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A folyamat elindult!

A Víziközmű Társulat feladata a szennyvízberuházás pályázati önrészének összegyűjtése,
azaz a beruházás lakossági támogatottságának biztosítása.
Fontosnak tartjuk, hogy a beruházással érintett ingatlantulajdonosok befizetéseikkel mindannyian és azonos mértékben járuljanak hozzá
a terv eredményes megvalósításához.
Ennek érdekében szeretném figyelmüket néhány tudnivalóra felhívni.
Az érdekeltek döntő többsége fizetési kötelességét határidőre rendezi. Mindössze a kötelezetteknek 4-5 %-a az, akik egyösszegű behajtásra jegyzői hatáskörbe kerültek.
Azokban az esetekben ahol a jegyzői megkeresés sikertelen, az összeget bírósági behajtó
hajtja be.
A bírósági behajtást mindenképpen érdemes
elkerülni, hisz a behajtás során nem csupán a
kamattal megemelt érdekeltségi hozzájárulást
kell megfizetni, hanem a behajtó költségét is.
A behajtás megszüntetését a Társulat minden
olyan esetben kezdeményezi, ha az érdekelttel
a tartozás megfizetésének üteméről meg tudunk állapodni. Érdemes azonban tudni, hogy
a behajtó munkadíját akkor is meg kell fizetni,
ha a behajtást leállítjuk, de a behajtó az eljárást már megindította.
Sok esetben nehezíti az ügyfélszolgálati munkát, hogy az ingatlantulajdonosokat nem lehet
elérni. Az ok egyszerű: a lakcímváltozást bejelentése elmarad.
A Fundamenta-Lakáskassza előtakarékossági
szerződés megkötésekor aláírt Nyilatkozat
alapján az adatváltozásokat a Társulat felé be
kell jelenteni, ezeket a változásokat a Társulat
a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. felé is köteles
továbbítani.
Társulatunk alapszabálya szerint az érdekelt
köteles a Társulatnak bejelenteni, ha a tagsági
viszony alapjául szolgáló érdekeltsége megszűnik (pl. telekösszevonás, ingatlanértékesítés, eltartási szerződés,…).
Többször hangsúlyoztuk, hogy adás-vétel esetén a megkötött előtakarékossági szerződés
nem ruházható át, és az eladó kötelessége a
Társulattal való elszámolás.
Fontos, hogy az eladó és a vevő között megegyezés szülessen arról, hogy az ingatlan után
járó érdekeltségi hozzájárulást ki(k) és hogyan
rendezik. Ajánlott a megállapodásnak az adásvételi szerződésben való rögzítése, a későbbi
viták elkerülése érdekében.
A Fundamenta előtakarékossági szerződések
kapcsán visszatérő probléma, hogy egyes
szerződések nem jogosultak állami támogatásra. Okai: adathiány (pl. adóazonosító szám), az
elhunyt szerződésének átruházása nem történt
meg, a szerződő fél, vagy az általa megjelölt
kedvezményezett egy másik előtakarékossági
szerződésen már részesül állami támogatásban, stb..
Az állami támogatást megtakarítási évenként
kell az Államkincstártól megigényelni. Ha egy
szereződő félnek két szerződése van, és a szerződések futamidejei között átfedés áll fenn,
minden átfedéssel érintett megtakarítási év
után elesünk az állami támogatástól.
A Társulat megalakulásakor az érdekeltségi
hozzájárulás mértékének megállapításakor a

befizetett megtakarítások után megigényelhető 30 % állami támogatással számoltunk.
Azokat az ügyfeleket, akiknél az állami támogatást nem tudjuk megigényelni, levélben
keressük meg. Az érintettek többsége közreműködő és a kizáró okot egy-két esetet kivéve
el tudjuk hárítani.
Szerencsére csak kis számban, de vannak
érdekeltek, akik mindenféle megoldástól elzárkóznak.
Ilyen esetekben az érdekelt annak ellenére
sem rendezi érdekeltségi hozzájárulását, ha
egyébként a havi törlesztő részleteket rendszeresen befizeti.
A szennyvízpályázat első fordulóját megnyertük. A támogatási szerződés aláírását követően megindult a beruházás előkészítése.
Az első fordulóban elvégzendő feladatokat önkormányzataink megbízásából a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás irodája koordinálja.
A beruházás előkészítésére 124 millió Ft pályázati forráshoz jutottunk, a szükséges önerő
21,8 millió Ft.
Ezt az önerőt a lakosság által befizetett érdekeltségi hozzájárulásból a Víziközmű Társulat
biztosítja.
A folyamat elindult!
A második fordulós pályázat benyújtásának
előfeltétele az előkészítés során elvégzendő
feladatok maradéktalan teljesítése.
Maróti Mihály, elnök Forrás- IV. Beruházó
Viziközmű Társulat

Önkormányzati hírek:
A közelmúlt képviselő-testületi ülésének fontosabb döntései:
2008. február 13.
1. A Képviselő-testület elfogadta a helyi telekadóról szóló 19/2007.(XII.15.) rendeletének módosítását. A 2008. január 1-jétől a
beépítetlen belterületi telkekre vonatkozóan
bevezetésre került a telekadó, amelynek
mértéke évente növekvő ütemben 5 év alatt
10 Ft/m2-ről 50 Ft/m2-re változik. A bevezetés elsődleges célja az egy-két évtizede
kialakított, de be nem épített telkek beépítésének előmozdítása, másodlagos célja az
önkormányzat fejlesztésre fordítható bevételeinek növelése. A Képviselő-testület eltökélt a kitűzött cél mellett, ugyanakkor nem
hagyhattuk figyelmen kívül a világban, így
Magyarországon és azon belül Zsombón is
érződő gazdasági válság hatásait. Sajnálatos
módon az egyébként is évek óta nem éppen
szárnyaló ingatlanpiac gyakorlatilag leállt, az
építési telkek árai csökkentek, és a fizetőképes kereslet is jelentősen megcsappant.
Az ingatlanpiac gyengélkedése miatt, a
tulajdonosok terhei túlzott mértékű növekedésének elkerülésére, a 2009. január 1.
napjától hatályos 20 Ft/m2-es telekadó helyett a tavalyi mértékkel megegyező 10 Ft/
m2-re változtatta a Képviselő-testület az adó
mértékét. Év végén újabb helyzetértékelés
következik. Remélhetőleg a válságról múlt
időben beszélhetünk, és az eredetileg elfogadott rendelet szerint működhetünk tovább.

„Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak
Hagyd örökül ha kinyúlsz: A haza minden előtt.”
Kölcsey Ferenc
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2. A Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat 2009. évi költségvetését.
A 2009. évi költségvetés tervezése során
elsődleges szempont volt az intézmények
szakmai feladatellátásának folyamatos
biztosítása. Már a koncepció készítésekor
látható volt, hogy a gazdasági válság, és
az országos szintű megszorítások hatása
önkormányzatunkat sem kerülik el. A Képviselő-testület és az intézményvezetők
előrelátó munkájának eredményeként az
elmúlt években meghozott megtakarítási és
hatékonysági intézkedések kiadáscsökkentő
hatása, valamint a Csólyospálos községgel
együtt megalakított közoktatási intézményi
társuláshoz kapcsolódóan igényelhető többlet állami támogatás segítségével várhatóan
a 2009. évben a feladatellátás visszaesésére
nem kell számítanunk. Ehhez valamennyi intézmény visszafogott, átgondolt gazdálkodására lesz szükség.
Az önkormányzat tervezett bevételi főös�szege 661 millió Ft, ebből 485 millió Ft a
tervezett működési célú, és 176 millió Ft a
tervezett felhalmozási célú bevétel.
A 485 millió Ft működési bevételi főösszegből 412 millió Ft-ot a zsombói intézményekre
(Iskola, Óvoda, Közösségi Ház, Polgármesteri
Hivatal és a hozzá tartozó szakfeladatok), 73
millió Ft-ot a csólyospálosi intézményekre
(Iskola, Óvoda) tekintettel kap az önkormányzat. Működési célú hitel felvételét nem
terveztük.
A felhalmozási bevételek teljes összege a
zsombói intézményeknél jelentkezik. A 176
millió Ft a tervezett felhalmozási célú bevételből 86 millió Ft a tervezett hitelfelvétel,
melynek fedezete teljes egészében a megvalósítani kívánt energiahatékonysági beruházással elért kiadáscsökkenés és a megvásárolt étterem bérleti díjából származó
bevételi többlet, valamint 80 millió Ft a már
benyújtott pályázatokból várható támogatási
összeg. A számadatok jól mutatják, hogy önkormányzatunk – és ez általánosságban elmondható a legtöbb községi önkormányzatról – csak pályázati pénzeszközből és/vagy
hitel igénybe vételével jut jelentős fejlesztési
forráshoz.
Az önkormányzat tervezett kiadási főösszege
661 millió Ft, ebből 461 millió Ft a tervezett
működési célú, és 200 millió Ft a tervezett
felhalmozási célú kiadás.
A 462 millió Ft működési kiadási főösszegből
389 millió Ft a zsombói intézmények (Iskola,
Óvoda, Közösségi Ház, Polgármesteri Hivatal
és a hozzá tartozó szakfeladatok), 73 millió Ft
a csólyospálosi intézmények működésének
kiadási előirányzata. A működési kiadások
tervezett szintje megegyezik a 2008. évi
kiadások összegével. Ezen belül a személyi
juttatások és munkaadói járulékok összege
az előző évhez viszonyítva várhatóan 5%-kal
csökken, és a szociális ellátó rendszer törvényi átalakításából eredően várhatóan csökken a szociális juttatásokra fizetendő összeg
is. Tovább csökkenti a kiadásokat a háziorvosi ügyeleti ellátás kistérségi szintű finanszírozása. Az elért megtakarításokat a dologi
kiadások növelésére lehet fordítani, amelyek
így várhatóan 14%-kal emelkedhetnek. E
növekmény egy részét a nevelési – oktatási
intézmények állagmegóvására, karbantartására, eszközfelszereltségének növelésére
kívánja fordítani az önkormányzat.
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A felhalmozási kiadások teljes összege a
zsombói intézményeknél jelentkezik. A tervezett nagyobb beruházások, felújítások a
következők:
– a tanyagondnoki szolgálat részére kisbusz
beszerzése – elnyert pályázati forrásból,
– a közintézmények energia megtakarítást
eredményező felújítása – beadott pályázat
sikeressége esetén,
– településközpont fejlesztés - beadott pályázat sikeressége esetén,
– túraútvonal kiépítése - beadott pályázat
sikeressége esetén,
– Királyszéki iskola külső felújítása - beadott
pályázat sikeressége esetén,
– Jóbarát Vendéglő megvásárlása és felújítása,
– Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítése,
– a körzeti megbízott részére lakásvásárlás,
– a korábbi gazdaságosan fel nem újítható
lakás értékesítése megtörtént,
– a járdaépítés folytatása a Móra F. utca –
Móricz Zs. utcákon,
– a kerékpárút építés előkészítő munkálatainak megkezdése, pályázat benyújtás,
– az óvodai, az iskolai és a sportpálya melletti játszótér fejlesztése,
– iskolai kerékpártároló építése,
– iskolai kerítés építése,
– óvodai kerítés felújítása,
– buszvárók létesítése,
Természetesen a működés biztosítása az
elsődleges szempont, a beruházások megvalósítása a bevételek teljesülésének függvénye.
3. Az óvodai, iskolai felvételi körzet kialakításáról és a tanulói felvétellel, átvétellel kapcsolatos sajátos helyzet megállapításáról
szóló rendeletet alkotott a Képviselő-testület
jogszabályi kötelezettségének eleget téve.
A kialakult gyakorlat került leképezésre a
rendeletben. A rendelet lényege, hogy elsősorban a zsombói gyerekeket kell felvenni az
óvodába, iskolába, és amennyiben szabad
kapacitás marad, akkor feltölthető más település lakosaival.
4. Elfogadásra került a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőinek 2009. évi teljesítménykövetelményei alapját képező célok meghatározása, a beszámoló a Polgármesteri Hivatal
2008. évi munkájáról és köztisztviselők teljesítményértékeléséről, valamint jóváhagyásra
került az önkormányzat 2009. évi közbeszerzési terve.
5. A Képviselő-testület elfogadta a Zsombó
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. tárgyévi
pénzügyi és gazdasági tervét. A 100%-ban
önkormányzati tulajdonú kft. feladatai között
szerepel továbbra is a polgármesteri hivatal
műszaki támogatása, a kisebb önkormányzati beruházások kivitelezése, közreműködés
a többi beruházásban, felújításban. Ujvári
Szilvia ügyvezető igazgató kiemelt feladata
a hivatal műszaki ügyintézői feladatainak
ellátása, pályázat előkészítői tevékenység
és építészeti tervezés. Ennek köszönhetően
elkészült a zsombói közintézmények legtöbbjének állapotterve. Továbbra is feladata a
kft-nek az önkormányzati takarítási feladatok
szervezése. Az idei évtől új feladatként a
lakosság számára is vállal a kft. építész tervezési munkákat, és az ingatlanok karbantartásával, gazmentesítésével is fordulhatnak
bizalommal Ujvári Szilviához.

6. Beszámolót fogadott el Képviselő-testület
a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár
2008. évi működéséről. A jogelőd József
Attila Művelődési Ház 2008. január 1. és
február 28. között működött. Ezen időszakban végzett munkát Monori Gyula igazgató/
képviselő úr távolléte miatt nem értékelte
a Képviselő-testület, azt azonban Mészáros
Csaba igazgató kiemelte, hogy a tavaszi
hagyományos rendezvények egy részének
megalapozása korrekt módon megtörtént. A
részletes beszámoló megerősítette azt a kialakult képet, hogy Mészáros Csaba igazgató és kolléganői a 2008. tavasztól csökkentett létszám ellenére jó munkát végeztek.
– Megtartották és továbbvitték a hagyományos rendezvényeket.
– Biztosították a működő klubok, tanfolyamok további működését (7 működött tovább,
2 szűnt meg), és elősegítették a korábban
működő klubok újraindulását (4 tartósan, 1
rövidebb ideig) és sok új klub indulását is
(8 új klub indult és 2 tervezett nem tudott
elindulni).
– Új sorozatokat indítottak (Olimpiai Arcképcsarnok keretében 7 olimpiai bajnok,
összesen 15 olimpiai aranyérem látogatott
Zsombóra; Koltay Gábor filmes klubja; Tanya
Színpad).
– Aktuális, évfordulós rendezvényeket szerveztek számos Kossuth-díjas művész részvételével (Biblia éve: dr. Kiss-Rigó László püspök;
Költészet napja: Jókai Anna, Olasz Sándor;
Magyar kultúra napja: Melocco Miklós).
– Pályázatos rendezvénysorozatot (PANKKK)
rendeztek neves és hírnév előtt álló előadókkal.
– Kiállításokat rendeztek (7 db).
– Segítették az önkormányzati intézmények
és a civil szervezetek munkáját.
– Pályázatokat nyújtottak be, amelyek közül
a sikereseket megvalósították.
– Új honlapot hoztak létre és működtetnek a
www.kultura.zsombo.hu címen és több helyen információszolgáltatást is működtetnek,
– Megújult plakátjaik üde színfoltjai
Zsombónak.
A Képviselő-testület egyhangúlag meghozott határozatával köszönetét és elismerését
fejezi ki Mészáros Csaba igazgatónak és a
József Attila Közösségi Ház és Könyvtár dolgozóinak a 2008. évben magas színvonalon
végzett szakmai munkájáért.
7. Döntés született az éjszakai és hétvégi orvosi ügyeleti feladatok átadása a Szegedi
Kistérség Többcélú Társulásának. Az orvosi
ügyeletet a mentőszolgálat látja el a települések és a mentőszolgálat között 7-8 évvel
ezelőtt kötött szerződés alapján. A működés
alapvetően nem is fog változni, csupán a
szegedi kistérség 12 települése a többcélú
társuláson keresztül szerződik a finanszírozó
egészségbiztosítóval. Tekintve, hogy a kistérségi feladatellátást magasabb összeggel
támogatja az egészségbiztosítás, az így keletkező többletbevétel az önkormányzatok
hozzájárulását csökkenti, a nagyobb része
viszont az ügyeletet ellátó szakemberek juttatásának növelésére és eszközfejlesztésre
fordítódik.
8. Döntött a Képviselő-testület a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. megkereséséről
a tervezett kerékpárút területének térítésmentesen állami tulajdonból önkormányzati
tulajdonba adására érdekében. Itt tájékoztatom a Tisztelt Olvasót, hogy hónapokon belül

várható olyan pályázati kiírás megjelenése,
amelyen önkormányzatunk pályázhat a kerékpárút megvalósítására.
Következő, munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés:
2008. március 27. 14 óra,
helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő
terem, tervezett főbb napirendek:
– Az ivóvíz díjának megállapítása,
– Közoktatási intézményeink alapdokumentumainak felülvizsgálata,
– Tájékoztató a településen működő civil
szervezetek működéséről,
– Tájékoztató a település és környékének
közrend- és közbiztonságának helyzetéről.
– Falugazdászi tájékoztató a mezőgazdasággal, a családi gazdálkodással és a 2008. évi
agrárpályázatokkal és támogatásokkal kapcsolatos tapasztalatokról,
– Tájékoztató az állategészségügy helyzetéről Zsombón,
– Beszámoló a bizottságok és a gazdasági
tanácsnok 2008. évi tevékenységéről.
Egyéb tájékoztatás:
1. Elkészült az Iskola sportpálya felöli oldalán
a kerítés. Hamarosan a fedett kerékpártároló
kialakítására is sor kerül.
2. A Jóbarát vendéglő leendő bérlőjének kiválasztása folyamatban van, döntés várhatóan
március végén születik.
Megtisztelő figyelmüket köszönve, tisztelettel:
Gyuris Zsolt
polgármester

Kedves Zsombóiak!
Mint bizonyára sokan tapasztalhatták, március elején újabb felszólításokat küldtük ki azon
ingatlantulajdonosok részére, akik nem tartották be a közterület használat szabályairól szóló
többször módosított 6/2005. (IX.19.) önkormányzati rendeletet.
A rendelet azon része, amely a közút és a járda
biztonságos használatát hivatott biztosítani,
2008. február 18. napjától hatályos. Korábban
a Polgármesteri Hivatal kevesebb hangsúlyt
helyezett a közterület használatról szóló renEnergia megtakarítása, avagy „NAPLOPÁS”
napkollektorral
Intézmények, vendéglátók, társasházak,
családi házak használati melegvízellátása,
fűtésrásegítése visszatérítendő támogatással, kedvező hitellehetőséggel igényelhető.
Referencia és információ Zsombó, Arany J.
u. 10. szám alatt vagy a 06-70/450-66-96os telefonszámon kérhető!

„Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a meleget!”

3

HÍRMONDÓ

ZSOM-BOLYGÓ

delet betartatására, azonban az utóbbi időben
rengeteg lakossági bejelentés érkezett és a
Képviselő-testület is kérte a rendeletben foglaltak fokozottabb érvényesítését.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Zsombói
lakosokat a rendeletben foglaltak fokozott
betartására. Továbbá felhívom azon Tisztelt
lakosok figyelmét, akik nem tesznek eleget a
felszólításunkban foglaltaknak, azokkal szemben a Polgármesteri Hivatal kénytelen lesz
szabálysértési eljárást indítani, amelynek ös�szege 30.000,- Ft-ig terjedhet.
Tisztelettel:

szeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül,
f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési
támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül, vagy
g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában
neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy
tartós nevelésbe vett gyermeket.

Polgármesteri Hivatal közérdekű
közleményei

A kedvezmények igénybevétele a nyilvántartásba vételt követően lehetséges.
A védendő fogyasztók körébe a fenti jogosultsággal rendelkezők kerülhetnek be. A fogyasztónak kell kérelmezni a szolgáltatónál,
melyhez szükséges egy kérelem nyomtatvány
kitöltése, amit a Polgármesteri Hivatalban igényelhetnek.

Dr. Csúcs Áron
jegyző

2009. január 1-től változtak a méltányos
közgyógyellátás feltételei.
Emelkedett az egyedül élőknél a közgyógyellátásra jogosultság jövedelmi határa.
Ellátásra az az egyedül élő személy jogosult,
akinek a havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ös�szegének 250%-át, ami jelenleg 71.250,- Ft.
(Családosoknál a jövedelem határ változatlan,
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ös�szegének 150%-a, azaz 42.750,- Ft).

A védendő fogyasztók körébe tartoznak a szociálisan rászorultakon kívül a fogyatékkal élők,
vakok személyi járadékában részesülők is, akiket fogyatékosságuknak megfelelő különleges
bánásmód illet meg.

Dr. Csúcs Áron
jegyző

Közéleti Klubról Tájékoztató
UNOKÁINK IS
LÁTNI FOGJÁK?!

Mind az egyedül élőknél, mind a családosoknál csökkent a havi rendszeres gyógyító
ellátás költsége. Jelenleg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át,
azaz 5.700,- Ft-ot meghaladó költséggel kell
rendelkezni a jogosultság eléréséhez, az eddigi
7.125,- Ft-hoz képest.

A Zsombói Hírmondó szerkesztőbizottságának
tagjaként felkértek, hogy röviden tájékoztassam a Tisztelt Lakosságot a Zsombói Közéleti
Klub során elhangzott közérdekű információkról. A felkérésnek eleget téve igyekszem
röviden és tömören leírni az elhangzott információkat.

Kérjük mindazokat, akiknek a tavalyi évben a
közgyógyellátás iránti kérelmük elutasításban
részesült, és megfelelhetnek az új feltételeknek, keressék fel a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjét, aki szívesen áll rendelkezésükre.

A Zsombói Képviselő-testület célja a helyi
kulturális, természetvédelmi és egyéb értékek védelme. Ez adta a 2009. február 17-i
Zsombói Közéleti Klub témájának apropóját:
a zsombói Nagyerdő múltja, jelene és jövője
kapcsán hangos együttgondolkodásra hívta
Gyuris Zsolt Polgármester úr az erdőt kezelő
állami erdészet képviselőit, egy természetvédelmi szakembert és Zsombó lakosságát. A
meghívott vendégek a téma igazi professzionális képviselői, név szerint: Fazekas József a
DALERD Zrt. vezérigazgató helyettese, Virág
Lajos kerületvezető erdész, valamint Csehó
Gábor a Csermely Környezetvédelmi Egyesület elnöke.
A beszélgetés célja a településképet, a községünket meghatározó helyi védett érték megóvása, megújítása, melyhez elengedhetetlen a
jövőbeni igények (lakossági, természetvédelmi, vagyonkezelői) és lehetőségek (törvényi
előírások, szabályozások) alapos ismerete. A
beszélgetés során örömmel hallottam, hogy a
régóta igényként jelentkező állagmegóvó kezdeményezésben partner az erdőt kezelő szervezet. A szándék tehát megvan, a lényeg a jól

Tájékoztató a védendő fogyasztókra vonatkozó kedvezményekről
A 2007. évi LXXXVI. Törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletek
alapján a szociálisan rászoruló fogyasztókat
védettség illeti meg.
A védettség alapján a fogyasztónak lehetősége nyílik részletfizetési kedvezmény, fizetési
haladék és előre fizető mérő felszerelés igénylésére.

Ki minősül szociálisan rászorulónak?
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak
járadékában részesül,
b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak
ellátására jogosult,
c) a Szoctv. 38. §-a szerinti lakásfenntartási támogatásban részesül,
d) a Szoctv. 40-44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rend„Tavaszi szél vizet áraszt,
virágom, virágom.”

átgondolt tervek szabályos engedélyeztetése
a különböző hatóságoknál és közben a forráskeresés a szükséges beruházások fedezésére.
A közeljövőben a közveszélyes helyzetet okozó kiöregedett fák (benzinkúttól a csárdáig
tartó szakaszon, a buszmegálló környékén) kitermelését láthatjuk majd. A jelenlévő önkormányzati és erdészeti vezetők közös szándékot fogalmaztak meg az erdő rendeltetésének
megváltoztatására, parkerdővé alakítására,
amelyet egy hosszadalmas egyeztetési, engedélyeztetési eljárás előz meg. Az önkormányzat év elején beadott pályázatából a védett
élőhelyet bemutató táblák és a nem védett erdőrészletben az erdei pihenőhelyek felújítását
tervezi, amely a kialakítandó túraútvonal egyik
legfontosabb állomása és a helyieknek pihenési lehetőség egyben. A hosszú távú cél az
erdő egy részén a parkerdő jelleg kialakítása,
valamint a láp és környékének védelme, a kerítés helyreállítása továbbá az erdő megújítása,
figyelembe véve a tervezett beruházások (kerékpárút, körforgalom) helyigényét, sajátosságait. Polgármester úr arról tájékoztatott, hogy
a tervezett és engedélyezett kerékpárút az
erdő területét a teljes hossz körülbelül felében
és csak legfeljebb körülbelül 1 m szélességben
érinti, főleg ott, ahol az erdészet a természetvédelmi hatóság támogatásával az erdőt megújítani tervezi. Kicsit mélyebben, legfeljebb 8
méter mélységben érinti az erdőterületet az útfejlesztés, az állami közútkezelő által tervezett
körforgalom megvalósulása esetén.
A Közéleti Klub során több elhangzott hozzászólás elgondolkodtatott és e rövid tájékoztatót ezzel a gondolattal zárom:
„Ahhoz, hogy egy erdő erdő maradhasson,
mindenkinek van tennivalója (kezelő, önkormányzat, lakosság, látogatók).”
Horváth Ágnes

Tájékoztatás
A Kós Károly Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2009. március 16-20-ig
nyílt napokat tart érdeklődő szülők számára.
Az érdeklődőket kérjük, hogy a tanítási órát
megelőző szünetben jelenjenek meg a kiválasztott tanítási óra helyén. Lehetőség nyílik
a tanítási órák látogatására, az intézményben
folyó oktató-nevelő munka módszereire való
rálátásra, a tanulók iskolai életébe való bepillantásra.
Ennek keretében március 17-én kedden
18,00 órai kezdettel az iskola első emeleti
aulájában tájékoztatást tartunk az induló első
évfolyam iránt érdeklődő szülők részére.
Első évfolyamos beiratkozás
2009. március 23-án hétfőn 7,00-11,00
óráig, és 14,30-15,30 óráig valamint 24-én
kedden 7,00-11,00 óráig és 13,00-18,00 óráig lesz az iskola irodájában. A beiratkozásra
hozni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcím és TAJ kártyáját, iskolaérettségi igazolást (amennyiben már rendelkezésre
áll).
Maróti Antalné
intézményvezető
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Álláskeresési tréning
2009. 03. 30.-án, 11.00-13.00 óra között
álláskeresési technikák elsajátítására, az álláskeresőknek járó ellátásokkal kapcsolatos
ismeretek bővítésére nyílik lehetőség, a Délalföldi Regionális Munkaügyi Központ Szegedi
Kirendeltség és Szolgáltató Központ jóvoltából.
A tréning témái:
– önéletrajzírás,
– állásinterjú,
– spontán álláskeresés,
– a Munkaügyi Központ szolgáltatásai, támogatási formák álláskeresőknek,
– személyre szabott pályaorientáció,
– lehetőség egyéni konzultációra.
Előadó:
Bagó Ildikó tanácsadó /Munkaügyi Központ/
A tréning helyszíne:
Zsombó, Mária tér 2. (Magas létszám esetén
változik.) v. A jelentkezők számától függ.
Előzetes jelentkezés munkaidőben, hétfőtől
csütörtökig:
– telefonon 06/62 595-566
– személyesen: Zsombó, Mária tér 2. a
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat
irodájában
Jelentkezési határidő: 2009. 03. 16.
Csontos Lászlóné

Álrendőrök
Sajnálatos módon időről-időre bekövetkeznek
olyan bűncselekmények, amelyben a tettes/ek
magukat hivatalos vagy közfeladatot ellátó
személynek adják ki: valamilyen szolgáltató
vállalat alkalmazottjának, esetleg rendőrnek.
Az álrendőröket leggyakrabban a készpénz
megszerzése motiválja. Fenyegetik, visszatartják az autóst, a kiszemelt áldozatot valamilyen ürüggyel mindaddig, amíg a kért összeget
át nem adta. A legfontosabb, amit tudni kell,
hogy a rendőr nem vehet át készpénzt! Ha a
szabálysértés miatt a helyszínen bírságol, postai befizetési utalványt kell adnia, vagy feljelentést tesz, az illetékes rendőrhatóság pedig
lefolytatja a szabálysértési eljárást, amelynek
végén határozatot hoz.
Felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy a
valódi rendőrt intézkedése során az egyenruhája és az azonosító jelvénye, vagy polgári
ruhában szolgálati igazolványa és jelvénye
igazolja! A valódi rendőrigazolványon látható a tulajdonos arcképe, neve, és rendfokozata:

A hozzá tartozó azonosító jelvény alsó részén
a POLICE felirat helyett
egy ötjegyű AZONOSÍTÓ SZÁM szerepel:
Kérjük a lakosságot,
hogy az áldozattá válás
elkerülése érdekében
hasonló
esetekben
győződjenek meg arról,
hogy a velük szemben
intézkedő személy valóban rendőr-e. Az állampolgároknak az intézkedést követően vagy
azt megelőzően joguk van feljegyezni a rendőr
nevét, rendfokozatát, szolgálati helyét, illetve
jelvényének számát.
Amennyiben kétsége merülne fel az intézkedő
személyazonosságával kapcsolatban, hívja a
107 vagy a 112-es segélyvonalat!
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA
ÉRDEKÉBEN!

Tisztelt Zsombói Fogyasztóink!
Tájékoztatni kívánjuk Önöket, hogy Társaságunknál az ügyfélfogadási rend a vonatkozó
előírásoknak megfelelően 2009. március 01től a következőképpen alakul:
ÜGYFÉLFOGADÁSI REND:
Hétfő:
Csütörtök:

14.00-17.00
8.00-20.00

Előzetes időpont egyeztetésre a TMV TiszaMaros Kft központi telefonszámain van
lehetőség munkaidőben 8.00-16.00 között.
TELEFONOS ELÉRHETŐSÉGEINK:
62/452 – 510,
62/452 – 610,
62/452 – 310(csak fax)
EMAIL CÍMÜNK:
tmv@tmv.hu
Számlázási rendünk változatlan kettő havonta
számlázunk és lehetőség van a már ismertetett elérhetőségeken a vízmérő állás közvetlen
közlésére is a következők szerint:

Rendőrségi hírek
Rendőrségi segélyhívás
107
Sándorfalva Rendőrőrs
telefonszám:
(06-62/251-217)
Cím:
6762 Sándorfalva Dózsa György utca 17.
Zsombó körzeti megbízottak:
Hirsch Attila r. törzszászlós
(06-30/326-72-84)
Lengyel Zsolt r. főtörzsőrmester
(06-20/979-63-79)
Tisztelt zsombói lakosok!
Kérjük Önöket, hogy amennyiben Zsombó
község közigazgatási területén észlelnek bármilyen bűncselekményre utaló körülményt,
közbiztonságuk és értékeik védelmében kérjük, értesítsék a fenti telefonszámokon elérhető szerveket.
Kérdéseikkel, észrevételeikkel kapcsolatosan
továbbra is forduljanak bizalommal a helyi
körzeti megbízottakhoz, valamint a Sándorfalvi
Rendőrőrs munkatársaihoz.
Eddigi segítségüket köszönjük.
Tisztelettel:
Hirsch Attila r. törzszászlós
Lengyel Zsolt r. főtörzsőrmester

Démász D-vonal: (40) 82-22-82
Hibabejelentés: 06-40-822-000
Mérőállás-bejelentés: 06-80-828-180
A közvilágítási hibabejelentéseket a Polgármesteri Hivatalba (tel.: 595-555) is szíveskedjenek bejelenteni!

Számlázási időszak

Vízmérő
állásának közlése

február-március

április 1-10

április-május

június 1-10

június-július

augusztus 1-10

augusztus-szeptember

október 1-10

október-november

december 1-10

december-január

február 1-10

Továbbra is állunk Tisztelt Fogyasztóink rendelkezésére.
Tisztelettel:
Terhes Csaba
ügyvezető

Képviselői fogadóóra
A Képviselő-testület döntése értelmében a
képviselők a jövőben rotációs rendszerben,
párosával személyes képviselői fogadóórát
fognak tartani.
Ennek következő időpontjai:
2009. március 17-én 16-18 óra között
Mihálffyné Zakar Andrea és
Nagy B. Ferenc képviselők
valamint
2009. április 7-én 16-18 óra között
Lajkó Antal és
Nagy Róbert képviselők jelenlétével.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem
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„Kossuth Lajos azt üzente, Elfogyott a regimentje.
Ha még egyszer azt üzeni, Mindnyájunknak el kell menni.
Éljen a magyar szabadság, Éljen a haza!”
magyar népdal
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Zsombói receptkönyv II.
Az Egészséges Zsombóért Alapítvány 2006ban adta ki az első zsombói receptkönyvet.
Többen jelezték, hogy szerették volna megjelentetni abban jól bevált finomságaik receptjét.
A visszajelzéseken felbuzdulva döntöttünk
úgy, hogy újra receptgyűjtésbe kezdünk, s ha
megfelelő mennyiségű recept érkezik, kiadjuk
a Második zsombói receptkönyvet.
A zsombói lakosok segítségét kérjük a kiadvány tartalmának összeállításához.
Kérjük, hogy megjelentetni kívánt receptjeiket Monori Gyulánál, Marótiné Mónikánál,
a gyermekorvosi rendelőben Dr.Szabó Ágnesnél, az önkormányzatnál Csányiné Barna Kláránál szíveskedjenek leadni, vagy az
egeszsegeszsombo@gmail.com e-mail címre
továbbítani, hozzájárulva ezzel is helyi értékeink gazdagításához.
Köszönettel:
Egészséges Zsombóért Alapítvány

Pályázati felhívás civil szervezetek számára!

Bővebb információk a pályázattal kapcsolatban a www.nca.hu oldalon érhetők el.
A pályázattal, valamint a pályázatírással kapcsolatban felmerült kérdésekben Zsombó Község Önkormányzata tájékoztatást nyújt a civil
szervezetek számára.

Csányiné Barna Klára, Juhász Pintér Pál
pályázati ügyintézők
Tel.: 62/595-561

TÁJÉKOZTATÁS
a tüdőszűrés igénybevételének megváltozott
szabályairól:
A tüdőszűrés igénybevételére vonatkozó jogszabályok 2008. október 01-i hatállyal az alábbiak szerint változtak, a 235/2008. (IX.23.)
Korm. rendelet értelmében:
• 40 éves kor felett a tüdőszűrő vizsgálat
évente egy alkalommal, beutaló nélkül,
térítésmentesen vehető igénybe.
• 40 éves kor alatt:
– a megelőző célú tüdőszűrésért térítési
díjat kell fizetni, melynek összege: 840 Ft.
– Járványügyi szempontból indokolt esetben (tbc gyanú), háziorvosi beutalóval térítésmentesen igénybe vehető.
• A foglalkozás egészségügyi („Alkalmassági”) vizsgálat kortól függetlenül térítésköteles vizsgálat. Térítési díj: 840 Ft.

Az NCA Dél-alföldi Regionális Kollégiuma
pályázatot hirdetett 2008. január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba vett civil szervezetek
működésének támogatására. A pályázat célja
a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás mind eszköz és infrastruktúra, mind humánerőforrás tekintetében.

Tüdőszűrés térítési díjának befizetése:
Miután a tüdőszűrő gépjárműben a készpénz
kezelés technikai feltételei nem állnak rendelkezésre, ezért a tüdőszűrés térítési díját előzetesen a Polgármesteri Hivatalhoz eljuttatott csekken tudják a lakosok befizetni.

A támogatási igény beadási határideje: 2009.
március 27.

Kérjük a tüdőszűrés elvégzése előtt a tüdőszűrés díját befizetni.

Én vállamra veszem a Tavaszt
S a szívemnek hozom el.”

József Attila
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A befizetést igazoló csekket a tüdőszűrés
igénybevétele előtt kell átadni a szűrőbuszon.
A szűrőbusz dolgozói számlát állítanak ki a befizetésről, melynek első példányát megkapja a
szűrésre jelentkező páciens.
Tüdőszűrési eredmények kiadása:
A térítésköteles tüdőszűrések negatív eredményeit a tüdőszűrés elvégzése után 4 héttel
postázzuk az Orvosi Rendelőbe Dr. Borbély
Rita háziorvos nevére.
A térítésmentes szűrési eredmények az eddigi
gyakorlatnak megfelelően átvehetőek a szűrés
elvégzése után 4 héttel a területileg illetékes
Tüdőgondozó Intézetben /Szeged/.
A tüdőszűrésen kiemelt lakosok továbbvizsgálása, akár térítésköteles, akár térítésmentes
tüdőszűrésről van szó, az illetékes Tüdőgondozó Intézet /Szeged/ végzi el.
Szűrési időpontok:
2009.03.23. hétfő
9 óra 00 perctől -15 óra 00 percig
2009.03.24. kedd
9 óra 00 perctől - 15 óra 00 percig
2009.03.25. szerda
9 óra 00 perctől - 15 óra 00 percig
2009.03.26. csütörtök
9 óra 00 perctől - 15 óra 00 percig
A szűrésre jelentkezők a TAJ kártyájukat (betegbiztosítási kártya) szíveskedjenek magukkal hozni a tüdőszűrésre.
A várandós és szoptatós nők a tüdőszűrést
nem vehetik igénybe!
A szűrővizsgálatokat a lakosság egészségének
megőrzése és a betegségek korai felkutatásának érdekében végzik!

nagyító

Összefogással készült el
a focipálya világítása!
Mint ahogy februári számunkban már röviden beszámoltunk róla, az elmúlt hónapokban szemtanúi lehettünk a focipálya világítás
megvalósulásának. Az azóta eltelt időszakban gyerekek, fiatalok és felnőttek egyaránt
kipróbálhatták a szabadtéri esti sportolást. A
széleskörű összefogáshoz nemcsak zsombói,
de vidéki cégek is önzetlenül járultak hozzá.
Körkérdésünkben arra kerestük a válaszokat,
hogy milyen megfontolások állnak a
segítségnyújtás mögött, illetve, hogy
ki milyen munkával járult hozzá a több
mint 1,2 millió Ft értékű projekt megvalósulásához.

Szívesen fogadtam a megkeresést, hiszen én
magam is szerettem volna hozzájárulni Zsombó
fejlődéséhez: a fiatalok és idősebbek – iskola/
munka utáni – sportolási lehetőségének megteremtéséhez. Ehhez ad lehetőséget a közösen
megvalósított munka. Cégemmel mi fémipari
tevékenységet végzünk, így a világítást tartó
oszlopokra a hosszabbított vas-lámpakarokat,
melyek egyben a lámpák tartószerkezetei is
lettek készítettük el.

Pesti István,
a Zsomszer Kft vezetője

Mindig öröm egy vezetőnek, ha azt
látja, hogy vannak a helyi társadalomnak önszerveződései, akik a közösség érdekében képesek egy-egy
célt megvalósítani. Kiváló kezdeményezésnek tartom a focipálya világításáért tett széleskörű összefogást!
Ismételten megköszönöm az Összefogás Zsombóért Közhasznú Egyesület
valamennyi tagjának a szervező közreműködést! Pesti István helyi vállalkozónak, Pozsár Mátyásnak, Székesi
Kálmánnak, Mihálffy Zsoltnak, Zetkó
Norbertnek, kollégáimnak és a nem
zsombói résztvevő vállalkozóknak,
hogy munkájukkal újabb fontos cél
valósult meg településünkön.

Nagyon tetszett a vezetőség hozzáállása,
hogy fontos számukra „kis” közösségük fiataljainak sportolási lehetősége. Az, hogy az ősz
beállta után is tudják számukra biztosítani az
edzéseket, lefoglalni őket, egy helyet ahol a
sötétedés ellenére is tudnak „játszani” és addig sincsenek rossz helyen, nem unatkoznak
stb. Szerintem, ha a gyerekek – kamaszkorba
lépve – találnak maguknak valami célt, egy
csapathoz való tartozást, akkor nehezebben
térnek rossz közösségbe, ezáltal jobb irányba
haladhat az életük. Nekem volt lehetőségem
segíteni, ezért meg is tettem, hogy egy ilyen
jó közösségi összefogás megvalósulhasson,
mert manapság ritka az ilyen. Társaságunk a
Szabó Kontakt Kft biztosította a lámpákhoz az
oszlopokat,melyeket Kecskemétről a helyszínre is szállítottunk és az oszlopgödör ásással
együtt elvégeztük azok állítását is.
Szabó István, S
zabó Kontakt Kft ügyvezetője

Fontosnak tartjuk a felnövekvő nemzedék
egészséges életre és a mozgásra
való nevelését. Manapság amikor az
Internet kitárja gyermekeink előtt a világot, ugyanakkor helyhez is köti Őket,
fontosak az olyan lépések, amelyek
példát mutatnak arra, hogy az igazi
kapcsolatok és eredmények nem a
számítógépen jönnek létre. A mozgás
során az emberek életéből hiányzó párbeszéd, alkalmazkodni tudás,
csapatban való munkavégzés mindmind formálódik. Amennyiben lehetőségünk van rá, támogatjuk az ilyen
irányú kezdeményezéseket, így nagy
örömmel csatlakoztunk a zsombói
összefogáshoz. Cégünk szerelte fel a
lámpákat a faoszlopokra, alakította ki
az áramkötéseket, és helyezte üzembe
a világítást.

Dankó László,
Dankóvill Kft ügyvezetője

Mindannyiunk számára példaértékű
összefogással valósult meg Zsombón
a focipálya világításának kiépítése.
Örömmel vettük Kispéter Gábor alpolgármester Úr és Mihálffy Zsolt elnök
Úr megkeresését. A felvázolt tiszta,
világos célokhoz azonnal csatlakoztunk. Reméljük, hogy munkánkkal
sok örömet szereztünk a zsombóiak
számára. Az önkormányzattal kialakult
jó kapcsolatunk eredményeképpen
további közös munkák megvalósítása a célunk, mellyel hozzájárulhatunk
Zsombó község fejlődéséhez. A TMV
Kft a nyomvonal munkagépekkel történő kiásásával, földkábel fektetésével járult hozzá a tervek megvalósulásához.

Gyuris Zsolt,
polgármester

A zsombói labdarúgók egy régi vágya
vált valóra ez év februárjában elkészült
a labdarúgó pálya térvilágítása. A világításra nagyon nagy szüksége volt
sportolóinknak, mivel a középiskolás
és a felnőtt korosztály számára az októbertől – áprilisig tartó időszakban,
a korai sötétedés miatt a hét közbeni
gyakorlásra nem volt megoldás. Sajnos ebben a holt idényben az évek
alatt sok sportoló távolodott el kedvelt
játékunktól, és az igazolt játékosok teljesítményén is érezhető volt a nagy kihagyás eredménye. A helyi labdarúgás
nevében ezúton is köszönetet mondunk
a világítás megvalósításában társadalmi munkában résztvevő támogatóinknak, valamint a munkákban résztvevő
vállalkozóknak. Nem utolsósorban köszönjük az Öszefogás Zsombóért egyesületnek és a szakmai irányítást végző
dr. Kispéter Gábornak a világítás megszervezésében és létrejöttében nyújtott
segítségét.

Terhes Csaba,
TMV Kft ügyvezető igazgató

szerkesztő: mészáros csaba

Mihálffy Zsolt,
elnök, Zsombó SE
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„Te engemet s én tégedet,
virágom, virágom.”

HÍRMONDÓ

vendég a háznál

GÉCZI ERIKA KONCERTJE

Vendégünk volt Erőss Zsolt
hegymászó
2009. február 11-én este a Közösségi Ház
„Zsíroskenyér Hagymával” című sorozatának
vendége volt Erőss Zsolt, aki első magyarként,
feljutott a világ tetejére, a 8848 m magas Mount Everestre. A vetítéssel egybekötött előadás
felejthetetlen képeket, tájakat, embereket mutatott be. Ezúton ajánljuk szíves figyelmükbe
az elhangzottak szerkesztett változatát.
„Amivel én ismert hegymászó lettem, az a
Mount Everest megmászása. Többször próbálkoztunk ezzel a hegycsúccsal, mire magyar
részről először sikerült feljutni. A csúcsot már
az 1920-as években is próbálták megmászni
régi hegymászók (ez azt jelenti hogy régi volt
a technika és a felszerelés is), de először csupán 1953-ban jutottak fel. Érdekes az, hogy
akármilyen technológiai fejlődése van az emberiségnek, a legnagyobb dolog, a kockázat
az megmaradt: a csúcs ugyanolyan magas, a
kockázat ugyanolyan, mint régen volt. (…) A
magas hegyekben előjön az a probléma, hogy
az ember csak 5000 méterig életképes. Itt már
nemcsak az ember, az élővilág java része sem
életképes hosszabb távon. Itt már nincsenek
zuzmók sem, még ott sem, ahová odasüt a
nap, nincs élet ilyen magasságban, valójában
ez egy kihalt vidék. Érdekes, hogy a madarak
fellátogatnak ide, amihez kell nekik egy genetikai adottság. Ez a madarak részéről is csak
ideiglenes. (…) Nekünk ahhoz, hogy elviseljük azt a kevés oxigént, ami ott fennt van – a
levegő légnyomása 5000 méter magasan fele
annak, mint amit megszoktunk, afölött akár
harmada, 8000 méteren úgy negyede – kell
egy edző folyamat, akklimatizáció. Ezt tesszük
meg le és feljárkálva a gleccsereken. Az Everest megmászásának fő problémája az erős
szél, mert a Földünkön ilyen 8-9-10 ezer méter magasságokban szinte folyamatosan erős
szelek vannak, 200 kilométeresek, amelyeket
a légitársaságok kihasználnak. Télen nagyon
komoly hideg van, 60/70 fok mínuszban. Nyáron viszont – monszun időjárás idején – olyan
széljárás van, ami rengeteg csapadékot hoz
„Legyen béke, szabadság és egyetértés.”

2009. február 27-én, pénteken 19-órakor, a
zsombói Közösségi Házban kezdődött Géczi
Erika önálló koncertje. A Kormorán együttes
énekesnője sokoldalú tehetség. Sokan emlékezhetnek hangjára, hiszen Koltay Gergely
felkérésére a Honfoglalás című film népszerű
betétdalát is ő énekelte. Ritka az, hogy egy
énekes dalszerző is legyen, de most, koncertjének nagyobbik részében az énekesnő saját
szerzeményeit adta elő, saját dalokat, saját
szövegeket. Talán kevesen emlékeznek már
rá, hogy Géczi Erika olimpikon is. Pályáját kajakosként kezdte, a szöuli olimpián csapatban
ezüstérmet szerzett, és a szakmában tíz évig
edzőként is dolgozott.
A több mint másfél órás műsorban hallhattuk
többek között a Talán, az Angyalok, a Soha ne
sírj!, az Emlék, a Csillagok közt, a Játék erő
felett, az Ördög mászik a tetőkön, a Szeretet,
a Dal a barátságról, az Isten ujja megérintett,
és a Csillagok, csillagok… című számokat. T.
Lukács Ágnes festményeiből ihletet merítve,
Máté József „Megfestett érzések” címmel írt
verseket. Erika megzenésítette ezeket a verse-

ket, és ezekből is hallhattunk ízelítőt. A zenés
számokat rövid, önéletrajzi történetek kötötték
össze. A negyven-ötven fős közönség hálás,
nagy tapssal köszönte meg a dalokat. A művésznő ráadásszámként a Sacra Corona című
film egyik betétdalát adta elő: Ki szívét osztja
szét.
Nekem különösen tetszett az Árnyék az arcodon, /szerelmes duett/ és az Ady versre írt
Karácsony című dal. Erika bármilyen fekvésben írhatja magának a dalait, kellemes hangja
magasan és mélyen egyaránt szépen cseng.
Megemlítem még, hogy dinamikusan, stílusosan végigtáncolta az egész koncertet. Mindannyiunk számára sugárzott, hogy Géczi Erika
személyiségét áthatja a spiritualitás, a hazaszeretet, a kitartás, a példamutatás. Köszönjük
az emelkedett hangulatot, a szép koncertet.
Munkájához tisztelettel, szeretettel kívánok
további kitartást, erőt, sok sikert!

az óceán felől, így az Everestre havat. Tehát
a kettő közötti évszak, a tavasz a jó! Úgy kell
elérnünk a 7200 méteres tábort – ami már
akklimatizációs lépcső –, hogy május végére
helyzetbe kerülhessünk. Természetesen az
akklimatizáció folyamatosan kell, tehát nem
folyamatosan megyünk felfelé és ott pihengetünk, hanem minden magashegyi táborból
vissza kell érni az alaptáborba, és ott kell regenerálódni, mert az 5000 méteres magasság
légnyomása (oxigéndús környezet) kell ahhoz,
hogy egyáltalán emészteni tudjunk. Ez a folyamat egy hónapot vesz igénybe legalább. (…)
Majd elérkezik a csúcstámadás ideje, amikor
az időjárás is javul: melegebb lesz, kevesebb
szél. Este 10 órakor elindulnak az emberek,
hogy délelőttre elérjék a csúcsot. Ezt pedig

KATI FODRÁSZAT

azért teszik, mert délután már nincs idő vis�szatérni! 2002. május 25-én 10 órakor, első
magyar állampolgárként értem el a Mount
Everest csúcsát! (…) Nekünk valójában az
számít, hogy kinézünk egy célt, egy feladatot
és annak hogyan tudunk megfelelni. Tehát az,
hogy engem odapottyantanak egy bármilyen
gyönyörű hegycsúcsra, az nem tölt el olyan
örömmel, mintha én azt megterveztem volna
szép útvonalakon és azt be tudtam járni! (…)
Hét-nyolcezer méteren nincs étvágya az embernek, de kell az energia, ezért muszáj enni!
Általában itt már csokoládét, speciális müzlit,
gyümölcskonzervet eszünk, de vannak olyan
„magassági” ételek porból, amit meg lehet
főzni, és viszonylag jó íze van. A másik fontos
szempont, hogy ne legyen nehéz! Sok energiára van szükség, hiszen minden felszerelést
nekünk kell vinni a hátizsákunkban. Aludni
12 pont
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Bátki Fazekas Zoltán

Várja régi és új vendégei jelentkezését
Zsombó területén. Egyeztetett időpont alapján házhoz megyek, hétfő és szerdai napokon 8 és 18 óra között. Üzletem megtalálható Forráskúton, a Tömörkény utca 1. szám
alatt.
Interneten megtekinthető referenciaanyagom is a www.fodraszkati.mlap.hu címen.
Várom mielőbbi hívását a 06-20/492-59-56os telefonszámon.
Tisztelettel:
Csáki Katalin
Női-férfi fodrász
sátorban és hálózsákban, vagy mondjuk hóba
vájt üregekben szoktunk, ez az adott helyzettől, a helytől, a kimerültségünktől függ. De
aludtam én már függőleges sziklafalon, egy
ablakpárkány méretű vízszintes szikladarabon,
ülve, magamat a falhoz kötve is. A fürdés az
alaptáborok luxusa… Jobb helyeken – mint
az Everest is volt – feketére festett hordóban
melegítünk vizet. A wc-zést pottyantós megoldással lehet elintézni az alaptáborokban,
fentebb viszont az adott helyen és időben,
szabadon…”
szerkesztette: Mészáros Csaba

ZSOM-BOLYGÓ

Zsombó Község Önkormányzat azzal a kéréssel fordul a helyi polgárok felé, hogy jelen kérdőív kitöltésével járuljanak hozzá településünk egészségtervének megújításához! A kitöltött kérdőíveket kérjük juttassák el a Polgármesteri Hivatal, az Egészségház és a Közösségi Ház erre a célra
kihelyezett gyűjtődobozaiba! Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

KÉRDŐÍV

Zsombó Község Önkormányzatának Pályázata
Közös projekt Zsombó – Csólyospálos 2009.

Kérdezett kora: …………………………neme: a; nő
Lakhely:		

b; férfi

Csólyospálos				

Zsombó

1. Hallott-e arról, hogy az Egészséges Településekért Alapítvány pályázatán az Egészséges Zsombóért Alapítvány nyert, s ennek
keretében immár harmadik alkalommal kerül sor a Csólyospálos-Zsombó fociderbire a kísérő programokkal (kis gyermekeknek
játszóház, nagyoknak drámajáték, foci totó)?
		
Igen 						
Nem
2. Milyen gyermekprogramot javasol a jövőre nézve?....................................................
3. Részt kíván –e venni az idei programban?
Igen, segítőként				

Igen, résztvevőként			

Nem

4. A jövőre vonatkozóan milyen közös programot javasol a két településnek?
(fontosság szerint osztályozza 1-5-ig)
– Szomszédoló
– Közös sportnap
– Egymás kulturális rendezvényén szereplés
– Aratónapi ünnepség- a partner település vendégszereplésével
– Hétpróba: átbiciklizés „egymáshoz”
– főzőverseny (nők, férfiak külön)
– Anyatejes világnap
– Szamóca-fesztivál
– aszalógép közös használata
– Rózsa Sándor túra, avagy mutassuk be egymás természeti értékeit!
– Egészségklub
– Faluházasság
– Erdei Iskola létrehozása
– Gasztronómiai népszokások rendezvénye
– „Tóparti-party” :közös horgászás, halsütés és bográcsozás
– Fogathajtó verseny a két község képviselői közt
– Kézműves klub
Egyéb javaslat:…… ………………………………………………………………………..
5. Milyen aktív szerepet vállalna a következő évi programok lebonyolításában?
(eszköz kölcsönzés, szállítás, büfé, szervezés.....stb.)

Köszönjük válaszait, ezzel segít a két falu közös egészségtervének kidolgozásában. Reméljük programjainkon találkozunk!
Figyelje a helyi újságokat!

Zsombó Község Önkormányzata
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„Többet ér az élete egy egészséges koldusnak, mint egy
beteg királynak”
közmondás

HÍRMONDÓ

ZSOM-BOLYGÓ

KÉRDŐÍV
Zsombó Község Önkormányzatának Pályázata
Egyéni – Zsombó 2009.

Kérdezett kora: …………………… Neme:

a; nő

b; férfi

1. Milyen területen dolgozik Ön?
a; mezőgazdaság
b; ipar
c; kereskedelem
d; álláskereső
e; nyugdíjas
f; tanuló
g;negyéb:………………………………………..
Milyen jellegű munkát végez?
a; ülő
b; álló
2. Mit tesz Ön az egészségének megőrzése érdekében? (Kérem fejtse ki röviden!)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
3. Fontosnak tartja-e a testmozgást?
Igen
Nem
Milyen gyakran sportol (egyénileg vagy csoportosan)?
naponta		
hetente		
havonta		

félévente		

alkalmanként 		

soha

4. Mennyire tartja fontosnak az egészséges táplálkozásra nevelést, az egészséges táplálkozást? (Jelölje az 1-5-ig skálán) /1: Nem
fontos; 5: Nagyon fontos/
			
1
2
3
4
5
5. Kérem a következő táblázatban jelölje „X”-szel, hogy milyen gyakran fogyasztja a felsorolt táplálékokat!
Naponta többször

Naponta egyszer

Hetente többször

Hetente egyszer

Tej,tejtermék
Tojás
Hús
Hal

Zöldség

Gyümölcs

Kenyér, péksütemény, tésztafélék
Édesség

						

6. Van-e Önnek
vagy
Gyermekének bármilyen krónikus betegsége?
a; Magas vérnyomás			
a; Magas vérnyomás
b; Cukorbetegség			
b; Cukorbetegség
c; Elhízás				
c; Elhízás
d; Asztma				
d; Asztma
e; Allergia				
e; Allergia
f; Mozgásszervi betegség			
f; Mozgásszervi betegség			
g; Egyéb:………………………………
g; Egyéb:……………………………………….

„A legsúlyosabb lelki betegség a közöny.”

Torqueville
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Ritkán

Soha

ZSOM-BOLYGÓ

7. Kérem a következő táblázatban jelölje „X”-szel, hogy milyen gyakran használja az alábbi élvezeti szereket?
Naponta
többször

Naponta
egyszer

Hetente
többször

Hetente egyszer

Ritkán

Soha

Alkohol
Dohányzás
Kávé
Drog
Egyéb:………………….
8. Hallott-e arról, hogy az Egészséges Településekért Alapítvány pályázatán Zsombó Község Önkormányzata nyert, s ennek keretében került sor
grillsütő- és főzőhely kialakítására a közösségi ház udvarán; fák, bokrok ültetésére a temetőnél és a sportpályánál; a sportolóknak labdák, mezek,
hálók vásárlására; szemétgyűjtők elhelyezésére?
		
Igen 					
Nem
9. Olvasta-e az Első Zsombói Receptkönyvet?
		

Igen 					

Nem

Ha igen, próbált-e már ki receptet belőle?
		

Igen 					

Nem

10. Szeretne-e folytatást?
		

Igen 					

Nem

Ha igen, küldene-e receptet az új kiadványba?
		

Igen 					

Nem

Ön milyen jellegű recepteket látna szívesen a Második Zsombói Receptkönyvben?
a; Hagyományos ételek
b; Újdonságok (Reformkonyha)
c; Mindkettő
11. A következők közül mit tart a legszükségesebbnek? (osztályozza 1-5-ig)
(1=legkevésbé tartom fontosnak, 5=legfontosabbnak tartom)
– padok a településen

– tábor

– parkosítás

– Baba-mama klub támogatása

– fák ültetése

– előadások egészséges táplálkozásról

– sóbarlang, sószoba létesítése az óvodában

– nyugdíjasklub támogatása, programok szervezése

– közvilágítás bővítése

– Egészséghét szűrő programok, egészségnevelés

– sétaút kialakítása

– drogmegelőző programok

– kerékpárút

– sportegyesületek támogatása

– kerékpártároló

– parlagfű irtás

– görkorcsolyapálya kialakítása

– Legyen-e lehetőség Zsombón

– uszoda

horgászni?

– szabadidőprogramok szervezése

-egyéb (kérjük írjon két ötletet!!)

– jóga, torna támogatása
12. A fent említett célok közül vállalna-e társadalmi munkát valamelyik program lebonyolításában?
						
Igen 					

Nem

13. Ön szerint a faluban mi a leginkább meg nem oldott probléma?
Köszönjük válaszait, ezzel segít a falu Egészségtervének kidolgozásában. Reméljük programjainkon találkozunk! Figyelje a helyi újságokat!

							

Zsombó Község Önkormányzata

„Ép testben ép lélek”
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The Darjeelin Limited

Kis hazánkban szinte teljesen ismeretlen ez
a film. Talán csak azok hallottak róla, akik
nap mint nap követik a filmvilág eseményeit.
Vagy csak egyszerűen szerencséjük van, mint
nekem és véletlen ráakadtak. Pedig igazán
megérdemelné a figyelmet, mert egy nagyon
jó filmről van szó.
Wes Anderson rendezte, aki a Tenenbaum,
a háziátok című filmet is. Robert D. Yoeman
fényképezte, aki már szinte házi fotográfusa
Wes Andersonnak, mert sok filmjét fotózta
már. És érthető, hogy miért őt választotta, a
képek magukért beszélnek.
Három testvér indul India szívébe, hogy újraélesszék a hajdani köteléket, és hogy megkeressék rég nem látott anyjukat. (Owen Wilson,
Adrien Brody és Jason Schwartzman játsszák
a három főszerepet.)
Bár mindhármuk személyisége merőben más,
életük mégis zátonyra futott. A látszólagos
boldogság persze ezúttal is jelen van, mint
ahogy Andersonnál tulajdonképpen mindig.
Ez azonban csak a felszín. Jack sikeres író,
bárkit megkaphat, és meg is kap, szerelmi
élete mégis zaklatott. Peter nős, és felesége
gyereket vár, mégis rémült, fél a felelősségtől,
Francist pedig épp elütötte egy autó. Hármuk
„spirituális utazásának” vagyunk tanúi.
A direktorra jellemzően a The Darjeeling Limited is első sorban epizódokból, és visszatérő
motívumokból építkezik, így a végeredmény
helyenként kissé szétszórtnak tűnhet, de ez
esetben ez inkább alapkoncepció, mint hiba.
Szerencsére az egész nem csap át bizarrba
vagy érthetetlenbe, hőseink imádni valóan
bájos karakterek tele hétköznapi problémákkal és csalódásokkal - ugyanakkor nem hétköznapi reflexiókkal is. A köztük kialakuló dialógusok andersonosan sérültek, minden szó
mögött humor vacog, melyet általában nem a
jelentés, hanem a kontextus hordoz.
Egy jelenettől eltekintve az egész filmet Indiában forgatták. Csodálatosan van fényképezve.
Gyönyörű tájképekkel ajándékoz meg. A képet
mindig egy hatalmas szín kavalkád uralja. Teljesen olyan érzése van az embernek, mintha ő
maga is ott lenne a forgatagban.
India teljesen más, mint a jól meg szokott nyugati világunk. A film ebbe a másságba enged
egy kis bepillantást.
Összességében a The Darjeeling Limited egy
pazar, érett, kiforrott alkotás. Nem veszi túl
komolyan magát, de olcsó poénkodássá sem
silányul. Rendkívül emberi, szerethető, találó,
és frappáns film. Ínyencek és popcornevők is
meg fogják szeretni.
The Darjeeling Limited 2007.

Schönfelder Zita

A magyar festészet mesterei c.
sorozat a könyvtárban
Az elegáns, keménytáblás sorozat a Magyar
Nemzeti Galéria szakmai közreműködésével
készül, a Kossuth Kiadó
gondozásában jelenik
meg, ami hazánk legnagyobb festőit hivatott
bemutatni.
A könyvtár ezt az új sorozatot is előfizette, így
az év végéig a sorozat teljes egészében kölcsönözhető lesz a könyvtárban, melyben az
alábbiak kapnak szerepet egy kötet erejéig:
Szinyei Merse Pál, Munkácsy Mihály, Székely
Bertalan, Paál László, Zichy Mihály, Ferenczy
Károly, Rippl-Rónai József, Lotz
Károly, Vaszary
János, Barabás
Miklós,
Czóbel
Béla, Csontváry
Kosztka Tivadar,
id. Markó Károly,
Benczúr Gyula,
Mednyánszky
László,
Kondor
Béla, Aba-Novák
Vilmos és Egry
József.
Az első kötet
témája
Szinyei
Merse Pál és művészete.
A könyv a művész
műveinek bemutatására helyezi
a hangsúlyt, de a
művészt tömören
így is bemutatja
az író, Szvoboda
Dománszky Gabriella. A felsorolás
jellegű életrajz, a
némileg terjengősebb elemzés
és a sok szemet
kápráztató reprodukció így is jóval
többet ad egy felületes ismerkedésnél.

„Férfi és nő. Hogy érthetnék meg egymást?
Hisz mind a kettő mást akar - a férfi nőt - a nő férfit.”
Karinthy Frigyes
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Szinyei Merse Pál igen nehezen behatárolható művész: ábrázolásmódja egyszerre realista,
ugyanakkor az impresszionistákkal párhuzamosan, ám tőlük függetlenül fejlődött ki saját
stílusa.
A keményfedeles könyv méreteit jól kihasználva pompás, részletekben gazdag képekkel van
tele, amik a színeken és formákon túl még a
textúrát is remekül visszaadják.
Várjuk Kedves Olvasóinkat
a könyvtár nyitvatartási ideje alatt:
Kedd:
9-13
Szerda:
13-17
Csütörtök: 13-17
Péntek:
9-13

Nagy Beatrix
könyvtáros

kul-turi

Zsombói pálinkaverseny 2009.
Köszönöm a megtisztelő meghívást, a feladat
nehéz volt és embert próbáló, de bátran és kemény munkával végigkóstoltuk a tizenhat beküldött mintát. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a szervezőknek az ötletért,
a hagyományápolásért, hogy ez a több évszázados múlttal bíró pálinkafőzést nem hagyjuk
elsorvadni. A régi és újkeletű tapasztalatok
e módon megjelennek a végtermékekben,
ebben a tizenhat mintában mindenesetre így
volt. A zsűri általános véleménye az volt, hogy
a zsombóiak bizony jó pálinkát isznak.
Néhány szóban a pálinkákról: a beküldött pálinkák mind jók voltak, megfeleltek az általános követelményeknek, hibás termék szinte
nem is volt.
Az értékelés során a következő szempontok
szerint dolgoztunk, értékeltünk: figyelembe
vettük az italok tisztaságát, illatát (mennyire
volt gyümölcsös, tiszta; zavaró illatoktól mentesek voltak-e, illetve cefrehibája volt-e vagy
sem), ízét (mennyire adták vissza a fajta jellegét; voltak-e az ízében hibák), az összhangot,
a kerekséget és az erő egyensúlyát.
E szempontok szerint a következő eredményre
jutottunk:
III. hely: egy gyümölcsös, illatában, ízében,
egyensúlyban lévő almapálinka, melynek termelője Pancza István.
II. hely: ennél a pálinkánál nem könnyű jó
minőségre lelni, háztáji termelésnél és nagytermelőknél egyaránt sok van belőle, de kevés
az ilyen gazdag, a fajta szépségével rendelkező kajszibarack pálinka, melynek termelője
Kádár-Németh Lajos.
I. hely: Az első helyezett egy tiszta jellegzetes és már messziről érezhető kellemes gyümölcs illatú pálinka. Ízében nagyon gazdag,
fajtájának jellegzetessége megvolt, hosszú és
kellemes utóízű. Az ital kerek egyensúlyban
van. Az első helyezett nem más, mint egy kiváló körtepálinka, melynek termelője Bozsák
István.
A többi résztvevő oklevelet kapott a részvételről: Lázár Brankó, Sáringer Sándor, Király
János, Horváth Sándor, Sziládi Ferenc, Huszta
István, Monori Gyula.
Köszönjük a részvételt és beküldött mintákat!
Jövőre is várjuk a jobbnál jobb pálinkákat!
Kraj Mirko
A zsűri elnöke
„a Fehértói Halászcsárda Sommelier-je”

Gondűző téltemetés
Még a nap is ragyogva nézett ránk február 14én, amikor lelkes kis csapatunk felsorakozott
a fúvósokat szállító autó után. A kisze bábus
kiskocsit húzó marcona villőzők vezették a menetet. Mentünk, amerre ők! Lehet, hogy kicsit
unták az egészet, mert gyorsan befordultak
az első sarkon, ami arra utalt, hogy igencsak
kíváncsiak voltak, mennyien követik őket. A
menet, felcicomázott maskarások kicsiny csapatát tisztes távolságból követték az állandó
résztvevők. Ők azok, akik bármilyen rendezvény van, támogatnak bennünket, kíváncsiak

ránk. A távolságot azért megtartották, nem
mindenkit lehetett egy kis pajkosságba belevonni, mintha attól féltek volna, hogy a vidámság ragadós. A falu lakosságának nagy része
a házaikba behúzódva, a függöny mögül leskelődött, nehogy meglássa őket valaki. Pedig az
egész felvonulás csapatjáték: emberek mozdulása az emberek felé. Ne higgyük azt, hogy
jobb, ha mindenből kimaradunk. Egymásfelé
fordulva, egymás jókedvén múlatva az időt, a
mi kedvünk is jobb lesz. A tél búskomorságát
szerettük volna egy kicsit elűzni. A telet úgysem sikerült egészen, de mindennek eljön az
ideje! Ahogy a forralt bor, a tea, a fánkevés
ideje is eljött! Megérkezve a közösségi házhoz,
szertartáson elégettük a kisze bábut, aki bár
többször is megpróbált elinalni, nem hagytuk
és az erőfölényt megmutatva, végül is a tűzre
került a gonosz és ártó szellemeket szimbolizáló alak. Mire megérkezett a szomszédoló vendégcsapat, felgyorsultak az események.
Ki-ki tálat, tálcát ragadott és kínálták a finom,
ízes fánkokat. Jutott belőle mindenkinek, nem
maradt éhesen senki.
Köszönet ezért a zsombói asszonyoknak, akik
mindig megmutatják a falusi vendéglátás lényegét: Szívből adni jószívvel! Ezért voltak
olyan ízletesek a fánkok. Fogyott is becsületesen a sok finomság! De kellett is az erő!
Az újszentiváni vendégsereg műsorát nem
győztük tapsolni. Igazi kis játékos, pajkos csapat, a legapróbbaktól az idősebb korosztályig.
Mindenki szívvel, lélekkel gondoskodott a
zsombóiak szórakoztatásáról. Lesz mit visszaadni, ha mi megyünk hozzájuk. Remélem, a mi
csapatunk sem marad adós. Tudásunk legjavát fogjuk elvinni hozzájuk. Jó lenne, ha valaki
venné a fáradságot és felelevenítenénk újra a
Szomszédoló szép hagyományát, mely eddig
a Dél-Magyarország kezdeményezése volt, de
tíz év után megszűnt. Pedig ebbe a falusiakat
megmozgató kezdeményezésbe, minden korosztály jól érezte magát és jobban összekovácsolódott a falu lakossága. Nem volna szabad
veszni hagyni, ami bevált. Na de ne siránkozzunk azon, ami elmúlt! Van még élet a mi kis
falunkba, csak mi tartsunk össze és mutassuk
meg a szomszéd község lakóinak, hogy mi egy
megértő és összeszokott közösség vagyunk,
akik a jó kezdeményezéseket felkarolva, igen
is jól érezzük magunkat.
Bízom benne, hogy jövőre sokkal többen be
fognak öltözni és közös erővel könnyebben
űzzük el a telet és az unalmunkat.
Szalma Imréné

A József Attila Közösségi Ház ezúton köszöni meg a „Zsombói Farsang, és Szomszédoló
2009.” rendezvényünk sikeres lebonyolításában való aktív közreműködésüket a fánksütőknek, a zsűrinek, a zenekarnak, és mindenkinek
aki figyelmével megtisztelte programunkat!
Geringerné Csúzdi Éva, Horváth Sándorné,
Szalma Imréné, Rácz Vencelné, Tollár Imréné,
Papp Sándorné, Ámond Lászlóné, Székesi
Kálmánné, Szakala Istvánné, Vass Istvánné,
Kovács Józsefné, Vérné Hegedűs Bernadett,
Veresné Lajkó Mária, Szabó Józsefné, Tikviczki
Józsefné, Maróti Dezsőné, Rácz Istvánné,
Borbola Sándorné, R. Nagyné Zsuzsa, Lajkó
Istvánné, Varga Sándorné, Sztankovics
Lajosné, Dudás Károlyné, Gyuris Lászlóné,
Lajkóné Gémes Erzsébet, Csótiné Pálszabó Rozália, Gyurisné Kerekes Judit, Börcsökné Nagy
Katalin, Bánfi Lajosné, Tóbiás Katica, Nagy Já-
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nos, Móra Károly, Heidt István, Tóbiás József,
Gyuris Gergő, Maróti Dezső, Kovács Gábor,
Gyuris Csaba, Gyuris László, ifj. Gyuris László,
Borbola Sándor, Balogh Antal, Csajkás Attila,
Csajkás Zoltán, Gunics Antal, Gyuris Roland,
Ördögh Attila, Ács-Sánta Imre, Veréb Judit,
Fogasné Matula Zsuzsanna, Táborosi Renáta,
Kádár-Németh Lajos, Patik János, Nagy B. Ferenc, Balogh Ferenc, Bozóki Józsefné.

Busójárás
A Bokréta Dalkör rendezésében 2 napos kirándulásra indultunk február 21-én. Az utunk célja
Pécs és a mohácsi busójárás volt. Mindenki
drukkolt azért, hogy „be ne lepjen minket” a
hó és elmehessünk.
Lelkes csapatunkkal szombat reggel hatkor
vágtunk neki az útnak. Kellemes hőmérséklet,
tiszta idő, jókedv, jó busz - megbízható sofőrrel - más nem is kell egy kiránduláshoz. Bajáig
még igen nagy csend volt a buszon, volt olyan,
aki még szundikált. A bajai pihenő után már
felébredt a társaság: jókedvű beszélgetés zaja
hallatszott a busz elejébe. Egyszer csak megcsapott minket a búfelejtő illata is. Nemsokára
megjelentek előttünk a dombok és sűrű pelyhekben esett a hó. Igen szép látványban volt
részünk. Fél 10kor már Pécsen voltunk. Rövid
séta, majd elindultunk múzeumokat felfedezni.
Először is megnéztük a Dzsámit, ami a török
időben épült és ma katolikus templomként
működik. Itt egy idegenvezető hölgy segítségével megismerkedhettünk Pécs és a templom történetével. Ezután a Zsolnai múzeumba
mentünk, ahol csodálatos kerámiákat, képeket, tárgyakat láthattunk. A múzeumlátogatás
után visszasiettünk a Széchenyi-térre, hiszen
mindenki kíváncsi volt a déli harangjátékra. Ez
Magyarországon egyedi, ahogy a harangláb
kiemelkedik a földből és a harangozás után
ismét „visszabújik” a földbe.
Következő megállónk a Vasarely és a Bányászati Múzeum volt. főleg a férfiak mentek le a
Bányászati Múzeumba. Mi a Vasarelyt néztük
meg. Itt jegyzem meg, hogy a kiállítás bővült.
Sok új kép található, érdemes megnézni! Akinek volt még kedve, az eljött a Székesegyházba. Sajnos a kincstár renoválás miatt éppen
zárva volt. Ezután indultunk a hotelbe, sokan
várták már, hogy a szállásra érjünk és kicsit
megpihenjünk. A Latenum hotelben volt szállásunk. Kellemes környezet, szép szobák vártak
minket. Szobafoglalás és rövid szieszta után
indultunk a Misina tetőre, a TV toronyhoz. Legnagyobb meglepetésünkre 10 centis hó volt a
hegyen. Egy fergeteges hócsatával lehűtöttük
magunkat, majd a TV toronyból gyönyörködtünk a panorámában. Jól átfáztunk, ezért jól
esett a meleg kávé a büfében. Este a Hotelben
ki-ki beszélgetéssel, tévézéssel töltötte el az
idejét. Néhányan még városnézést és egy kis
szórakozást is bevállaltunk.
Vasárnap reggel finom reggelivel kínáltak meg
bennünket a Hotelban. Csomagolás, majd

„Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben.”
12 pont
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indulás Villányba. Itt mindenki kedvére válogathatott a jobbnál jobb borok között, páran
hoztak is haza kóstolóba. Fél 1 körül érkeztünk
Mohácsra. Voltak, akik még nem láttak ilyen
busójárást, így igen meglepődtünk a vásári
forgatag és a sok maszkás láttán. Hangzavar,
kolomp, kereplő hangja mindenfelől, eközben
busómaszkosok viccelődtek az utca népével.
Rengeteg vásáros kézműves portékája volt
látható: a fafaragóktól kezdve a cserepesek, a
bőrösök, a ruha- és cipőkészítők, a mézeskalácsosok, a játékosok és a hangszerkészítők.
Jómagam is néhány kézi készítésű hangszert
kipróbáltam. Kürtöskalács, sült gesztenye és
forralt bor illata szállt a levegőben.
A főtéren a nagyszínpadon folyamatosan kulturális műsor volt látható. Táncosok, énekesek, hagyományőrzők produkcióiban gyönyörködhettünk. A tömegen átvágva lesétáltunk
a Dunához is, majd visszafele találkoztunk a
Busók felvonulásával. Különböző járgányokon
ülve és gyalogosan is közlekedtek. Késő délután szemtanúi lehettünk a Busók avatásnak,
majd a tűzgyújtással közösen búcsúztattuk a
Telet.
Este mindenki fáradtan, de teli élménnyel
indult hazafelé. Kicsivel 9 után érkeztünk
Zsombóra. Tartalmas és szép két napot töltöttünk együtt.
Ezúton hívom fel figyelmét a kirándulást kedvelőknek, hogy énekkarunk május közepén
ismét Abasárra utazik a Nemzetközi bordal,
katonadal és történelmi popdalfesztiválra.
Várjuk a jelentkezőket a 2-3 napos kirándulásra!
Bánfiné Gyöngyi

Fogságban

Közel egy év eltelt a borzasztó fogságból. Ezen
időszakig nagyrészt lezajlottak a súlyos veszteségek, a fogolytársaik létszámának közel
egyharmadát elvesztették. A szökések és a
megtorlásoknak nagy része ez idáig lezajlott,
az első hónapokban a fogoly, ha szökni mert,
halállal büntették. A felakasztott vagy golyó
által halálra kivégzett foglyot napokig a láger
bejárati kapujába hagyták, rá írták: Így jár,
aki szökni mer. Az idő múlásával egyre kevesebben próbáltak meg szökni, belátták, hogy
ilyen távolságból lehetetlen. Az édesapám azt
mondta, onnét senki sem tudott hazaszökni,
azért a szökések teljeseb nem szűntek meg,
csak az idő múlásával egyre kevesebb és
kevesebb lett. Mikor már az elfogott fogyott,
nem végezték ki, visszavitték oda, ahonnan
szökött, hadd lássák azok a szerencsétlenek,
hogy nincs értelme a szökésnek, hiszen úgyis
visszahozzák, de csak megmutatták, lássátok
itt van: ne próbáljatok szökni, mert aki szökni próbál, azt büntető lágerba visszük, ahol
sokkal rosszabb sorsa lesz. Sajnos ez igaz is
volt. a televízióban láttam, hallottam egy büntetőlágerből csodával határos módon történt
elszökését elmondta egy ottani fogoly, úgy nevezték megsemmisítő láger, ez az északi jeges
tenger partján volt. Aranyat mostak, rengeteg
vizes iszapból kellett kinyerni a nemes fémet,
a hideg éghajlat a levegő nagy páratartalma
egyéb káros anyagok rombolták az emberi
szervezetet. Az odahurcolt foglyok 2-3 hónapot bírtak ki életben, a halottakat halomra
hányták, eltemetni nem tudták a nagy hideg
miatt, időközönként emberhez nem méltó módon gépi erővel, talán tömegsírba vagy a ten-

gerbe vitték. A kommunizmusnak két főpillére
volt, az egyik a hazugság, a másik megtörtént
rossz dolgok különösképpen az emberek életét veszélyeztető bűneik és halálukat okozó
büntettek eltitkolása, hiszen az ateizmus nem
számolt azzal a tudattal, hogy Isten mindent
tud mindent lát. Talán az is az isteni gondviselésnek köszönhető, hogy a legborzasztóbb
vesztőhelyekből is talán csak igen kevés százalékban hírmondóként megtudnak szökni emberek, ezek a (testvéreik) leplezték le ezeket
az emberiség az emberi élet ellen elkövetett
bűnöket, melyet a kommunizmus szigorúan
titokban akart tartani.
Sziládi Ferenc

Óvodánkért jótékonysági bál 2009.
Az idei február 7-én – már 16. alkalommal
– megrendezett óvodabálra már 2008. novemberében megkezdtük az előkészületeket.
Lelkes anyukák, apukák és óvónénik összefogásával elkészítettük a teremdíszletet: a
virágokat, a méheket, valamint az asztalokra a
méhecskés szalvétagyűrűt. Februárra már felgyorsultak az események: jegyárusítás, szervezés és próbák. A sok munkához azok a pici
emberkék adtak erőt, akikért a sok túlmunkát
vállaltuk mi szülők. A bál estéjére a nagyszámú segítőknek köszönhetően helyére került
minden, s köszönthettük vendégeinket. A vacsora ízletes volt, a sütemények finomak, s a
süteményes tányérokon az óvodások által készített kókuszgolyók is megtalálhatók voltak.
A koktélbárnak nagy sikere volt, ez köszönhető az ügyes, nagy hozzáértéssel munkálkodó
mixerfiúnak is. A műsorra sokan készültünk,
beleadva szívünket, lelkünket. A zenét a Homokóra zenekar szolgáltatta, mellyel biztosították számunkra a hajnalig tartó szórakozást.
A tombolatárgyakból az idén sem volt hiány,
köszönhetően a támogatóknak, sok értékes
ajándék talált gazdára. Hajnali 5-ig tartott a
hangulatos rendezvény. Ezúton köszönjük meg
a támogatóknak a segítségüket, mellyel újabb
sikeres bálat rendezhettünk.
Ők a következők:
Adai-Simon Tibor, Adai-Simonné Szokolai Edit
Antal Aranka, Asparagus Kft, Ábrahám József,
Ábrahámné Gyuris Anita, Ábrahám Zoltán,
Ábrahámné Börcsök Györgyi, Ábrahám Cintia,
Bacsa Lajos, Bakóné Elek Erzsébet, Bakóné Ficsor Gabriella, Baló Éva, Bálint László,
Bálintné Gróf Anita, Bálint Péter, Bálintné Gál
Renáta, Bálint Kamilla, Bálint Vilmos, Baloghné
Zádori Tamara, Baranyai Péter, Baranyiné Szabó Mária, Bányai György, Bányai Györgyné,
Bányai Cukrászda, Bárkányi Edit, Bátki-Fazekas
Zoltán, Berta János, Bertáné Piti Melinda, Berta Kristóf, Bezdány Béláné, Bezdány Tímea,
Bényi Győző, Bényiné Maróti Melinda, Borbola
Csaba, Borboláné Juhász Erzsébet, Boskovic
Erzsébet, Boskovic Milán, Bozsák Gabriella,
Bozsák Györgyné, CBA Zsombó, Czellár Botond, Czellárné Debreceni Mónika, Csáki Antal,
Csákiné Katona Klára, Csáki Eszter, Csenteri
Tivadar, Csenteriné dr. Szilágyi Andrea, Csóti
Ferenc, Dékányné Vass Anikó, Dudás Ágnes,

„Tavaszi szél száll, rügy bimbója pattan,
Valami kászolódik e tavaszban,”

Juhász Gyula

14

Erhardt Zoltánné, Faragó Antalné, Faragó
Istvánné, Dr.Faragó-M. Vilmosné, Farkas Antónia, Farkas GyörgyvFarkas Györgyné, Farkas
Zoltánné, Fábián Zoltán, Fekete Istvánné, Fekete Szilvia, Fogasné Matula Zsuzsanna, Fólia Cargó Pack Zrt, Gajda Beáta, Gajda Péter,
Gábor Miklós, Gáborné Rácz Judit, Gárgyán
Ferenc, Gárgyánné Veres Gabriella, Gárgyán
Doroti, Gergely Borbála, Gergely Emília, Gergely Kata Viola, Géczi Lajos, Gécziné Ábrahám Erika, Gera Imre, Goods Market, Gyuris
Attila, Gyurisné Szász Ágnes, Gyuris Jánosné,
Gyuris Péterné, Gyuris Zsolt, Gyuris László,
Gyurisné Zádori Erika, Hevesi János, Hevesi Jánosné, Hevesi Lili, Hortobágyi Viktor,
Jeneyné Lajkó Mária, Kardos Imre, Kardosné
Temesvári Irma, Kádár-Németh Lajos, KádárNémethné Gyuris Bettina, Dr.Kálmán Miklós,
Kálmán Renáta, Kálmán Richárd, Király Attila,
Király Edit, Király Jánosné, Kiss Donát, Kiss
Erzsébet, Kiss Lilla, Kiss Imre, Kissné Balogh
Judit, Kiss Károly, Kissné Madarász Edit, Kisné
Papdi Edina, Kispéter Gábor, Kovács Edit, Kovács Éva, Kovács Ferenc, Kovács Jánosné,
Kovács Mónika, Kovácsné Mészáros Éva,
Kovács Zsigmond, Kós Károly Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola Szülői Választmánya, Kothencz Barnabás, Koza Tamás, Kökény Bettina, Kökény Fanni, Kökény Ferenc,
Kökény Ferencné, Kulcsár Imola, Kun-Szabó
Dominika, Lajkó Antal, Lajkó Edit, Lajkó István,
Lajkó Nikolett, Lászlóné Sárközi Klára, Lengyel
Levente, Lippai Tibor, Lippai Zoltán, Lippainé
Bálint Mónika, Lovásziné Kenyeri Nóra, Lukács Zoltán, Lukácsné Bába Angéla, Lukács
Boglárka, Mangó Csabáné, Maróti Antalné,
Maróti Dezső, Maróti Nikoletta, Márta János
és családja, Masáné Öszterling Aranka, Masa
István, Masáné Szabó Mária, Matula Hajnalka, Mega Plussz Kft, MKB Bank, Mészáros
Csaba, Mihálffy Zsolt, Mihálffyné Zakar Andrea, Molnár Mihály, Molnárné Hoffmann Zita,
Monori Gyula, Monostori Enikő, Monostori
Péter, Monostori Dorina, Mőnichné Lajkó Mária, Nagy János, Nagy Róbert, Dr.Nagy Péter,
Nagy Vivien, Nagy B. Ferenc, Nagygyörgy Péter, Nagygyörgyné Komár Márta, Nagymihály
Tímea, Nefelejcs Óvoda Szülői Választmánya,
Némó Úszósuli, Nógrádi Gábor, Nyári Péter, Nyerges János, Ocskó Veronika, Olajos
Zoltán, Ifj.Oláh István, Patik Róbert, Patikné
Bálint Beáta, Patik Lóránt, Purgel Zsolt, Rácz
Sándor és családja, Rácz Tibor, Ráczné Sólya
Irén, Ráczné Patik Gabriella, Romhányi Ferenc,
Serfőző és Lányai Bt., Simon Enikő, Simon
Mercédesz, Simonné György Tünde, Simon és
Simon Bt., Soós Tamás, Soós Petra, Stüszi Borozó, Szabó Andrásné, Dr.Szabó Ágnes, Szabó
József, Szalma Imréné, Szatymaz és Vidéke
Takarékszövetkezet, Szepesi Méhészet, Sziládi
Tibor, Sziládi Tiborné, Szilágyiné Molnár Melinda, Szilvánia Pizzéria, Szivárvány Zsombói
Nagycsaládosok Egyesülete, Szokolai József, Szunyog Gábor, Szűcs József, Szűcsné
Németh Anikó, Szűcs Róbert, Takács János,
Takács Judit, Takács Józsefné, Táborosi Renáta, Tikviczki Józsefné, Tisóczki Péter, Toi &
Moi Bt, Tokodi Jánosné, Toldi Barbara, Toldi
Lászlóné, Tóth Csaba, Tóthné Csíkos Tünde,
Tóth Péter, Tóthné Gajdacsi Mónika, Tóth Tibor, Török Anna, Török Anett, Törökné Balázs
Anita, Török János, Tűhegyi Attiláné, Tűhegyi Szimonetta, Ujvári József, Ujváriné AdaiSimon Beatrix, Ujvári Janina, Vadgesztenye
Étterem, Varga Andrásné, Veréb Judit, Virág

kul-turi

Zsanett, Vőneki József, Zakar Andrea, Zádori
Aliz, Zádori Izabella, Zellei Roland, Zelleiné
Székesi Erika, Zsigmond Roland, Zsombói Posta dolgozói
Kissné Madarász Edit

Futószalag nélkül –

befejeződött a Wesselényi
Népfőiskola 2008/2009-es tanéve
Január elején azt
gondoltam még,
hogy idei évzárónkon megpróbálom összefoglalni mindazt, ami
megkülönbözteti a
mi népfőiskolánkat az összes hasonló rendezvénytől, de le is tettem róla. Igaz, hogy rajtam
éppen annyi idő telik el, mint bárki máson, és
egyszer úgyis vége szakad ennek is, de talán
még halasztható a dolog. Bízom benne, lesz rá
alkalmam még.
Többször említődött itt az agyunkban képződő
boldogsághormon, a dopamin. Ideiglenesen
lehet birizgálni a büdös bagóval, de kegyetlen
vámot kell fizetni évek múlván, utódainkra is
kihatóan, mivel mindennek van mellékhatása.
Hallhattuk, legalább négyszáz alkatrész van
a füstjében, és ebből negyven garantáltan
rákkeltő, nekem azonban az jutott eszembe,
hogy huszonnyolc éven át szinte lubickolok a
boldogsághormonban, füstölés nélkül. A százhatvanvalahány nagyszerű előadónk, és a kitartóan ide járó emberek jóvoltából. Többször
elmondtam már évzárón is, első haszonélvezője vagyok népfőiskolánknak, most végre egy
bizonyos ingerlési ponthoz is kapcsolhatom a
legjavát. Hálával eltelve köszönöm tudósainknak is, hallgatóinknak is ezt a kegyelmi állapotot. Erősen remélem, a kegyetlen hormonutóhatás nem koslat utánunk később se.
Fontosabbnak érzem egyelőre megerősíteni
csökönyösen következetes mániáim egyikét.
Már a legelején fölvetődött népművelőink körében, jó lenne máshol is hasonló népfőiskolákat szervezni, és az ide járó vendégeinket – a
kikalapált fejű tudósokat – arra kérni, mintegy
futószalagon, máshol is tartsák meg ugyanazokat az előadásokat. „Népfőiskolásítani” is
akartak szinte mindent, anélkül persze, hogy
egyet is szerveztek volna. Többször invitáltam
őket, jöjjenek, és lássák tulajdon szemükkel,
mostanáig nem éreztek késztetést rá. Központilag sugallták viszont például kosárfonó
népfőiskola szervezését cigányoknak, a munkanélküliekké válóknak meg másféléket. Bár
mindegyik hasznos lenne, ránk vonatkoztatva
lombikötletnek tartottam.
Miért is? Mert Zsombó az Zsombó!
Emlékezetes nekünk, hogy egyik előadónkat
az itteni zajos siker után a tőlünk legföljebb
három kilométerre lévő Szatymazra is meghívták. Ugyanazt mondta el, amivel itt aratta
sikerét. A következő évben újra eljött hozzánk,
édesanyját is magával hozván. Rákérdeztünk,
és azt felelte, ég és föld a különbség a kettő
között. Ott is sokan voltak, csöndesen meghallgatták, és ott is volt talán négy hozzászóló
is. Itt nálunk azonban szinte minden mondatánál érezhette, hogyan találnak célba szavai.
Az ottani hozzászólások kísértetiesen hasonlítottak a hajdani szabad pártnapok előre fölkért
fölszólalásaihoz, a mieinkből viszont az őszinte

kíváncsiság tükröződött. Magam a klasszikus
filozófia tételét gondolom ide is: nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba lépni.
Amikor az évkihagyásossá válni akaró Kertbarát-kör megmentésére javaslatot tettem huszonkilenc évvel ezelőtt, elmondván a töltött
káposztára vonatkozó példabeszédemet, és
azt a kegyetlen ellenvetést kaptam, hogy „akkor csinálja maga!”, első gondolatom volt, ne
csupán a városból hozzák a tudós koponyák az
ismereteket, de maguk is gyarapodjanak azzal, hogy belelátnak a tanyaiak életébe. Vannak még néhányan, akik megtapasztalhatták,
hogy délután 3-kor beköszöntünk egy-egy tanyába, és a háromórás beszélgetésben a várható hallgatóság színvonalához igazodhatott
az eszmecsere.
Mondhatnám, testre szabott lett mindegyik.
Emlékezhetünk rá, alaposan elkajszult ez a
szép gyakorlat. Magyar ember, ha vendég
érkezik, igyekszik megvendégelni. Az ismerőst egy pohár borral kínálja, vagy kettővel,
a messzibbről jövőnek traktát rendez. Az
volt az utolsó csöpp a pohárban, hogy egyik
nagyszerű előadónk szereplését embermentő
kötelességei miatt kétszer is le kellett mondanunk, és csak a harmadik nekifutásra sikerült
itt találkoznunk vele. Háromszoros trakta! Ismerős segítők is szabadságot vettek ki, hogy
az olyan – de olyan! – legyen. Az első kettőnél
magam jöttem ki: amit megfőztetek, egyétek
is meg! Ezt tehát a legokosabb belátással nem
folytathattuk tovább. Az itteniek színvonalának
mintegy bemérése is elmaradt volna, ha nem
lenne legjobb vendégeinkbe eredendően beletáplálva az állandó figyelés hallgatóikra, és
közbekérdezőikre. Erre jött az évzárók ötlete.
Mostanában már leginkább vetített képek
kísérik a bölcs szavakat. Januárban hívtam
föl az egyik vissza-visszatérő előadónk figyelmét, hogy már a címlapon föltüntetetik, ez
a bölcsesség kizárólag Zsombóra van szabva. Ugyanaz Öregátokházán akkor se találna
célba, ha netán ott is el akarna hangozni. A
hallgatóság megérzi, ha nem szorít se az ing,
se a gallér, ellenben minden az ő fejbéli és szóhasználati méreteihez igazodik. Meg-megesik,
hogy valaki azzal áll elő, már most tudja, jövőre mivel jönne. És már ki is próbálta valahol.
Kénytelen vagyok ilyenkor türelemre inteni:
várj még vele!
Zsombó az Zsombó!
Egyre bátrabban mondhatom, amit eddig
is sejtettem, a nálunk való gyakorlatnak az
országban nincsen párja, de talán a világon
sem. Kedves professzoraink egyikétől veszem
a példát. Azért az egyiktől, mert valójában az
idejárók mindegyike kedves. Ő mondta, hivatásához értve: nekünk csak tízeseket szabad
lőnünk. Kölcsönvettem tőle az igét. Ha akármelyik foglalkozás nem úgy sikerülne, számíthatnék rá, a következő héten kevesebben
leszünk. Óriási a kockázat.
Parasztosabban is fogalmazhatok. Minden héten egyszer – néha többször is – a bőrömet
viszem a vásárra.
Észveszejtő kockázattal is jár ez a konok igyekezet. Bár nem győzöm hangoztatni, hogy
barátaimat hívom barátaimhoz, mert a mi
kisded társaságunk valójában barátságátömlesztő népfőiskola, legádázabb ellenségeim is
itt teremnek. Sokkal többen vannak elérhető
körben a kikalapált fejű tudós emberek, néhányan maguk jelentkeznek. Csak azokat hívom,
akikről előre tudom, szót tudnak érteni hallga-
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tóikkal. Évente kettőt-hármat így is pihenőre
kell kérnem. Barátaimnak hittem, azért hívtam
meg őket, de többen vicsorgó ellenfeleimmé
váltak mindjárt. A tavalyi nyáron ért végéhez
az eddigi legvérmesebb eset, bocsánatot kérek, ha csak egyes kitételeit idézem ide. Lehetnek néhányan, akik még mindig nem tudják,
mennyire fáj nekem, ha valaki nem nyalja az
alfelemet, és azt se, hogy pitiáner, beképzelt
zsarnok vagyok. A zsombóiakon egy eszement
diktátor uralkodik. Jobb, ha tőlem halljátok, az
elején említett boldogsághormonnak, íme, itt a
kegyetlen mellékhatása.
Pályám bére ez is. És én, balga magyar, egyik
könyvem mottójául is kitettem Illyés Gyula
epigrammáját: „Egy kikötés. Töröld meg nyelvedet, /Mielőtt itt nyalsz alfelet.”
Lucifer pokolördögei szednék rajtam a
hormonferedőzések adóját? Ha meg nem nevezett emberünk szeme az élesebb, és bennem meglátja, amit eddig talán senki nem vett
észre, akkor a kisebbik Kossuth-díjat is neki
adom.
Gyerünk vissza az eredeti kerékvágásba. Ötven éve elmúlt, hogy diplománkra ráütötték
a pöcsétet, de ennyi idő múltán is élénken
emlékszem némely tanárunk szavaira. Arra
is, aki az általunk „Köcsögtannak” becézett
egyik ókortörténeti előadáson ezzel kezdte: „A
B-alpontban a kerkyrai eseményekkel kívánok
foglalkozni”, és fölolvasta az idevágó, egyébként valóban kitűnő jegyzetét. Az A-alpont
egy héttel korábban hangzott el. Meg arra is
emlékszem, akinek szinte minden mondatánál
érezhettük, most – akkor! – születik meg a fejében a gondolat.
Nekem az utóbbi valamivel szebb emlékem.
Kezdetektől fogva rigolyám, hogy tanyára mindenből mindig a legjobbat szabad hoznunk.
(Hajszálra rokon vele: a nekünk csak tízest
szabad lőnünk.) Az lenne az igazi, ha általánossá válna ez a tétel az élet minden morzsájában,
de számunkra az is siker, amit mi idézhetünk
elő. Ehhez pedig az is hozzá tartozik, hogy minden ide járó barátom érezhesse – az előadókat
és a hallgatókat egybevonva már –, hogy a
gondolat akkor formálódik, amikor elhangzik.
Akkora áldás ez, futószalagra tenni akkor is
nehéz lenne, ha valaki valójában akarná. Akik
követni szeretnének bennünket, meg kell találniuk a hallgatóikhoz vezető speciális utat, és
azon járniuk legalább huszonnyolc esztendeig.
A mienk eddig huszonnyolc. A többit majd
meglátjuk.
Zsombó az Zsombó!
Hadd halmozzam az élvezeteket még egy pillanatra. Rizikótényezőkről tehát hallhatunk itt
eleitől fogva, szintén a dohányzással kezdve,
egészen a cukorbajig terjedően. Egyik nagyszerű előadónk nyolcpontos listát vetített
nekünk, és utolsó helyre, gyógymódként már,
a nyugodt alvást tette. Szakmai ártalomként
jutott eszembe mindjárt az újságok hármassága, a bugyi, a krimi és a botrány. Ráadásként a
televízió szinte bármelyik csatornáján esti hergelőként sugározzák a zsaruk és a latrok örök
harcát a kivégzések szinte helyszíni közvetítésétől a hullavizitekig. Képesek szétlőni az egész
való világot. Szoktam mondani, rendes házban
a képernyő alá fürdőkádat kellene szerkeszteni, hogy abba folyjon a rengeteg vér. Ebből is
ered, csak még mindig nem veszik komolyan,
a hétköznapi élet is tele van borzalmakkal. Tessék akkor nyugodtan aludni!
Horváth Dezső

„Ha egyedül vagyok a szobában, akkor ember vagyok.
Ha bejön egy nő, akkor férfi lettem. És annyira vagyok férfi,
amennyire nő az, aki bejött a szobába.”
Karinthy Frigyes

HÍRMONDÓ

zsombói PORtrék

„Tétlenkedni sohasem
szerettem!”
Faragó József a homokháti tanyavilág szülötte. Életét meghatározza a mezőgazdaság,
azon belül is a szőlészet/borászat. 1962 óta
él családjával Zsombón. Hosszú éveken át
tagja az egyházközség tanácsának. Tanúja a
falu fejlődésének, bandagazdaként oszlopos
tagja az évente megrendezésre kerülő Arató
Ünnepnek.

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.
igen vannak meg az iskolatársaim. Rengeteget
mozogtunk gyerekkorunkban, az egész időnket
kint töltöttük a jó levegőn. Akkor már eljött az
az időszak, hogy szalmával kitömött labdával
kezdtünk focizni vagy olyan kismaroknyi labdával.
– Hol töltötte a katonaéveit?
– Mielőtt elvittek volna katonának, már itthon
egy kis katonai kiképzésen vettünk részt. Először is levente voltam, akik abban az időben
majd minden faluban ott voltak. Az egyenruhát
én nagyon kedveltem, csendőr akartam lenni.
Bár ma is lenne az a szigorú fegyelem... 1949.
november 24-én vonultam be katonának a
határőrséghez nyugatra. Szentpéterfa község
volt az állomáshelyem, ami Szombathelyhez
van közel. A települést kettévágta a magyar
határ. Szerettem a katonás, pontos életet! Kisgyerekkoromban megszoktam, tehát ott már
nem volt nehéz elviselnem. Határőrként gyalog jártunk, megvolt a sebességünk: meg volt
adva, hogy mekkora területet kellett bejárnunk
egy bizonyos idő alatt. 3 évig voltam határőr
(27 hónapig), 1952-ben szereltem le.

– Hogyan kerültek Zsombóra?
Feleségemet ötéves kora óta ismertem. Láttam, hogy nőtt fel. Nyolc évig tartott a „megfigyelés”, mondhatnánk udvarlás. Majd 1956.
május 14-én esküdtünk a bordányi templomba. Ötvenhárom éve vagyunk házasok, de
még rendesen össze sem vesztünk! Azóta két
fiúnk született, meg három unokánk. Hat évig
maradtunk a tanyán a szülői háznál. Kezdetben
Szegeden a Török utcában dolgoztam pincevezetőként. Szerettünk volna Zsombóra költözni,
borászként még a kihelyezést is megkaptam
ide állandó jelleggel. 1962-ben sikerül házat
vásárolni, majd kiköltöztünk Zsombóra. Az új
házat 1982-ben építettük.
– Mi a feladata a bandagazdának?
– Bandagazdának lenni nagy felelősség, hiszen az aratók csapatát fogja össze. Ha kell,
a gyakorlatlanok számára megmutatja a munka mikéntjét, ha kell ő maga is beáll dolgozni. Gondoskodik az élelemről, vízről, borról.
Ez utóbbit kiváltképp nagyon szerettem! A
felelősség mellett ez a munka nagy türelmet
is igényel. Örülök, hogy itt Zsombón az arató
ünnepen felelevenítjük a régi hagyományos
aratás folyamatát, hiszen így az utánunk következő generációk is láthatják, hogy az asztalra kerülő kenyérért mennyit kell dolgozni.
Hátha így jobban megbecsülik a mindennapi
kenyeret! Én magam egész életemet végigdolgoztam, mind a mai napig: tétlenkedni sohasem szerettem!

– a beszélgetés rövidített, szerkesztett
változata –

– Mit hozott a szülői házból?
– 1928-ban születtem, paraszti családban
nőttem fel a homokháti tanyavilágban. Szüleim földműveléssel foglalkoztak, és ebben a
környezetben próbáltak engem is felnevelni,
ami nekem nagyon is tetszett! Már igen korán,
4-5 éves koromban megnyilvánult a gyümölcs,
kimondottan az őszibarack és a szőlőtermesztés szeretete. Talán ennek a nyomában lettem
éppen borász. Volt apámnak háromféle szőlője, amelyek különféle zamatokat nyújtottak.
Nagyon szerette a szőlőt kezelni, de inni egyáltalán nem szerette! Ketten vagyunk testvérek:
egy húgom van, aki Domaszéken lakik. Édesapám azt tanította nekem, hogy bármi körülmény van, mindig az igazat mondjam, akkor
nem bukok meg. Nagyon igaza is volt.

Szerkesztette: Mészáros Csaba

– Van-e olyan iskolai élménye, amire szívesen
emlékszik vissza?
– Kisgyerek koromban – később – is szerettem iskolába járni, nem kellett engem zavarni
hogy menjek. Számos, nagyon szép élményem
van az iskolából. Különben, nem tanultam nehezen a tudományt. Amit elsajátítottam, nem
igazán szenvedtem meg! Volt bennem annyi
erő – bár csintalan gyerek voltam – hogy
odafigyeljek. Ami „olvasós” tantárgy volt, azt
nekem már otthon nem kellett tanulnom, mert
ha odafigyeltem, megjegyeztem az órán az
anyagot. Kecskés Teréz nagyon aranyos tanító néni volt. Meg csinos is! Sajnos már nem
„A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy hiréhez;”

– Leszerelés után hogyan kezdődött a civil
élete?
– Leszerelés után Pesten egy vasöntödében
dolgoztam fél évig. Aztán jött az ősz, amikor
sok embert felvesznek a szőlészetbe! Régóta
szerettem volna már borászként dolgozni. Így
amikor betegség miatt megüresedett egy
hely, sikerült elhelyezkednem a szőlészetben.
Még egy 2 éves tanfolyamot is elvégeztem
Pesten. (…)

Petőfi Sándor
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tűsarok

Tiltólistás ételek a várandósság
alatt
Vannak olyan ételek, amelyek a várandósság hónapjaiban kerülendők, mert a lepény
nem tudja az összes vírust és baktériumot
távol tartani a magzattól. A leggyakrabban
előforduló baktérium, amely problémát okozhatnak a kismamának, a toxoplasma, amely
a toxoplasmosis nevű betegséget okozza és
a listeria monocytogenes, amely a listeriosis
nevű betegségért felelős. A szalmonella nevű
baktérium is ide sorolható.
A liszteriózist okozó baktérium étellel terjed és
akár a hűtőben is képes elélni, ezért mindig figyelj az étel helyes tárolására. A legnagyobb
veszélyt a nem megfelelően hőkezelt tej és tejtermékek, a máj és a belőle készült ételek, valamint a lágy sajtok jelentik. A tünetek eléggé
változatosak és egyénenként eltérőek lehetnek: a leggyakoribb az influenzaszerű megbetegedés, láz, fejfájás, a központi idegrendszeri
problémák és a hasmenés. Milyen problémát
okozhat várandósság idején? Koraszülés, vetélés, magzati elhalás, agyhártya-, agyvelő- és
tüdőgyulladás.
A szalmonella hányással, magas lázzal és
kiszáradássól járó ételmérgezés. Az édesanya
nagyon rosszul lehet tőle. Ezek a baktériumok
természetesen csak akkor jelentenek veszélyt,
ha az anyán keresztül eljutnak a babához. A
toxoplasmosis a Toxoplasma gondii valódi
egysejtű, sejten belül élősködő kórokozóval
történő fertőzés. Az esetek döntő többsége
(80-90%) tünetmentes formában zajlik. Jelentőségét az adja meg, hogy a méhlepényen áthatolva a magzatnál agyvelő-gyulladást okozhat, ezért csak a terhesség alatt bekövetkező
friss fertőzés lehet veszélyes. A felnőttkorra az
emberek 30-50%-a átesik az első toxoplasma
fertőzésen, ami alatt egy életre szóló védettség alakul ki. A fertőzés többnyire a macskák
székletének szóródásával következik be, ezért
macskatartók körében magasabb a védettek
aránya. Előfordulhat még fertőzöttség nem
kellően sült, főtt birka- vagy disznóhús fogyasztásával, a szennyezett föld szájüregbe
kerülésével, vértranszfúzióval vagy szervátül-

gyermeket eltiltani a macskáktól. Nagyon fontos a megfelelően hőkezelt hús fogyasztása.
Felnőttkorban a megelőzésnek terhesség alatt
van különös jelentősége, ezért a várandósoknak kerülniük kell a nyers vagy félig főzött hús
fogyasztását, valamint a macskaürülékkel való
kontaktust. A macska ürülékében a parazita 48
óra alatt válik fertőzőképessé, ezért a macskaalmot, ürüléket naponta el kell távolítani.
Ezt a feladatot semmiképp ne a várandós végezze!

tetéssel is. A betegség emberről emberre nem
terjed. A macska ürülékével szennyezett talaj
akár 1 évig is fertőzésforrást jelenthet. A lappangási idő 2-3 hét. Ezt követően az alábbi tünetek figyelhetők meg: mononucleosis-szerű
betegség, mérsékelt lázzal, a fejen és háton
megnagyobbodott nyirokcsomók, fejfájás,
torokfájás, izomfájdalmak. A frissen fertőzött
várandósok esetén tovább terjedhet a fertőződés a születendő gyermekre. A veleszületett rendellenesség legfőbb tüneteit „Sabintetrád”-ként ismeri az orvostudomány: agyi
meszes gócok, a szem ér- és ideghártyájának
gyulladása, vízfejűség, epilepsziás görcsök
mutatkoznak. Felnőttekben, egészséges immunrendszer esetén, a betegség 1 héten belül nyomtalanul gyógyul. Az AIDS-hez társuló
esetek végzetesek is lehetnek. A veleszületett
toxoplasmosis súlyossága igen változatos. A
klasszikus klinikai kép, a Sabin-tetrád megléte
esetén a gyermek életének első heteiben meghal. A legenyhébb formák felnőttkori látászavarokban mutatkoznak meg, néha vakságot is
eredményeznek. Ez akkor is előfordulhat, ha
a gyermek születésekor teljesen egészséges.
Ép immunrendszer esetén a beteg kezelés nélkül is szövődmények nélkül gyógyul. Idejében
kimutatott anyai fertőzés esetén, megfelelő
ideig tartó antibiotikus kezeléssel a magzatkárosodás nagy valószínűséggel elkerülhető.
Egészséges leánygyermekeknél a megelőzés
legjobb módszere, ha minél fiatalabb korban
átesnek a betegségen. Ezért nem szabad a

FÖLDÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ZSOMBÓN

» Földmérési munkák:
• telekmegosztások, telekhatár kitűzések,
• épületfeltüntetés, épület kitűzés, bontási tervek,
• szolgalmi jog bejegyzés,
• művelési ág változás,
• minden más földmérési munka..		
» Egyéb szolgáltatások:
• igazságügyi földmérési szakértés: szakvélemény permegelőző eljárásban
• ingatlan értékbecslés
• közvetítői eljárás lefolytatása vitás felek között.
» Elérhetőségünk:
• személyesen:
• telefon:
• fax:
• weboldal:
• email:
• levélcím:

hívására személyesen felkeressük
30-218-8953
62-424-404
www.infogeobt.hu
infogeo@vnet.hu
INFOGEO Földmérő Iroda, 6724 Szeged, Pál u. 8/a
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Mit ne fogyasszon a várandós a 9 hónap
alatt:
– Nyers vagy lágy tojást, otthon készített majonézt, tartármártást – a szalmonella veszélye
miatt,
– Lágy, érlelt és penészes sajtokat (pl. a Brie
típusú, Camambert) – a liszteriózis veszélye
miatt,
– Pasztőrizálatlan tejtermékeket, amelyek
liszteriózist és toxoplazmózist okozhatnak,
– Előre csomagolt szendvicseket, salátákat–
a liszteriózis és a szalmonella fertőzés miatt
– Minden májból készült ételt, mert
liszteriózist okozhatnak,
– Nyers, vagy „angolosan” elkészített húsokat (pl. tatárbeafsteak) – a toxoplazmózis és a
szalmonella veszélye miatt,
– Mosatlan zöldséget, illetve minden olyan
zöldséget és salátát, amely előre van csomagolva – a liszteriózis és toxoplazmózis fertőzés
miatt,
– Tengeri halakat és a folyóvízi halakat, ha
nem tudjuk, hogy hol fogták ki őket. Ezek a
halak rengeteg olyan baktériumot, kémiai
anyagot tartalmazhatnak, amelyek mérgezést
okozhatnak,
– Kagylót, rákot és az osztrigát!
Néhány konyhai, amelyet még fontos betartani!
– Főzés előtt alaposan mosson kezet!
– A zöldséget és a gyümölcsöt (az előre csomagoltat is) jól mossa meg és tartsa a hűtőszekrény alsó ládájában!
– A nyers húst tartsa elválasztva a többi ételtől és takarja le!
– Használjon külön deszkát a húshoz.
– Nyers hús elkészítése után azonnal mossa
el a deszkát és a kést. Utána alaposan mosson
kezet mosószerrel!
– Ha van háziállat a lakásban, tartsa távol a
konyhától!
– Alaposan süsse át a húst, ne maradjon
nyers!
– A tojást tárolja külön a többi ételtől, használat előtt alaposan mossa meg!
Kérek minden várandóst, hogy legyen körültekintő a fent említett tényezőkkel kapcsolatban
önmaguk és születendő gyermekük egészsége
érdekében.

Kismama klub

Renkóné Isaszegi Andrea
Védőnő

Kedves Várandósok!
Nagy szeretettel várunk benneteket 2009.
március 18-án 14:00 órára az Gyermekorvosi
Rendelő várójába, ahol részesei lehettek egy
közös beszélgetésnek a várandósság szépségeiről, nehézségeiről, a szülésről és a gyermek
fogadására való felkészülésről.
Nagyon számítunk Rátok!
			

„Szoknyát varrat a bodza, így készült a tavaszra,
csipkés szélűt és puhát, épp olyat, mint nagyanyja –
mert ha nem varratna, hát csupasz maradna”
Csoóri Sándor

Védőnők

HÍRMONDÓ

dorkó

Hajrá Lányok!

Két alkalommal is nehéz feladattal kellett
szembenézni a Kézilabda Klub utánpótláscsapatának. Február 28-án Kiskunmajsán vettünk
részt egy meghívásos tornán. A sorsolás nem
kedvezett a csapatnak, hiszen egy csoportba
kerültünk a két legerősebb együttessel, a házigazda Arany iskolával és Kecellel. Végül az
ötödik helyért mérkőztünk Szank csapatával, a
lányok magabiztosan nyertek 8:4-re. Március
4-én a Diákolimpia körzeti mérkőzéseire került
sor, a Sándorfalva és az Algyő csapata volt
az ellenfél. Az Algyő ellen centiben és kilóban
is alulmaradtunk a tapasztaltabb és idősebb
játékosokat felvonultató ellenfelünkkel szemben. A Sándorfalva elleni mérkőzést könnyedén és nagy fölénnyel megnyertük. Sok szép
megoldást láthattunk a pályán, de rengeteg
tanulás vár még a lányokra. Csapattagok:
Adai-Simon Annabella, Bihari Nikolett, Gyuris
Gabriella, Gyuris Gerda, Kiss Lilla, Kispéter
Anna, Kothencz Lívia, Lévai Janka, Lovászi
Diána, Mihálffy Adrienn, Török Anett, Oltványi
Petronella.

Polyákné Farkas Éva,
edző

„A férfi sorsa a nő.”

Hajrá Srácok!
A fociban a tél a felkészülési kupák, és a tavaszi alapozás időszaka. Röviden arról számolok
be mi újság a Zsombó SE előkészítő csapatánál.
Az előkészítő bajnokságban szereplő korosztály, amely most 1995. január 1-e után született gyerekekből tevődik össze, mintegy
23-25 fős létszámú korosztály jött össze.
Ehhez jönnek még az első osztályosok és az
óvodások is, akikkel kedden és csütörtök a
tornateremben találkozunk fél 4-től fél 5-ig
egyórás edzésre. Az előkészítő korosztállyal
legutóbb Balástyán vettünk részt a „Balástya
kupán”, ahol a harmadik helyezést értünk el
nagy csatába. Legyőzve a nagy riválisunkat,
Sándorfalvát! Ugyan négy csapat vett részt
a küzdelmekben, de csupán gólkülönbséggel
lettünk harmadikok, azonos pontszámmal a
másodikkal. A felkészülést a március 28-i rajtra igen korán, január 4-én kezdtük el szabadté-

ren, heti 3 edzéssel. (Akkor még nem volt meg
a világítás!) A gyerekek nagy örömére, ők vehették először birtokba a világítást, mi voltunk
az elsők, akik játszhattunk a villanyfénynél.
Jelenleg Sándorfalva mögött a második helyet
foglaljuk el a kilenc csapatos bajnokságban,
megelőzve többek között Kisteleket, Balástyát.
A bajnokság végére a dobogó valamelyik fokára mindenféleképpen szeretnénk felállni.
Pozsár Mátyás,
edző

hely

csapat

mérkőzés

győzelem

döntetlen

vereség

lőtt gól

kapott
gól

pont

1.

SÁNDORFALVA SK

8

8

0

0

2.

ZSOMBÓ SE

8

5

1

2

75

8

24

37

18

3.

KSE BALÁSTYA

8

5

1

16

2

34

24

16

4.

KISTELEKI TE

8

4

3

1

36

12

15

5.

FORRÁSKÚT SE

8

6.

KISKUNDOROZSMAI ESK

8

3

1

4

22

27

10

3

0

5

17

22

7.

BORDÁNY SK

9

8

3

0

5

16

49

9

8.
9.

MÓRAHALOM VSE

8

1

0

7

13

40

3

ÁSOTTHALOM TE

8

1

0

7

8

58

3

Jókai Mór

18

BÉLÁIM

Kilométer

Megfejtés
(1)

Tökéletes
szám

Szenvedés

Tolkieni
szörny

Riasztás

Makulátlan

Végigénekel

Illemhely
Iratok

Megfejtés
(2)
Tiltószó
Fennkölt
költemény
Saját
kezűleg

Menyasszony
Az abc
kezdete

Antal bec.
Ismételt
tagadás

Drogfüggő

Igeképző

Megfejtés
(3)

AAA!

Fehér
szirmú
virág

Bezzeg

Ijedt

E havi rejtvényünkben egy tavaszváró versike utolsó sorait
rejtettük el.

A másik
irányba

Vízi átkelőhely

Úgy
legyen!
Kedves,
szúrós
állat

Gépkocsi

Idegen
férfinév
Némán
kötözik!

Vagy
angolul

Hátas

Könnyítésül megadjuk
az előző sorokat:

Süvít a
szél

„Bort, búzát, barackot,
Kurta farkú malacot,
Szekerembe kereket,
Köcsögömbe feneket...”

Gravíroz

Hímnemű
állat

Hímnemű
állat!

Kutya
Zenei
irányzat

Együtt
született
testvér

… Hagen
(énekesnő
neve kiejtve)

Istálló

Alá

Helyes

Fiú-gyermekét

Megfejtés (3)

Ízléstelen

Össze-vissza fél

Siránkozás

Kevert izé!

… és
kontra
Após

Kovács
Dániel

Indíték

Búcsúzószócska
Becézett
Renáta

Duó

Az előző szám keresztrejtvényének megfejtése: Francia kastély, Purgatórium, lomképek, Krúdy Gyula.
A szerencsés nyertes a GOOD MARKET 1000Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Bacsa Árpádné.
Gratulálunk! A nyereményét a Közösségi Házban veheti át!
Az előző szám TOTO megfejtése: BADBBACDBA.
A szerencsés nyertes a SZILVÁNIA PIZZÉRIA családi pizzáját nyerte: Király Cintia.
Gratulálunk! A nyereményét a Közösségi Házban veheti át!
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„Olvad a hó, tavasz akar lenni.
Mit tudom én, mi szeretnék lenni!”

Babits Mihály

2009. februári rendezvényeink

Farsang 2009.

Erőss Zsolt előadása

Ovis bál 2009.

Ovis bál 2009.

kör kiállítása

Tűzzománc szak

Szomszédoló 2009.

Tanya Színpad:

a

Juliska és Marisk

Pálinkaverseny 2009.
Szomszédoló 2009.
Farsang 2009.

Szomszédoló 2009.

Pálikaverseny 2009.

a

Erőss Zsolt előadás

Tanya Színpad: Bokré

ta dalkör

Farsang 2009.
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