelmet és nosztalgiát, hanem megélheti
forrást is jelentene, az idegenforgalomnak
pedig vendégmarasztalást.
Évente 8-10 termelő, 15-20 bormintával
nevezett, amelyet a bíráló bizottságot követően a közönség is értékelt. Ebben az
évben is a Zsombón szervezett népdalkörök versenyéhez kapcsolódott a borok
bemutatása, amit a hálás közönségnek
és a szervezőknek ezúton is köszönünk.
A borok minden évben jobban kezeltek,
üdék, a táj fajtáira jellemző frissességgel
és ízvilággal. A közönség kevesellte a kínálatból a konty alá való borokat. A zsűri
a 21 mintából 5 arany, 4 ezüst 3 bronz
érmet adott, amelyet a közönségdíj egészített ki.
A hosszú életre vágyó- és mértéket tartva, borszeretővé váló olvasóink figyelmébe is ajánlva tesszük közzé versenyünk
nevesített eredményeit:
1. Sziládi Ferenc (Zsombó) –
Cserszegi fűszeres 2007
2. Szögi János (Forráskút) –
Kövidinka 2007
2. Molnár Mihály (Forráskút) –
Kékfrankos rosé 2008
3. Kádár-Németh Lajos (Zsombó) –
Zweigelt 2008
4. Frank István (Bordány) –
Cabernet Franc 2006
5. Kádár-Németh Lajos (Zsombó) –
Chardonay 2008
Közönségdíj: Szűcs Béla (Zákányszék) –
Zweigelt 2008
Géczi Lajos
a bíráló bizottság elnöke

Íjásztalálkozó és Nyílzápor immár harmadszor
Ópusztaszeren

nál is inkább így van ez, mert az első országgyűlésnek helyet adó Ópusztaszer és
„lovas nemzet” lévén az íjászat is nemzeti
kincsünk, olyan kincsünk, amelyet óvni,
őrizni kell, azért, hogy unokáink is megcsodálhassák és tanulhassanak általa.
Hozzátette: az idei Íjásztalálkozóra várnak
íjászokat Erdélyből, a Felvidékről és a
Délvidékről is, valamint Németországból,
Lengyelországból, Angliából, Iránból, Koreából és Bulgáriából. Az eseményen 1520 ezer vendégre számítanak.

A világ legnagyobb és legerősebb visszacsapó íja egy helyen

Idén immár harmadik alkalommal és
nemzetközi kitekintéssel rendezi meg a
Csongrád Megyei Önkormányzat és a
Magyar Íjász Szövetség az Íjásztalálkozót
az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban 2009. július 4-5-én. Tavaly hat és
félezren voltak kíváncsiak a rendezvényre. Az idei Nyílzápor keretében a tervek
szerint 2000 íjász lő majd együtt, egyszerre. A sajtótájékoztatón bemutatták a világ
legerősebb íját, amelyet eddig még soha
senkinek nem sikerült kifeszítenie. A júliusi találkozón közreműködik majd Kassai
Lajos 10 saját lóval és harcosaival - ezeket a lovakat eddig csak Kaposmérőn a
Kassai-völgyben lehetett együtt megcsodálni.

„Az íjászatot néhány szóban kategóriába
sorolni, egyszerűen definiálni nem lehet” –
ezt már Faragó Csaba a Magyar Íjász Szövetség elnökségi tagja mondta. Kifejtette:
a modern kori íjászat lehet kőkemény
versenysport, természethez kötődő szabadidős tevékenység, a koncentrációt fejlesztő kikapcsolódás, és „íjász nemzet” lévén, nekünk, magyaroknak történelmünk
egy meghatározó időszakát felelevenítő,
hagyományait ápoló, megőrző, gyermekeinknek azt továbbadó hagyományőrző
tevékenység alapja.

„Minden eddiginél komolyabb erőfeszítésekkel készülünk a III. Íjásztalálkozóra,
amely remélhetőleg, a tavalyi 1500 íjásznál és 6500 látogatónál is több vendéget
vonz idén az Emlékparkba” – mondta el a
rendezvény beharangozó sajtótájékoztatóján Magyar Anna, a Csongrád Megyei
Közgyűlés elnöke. Mint fogalmazott: an-

A szervezők a rendezvénnyel egyrészt
Árpád vezérre és a pozsonyi csatára
szeretnének méltó módon emlékezni. A
tiszteletadás mellett céljuk az is, hogy a
Magyar Íjász Szövetség betekintést engedjen az általa működtetett összesen 7
szakágba és a versenyrendszerekbe, illetve, hogy bemutassa azt a szervezeti és

FÖLDMÉRÉS!
• megosztások, telekhatár kitűzések,
• épületfeltüntetés,
• szolgalmi jog bejegyzés,
• művelési ág változás,
		
» Elérhetőségünk:
• személyesen: Szeged, Pál u. 8/a (egyeztetett időpontban!)
• telefon:
30-218-8953
• fax:
62-424-404
• weboldal:
www.infogeobt.hu
• email:
infogeo@vnet.hu
• levélcím:
INFOGEO Földmérő Iroda, 6724 Szeged, Pál u. 8/a

„Megláttam anyámat, kormot seprűzött
elrepült a bánat szeles fák között.”
Nagy László: Itthon vagyok
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szakmai hátteret, amit minden íjász számára, egyedüli hivatalos érdekképviseletként és országos szervezetként kínál.
Vánky Sebastian elnök azt hangsúlyozta,
hogy az Íjászat Napja mostanra a Magyar
Íjász Szövetség legfontosabb eseményévé nőtte ki magát a saját rendezésű Világversenyek mellett. A jelentőségét az
is mutatja, hogy ezen a hétvégén csak
itt lesznek íjászversenyek az országban.
Hozzátette: az ünnep nemcsak a versenyzésről szól, hanem elsősorban arról, hogy
sok programmal, a sport és hagyományőrző íjászat karöltve egy olyan eseményt
varázsoljon az emlékparkba, amely leteszi
egy régi-új magyar nemzeti sport, az íjászat alapköveit.
Magyar Attila, a Hagyományőrző- és Szabadidő Szakmai Képviselet elnöke pedig
arról beszélt, hogy a „hagyományőrzés”
általános fogalomkörét igyekeznek világos, szakmailag színvonalas tartalommal
megtölteni, így segítve a hazai „történelmi íjászok” korrekt önmeghatározását.
Az idén újra két naposra tervezett rendezvényen olyan kísérő programokkal
készülnek, amelyek szándékaik szerint
elősegítik ezen íjász-szemléletmód valódi
értékeinek megismertetését.
A szervezők a III. Íjásztalálkozó programjai
közül kiemelték a hagyományőrző magyar
íjászok összefogását jelképező Nyílzáport,
amelyen várhatóan több mint 2000 íjász lő
együtt, egyszerre nomád íjakkal, és az ezt
megelőző csatajelenetet, amelynek megvalósításában Kassai Lajos közreműködik
10 saját lóval és harcosaival – ezeket a
lovakat eddig csak Kaposmérőn a Kassaivölgyben lehetett együtt megcsodálni.
A rendezvényen rekordlövés kísérletekkel
is megpróbálkoznak majd a világ legerősebb és a legnagyobb visszacsapó íjával.
Előbbi 110 fontos, azaz ekkora súlyt kell
vállból kihúznia annak, aki ezzel lőni akar
(összehasonlításként: egy átlagos vadász
íj kb. 80 fontos). Utóbbi pedig 4,2 méter
hosszú, és eddig még csak meg sem próbált lőni vele senki.

zetközi Íjász Szövetség (FITA) élénken
érdeklődik az „íjásznap”, mint egyedülálló
kezdeményezés iránt. Ez pedig lehetőséget nyújthat a külföldi pálya versenyíjászok bevonására is. Bemutatkozik a
futásíjász verseny, mint a legfiatalabb, de
dinamikusan fejlődő versenyzési ág, valamint a történelmi életmódot rekonstruálja
a X. századi magyar jurtafalu, amely szintén kiemelt látványossága lesz a III. Íjásztalálkozónak.
Csongrád Megyei Közgyűlés Sajtószolgálata

Beszámoló a Zsombói
Római Katolikus
Egyházközség életéből

Május első vasárnapja az édesanyák és
a nagymamák napja. Ezt a szép ünnepet
minden évben, templomunkban is megtartjuk. Az idei anyák napja ünnepség
messze felülmúlta a korábbiakat. Már a
délelőtti szentmisére érkezők sejtették,
hogy ma valami rendkívüli élményben
lesz részük, hiszen a templom szentéjében zenészek és énekesek hangoltak,
énekeltek, készültek az ünnepi szentmise
bemutatására.
A méltán híres zsombói ifjúsági zene és
énekkar meghívta a szintén Zsombón
nemrég alakult Cecilia énekkart, valamint
Huszár Emőke hegedűművésznőt (szintén
zsombói lakos), aki már többször szerepelt
a zsombói templomban. Ők együtt valami
csodálatos hangulatot tudtak varázsolni
ennek az anyáknapi szentmisének, ame-

lyet Illyés Zsolt káplán atya mutatott be.
A szentmisén az énekkar és a zenekar a
„Testvérek” megnevezésű együttes miséjét mutatták be dr. Kispéter Gábor vezetésével.
A szentmise csúcspontja volt, amikor a
szentáldozás után a zenekar a „Végtelen”
című éneket játszotta és énekelte, és
ennek a végén halk zene kíséretében a
Cecilia énekkarban Maróti Antalné Pannika prózában, csodálatos hangsúlyozással
és teljes átéléssel elmondta Szent Ferenc
imáját. Merem állítani, hogy a jelenlévők
közül kevés szem maradt szárazon. A
szentmise nagyszerűségében az is nagyban hozzájárult, hogy a gitáros ifjúsági
énekkart eddig csak hallottuk, és nem láttuk, mert a kóruson helyezkedetek el, de
most mindenki számára láthatóvá váltak
a szentfényben. Így még belsőségesebb
és közvetlenebb kapcsolat alakulhatott ki
a hivők részéről. Ez adta az igazi varázs
lényegét.
A szentmise után a gyerekek köszöntötték az édesanyákat. Először Király Attila
mondott szép verset, majd Bátki Fazekas
Ilonka énekelt egy szép altatódalt édesapja zongora kíséretével. Majd Faragó M.
Ádám verse és Turzó Barbara éneke következett. A sort Maróti Enikő zárta szép
versével. Ezt követően az összes gyerek
kiment az oltár köré és együtt énekkel
köszöntötték az édesanyákat, mely virágokat Gyuris Attila kertészete ajánlott fel
erre az alkalomra.
Összefoglalva: Valami olyan gyönyörű és
szívet melengető ünnepség volt a zsombói
templomba anyáknapján, hogy azt csak
azok tudják tanúsítani, akik ott voltak.
Köszönet a szervezőknek Dr. Kispéter Gábornak és Gábor Tamásnak.
A Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke Dr. Kiss-Rigó László elrendelte, hogy az
egyházmegye területén minden egyházközösségben újra kell választani a képviselő testületeket. Így került sor Zsombón
is választásra, melyet a hívek ajánlása

Megemlítették az íjászbemutatók versenyét és általánosságban a bemutató jellegű megmérettetéseket, amelyek során
íjászok és nem íjászok is betekintést nyerhetnek a különböző versenyrendszerekbe,
természetesen versenykörülmények között; illetve a magyar íjasmesterek remekeit, amelyek tulajdonképpen egy helyzetképet adnak a honi íjkészítők termékeiről,
az általuk képviselt irányokról.
A 2009. július 4-5-i programok közül külön
kiemelték még a nemzetközi pálya íjászversenyt, már csak azért is, mert a Nem„Salve Regina, Mater misericordiae”
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jelentkezését várjuk, akik kedvet és
tehetséget éreznek magukban a klasszikus
hangképzéshez, és a zongorakíséretes
énekléshez bármilyen műfajban.
Felvételi elbeszélgetés időpontja:
2009. június 2. kedd 10:00-12:00 h.
június 3. szerda 10:00-16:00 h.
június 4. csütörtök 10:00-12:00 h.
Helye: Zsombó, Kós Károly Ált. Iskola 47es tanterme
Bővebb felvilágosítás
758-as telefonszámon.

a

20/98-21-

Beíratkozás

előzött meg. A szavazócédulákra azok
nevei kerültek fel, akik a legtöbb ajánlást
kapták. Ezek közül lehetet választani.
A választás megtörtént és a püspök atya
5 évre kinevezte az alábbi személyeket
zsombói képviselőknek:
ifj. Balogh Imre
Bálint Csabáné Kaszás Erika
id. Bálint Vilmos
ifj. Bálint Vilmos
Faragó-Mészárosné Lajkó Ildikó
Farkas Györgyné Nagymihály Anita
Gábor Mihály
Hajlik György
dr. Kispéter Gábor
Maróti József
Nagy Imre
Pancza István
Gábor Tamás
Kovács-Hegedűs Miklós
Ádám Imréné Kordás Emília
Az új képviselő testület Szentháromság
vasárnapján, június 7-én a Lápastói búcsúi szentmisén teszik le esküjüket. A különböző tisztségek betöltésére a választás
az első területi ülésen fog megtörténni.

Minden képviselőnek gratulálunk, és
eredményes munkát kívánunk!
Pancza István

A Közösségi Ház köszönetet
mond a Húsvéti Alkotóház
segítőinek:
Fogasné Matula Zsuzsanna
Lajkó Nikolett
Táborosi Renáta
Veréb Judit
Köszönjük!

A zsombói Kós Károly Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
várja régi tanítványait és jelentkezési lehetőséget ad új növendékek beiratkozására is a 2009/2010-es tanévre.
Jelentkezési lapokat az iskola irodájában
és a szaktanároknál lehet beszerezni.
Képző- és iparművészeti ágon induló
tanszakok:
Alsó tagozatosoknak kötelező tárgy:
RAJZ-FSTÉS-MINTÁZÁS
Kötelezően választható tárgy:
KÉZMŰVESSÉG
Felső tagozatosoknak és középiskolásoknak kötelező tárgy:
KERÁMIA
Kötelezően választható tárgy:
RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS

FELHÍVÁS!
Felvételt hirdetünk a zsombói Kós Károly
Alapfokú és Művészetoktatási Intézmény
MAGÁNÉNEK SZAKÁRA
a 2009-2010-es tanévre!
Azoknak a 12-22 év közötti fiataloknak

Örök emlék, örök garancia
a Zepter ajándékszolgálattól!

Zeneművészeti ágon induló tanszakok:
ZENEI ELŐKÉPZŐ
(óvodásoknak: zeneovi)
ZONGORA
HEGEDŰ
FURULYA
MAGÁNÉNEK (12-éves kortól )
NÉPI ÉNEK
Jelentkezési határidő: 2009. május 31.

STAFÍRUNG – ESKÜVŐ – NÁSZAJÁNDÉK

Bokréta születésnap

HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ
BABAVÁRÁS – KERESZTELŐ

Készséggel állok rendelkezésükre az alábbi telefonszámon:
06 20/ 556-36-22

„Jaj, a gyerekkor mily tündéri kor volt:
Egy ködbe olvadt álom és való,
Ha hullt a hó az égből, porcukor volt
S a porcukor az abroszon a hó.”
		
Kosztolányi Dezső: Gyermekkor
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„Ez a nap más, mint a többi!” énekelhettük volna április 4-én, amikor is a Bokréta
Dalkör születésnapi dalostalálkozó alkalmából jöttünk össze. Igen, mindig próbálkozunk valami új, valami jobb programot
összeállítani az immár hagyománnyá váló
találkozókra. Nem kellett sok évnek eltelnie ahhoz, hogy a környező községek
népdalosai megtiszteltetésnek vegyék,
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ha hívjuk őket énekelni. Örömmel tesznek
eleget, mert szeretnek itt lenni, ahol igazán otthon érezhetik magukat. Kis csapatunk 2001-ben alakulva a legmerészebb
álmába sem gondolta volna, hogy elérkezik az az idő, amikor számít kivel és hol
találkozunk. Nem mi válogatunk, minket
választanak. Köszönhető ez Bánfiné Gyöngyikének, kit mindannyian lányunkként
szeretünk, és mégis fel tudunk nézni rá,
mert amit ő átad, az belőle egy darab. A
mi születésnapi dalostalálkozónk sokban
különbözik az átlagos találkozóktól. Kezdve onnan, hogy jó érzékkel összehozták a
borversennyel. Ezáltal olyan színfoltja a
homokháti kistérség borosgazdáinak ünnepe, ami nemcsak egy kis csoportot ölel
át, hanem nívósabbá teszi a két verseny
egymást. A borosgazdák terméke több
községbe lesz ismert és a dalolni vágyók
sem csak a pohár töltögetésével múlat-

ják idejüket. A fellépők mindig kitettek
magukért és nemcsak népdalokat hoztak. Megszokottá vált, hogy humor, vers,
magyar nóta, tánc is belefér a ránk, rájuk
kíváncsiak szórakoztatására. Öröm volt
látni, amint a Nefelejcs óvoda kis néptáncos palántái bemutatták nekünk, miből
lesz a cserebogár. Igazuk van, a táncot
minél előbb el kell kezdeni, hogy nagyobb
korba ne féljenek a közösségbe való bemutatkozástól. Így lesz a gyerekekből
egymást segítő közösségi erő. Meghívott
vendégeink, akik műsoruk legjavát hozták
nekünk, s a falunknak ajándékba, izgatottan várták sorba kerülésüket, és elismerő
tapssal bátorították az éppen fellépőket.
Hagyomány, hogy öt dalkör lép fel egyegy ilyen rendezvényen. Megpróbáljuk a
megye területéről hívni a csapatokat. Három már régebben bemutatott csapathoz
mindig egy új, még nálunk nem szerepelt
falu dalkörét hívjuk színesíteni a mezőnyt.
Most a szatymazi, a forráskúti, a bordányi
dalkörök mellé a balotaszállási asszonykórust kértük fel és örömmel vállalták
a bemutatkozást. Nem csalódtunk! A
fellépők színvonalas műsorral kápráztattak el bennünket, mi pedig, hála a lelkes
szponzorainknak, finom borral, szendvic�csel, üdítővel és a Bokrétások által sütött
süteményekkel vendégeltük meg őket.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a falu lakos-

sága is besegített, vették a fáradságot
és készítettek süteményt, amit ezúton is
szívből köszönünk. A műsor házigazdájaként felkért Mészáros Csaba, a Közösségi
Ház igazgatója lelkesen látta el feladatát.
Bár otthon is szükség lett volna a családfőre, mégis vállalta a műsorvezetést.
A Polgármester Úr sem idegenkedett a
nyitóbeszéd megtartásától. Ő is úgy érzi:
falunk érdekét képviselni magasztos feladat. Így legalább érezhető volt az ünnep
egysége. A fellépő csapatok egy-egy szép
emléktárgyat kaptak emlékeztetőül, hogy
immár nyolcéves a Bokréta Dalkör.
Szné Vali

A Bokréta Dalkör köszönetet mond mindazoknak a támogatóknak, akik anyagi,
tárgyi felajánlásukkal, segítségükkel
és kétkezi munkájukkal segítették a
dalostalálkozó létrejöttét. Külön köszönet
a következő támogatóknak: Barna András, Gyuris László, Gyuris Attila, KádárNémet Lajos, Maróti Sándor, Zsombói
Önkormányzat.
Bokréta Dalkör

A Magyar Függetlenségi Párt Zsombói
Alapszervezete felszólítja tagjait, szimpatizánsait, és a szavazásra jogosult
zsombói lakosokat, hogy a
2009. júniusi Európai Uniós parlamenti
képviselő választáson a
Jobbik Magyarországért Mozgalom
jelöltjét támogassák!
fizetett politikai hirdetés

15

„Kicsi vagyok én, Majd megnövök én,
Apámnál is, anyámnál is Nagyobb leszek én.”
Szabó Lőrinc: Versek a gyerekszobából

HÍRMONDÓ

zsombói PORtrék

„megbecsüléssel gondolok a
zsombói emberekre, hiszen
befogadtak!”
Szvoboda Vilmos székely ember. Csíkszeredán nőtt fel, és élete nagy részét
erdélyi kisebbségi magyarként élte végig.
Az 1980-as évek végén végleg az anyaországba települt. Azóta a zsombói tanyavilágban lelt újra otthonra. Oszlopos tagja a
Bokréta Népdalkörnek, ahol befogadták:
igazi közösségre lelt. Bár napjait magányosan éli, sosem tétlenkedik, mindig van
munka a ház körül vagy a földeken.
– Hogyan élte meg Erdélyben a kisebbségi magyarságát a családja, majd személyesen Ön?
– Erdélyi származásúak vagyunk, 1943.
február 17-én születtem. Csíkszereda városában nőttem fel. A családom, üldözve
nem volt ugyan, de mint magyarok terror
alatt éltünk. Nálunk családi „tradíció”
volt, hogy senki nem lett tagja a kommunista pártnak. Emiatt bizony számos inzultus ért bennünket. Születésemtől fogva,
ameddig csak visszaemlékszem naponta
hallottam a románok szájából, hogy hontalan. Amit ők ránk, magyarokra használtak. És ugyebár az a terror, hogy beszélj
románul! Mert román kenyeret eszel! Ezt
a felfogást egyes emberek még szították
is! Akikről tudtuk, hogy az állampárt besúgója (persze nem mindenkiről lehetett
ezt biztosan tudni), annak messzire elkerültük a társaságát.
– Ez a tudatos „magyartalanítás” már az
iskolapadban elkezdődött?
– Elemibe végig magyar iskolába jártam.
Nekünk még nem volt kötelező a román
nyelv. Csak úgy mint Magyarországon,
nálunk is az orosz volt a kötelező idegen
nyelv tantárgy. Azonban mondjuk úgy,
hogy a román nyelvet, egy idő eltelte
után ajánlatos volt beszélni, mert csak így
lehetett boldogulni az életben. A szülőföldemen nekem kifejezetten magyar gyerekek voltak a barátaim. Ez nem tudatos
választás eredménye, hanem egyszerűen
így alakult. Utólag azonban ezen nem igen
lehet csodálkozni.

– Szabadidejében szívesen síelt. Fiatalemberként igazolt sielő volt.
– Erre a Hargita vonulatai minden lehetőséget megadtak. Kezdetben a barátok
hívtak sportolni, majd ahogy ráéreztem
az ízére már magam is szívesen mentem.
Aztán, amikor már egyre inkább ment a
dolog, 1966-ban leigazolt bennünket a helyi Vointa (Akarat) nevű sportegyesület. Ez
azzal járt, hogy versenyezgettünk is, sőt
később az edzői papírokat is megszereztem, bár edzőként sohasem dolgoztam.

– Milyenek voltak a katonaévek Romániában?
Én Krajován voltam két évig tankos. Az
egyesített fegyverek felderítői voltunk. A
hadgyakorlatokat volt, hogy a szerbekkel
és a bulgárokkal együtt szervezték. Ekkor
válogatott embereket küldtek Bulgáriába.
Ezeket az akciókat nevezhetjük éles bevetéseknek, hiszen a vaktöltények mellé
mindig be szúrtak egy-egy éles lövedéket.
Erről még mi katonák se tudtunk, csak a
halottakból lehetett következtetni rá. Hála
Istennek a mi csapatunkba nem volt
halott, hiszen bennünk páncélosokban
nemigen tudott kárt tenni a gyalogsági
fegyver.
De a sorkatonai szolgálattal nem ért véget a „katonai pályám”… Következett
a prágai tavasz (1968. – szerk.), amikor
nőket képeztünk ki, hogyan bánjanak a lőfegyverrel. Mindezt nyolc éven keresztül
folytattam, egészen 1976-ig.
– Közben letette a kárpitos mesteri vizsgát és családot alapított.
Valóban a kárpitos szakmát tanultam ki,
és tettem sikeres mestervizsgát is. 1962ben nősültem, nagyobbik lányom 1973ba született, a kisebbik pedig 1981-ben.
Azóta azonban már nem élek együtt a
feleségemmel – bevallottan az én hibámból – bár papíron a mai napig nem váltunk
el.
– Mikor telepedett át Magyarországra,
Zsombóba?
Már a nyolcvanas évek végén átjártunk
alkalmi munkára, de az akkori törvények
nem tették lehetővé a hosszabb itt tartózkodást. Végül 1989-ben jöttünk át
véglegesen, bízva a jobb megélhetésben.
Először Bordányban vállaltunk munkát,
majd ismeretséget szerezve telepedtünk
le Zsombóba. Azóta is megbecsüléssel

„A szomszéd ablakból időnkint
Szívembe zsong egy drága zaj,
Derűs, meleg madárcsicsergés:
Gyermekkacaj!”
Juhász Gyula: A szomszéd ablakból…
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gondolok a zsombói emberekre, hiszen
befogadtak. Amióta pedig működik a
népdalkör, igazi közösséget is találtam,
ahová a tagok örömmel járnak. Azt persze ítélje meg mindenki maga, mennyire
járul hozzá az én hangom is a fellépéseink
sikeréhez… Minden esetre én mindig is
nagyon szerettem a magyar nótát és a
magyar népdalokat.
– Tudom, hogy nemcsak szereti, de ismeri is a magyar történelmet. Van-e kedvenc
történelmi korszaka?
Valóban. Otthon Erdélyben engem mindig
is izgatott, hogy most akkor kinek van
igaza: a románoknak, vagy a magyaroknak? Kicsit másképpen értelmezik ők a
történelmet… Tény: ez aztán igazán nem
tett jót a két nemzet kapcsolatának. Nem
szerettük egymást azonos módon, azaz
ők se minket és mi sem őket. Hát leginkább Trianon ideje, pontosabban a bécsi
döntés ideje keltette fel az érdeklődésemet. Aztán Szent István korára is kíváncsi
voltam, hiszen az államalapítás időszaka
nekünk magyaroknak az egyik legfontosabb korszakunk.

– Vili bátyám elégedett a sorsával?
Minden szinten igen! Az egészségemen
kívül minden szinten igen.
– mészáros csaba –

ELADÓ!
Zsombó-Bordány átkötőút mellett
2558m² gyümölcsös vízzel, villan�nyal, pihenőhelyiséggel eladó!
Irányár: 1.200.000,-Ft
Érd.: a 62/463-502-es, illetve a
62/462-951-es telefonszámon.

tűsarok

Köszöntjük az
ÉDESANYÁKAT!
„Nem tud úgy szeretni a világon senki,
Mint az édesanyám tud engem szeretni.
Akármit kívántam megtette egy szóra,
Még a csillagot is reám rakta volna.”

Édesanyánk az a személy, akivel születésünkkor (de már előtte is) először kapcsolatba kerülünk, és akivel ez a láthatatlan
kötelék megmarad egész életünkben. Ő
az, akihez örömünkkel, bánatunkkal fordulhatunk. Ő az egyetlen, aki mindvégig
feltétel nélkül szeret, aki számára mindig
mi, a gyerekei vagyunk a legfontosabbak,
akárhány évesek legyünk is.
De vajon Honnan ered az anyák napja
megünneplésének szokása?
Az anyák megünneplésének története az
ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak
Rheának, az istenek anyjának, és vele
együtt az édesanyák tiszteletére. Angliában az 1600-as években, a kereszténység
elterjedésével az ünnep vallási színezetet
is kapott. Akkoriban a húsvétot követő
negyedik vasárnapon, az anyák vasárnapján tartották az édesanyák ünnepét.
A családjuktól messze dolgozó szolgálók
szabadnapot kaptak, hogy hazamehesse-

nek, és a napot édesanyjukkal tölthessék.
A látogatás előtt külön erre a napra elkészítették az anyák süteményét.
Az Egyesült Államokban először 1872ben ünnepelték meg Bostonban az anyák
napját, Julia Ward Howe segítségével.
1907-ben a philadelphiai Anna Jarvis próbálta az anyák napját nemzeti ünneppé
nyilváníttatni. Az ünnepet május második
vasárnapjára tűzte ki, elhunyt édesanyja
emlékére. Jarvis a célját 1914-ben érte
el. Európában a virágkereskedő szervezetek, propagálni kezdték az Amerikában
elterjedt ünnepet, melynek hatására ez az
ünnep gyorsan népszerűvé vált kontinensünkön is.
Magyarországon 1925-ben a Magyar
Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már
miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját.
Napjainkban világszerte megemlékeznek
az anyákról, ám különböző időpontban:
Dániában, Finnországban, Olaszországban, Törökországban, Ausztráliában, Belgiumban, Japánban és az USA-ban május
második, míg Magyarországon, Portugáliában, Spanyolországban és Dél-Amerikában május első vasárnapján. Számos közel-keleti országban május 10-én ünneplik
az anyákat, Franciaországban és Svédországban pedig május utolsó vasárnapján.
Kilóg a sorból Norvégia, ahol februárban,
Argentína, ahol októberben, vagy Thaiföld, ahol augusztusban ünneplik.
És hogyan teszik emlékezetessé az ünnepet a különböző országokban?
Franciaországban Anyák Napján a gyerekek saját készítésű képeslapokat készítenek és verset tanulnak, ezzel lepik meg
édesanyjukat. Május utolsó vasárnapján
egy ünnepi vacsora után az anyát süteménnyel ajándékozzák.
Az anyák napja megünneplése Finnor-

szágban a XX. század elején kezdődött
amerikai hatásra, de hamarosan hivatalos ünnepnappá vált. Ezt a rendkívül
családközpontú ünnepet május második
vasárnapján ünneplik. Az édesanyák ezen
a napon az ágyukba kapják a reggeli kávét, gyermekeik virággal és apróbb ajándékokkal kedveskednek nekik.
Németországban 1933-ban hivatalos
ünneppé, és munkaszüneti nappá nyilvánították az Anyák Napját és a náci hatalom anyaság-kultuszának következtében
kiemelten fontos ünnepnap volt. Bronz,
ezüst vagy arany „Anyakeresztet” adományoztak a nyolc vagy több gyerekes
anyáknak, hálából, hogy gyerekekkel gyarapítják a hazát.
Olaszországban a gyerekek ajándékokkal
lepik meg édesanyjukat. Legnépszerűbb
ajándék a virág. Olaszországban, de több
európai országban is nagy családi ünnep
az Anyák Napja, amikor lehetőség szerint
összeül a nagy család egy közös vacsorára. Ezen a napon az édesanya különleges
vendégnek számít, vagyis a szokásostól
eltérően nem õ vendégeli meg a családot,
süt-főz egész nap, hanem a család többi
tagja szolgálja ki őt.
Portugáliában december 8. templomi ünnep, Mária Ünnepéhez kötődik. A
gyerekek saját készítésű üdvözlőlapokat
küldenek, adnak édesanyjuknak. Gyakori
ajándék a csokoládé, a virág.
Svédországban május utolsó vasárnapja
az édesanyák napja. A svéd anyák ágyba kapják a reggelijüket, pihenőnapot
kapnak, a gyerekek énekkel, versekkel
köszöntik őket. A távol élő gyerekek képeslapot küldenek. A 30-as évektől iskolában, templomban is ünnepelnek.
Napjainkban, a fogyasztói társadalom
kötelezően ajándékkal köszönti az édesanyákat. Japánban és Kínában szigorúan
a szegfű az anyák napi virág. Kínában a
virágboltokban kizárólag szegfűcsokrokat
készítenek anyák napján, de gyakori a karitatív pénzgyűjtő akció a szegény anyák
részére. Pekingben tíz anya kap „Kiváló
Anya” kitüntetést minden évben, a családjukért és a közösségért tett erőfeszítéseikért.
Legyünk a világ bármely pontján, bármikor: odafigyelésünkkel, törődésünkkel és
sok-sok szeretettel ünnepé varázsolhatjuk
a hétköznapokat is.
Internet nyomán: ESZ

Megérkeztünk!
Bálint Lászlónak ás Gróf Anitának:
Bálint Gellért
Nagy Tibornak és Márta Gabriellának:
Nagy Jázmin
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„Milyen gyorsak a fiúk
És még szebben kacagnak,
Miként a régi hatok.”

Ady Endre: Dalok a labdatérről

HÍRMONDÓ

dorkó

Tisztelt Futballbarátok!
A futball bajnokság tavaszi idénye lassan
a hajrájához érkezik. Legutóbbi írásom
óta a Sprint Zsombó SE felnőtt csapata
kisebb hullámvölgybe került, négy egymást követő mérkőzésen vereséget szenvedett, így a 8. helyről visszacsúsztunk a
12. helyre. Ilyen negatív sorozatra még
nem volt példa ebben a bajnokságban, de
elkeseredésre nincs ok! Úgy néz ki, hogy
a csapat kilábal a gödörből, hiszen az elmúlt két mérkőzésből egyet hazai pályán
megnyertünk, idegenben pedig döntetlent

Az ifjúsági csapat a jó kezdést követően igen rapszodikusan szerepel. Nagyon
szép és váratlan győzelmek után váratlan
vereségeket szenvedtek el. Ők pillanatnyilag a 10. helyet foglalják el a bajnoki
tabellán, de a középmezőny első felében
szeretnének végezni.

„Frissek vagyunk fiatalok,
megmásszuk a sivatagot”
A Meteora Mászócsapat ifjai gyakran
portyáznak Labancországban, mert a honi
sportmászó bajnokság még jószerével
kezdetét se vette.
Legutóbb május 10-én gördültünk át a
szomszédos Stájerország tartományi bajnokságára tiszteletünket tenni. Ha már
arra jártunk, tanítgattuk kicsit az ottaniakat, miként is kell ezt a dolgot csinálni!
Kis Alexandra 8., Kis András 7., Táborosi
Ajnácska 6. lett kategóriájában, és ez teljesen jó eredménynek számít. Ellenben
Táborosi Zsombor Koppány olyan hatal-

játszottunk. A csapat biztosan tartja helyezését és továbbra is jó esélyünk van
feljebb kapaszkodni, nem szakadtunk el a
középmezőnytől.
Lejátszott mérkőzések:
Baks – Zsombó		
Zsombó – Szőreg
Deszk – Zsombó		
Zsombó – Makó II.
Zsombó – Csanádpalota
Tömörkény – Zsombó

6-1
0-4
1-0
2-3
1-0
2-2

Cipő-, táskajavítást vállal
Csákiné Katona Klára a
Gárdonyi G. u. 41. szám alatt.
Tel.:255-670;
(30)593-00-23

Felnőtt bajnokság állása:

Az utóbbi mérkőzések eredményei:
Baks – Zsombó		
4-2
Zsombó – Szőreg
2-3
Deszk – Zsombó		
2-3
Zsombó – Makó II.
3-1
Zsombó – Csanádpalota 2-2
Tömörkény – Zsombó
9-1
Ifjúsági bajnokság állása:

A bajnokság hátralévő mérkőzései:
2009.05.10. vasárnap 17.00 óra
Zsombó – UTC
2009.05.16. szombat 17.00 óra
Fábiánsebestyén – Zsombó
2009.05.24. vasárnap 17.00 óra
Zsombó – Székkutas
2009.05.31. vasárnap 17.00 óra
Bordány – Zsombó
2009.06.07. vasárnap 17.00 óra
Zsombó – Üllés
2009.06.14. vasárnap 17.00 óra
Forráskút – Zsombó
Várjuk továbbra is szurkolóinkat! Hajrá
Zsombó!

Szűcs László
játékos-edző

KERESÜNK
mas különbséggel előzte meg a mezőnyt
saját kategóriájában, hogy pl. a döntőben
pont kétszer annyit teljesített, mint a 2.
helyezett. Méltán zúgott a vastaps. (Egy
korcsoporttal följebb Újszentivánon élő
versenyzőnk, Kovács-Deák Dániel megismételte ugyanezt a produkciót.)
Edzőként természetesen indiántáncot
jártam örömömben, de ajánlom mindenki figyelmébe ezeket a teljesítményeket.
Ha már a diákolimpia országos döntőjében szerzett érmeinktől nem homályosult
el a tekintetünk, a nemzetközi porondon
szerzett aranyak híre tán csak többekhez
eljut.

„Hóharmaton mezítláb jártam,
Ólmos esőben bőrig áztam;
Éjjel az erdőn, félelemben, hol sírtam, hol meg énekeltem.”
		
Kányádi Sándor: Gyermekkor

Táborosi Gábor
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precíz, megbízható,
igényes takarítónőt
vendégházhoz.
Érd.: a 06-30-3099-853-as
telefonszámon!

BÉLÁIM

Bánat

A 2002-es
foci VB
győztese

Megfejtés
(1)

Bertold
Brecht
műve

Túl folyós
Padon
Kicsik

Sűrűn
… Marino előforduló
(törpeállam) Szlovák
autójelzés

Finom
dohánypor

Urbanizálódott
madár
(fekete)

Lábbeli

Megfejtés
(2)

Megtestesülés

A hegy
leve
Török
rang
Néma
nők!

Fájltömörítő

Művészi
ruhátlan
alkotás

Helyrag

(gyógycipő)

Üvegdarab

A széle
sós!

Radon

Dr. …

Méreganyag

Kiürít

Katonai
építmény
Idősebb
férfi

NUV

Integritástartomány
Helyére
rak

Francia
kézilabdázó
(Joel)

Érdektelenné
válik
számára

Bróm

Jelentéktelen
alak

Megfejtés
(3)

Összeg
röviden

Hiszékeny

…
Connery
(színész)

Nemzeti Civil
Alapprogram

Magad

Nem eszik
… Cobra
(sportautó)

Különböző

Matematikus
(Herbert)

Könyörgés
Istenhez

Kiejtett
hang

Algalapba
tekert rizs

Dísz

Élelmiszerbolt

Robbanószerkezet

Borítá

Kövérkés

Tag

E napi

Sértetlen

Van
mézelő
faja

Fűtőanyag

Feljön a
Nap

Hebeghabog

Tüzel

Telesport

Igekötő
Határozott
névelő

Lejjebb
(fodítva)

A keresztrejtvény áprilisi megfejtése:
„UTOLSÓ VACSORA, FELTÁMADÁS, MEGVÁLTÁS, JÚDÁS CSÓKJA.”
A nyertes a GOODS MARKET 1000Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Szalma Imréné.

PROGRAMAJÁNLÓ

József Attila Közösségi Ház, Zsombó, Alkotmány 1.
www.kultura.zsombo.hu, kultura@zsombo.hu
Telefon/Fax: 62/595-560

Az Á hang
-va párja
Magot
elszór
Hosszúság
jele

Az áprilisi TOTO megfejtése: BBCACBDBCD.
A nyertes a SZILVÁNIA PIZZÉRIA családi pizzáját nyerte: Nagymihály Tímea.
Gratulálunk!
A nyeremény átvehető a Közösségi Házban!

Május 13. 17 óra
Május 15. 18 óra
Május 16. 15. 30
Május 17. 10 óra
Május 21. 19 óra
Május 27. 20 óra
Május 29. 18 óra
Május 30. 9 óra
Május 30. 16 óra
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Felolvasó est: Tamási Áron műveiből
„Van, aki forrón szereti” – plakátkiállítás
Szomszédoló – Újszentiván (indulás 14 óra)
Zöld klub: SZTE Füvészkert
Boll Weevil Folk Blues Gang koncert
UEFA Bajnokok Ligája döntő
TINI DISCO (DJ Reyez)
Zsombói Gyermeknap 2009. (sportpálya)
Gyermektáncház a Mentés Másként Trióval (sportpálya)
„A gyermek szeme a jövő tükre. Jaj annak, aki elhomályosítja.”
Juhász Gyula

2009. áprilisi rendezvényeink

i iskola
Bemutatkozott a művészet
tanszaka

Munkában a borverseny zsűrije

ncertje

IV. Bokréta Dalo
st

i gyermekko

Orbán Józs

magánének
alálkozó

IV. Bokréta Dalostalálkozó
Felavatták az új körzeti me

gbízotti irodát

Kádár-N
és Bronzémeth Lajos „A
ra
minősíté
st is nyeny”, „Ezüst”,
rt

Húsvéti alkotóház

„Útszéli Krisztusok” fotó kiállításmegnyitó

Húsvéti alkotóház

Orbán Józs

A borverseny győztese:
Sziládi Ferenc, zsombói termelő

i gyermek

koncertje

Felavatták az új körze

ti megbízotti irodát

.

2009
Zsombói Borverseny

kozó

IV. Bokréta Dalostalál

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

